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คำนำ

หากนกึถงึวดัวงัหนิ เปนไปไมไดทีจ่ะไมนกึถงึหลวงพออมรของ
เดก็ๆ  หรอือาจารยอมร ของคนรนุราวคราวเดยีวกนั

เพราะไมมตีนไมตนไหนในวดั  ทีห่ลวงพอไมเคยปลกูหรอืไมเคย
รดน้ำ  ไมมผีนืดนิเพยีงแมตารางนิว้เดยีวของวดัวงัหนิ ทีห่ลวงพอไมเคย
เหยยีบย่ำ  ลมหายใจของหลวงพอซมึซานไปทกุอณขูองวดัวงัหนิ จนกลาย
เปนสิง่เดยีวกนั

“ไมมหีลวงพออมร กไ็มมวีดัวงัหนิ” จงึเปนคำกลาวไมเกนิเลยแม
แตนอย

นับแตกาวแรกที่หลวงพอไดย่ำเทาลง ณ วัดรางอันปกคลุมดวย
ปาไผ ซึง่เปนเหตใุหตัง้ชือ่ใหมวา สวนพทุธธรรมเวฬวุนั นกัเรยีน นสิติ-
นกัศกึษารนุแลวรนุเลาไดเขาใจพทุธศาสนามากยิง่ขึน้  พระภกิษรุนุแลว
รนุเลาทีไ่ดรบัเอาอดุมการณในการเผยแผธรรมไปทัว่ทกุทศิานทุศิ

หลวงพอเกดิทางกาย เมือ่ 11 กรกฏาคม 2493  ปนีม้อีายคุรบ 60 ป
เกดิทางธรรม เมือ่ 10 กรกฏาคม 2518 ณ เวลานี ้มพีรรษาครบ 35 พรรษา

คณะศษิยานศุษิย จงึไดรวมแรงรวมใจจดังานอายวุฒันมงคลถวาย
แดหลวงพอ โดยมีพระครูพิสุทธิปญญาภิวัฒน วัดหลวง อ.โพทะเล
จ.พิจิตร และพระมหาวิเชียร  ชินวํโส วัดวังหิน เปนประธานคณะ
กรรมการดำเนนิงาน และในมงคลพธิเีดยีวกนันี ้โรงทานทีค่ณะศรทัธาได
สรางถวายวดัวงัหนิ โดยมชีมรมจรยิธรรม โรงพยาบาลพทุธชนิราช เปน
แมงาน ไดสำเรจ็ลลุวงกวา 90 % แลว จงึเหน็สมควรจะไดจดัฉลองในคราว
เดยีวกนั
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อนึง่ พญ.มยรุ ี  ปตตพงศ  ไดปรารภไววา สถานทีส่รางโรงทานนี้
ไดรือ้ศาลาหลงัเกา (ศาลาขนัตธิรรม) ทีห่ลวงพอไดสรางไว  เมือ่เริม่สราง
วดัวงัหนิ ตัง้แต พ.ศ. 2522  และไดสรางโรงทานทบัลงในทีเ่ดมิ จงึควร
ตัง้ชือ่ใหเปนอนสุรณแกหลวงพอวา “โภชนาคาร (ศาลา 60 ป ยสนิธฺโร
ภกิขฺ)ุ”

คณะกรรมการดำเนนิงาน ขออนโุมทนาบญุกบัทานผมูสีวนรวมใน
การสรางวดัวงัหนิมาตัง้แตแรกเริม่ ขออนโุมทนาบญุกบัคณะศรทัธาใหม
ทีเ่พิง่เริม่เขามาสมัผสักบัวดัวงัหนิ

และขอนอมสรรพกุศลที่หลวงพอไดกระทำมา อุทิศถวายเปน
พระราชกศุล แดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ
และบรูพมหากษตัราธริาชเจาทกุพระองค

ขออุทิศสวนกุศลใหแกบุพการีชนผูเคยสรางวัดวังหินมาตั้งแต
ปางบรรพ ทีล่วงลบัไปแลว และสรรพชพี สรรพสตัวทัง้หลายทกุมติทิีย่งั
อาศัยวัดวังหินแหงนี้บำเพ็ญบารมี ขอใหทุกทานพนทุกข พบบรมสุข
ชัว่นจินรินัดร

คณะศษิยานศุษิย
10  กรกฏาคม  2553
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ดินทุกกอนกรวดทุกกำที่ย่ำผาน
หลวงพอสรางตำนานแหงวังหิน
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หลวงพอสรางวังหินเปนวังธรรม
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ใจใหธรรมทำใหจริงยิ่งกวาธรรม
หลวงพอนำใหเห็นเปนหลักใจ

ชินวงส
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ประวัติ
ศนูยพฒันาจติเฉลมิพระเกยีรติ

กระทรวงศกึษาธกิาร ประจำจงัหวดัพษิณโุลก
สวนพทุธธรรมเวฬวุนั  วดัวงัหนิ

ตำบลพลายชมุพล  อำเภอเมอืง  จงัหวดัพษิณโุลก

ศนูยพฒันาจติเฉลมิพระเกยีรตฯิ เดมิชือ่วาวดัวงัหนิตัง้อยรูมิแม
น้ำนานบรเิวณทีม่นี้ำวนรอบหนิใหญ จงึเรยีกวา วงัหนิ อยเูหนอืตวัเมอืง
พษิณโุลกไปตามแมน้ำนานประมาณ 5 ก.ม.

เจาหนาที่กรมศิลปากรสันนิษฐานวา สรางสมัยตนกรุงศรี
อยธุยา และมารางในตอนปลายกรงุศรอียธุยา สาเหตเุนือ่งมาจากมขีาศกึ
มาประชิดเมืองพิษณุโลก ตั้งแตศึกเจาพระฝาง (จากเมืองอุตรดิตถ)
ตเีมอืงพษิณโุลก ศกึพระเจาตากรวมไทย และศกึอะแซหวนุกี ้ซึง่ระยะ
ศกึทัง้ 3 ครัง้นีไ้มหางกนั คนไทยทีต่ัง้บานเรอืนอยชูานเมอืงกอ็พยพไป
ตัง้อยรูวมกนัในตวัเมอืงเพือ่รบัศกึ เปนเหตทุำใหวดัถกูทิง้รางไปมรีะยะ
เวลาประมาณ 200 ปเศษ

เมื่อเดือนมิถุนายน 2523  ไดมีพระอาจารยอมร  ยสินฺธโร
(พระครปูลดัวมิลสริวิฒัน  เจาอาวาสวดัวงัหนิ) ไดจารกิมาจากจงัหวดั
นครราชสมีา เพือ่เผยแผพทุธธรรม ไดมาพกัอยทูีว่ดัตมู  ซึง่เปนวดัทีส่ราง
ขึน้ใหม ไมไกลกนันกัอยดูานทศิใตของวดัวงัหนิไป 1 ก.ม. และเมือ่ทาน
ไดทราบวามวีดัรางชือ่วา วดัวงัหนิ ขณะนัน้มสีภาพเปนปาไผขึน้ปกคลมุ
โดยสวนมาก มเีนือ้ทีป่ระมาณ 40 ไรเศษ จงึไดชกัชวนญาตโิยมในหมู
บานวงัหนิ มาบรูณะปฏสิงัขรณ โดยเริม่จากกฏุมิงุดวยหญาคา  และศาลา
ทำบญุหลงัเลก็
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เพื่อใหเหมาะสมกับสวนไผ จึงตั้งชื่อใหมวา สวนพุทธธรรม
เวฬวุนั  เริม่การพฒันาเรือ่ยมาจนเริม่สรางถาวรวตัถแุละจดักจิกรรมเผย
แผพุทธธรรมในหลายรูปแบบ จนกลายเปนสถานที่อบรมเยาวชน
ประชาชน ทัง้ภาครฐัและเอกชนในเขต 7 จงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง คอื
จงัหวดัอตุรดติถ สโุขทยั กำแพงเพชร นครสวรรค พจิติร เพชรบรูณ และ
พษิณโุลก มสีถาบนัการศกึษาทีน่ำเยาวชนมาเขารบัการอบรมคณุธรรม
ประมาณปละ ๖๐ กวาสถาบนั

และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2542 กระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศแตงตั้งวัดวังหินใหเปน ศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระกียรติฯ ใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดลุยเดชมหาราช ครบ 6 รอบ  72 พรรษา

ตั้งแตเริ่มบูรณะจากสภาพวัดรางจนถึงปจจุบัน พระวิทยากร
วดัวงัหนิไดทำหนาทีเ่ตม็ความสามารถ เพือ่ใหประชาชนทัว่ไปไดเขาใจ
หลักพุทธรรรม เพื่อใหธรรมะเขาถึงประชาชน จนเกิดความสงบสุขที่
ยัง่ยนื เพราะโลกรมเยน็ดบัเขญ็ไดดวยพทุธศาสนา และการพฒันาคน คอื
การพฒันาชาต ิเมือ่คนมคีณุธรรม ยอมมคีณุภาพและทำคณุประโยชนให
แกประเทศชาตสิบืไป

ปจจุบัน วัดวังหินมีถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัยตัดผาน
บรเิวณทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื ทางการไดเวนคนืทีด่นิไปบางสวน เหลอื
พื้นที่อยูทั้งสิ้น 39 ไร 2 งาน 25 ตารางวา ตั้งอยูที่บานวังหิน หมู 1
ต.พลายชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณโุลก
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ประวตัแิละผลงาน
ของหลวงพอพระครปูลดัวมิลสริวิฒัน (อมร   ยสนิธฺโร)

เจาอาวาสวดัวงัหนิ ต. พลายชมุพล อ. เมอืง จ. พษิณโุลก

1.ประวตัคิรอบครวั
หลวงพอพระครปูลดัวมิลสริวิฒัน นามเดมินายอมร   นาคา เปนชาว

จงัหวดันครราชสมีาโดยกำเนดิ มทีีอ่ยตูามทะเบยีนราษฎร บานเลขที ่145
หม ู1 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมีา เกดิเมือ่ วนัที ่11
กรกฎาคม 2493 ทานเปนบตุรคนที ่4 ของคณุพอจรญู   นาคา และ คณุแม
อารยี   นาคา มพีีน่องรวมทัง้สิน้ 8 คน ดงันี้

1. นายปรชีา  นาคา รบัราชการครู
2. นายปราโมทย   นาคา รบัราชการคร ู (ถงึแกกรรม)
3. นางรชันยีพงษ   นาคา คาขาย
4. นายอมร   นาคา พระครปูลดัวมิลสริวิฒัน

(อมร   ยสนิธฺโร)
5. นางพชัราภรณ กลบักลาง (คาขาย)
6. นายธรีพนัธ   นาคา รบัราชการเปนเจาหนาที่

สาธารณสขุ
7. นายบณัฑติ   นาคา รบัราชการครู
8. จ.ส.ต.สทิธศิกัดิ ์  นาคา รบัราชการเปนตำรวจปราบปราม

ยาเสพตดิ



10  เวฬวุนานสุรณ

2.ประวตักิารศกึษาของหลวงพอ
2.1 การศกึษาสายสามญัและสายวชิาชพี
พ.ศ. 2503 จบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปที ่4 โรงเรยีนวดับานขาม

ศรรีฐัประชานเุคราะห  อำเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา
พ.ศ. 2509 จบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 โรงเรยีนสงูศรธีานี

อำเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสมีา
พ.ศ.2512 จบการศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) แผนก

ชางยนตวทิยาลยัเทคนคินครราชสมีา อำเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา
พ.ศ. 2512 จบการศกึษาหลกัสตูรพเิศษ ชางอากาศยาน (Aircraft

Mechanic) ของกองทพัอากาศสหรฐัอเมรกิา ฐานบนินครราชสมีาในชวง
สงครามเวยีดนาม-ลาว-เขมร หลกัสตูร ๖ เดอืน

2.2การศกึษาทางพระพทุธศาสนา
พ.ศ. 2518 อปุสมบทเปนพระภกิษ ุ เมือ่วนัที ่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.

2518  ณ อโุบสถวดับานกลงึ ตำบลขามเฒา อำเภอเนนิสงู จงัหวดันคร-
ราชสมีา โดยมพีระครสูวุรรณจญิจาภบิาล เปนพระอปุชฌาย หลงัจากนัน้
ทานไดศกึษาธรรมะเปนเวลา 5 ปเตม็  จนมคีวามรอบรอูยางลกึซึง้และ
แตกฉานในพระธรรมมากขึน้

พ.ศ. 2518-2519 จำพรรษา ศกึษาธรรมวนิยั ณ วดับานขาม อำเภอ
ขามสะแกแสง จดัหวดันครราชสมีา

พ.ศ. 2520-2521 จำพรรษา ศึกษาการปฏิบัติธรรม ณ สำนัก
ปฏบิตัธิรรมอภธิรรมมลูนธิ ิตำบลออมนอย อำเภอกระทมุแบน จงัหวดั
สมทุรสาคร

พ.ศ. 2522 จำพรรษา ณ วดัเกาโบราณ ตำบลแสนสขุ อำเภอเมอืง
จงัหวดัชลบรุ ี เพือ่ศกึษาพระอภธิรรมและสอบไลไดนกัธรรมเอก
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พ.ศ. 2523 ทานไดจารกิมาจากจงัหวดันครราชสมีา เพือ่เผยแผพทุธ
ธรรม และมาพกัอยทูีว่ดัตมู ซึง่เปนวดัทีส่รางขึน้ใหมอยทูางทศิใตของวดั
วงัหนิไป 1 ก.ม.ในเวลานัน้ทานไดเปนรกัษาการเจาอาวาสวดัตมู  และ
สรางวดัวงัหนิ (ราง) ขึน้ใหม

พ.ศ. 2524-2525  จำพรรษาทีว่ดัวงัหนิ เพือ่จดักจิกรรมฝกอบรมและ
เผยแผธรรมะ

พ.ศ. 2526  จำพรรษา ณ วดัศรโีคมคำ อ.เมอืง พะเยา
พ.ศ. 2527-2531 รกัษาการเจาอาวาสวดัตมู ต.พลายชมุพล  และดแูล

วดัวงัหนิ เพราะวดัวงัหนิยงัไมไดยกเปนวดัโดยถกูตองตามกฎหมาย
พ.ศ. 2532-2534 จำพรรษา ณ วดัศรโีคมคำ อ.เมอืง จ.พะเยาแตยงั

มาชวยงานทีว่ดัวงัหนิเปนระยะๆ  ทานไดรบัการแตงตัง้ใหดำรงตำแหนง
พระสมหุอมร ยสนิธฺโร และเปนอาจารยพเิศษของมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั  วทิยาเขตพะเยา

พ.ศ. 2535 ไดรบัพระราชทานเสาเสมาธรรมจกัร จากสมเดจ็พระ
เทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีมือ่วันที ่ 10 พฤษภาคม 2535 ใน
ฐานะผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาดานการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาในประเทศ

พ.ศ. 2537 ไดรบัแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงพระครปูลดัวมิลสริวิฒัน
(อมร  ยสนิธฺโร) ทีพ่ระครฐูานานกุรมของพระธรรมวมิลโมล ีรองเจาคณะ
ภาค ๖

พ.ศ. 2542  ไดรบัโลเชดิชเูกยีรตจิากอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฎั
พบิลูสงคราม ในฐานะผใูหการสนบัสนนุกจิการของสถาบนัฯ

พ.ศ. 2545 ไดรบัการแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงเจาอาวาสวดัวงัหนิ
สวนพทุธธรรมเวฬวุนั อ.เมอืง จ.พษิณโุลก เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2545
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2.3 การฝกอบรม ศกึษา ดงูาน และการเผยแผพระพทุธศาสนา
หลวงพอไดรบัการฝกอบรมศกึษาดงูานการพระพทุธศาสนาและ

การเผยแผพระพทุธศาสนา ในประเทศและตางประเทศ ดงันี้
พ.ศ. 2520-2521 ศึกษาการปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรม

อภธิรรมมลูนธิ ิตำบลออมนอย อำเภอกระทมุแบน จงัหวดัสมทุรสาคร
(2 พรรษา)

พ.ศ. 2526 ไดเขารบัการฝกอบรม หลกัสตูรพระธรรมทายาท รนุที่
3  ณ วดัชลประทานรงัสฤษฎิ ์จงัหวดันนทบรุ ีและไดรบัเลอืกใหเปนรอง
ประธานพระธรรมทายาท รนุที ่ 3

พ.ศ. 2520-2541 ไดศึกษาดูงานการพระพุทธศาสนาในประเทศ
อนิเดยี เนปาล พมา จนี ฮองกง สงิคโปร มาเลเซยี อนิโดนเีซยี ออสเตรเลยี
และ นิวซีแลนด  นอกจากนี้ทานไดเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการ
บรรยายธรรมใหแกชาวไทยในสิงคโปร 8 ครั้ง, มาเลเซีย 2 ครั้ง,
ออสเตรเลยี 3 ครัง้ , นวิซแีลนด 4 ครัง้, ฮองกง 5 ครัง้, พมา 1 ครัง้ รวม
23 ครัง้
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3. ประวตักิารทำงาน
3.1  ประวตักิารทำงานในเพศฆราวาส
พ.ศ.2512-2514 ชางอากาศยาน (A/C mech) ประจำหนวยซอมบำรงุ

อากาศยาน F-4, 105, EB, ณ ฐานบนินครราชสมีา (KRAFB)
พ.ศ.2515-2517 ชางอากาศยาน (A/C mech) ผแูทนแรงงาน บรษิทั

Air America Inc. (Air America Incorperation) (บรษิทัลกูของกองทพั
อากาศสหรฐั ณ สนามบนิอดุรธาน)ี

พ.ศ.2517-2518 ชางอากาศยาน ผแูทนแรงงานบรษิทั Thai Airways
Aircraft Maintainance (Thai-Am) (ตอมาเขารวมกบับรษิทัการบนิไทย)

หลวงพอไดทำงานในตำแหนงชางอากาศยานมาจนถึงเดือน
กรกฎาคม  2518  ไดเกดิเหตกุารณไมคาดฝน เมือ่พีช่าย  คอื นายปราโมทย
นาคา ซึ่งดำรงตำแหนงอาจารยใหญในโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัด
นครราชสมีา  เคยไดรบัคดัเลอีกใหเปนขาราชการครดูเีดนของจงัหวดั ได
ถกูครใูนโรงเรยีนเดยีวกนัใชอาวธุปนยงิถงึแกกรรม

ดวยเหตทุีพ่ีช่ายทานนีเ้ปนผทูีใ่หความอปุการะแกหลวงพอมาโดย
ตลอด จงึทำให หลวงพอมคีวามเศราโศกเสยีใจมากทานไดอปุสมบท เพือ่
อทุศิสวนกศุลใหแกพีช่าย  เดมิตัง้ใจจะอปุสมบทอยสูกัระยะหนึง่แลวจะ
ลาสกิขาบท เพือ่กลบัไปประกอบอาชพีเปนชางอากาศยาน แตเมือ่ไดเปน
พระภกิษสุงฆและไดศกึษาพระธรรมวนิยัในพระพทุธศาสนา ทำใหจติใจ
มคีวามสงบสขุ และบงัเกดิความรมเยน็จนไมอยากกลบัไปเปนฆราวาส
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อกีแลว  เพราะพจิารณาเหน็วา เพศฆราวาสเปนเพศทีม่แีตความทกุขทัง้
ทางรางกายและจติใจ มกีารแขงขนั ชงิดชีงิเดน อจิฉารษิยาและทำลายซึง่
กนัและกนั หาความสงบสขุดงัเพศบรรพชติไมได ทานจงึตดัสนิใจครอง
เพศบรรพชติมาจนถงึปจจบุนั

3.2 การทำงานในเพศบรรพชติ
หลงัจากหลวงพอไดอปุสมบทในป พ.ศ.2518 และไดศกึษาธรรมะ

ในพระพทุธศาสนา จนมคีวามรอบร ูและแตกฉานในพระธรรมมากขึน้
ทานอทุศิตนเพือ่พระพทุธศาสนาและการศกึษาแกพระสงฆ เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไป

1.เปนผทูีม่คีณุธรรม มคีวามวริยิะ อตุสาหะ มคีวามเมตตากรณุา มี
ความมงุมัน่แนวแนในการเผยแผพระพทุธศาสนา มศีลีธรรม มคีวามคดิ
รเิริม่สรางสรรคทีด่ ีมวีสิยัทศันกวางไกล สงเสรมิการอนรุกัษสิง่แวดลอม
และสงเสรมิรกัษาจารตี ประเพณ ีและวฒันธรรมอนัดงีาม

2. เปนผูที่ทำคุณประโยชนแกสังคม โดยไดจัดตั้งศูนยพัฒนา
คณุภาพชวีติ สวนพทุธธรรมเวฬวุนั วดัวงัหนิ ขึน้เพือ่เปนสถานทีฝ่กอบรม
จรยิธรรมแกนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา ขาราชการ และประชาชน นอกจาก
นัน้ยงัไดบรรยายธรรมะโปรดประชาชนทีอ่ยใูนจงัหวดัตางๆ อทุศิตนใน
การทำงานเพือ่พระพุทธศาสนาและการศกึษา สละทนุทรพัยชวยเหลอื
พระภกิษสุงฆ สามเณร และนกัเรยีนทีย่ากไรขดัสนและดอยโอกาสใหมี
การศกึษาเลาเรยีนและใหการชวยเหลอืสนบัสนนุสวนราชการและสงัคม
ในดานตางๆ เชนจดัการฝกอบรมวชิาชพีใหเดก็สาวจงัหวดัเชยีงราย เพือ่
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ปกปองการถูกลอลวงไปขายบริการ การเยี่ยมปลอบขวัญประชาชนที่
ประสบอทุกภยัทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช และประชาชนทีป่ระสบภยัจาก
สงครามไทย -ลาว กรณบีานรมเกลา เปนตน

3. เปนพระสงฆทีม่ศีลีาจรยิาวตัรปฏบิตัทิีด่งีาม มคีวามสำรวมนา
เคารพ นาเสือ่มใสศรทัธา ซึง่เปนแบบอยางทีด่งีามของภกิษสุงฆ สามเณร
และประชาชนโดยทัว่ไป

4. เปนผูที่มีผลงานดีเดน เปนผูมีความรอบรูในทางศาสนา ทาง
วชิาการ และการบรหิารการศกึษาทานจงึไดรบันมินตใหเปนผอูำนวยการ
ฝกอบรมจรยิธรรม เปนวทิยากรบรรยายธรรมะ ทัง้ทีศ่นูยพฒันาคณุภาพ
ชวีติสวนพทุธธรรมเวฬวุนั วดัวงัหนิ และในสวนราชการหรอืองคกรตางๆ
ทัง้ในประเทศและตางประเทศ มาตัง้แตป พ.ศ. 2524 มาจนถงึปจจบุนั
ผลงานของทานโดยเฉพาะผลการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพที่ดีทำใหผูผานการฝกอบรมมีพฤติกรรมที่พึงประสงคมี
ความตัง้ใจศกึษาเลาเรยีน และตัง้ใจปฏบิตังิานหรอืประกอบอาชพีมากขึน้

5. เปนพระสงฆที่ไดรับการยกยองจากวงการคณะสงฆวาเปนผู
ทีม่คีวามร ูความสามารถในการเผยแผพระพทุธศาสนาและการศกึษา และ
มีคุณธรรม จึงไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน
(อมร  ยสนิธฺโร) ฐานานกุรม ของพระธรรมวมิลโมล ีรองเจาคณะภาค ๖,
ไดรบัราชทานเสาเสมาธรรมจกัร ในฐานะผทูำคณุประโยชนตอพระพทุธ
ศาสนา ดานการเผยแผพระพทุธศาสนาในประเทศ และไดรบัการถวาย
ปรญิญามหาบณัฑติ จากคณะครศุาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม
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การทำงานในอดตีของวดัวงัหนิ

งานในอดตีของวดัวงัหนิ ตัง้แตป  2528 - ปจจบุนั  เริม่จากหลวง
พออมร (พระครปูลดัวมิลสริวิฒัน) ไดผานการอบรมพระธรรมทายาท
ของวดัชลประทานรงัสฤษฏ โดยหลวงพอปญญานนัทะเปนเจาสำนกั

งานไดเริม่จากการจดัปรวิาสกรรมเพือ่ประพฤตวิฏุฐานวธิ ีคอืการ
ชำระครกุาบตัขิองพระภกิษ ุ  งานบรรพชาสามเณรหมภูาคฤดรูอน  งาน
อปุสมบทนาคหม ูคายคณุธรรมสำหรบันกัเรยีน นกัศกึษา บรรยายธรรม
อบรมทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ในเขต 7 จงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง  คอื
อตุรดติถ  พษิณโุลก  สโุขทยั กำแพงเพชร พจิติร เพชรบรูณ  นครสวรรค
ไปจนถงึเขตภาคเหนอืตอนบน คอืจงัหวดัเชยีงราย แพร พะเยา ภาคกลาง
ขยายงานจนถงึกรงุเทพฯ สมทุรสงคราม

เมือ่มปีระกาศของกระทรวงศกึษาธกิาร ทีม่งุเนนใหขาราชครเูขามา
ฝกอบรมพระกรรมฐาน จงึเปนเหตใุหพระวทิยากรตองหนัมาศกึษาการ
สอนกรรมฐานเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่ง ในชวงเวลานั้น ไดอบรมครู
สปจ.พษิณโุลก พจิติร สโุขทยั เพิม่ขึน้อกีดวย

โดยเฉพาะชวงป พ.ศ. 2540-2545  ทุกสถาบันการศึกษา ใน 7
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ไดมุงหนามาสูวัดวังหิน เพื่อเขาอบรมคาย
พทุธบตุรเพือ่ชีวติใหม จนพระวทิยากรแทบไมมวีนัหยดุพกั
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แลววดัวงัหนิกไ็ดพบสจัธรรมอนัเปนกฎเกณฑของธรรมชาต ิคอื
ความไมเทีย่ง  เมือ่พระวทิยากรหลาย
รปู กลบัไปสมูาตภุมูขิองตน บางรปู
ไปเปนเจาคณะพระสงัฆาธกิาร  บาง
รูปไปทำงานเผยแผที่ตางประเทศ
บางรปูกล็าสกิขาไป หลวงพออมรเอง
ก็เริ่มมีสุขภาพที่ไมสมบูรณ ไปตาม
กฎธรรมดา  งานอบรมยงัมากเหมอืน
เดมิ  แตพระวทิยากรนอยกวาเดมิ ผาน
มาจนถงึป พ.ศ. 2547 พระวทิยากรที่
เหลอืกแ็ทบจะไรเรีย่วแรงทำงาน

แตสิง่หนึง่ทีม่ัน่คงอยเูสมอกค็อื
เราจะกาวเดินตามรอยบาทพระ
ศาสดา ทุมเทพลังที่มีทั้งหมดใหแก
พระพุทธศาสนา จะไมยอมใหวัด
วังหินเปนแหลงพุทธพาณิช หรือ
เผยแพรสิ่งที่งมงาย มอมเมาพุทธ
ศาสนกิชนใหตดิอยใูนความหลงโดยเดด็ขาด
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การทำงานในปจจบุนัของวดัวงัหนิ

เริม่ตัง้แตป  2546 คณะวทิยากรของวดัวงัหนิกเ็ริม่เปลีย่นวสิยัทศัน
ดวยเหน็วา หากเรายงัย่ำอยกูบัที ่กเ็ทากบัถอยหลงัเขาคลอง กอปรกบัมวีดั
อืน่ๆ ในจงัหวดัพษิณโุลก ไดทำกจิกรรมคายพทุธบตุร-คายพทุธธรรมกนั
มากแลว  และผลทีต่ามมากค็อื เยาวชนมพีฤตกิรรมดไีดชัว่คราว  กจิกรรม
ทีท่ำยงัไมสามารถเปลีย่นพฤตกิรรมใหดไีดอยางถาวร

งานของวดัวงัหนิ จงึไดเปลีย่นเปนงานกรรมฐาน โดยเริม่จากพระ
วทิยากรไดฝกฝนพฒันาตนเอง แสวงหาครบูาอาจารย  ศกึษาเปรยีบเทยีบ
หลายสำนกั จนไดบทสรปุวา ไมวาจะสำนกัไหน รปูแบบใดกล็วนแตมงุ
สเูปาหมายเดยีวกนั คอืความพนทกุขอยางถาวร

หลงัจากทีเ่ขาใจถงึแกนแทของพระกรรมฐานพอสมควรแลว งาน
กรรมฐานจึงไดเริ่มขึ้น โดยเริ่มจากการบรรยายธรรมและนำภาวนาใน
ชมรมจรยิธรรม  โรงพยาบาลพทุธชนิราช ตัง้แตป พ.ศ. 2550  แลวงาน
ก็เริ่มขยายออกไป โดยมีทีมวิทยากรฆราวาส ซึ่งสวนมากเปน แพทย
พยาบาล เภสชักร เขามาชวยงานเปนจำนวนมาก งานทีเ่หน็ภาพชดัเจนใน
ปจจบุนักค็อื มกีารนำภาวนาทีต่กึผปูวยนอก โรงพยาบาลพทุธชนิราช   มี
การนำเอาสมาธบิำบดัไปใชกบัผปูวยเรือ้รงั และผปูวยระยะสดุทาย รวม
ถึงกิจกรรมอันเปนกุศลอื่นๆ เชนการจัดโครงการการพยาบาลดานจิต
วญิญาณเพือ่การดแูลผปูวยระยะสดุทายและผปูวยวกิฤตทางจติวญิญาณ
แกบคุลากรทางการแพทยและบคุคลทัว่ไป  กวา 10 รนุทีว่ดัวงัหนิ
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จนปจจบุนันี ้มกีารกอตัง้กองทนุจติภาวนาชนิวงส  และงานกข็ยาย
ออกไปสสูงัคมมากขึน้ เชน โครงการลานศลี-เลนส ี  โครงการทวัรศลี 5
โครงการชนิวงสสอนนอง โครงการธรรมยาตรา โครงการเผยแผธรรมะ
ทางเวบ็ไซด สรางสือ่สอนธรรมะดวยหนงัสอื ซดีธีรรมะ โครงการสมาธิ
บำบดัแนวพทุธ โครงการดแูลผปูวย
ระยะสุดทายแบบประคับประคอง
ในโรงพยาบาลพุทธชินราช  และ
โรงพยาบาลอืน่ๆ ทีบ่คุลากรเคยเขา
มารบัการอบรมในวดัวงัหนิ รวมถงึ
โครงการทำบุญวันอาทิตย เพราะ
เหตุวามีสาธุชนจำนวนหนึ่งรับ
ราชการ ไมสะดวกทีจ่ะมาทำบญุใน
วนัพระ  รวมถงึเปดวดัวงัหนิใหเปน
สำนกัปฏบิตัธิรรม รบับคุคลทัว่ไปเขาปฏบิตัธิรรมไดทกุวนั

สิ่งที่เห็นไดชัด สัมผัสไดดวยใจ ก็คือกรรมฐานสามารถเปลี่ยน
คนใหมพีฤตกิรรมดขีึน้ไดอยางถาวร ทกุคนทีเ่ขามาชวยงานลวนตองการ
สัง่สมบารม ีเพิม่คณุงามความดใีหแกชวีติ งานของวดัวงัหนิทีก่ำลงัดำเนนิ
ไป จงึเกดิขึน้ดวยความสมคัรใจ ภาคภมูใิจ และเขาถงึใจอยางแทจรงิ
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จากหนอทลีะหนอเปนกอไผ
จากใบทลีะกลมุเปนพมุหนา
ขอเขยีนแตละขอกอวชิชา
ชวยเตมิตอปญญาใหเตม็คน

เพยีงแคอานนานนดิแลวคดิหนอย
ใจจะคอยซมึซบักบัเหตผุล
อาจผลหินอกอบญุหนนุกมล
ชวยบนัดลผลงามตามใจปอง

ชนิวงส
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ขอคดิคำเขยีน
เตอืนคนใหเตม็คน

ของหลวงพอพระครปูลดัวมิลสริวิฒัน

หลวงพอไดเขยีนขอธรรมไวเปนแผนพบั เพือ่ใหงายตอการแจก
และการอาน คณะศษิยไดรวบรวมขอมลูเทาทีจ่ะหาได มาจดัเรยีบเรยีงใหม
เพือ่ใหเปนอนสุรณแกทาน ในงานอายวุฒันมงคล 60 ปนี้
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เปดประต-ูสโูอกาส

เพลงแหงความสขุ
ในคนืวนัหนึง่ ผมพบผหูญงิถพูืน้นางหนึง่ ในลฟิต ณ อาคารทีพ่กั

เธอหอบไมถูพื้นและน้ำ เธอเปนหญิงตัวเล็กๆ อายุราวๆ 40 ป ทำงาน
ตกึนีม้านานนบัสบิป แตไมรจูกัอะไรกนัมากไปกวาการพยกัหนาทกัทาย
บางเลก็นอย

เธอทำความสะอาดหองผม ถูพื้น เทตะกรา ผงขยะ ระหวางนั้น
ผมนัง่พาดขาสบาย ๆ ในหองนัง่เลน อานหนงัสอืไปอยางไมสนใจสิง่
อืน่ใด

แตแลวกไ็ดยนิเสยีงรองเพลงจากอกีหองเปนเสยีงฮมัในลำคอ เปน
เพลงกลอมทีฟ่งดแูสนออนหวาน มคีวามสขุ ชางเปนบทเพลงทีม่คีวามสขุ
โดยแทจรงิ

ผมลกุไปทีห่องนัน้ หญงิผนูีก้ำลงัถพูืน้ ปากรองเพลง เธอเงยหนา
ขึน้มองและทกัทายผมอกีครัง้

“วนันีค้ณุงานยงุไหมคะ”
“ยงุซ.ิ.. เธอละ?”
“กเ็หมอืนๆ กบัทกุวนัแหละคะ”
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“แตวนันีต้องไมเหมอืนส.ิ.. ใชไหมละ”
“อยางไรหรอืคะ”
“กเ็ธอยิม้และรองเพลงดวย”
“ฉนัทำอยางนีเ้สมอแหละคณุ เพราะทำใหงานสนกุดวย ทำความ

สะอาดพลางกร็องเพลงไปดวย ฉนัจงึมคีวามสขุ”
“ผมไมเคยไดยนิเลยนี ่ทีจ่รงิเราไมคอยไดคยุกนันะ” ผมพดู
“คะ”

ผมไดโอกาสซกัไซเรือ่งราวของเธอ เปนชวีติทีล่ำเคญ็อกัโข ถาเปน
คนที่ไมเคยเจอความทุกขคงทนไมไหวเปนแน สามีเธอเปนคนขับรถ
บรรทกุ ซึง่เสยีชวีติดวยอบุตัเิหตไุปเมือ่ 12 ปกอน เธอกบัลกูนัง่รถคนันีไ้ป
ดวยแตไมเปนอะไร ตอนนัน้ลกูสาวอาย ุ9 ขวบ ตอนนี ้21 ป กำลงัเรยีน
มหาวทิยาลยั ความทกุขจากความตายของสามเีปนทกุขอนัใหญหลวงแต
เธอกย็งัสตูอไป

เลีย้งตวัเองกบัลกูสาวมาไดจนลกูสาวเรยีนใกลจบมหาวทิยาลยัแลว
“ลกูสาวเรยีนสาขาวชิาอะไร” ผมถาม
“เรยีนจติวทิยาคะ แกจะเรยีนปรญิญาโทตอแลวจะหางานเปนครู

สอนเดก็ยากจน”
“ขอแสดงความยินดีดวยนะ คุณภาคภูมิใจในตัวลูกสาวไดอยาง

เตม็ทีเ่ลยแหละ”
“คะ ฉนัภมูใิจในตวัลกู แลวฉนักม็คีวามสขุดวยคะ”



24  เวฬวุนานสุรณ

“ใชแลว จงภมูใิจความสำเรจ็ของตวัเองดวย จากการทีด่แูลลกูมาได
ตลอดรอดฝง แตผมวาหนาตาเธอเปลีย่นไปจากเดมิทีเ่คยเหน็นะ”

“คงเปนวิกผมปลอมที่ฉันใสกระมังคะ” ผมมองดูเธอ “เปน
ผมปลอมหรอืนี”่

“ดเูปนไงคะ” เธอทำทาขดัเขนิ รอฟงคำตอบ
“กด็นีะ ผมขอชม”
“ฉนัอยากสวยเพือ่ลกู ภมูใิจเหลอืเกนิกบัสิง่ทีแ่กตองการทำใหชวีติ

นี ้แกอยากมสีวนชวยเดก็ๆ อยางจรงิใจ แลวแกยงัอยากมลีกูของตวัเอง
อยากสอนลูกใหใชชีวิตที่เต็มไปดวยคุณคามีความรับผิดชอบในฐานะ
มนษุยชาต”ิ

สตรผีนูัน้ยิม้เบงบาน เตม็ไปดวยความภาคภมูใิจชนดิทีไ่มมเีจาหญงิ
องคใดเทยีบเทยีมได ผมรจูกัเรือ่งราวของหญงิถพูืน้ทำความสะอาดบาน
มากขึ้น บางคนอาจดูถูกวาเปนงานต่ำ แตผมนับถือที่เธอสูชีวิต ฝาฟน
โศกนาฏกรรมทีท่ำใหหลายคนทอแทสิน้หวงัไปได

บทเพลงทีเ่ธอรองอยางออนหวานมคีวามสขุ เพลงผาสกุจากหญงิ
ถพูืน้ เธอใสวกิผมปลอมไมตองอาศยัสิง่อืน่มาปกปดเจตนารมณของตวั
เองซึง่มอียแูลว เธอเอาชนะความเศราเพือ่มาไขวควาโอกาสอกีครัง้ และ
ชวยใหลกูมชีวีติทีร่าบรืน่กวาตนเอง



เวฬวุนานสุรณ  25

มสีองสิง่ทีพ่งึทำในชวีติ คอื
1. พงึไดในสิง่ทีป่รารถนา
2. ปลืม้กบัมนั
คนทีฉ่ลาดสดุๆ  เทานัน้ทีจ่ะบรรลถุงึ 2 ประการนี้

...โลแกน แนเชล สมธิ…

แมในยามทำงานอันแสนเหนื่อยเหน็ดนั้น เธอยังหาโอกาสรอง
เพลงอยางมคีวามสขุไดดวย

ปญญาวะ  ธะเนนะ  เสยโย.  ปญญานัน่แหละ ประเสรฐิกวาทรพัย

ฮาโรล  แอบบอต
ฤดใูบไมผลปิ 1934 เขาเดนิอยขูางถนน แลวเหน็ภาพทีท่ำใหความ

รสูกึเขาเปลีย่นไปในเวลา 10 วนิาท ี เขาไดเรยีนรวูธิกีารมชีวีติอยมูากกวา
ทีไ่ดรมูาใน 10  ป

2  ปทีท่ำรานขายของชำ เขาสญูเสยีเงนิเกบ็  และหนีส้นิทีต่องใช
เวลา 7  ปกวา จงึจะใชคนืหมด

ตอนนี้ผมกำลังจะไปธนาคารเพื่อยืมเงินมาเปนคาเดินทางไปหา
งานทำทีร่ฐัแคนซสั  เดนิอยอูยางหดห ูหมดความเชือ่มัน่

จ ูๆ  กเ็หน็ชายขาดวนนัง่อยบูนพืน้ไม ไมมลีอลืน่ เขาใชมอืไถเคลือ่น
ตวัไปตามถนน พอเขาสบตาผม เขากย็ิม้กวางขวาง แลวพดูวา

“สวสัดคีรบั วนันีอ้ากาศดนีะครบั”
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เขาพดูดวยความรสูกึทีเ่รงิรา ผมตระหนกัวาผมร่ำรวยเพยีงไร ถา
คนไมมีขายังมีความสุข รื่นเริง มีความเชื่อมั่น ผมก็มีได ผมเลยเขียน
คตเิตอืนไวในหองน้ำวา

“ผมเศราเพราะไมมรีองเทาจะใส ตราบจนเจอคนขาดวน”
โอกาสทีด่งีาม จะไมเดนิมาหาคณุ หรอืมาเคาะประตเูรยีกคณุทีบ่าน

คณุตองเดนิไปหามนั

เรือ่งของหมอทานหนึง่
เขาเปนหมออยแูลว และอยากเปนแพทยทำศลัยกรรมตกแตงกบั

อาจารยแพทย
“ผมขอดอูาจารยทำการผาตดัไดไหมครบั” เขาถาม
“พรงุนีซ้ ิแปดโมงเชา” อาจารยแพทยตอบ “ผมไมแนใจวา แปดโมง

เชานัน้จะสะดวกมาหรอืเปลา” แตเขาพยกัหนารบั “ผมจะมาครบั” และเขา
กม็าตรงเวลา ดอูาจารยแพทยผาตดัปากพร่ำวานาทึง่มาก

“ผมขอเปนศษิยไดไหมครบั...?”
อาจารยแพทยบอกวา “ผมยนิดทีีจ่ะสอนให ถาคณุสนใจ”
หมอคนนั้นมาทุกครั้ง ปากพร่ำความนาทึ่งในการทำศัลยกรรม

พลาสติก ที่เขาจะไดมีโอกาสฝกฝนกับอาจารยแพทยดวยความตั้งใจ
ของเขา
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แตเชาวนัหนึง่เขาไมมา  อกีวนักไ็มมา วนัตอมากไ็มปรากฏใหเหน็
หนา  แลวในวนัหนึง่อาจารยเจอเขารออยใูนหองทำงาน จงึถามวา

“ไปอยซูะทีไ่หน”
“ผมนอนเพลนิไปหนอยครบั” เขาตอบอยางเขนิ ๆ “ผมตืน่มาเหน็

วาสายเลยเวลาไปแลวเลยไมมาครบั”
“แบบนีค้ณุไมไดเรยีนรอูะไรมากหรอก อาจารยบอกเขาตรงๆ”
“ผมรคูรบัอาจารย ... แตอาจารยเปลีย่นเวลาผาตดัเปนตอนบาย ๆ  ได

หรอืเปลา ผมอยากนอนตอนเชา วธินีีค้งงายขึน้”
“เสยีใจนะหมอ...ผมผาตดัเฉพาะตอนเชา ขณะทีค่นไขพึง่ตืน่ คดิวา

เหมาะกบัสภาพจติคนไขมากกวา” อาจารยแพทยกลาว
ถึงเขาจะทึ่งกับโอกาสที่จะไดฝกทำศัลยกรรมพลาสติกอยางไม

เสแสรง แตเขากไ็มไดตดิตามเรยีนรตูอไป เพราะตืน่เชาไมไหว เรยีกวาปด
ประตูโอกาสตัวเอง ทั้งที่มีคุณสมบัติพอจะประสบความสำเร็จ แตเขา
ปฏเิสธความสำเรจ็โดยสิน้เชงิ

จากเรือ่งนี ้คณุปดกัน้ตวัเองจากโอกาส โดยไมรตูวัหรอืเปลา คณุมี
พรสวรรคอยแูลวตองใชพรแสวงดวย อยางปลอยใหเวลาและโอกาสผาน
ไปดวยความสบาย

สบายเมือ่หนมุ จะกลมุเมือ่แก
ลำบากเมือ่หนมุ จะไมกลมุเมือ่แก
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การทำดไีมตองมใีครเหน็
ไมจำเปนตองมใีครมาใหคา
ดแีมเพยีงเลก็นอยดอยราคา
แตศรทัธาตนเองไดไมอายคน
แหงนหนามองฟาไมอายฟา
กมหนามองดนิไดไมหมองหมน
ศกัยภาพยิง่ใหญในตวัตน
นัน่แหละผลแหงความดทีีไ่ดพลนั
ถาคณุมคีวามเชือ่มัน่ไมหวัน่ไหว
เชือ่ตนเองวาทำไดทกุสิง่สรรพ
ความเชือ่มัน่เปนพลงัอนัสำคญั
หลกัประกนัแนนหนกัสหูลกัชยั
เชือ่เถอะวาถาคณุพยายาม
จะพบความสำเรจ็สมใจหมาย
เชือ่เถอะวาคณุมดีอียมูากมาย
ทีท่ำโลกใหสบายนาอยกูนิ
ถาเชือ่วามฝีมอื ความชำนาญ
ทีป่วงชนตองการหวงัถวลิ
เชือ่ไดวาทกุอยางในแผนดนิ
คณุทำไดทัง้สิน้อยาเกรงกลวั

......อสิรา.....
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     เงยหนา ไมอายฟา กมหนา ไมอายดนิ

กมหนา – กมตา
เงยหนา – เงยตา
สบหนา – สบตา
เชดิหนา – ชตูา
Clean & Clear

ในสังคมของการดิ้นรนตอสูเพื่อยังชีพของมนุษยแตละยุคแตละ
สมยั อาจแตกตางลกัษณะของปญหา แตการเบยีดเบยีน การกดดนั การ
บบีคัน้จากคนรอบขาง ทัง้จากสิง่แวดลอมตามธรรมชาตหิรอืมนษุยและ
สตัว สรางขึน้เพือ่ทำลายคแูขงกต็าม มนษุยทีห่วงัอยรูอดในสงัคมอยางสงา
ผาเผย และไดรบัการยอมรบัจากผคูนทัง้ระดบัใกลไกล ภายในกลมุของ
ตนเอง หมบูาน ตำบล อำเภอ จงัหวดัและประเทศไดนัน้ ตองอาศยัความ
ร ูความสามารถ ความคดิสตปิญญา และทีข่าดไมไดคอื ศลีธรรมนัน่เอง

ศลี 5 ฟงดเูหมอืนตดิปากชนิหอูยเูสมอ แตสำนกึรคูณุคาแหงศลี
อันจะมีผลเรงเราใจใหใฝปฏิบัติกายวาจาในแนวทางนี้คอนขางนอย
การควบคมุอารมณทางใจจงึเปนดานหลกั  เพราะกายวาจาทีแ่สดงออกมา
ยอมบงบอกความรสูกึภายใน
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ดงันัน้ สต ิความรสูกึตวั รรูะลกึ สมัปชญัญะ ความรรูอบทัง้ภาย
ในภายนอก จงึเปนเรือ่งสำคญั สต ิความรสูกึตออารมณทีม่ากระทบทนัที
ทีเ่หน็ ทีไ่ดยนิ ไดรบัรทูางประสาททัง้ 6 (ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ)
สมัปชญัญะ ความรรูอบภายในนัน้ หมายถงึใจเราพอใจ (ชอบ) ไมพอใจ
(ไมชอบ) แลวจะคมุความรสูกึอยางไร จะยดึมัน่วางใจใหน้ำหนกั ใหความ
สำคญัเชนไร? ในภายนอกตนตอของปญหาทีม่ากระทบเปนบคุคล สตัว
อื่น ๆ มีที่มาที่ไปอยางไร รวมเปนขอมูลที่ปอนเขามาใหสัมปชัญญะ
วนิจิฉยัตดัสนิใจทีม่ ีหริ ิความละอาย (ชัว่) โอตตปัปะ ความสะดงุกลวัตอ
บาป (ชัว่) ยอมเปนองคประกอบแก สตสิมัปชญัญะในตน ทีจ่ะชวยปราม
ขมความรสูกึ หากทีม่ากระทบมผีลยัว่ยใุหเกดิความอยาก (โลภะ) เกดิไม
พอใจ (โทสะ) หากเมือ่ตดัสนิใจใหกาย วาจา กระทำลงไปแลว เราได
ประโยชนแตผอูืน่ เดอืดรอน สงัคมเดอืดรอนแลว ยอมสามารถยบัยัง้ หยดุ
ด ูหยดุรโูดยวจิารณญาณปญญาทีเ่หมาะสมแกสถานการณวาควรทำเชน
ไร?

ดงันัน้ หากเรานกึถงึชวีติตนเองในปจจบุนั รกัสขุ เกลยีดทกุข
เกลยีดการเบยีดเบยีน การกลัน่แกลง ประทษุรายจากผอูืน่ ตองหนัมามอง
ตวัเองและบงัคบัตวัเอง ไมใหเบยีดเบยีนผอูืน่ อนัทำใหเรามัน่คงอยใูนศลี
ขอที ่1

พรอมกนันัน้ กป็ลกูเมตตาความรกัตอผอูืน่ กรณุา (สงสาร) ผอูืน่
อันจะเปนเสนหในตนเอง เมื่อนึกถึงทรัพย ถึงปจจัยเครื่องบริโภค ทั้ง
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อาหาร อาภรณ เครือ่งนงุหม ยารกัษาโรค อปุกรณการทำงาน รถ วทิย ุทวีี
อืน่ๆ อนัเราเขากวาจะหาเงนิซือ้มาไดนัน้กอ็าศยัความอตุสาหพยายามดวย
หยาดเหงือ่แรงกายสกัเทาไหร เมือ่ไดมาแลวกอ็ยากใหอยกูบัตนเองนาน ๆ
เมือ่รเูชนนี ้กไ็มควรคดิเอาของผอูืน่ ฉอฉลหาเลหกลโกง หรอืยกัยอกทัง้
ของบคุคล ของหนวยงานองคกรเอกชนหรอืของรฐัของหลวง มาเปนของ
ตน เพราะเราตองมัน่ใจในตนเองถงึพลงัความรคูวามสามารถ ความดงีาม
ทีจ่ะหามาเปนของเราโดยสจุรติ ดงัทีพ่ระพทุธเจาตรสัสอนวา

อฏุฐาตา วนิทฺเต ธน.ํ คนขยนัหมัน่เพยีรยอมหาทรพัยได

แมโอกาสหนาทีก่ารงานอาจหามาไมไดมาก หากรจูกัประมาณตน
เรากเ็ปนสขุได เพราะคนจนม ี2 ประเภท

1.จนเพราะไมมี
2.จนเพราะไมพอ
จงึรจูกัพอเสยีบาง มัง่คงอยใูนศลีขอ 2 ประกอบอาชพีสจุรติ
อนัชวีติความเปนชาย ความเปนหญงิ โดยธรรมชาตกิารสบืตอเผา

พนัธกุนันัน้ มนษุย สตัว กม็เีชนกนั แตความเปนมนษุย (มน=ใจ อษุยะ=สงู)
ใจตองสงูกวาสตัวตรงทีไ่มสำสอน มธีรรมเนยีมประเพณ ีมโีอกาสทอง มี
ความพรอมในการเลอืกค ูในการจะใชชวีติคดูวยความสขุ สรางความรกั
ความอบอนุใหแกกนัและกนัไววางใจกนั สบายใจทัง้สมาชกิในครอบครวั
(ลกู) ทีจ่ะเกดิตามมา
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ดวยการควบคมุกามารมณของมนษุย
จงึมบีรรทดัฐาน มกีฎเกณฑ
เพือ่ความสขุสงบ ในระยะยาวมใิชชัว่วบู (ศลีขอ 3)
การสือ่สารสาระดวยวาจา ดวยหนงัสอื ภาพสือ่ความหมาย จาก

บคุคลหนึง่ถงึบคุคลหนึง่ เสรมิสรางสตปิญญาความหมายไดทัง้ดานด ีสง
ผลตอความเจรญิกาวหนาในงานในอาชพี สรางความเขาใจอนัดตีอกนั
ดานเสยีหายนัน้หมายถงึเนือ้หาวาจา หรอืสือ่ดวยวธิอีืน่อนัเปนเทจ็เพือ่
ผลไดจะไดมแีกตนสงผลใหผอูืน่เดอืดรอนสงัคมเดอืดรอน เปนสิง่ทีท่กุ
คนตองตระหนกั ตองควบคมุตนเองไมพดูจาสือ่ภาษาหรอืสือ่สารอนัใด
ใหผอูืน่เดอืดรอน เพราะเมือ่ถงึเวลาหนึง่มนัจะยอนมาสนองตนใหเดอืด
รอน ดงัเชนคำกลาวของสนุทรภวูา

เปนมนษุยสดุนยิมทีล่มปาก
จะไดยากโหยหวิเพราะชวิหา
แมพดูดมีคีนเขาเมตตา
จะพดูจาจงพเิคราะหใหเหมาะความฯ
เปนศลีขอ 4
มนษุยโดยปกตทิัว่ไป เมือ่มสีตสิมัปชญัญะสมบรูณยอมสามารถ

พฒันาตนใหมชีวีติความเปนอยทูีด่ขีึน้ได แตเพราะมนษุยเราชอบทำ ชอบ
ทดลองหลายสิง่หลายอยาง เชน เหลา บหุรี ่ยาบา ฯลฯ ผลติขึน้มาเพือ่
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ยอมใจบาง เพือ่ใหเลอืดฉดีเลีย้งสวนตาง ๆ ของรางกายใหดกีวาเดมิบาง
สารพดัเหตผุล แตการไมรจูกัประมาณในการดืม่ กย็อมเมาคมุสตไิมได
ปญหาจงึเกดิขึน้มากมาย ทำรายตวัเองบาง (อบุตัเิหตจุากรถ ฯลฯ บาง)
ทำรายผอูืน่บาน อนัยงัผลเปนความเดอืดรอนมาสตูนเองและผอูืน่มากมาย
เพราะเมือ่เมาควบคมุตนเองไมได สตสิมัปชญัญะทีม่กีห็มดหายไป เรา
ตองอยใูนสงัคมมนษุยผปูระเสรฐิ จะไปทางใด ประกอบอาชพีใด ๆ ที่
ไหนเมือ่ไหรในทกุสถานที ่หากเรามสีตสิมัปชญัญะ พรอมมหีริ ิ (ละอาย
ชั่ว) โอตตัปปะ (กลัวบาป) ประคับประคองตน มั่นในศีล 5 ประการ
คณุธรรม 5 ประการ ยอมเสรมิประสทิธภิาพในการทำงาน และอาจพดูได
วา

“เงยหนาไมอายฟา... กมหนาไมอายดนิ...”
ทัง้อดตีและปจจบุนั เราจะไดรบัประโยชนจากการปฏบิตันิัน้ เปน

ความสขุ ดงัคำสรปุศลีทีพ่ระบอกเราอยเูปนประจำเมือ่เวลาใหศลีวา
สเีลน สคุต ึยนตฺิ - ไปสสูคุตไิดกเ็พราะศลี
สเีลน โภคสมปฺทา - ไดโภคทรพัยกเ็พราะศลี
สเีลน นพิพฺต ึยนตฺ ิ- เปนปจจยัไปสนูพิพานกเ็พราะศลี
ตสมฺา สลี ํ วโิสธเย - เพราะฉะนัน้ พงึชำระศลีใหบรสิทุธิ์

สะอาด บรสิทุธิ ์โปรงใส คอื อานสิงส ศลี 5
1.ยอมประสบกองโภคะใหญ คอืความไมประมาท เปนคณุอนัเยีย่ม
2.ยอมมเีกยีรตยิศชือ่เสยีงกระฉอนไปในทางทีด่ี
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3.องอาจแกลวกลาในการเขาสมาคมไมเกอเขนิ
4.มสีต ิไมหลงทำกาลกริยิา (ตาย)
5.ชวีติหลงัความตาย ยอมเขาถงึสคุตโิลกสวรรค อนัเปนภพภมูทิีด่ี
ผมูพีฤตกิรรมทราม ผทูจุรติ จวงจาบหยาบชา
เอาดใีสตวั เอาชัว่ใหคนอืน่
ยอมไมไดรบัการยอมรบัในทีส่ดุ

Clean & Clear
อนัสตรไีมมศีลีกส็ิน้สวย
บรุษุดวยไมมศีลีกส็ิน้ศรี
พระสงฆไมมศีลีกส็ิน้ดี
ขาราชการ (นกัการเมอืง) ศลีไมมกีเ็ลวทรามฯ

การทำงาน/ เชดิหนา...ชตูา
ในการทำงานตอง กมหนากมตา ทำงานอยางจรงิจงั เพือ่ใหงาน

เสร็จทันเวลา ถูกตอง เรียบรอยไดคุณภาพ... แตก็ตอง เงยหนา เงยตา
มมีนษุยสมัพนัธกบัเพือ่นรวมงาน ทัง้ระดบัลาง ระดบัเดยีวกนั ในเวลา
โอกาสอนัเหมาะสมดวย ย่ิงเปนหวัหนางาน ผบูรหิารดวยแลว บางครัง้ตอง
เดนิตรวจงานลกูนอง (Management by Walking Around) มเิชนนัน้จะทำ
ใหลกูนองเคยตวั องูาน หรอืเอางานอืน่มาทำ งานจะเสยีหาย
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สบหนา สบตา ซึง่หมายถงึการมโีอกาสใกลชดิสนทิสนม ไดรคูวาม
รสูกึของผใูตบงัคบับญัชา เพือ่นรวมงาน จนรคูวรปรบัปรงุอะไรในตวัเรา
ตวัเขา หรอืเขามปีญหาสวนตวั อะไรทีท่ำใหขาดงาน มาทำงานสายฯ เพือ่
หาทางแกไข อนัจะเปนประโยชนตอการทำงาน

เชดิหนา ชตูา คอืการรจูกัประชาสมัพนัธผลงานโดยวธิทีีเ่หมาะสม
จนผลงานเปนทีย่อมรบัของคนทัว่ไปซึง่ยอมเชดิหนา ชตูา ทัง้ตนเอง เพือ่น
รวมงาน องคกรหนวยงานของทาน

การทำงาน กบัความขดัแยง
ในการทำงานยอมมกีารขดัแยง เพราะตางคนยอมตางความเหน็ ตาง

คนตางประสบการณ ตางคน ตางนสิยั (ใจกวาง-ใจแคบ) ซึง่ยอมมทีัง้ผลดี
และผลเสยี

ผลด ีทำใหหนวยงานนัน้ไมหยดุอยกูบัที ่มกีารปรบัเปลีย่นวธิกีาร
(ปญหาทำใหเกดิปญญา) ความขดัแยงเปนเสมอืนแรงสง แรงกระตนุ ให
แตละฝายหาเหตผุลมาสนบัสนนุหาวธิกีารใหม ๆ  ดกีวา ถกูตองกวา เหมาะ
สมกวา เพือ่เอาชนะฝายตรงขาม ทำใหเกดิความคดิรเิริม่สรางสรรคปรบั
ปรงุตรวจสอบความสามารถของตนและหนวยงานอยเูสมอ ๆ

ผลเสยี
1. ตอหนวยงาน ทำใหขาดคณุภาพ หากแกปญหาไมได บคุคลใน

หนวยงานจะรวมตวักนั ไมยอมรบัผบูรหิาร ไมยอมรบัขอผดิพลาด
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2. ตอบุคคล มีการจับผิด กลั่นแกลง ขาดบรรยากาศที่ดีในการ
ทำงานรวมกนั ขาดความเชือ่ถอื ไววางใจตอกนั และทำใหบางคนเบือ่
หนาย และหาทางออกไปหางานใหม เพราะเกิดความไมพอใจจนไม
สามารถรวมงานกนัได เกดิความเครยีด กาวราว ไมรวมมอื หาวธิกีารโจม
ตอีกีฝาย

การแกปญหา
1.การบบีบงัคบั และสรางความกดดนั ไลออก
2.การประนปีระนอมดวยวธิกีารทีเ่หมาะสม (พบกนัครึง่ทาง)
3.การแกปญหารวมกัน ดวยเมตตามโนกรรม เมตตากายกรรม

เมตตาวจกีรรมดวยความจรงิใจเชือ่มัน่ในกนัและกนั

คณุจะเลอืกใชวธิไีหน?
กอนจะตัง้ กต็องผาน ซึง่การลม
กอนจะคม กต็องผาน ซึง่การลบั
กอนจะเกง กต็องผาน การฝกปรอื
การจะมชีือ่ กต็องผาน การฝกตน

อปุสรรคบม ีบารมบีเกดิ
Vision without Action is just a Dream.
วสิยัทศัน ปราศจากการกระทำ เปนเพยีงฝน
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Action without Vision is just Activity.
การกระทำทีป่ราศจากวสิยัทศัน เปนแคกจิกรรม
Vision and Action together can change the World.
วสิยัทศันและการกระทำไปดวยกนัสามารถเปลีย่นแปลงโลกได

อยางไรเรยีกวา ความเชือ่ถอื
การทำใหคนเชือ่ถอืยอมรบันัน้
ควรประกอบดวยอะไรบาง
1.ประพฤตตินเวนบาปธรรมหาประการ (มศีลี 5 )
2.ประพฤตตินในคณุธรรม 5 ประการ
- มเีมตตา-กรณุา
- ประกอบอาชพีสจุรติ
- มคีรอบครวัอบอนุ ดวยสนัโดษ
- พดูจาเปนประโยชน นาฟง
- มสีตสิมัปชญัญะ
3.รกัษาความคงเสนคงวา ในขอ 1-2  (อยางสม่ำเสมอ)
4.มนี้ำใจเอือ้เฟอ แบงปน เขาคบหาสมาคมงาย
5.รกัษาคำมัน่สญัญา
6.กตญั-ูกตเวท ีและออนนอมถอมตน
7.มคีวามอดทนสงู และรจูกัใหอภยั
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8.รจูกัเหต ุผล ตน ประมาณ กาละ บคุคล สงัคม และรจูกัเกรงใจ
9.ตัง้อยใูนความยตุธิรรม เคารพกฎระเบยีบ กฎหมาย
10. คาดการณเหตกุารณลวงหนาไดแมนยำ
11. พฒันาตนเองอยเูสมอ
12. ผลงาน กาลเวลา วยัวฒุิ
Be Frank and Fair เปดเผย และยตุธิรรม
Be Kind and Natural มนี้ำใจ และเรยีบงาย
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เตมิตน ใหเตม็
เตมิเตม็ ใหตน

A FAILURE IS A MAN WHO HAS
BLUNDERED, BUT IS NOT ABLE TO
CASH IN ON THE EXPERIENCE.
กาวเดนิตอไปยงัขางหนา
เพือ่คนหาอะไร บางสิง่
มาแตงแตมสสีนัใหกบั ชวีติ
...กาวเดนิตอไป
อยา ทอแท เบือ่หนาย หมดหวงั
พยายามอดกลัน้ตอความลมเหลว
ทกุๆ อยางยงัรอเธออยู
ทอดสายตาออกไปใหไกล
อยางมคีวามหวงั
พรอมๆ กบัความสำเรจ็
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เกบ็ความผดิพลาดขมขืน่มาเปนครู
พลาดบาง ผดิบาง
จดจำสิง่นัน้ คอื บทเรยีน

HE WHO FOUGHT AND RAN
AWAY, LIVES TO FIGHT
ANOTHER DAY
ชวีติไมไดนิม่นวล
และหนทางชวีตินัน้
มไิดปดูวยกลบีกหุลาบเสมอไป
บางครัง้ชวีติจะหยบิยืน่ ความผดิหวงั ความเศราโศกเสยีใจ
การสญูเสยี ความนากลวัและความยงุยาก
คณุสามารถเอาชนะสิง่ตางๆ เหลานัน้ได
ฟนฝาไปขางหนา
เมือ่ลมแลวตองลกุขึน้ยนือกีครัง้หนึง่
สกูบัปญหาทีเ่กดิขึน้
คณุอาจพบวาคณุนัน้เขมแขง็กวาทีค่ดิเสยีอกี
และอาจเปนการดี
หากประสบกบัปญหาทีห่นกัๆ มากอน
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I NEVER BLAME FAILURES.
THERE ARE TOO MANY COMPLICATED
SITUATIONS IN LIFE.
อยาดหูมิน่ตวัเอง จงมคีวามศรทัธา
และมคีวามนบัถอืตนเอง
และความเชือ่มัน่อยางทีถ่กูทีค่วร
เลกิหมกมนุกบัความผดิพลาดในอดตีเสยี
ไมตองไปเสยีเวลาครนุคดิกบัมนัอกี
ดำเนนิชวีติอยางกระตอืรอืรน
เริม่ตนใหมใหดทีีส่ดุ นบัตัง้แตวนันีเ้ปนตนไป
ทมุเททกุสิง่ทกุอยางทีค่ณุมอียู
แลวคณุจะพบวาคณุนัน้มอีะไรด ีๆ อยมูากมาย
อยายอมแพ แลวเรยีนรจูากความผดิพลาดของคณุเอง

“คนทีก่าวเทายาวเกนิไป เพือ่นำหนาคนอืน่ ยอมไปไมไดไกล”
“อยาหลงคำยกยอปอปนของผอูืน่ จนมกีารพองลม(หลงตวัเอง)”
ตราบใดทีเ่ราประเมนิตนสงูเกนิจรงิหรอืหลงในคำยกยอปอปนเขา

แลว ความอยากอืน่ ๆ ยอมตามมา จนยากทีจ่ะควบคมุ
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คณุธรรมทีจ่ะชวยกำกบัเรา ควบคมุเรามใิหเปนคนขาด คนพรอง
ไมเตม็คน ใหเตม็คน กค็อื สปัปรุสิธรรม 7 ประการ

1.รเูหต ุ(ธมมฺฺตุา) เหตแุหงความสขุ ความเจรญิ ความเสือ่มเสยี
ความผดิหวงั สมหวงั

2.  รผูล (อตถฺฺตุา) ทีไ่ดเนือ่งมาจากเหต ุปจจยัอนัใด ผลแหงความ
ดงีามถกูตอง หรอืผลทีล่มเหลว

3.รจูกัตน (อตตฺฺตุา) โดยฐานะตำแหนง ความรคูวามสามารถ
ความประพฤต ิสภาพจติ สภาพทางกาย ชาตติระกลู ควรปรบัปรงุเชนไร

4.รจูกัประมาณ (มตตฺฺตุา) การใชจายทรพัย ทรพัยากร ในขอบ
เขตของความเหมาะสม

5.รจูกักาล (กาลฺตุา) วาเวลานีค้วรทำอะไร ไมควรทำอะไรหรอื
ทำอยางใด ไมทำอยางใด

6.รจูกับคุคล (ปคุคฺลฺตุา) ทีเ่กีย่วของเพือ่การวางตวัใหเหมาะสม
กบัฐานะ วาฐานะถกูตองดงีาม

7.  รจูกัสงัคม (ปรุสิฺตุา) ทีเ่กีย่วของ มขีนบธรรมเนยีมปฏบิตัิ
เชนไร ควรเกีย่วของหรอืไม อยางไร

อตตฺ ํหเว ชติ ํเสยโฺย.  ชนะตนนัน่แหละด.ี
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ธมัมเุทศ 4
1.โลกอนัชรานำไป ไมยัง่ยนื
2.โลกไมมผีปูองกนั ไมเปนใหญจำเพาะตน
3.โลกไมมอีะไรเปนของของตน จำตองละทิง้สิง่ทัง้ปวงไป
4.โลกพรองเปนนติย เปนทาสของตณัหา
รจูกัพอแลว จงึดี

เตมิตน ใหเตม็ เตมิเตม็ ใหตน
เพือ่ความเปนมนษุยทีส่มบรูณ
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ความคดิดานบวก
Positive Thinking

ชวีติกบัการงาน
ทกุ ๆ ปจะมคีนหนมุ ๆ สาว ๆ จบจากวทิยาลยัเทคนคิอาชวีศกึษา

และมหาวทิยาลยัเปนจำนวนมากวิง่หางานกนัขวกัไขว ตางตองการหางาน
ทีถ่กูใจ รายไดด ีสมหวงับาง ผดิหวงับาง แตมคีนหนมุสาวจำนวนไมนอย
ทีส่มหวงั ไดงานทีถ่กูใจแตไมรจูกัถนอมงานทีไ่ดมา ตองสญูเสยีโอกาส
งามไปอยางรวดเรว็ แลวกม็ารสูกึเสยีใจในภายหลงั

คนหนมุสาวไมตองการสญูเสยีโอกาสทำงานทีด่ไีปและไมตองการ
รสูกึเสยีใจภายหลงั ตองรจูกักฎระเบยีบการทำงานทีถ่กูตอง ดงันี้

1.ตองไปทำงานตรงเวลา และลงมอืทำทนัท ี(Get there early and
get right to work)

2.มตีรงไหนไมเขาใจใหถามทนัที
3.หลงัจากทำงานเสรจ็ไปชิน้หนึง่ อยานัง่รองานชิน้ตอไป ตองรจูกั

หางานมาทำเอง
4.ตองมีความคิดริเริ่ม สามารถหาวิธีแกไขปญหาใหมๆ ที่มี

ประสทิธภิาพกวา
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5.กอนเลกิงาน ตองจดัเกบ็งานทีย่งัคัง่คางใหเรยีบรอย อยาปลอยทิง้
ไวไมเปนทีเ่ปนทางเปนอนัขาด

6.การทำงานแตละชิน้ จะตองถอืเปนงานสำคญัเสมอ อยารสูกึพงึ
พอใจผลงานของตนงาย ๆ

7.  ตองซื่อสัตยตองานและนายจาง และไมบังควรอยางยิ่งที่ไป
วจิารณบรษิทัและเจานายของตนเสยี ๆ หาย ๆ ตอหนาคนอืน่

8.  จะตองรกังาน และเพือ่นรวมงานของตนและสามารถรวมมอืกบั
คนอืน่ไดเปนอยางดี

9.  เดินใหไกลกวาที่กำหนด ทำใหไดมากกวาที่กำหนดเสมอ
(Always go extra mile and do something extra) ถาหากเราทำงานเทาที่
ไดรบัมอบหมายใหเสรจ็เรยีบรอยเทานัน้ ทางบรษิทัและเจานายจะเหน็ถงึ
ความเดน ความสำคญัของเราไดอยางไร? แนนอนเรายอมไมทำนอกลู
นอกทาง ไปกาวกายงานคนอืน่ จนคนอืน่รสูกึไมสบายใจ

10. แมวาปจจบุนัเราเปนลกูจาง แตเราพงึเปนเถาแกในดาน ความ
กระตอืรอืรนทำงาน เพราะมแีกการใชทาท ี (Attitude) ในการทำงานเชน
นี ้ เราจงึจะมหีวงัทีจ่ะกาวหนาในงาน เปนหวัหนางาน ตามลำดบัขัน้ไป
หรอืขามชัน้ขึน้ไป

งานกบัเงนิ เดนิค ูรกูนัแซ
ถาหากแม เงนิดาน งานกด็อย
ทีง่านดาน เงนิด ีนัน้มนีอย
เงนิไมดอย งานกด็ ีดงันีเ้อย
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ทศันคติ
ชีวิตสวนใหญของคนเราในแตละวัน เวลาตื่นมากกวาเวลาหลับ

นอน ในเวลาตืน่สวนใหญเราใชไปกบัการทำงาน หากเราไมพบความสขุ
ในการทำงาน เราจะหาความสขุจากทีใ่ดไดเลา?

งานคอืชวีติ ชวีติคอืงาน บนัดาลสขุ
ทำงานใหสนกุ อยเูปนสขุ เมือ่ทำงาน
ความแตกตางระหวางคนทีป่ระสบความสำเรจ็ กบัคนทีล่มเหลว ที่

สำคญัทีส่ดุคอื ความสามารถในการตอบสนองเมือ่เผชญิกบัความลำบาก
คนทีป่ระสบความสำเรจ็ คอื คนทีส่ามารถตอบสนองตอความลำบากหรอื
ปญหาไดอยางฉับไว และในขณะเดียวกันก็สามารถหาวิธีแกไขไดทัน
ทวงที

วนันีค้อื... เงนิสด...
หากคณุตองการความสำเรจ็ในการดำเนนิชวีติทกุเชาเมือ่ตืน่นอน

คณุจะตองมคีวามคดิดานบวกไวในหวัใจของคณุใหเตม็เปยม เพือ่ตอนรบั
การมาถงึของทกุวนัดวยความกระตอืรอืรน เหมอืนการตอนรบัคนทีค่ณุ
เคารพ รกันบัถอื จะมาเยีย่มนัน่แหละ จงพดูกบัตนเองวา “ขาเชือ่มัน่วา วนันี้
จะตองมเีรือ่งด ีๆ ขาวด ีๆ ทีค่าดไมถงึเกดิขึน้กบัตวัขา” หากเราพยายาม
พดูคำนีอ้ยใูนใจซ้ำแลว ซ้ำเลา หลายๆ เทีย่ว จติใจเราจะเบกิบานแชมชืน่
มชีวีติชวีาตลอดทัง้วนั “วนันีค้อืประวตัศิาสตรของพรงุนี ้ เพราะฉะนัน้
จะตองใชเวลา วนันีใ้หเปนประโยชนใหมากทีส่ดุ เคยดภูาพยนตรเรือ่ง
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หนึง่ใหคตสิอนใจดมีากกวา “Seize the day” นัน่คอื จงยดึกมุเวลา
ของวนันีไ้วใหมัน่ (อยาปลอยเวลาผานไปโดยเปลาประโยชน) ผเูชีย่วชาญ
การขายชาวฝรัง่ คอื ออก มานดโิน ไดเปรยีบไวอยางคมคายวา

เมือ่วานคอื Cheque ทีย่กเลกิไปแลว
พรงุนี ้ เปนเพยีงหนงัสอืสญัญาใชเงนิ
สวนวนันี ้คอื เงนิสดทัง้หมดทีอ่ยใูนมอืคณุ

และถาหากไมใชอยางชาญฉลาด กต็องโทษตวัเอง กาลเวลาไมได
ใหโอกาสผลประโยชนไป-กลับแกเรา เมื่อปลอยโอกาสหลุดลอยไป
กห็มดสทิธิเ์พราะมนัจะไมกลบัมาอกี

มาเถอะ มาเผชญิกบัทกุ ๆ วนั ดวยความกระตอืรอืรน คดิเสยีวาไม
มวีนัพรงุนี ้พยายามใชวนันีใ้หเปนประโยชนมากทีส่ดุ

อยาลืมวา มีแตวันนี้เทานั้น คือ เงินสดในมือคุณ เราจะเห็นราน
อาหารบางรานมักจะพูดถึงวันนี้เพื่อไมใหลูกคาเสียความรูสึก แตรูจัก
เกรงใจดวยคำงายๆ วา

“วนันีง้ดเซน็ พรงุนีค้อยเซน็”
นัน่หมายถงึ เขาตองการเงนิสดทกุ ๆ วนั วนัสำคญัทีส่ดุ คอื วนันี้

ทำวนันีใ้หดทีีส่ดุ ใชวนันี ้เหมอืนกบัใชเงนิสด
วนัพรงุนีอ้ยไูกลยงัไมเกดิ
อยาเตลดิใจรอนไปกอนไข
เมือ่วานผานแลวใหผานไป
อยาเอาใจไปของทัง้สองวนั
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เมือ่วนันีส้ดชืน่ระรืน่จติ
อยาไปคดิหนาหลงัมาคลัง่ฝน
ทำวนันีใ้หด ีดทีัง้วนั
ยอมสขุสนัต สมหวงั ดัง่ตัง้ใจ

ไปใหเกดิคาด
“คนไรคแูขง จะรสูกึเปลาเปลีย่วเดยีวดาย”
เราอาจจะเคยไดยนิคำพดูเชนนีอ้ยบูาง นีค่อืคำพดูของผทูรนง ซึง่คดิ

วาตนเองมคีวามสามารถทีจ่ะพฒันาศกัยภาพตนเองไดดกีวาคแูขงเสมอ
ความจรงิ คำพดูเชนนีม้ไิดผดิไปจากความเปนจรงิในชวีติเลย แตนา

จะใชทาทถีกูตองกวา มองความเปนจรงิ โดยปรบัเปลีย่นคำพดูเสยีใหมวา
“หากปรารถนาความสำเร็จตองกาวเดินไปบนหนทางที่ผูอื่นคิด

จะเดนิ แตไมกลาเดนิ”
ยกตวัอยางเชน คนทัว่ไปชอบสบาย ทกุเชาจะนอนขีเ้ซาจนใกลเวลา

ไปทำงาน จงึตืน่นอน แตคนทีต่องการความสำเรจ็จะควบคมุตนเองใช
เวลาตืน่เชากวาคนอืน่ อานหนงัสอื 1 ชัว่โมง เพือ่เพิม่พนูความรใูหแก
ตนเอง ในทีส่ดุกส็ามารถกาวเดนิไปบนหนทางทีค่นอืน่ไมคอยคดิกนั และ
เขากก็าวไปสคูวามสำเรจ็ได

ในหลกัสตูรอบรมการปฏบิตัตินในสงัคมของสถาบนั Brain Tracy
มคีำขวญัอยวูา

Always do more than you are paid for!
จงทำใหมากกวาคาจางทีไ่ดรบัเสมอ
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Always go the extra mile.
จงไปใหไกลกวาระยะทางทีค่าดหมายเสมอ
นัน่คอื ทำอะไรกแ็ลวแต ตองพยายามทำใหไดดกีวามาตรฐานที่

กำหนด ทำใหไดดขีึน้เรือ่ยๆ มใิชแคทำใหเตม็รอยเทานัน้ แตตองทำใหเกนิ
รอย

เทวา น อสิสฺนตฺ ิปรุสิปรกกฺมสสฺ
คนทีพ่ากเพยีรไมหยดุ เทวดากก็ดีกนัไมได

...ทกุคนยอมมสีทิธ ิทีจ่ะฝน
จะล้ำเลศิเฉดิฉนัท เพราะฝนใฝ
ไมมฝีน แตใฝต่ำ ตองช้ำใจ
ผดูไีพร ควรไดฝน กนัทกุคน
ฝนเถอะนะ เพยีรไป ใหมนัถงึ
ณ ทีซ่ึง่ฝนไป ในทกุหน
แมเพยีรไป ไมถงึฝน ในบดัดล
จงยอมทน สตูอ อยาทอใจ คงมสีกัวนั

ขอคดิ
งานทกุอยางมเีกยีรติ
คนทำงานจงึเปนคนมเีกยีรตเิสมอ
ทนโฺต  เสฎโฐมนสุเฺสส.ุ (พทุธภาษติ)
ผฝูกตนได เปนผปูระเสรฐิ สดุในหมมูนษุย
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ผยูิง่ใหญ
การทีผ่ยูิง่ใหญประสบความสำเรจ็ และไดรบัการกลาวขวญัวายิง่

ใหญ กเ็พราะเกดิจากผลการประพฤตปิฏบิตัขิองเขาตอคนตอยต่ำกวาอยาง
ด ีเปนปกตวิสิยั

ลนิคอลน

หลายปมาแลว หนมุชาวฮองกง อายปุระมาณ 34 ป มาเปนพอครวั
รบัจางรานอาหารเลก็ ๆ  ในแคลฟิอรเนยี อเมรกิา แตโดยทีข่ยนัทำงาน และ
รจูกัประหยดั แค 4 ปใหหลงั เขากเ็กบ็เงนิไดมากพอทีจ่ะเปดรานอาหาร
ของตน เขาดำเนนิธรุกจิของเขาอยางมปีระสทิธภิาพ ทำใหกจิการของเขา
ดวีนัดคีนื มลีกูคาคนจนีและคนตางชาตติางภาษามาอดุหนนุกนัอนุหนา
ฝาคัง่ ตอมานอกจากเขยีนตำราทำอาหาร เขายงัเปนผดูำเนนิรายการสอน
ทำอาหารทางโทรทศันดวย

วนัหนึง่ เถาแกหนมุชาวฮองกงคนนีก้ลบัมาตรวจดกูจิการในราน
เห็นมีลูกคาเขาแถวเรียงคิวรอเขารับประทานอาหารยาวเฟอยออกไป
นอกราน พนกังานบรกิารคนหนึง่บอกเขาวา

“คนลางชามปวย ไมไดมาทำงาน ผมขอไปลางชามในหองครัว
ขอใหเถาแกคอยชวยตอนรบัลกูคากแ็ลวกนั”

แตเขากลบัพดูวา...
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“คณุทำหนาทีต่อนรบักด็อียแูลว กท็ำตอไปเถอะ สวนผมจะลางชาม
เอง”

วาแลวเถาแกกถ็อดเสือ้นอกออกและสวมเสือ้ชดุคนงานแทน แลว
เขาไปลางชามอยางขมขีมนั ผลปรากฏวา รายไดวนันัน้ เปนสถติสิงูสดุเทา
ทีเ่คยไดรบั

ความสำเรจ็ของเขามสีวนสมัพนัธกบัทาทเีขาปฏบิตัติอผใูตบงัคบั
บญัชา อยางแนบแนนนัน่เอง

งานคอืสิง่สรางโลกใหกาวมา
งานสรางคณุคาอนัคงทน
ถงึตวัดำทำงานเบกิบานใจ
งานคือเกียรติยิ่งใหญเลอหาวหน
งานทำใหคนมคีาวาเปนคน
งานสิง่เดยีวทำใหชนควรเอยนาม
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เมือ่ขาพเจาเจอตอ
คำวา “เจอตอ” เราไดยนิคนพดูกนัมานาน ในความหมายคอนขาง

เจบ็ปวด ทอแท ทอถอย เพราะไมสามารถจะเดนิงานไปตามแผนงาน ไป
ตามความมงุหวงั หรอืจดุหมายทีว่างไว

คงไมมใีครบอกไดวาสำนวนนีเ้ริม่มาแตสมยัใด ยคุใด และใครๆ
กม็ไิดตดิตามหาทีม่า เพยีงแตรวูา ตอ คอื อปุสรรคขดัขวางการทำงาน แค
นัน้กเ็กนิพอแลว

หากจะวเิคราะหทีม่าทีไ่ป คงไมยากเกนิไปนกั เนือ่งจากบานเรา
เมอืงเรามปีระวตัศิาสตรการดำเนนิชวีติในภาคเกษตรกรรม ทำไรทำนา
การถางปาตดัตนไม เพือ่ใชประโยชนในการสรางบานแปงเรอืน ใชพืน้ที่
ดนิในการเพาะปลกูพชืพนัธธุญัญาหารสำหรบัการบรโิภค

สมัยกอนนั้น ไมมีเครื่องยนตกลไก เครื่องมือที่ใชสำหรับภาค
เกษตรกรรม คอืมดี ขวาน เลือ่ย จอบ เสยีม ฯลฯ เปนสวนใหญ ตนไมเลก็
เมือ่ตดัตนแลว กไ็มลำบากนกัในการตดัรากถอนโคน

สวนไมใหญ เมือ่นำตนไปใชงานเปนเสา เปนขือ่ เปนแป พืน้ ฝา
เพดานอืน่ๆ กเ็หลอืตอเอาไว
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ตอไม บางตนกไ็มตาย กส็ามารถแตกหนอแตกยอดขึน้เปนตนใหม
อกี แตบางตอกต็ายไปตามวาระ ตอไมเหลานัน้หากไมเกะกะพืน้ทีก่าร
ปลูกบาน เขาก็จะปลอยทิ้งเอาไว หรือไมก็สุมไฟเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
สำหรบัหงุตม แตมจีำนวนไมนอยถกูทิง้ไวตามยถากรรม

สำหรบับรเิวณบาน หากมตีอ จะขดุเอาตอออกเพราะไมนยิมปลกู
บานครอมตอ ซึง่มคีวามเชือ่วาจะอยไูมเปนสขุ

สภาพตอทีเ่หลอือยตูามไรนา เรอืกสวน ยอมเปนอปุสรรคในการไถ
คราด พรวนดนิ ในการเพาะปลกู เพราะถาววั ควาย ซึง่ลากไถ นำไถไป
เกาะกบัรากไม มนักเ็ปนปญหาทีท่ำใหชะงกั งานไมราบรืน่ เรยีกวา เซง็
ทัง้คนทัง้ควาย ววั เสยีอารมณ เสยีความรสูกึ ตอในไรนาเรอืกสวน กม็ี
ปญหาอยางหนึง่

ตอ รมิทาง รมิถนน กม็ปีญหาอกีอยางหนึง่ สำหรบัคนทีเ่ดนิไมระวงั
หรือไมเคยใชเสนทางนีม้ากอน อาจมกีารเดนิสะดดุ หกลม เจบ็เทา เจบ็ตวั
และโดยเฉพาะอยางยิง่ ยวดยานพาหนะทีม่คีวามเรว็ จกัรยานยนต รถยนต
เมือ่ไปเจอตอเขา ความเสยีหายกบ็งัเกดิขึน้มากเปนหลายเทา ทัง้คนและรถ
ตองเสยีคารกัษา คาซอมแซม และเสยีชีวติตามมา

ปญหา อปุสรรค คอื ตอ
ในอกีความหมายหนึง่ของผคูนทำงาน ทำธรุกจิ ในยคุปจจบุนั
ตอ ทำใหผคูนกลวันกักลวัหนา ไมอยากเจอะอยากเจอเอาเสยีเลย

ไมวาจะเปนตอเลก็ หรอืตอใหญ
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กลวัเจบ็ตวั กลวัเสยีตวั เปลอืงตวั
กลวัเสยีเวลา เสยีความรสูกึ กลวัเวร กลวัภยัทีจ่ะตามมาโดยมไิดคาด

คดิ หากไปขดัผลประโยชนของใครเขา เพราะนัน่อาจหมายถงึจดุจบของ
ชวีติ กเ็ปนได

มองตอ... ใหเปนตอธรรมชาติ
ตอไม กวาจะเปนตอกเ็ปนตนไม ซึง่ตองแผรากหาอาหารมาเลีย้งลำ

ตน แผกิง่กานสาขาออกดอกออกผล แพรพนัธโุดยธรรมชาตขิองมนั โดย
เฉพาะอยางยิง่ รากทีจ่ะตองยดืยาวแผขยายลงไปในดนิ เพือ่ดดูซบัน้ำ ปยุ
แรธาตทุีเ่หมาะแกตนไม และเพือ่ยดึลำตนใหแขง็แกรงเพือ่จะสกูบัภาวะ
ลมฝนใหยนืตนไดอยางสงา ทาแดด ทาลม ทาฝน โดยธรรมชาต ิรากไม
บางราก เมือ่เจอหนิ รากของมนัจะเรยีบเลาะไปดานขาง เพือ่จะหาโอกาส
รอยแตกแยกของหนิ เพือ่เลาะลดัหาน้ำ หาปยุ มาเลีย้งลำตน กิง่ใบ และ
เพือ่ใหลำตนทรงตวัอยางมัน่คง ไมรกูีร่อน กีฝ่น กีห่นาว ตนไมแตละตน
ไดเตบิโตเปนไมใหญ ทนตอฤดกูาล ทนตอหนอนแมลง สตัวนอยใหญทัง้
หลาย ทีค่อยกดักนิใบ ดอก ผล รวมทัง้มนษุย ตดัตนเอาไมไปใชประโยชน
คงเหลอืทิง้ไวแต ตอ

แมเมือ่เหลอืตอ ยงัถกูมองวาเปนตวัอปุสรรค ตวัปญหา ตวัขดัขวาง
ความสะดวกสบายของมนษุยสวนใหญเสยีอกี

แตยังมีอีกบางคน บางกลุม พยายามเรียนรูเรื่อง “ตอ” เพื่อเอา
ประโยชนจากตอ เอาตอเปนคร ูโดยมองตอในดานบวก
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1.กวาจะมาเปนตอ
2.ตดิตามเรยีนรรูากเหงาของตอ รากแกว รากฝอย รากแขนง
3. เตมิตอคาใหกบัตอ (มองตออยางมจีนิตนาการ)
4.ไดประโยชนจากตอ
ประการที ่1 กวาจะมาเปน ตอ และประการที ่2 ตดิตามเรยีนรรูาก

เหงาของตอ ไดบรรยายมาพอสงัเขปแลวขางตน
มาดใูนประการที ่3 เตมิตอคาใหกบัตอ (มองตออยางมจีนิตนาการ)
ขดุตอมาจากดนิ พยายามรกัษารากใหญ ๆ รากแกว รากฝอย ราก

แขนง ไวใหมากทีส่ดุ ซึง่ตองใชความเพยีร พยายาม ความอดทน เพือ่
คงสภาพความคดโคง งอ โดยธรรมชาติของรากไวใหมากที่สุด แลว
ทำความสะอาดตอดวยน้ำ ฉดีลางทำความสะอาด โดยการใชแปรงชวยใน
การขดัถ ูผึง่แดดไวจนกวาจะแหง

ตกแตงและตดัแตง ตดัเนือ้เนา สวนทีไ่มเหมาะออก ใชเครือ่งมอื
เชน สิว่ กระดาษทราย เลือ่ยเลก็ ๆ ชวยในการตกแตงใหดดู ีดสูวย

สรางจนิตนาการเพือ่แปรเปลีย่นเปนเฟอรนเิจอร เครือ่งเรอืน เครือ่ง
ใชอืน่ๆ แลวแตความเหมาะสม

ลงมอืทำดวยความประณตี ขดัตกแตง เตมิแตงบางสวน เพือ่ใหดดูี
ขึน้ ใชประโยชนใหไดมากขึน้ ลงแลคเกอรใหเรยีบรอย ยอมขายไดมลูคา
กวาการปลอยทิง้ไว ซึง่เราเหน็เฟอรนเิจอรชนดินีใ้นหลายทีห่ลายแหง ที่
ทำจากตอไม รากไม
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ตรงกันขาม หากปลอยทิ้งไวก็เกะกะในการทำงาน ในการ
ทำเกษตรกรรม ถาเปนรมิทางกเ็ปนปญหาตอการใชยวดยาน หากเผาถาน
คงมคีาไมกีบ่าท

ประการที่ 4 ไดประโยชนจากตอ เมื่อเรานำมาใชสอยเปน
เฟอรนเิจอร เรากจ็ะไดประโยชนโดยตรง ถาเราจำหนาย เราจะไดทรพัย
เพือ่ใชจายหมนุเวยีนในการดำเนนิชวีติ

ทัง้หมดนัน้ ตอไมใชวาไรคา ไรราคา แตอยทูีว่าเราจะใชใหเกดิ
คณุคาทำใหมรีาคาอยางไร มใิชหรอื

ตอ ในความหมายของอปุสรรค ในการดำเนนิชวีติทัง้ในบาน ในที่
ทำงาน ในสงัคม เราตองรจูกัวเิคราะห เชน

1.กวาจะเปนปญหา (ตอ) ใหตองเจอะเจอ วเิคราะหใหเปน
2.ศกึษาเรยีนร ูตนเหต ุสาเหตุ
3.มองหาทางแกปญหา
4. เมือ่แกปญหาถกูตองยอมไดรบัผลเปนความสบาย
มผีรูกูลาววา “เมือ่เรอืเจอลม เจอพาย ุตองปรบัเรอื ปลดใบเรอื” เชน

เดยีวกนั “มดีเมือ่เจอหนิตองปรบัใบมดีเพราะหนิจะชวยลบัมดีใหคม”
บางคนกลาววา “ปญหา ทำใหเกดิปญญา”
สำหรับคนที่เขมแข็ง พรอมจะตอสูกับอุปสรรค “อุปสรรคบมี

บารมบีเกดิ” เราไดยนิชนิหมูใิชหรอื
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การแกปญหาฝกตนเองใหเปนผมูคีวามหนกัแนนในคณุธรรมหลาย
ขอ เปนตนวา สตสิมัปชญัญะ

สจัจะ ความจรงิใจ จรงิจงั มงุมัน่ในเปาหมาย
ทมะ ขมจติขมใจ เชน ตอ ทนตอความแหงแลง สตัว มนษุย แทะ

ฟน ตดัตนมาใชงาน
ขนัติ อดทนตอความลำบาก อดทนตอความเจบ็ปวด เพิม่ไปอกี

หลายเทา โดยใชปญญาทีร่เูหต ุรผูล รตูน รปูระมาณ รกูาล รบูคุคล รสูงัคม
จาคะ รจูกัปลอยวาง สละอารมณ สละความรสูกึทีอ่ดึอดัขดัเคอืง ไม

พอใจออกไปเสยีบาง (เสมอืนวางของหนกั ไมแบกมนัอกีตอไป)
วรีบรุษุ วรีสตร ีในอดตี
เมือ่เดอืนกอน ปกอน หลายปกอน
ลวนเจอตอ เจอปญหา หลายหลายรปูแบบ
วธิกีารแกปญหากห็ลากหลายวธิี
ปญหาอยางเดยีวกนั
การแกปญหาของแตละบคุคลกไ็มเหมอืนกนั
แตทานเหลานัน้ กแ็กปญหาจนสำเรจ็
และบางทานกส็ำเรจ็พรอมจบชวีติ

ตอ ในความหมายของอปุสรรค ของผคูนทำงาน ทำธรุกจิ กไ็มตาง
กนันกั เพยีงแตมองในลกัษณะ 4 ประการ คอื
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1.ปญหาเรือ่งการบรหิารการจดัการ
2.ปญหาเรือ่งสิง่ของอปุกรณ
3.ปญหาเรือ่งคน
4.ปญหาเรือ่งเงนิ
นีเ้ปนเพยีงสวนหนึง่ของตวัอยาง ซึง่ปจจบุนั ปญหาในวงการธรุกจิ

นบัวนัยิง่จะซบัซอนมากขึน้อกีหลายเทา ทวคีณู ไมมสีตูรสำเรจ็ในการแก
ปญหาของมนษุยปถุชุนทัง้หลาย

ปญหามนษุยมอีกีมากมาย บางคนกแ็กดวยกลโกง ฉอฉล หรอืใช
อำนาจอทิธพิล กำลงัเขาแก และกม็กีารผกูเวรไมรจูกัจบสิน้

ตอใหญ (ปญหาใหญ) รากใหญ รากมาก รากยาว ใชเวลาขดุหลาย
วนั ถาดนิแขง็ หรอืเจอหนิระหวางการขดุ บางคนถงึกบัถอดใจ เลกิไปเลย

ตอเลก็ (ปญหาเลก็) ใชเวลาไมมาก คณุคาหรอืราคายอมนอยไปดวย
ปญหา (ตอ) ในการทำงานหนกักวานีอ้กีหลายเทานกั เพราะปญหา

(ตอ) เปนบคุคลทีม่คีวามคดิเหน็ขดัแยงกนั ผลประโยชนขดักนั การแก
ปญหา (ขดุตอ) ชนดินีต้องใชความสามารถ ใชคณุธรรมอกีหลายประการ
เรยีกรวม ๆ วา “บารม”ี

ผเูขยีนเอง ชอบขดุตอไมขึน้มาไวด ูไวสอนใจตนเอง โดยตกแตง
ดวยการขดัเงา ลงแลคเกอร แมจะใชเวลาหลายวนั หรอืเปนเดอืนกต็าม มัน
เปนความสขุ ความภมูใิจ

แตยงัมตีออกีอยางยงัขดุไมสำเรจ็ คอื ตอ... ตำใจ
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ตอตำใจนี ้ทานทัง้หลายกค็งมเีชนกนั เพยีงแตอาจขาดการสงัเกต
ดตูวัเอง

ตอนี ้คอื ... ทกุข
รากเหงา รากแกว รากฝอย คอื กเิลส ตณัหา อนัมปีระการตาง ๆ
ทีเ่รยีกวา “ราคะ,โทหะ, โมหะ” นัน่เอง
ตอตำใจนี ้มสีตูรสำเรจ็ในการขดุ การแกปญหา โดยพระพทุธเจา ได

พบเมือ่สองพนัหารอยกวาป
ตอตำใจนี ้ทานวางไวในหลกัอรยิสจั 4 ของพทุธศาสนา
ปญหา (ตอ) กค็อื
ทกุข คอืสภาพทีอ่ดึอดั ขดัเคอืง ทนอยไูดยาก
ซึง่ราก คอื สมทุยั (ตณัหา) ความอยากม ีอยากเปน อยากได ไมรู

จบรสูิน้
นโิรธ (การแกปญหาถกูตอง) ซึง่มผีลเปนความสบายกาย สบายใจ

โดย
มรรค (วธิกีารแกปญหาอยางถกูตอง) วธิกีารจดัการกบัปญหานัน้ ๆ

ไมมสีิง่ใดยาก หากกลาสู
ไมมคีวามร ูทีเ่กนิใฝ
ไมมกีารลม ตลอดไป
ตราบทีใ่จมัน่คดิ มงุทศิทาง
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เมือ่มาถงึตรงนี ้อาจกลาวไดวา เราเจอตอกนัทกุคนคอื ตอ... ตำใจ
ตอในทีน่ีค้อื กเิลสตณัหา (ราคะ, โทสะ, โมหะ) จนทำใหเราตองทกุข
สารพดั แตหาใครทีจ่ะสนใจในการขดุตอ หรอืทำลายตอในใจตนออก ซึง่
พระพทุธองค ทรงสอนไวแลว โดย มรรคมอีงค 8 อนัไดแก

1.สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ไดแก อรยิสจั 4 หรอืเหน็ไตรลกัษณ
2.สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ ไดแก เนกขัมมะสังกัปป

อพยาบาทสงักปัป อวหิงิสาสงักปัป
3.สมัมาวาจา การเจรจาชอบ ไดแก วจสีจุรติ 4
4.สมัมากมัมนัตะ การกระทำชอบ ไดแก กายสจุรติ 3
5.สมัมาอาชวีะ การเลีย้งชพีชอบ ไดแก การประกอบสมัมาชพี
6.สมัมาวายามะ การพยายามชอบ ไดแก สมัมปัปธาน 8
7.สมัมาสต ิการระลกึชอบ ไดแก สตปิฏฐาน 4
8.สมัมาสมาธ ิการตัง้จติมัน่ชอบ ไดแก ฌาน 4
ทัง้หมดนี ้คอื แนวทางขดุตอ ทีต่ำใจ หรอืทกุขทีต่ำใจ ทีเ่รยีกวา ทาง

สายกลาง ทีเ่ปนจดุหมายอสิระในการพนจากทกุข ปญหา (ตอ) เปนสตูร
สำเร็จที่พระพุทธองคทรงใชมาแลว ณ โพธิบรรลังก โดยสามารถ
ชนะกเิลสมาร (ราคะ, โทสะ, โมหะ) อนัเปนตอตำใจทกุผทูกุคนนัน่เอง

พระพทุธองค คอื วรีบรุษุผพูชิติทีย่ิง่ใหญ เปนผทูีเ่ราทกุคนไดยอม
รบัและถอืวาเปนศาสดาทีเ่ราทกุคนจะเดนิตามทาน ซึง่กแ็ลวแตกำลงับารมี
ของแตละคน จะไปไดไกลแคไหน
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บารม ี10 ประการไดแก
1.ทานบารมี
2.ศลีบารมี
3. เนกขมัมบารมี
4.ปญญาบารมี
5.วริยิะบารมี
6.ขนัตบิารมี
7.สจัจะบารมี
8.อธษิฐานบารมี
9. เมตตาบารมี
10.อเุบกขาบารมี
ผเูขยีนพยายามแลวพยายามเลา จะตามรอยพระบาทพระศาสดา ใน

วธิกีารขดุตอตำใจ เพือ่จะไดพนจากทกุขไดพบสขุเสยีท ีแต 20 กวาปกย็งั
หางไกลความจริงอยู  แตก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางนี้ เพราะทุกขที่มีใน
ปจจบุนัมนัไมเจบ็ปวดเหมอืนเมือ่กอน จงึขอเชญิชวนทานทัง้หลายเดนิ
ตามแนวทางนี ้และขอเปนกำลงัใจและชืน่ชม ผทูีใ่ครจะเดนิตามและได
สมัฤทธิผ์ลบางแลวตามระดบับญุบารมขีองตน และกข็อใหถงึจดุหมาย คอื
ความพนทกุข (นพิพาน) ตามทีท่านปรารถนา ทกุประการเทอญ
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อยกูบัน้ำ
น้ำกนิ น้ำใช
น้ำใจ น้ำคำ
น้ำพกั น้ำแรง
น้ำใส ใจจรงิ
น้ำพระทยั

เมือ่อยใูกลน้ำ
ในวถิชีวีติมนษุย-สตัว และพชืทัง้หลาย น้ำมคีวามสำคญัตอการ

ดำรงอยขูองชวีติ

ขาดน้ำ-ยอมขาดใจ
ในชวีติของคนเรา เราใชน้ำตัง้แตตืน่นอนในการลางหนาตา อาบ

ชำระลางสิง่สกปรก ลางภาชนะ ซกัเสือ้ผา รวมทัง้ดืม่กนิ และใชในการ
ประกอบอาหาร ฯลฯ

ผนืดนิ ผนืปา หากขาดน้ำ ยอมเดอืดรอน แหงเหีย่วเฉา พรอมกบั
ไฟปาเผาผลาญทำลายทัง้ชวีติสตัวปา พนัธไุมนานาชนดิ มใีหเราพบเหน็
กนัทกุป

น้ำ มอีย ูณ พืน้ทีใ่ดยอมนำมาซึง่ความชมุเยน็มชีวีติชวีา สดชืน่ให
เกดิขึน้ทัง้สตัวและมนษุยเอง รวมทัง้พชืพนัธตุาง ๆ ดวย
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น้ำ มลีกัษณะไหลเอบิอาบ (ไหลจากทีส่งูลงสทูีต่่ำ)
น้ำ มลีกัษณะประสาน เกาะกมุ (ประสาน อฐิ หนิ ปนู ทราย เปน

คอนกรตี)
น้ำ มลีกัษณะเยน็ หากถกูความรอนเผากจ็ะกลายเปนไอ แยกสวน

คอืเปนไฮโดรเจนและออกซเิจน (H2O)
มนษุย-สตัว จากบรรพกาล อาศยัแหลงน้ำในการตัง้ถิน่ฐาน เพราะ

แหลงน้ำยอมเปนหลกัประกนัความกนิด ีอยดูมีสีขุสบายในการดำรงชวีติ
เพราะเมื่อมีน้ำทั้งพืชสัตวอันเปนอาหารของมนุษยยอมมีโดย

ธรรมชาติ
ในสมยัตอ ๆ  มา น้ำถกูพฒันามาใชประโยชนมากมาย โดยสามารถ

ผนัน้ำจากทีต่่ำไปกกัเกบ็ไวในทีส่งู โดยอาศยัเครือ่งปมหรอืทำใหเกดิการ
แข็งตัวเปนน้ำแข็งดวยการลดอุณหภูมิ ซึ่งเปนประโยชนทั้งภาค
เกษตรกรรมและอตุสาหกรรม ฯลฯ

เมือ่มแีหลงน้ำ จงึมคีวามอดุมสมบรูณไปดวย
แตในอกีดานหนึง่ หากน้ำมปีรมิาณมากเกนิความตองการ หรอืการ

จดัสรรไมถกูตอง น้ำนัน้กย็งัความเดอืดรอนใหมากมายเชนเดยีวกนั เชน
กรณนี้ำทวม เขือ่นพงั กรณนี้ำสกปรก น้ำเนาเสยี เปนตน

ผคูนจำนวนไมนอย ชอบผอนคลายปญหาจากความเหนด็เหนือ่ย
ความรอนกาย รอนใจ ดวยการไปเลนน้ำ อยชูายน้ำ สรางบานพกัรมิน้ำ ซึง่
จะทำใหเกดิความสขุและความสบายกวาการอยไูกลน้ำ
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แมคนที่ยากจน หากไดอยูริมน้ำ ก็ยังอาศัยอาหารในน้ำริมฝงน้ำ
ประทงัชวีติอยไูดไมอดตาย

ผคูนจำนวนมากมายในโลกนีช้อบบรรยากาศรมิแมน้ำ บรรยากาศ
รมิหนอง บงึ บรรยากาศชายหาด ทะเลสาบ เพือ่การพกัผอนคลายความ
รสูกึทีเ่ครงเครยีดกบัการงาน กบัปญหาตาง ๆ  เพือ่ใหเกดิความสดชืน่มชีวีติ
ชวีา ความกระปรีก้ระเปรา ความกระฉบักระเฉง กระชมุกระชวย ความ
รืน่เรงิ บนัเทงิใจ เหมอืนปลาไดน้ำนัน่เอง

นีค่อืประโยชนของ น้ำกนิ-น้ำใช
น้ำใจ
น้ำใจ เปนลกัษณะของความรสูกึดภีายในของคนเรา อนันำมาซึง่

ความเย็น สบายใจ อิ่มเอมใจภายในตน พรอมที่จะไหลลนออกไปเอื้อ
ประโยชนใหแกผคูน สตัวเลก็ สตัวนอยรอบขาง

น้ำใจ มใีนผใูด ยอมเสรมิเสนหใหกบัตนเองอนัเปนพลงัดงึดดูคนมา
รวมสมัผสั สมัพนัธ พดูคยุ สนทนา รวมงานเปนจำนวนมาก

น้ำใจ ในสำนวนไทยๆ กห็มายถงึ เมตตา นัน่เอง
เมตตามโนกรรม หมายถึง ในที่ประกอบดวยความรักความ

ปรารถนาด ี เตม็เปยมอยภูายใน พรอมเสมอสำหรบัการจะเอือ้เพือ้เผือ่แผ
เกีอ้กลูบคุคลอืน่ โดยมหิวงัผลตอบแทน

หากรกัษาความคงเสนคงวาสม่ำเสมอได กเ็รยีก มนี้ำใสใจจรงิ



เวฬวุนานสุรณ  65

เมตตา หากแสดงออกมาเพยีงใบหนาหรอืกริยิา มารยาท ทางกาย
เราเรยีกวา เมตตากายกรรม เชน การยิม้แยม การให การแบงปน การชวย
เหลอื ยก หยบิ สิง่ของตาง ๆ เปนตน

เมตตา หากแสดงทางวาจา ดวยการพดูเจรจาดวยถอยคำทีน่าฟงเปน
ประโยชนเหมาะสมกบับคุคล โอกาส สถานที ่ เชน ปยวาจา มธรุสวาจา
สุนทรียวาจา สัจวาจา ก็จะเปนเหตุใหผูฟงผูรวมสนทนาเขาใจ เชื่อใจ
ไวใจ เยน็ใจ สบายใจ มัน่ใจ และอนุใจไดประโยชนจากการพดูสนทนา
นัน้ เราเรยีกวา เมตตาวจกีรรม

น้ำใจ-ไมตร ีหมายเอา เมตตากรรม เมตตาวจกีรรม ทีแ่สดงออกมา
ภายนอกสะทอนภาพของเมตตามโนกรรมทีเ่ตม็อยใูนใจนัน่เอง ชวยเสรมิ
สรางเสนหใหผอูืน่ สตัวอืน่ อยากอยใูกลใครรวมงานดวย มทีกุขรอนใด
ๆ เกดิขึน้ กจ็ะมผีคูนมาชวยเหลอืเกือ้กลู จงึเปนเหตใุหแกปญหาไดรวดเรว็
เพราะเมตตานัน้สรางความผกูพนัสานความรวมมอื หรอืพดูอกีอยางหนึง่
วา “มไีมตรจีติ มติรภาพ”

ไมตรจีติ มติรภาพ เปนภาพแหงความเปนมติรจะมัน่คงถาวรอาจ
ตองใชกาลเวลา มกีจิกรรมรวมกนั รใูจเขาใจเรา รแูพ รชูนะ รอูภยั มอง
ในสวนดขีองผอูืน่ใหมาก ใหอภยัใหโอกาสเขาแกไขในสวนบกพรอง เขา
ใจในความแตกตางของผวิพรรณ วรรณะ ชาต ิศาสนา ภาษา เผาพนัธ ุและ
สามารถสานฝนรวมกนั สรางผลงานรวมกนัดวยความสขุสนกุสนาน ที่
เรยีกวา “มติรภาพไรพรมแดน”
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โลกทกุวนันีก้ำลงัวกิฤตจากธรรมชาตขิองมนัเอง และจากมนษุย
เองทีท่ำลายธรรมชาต ิสิง่แวดลอมใหขาดความสมดลุ เพราะคดิไมถงึหรอื
เพยีงเพราะประโยชนเฉพาะหนาของตนและพวกพอง โดยไมไดมองถงึ
ผลกระทบทีจ่ะตามมา

วกิฤต เพราะเศรษฐกจิ จากภาคเกษตรกรรม จากภาคอตุสาหกรรม
วกิฤต เพราะคนคดิเกง คดิทีจ่ะเอารดัเอาเปรยีบผดูอยกวา กลมุคนที่

ดอยกวาประเทศทีด่อยกวาดวยการกดขี ่ขมเหง บบีคัน้ดวยวิธกีารตาง ๆ
จนหาความสงบสขุไมได สรปุวา

ความวกิฤตทีเ่กดิขึน้นัน้ วกิฤต เพราะตณัหา คอืตองการมากกวา
ความจำเปน จนตองบบีบงัคบัเบยีดบงัเอาของผอูืน่ จงึเกดิความแหงแลง
ทางใจ แลงน้ำใจ ไมเหน็ใจกนั ไมเขาใจกนั ไมใหอภยักนันัน่เอง

ในภาวะความวกิฤตน้ำใจนี ้เราตองหาวธิแีกไขความแหงแลงน้ำใจ
ใหหมดไปหรอืใหเบาบางลงไป วธิกีารทีว่านัน้เราคงตองใช น้ำคำสอน
ของพระพทุธองคคอืมเีมตตา ทีจ่ะตองกลัน่จากใจใหบรสิทุธิ ์เปนน้ำใสใจ
จรงิ ดงัทีพ่ระพทุธองคเคยราดรดแกมนษุย สตัว ทีไ่ดรบัความทกุข ให
ประสบสุขตามอัตภาพของตน เมื่อสองพันปเศษมาแลว เมื่อมีเมตตา
มโนกรรมภายใน ยอมดำริหาทางชวยเหลือตนเองใหเขมแข็งใหเปน
คนเต็มคนดวยคุณธรรม ดวยสุจริตธรรมแลวแสดงออกมาซึ่งเมตตา
กายกรรม ดวยการให แบงปน หยบิยืน่ สงเคราะห ผคูนทีเ่ดอืดรอน ดวย
เครือ่งยงัชพี อาหาร เครือ่งนงุหม ทีอ่ยอูาศยั ยารกัษาโรค เครือ่งอำนวย
ความสะดวก ฯลฯ
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เมือ่จะแสดงออกซึง่เมตตาวจกีรรม จงเปลงคำพดูทีเ่ปนประโยชน
นาฟงมเีหตมุผีล สรางสรรค สานความรกัสามคัค ี (ปยวาจา มธรุสวาจา
สนุทรยีวาจา สจัจวาจา) ปลอบใจ ใหกำลงัใจ ใหความร ูความเขาใจ แนะ
นำ ใชคำพดูทีเ่หมาะกบับคุคล วยั และเวลา ฯลฯ

การแสดงออกซึง่เมตตากายกรรมอกีวธิหีนึง่ ซึง่เรยีกวา “น้ำแรง”
(น้ำพกั-น้ำแรง)

น้ำแรง คือ การออกแรง หรือการสละแรงงานชวยเหลือการ
งานออกแรงสรางสิง่อนัเปนสาธารณประโยชนตาง ๆ  เปนการทำใหดหูรือ
รวมทำรวมสราง เพราะ “ตวัอยางทีด่ ีดกีวาคำสอน” เราเหน็ตวัอยางเชน
ครบูาศรวีชิยั หรอืบรรพบรุษุในอดตีทีส่รางบางแปลงเรอืน กบูาน กเูมอืง
ดวยการเสยีสละน้ำพกัน้ำแรง เพือ่อนชุนรนุหลงั ตวัอยางทีเ่หน็เดนชดัใน
ปจจบุนั กค็อืน้ำพกัน้ำแรงจากน้ำพระทยัขององคพระประมขุของชาตพิระ
บาทสมเดจ็พระเจาอยหูวันัน่เอง

“น้ำพระทยั” ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั สมเดจ็พระนางเจา
พระบรมราชนินีาถ คงเปนทีป่ระจกัษและเปนตวัอยางทีด่ทีีเ่ราพบเหน็ใน
ชาตนิี้

น้ำพระทยัทีพ่ระองคไดกลัน่ออกมาเปนโครงการพระราชดำร ิกอ
ใหเกดิประโยชนแกพสกนกิรชาวไทยทัว่หลา และยงัเปนประโยชนแก
มวลมนษุยชาตอิกีดวย
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“น้ำพระทยั” ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทีร่าดรดลงมายงัเรา
พสกนกิรชาวไทยไดอิม่อาบเยอืกเยน็เปนสขุ สมกบัคำวา “เยน็ศริะเพราะ
พระบรบิาล... บญุ พระคณุ ธ รกัษา ปวงประชาเปนสขุศานตฯ”

เราทัง้หลายเปนพสกนกิรของพระองคทานเปนขาแผนดนิหากเรา
เปนเพยีงผรูอรบัจากพระองคทานเพยีงแตปลืม้ใจทีไ่ดรบั หรอืเพยีงแตได
ชืน่ชมโสมนสัทีไ่ดอยใูตรมพระบารม ีโดยไมยอมกลัน่เมตตามโนกรรม
ออกมาเปนรูปธรรม การอยูใตรมพระบรมโพธิสมภารจะมีประโยชน
อะไร

การดำเนนิรอยตามเบือ้งพระยคุลบาทพระองคทาน ดวยการรวม
ดวยชวยกนัสบืตอ สานตอ เตมิตอ จะชวยยงัประโยชนเปนความสขุทีย่ัง่ยนื
ตราบชัว่ลกู หลาน เหลน ฯลฯ

มาเถดิ มากลัน่น้ำใจ (เมตตามโนกรรม) ใหเปนเมตตากายกรรม
เมตตาวจกีรรม

เปนการกระทำที่ดี พูดดีมีประโยชน เปนกิจกรรมที่สรางสรรค
เกือ้กลูกนั เปนสาธารณประโยชน เรากจ็ะไดรบัความสขุ ความรมเยน็
ความรกัสามคัค ีทีจ่ะสานความดคีวามเจรญิงอกงาม ความอดุมสมบรูณ
พูนสุขรวมกัน อันจะทำใหไดภาคภูมิใจ ที่ไดเกิดมาเปนพสกนิกรชาว
ไทยอยใูตรมพระบารมขีองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ดวยการนำเอา
ปฏปิทาของทานมาไวในใจสมสมญัญานามวา

“ธ สถติในใจ ไทยทัว่หลา”
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และใหสมกับเปนมนุษยพบพุทธศาสนาดวยการมีเมตตา
มโนกรรม  เมตตาวจกีรรม เมตตากายกรรม จงึจะไดชือ่วาไมเสยีชาตเิกดิ
ไดประโยชนจากน้ำคำสอนของพระศาสดา

หากวิญญาณบรรพบุรุษ ผูสรางชาติ สรางแผนดินไดรับรูดวย
ญาณวถิใีด ๆ  กต็าม ทานคงไดปลืม้ปตกิบัลกูหลานทีด่ำรงคงความเปนไท
มใิชทาส ดวยคณุธรรมคอืเมตตา อนัเปนคณุธรรมนำสคูวามเจรญิทีย่ัง่ยนื

โลโก ปตถมัภกิา เมตตา. เมตตาธรรม ค้ำจนุโลก

อานสิงคของเมตตา
1.สขุงั สปุะต.ิ หลับเปนสขุ
2.สขุงั ปะฏพิชฌต.ิ ตืน่ขึน้กเ็ปนสขุ
3.นะ ปาปะกงั สปุนงั ปสสะต.ิ ไมฝนราย
4.มะนสุสานงั  ปโย โหต.ิ เปนทีร่กัของมนษุยทัง้หลาย
5.อะมะนสุสานงั  ปโย  โหต.ิ เปนทีร่กัของอมนษุยทัง้หลาย
6. เทวตา รกัขนัต.ิ เทวดาคมุครองรกัษา
7.นาสสะ อคัค ิวา วสิงั วา สตัถงั วา กะมะต.ิ ไฟ ยาพษิ หรอืศตัรา

ทำอนัตรายไมได
8.ตวุะฏงั จติตงั สะมาธยิต.ิ จติเปนสมาธไิดรวดเรว็
9.มขุวณัโณ วปิปะสทีะต.ิ  ผวิหนาผองใส
10. อะสมัมฬุโห กาลงั กโรต.ิ ไมหลงทำกาลกริยิา
11. อตุตะรงิ อปัปะฏวิชิฌนัโต พรมัมะโลกปูะโค โหต.ิ หากยงัไม

บรรลคุณุวเิศษ ยอมเปนผเูขาถงึพรหมโลก
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พระราชดำรสั
ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
แด คณะครู

“…ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอำนาจ
หวงตำแหนง หวงสทิธ ิและหวงรายไดกนัมากเขาแลว จะเอาจติใจที่
ไหนมาหวงความเจริญของเด็ก ความหวงใยในสิ่งเหลานั้น ก็คอย
บัน่ทอนความเปนครไูปหมดสิน้ จะไมมอีะไรดเีหลอืไวพอทีต่วัเอง
จะภาคภมูใิจ หรอืผกูใจใครได ความเปนครขูองเขากจ็ะไมมคีาเหลอื
อยใูหเปนทีเ่คารพบชูาอกีตอไป…”
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ธรรมะกบัการรกัษาวนิยัครู

บรรยายธรรมแกคณะครสูงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัพะเยา
ณ โรงเรยีนดอกคำใตวทิยาคม วนัที ่11 สงิหาคม 2538
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เจรญิพร คณาจารยทัง้หลาย
อาตมามคีวามยนิดทีีไ่ดมาพบปะพดูคยุสนทนาสาระธรรมกบัทาน

ทัง้หลาย เพราะเหตผุลหลายประการ
ประการแรก อาตมามหีนาทีเ่ชนเดยีวกบัทาน คอืเปนคร ูเปนผแูนะ

นำสัง่สอนผคูนตัง้แตวยัเยาวจนถงึวยัยาย จากเดก็จนกระทัง่แก ลาโลกไป
ประการทีส่อง โดยสายเลอืดของอาตมา มพีี ่เปนครใูหญ ถกูครนูอย

ยงิเสยีชีวติ เพราะการปฏบิตัหินาทีโ่ดยถกูตองสมบรูณ  ยงัใหเกดิความ
สลดสงัเวชกบัจรยิธรรมคณุธรรมของคร ู  จงึไดบวชอทุศิในการจากไป
ของพีช่ายจนกระทัง่ปจจบุนั 20 พรรษา

แตการบรรยายวันนี้ ขอใหสบายใจไดวามิไดพกความแคนมา
ระบาย แตอยากมาพบปะทำความเขาใจในสาระธรรม อนัจะชวยสงเสรมิ
ความเปนคร ูความเปนปชูนยีบคุคลของสงัคม และใหเราทัง้หลายไดมี
วญิญาณของความเปนคร ูและอยใูนอาชพีนีด้วยความภาคภมูใิจ

ธรรมะกบัการรกัษาวนิยัครู
เปนหวัขอทีท่างสามญัศกึษาจงัหวดักำหนดใหในวนันี ้นบัวาเปน

หวัขอทีด่ี
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แตจะเปนเพราะเหตใุด จงึมกีารตัง้หวัขอนีม้าอาตมาไมไดสอบถาม
เพราะไมไดเจอคนอาราธนา พบแตจดหมาย แตจะอยางไรกต็ามเปนที่
ทราบกนัดวีา ทกุวนันี ้บทบาทหนาทีข่องขาราชการ พนกังาน องคกร ภาค
รฐั เอกชน หรอืประชาชน กำลงัมองขามหลกัธรรมในศาสนา ปญหาเอา
รดัเอาเปรยีบ ฉอราษฎรบงัหลวง ปญหาโสเภณเีดก็ ปญหายาเสพตดิและ
ปญหาอืน่ ๆ กำลงัทบัถมเขามาในสงัคมไทยเรา ซึง่สรปุลงในปญหาการ
ขาดธรรมะ ขาดวนิยัในตนเอง

องคกรทั้งรัฐ ทั้งเอกชน ที่ตระหนักในปญหานี้ จึงไดจัดอบรม
พฒันาคนในสงักดัของตน สมดงัทีเ่ราเคยมคีำพดูตดิปากในสมยัรณรงค
“แผนดนิธรรม แผนดนิทอง” วา

“ปลูกพืชตองเตรียมดิน จะกินตองเตรียมอาหาร จะพัฒนาการ
ตองเตรยีมคน จะพฒันาคนอืน่ใครเขา ตองพฒันาตวัเราเองกอน”

จะพฒันาอะไรกต็ดิ ถาจติไมพฒันา
ดงันัน้สามญัศกึษาจงัหวดั จงึไดมคีวามคดิพฒันาบคุลากรในสงักดั

ของตนเอง
ธรรมขอแรก หมวดแรกทีจ่ะตองคำนงึถงึทกุคน คอื “สำนกึของ

ความเปนคร”ู สำนกึ กค็อื มสีต ิความระลกึได มสีมัปชญัญะ มปีญญา ซึง่
เราเรยีกวา ธรรมมอีปุการะมาก ในหนงัสอืเรยีนนกัธรรมชัน้ตร ีนวโกวาท
กรมสมเดจ็พระยาวชริญาณวโรรส ทานจดัไวขางตน สต-ิสมัปชญัญะ ที่
กลาวนีก้ค็อื สำนกึวาเราเปนคร ูบทบาทหนาทีข่องคร ูวนิยัของครมูอีะไร?
เราภมูใิจ พอใจในวชิาชพีนีห้รอืไม ?  เราคงมใิชมาอาศยัวชิาชพีนีเ้พือ่เปน
ทางผานไปสอูาชพีอืน่ หรอืเพราะหมดทางทีจ่ะไปเลอืกอาชพีอืน่ (ขออภยั
หากประโยคนีจ้ะหนกัไปสกันดิ)
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โลกยกยองคร ูถอืวา ครเูปนปชูนยีบคุคล เปนผสูรางโลก คอืดรรชนี
ของสงัคม ทกุคนทีป่ระสบความสำเรจ็ลวนแตมคีรบูาอาจารย เปนผแูนะ
นำ สัง่สอนมาทัง้นัน้

ครอูนัดบัแรก คอื คณุแม คณุพอ
อนัดบัสอง คอื ครใูนโรงเรยีน สถาบนัการศกึษา หมายเอาทานทัง้

หลาย
อันดับสาม คือ ครูธรรมชาติ หมายเอาประสบการณที่เราแตละ

คนจะเจอะเจอพบเหน็ แลวเกบ็มาเปนบทเรยีนแกเรา
อาตมาจะพดูถงึครอูนัดบัทีส่อง ซึง่หมายถงึทานทัง้หลาย ซึง่เปนผู

สอนแนะนำความรวูชิาชพีแกนกัเรยีน แนะนำการดำเนนิชวีติแกนกัเรยีน
สอนใหรดูรีชูัว่ ทศิทางของเยาวชน ทศิทางของสงัคม จะไปทางใด ครนูัน่
แหละจะเปนผกูำหนด จงึไดกลาววา คร ูคอื ดรรชนขีองสงัคม

เมือ่ทกุคนเกดิมา เหน็ดวงหนาแม – พอ ซึง่ในทศิหก ถอืวาทานเปน
ทศิเบือ้งหนา มคีวามสำคญัเปนอนัดบัแรก พอเวยีนขวา มอืขวา เปนมอืที่
จะสรางสรรคผลงาน เขาหมายถงึคร ู เพราะมคีวามสำคญัเปนอนัดบัสอง
ในบางครัง้ เขาเปรยีบเทยีบคร ูคอื พอแมคนทีส่อง เขาถงึเขยีนบทประพนัธ
ไววา

“เปรยีบคณุครเูหมอืนพอแมคนทีส่อง
เราจงึตองกราบไหวไวเหนอืเศยีร
ใจของครสูกุปลัง่ดงัแสงเทยีน
สองนกัเรยีนใหสวางทางปญญา”
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ทศันคตทิีเ่ดก็ ๆ ไดรบัจะมาจากพอแม และคณุครเูปนสวนใหญ
โดยเฉพาะเดก็ ๆ นกัเรยีนทีม่พีอแมดอยการศกึษา จะรบัทศันคตจิากครู
อาจารยมากกวา แตพฤติกรรมของเด็กของคนในปจจุบันเปนไปตาม
สิง่แวดลอมมากกวาทีจ่ะถกูปลกูฝงจากปญญาชน คอื “คร”ู

เหตใุดอทิธพิลของคร ูจงึไมสามารถเปลีย่นพฤตกิรรมของเดก็ของ
เยาวชนทีเ่กดิไดในปจจบุนั

เหตใุดพฤตกิรรมของเยาวชนจงึตกอยใูตอำนาจของอทิธพิลสิง่แวด
ลอมภายนอก ทั้งที่คนเหลานั้นไมใชปญญาชน ไมใชสัตบุรุษ ไมใช
กลัยาณมติร และไมมหีนาทีโ่ดยตรงทีจ่ะกำหนดทศิทางชวีติใหกบัเยาวชน

ความหมายเดิม ครู คือผูสรางโลก คือดรรชนีของสังคมที่จะนำ
เยาวชนไปสแูนวทางแหงความดงีามในการดำเนนิชวีติ แตปจจบุนัครกูลบั
ตองมานัง่ปวดหวักบัพฤตกิรรมของเดก็ของลกูศษิย ไมวาปญหายาเสพตดิ
ในโรงเรยีน ปญหาเดก็ยกพวกตกีนั แมแตเมือ่ปทีแ่ลว นกัเรยีนหญงิ ม.5
ม.6  (ขอสงวนชือ่โรงเรยีน)  ตบตกีนัเพราะแยงชงินกัเรยีนชาย ม.4

หรอืแมแตปญหาระหวางครเูอง ชวีติครอบครวัของครกูลบัมปีญหา
หยารางสงู ปญหาขาดเอกภาพในการทำงานรวมกนั ซึง่ทัง้หมดนัน้ จำเปน
อยางยิ่งที่อาตมาจะตองพูดถึง ธรรมมีอุปการะมาก 2 ขอ คือ สติ
สมัปชญัญะ พดูงายๆ คอื สำนกึของความเปนคร ูสำนกึในวชิาชพีครู
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คร ูคอืผสูัง่สอนศษิย
ความหมายจากพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 2493 บงบอก

วา “ตองมคีวามรเูพยีงพอทีจ่ะสอนคนอืน่ได ตามระดบัการศกึษา”
นกัเรยีนทีต่างดวยระดบัสตปิญญา มนัสมอง ตางครอบครวั ตางสิง่

แวดลอม เมือ่มาเรยีนกนั  ครตูองเตรยีมการสอน เนือ้หาวชิา อปุกรณการ
สอน การสือ่ดวยคำพดู อปุมา อปุไมย เพือ่ใหเดก็นกัเรยีนเขาใจ ในแตละ
วนั แตละวชิา จนกวาเขาจะคดิเปน ทำเปน แกปญหาเปนนัน้ ตองใชเวลา
ใชวธิกีารหลากหลาย

บางเรือ่งนกัเรยีนคนหนึง่เขาใจงาย แตอกีคนไมเขาใจ กเ็ปนภาระ
ของครทูีจ่ะหาวธิอีืน่ ๆ เพือ่ใหเขาเขาใจ

การดแูลตนไมทีเ่ราปลกู อาจเพยีงรดน้ำพรวนดนิใสปยุไมกีว่นัเตบิ
โต แมบางตนจะมสีภาพไมแขง็แรง เรากถ็อนทิง้ หนอนแมลงชอนไช
สภาพไมสมบรูณเรากถ็อนทิง้

แตสำหรบันกัเรยีน เราไมอาจทำเชนนัน้ได เราตองแกไขใหเขามี
ความขยนั แทนความเกยีจคราน ใหเขาตรงตอเวลา แทนการไมรกัษาเวลา
ใหเขามคีวามประพฤตทิีด่ ีแทนความประพฤตไิมด ี เปนอปุนสิยั

เราไมสามารถไลออกงาย ๆ  เหมอืนตนไมทีถ่อนทิง้เมือ่ไมตองการ
เพราะนักเรียนที่ความประพฤติไมดี หากถูกไลออกไปโดยที่ครูไมให
โอกาสปรบัปรงุตวัเอง หรอืหาวธิกีารอบรมการสอนทีด่แีลว เขาออกไป
กจ็ะสรางปญหาใหสงัคม เปนขยะของสงัคม การสัง่สอนนกัเรยีนนัน้ตอง
ใชความอดทนมเีมตตา และเสยีสละมากทเีดยีว
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กลวยไมออกดอกชา ฉนัใด
การศกึษากเ็ปนไป ฉนันัน้
แตออกดอกคราวใด งามเดน
งานศกึษาปลกูปน เสรจ็แลว  แสนงาม

(ม.ล. ปน มาลากลุ)
ครตูองเหนด็เหนือ่ย ตองอดทนเสยีสละ แมนานกค็อยได รอได

ดวยการทำหนาทีข่องตนตอไป

ครผูนูำศษิยไปสคูวามเจรญิ
ความเจรญิในความหมายทีท่กุคนตองการนัน้ คงไมนอกเหนอืไป

จากลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ แตความเจรญิทีห่วงันัน้ ควรไดมาดวยความ
ถกูตอง ชอบธรรมเทานัน้ จงึจะถาวร

สิ่งที่ครูจะหยิบยื่นใหศิษยนั้น คือ หลักสูตร เนื้อหา วิชาที่สอน
กจิกรรมตาง ๆ ปลกูฝงไวในตวัเดก็ ใหเดก็ไดรเูขาใจ สามารถนำเอาไป
ปฏบิตัไิด ม ี6 ประการ คอื

1.ความรดูี
2.ความสามารถดี
3.ความประพฤตดิี
4.ความคดิดี
5.จติใจดี
6.สขุภาพดี
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ครแูตละคน แมสอนตางวชิา กต็องตบีทใหแตก มเิชนนัน้ครเูองกจ็ะ
ไมประสบความสำเรจ็หรอืไมกาวหนาในวชิาชพีของตนเองเชนกนั พลอย
ใหเดก็นกัเรยีนซมึซบัสิง่ผดิๆ ไปดวย เชน

ฉลาด – แตเหน็แกตวั
เรยีนเกง – แตทำงานไมเปน ทำงานรวมกบัใครไมได
เรยีนเกง ฉลาด แตเจาช ูมกัมากเรือ่งเพศ
สขุภาพพลานามยัด ีแตชอบทะเลาะววิาท
หรอืความคดิด ีแตมกัเอาตวัรอด เอารดัเอาเปรยีบผอูืน่ ๆ ฯลฯ
ถาครตูบีทแตก มองปญหาทะลปุรโุปรง กจิกรรมลกูเสอื กจ็ะไมมี

การเอาเหลาไปเซนเจาทีเ่วลาพกัแรม เสรจ็แลวครลูกูเสอืกเ็อาตอ เวลาเชยีร
กฬีา กจ็ะไมมกีารพนนัและสรุาเขาไปเกีย่วของ

แนวการปลกูฝงเพือ่ใหเดก็นำไปประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ความเจรญิจงึ
ตองทัง้แนะทัง้นำแบบอยางทีด่ไีปดวย เหมอืนกบัทีก่ลาววา “ตวัอยางทีด่ี
ดกีวาคำสอน”

ดงันัน้ ครตูองมวีสิยัทศัน มองไกลมองปญหาของเดก็ใหออก เพราะ
เดก็นกัเรยีนทีม่คีณุภาพวนันี ้คอื ประชากรทีม่คีณุคาของประเทศชาตใิน
วนัหนานัน่เอง จงึขอฝาก สมัมาทฐิ ิความเหน็ชอบ ความเหน็ทีถ่กูตองไป
พจิารณา เพือ่เสรมิคาใหแกตนเอง ใหภาคภมูใิจในความเปนครู
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ครคูอืผหูนกั
“คร”ู มาจากคำวา “ครุ”ุ ในภาษาบาล ีแปลวา หนกั เพราะภาระ

หนาทีข่องครนูัน้หนกั คณุสมบตัขิองผเูปนครจูงึตองหนกัแนนดวย เหมอืน
รถยนต รถบรรทกุ รถเครน จะยกของหนกัน้ำหนกัตวัมนัเองตองหนกัดวย
โดยเฉพาะความเปนคนใจหนกัแนนภายใน

คนทำงานกอสราง ยกอฐิแบกปนู แบกเหลก็ ของหนกั ๆ อาจใช
เพยีงแคแรงงาน ใชสตปิญญามนัสมองนอย กส็ามารถทำได

แตมนัตางกนักบัคร ูทีต่องใชมนัสมองแรงกาย แรงใจมากกวา ยงั
กบัฟาและเหว ซึง่ลกึลงไปในดนิเสยีอกี เชน

คนงานกอสรางเสรจ็ภาระในวนัหนึง่ ๆ  อาจพกักาย พกัใจไดแตครู
กลบัไปบาน ตองเตรยีมการสอนในวนัตอไป เตรยีมเนือ้หา เตรยีมอปุกรณ
เพือ่วนัตอไป บาทเีดก็มปีญหานอกโรงเรยีน นอกเวลาเรยีน ขึน้โรงพกั เขา
โรงพยาบาล ครกูต็องไปดแูลตองชวยเหลอื โดยเฉพาะครฝูายปกครอง ครู
ประจำชัน้ และบางครัง้ครทูีม่คีรอบครวัอยคูนละที ่คนละอำเภอ หรอืตาง
จงัหวดั ตองมภีาระวนุวายกบัลกูศษิย แทนทีจ่ะมเีวลาอยกูบัครอบครวับาง
ตามทีค่วรจะเปน กลบัมารบัภาระชวยดแูลลกูศษิยของตนเองทีก่อปญหา

งานของคร ูงานสอนคน จงึเปนงานทีย่าก คนทัง้หลาย จากอดตี
จนปจจบุนั จงึยกยองคร ูถงึวาระจะมกีารไหวคร ูดวยความเคารพนบนอบ

ชางมนัเถอะเหนด็เหนือ่ยกบัการสอน
ไมอาทรพกัผอนเดีย๋วกห็าย
แตทีห่วงัใหศษิยไดผอนคลาย
จากโงกลายเปนฉลาดปราชญเปรือ่งดี
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    ชางมนัเถอะมอืเปอนชอลกลางออกได
แตจติใจศษิยตองฟอกตองขดัสี
ใหไดรจูรยิธรรมคณุความดี
ความรมูปีระกอบกจิสจุรติกนั
นัน่คอืความรสูกึของคร ูผมูวีญิญาณของความเปนครู

ครคูอืผทูีศ่ษิยตองใหความเคารพ
ครเูปนผใูหความร ูอนัเปนหลกัในการดำเนนิชวีติ เสมอืนใหชวีติ

ใหมแกศษิยใหความรกัความอบอนุ ความเขาใจ เปนทีป่รกึษาศษิย (นกั
เรยีน) จงึตองทำความเคารพ ใหความเคารพ โดยปรยิาย

แมเราผูเปนครูวันนี้ เราเองก็เคยเปนศิษยมากอน ลองทบทวน
บทบาทของตัวเองวาเราทำหนาที่เคารพบูรพาจารยของเรามากนอยแค
ไหนเพยีงไร เพราะเคยมบีางทานตองรบัผลกรรมจากอดตีเปนกงกรรม
กงเกวยีน

พระพทุธองคตรสัวา คนทีร่จูกัคณุคนและตอบแทนคณุนัน้หาได
ยาก เพราะคนเราแตละคนลวนมากไปดวยกเิลส เหน็แกตวั

การแสดงความเคารพตอครบูาอาจารยเปนหนาที ่เปนคณุธรรมของ
ศษิย

ตอนนีเ้รานัง่อยตูรงไหน?



เวฬวุนานสุรณ  81

การตอบแทนคณุม ี 2 ลกัษณะ
1. ดวยอามสิบชูา บชูาสกัการะดวยดอกไม ธปู เทยีน ปจจยัสี ่หรอื

การจัดสรร เงินเดือน สวัสดิการที่สังคม (รัฐบาล) ไดจัดใหพอที่จะอยู
ทำหนาทีค่รกูนัตอไป

2. ปฏบิตับิชูา คอืการทำหนาทีข่องเราดวยความซือ่สตัย เสยีสละ
อดทน และเปยมดวยเมตตา อนัจะนำมาซึง่ความเคารพรกั นบัถอืศษิยซึง่
จะนำไปสกูารทีศ่ษิยเชือ่ถอยฟงคำสอนอยใูนโอวาทอกีสวนหนึง่ดวย

ในความรสูกึของเดก็ทัง้หลาย ทีม่คีวามรกัผกูพนัแลว อนัดบัรองลง
มาคอื ครใูนทศิหก ทานจดัพอแม เปนทศิเบือ้งหนา ครเูปนทศิเบือ้งขวา
มอืขวาเปรยีบดวยกบัมอืทีเ่ราสวนใหญถนดั หยบิจบั ทำงานสรางสรรค
ผลงานขึน้มา เพราะครสูอนวชิาการวชิาชพีอนันำไปสกูารงานในอนาคต
เหมอืนใหอนาคตแกเขาดวย เดก็เขากย็อมเคารพ

ในสภาพการณปจจบุนั สภาพครทูีห่ลากหลายเดก็จะเคารพครสูกั
กีม่ากนอย ขึน้อยกูบัครดูวยอยกูบัเมตตา เสยีสละของคร ูความประพฤติ
ของคร ูครเูจาช ูครทูีท่ำธรุกจิพเิศษ ครขูีเ้มา ฯลฯ เดก็ไมใหความเคารพเทา
ทีค่วรจะเปน

แมแตครทูีม่คีวามประพฤตดิ ีแตไมอานสภาพสงัคม สิง่แวดลอมใน
ปจจบุนั แถมออนเมตตา เดก็ ๆ ทีม่ปีญหา กไ็มอยากมาปรกึษา

เคยสอบถามครูฝายแนะแนว หรือครูที่ทำหนาที่ ที่บางโรงเรียน
เรยีกวาโฮมรมู (Home room) วาเดก็มาปรกึษาสกักีม่ากนอย คำตอบทีไ่ด
มนีอยมาก บางโรงเรยีนไมมเีลย
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ซึง่ในสวนประสบการณของอาตมาเอง หลายโรงเรยีนทีไ่ปอบรม
เขาคายจรยิธรรมมากกวา 20 โรงเรยีน เดก็ ๆ จะปลกีตวัมาถามปญหาทัง้
ชาย-หญงิ จำนวนมาก บางคนมปีญหาทีไ่มอยากใหเพือ่นทราบ เขากถ็าม
ดวยสหีนาเศราๆ กึง่จะรองไห วาขอเขยีนบอกเลาและถามทางจดหมายได
ไหม! กบ็อกวาได กต็อบทางจดหมาย สอนทางจดหมาย พอเขาเชือ่ฟง
นำไปสูการปฏิบัติ ชีวิตดีขึ้น จบการศึกษามีงานทำ หลายคนสงเงินมา
ทำบญุดวย กเ็ลยจดัเปนกองทนุพีช่วยนอง เกบ็ไวชวยเดก็ทีม่ปีญหาใน
หลายๆ โรงเรยีนทีไ่ปอบรม

จากสภาพการณที่เจอ จึงพอใหคำตอบไดวา ความเปนครูที่เด็ก
จะเคารพนบัถอืไววางใจประดจุพอแมของเขา

ครจูงึตองมคีวามรทูัง้ทางโลกทางธรรม มเีมตตา เสยีสละ เขาใจใน
วยั อาย ุสิง่แวดลอมรอบตวัของเขาตามสมควร ซึง่ฝากครทูัง้หลายลอง
ทบทวนปรบัปรงุตรงนีใ้หมาก แลวศษิยจะมคีวามรสูกึเหมอืนพอแมคน
ทีส่อง

เพราะคณุครเูหมอืนพอแมคนทีส่อง
เราจงึตองกราบไหวใหเหนอืเศยีร
ดวงใจครสูกุปลัง่ดัง่แสงเทยีน
สมควรทีพ่วกเราเฝากมกราบ
รกัซมึซาบกรณุา มหาศาล
เรารกัคณุครคูจูกัรวาล
แมลมปราณสิน้ไปไมลมืเลย
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คร ูคอืผนูำทางวญิญาณ
วญิญาณ ในทีน่ีห้มายถงึ จติใจ การกระทำ การพดูของเราลวนมา

จากใจ จติใจทีด่ ียอมผลกัดนัหรอืกำหนดใหการกระทำทางกาย ทางวาจา
ด ีไมเบยีดเบยีนตนเอง ไมเบยีดเบยีนผอูืน่ ไมสรางปญหาแกสิง่แวดลอม
ทัง้หลาย อนัเปนผลยอนมาหาบคุคลและสงัคม

ความรูสึกผิดชอบ ชั่วดีในการกระทำจึงตองมาจากจิตใจ ที่เปน
สมัมาทฐิ ิ(ความเหน็ชอบ) ดงันัน้ ครตูองมคีวามเขาใจ มคีวามกระจางแจง
ในขอนี ้และแปรพฤตกิรรมทางกาย-วาจา ออกมาเปนแบบอยางแกศษิย
สอนศษิยใหเหน็คณุและโทษ ประกอบกจิอนัเปนคณุ เวนกจิอนัเปนโทษ

โดยเฉพาะในยคุโลกาภวิฒันทีม่ากมายดวยสือ่ทางหนงัสอื ทวี ีวี
ดโีอ ฯลฯ วตัถนุยิม ครอบงำคนในสงัคม เปนเครือ่งบงบอกวาจติวญิญาณ
ของคนกำลงัต่ำลง ความรนุแรงเกดิขึน้ ปญหามัว่เพศ มัว่สมุแหลงโลกยี
บนัเทงิทัง้หลาย ปญหายาเสพตดิทัง้หลาย ปญหาแฟชัน่คานยิมผดิ ๆ เชน
เมือ่ปกอนไปอบรมจรยิธรรมโรงเรยีนหนึง่ ผอูำนวยการถงึกบัปรบัทกุขให
ฟงวา เดก็ผหูญงิของผมมนัแปลก ทานชวยฟงกอน แลวแนะหรอืชวยหา
วธิแีกไขดวย อาตมากถ็ามวา เปนยงัไง เลามา “เดก็ผหูญงิของผมม.ปลาย
เขาหองน้ำในบางคราว 3-4 คน ผมเองกแ็ปลกใจ ใหเดก็ผหูญงิในหองเดยีว
กนัชวยไปหาขอมลูมาใหหนอย เดก็เขามารายงานใหฟงวา ทีเ่ขาหองน้ำ
ทลีะ 3-4 คน เพราะเขาเขาไปอวดชดุชัน้ในกนั ผมเองกต็กใจ มนัเปนไป
ไดนะเดก็ทกุวนันีท้ัง้ทีอ่าหารการกนิเขากนิงาย ๆ  แตการแตงตวัเมือ่ไมได
โชวชดุชัน้ใน ยงัไปโชวไปอวดเพือ่นในหองน้ำ” นีเ่ปนปญหาของการ
ตกเปนทาสของแฟชัน่ ทาสของการโฆษณา ของเยาวชน
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ดงันัน้ ครทูีจ่ะเปนผนูำทางวญิญาณ ตองไมเปนผนูำทางแฟชัน่ การ
แตงกายทีจ่ะใหดวูาเปนคร ูอยทูีแ่ตงกายใหสะอาดใหสงา ความสงานา
เคารพ อยทูีค่วามเหมาะสมกบัคุลกิของตนเอง เสือ้ผาสะอาด ความสดใส
บนใบหนาทีพ่อใจ ภมูใิจในอาชพีคร ูลกัษณะเชนนี ้กน็าจะเหมาะสมแลว

คร-ูอาจารยในอนิเดยี เขากแ็ตงกายกนัเชนนี ้ทีบ่านเขากอ็ยเูรยีบ ๆ
งาย ๆ ไมมเีฟอรนเิจอรอะไรมาก ไมมขีวดเหลาฝรัง่ ฯลฯ อืน่ ๆ ไวโชว
แตบานคร-ูอาจารย ในเมอืงไทยเปนอยางไร กห็าคำตอบเอาเอง

คร ูคอืผนูำทางวญิญาณ นำทางความคดิ มผีปูระพนัธไววา
เปรยีบคณุครเูหมอืนโคมทองสองชวีติ
ชวยช้ีทศิชวยนำทางชวยสรางสรรค
ใหความรกัความรชูชูวีนั
ศษิยจงหมัน่กตญัรูแูทนคณุ

ครตูองสอนลกูศษิย และสอนตวัเองไปในตวัไมเปนทาสของแฟชัน่
ทาสอารมณ ทาสทางเศรษฐกจิของตางชาตใินลกัษณะดงักลาว นำเขาให
เดนิถกูทางเปนทางแหงความด ีเปนทางแหงความสขุสงบ หากเดก็ยงัเปน
ทาสของแฟชั่นที่ยั่วยุอารมณชาย ปญหาทองระหวางเรียน ทำแทงกัน
มากมาย จากการประเมนิของกระทรวงสาธารณสขุวา หญงิไทยสามหมืน่
คนทำแทง 1 คน แลว 50 ลานคน เปนหญงิมากกวาครึง่หนึง่ จะทำแทง
กีร่าย คำนวณเอาเอง  จงึขอฝากครไูวดวย
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คร ูคอืผยูกระดบัวญิญาณ
“คร ูคอืผยูกระดบัวญิญาณมนษุย
ใหสงูสดุกวาสตัวเดรจัฉาน...”
สวนหนึง่จากบทประพนัธของ เนาวรตัน พงษไพบลูย
มนษุยกบัสตัวเดรจัฉานมคีวามเสมอเหมอืนกนัอย ู4 ประการ (พทุธ

พจน)
1.รจูกักนิอาหาร
2.รจูกักลวัตาย
3.รจูกัเสพกาม
4.รจูกัพกัผอนนอนหลบั
แตมนษุย จะมสีำนกึ มจีติวญิญาณเหนอืสตัวตรงไหนบาง
1.การกนิอาหาร รจูกัทำมาหากนิเลีย้งชพีโดยสจุรติ ไมเบยีดเบยีน

ผอูืน่ (ศลี ขอ 1 ขอ 2)
2.มคีวามสนัโดษในกามคณุ (ศลีขอ 3)
3.มคีวามเกีย่วของกบัผอูืน่ดวยเมตตากายกรรม วจกีรรม มโนกรรม
4.มสีตปิญญาพจิารณา เหต-ุผล ด-ีชัว่ ควร-ไมควร
สรปุ กค็อื มศีลี 5 ธรรม 5 ประการ
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คร ูซึง่เปนผยูกระดบัวญิญาณนัน้ ตองยกจติของตนใหพนอบาย
อบายมขุ เหลา บหุรี ่การพนนั  นาร ีความเกยีจครานตดัสนกุสนานรืน่เรงิ
เสยีกอน จงึจะยกจติของเดก็ได

สัตวเดรัจฉานไมนุงผา ใครนุงนิดๆ หนอยๆ ผาตรงโนนตรงนี้
เหมาะสมไหมตองพจิารณา

สตัวเดรจัฉานแสดงบทรกัไมเลอืกที ่สตัวเดรจัฉาน นอนไมเลอืกที่
หากใครเมานอนรมิทางหรอื เดก็นกัเรยีนตองชวยหิว้ปกหลงังานเลีย้ง กค็ง
ดไูมเหมาะ ซึง่กม็ไีมมากนกัหรอก

ดงันัน้ ผยูกระดบัวญิญาณมนษุยจงึสำคญัมาก เพราะนอกจากจะยก
วญิญาณตวัเองแลวยงัตองยกวญิญาณคนอืน่ดวย

คร ู คอื ผเูปดประตู
สตัวโลกทัง้หลายทีเ่กดิมาในโลกนี ้ถกูขงัไว ถกูลอมกรอบ ถกูแนว

ความคิดเกาๆ ขังไว จนเวียนอยูในขอบขายของกำแพง ประเพณี
วฒันธรรม คานยิม ทีถ่กูใจบาง ถกูตองบาง ไมถกูตองบาง โดยทีค่นรนุ
หลงักร็บันบัถอืตอๆ มา

การสอนศษิย สอนคนนัน้มใิชจะใหเขาเชือ่ตาม ทำตามไปหมด แต
สอนใหเขารจูกัคดิ รจูกัทางเลอืกทีเ่หมาะสม เชน พระพทุธองคสอนเรือ่ง
กามสขุลัลกิานโุยค บำรงุบำเรอกาม สอนเรือ่งอตักลิมถานโุยค ทรมานตน
ผลที่ไดรับเปนอยางไร แลวสอนมัชฌิมาปฏิปทา ผลเปนอยางไร ใคร
จะเลอืกเดนิอยางไร ซึง่ทางมชัฌมิาปฏปิทา (ทางสายกลาง) เปนทางออก
จากกรงขงั พนจากกำแพงคกุ ครใูนลกัษณะนี ้คอื ผเูปดประตู
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ในสงัคมทีห่มกมนุกบัโลกยีารมณ ทาสทางวตัถ ุสิง่ยัว่ยอมมวัเมาทัง้
หลาย ซึง่เดก็นกัเรยีนเยาวชนกำลงัตดิอย ูถกูขงัอย ูครตูองเปดประตใูหเขา
ออกมาจากคานยิมผดิ ๆ  เปดประตอูอกจากอบายมขุสงัคมชัว่รายทัง้หลาย
ลกูศษิยจะดจีะชัว่มากนอยอยางไร เปดประตใูหเขาออกมารกัษาเยยีวยาเขา
ดวยยาใจ (เมตตาธรรม) ใหเขาไดสูอิสรภาพ สูความสุข ความเจริญที่
สมบรูณ

“สกัวาอนัวาครรูกูนัทัว่
ศษิยดชีัว่กร็กัศษิยไมคดิหมอง
อนัน้ำใสในบงึทวมถงึคลอง
ยงัเปนรองน้ำใสในใจคร”ู

คร ูคอื ผนูำสตัวออกจากวฏัสงสาร
ในความหมายนี ้ เปนความหมายทีล่กึซึง้ ซึง่หมายถงึพระบรมครู

สมัมาสมัพทุธเจาและพระอรยิสาวกทัง้หลาย
มไิดมงุหวงัใหทานตองเปนไดอยางนีใ้นปจจบุนั เพยีงแตใหศกึษา

ปฏปิทา เมตตา กรณุา ของบรมครเูปนตวัอยาง เตอืนในเรา สอนใจเรา เพือ่
เตมิพลงัแหงเมตตา กรณุา ทำหนาทีข่องครตูอศษิยดวยความรกัความเอน็ดู
ผเูกดิมาทหีลงั ออนวยัออนความร ูออนประสบการณ หากเราไมชวยอมุ
ช ูไมชวยพยงุเขา อมุเขา ดงึเขาออกมาจากความชัว่รายของสงัคม เขากห็มด
ทีพ่ึง่ ในหวัใจของครจูงึตองเปยมดวย เมตตา กรณุา เสยีสละ เหมอืนครู
ในสมยักอนไดเขยีนจากความรสูกึจากสวนลกึของใจวา
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มองเหน็ศษิยเรยีงรายไรเดยีงสา
อนจิจาเจาจะนกึรสูกึไหม
เวนพอแมผกูพนัรกัขวญัใจ
จะมใีครรกัเจาเทาเทยีมครู
ชวีติครดูนูาเบือ่แจวเรอืจาง
ใชเหนิหางธรรมะดอกนะหนู
มองเหน็ศษิยตาดำดำอยากค้ำชู
มอบความรใูหแกศษิยไมปดบงั

ดงันัน้ ธรรมะกบัการรกัษาวนิยัขาราชการคร ูตามหวัขอบรรยายที่
ใหในวนันี ้จงึขอสรปุไดวา ขอเพยีงมสีต-ิสมัปชญัญะในธรรมะมอีปุการะ
มากใหทานไดสำนกึถงึตระหนกัถงึความเปนครแูละเตมิเมตตา กรณุา เสยี
สละ ประกอบดวยปญญา มองปญหาใหทนัยคุใหทนักเิลส เพือ่ทีจ่ะทำ
หนาทีค่ร ูอนัเปนปชูนยีบคุคลของสงัคม อนัจะยงัใหเกดิการยอมรบันบัถอื
และใหตนเองไดภมูใิจในความเปนคร ูแมคาตอบแทนจะไมมากนกั แต
เพราะตระหนกั เพราะสำนกึในหนาที ่ในวนิยั จงึเตม็ใจ พอใจ ภมูใิจใน
เกยีรต ิศกัดิศ์รขีองตนตลอดไป

ในทายที่สุดแหงการบรรยายในวันนี้ ขออำนวยพรใหคณะครู
อาจารยทั้งหลายจงประสบความสุข ความเจริญในหนาที่การงาน
สมปรารถนาในสิง่ทีช่อบ ประกอบดวยธรรมตลอดไป เทอญ.
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เรือ่งเลา
ของผอูยเูบือ้งหลงั

ผใูหขอมลู
1. นายละมยั   สมุโยง (ผใูหญแอว)
2. นายเชือ้น   หวาเกตุ
3. นายเสบย   กอกเผอืก
4. นางพาม ี  อวมแจง

ผสูมัภาษณ
พรทพิย   นวลศริิ

เรยีบเรยีงขอมลู
ทศันยี  หอมอม



90  เวฬวุนานสุรณ

พรทพิย : อยากจะใหคณุลงุคณุปาพดูถงึความเปนมาของหลวงพอ
ใหฟงหนอยคะ

ผใูหญแอว : กท็านเลาใหฟงวาเมือ่กอนทีท่านจะบวชทานทำงาน
เปนชางเครือ่งบนิ แลววนันงึพีช่ายทานทีเ่ปนคร ูเปนถงึครดูเีดนของโคราช
เลยนะ โดนยงิเสยีชวีติ ทานเสยีใจมาก แลวเคาจบัคนยงิไมไดทานเลยคดิ
จะแกแคนใหพีช่าย แตพอไปดดูวงแลว หมอดทูกัมาวาดวงของทานถาไม
ตดิคกุกโ็ดนฆาตาย ทานเลยตดัสนิใจบวช

ปาพรทพิย : แลวอปุนสิยัเดมิของทานเปนยงัไงคะ
ลงุเสบย : ทานเปนคนใจไว คดิไว ทำไว
ลงุแอว : นกึอะไรออกทำเลย
ปาพาม ี :ใจรอนดวย ซือ้ของไมเคยตอ  แตทานเปนคนชอบอยทูี่

เงยีบๆ ชอบความสงบ
ลงุเสบย : เวลาคนเคานัง่คยุกนัเรือ่งดบีางไมดบีาง ทานไมถนดัทาน

กจ็ะไมยงุวนุวาย
ลงุเชือ้น  : เดมิททีานมาจากโคราช มาอยทูีว่ดัตมู แลวบงัเอญิวนันงึ

มงีานศพตาเขยีน ทานกไ็ปสวดศพธรรมดานแิหละ แลวหลานตาเขยีนกม็า
ถามวา ทานอาจารยทานอยากมาสรางวดัใหม ทานกม็คีวามสนใจ เพราะ
ทานเปนพระปฏบิตั ิทานกอ็ยากจะสรางใหเปนสำนกัปฏบิตัแิยกออกมา
ตางหาก
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ลงุเสบย : ทานกเ็ลยใหโยมพาไปดทูีท่างกค็อืทีน่ีเ่หละ แลวทาน
กช็อบใจ

พรทพิย :  แลวเดมิทวีดัวงัหนิมสีภาพยงัไง
ปาพาม ี: กเ็ปนปาใผ ทบึเลยนะ ไมมใีครกลาเขามาหรอก มนัจะมี

โบสถเกาๆ เคาวามนัเปนวดัรางนะ
ลงุแอว : แลวทานกช็วนชาวบานมาสราง มาชวยกนัถาง ตอนแรก

กส็รางกฏุไิมใผเปนกฏุแิรกเลย ฝาผนงั อะไรเปนไมใผหมดเลย สรางตรง
ขอบสระนัน่นะ ชาวบานมาชวยดมีาก มาสรางกนัตอนกลางคนื ไฟฟากไ็ม
มหีรอก ใชตะเกยีงเอา

ลงุเสบย :  พอสรางเสรจ็นะญาตโิยมชาวบานกม็านอนเปนเพือ่น
ทาน พอนานวนัมพีระมาอยกูม็าชวยถางชวยสรางขยายออกไป

ลงุเชือ้น : ชวงเขาพรรษาทานจะจดัปรวิาสกรรม มพีระเขารวมเยอะ
แยะ บางรนุเปนรอย และทานจะจดับวชสามเณรภาคฤดรูอนทกุป ชาว
บานกเ็อาลกูเอาหลานมาบวชกนัเตม็

ปาพาม ี : ฉนักย็งัมาทำอาหารเลีย้งลกูเณรอยเูลย เณรทานดือ้ ชวง
นัน้มลีมหนาวเณรเอาจวีรมาผกูเลนเปนวาว ทานกไ็ลเอาไมเรยีวมาต ีสนกุ
เมือ่กอนนะชาวบานเคาชวยกนัด ีทานพดูอะไรโยมศรทัธาบอกบญุอะไร
ไป โยมพรอมหนาพรอมตาเขามาชวยกนั มคีนบอกวาวดัในปาในเขาอด
อยากแตทีว่งัหนิไมเคยไดอด ขนม ขาวตมพรอมไมเคยใหพระหรอืญาติ
โยมไดอด อาหารสมบรูณเหลอืแบงใหคนยากคนจนเอากลบัไปกนิไดอกี

ลงุแอว : พอมเีงนิหนอยทานกเ็ปนผนูำเริม่สรางศาลาหลงัแรก
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ลงุเชือ้น :  กอ็ติรงทีร่ือ้สรางโรงทานนะแหละ ศาลาหลงัแรก ตอน
แรกทานกค็ดิแควาอยากสรางเปนสำนกัปฏบิตัธิรรมดาไมคดิวาจะเจรญิ
รงุเรอืงไดจนถงึขนาดนี้

ลงุแอว  : เมือ่กอนนะทานเปนเจาอาวาสแลวดแูลตัง้สามวดั วัดตมู
วดัพลายชมุพลและวดัวงัหนิ และชวงนัน้ทานยงัไปๆมาๆระหวางพะเยา
กบัพษิณโุลก ทานบอกวาอยทูีพ่ะเยาสขุสบายทกุอยางเพราะเปนลกูวดัไม
ตองรบัผดิชอบ แตทานรกัทีน่ี ่ทีท่ีท่านไดบกุเบกิ ทานรกัคนทีน่ี ่ทีน่ีเ่ปน
ทีท่ีร่มเยน็ ทานบอกนะ ทานกเ็ลยตดัสนิใจอยทูีน่ี่

พรทพิย : ดวยบารมขีองทานแหละเนอะ ชาวบานเคาเลยมคีวาม
ศรทัธาแลวชวยเหลอืมาตลอด

ลงุแอว : กเ็รยีกไดวาชาวบานวงัหนิกราบพระไหวพระเปนเพราะ
อ.อมร นะแหละ รศูลีรธูรรมกเ็พราะทาน

ปาพาม ี: นัง่ไหวพระยงัไง กราบพระยงัไงทานสอนหมดเลย ใครๆ
ถงึไดรกัทานเวลาเจบ็ปวยนะ ไปหาหมอนะพระไปหาหมอรปูเดยีว แต
ญาตโิยมตามไปเปนเพือ่นเตม็คนัรถ

พรทพิย :  แลวทานจดัอบรมใหกบัคนกลมุไหนบางทีน่อกเหนอื
จากพระสงฆและสามเณร

ลงุแอว :  กจ็ดัหมดแหละ นกัเรยีนนกัศกึษา นสิติ ตำรวจ แลวมี
ตำรวจรนุนงึ บนวามาอยนูีเ่หลาไมไดกนิ บหุรีไ่มไดสบู จะลงแดงตายอยู
แลว แตทานกส็อนไดนะ จนเคากลบัมาสรางพระใหญทีห่นาศาลาใหญ
นีแ่หละ
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ปาพามี :  แลวจะมพีวกทีต่ดิยา พวกเสพยามาอบรมทานกส็อน
จนเลกิไดกนัหมด จนเดีย๋วนีเ้คากท็ำงานรบัราชการไปกนักห็ลายคน ทัง้
ผหูญงิผชูายนะ ทานสอนไดหมด เคาพากนัมากราบ เคารพนบัถอืเปน
หลวงพอ นานๆ ทกีก็ลบัมาเยีย่ม เรยีกวาทานสอนคนใหเปนคนมาหลาย
รนุแลว เมือ่กอนนีน่ะฉนัชอบไปเทีย่วงานแลวไปเตนรำกบัเคา พอฉนัได
ยนิทานพดูวาพวกทีไ่ปเตนกนัเหมอืนสตัวนรกทีอ่ยใูนกระทะทองแดงที่
พืน้กร็อนผนงักร็อนเลยเตนเปนทานี ้(ทำทาเตน) ตัง้แตนัน้มาฉนัไมไปเตน
อกีเลย เหลายากไ็มแตะ

พรทพิย :  ทานมเีทคนคิในการสอนทีด่มีากเลยนะคะ
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หลวงพอในมมุมองของชาววงัหนิ

หลวงพอจารกิมาจาก จ.นครราชสมีา พำนกัอยทูีว่ดัตมูประมาณ
ปพศ. 2522อยไูดประมาณ 1พรรษา  เนือ่งจากทานเปนพระนกัปฏบิตั ิจงึ
สนใจทีจ่ะหาสถานทีเ่พือ่เผยแผธรรมะ  เมือ่ทานไดยนิชาวบานพดูกนัวา
มวีดัรางอยใูกลๆ   ทานจงึมาพจิารณาดวูดัรางดงักลาว  พบวาทีน่ีเ่ปนปาดบิ
หนาทบึไปดวยตนไผจำนวนมาก  มซีากถาวรวตัถซุึง่นาจะเปนวดัเกาแก
ทานจึงมีความพอใจและตัดสินใจที่จะฟนฟูวัดรางแหงนี้เพื่อเปนวัด
ปฏบิตัโิดยมทีัง้พระและชาวบานในละแวกซึง่เคารพ เลือ่มใสในจรยิวตัร
ของทานไดตดิตามมาอยดูวยเพือ่ชวยสรางวดั  เริม่ดวยกฎุไิมไผ   และศาลา
ปฏบิตัธิรรมหลงัเลก็  ชวงเวลานัน้ไดมโีรงพยาบาลพทุธชนิราชไดถวาย
รถยนต(รถดอ็จ) ไวใชในกจิการของวดัดวย

เหตทุีใ่ชชือ่เวฬวุนัเพราะทานรำลกึถงึสมยัพทุธกาล มวีดัเวฬวุนัซึง่
หมายถงึปาไผ จงึตัง้ชือ่ สวนพทุธธรรมเวฬวุนั วดัวงัหนิ

หลวงพอเปนพระนกัปฏบิตัทิีฉ่ลาด มคีวามรอบรหูลกัธรรมอยาง
ลกึซึง้   มคีวามทรงจำเปนเลศิ  ทานเปนพระนกัเผยแผธรรมะ  ชวยเหลอื
ชาวบานโดยไมเลอืกวาเปนใคร  ทานมคีวามเมตตาตอเพือ่นมนษุย  ไม
วาจะซดัเซพเนจรหรอืหวิโหยมาจากไหนกต็าม  เมือ่เขาวดัจะไมอด  (ลงุ
เชือ้น) หลงัจากสรางวดัไดประมาณ 3 ปทานไดรเิริม่ใหมกีารอยปูรวิาส
กรรมมพีระจากทกุสารทศิมาอยปูรวิาสกรรมกวา 100 รปู   ทานจดัใหมี
การบวชเณรภาคฤดรูอนทกุป  ทานสรางวดัวงัหนิใหเปนวดัปฏบิตั ิ  เปน
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สถานทีอ่บรมเผยแผธรรมะ  จดัฝกอบรมเยาวชน ขาราชการ ทหาร ตำรวจ
มาจากหลายๆจังหวัด เปน 100 รุน  ผูผานการอบรมสามารถเปลี่ยน
พฤตกิรรมในทางทีด่ ี  เชนอดเหลา อดบหุรีไ่ดมากมายหลายคน ในขณะ
เดยีวกนัทานดแูลวดัถงึ 3 แหงไดแกวดัวงัหนิ  วดัพลายชมุพลและวดัตมู

ญาตธิรรมทีส่ำคญัของทานไดแกชาวบานวงัหนิ  บานพลายชมุพล
บานวัดตูม  วัดโบสถ  บางระกำและอุตรดิตถ ทานเปนผูนำบุญของ
ชาวบาน ทำใหชาวบานรจูกัการทำบญุ   ทานมเีทคนคิการสอนธรรมะ
แกญาตโิยม  ปนคนใหเปนคน  ทานเคยกลาววา  ชอบวดันีเ้พราะเปน
วดัทีร่มเยน็  ทานชอบชาวบานและชาวบานกร็กัและชวยเหลอืวดั  สมยันัน้
แมวดัจะอยหูางไกลตลาดแตดวยบารมขีองทาน  วดัไมเคยขาดแคลนวตัถุ
สิง่ของหรอือาหารเลย

หลวงพอเปนผนูำบญุ สรางพระปางลลีาวงัหนิ ซืง่เปนสญัลกัษณ
ของวดัวงัหนิ สรางพระสวิล ี หลวงพอใหญ  ศาลาเมตตาธรรม  และสราง
หองน้ำไวรองรบัสาธชุนทีเ่ขามาปฏบิตัธิรรมนบั 100 หอง  เมือ่ทานรือ้
ตนไผซึง่รกเรือ้และหนาทบึออก  ทานไดปลกูตนไมแทนที ่โดยปลกูใหขึน้
แบบธรรมชาต ิ  ซึง่เราจะเหน็ไดวาวดัวงัหนิเปนวดัทีน่าอย ู  สงบรมเยน็
เพราะบารมขีองหลวงพอทีส่รางไวใหแกเราญาตธิรรมรนุหลงัและตอๆ  ไป
ทีจ่ะเขามาพกัอาศยัใบบญุของหลวงพอนัน่เอง
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เสนทางสรางบุญ
1.สรางอุโบสถวัดวังหิน ติดตอบริจาคไดที่พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน

เจาอาวาส หรอืพระมหาวเิชยีร  ชนิวโํส  โทร.08-7308-4387 หรอืโอนเงนิ
เขาบญัชธีนาคารออมสนิ สาขาทามะปราง  พษิณโุลก บญัชเีลขที ่05-4900-
40-7021

2.กองทุนจิตภาวนาชินวงส   เพื่อการจัดโครงการลานศีล-เลนสี
โครงการทวัรศลี 5 และโครงการพฒันาชวีติดวยจติภาวนา  ตดิตอสอบถาม
คณุสมจติร ดำมนิเสก โทร.08-9644-3467 หรอืบรจิาคโดยการโอนเงนิเขาบญัชี
ธนาคารไทย พาณชิย  สาขายอย ถ.บรมไตรโลกนารถ พษิณโุลก บญัชเีลขที่
873-203-755-9

3. สรางกฏุกิรรมฐาน เพือ่เปนทีพ่กัใหแกผเูจรญิกรรมฐาน ราคาหลงัละ
100,000 บาท หรอืบรจิาคตามกำลงัศรทัธา ตดิตอบรจิาคไดทีพ่ระมหาวเิชยีร
ชนิวโํส โทร.08-7308-4387 หรอืคณุประชมุ สขุเสวก ไวยาวจักร โทร. 08-
1888-5276 โดยการโอนเงนิเขาบญัชธีนาคารกรงุเทพ  สาขาถนนสงิหวฒัน
พษิณโุลก บญัชเีลขที ่ 535-0-40649-1

4. กองทุนเผยแผธรรม เพื่อผลิตสื่อวีซีดีธรรมะและหนังสือธรรมะ
ตดิตอบรจิาคไดที ่พระมหาวเิชยีร  ชนิวโํส โทร.08-7308-4387 โดยโอนเงนิ
เขาบญัชธีนาคารกรงุเทพ สาขาถนนสงิหวฒัน พษิณโุลก บญัชเีลขที ่535-0-
22451-4

5. เพือ่สรางโรงทาน สำหรบัใชเปนสถานทีร่บัประทานอาหารของผปูฏบิตัิ
ธรรม ตดิตอบรจิาคไดที ่คณุปารชิาต ิ เนตรแกว โทร.08-9703-7721 หรอืคณุสพุชิญา
หรรษนนัท โทร.08-9640-5053 หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารออมสิน สาขา
ทามะปราง พษิณโุลก ชือ่บญัชโีรงทาน วดัวงัหนิ บญัชเีลขที ่05-4900-44219-2
(แมจดังานฉลองแลว แตโรงครวัและสถานทีล่างจานยงัไมแลวเสรจ็)


