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กำ�หนดก�ร
พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�ศรีรัศมิ์ พระวรช�ย�

ในสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ช ฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร
เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปัญโญ)

ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

..........................................
เวลา ๑๔.๔๐ น. -  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ ประทับรถยนต์ที่นั่ง 
  เสด็จออกจากวังศุโขทัย ไปยังวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
   (ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๒๐ นาที)
เวลา ๑๕.๐๐ น. - เสด็จถึงวัดชลประทานรังสฤษดิ์
   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
   (รถยนต์ที่นั่งเทียบทาง........)
 -  นายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราขการจังหวัดนนทบุรี
  นายมนต์ชัย  ชนินทรลีลา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี
  พลตรี สิงหศักดิ์  อุทัยมงคล  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
  พลตำารวจตรี ธนายุตย์  วุฒิจรัสธำารงค์  ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
  พร้อม ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ
 -  เสด็จเข้าสู่ศาลาที่ประทับ
 -  ประทับพระเก้าอี้
 -  เสด็จขึ้นสู่เมรุ
 -  ทรงทอดผ้าไตรส่วนพระองค์ จำานวน ๕ ไตร ที่จิตกาธานหน้าหีบศพ
  พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปัญโญ)
   (พระสงฆ์ ๕ รูปบังสุกุล เสร็จแล้วพระสงฆ์ลงจากเมรุ)
 - ทรงทอดผ้าไตร ๕ ไตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จิตกาธานหน้าหีบศพ
  พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปัญโญ)
   (พระสงฆ์ ๕ รูปบังสุกุล เสร็จแล้วพระสงฆ์ลงจากเมรุ)
 -  ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างหีบศพ
 -  ทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์ จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี
 -  ทรงจุดไฟที่โคมตำารวจวังชูถวาย พระราชทานเพลิง
 -  ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์
 -  เสด็จลงจากเมรุ
 -  ประทับพระเก้าอี้ ณ ที่เดิม
   (พระภิกษุ ข้าราชการ และประชาชน ขึ้นประชุมเพลิง)
 - ทรงมีพระปฏิสันถารกับ ครอบครัวและศิษยานุศิษย์ของพระธรรมวิมลโมลี 
  (รุ่น ธีรปัญโญ) ตามพระอัธยาศัย
 -  สมควรแก่เวลา เสด็จออกจากศาลาที่ประทับ ไปยังรถยนต์ที่นั่ง
   (รถยนต์ที่นั่งเทียบทาง........)
 - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จกลับวังศุโขทัย
   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
   (ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๒๐ นาที)
 - เสด็จถึงวังศุโขทัย
 การแต่งกาย
   - ราชองครักษ์ เครื่องแบบชุดปกติขาว/ไว้ทุกข์
   - ข้าราชการในพระองค์ฯ เครื่องแบบชุดปกติขาว/ไว้ทุกข์
   - ข้าราชการในพื้นที่ เครื่องแบบชุดปกติขาว/ไว้ทุกข์
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พระ..... สงฆ์ผู้สูงค่าเลิศราศี
ธรรม.... บาลีฉลาดเป็นปราชญ์ใหญ่
วิมล..... ธรรมพิสุทธิ์ผุดผ่องใจ
โมลี.....ไซร้เลิศศรัทธามหาชน 
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พิธีพระราชทานน้ำาหลวงสรงศพ พระธรรมวิมลโมลี
ณ ศาลาร้อยปีพระพรหมมังคลาจารย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

๘ เมษายน ๒๕๕๖
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สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช  กรรมการมหาเถรสมาคม 
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำา ภาษีเจริญ 

เมตตาเป็นประธานในพิธี
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สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรด 
เกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานน้ำาหลวงสรงศพพระธรรม- 
วิมลโมลี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศ พร้อม
ด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ณ ศาลาร้อยปีพระพรหม 
มังคลาจารย์  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำาเภอ 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ที่ ๘ เดือนเมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ บำาเพ็ญกุศลสัตตมวาร พระราชทานศพ ในวันอาทิตย์ 
ที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทรงพระ 
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพิธีธรรมในการสวดพระ 
อภิธรรม วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๙.๐๐ น. และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน 
เพลิงศพ  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช  
๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เมรุพิเศษวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
พระอารามหลวง อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งนับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม  เป็นเกียรติอันสูงสุด
แก่ผู้วายชนม์ วงศ์ตระกูล และคณะศิษยานุศิษย์ อย่างหาที่สุด
มิได้

หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของพระ
ธรรมวิมลโมลี ได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความ
ปลาบปล้ืมซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับ
พระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ผู้เป็นญาติและศิษยานุศิษย์ ของ
พระธรรมวิมลโมลี ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบ
ถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท   ด้วยความสำานึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือ
กระหม่อม  เป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้า และวงศ์ตระกูล 
ตลอดไป

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  

คณะสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์
ครอบครัว รักษ์วงศ์
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ลำานำาคำาปรารภ
ท่านที่เคารพทั้งหลาย หนังสือเล่มที่ปรากฏอยู่นี้เกิดจากความตั้งใจของคณะ

ทำางานจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณ 
พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ รักษ์วงศ์ ป.ธ.๙)  ซึ่งมีพระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์

สุรญาโณ) เป็นหัวหน้า  เป็นการรวบรวมกัณฑ์เทศน์ในเรื่องสำาคัญที่พระเดชพระคุณฯ 
ได้แสดงไว้ในท่ีต่างๆ พร้อมท้ังท่ีพระมหาเถระในสังฆมณฑลได้แสดงไว้ในช่วง
บำาเพ็ญกุศลตลอด ๕๐ วัน (๘ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖) จำานวน 
๕๐ รูป ครั้นจะนำามาลงพิมพ์ทั้งหมดก็เกรงว่าจะไม่ทันการ จึงคัดเอาเฉพาะบาง
เรื่องเท่านั้น ส่วนนอกนั้นท่านสามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติและสังคม คลื่นปัญญานันทะเรดิโอ  FM ๑๐๔.๗๕ MHz. และ
บันทึกภาพสำาคัญต่างๆ ของพระเดชพระคุณฯ เพื่อจะได้อนุสรณ์ถึงท่านในยามที่
หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน
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ตลอดเวลา ๕๐ วันแห่งการบำาเพ็ญกุศล ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากพระ
มหาเถรานุเถระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวคือ 
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ-
ชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม ตลอดถึงพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ 
พระราชาคณะชั้นธรรม ชั้นเทพ ชั้นราช ชั้นสามัญ พระครู พระเปรียญ พระภิกษุ 
สามเณร รวมถึงญาติโยมศิษยานุศิษย์ และคณะญาติๆ ได้มาเป็นเจ้าภาพบ้าง มาร่วม
ในพิธีบ้าง มาสวดพระพุทธมนต์บ้าง มาแสดงธรรมบ้าง ขอได้โปรดรับอัญชลีสามีจิ-
กรรม จากคณะสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัด
นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เมตตาให้คำาแนะนำาด้วยความห่วงใย 
ด้วยดีตลอดมา ขอบพระคุณพระเทพปัญญาโมลี จจ.พังงา พระวิสุทธิธรรมคณี 
จจ.ภูเก็ต พระวิสิฐพัฒนวิธาน จอ.ปลายพระยา  พระโสภณสุตาลังการ  รจจ.นนทบุรี  
พระครูวิมลสุวรรณกร รจอ.ปากเกร็ด พระครูศรีสิทธิการ รจอ.เมือง เจ้าคณะ
พระสังฆาธิการทุกระดับ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทั้ง ๕ รูป พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัดชล- 
ประทานฯ ทุกรูปทุกคน ขอบพระคุณคณะเจ้าภาพทุกคณะ และขอบพระคุณท่าน 
ผู้ที่เคารพทุกท่าน (ขอประทานอภัยที่ไม่สามารถกล่าวนามได้หมด)

อนึ่ง หากจะพึงมีความดีความชอบอยู่บ้าง ขอมอบให้เป็นของขวัญแก่ทีมงาน 
ทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้น ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ขอบารมีธรรมที่พระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี บำาเพ็ญมาแล้วด้วยดี จง
ได้เป็นอิฐวิบากสมบัติอันเป็นบรม ให้พระเดชพระคุณฯ ได้สถิตในทิพยวิมาน เป็น   
สุคติในสัมปรายภาพ สมด้วยเจตนาปรารภจงทุกประการ เทอญ.

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

(พระมห�เจริญ  สุทฺธิ�ณเมธี)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
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	 อจฺจยนฺติ		อโหรตฺตา			 ชีวิตํ		อุปรุชฺฌติ
	 อายุ		ขีวติ 	มจฺจานํ					 กุนฺนทีนํว			โอทกํ	ฯ

	 วันคืนย่อมล่วงไป		ชีวิตย่อมหมดไป		อายุของสัตว์
	 ย่อมสิ้นไป		เหมือนน้ำาแห่งแม่น้ำาน้อยๆ	ฉะนั้น	ฯ
                                     (พุทฺธ)  สํ. ส. ๑๕/๑๕๙., ขุ. มหา. ๒๙/๑๔๔.

อันความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามกรอบแห่งพระธรรมวินัย เป็นคุณ
เครื่องที่สำาคัญของความเป็น “พระที่ดี” ในพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจจะกล่าวได้โดย
นัย ๒ ประการ คือ

ประก�รที่ ๑ : อัตตสมบัติ หมายถึง ความเป็นผู้กอปรด้วยสีลาจารวัตร หรือ
การมีวัตรปฏิบัติงดงาม ควรแก่การเคารพเลื่อมใส

ประก�รที่ ๒ : ปรหิตปฏิบัติ หมายถึง การบำาเพ็ญศาสนกิจ ทั้งด้านการ 
ปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ศาสนธรรม  การสาธารณูปการ การศึกษา 
สงเคราะห์  และการสาธารณสงเคราะห์  เป็นอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศ
ชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็น ๓ หลักสำาคัญสูงสุดของชาติไทย

ท่านเจ้าพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น  ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙, ศน.ม., พธ.ด.กิตติมศักดิ์)   
อายุ ๖๖ พรรษา ๔๖ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ต.บางตลาด   
อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี, เจ้าคณะภาค ๑๗  และหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙ เป็น
พระเถระผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้น  ประการ
สำาคัญท่านถือได้ว่าเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อพระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อ
ปัญญานันทภิกขุ โดยได้ช่วยสนองงาน และสืบสานมโนปณิธานของหลวงพ่อพระ
พรหมมังคลาจารย์เป็นลำาดับมา

ธีรปัญญเถรานุสรณ์
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ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี เป็นพระเถระผู้มี ปัจจัยภ�ยนอก อันได้แก่ 
การได้รับสนับสนุนส่งเสริมจากผู้เจ้าคณะผู้ปกครอง หรือสหธรรมิกผู้ร่วมงาน โดยที่
สุดแม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ปัจจัยภ�ยใน ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ความขยัน
ขันแข็ง การเอาใจใส่ในภาระธุระอันเป็นลักษณะเฉพาะตน  ทำาให้ท่านเจ้าคุณธรรม
วิมลโมลี เป็นต้นแบบในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาพระบาลี ที่มีประวัติ
ปรากฏมายาวนานนับตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์ใหญ่ฯ อยู่ที่วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ 
รวมถึงงานด้านการปกครอง ที่ดำารงตำาแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
พระอารามหลวง และเจ้าคณะภาค ๑๗   ตลอดถึงด้านการเผยแผ่ที่เป็นถึงหัวหน้า
พระธรรมทูตสายที่ ๙, พระธรรมกถึก, พระวิทยากรบรรยายถวายความรู้ เป็นนัก
คิด นักเขียนที่สำาคัญรูปหนึ่ง ทั้งในด้านการแสดงธรรมเทศนา การอรรถาอธิบาย
ขยายความข้ออรรถ ข้อธรรมต่างๆ  ให้เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยลีลาโวหารอันน่าประทับ
ใจ เข้าใจง่าย สะดวกแก่การจดจำา และนำาไปประพฤติปฏิบัติตาม

อาศัยความเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยปัจจัยเช่นนี้แล ทำาให้ท่านเจ้าคุณพระธรรม
วิมลโมลี เป็นที่เคารพยกย่องทั้งแก่การคณะสงฆ์ และสาธุชนโดยทั่วไป จึงเป็น
ส่วนทำาให้ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ และรางวัล
ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นลำาดับมา ถึงแม้ว่าปัจจุบัน
ท่านได้มรณภาพลงไปแล้ว แต่ความดีทั้งหลายที่ท่านได้สั่งสมอบรมมาเมื่อครั้งยังมี
ชีวิตอยู่นั้น ย่อมเป็นอนุสรณ์สำาคัญที่จะให้อนุชนยังคงระลึกนึกถึงอยู่ตลอดไป

ขอผลแห่งบุญกิริยาสัมมาปฏิบัติ มีศีล  สมาธิ ปัญญา เป็นต้น ที่ท่านเจ้าคุณ
พระธรรมวิมลโมลีได้สั่งสมอบรมมา พร้อมทั้งกุศลจริยาแห่งทักษิณานุปทานที่คณะ
ศิษยานุศิษย์ได้ตั้งกัลยาณจิตอุทิศถวายทั้งหมดนั้น จงประมวลมาเป็นวิบากสมบัติ 
ศุภวิบูลมนูญผลส่งเสริมเพ่ิมบารมีธรรมให้ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีโดยสมควร
แก่คติวิสัยในสัมปรายภพ สมดังเจตนาปรารภทุกประการ

(สมเด็จพระมห�รัชมังคล�จ�รย์)
เจ้าอาวาสวัดปากน้ํา 

คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
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รูปํ  ชีรติ  มจฺจานํ,   นามโคตฺตํ  น  ชีรติ.

รูปก�ย [สังข�ร] ของสรรพสัตว์ ย่อมเสื่อม, 
แต่ชื่อเสียงและโคตร ห�เสื่อมไปด้วยไม่

การจากไปของพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดชล-
ประทานรังสฤษดิ์ อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗  นับว่าเป็นการสูญเสียพระเถระที่ทำาประโยชน์
ให้แก่พระศาสนา และแก่คณะสงฆ์อีกรูปหนึ่ง แต่ผลงานและความดีที่ท่านได้ทำาไว้นั้นจะ
ปรากฏเป็นทิฏฐานุคติ แก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบไป

คนเราทุกคนไม่อาจหนีพ้นจากความแก่ ความเจ็บ และความตาย ซึ่งเป็นกฎ
ทั่วไป กล่าวคือ กฎไตรลักษณ์ หรือสามัญลักษณะ คือ  อนิจจัง  ความไม่แน่นอน  ทุกขัง 
ความแปรปรวนจากเดิม  และ อนัตต� ความไม่มีอัตตาตัวตน  ไม่มีใครปรารถนา แต่ทุก
คนก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ผู้ฉลาดย่อมไม่ยอมที่จะจากไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นแน่ ใน
ขณะที่มีชีวิต แต่กลับเร่งขวนขวายสร้างประโยชน์และคุณงามความดีให้แก่ตนเอง แก่
พระพุทธศาสนา และแก่สังคมอยู่เรื่อยไป

พระธรรมวิมลโมลีเป็นพระเถระที่เคร่งครัดในธรรมวินัย และโดดเด่นในด้านการ 
เผยแผ่เป็นที่ปรากฏ  มีปฏิปทาน่าสรรเสริญและเลื่อมใส และเป็นแบบอย่างให้แก่คณะ
สงฆ์หลายอย่าง ท่านมีเมตตาต่อศิษยานุศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนผู้อยู่เบื้องหลัง 
ได้ประพฤติปฏิบัติตาม

การจากไปของท่านเจ้าคุณฯ  จึงนับว่า “เป็นการสูญเสียกําลังสําคัญของพระพุทธ 
ศาสนา” ตลอดถึงของศิษยานุศิษย์ผู้อยู่เบื้องหลัง กล่าวได้ว่า “เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่าง
ยิ่ง”   หากแต่คุณธรรมและความดีที่เจ้าคุณฯ ได้บำาเพ็ญตลอดสมณวิสัยของท่าน มิได้ 
สูญสลายไปกับสังขาร มีแต่จะเป็นการรำาลึกและกล่าวขานถึง ของผู้อยู่เบื้องหลังตราบ
นานเท่านาน

   

(สมเด็จพระพุทธชินวงศ์)
กรรมการมหาเถรสมาคม,  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม

มรณานุสรณ์
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  กำาหนดการงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิมลโมลี
	 ๔ หมายรับสั่ง ที่ ๙๑๒๗ 
	 ๕ หมายรับสั่ง ที่ ๙๔๕๙
	 ๖ พิธีพระราชทานน้ำาหลวงสรงศพ
	 ๘ หมายรับสั่ง ที่ ๑๔๖๒๔
	 ๙ หมายรับสั่ง ที่ ๑๔๗๑๖
	๑๑ สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
	๑๒ ลำานำาคำาปรารภ
	๑๔ ธีรปัญญเถรานุสรณ์ (คำาไว้อาลัยของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)
 ๑๖ มรณานุสรณ์ (คำาไว้อาลัยของ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์)
	๑๙ ชีวิตและงานของพระธรรมวิมลโมลี
	๕๗ คำาสอนของท่านหลวงพ่อปัญญาฯ ที่พระธรรมวิมลโมลีกล่าวถึงอยู่เสมอ
 ๗๑ คำาสอนของท่านอาจารย์พุทธทาส ที่พระธรรมวิมลโมลีกล่าวถึงอยู่เสมอ
	๗๕ ปาฐกถาธรรม ๙ เรื่อง ของพระธรรมวิมลโมลี
  ๗๖ - ธรรมะพระราชา / ๙๒ - น้ำาพระทัยพระราชินี 
  ๑๑๑ - ผูกไมตรีดีกว่าผูกเวร / ๑๒๔ - กรรม เรื่องสำาคัญในพุทธศาสนา 
  ๑๓๘ - สาระธรรมนำาปัญญา / ๑๕๖ - การสั่งสมบุญ นำาสุขมาให้ 
  ๑๗๒ - จากวัดราษฎร์ สู่พระอารามหลวง / ๑๘๗ - ๕ ปี ที่สืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญาฯ  
  ๒๐๕ - ธรรมะเพื่อความสวัสดีของชีวิต
	๒๑๘ งานบำาเพ็ญกุศลศพ ๗ วัน
	๒๒๐ รายนามองค์แสดงพระธรรมเทศนาในงานบำาเพ็ญกุศลศพ
	๒๓๐ งานบำาเพ็ญกุศลศพ ๕๐ วัน
๒๓๒ พิธีปิดศพ
	๒๓๔ กำาหนดการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ
	๒๓๕ พระธรรมเทศนา ๙ กัณฑ์ ในงานบำาเพ็ญกุศลศพ 
  ๒๓๖ - พระธรรมคุณาภรณ์  / ๒๔๕ - พระเทพปัญญาโมลี / ๒๕๕ - พระราชธรรมวาที  
  ๒๖๓ - พระราชปฏิภาณมุนี / ๒๗๓	-	พระพรหมบัณฑิต / ๒๘๒ - พระธรรมกิตติวงศ์   
  ๒๙๐ - พระพรหมดิลก / ๓๐๔ - พระราชโมลี / ๓๑๓ - พระมหาเจริญ สุทฺธิญาณเมธี 
๓๒๑ คำาไว้อาลัย
๓๗๔ จากเบื้องล่าง ถึงเบื้องบน
๓๗๙ ภาพชุดพิธีมอบพระอุโบสถกลางน้ำา

สารบัญ 
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พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปฺโ รักษ์วงศ์ ป.ธ.๙)
(๒๔ มกราคม ๒๔๙๐ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖)
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ชีวิตและงานของพระธรรมวิมลโมลี
(รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙)

อดีตเจ้�คณะภ�ค ๑๗   หัวหน้�พระธรรมทูต ส�ยที่ ๙
เจ้�อ�ว�สวัดชลประท�นรังสฤษดิ์ พระอ�ร�มหลวง

สถ�นะเดิม
ชื่อ รุ่น  นามสกุล รักษ์วงศ์   เกิดวัน ๖ ฯ ๓ ค่ำา  ปี กุน 
ตรงกับ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๐ 
นามบิดา นายขาว    นามมารดา นางฝ้าย 
บ้านลำาภายตีน ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง

บรรพช�-อุปสมบท
วัน ๔ ฯ ๗ ค่ำา  ปี มะแม วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐ 
ณ วัดธาราสถิตย์ ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง
พระอุปัชฌ�ย์ พระครูชู สุวณฺโณ วัดธาราสถิตย์ ต.โคกชะงาย อ.เมือง   

   จ.พัทลุง
พระกรรมว�จ�จ�รย์ พระครูนุ่น ปุญฺญสิริ วัดทุ่งยาว ต.โคกชะงาย อ.เมือง  

   จ.พัทลุง

วิทยฐ�นะ
พ.ศ. ๒๕๐๐  สำาเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดธาราสถิตย์ จังหวัด 

   พัทลุง
พ.ศ. ๒๕๑๒  สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำานักเรียนคณะจังหวัดตรัง
พ.ศ. ๒๕๒๓  สอบได้ ป.ธ.๙ สำานักเรียนวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙  สำาเร็จการศึกษาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย 

   มหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

๖

๓
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โยมพ่ีชายและพ่ีสาวกับพระน้องชาย

พ.ศ. ๒๕๕๑    ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
   ธรรมนิเทศ  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๔    ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพัฒน- 
   ศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. ๒๕๕๕    ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
   การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ง�นก�รปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดกุฏยาราม 
จังหวัดตรัง และได้ขอลาออก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อไปศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๘-๙ โดยอยู่จำาพรรษา ณ วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
และได้ขอลาออก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อไปศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้น
ประโยค ป.ธ. ๘-๙ โดยอยู่จำาพรรษา ณ วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 
มหานคร

พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็นพระอนุจรติดตามพระราชสังวรวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดราช- 
สิทธาราม ซึ่งได้รับพระบัญชาให้ไปดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 
กรุงเทพมหานคร

โยมแม่กับพระลูกชาย
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พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง เจ้าคณะอำาเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ และได้ขอลาออก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่อไปรับตำาแหน่ง รองเจ้าคณะ 
ภาค ๑๗

พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำาเภอพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๓๒  ได้รับพระบัญชาฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง รองเจ้าคณะ 

ภาค ๑๗
พ.ศ. ๒๕๓๓  ได้รับพระบัญชาฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พระอารามหลวง วัดอรุณราชวราราม และได้ขอลาออกในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพราะ
ต้องการย้ายสังกัดไปอยู่ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อบริหารการศึกษาและการ 
เผยแผ่ตามหนังสืออาราธนาของพระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดชลประทาน- 
รังสฤษดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๙  ได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทาน- 
รังสฤษดิ์ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับพระบัญชาฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง เจ้าคณะภาค ๑๗
พ.ศ. ๒๕๕๐  วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการ

แทนเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๑  วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง เจ้า

อาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๕  วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้รับพระบัญชาฯ แต่งตั้งให้ดำารง

ตำาแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 

ง�นก�รศึกษ�
พ.ศ. ๒๕๑๓ 
-  เป็นเลขานุการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง
-  เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมัชฌิมภูมิ จังหวัดตรัง
พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๑ 
-  เป็นครูสอนปริยัติธรรม วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
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พ.ศ. ๒๕๒๒ 
-  เป็นครูสอนปริยัติธรรม สำานักเรียนวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
-  เป็นพระอนุจรติดตามพระราชสังวรวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม  

 นำาข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบ ณ สนามสอบจังหวัดนคร- 
 พนม

-  เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นเอก
-  เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๑ 
-  เป็นอาจารย์ใหญ่สำานักเรียนปริยัติธรรมตัวอย่าง ของคณะสงฆ์ภาค ๕  

 วัดคลองโพธิ์ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
-  เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ของคณะสงฆ์ ภาค ๕
-  เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการอบรมพระนวกะในพรรษา ของคณะสงฆ์จังหวัด  

 อุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๕๐ 
-  ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ให้เป็นผู้จัดการ 

 ศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้ง ๒ แผนก
- เป็นประธานจัดอบรมนักธรรมและบาลีก่อนสอบสนามหลวง วัดชลประ- 

 ทานฯ

วิธีส่งเสริมก�รศึกษ�
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ย้ายมาสังกัดอยู่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖  

ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส ให้รับผิดชอบงานฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม และ
งานเผยแผ่ ได้จัดสวัสดิการถวายแก่พระภิกษุสามเณร ที่ศึกษาพระปริยัติธรรม เช่น 
จัดนิตยภัตถวายครูสอนทั้งแผนกธรรมและบาลี ค่าภัตตาหารในการอบรมนักเรียน
ก่อนสอบทั้ง ๒ แผนก  จัดหาเครื่องอัฐบริขาร ตำาราเรียน สมุด ปากกา ค่ายาน
พาหนะ และพาหนะในการเดินทางไปเรียน ไปสอบ และไปรับปริญญาบัตร พัดยศ 
ประกาศนียบัตร พัดยศ พร้อมทั้งจัดแสดงมุทิตาให้ โดยทุนส่วนหนึ่งเป็นของวัด ส่วน
หนึ่งตนเองเป็นผู้บริจาคสมทบ ทำาให้ผลการเรียนของวัดดีขึ้น 

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นรองประธานคณะกรรมการจัดทำารายละเอียดสาระการเรียน
รู้พระพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๒ ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ง�นก�รศึกษ�สงเคร�ะห์ ง�นตั้งทุนก�รศึกษ�
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้จัดตั้งทุนเพื่อบำารุงการศึกษาพระปริยัติธรรม และการศึกษา

ของเยาวชน โดยมีทุนเริ่มแรก ๘๕๙,๒๓๒.๘๕ บาท ฝากไว้ที่ธนาคารกสิกรไทย 
จำากัด สาขาปากเกร็ด และได้เพิ่มทุนทุกปี ได้เบิกดอกผลมาบำารุงการศึกษา และ
ช่วยเหลือเยาวชน ด้านการศึกษาทุกปี จนถึงปัจจุบัน 

ง�นมอบทุนศึกษ�
ได้สงเคราะห์นักเรียนนิสิตนักศึกษาให้ได้รับการศึกษา ด้วยการมอบทุนการ

ศึกษาให้ โดยทางวัดจะพิจารณาคัดเลือกสงเคราะห์เป็นรายๆ ไป เฉพาะกรณี โดย
ไม่ได้คัดเลือกผ่านโรงเรียนหรือสถาบันนั้นๆ สำาหรับนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้ชายก็จะ
รับเข้าอาศัยเป็นศิษย์วัด เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นส่วนอื่นๆ  

ง�นเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็นรองหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๙
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๙
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๖ 
-  เป็นผู้แสดงปาฐกถาธรรมในวันอาทิตย์
-  เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ
-  จัดบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรทุกวันที่ ๑ ของเดือน และได้อบรมพระ

ธรรมวินัยตลอดระยะเวลาที่อุปสมบทอยู่ โดยจัดฝึกอบรมเป็น ๒ ภาค คือ ภาค
ปฏิบัติ (กรรมฐาน) และภาควิชาการ

ง�นส�ธ�รณูปก�ร
พ.ศ.๒๕๕๑- ๒๕๕๔
๑. เป็นประธานจัดหาทุนสร้างอุโบสถกลางน้ำา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-

กรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สิ้นงบประมาณ ๑๘๑ ล้านบาท
๒.  เป็นประธานจัดหาทุนสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 

อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง สิ้นงบประมาณ ๑๓๙ ล้านบาท
๓.  สร้างกุฏิที่พักสงฆ์ “ที่ระลึก ๖๓ ปี พระธรรมวิมลโมลี” แบบ ๒ ชั้น ๒๔ 

ห้อง สิ้นงบประมาณ ๕ ล้านบาทเศษ
๔.  สร้างกำาแพงด้านทิศตะวันออก สิ้นงบประมาณ ๒ ล้านบาทเศษ
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การบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ

การบรรพชาอุปสมบทหมูู่ ประจำาเดือน
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เกียรติบัตรการจัดต้ังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม 
คล่ืน “ปัญญานันทะเรดิโอ” FM ๑๐๔.๗๕ MHz.

๕.  บูรณะอุโบสถวัดชลประทานรังสฤษดิ์ สิ้นงบประมาณ ๑.๖ ล้านบาท
๖.  บริจาค “ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ” อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำานวน ๔ ล้านบาท
๗.  เป็นประธานจัดหาทุนสร้าง “ศาลาร้อยปีพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา- 

นันทภิกขุ)” สิ้นงบประมาณ ๕๐ ล้านบาท
๘.  เป็นประธานจัดหาทุนสร้างกำาแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านซอยชูชาติ 

สิ้นงบประมาณ ๑๘.๙ ล้านบาท
๙.  จัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คลื่น“ปัญญา-

นันทะเรดิโอ” FM ๑๐๔.๗๕ MHz. ขึ้นภายในวัดชลประทานรังสฤษดิ์ สิ้นงบ
ประมาณ ๓ ล้านบาทเศษ 
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ง�นสังคมสงเคร�ะห์
พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

 ๑. บริจาคสมทบสร้างพระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง  ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒. บริจาคสมทบสร้างอุโบสถไม้ วัดบึงพระราม จ.สระแก้ว  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 ๓. บริจาคช่วยเหลือวัดโพธาราม อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 ๔. สนับสนุนทุนการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตแก่พระภิกษุ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 ๕. ส่งพระภิกษุไปสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  ๒ รูป 
 ๖. ส่งพระภิกษุไปสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ๓ รูป
 ๗. ส่งพระภิกษุไปสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนโพธินิมิต ๑ รูป
 ๘. ส่งพระภิกษุไปสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ๓ รูป
 ๙. ส่งพระภิกษุไปสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนสตรีวิทยา๒  ๕ รูป
 ๑๐. ส่งพระภิกษุไปสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนชลประทานวิทยา ๓ รูป
 ๑๑. ส่งทีมพระวิทยากร ๕ รูปจัดค่ายพุทธบุตรแก่เยาวชนในสถานศึกษา  
  ตลอดปี
 ๑๒. มอบทุนการศึกษาแก่ศิษย์วัด ปีละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
 ๑๓. จัดตั้ง“คลินิกแพทย์ชลประทาน” ขึ้นที่วัดชลประทานฯ เปิดบริการทุก  
  วันพุธ
 ๑๔. สร้างกุฏิรับรองพระมหาเถระ ชั้นเดียว ๒ ห้องนอน ๓ ห้องน้ำา ๑.๔ ล้านบาท

ง�นพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๑๗  เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค 
แผนกศึกษาอบรม ณ วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง

เกียรติคุณท�งสังคมที่ได้รับ
พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับโล่ “อนุรักษ์คนดีศีลธรรม” ของคณะชุมนุมฟื้นฟูขนบ 

ธรรมเนียมประเพณีไทย (ฟ.ป.ท.) โดย ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี 
เป็นผู้มอบถวาย

พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้รับโล่วิทยากรเผยแผ่อุดมการณ์แผ่นดินธรรม-แผ่นดิน 
ทอง จาก ฯพณฯ พลเอกประจวบ สุนทรางกูร รองนายกรัฐมนตรี
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สร้างศาลาร้อยปีพระพรหมมังคลาจารย์

อัญเชิญพระประธานข้ึนฐานชุกชี
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วางศิลาฤกษ์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒

31
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พ.ศ. ๒๕๒๙  ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรทองคำา สาขาพัฒนา
สังคม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานสัปดาห์ส่งเสริม 
พระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๓ เปรียญธรรม  ๙  ประโยค  
พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ 

“พระเมธีวราภรณ์”
พ.ศ. ๒๕๓๙   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช 

ที่ “พระราชวิสุทธิโมลี”
พ.ศ. ๒๕๔๕   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ 

ที่ “พระเทพปริยัติเมธี”
พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้น

ธรรม ที่ “พระธรรมวิมลโมลี  ศรีศาสนกิจโกศล  โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต  
มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี”

ว�ระสุดท้�ยของชีวิต
พระธรรมวิมลโมลี อาพาธด้วยโรคปอดติดเชื้อรุนแรง ได้เข้ารับการรักษา ณ 

โรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ย้ายเข้ารับการรักษา ณ ตึกอัษฎางค์ ชั้น ๒ ห้องปลอดเชื้อ 
(RCU) โรงพยาบาลศิริราช และได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการปอดติดเชื้อ เมื่อเวลา 
๑๖.๓๒ น. ของวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ สิริอายุได้ ๖๖ ปี ๒ เดือน ๑๒ วัน.
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รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

รับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

33
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นำานักเรียนแผนกธรรม-บาลี อบรมกรรมฐาน ก่อนเปิดภาคเรียน 
ณ เจียมบุรเศรษฐ์ธรรมสถาน จ.ชลบุรี

เจ้าสำานักศาสนศึกษาวัดชลประทานรังสฤษดิ์
กับพระเปรียญ

34
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ธรรมสมโภช ๑๐๐ ปี พระพรหมมังคลาจารย์
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

35
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ร่วมงานปฏิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่
ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

แสดงธรรมในงาน “สืบฮอยตา วาฮอยปู่ ย่างนำาฮอยธรรม” 
เดินเท้าจากพระธาตุยาคู จ.กาฬสินธุ์ ไปนมัสการพระธาตุพนม

36
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แสดงธรรมในงาน “สืบฮอยตา วาฮอยปู่ ย่างนำาฮอยธรรม” 
เดินเท้าจากพระธาตุยาคู จ.กาฬสินธุ์ ไปนมัสการพระธาตุพนม

งานวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง
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พระธรรมวิมลโมลีกับงานศาสนสัมพันธ์

ถวายการต้อนรับสมเด็จฯ สังฆนายกแห่งประเทศภูฏาน ณ วัดชลประทานรังสฤษด์ิ

ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหภาพเมียนมาร์

ร่วมประชุมสัมมนาพุทธศาสนาท่ีสหรัฐอเมริกา
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ประชุมคณะกรรมการสงฆ์ไทย-มาเลเซีย ณ วัดพุทธไทยเชตะวัน มาเลเซีย

ร่วมงานพระบรมศพสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

ตามหลวงพ่อปัญญาฯ ไปเอเธนส์ (๒๕๓๘)
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งานสืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทะ 
สร้างอุโบสถกลางน้ำา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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งานสืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทะ 
สร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
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เททองหล่อพระประธาน
ศาลาร้อยปีพระพรหมมังคลาจารย์

เททองหล่อพระประธาน
อุโบสถกลางน้ำา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
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เททองหล่อพระประธาน
อุโบสถกลางน้ำา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ

ทอดผ้าป่าสมทบทุนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม
ปัญญานันทะเรดิโอ FM 104.75 MHz.
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ช่วยผู้ประสบอุทกภัย หาดใหญ่

ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี

46
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ช่วยผู้ประสบวาตภัย ระโนด สะทิงพระ จ.สงขลา

47
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

เทศบาลนครปากเกร็ด
ถวายป้ายเกียรติยศ “แนะให้ชม” 

แก่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
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รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

ต้อนรับประกาศฯ ยกวัดชลประทานรังสฤษดิ์เป็นพระอารามหลวง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
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กฐินพระราชทาน ปีแรก ๒๕๕๕

51
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งานเทศน์มหาชาติ

52
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สวดมนต์ข้ามปี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

53



54 55น อนริยํ กริสฺสาม       เราจักไม่กระทําสิ่งต่ําทราม



54 55น อนริยํ กริสฺสาม       เราจักไม่กระทําสิ่งต่ําทราม
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คำาสอนของหลวงพ่อปัญญาฯ
ที่พระธรรมวิมลโมลีกล่าวถึงอยู่เสมอ

ยิ่งให้ ยิ่งได้
พระพรหมมังคลาจารย์ 
(ปัญญานันทภิกขุ)

จากปาฐกถาธรรม ณ โรงเรียนพุทธธรรม 
วัดชลประทานรังสฤษดิ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๕

คนเราทุกคนที่เกิดมาในโลก เราก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆ เพื่อการดำารง
ชีวิต ต้นไม้ก็ให้ประโยชน์แก่เรา  ดวงอาทิตย์ก็ให้ความอบอุ่น ให้ความร้อน  

ความร้อนนี่ทำาให้สิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ ถ้าไม่มีความร้อนต้นไม้ก็ตาย คนก็ตาย น้ำา
ก็จะไม่กลายเป็นไอ แล้วก็จะไม่มีฝนตก ความชุ่มชื้นในโลกก็จะหายไป ในโลกที่เรา
อยู่อาศัยนี้ยังมีความร้อนจากดวงอาทิตย์พอเหมาะพอควร  คือไม่ร้อนเกินไป เราก็
อยู่ได้ ชีวิตสมบูรณ์ นั่นคือสิ่งที่เราได้รับจากสิ่งนั้น อะไรๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั้น ถ้าเรา
คิดดูให้ดีแล้ว เราจะมองเห็นว่ามันให้อะไรแก่เรา

คนที่อยู่ร่วมกันก็ให้กันอยู่ตลอดเวลา คุณแม่ให้ชีวิตแก่เรากับคุณพ่อร่วมกัน 
เมื่อเราเกิดมาแล้วเราดูดน้ำานมจากแม่  แม่ให้ชีวิต ให้อาหาร ให้ความอบอุ่นทาง
ร่างกาย ให้ความรู้ให้ความสามารถ ให้การศึกษาเล่าเรียน  จนกระทั่งเราเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ นั่นก็คือท่านให้แก่เรา
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เราอยู่ในสังคม คนทั้งหลายก็ให้ความสุขแก่เรา ความสุขที่ได้รับจากคนอื่นก็
คือความเมตตาปรานี ที่เขามองเราเป็นญาติเป็นมิตร เขาไม่มองเราเป็นศัตรูผู้มุ่งร้าย 
แต่เห็นว่าเป็นเพื่อนกัน ร่วมเกิด ร่วมแก่ ร่วมเจ็บ ร่วมตาย ด้วยกัน เมื่อเราเกิดทุกข์
ยากลำาบากในเรื่องอะไรๆ เขาก็ให้ความช่วยเหลือ เช่น น้ำาท่วม คนที่อยู่ในสภาพที่
ไม่ลำาบากได้รับความสุขความสบาย ก็เฉลี่ยความสุขไปให้แก่คนเหล่านั้น ส่งข้าวสาร 
เสื้อผ้า หยูกยาไปช่วยเหลือ คนเหล่านั้นก็มีความสบายใจว่า “พวกเราไม่ได้อยู่โดด
เดี่ยว ไม่ใช่คนที่เป็นส่วนเกินของสังคม  มีคนช่วยเหลือเจือจุนแก่เรา” เขาก็ได้รับ
ความสุขทางใจ เมื่อเขาได้รับความสุขทางใจจากการกระทำาอย่างนั้น เขาก็จะกระทำา
สิ่งนั้นต่อไป เพราะเขารู้ว่าทำาอย่างนั้นได้สุข เขาก็จะทำาสิ่งนั้นแก่คนอื่นต่อไปอีก มัน
ส่งทอดกันไปโดยลำาดับ เราก็ได้รับความสุขในสังคม

ความสุขที่เราได้รับนั้นเกิดจากบุคคลผู้ประพฤติธรรม ถ้าคนไม่ประพฤติ
ธรรม ก็จะทำาแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น แต่ถ้าเขาประพฤติธรรม 
มีธรรมะเป็นหลักครองใจตามหลักศาสนาที่เคารพนับถือ จิตใจก็โอนอ่อน เห็นคนอื่น
เหมือนกับตนเอง รู้สึกว่า “เราต้องการอะไร คนอื่นเขาก็ต้องการอย่างนั้น” เช่น เรา
ต้องการความสุข คนอื่นเขาก็ต้องการความสุข เราไม่ต้องการความทุกข์ คนอื่นเขาก็
ไม่ต้องการความทุกข์ เมื่อเราต้องการความสุข ก็ต้องช่วยให้คนอื่นเป็นสุข การช่วย
ให้คนอื่นเป็นสุข คือการช่วยตัวเอง คือช่วยให้เราเป็นสุขด้วย 

ในขณะใดที่เราทำาอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่น  เรารู้สึกปลื้มใจ 
เบาใจ โปร่งใจ มีความสบายเหลือเกิน บางทีก็สบายไปหลายวัน  นึกถึงทีไรแล้วก็
ปลื้มอกปลื้มใจ ว่าเราได้ทำาอะไร ที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่น

การทำาอะไรให้ผู้อื่นเป็นสุขนั้นเรียกว่าเป็นหน้าที่ หน้าที่ของมนุษย์นี่ก็คือการ
ทำาให้คนอื่นเป็นสุขนั่นเอง การทำาให้คนอื่นมีความทุกข์ แม้สักนิดหนึ่ง นอกเหนือ
หน้าที่ ปฏิบัตินอกลู่นอกทาง ไม่ใช่สิ่งที่สังคมต้องการ หน้าที่ของเรานั้นมีอย่างเดียว
ว่า ทำาอย่างไรที่จะให้เพื่อนมนุษย์ได้รับความสุข ความสบาย ปราศจากทุกข์โศกโรค
ภัย ให้อยู่กันฉันพี่น้อง นั่นคือหน้าที่

ถ้าคนเราทุกชาติทุกภาษา ทุกเพศ ทุกผิวพรรณ มีความคิดตรงกัน ในแนว
นี้ว่า เราเกิดมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ แล้วหน้าที่ที่สำาคัญก็คือทำาอะไรๆ ให้เพื่อนมนุษย์มี
ความสุขใจ ถ้าเรามีหลักการประจำาใจ ในรูปอย่างนี้ เราเบียดเบียนกันไม่ได้ เราจะฆ่า
ใครไม่ได้ จะไปลักของใครก็ไม่ได้ จะไปประพฤติผิดในทางกามก็ไม่ได้ จะพูดโกหก
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หลอกลวงใครก็ไม่ได้ จะดื่มกินสุราเมรัยจนเมามาย หาความทุกข์ให้แก่ครอบครัวก็
ไม่ได้ เพราะเรามีความสำานึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะกระทำาเช่นนั้น

หน้าที่ของเรานั้น อำานวยแต่ความสุขความสบายให้แก่คนทุกคนที่เราเข้าไป
เกี่ยวข้อง พ่อบ้าน มีหน้าที่อำานวยความสุขให้แก่ครอบครัว แม่บ้าน ก็มีหน้าที่อำานวย
ความสุขให้แก่ครอบครัว ลูกก็มีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจ 
ครูมีหน้าที่ที่จะทำาให้ศิษย์เจริญงอกงามด้วยความประพฤติดี ให้ศิษย์มีความภูมิใจใน
ทางที่ถูกที่ชอบ ศิษย์มีความสำานึกว่าเราเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณครู ก็จะทำา
อะไรทุกอย่างให้คุณครูสบายใจ เช่น ตั้งใจเล่าเรียน มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครู
อาจารย์ ประพฤติสิ่งที่ถูกที่ชอบ ครูก็สบายใจ มีความสุขใจ

เราคิดในเรื่องนี้แล้วมันสบายทั่วหน้า ไม่ว่าเราจะอยู่ ณ ที่ใด เกี่ยวข้องกับ
ใคร เราก็คิดไว้ในใจว่าหน้าที่สำาคัญของเรานั้นคือ การทำาคนอื่นให้มีความสุขความ
สบาย การทำาอะไรให้คนอื่นมีความสุขนั่นแหละคือการปฏิบัติชอบ ในฐานะที่ได้เกิด
มาเป็นมนุษย์ แต่ว่าคนเรายังไม่ค่อยได้คิดถึงในแง่นี้ ไม่เอาปัญญาส่วนนี้มาใส่ไว้ในใจ 
มีความคิดว่าตัวได้ คนอื่นช่างเขา ตัวสบายแล้ว คนอื่นช่างเขา  

ถ้าคิดอย่างนี้เรียกว่า ไม่มีน้ำาใจคิดถึงเพื่อนมนุษย์ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ 
เจ็บ ตาย ด้วยกัน เราอยู่คนเดียวไม่ได้ เราจะสุขคนเดียวไม่ได้ เราจะมั่งมีคนเดียวก็
ไม่ได้  อะไรๆ เป็นของคนเดียวไม่ได้ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม หมายความว่า ต้อง
อยู่ร่วมกัน แยกกันอยู่ไม่ได้ 

การอยู่ร่วมกันนั้น ตั้งแต่เป็นครอบครัว เป็นหมู่บ้าน เป็นตำาบล เป็นอำาเภอ 
เป็นจังหวัด เป็นประเทศ อันคนที่อยู่ในสังคมนั้นจะต้องมีความคิดให้เหมือนกัน
ว่า เราอยู่เพื่อผู้อื่น ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราเอง  ถ้าคิดว่าเราอยู่เพื่อผู้อื่น จะเป็นสุข แต่
ถ้าคิดว่ากูอยู่เพื่อกู มันก็เดือดร้อนวุ่นวาย เพราะมีความเห็นแก่ตัว ไม่เสียสละเพื่อ
ประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่น

ในแง่ธรรมะ ในแง่จริยศาสตร์นั้น เราควรจะถือว่าคนอื่นก่อน เราทีหลัง 
ทำาให้คนอื่นเป็นสุขก่อน แล้วเราจะพลอยสุขกับคนนั้น ทำาให้คนอื่นสะดวกสบาย 
แล้วเราจะพลอยได้ความสุขความสบายจากคนนั้น แต่ถ้าเราเอาความสุขเสียก่อน 
เราจะไม่มีความสุข เพราะว่าการกระทำาเช่นนั้นมันกระทบกระเทือนต่อคนอื่น การ 
กระทำาอะไรกระทบกระเทือนต่อความสงบสุขของคนอื่น เป็นการกระทำาที่ไม่ชอบ
ไม่ควร เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำา
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แต่ว่าถ้าเราจะทำาอะไร เราก็ต้องคิดว่ากิจที่เราจะกระทำานี้ จะกระทบ
กระเทือนใครบ้าง จะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ใครบ้าง  เรียกว่า “เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา เอาใจเราไปวางในใจของเขา” ไม่คิดเห็นแก่ความสุขส่วนตัว 

แต่คิดว่าเมื่อเราจะได้อะไรก็ขอให้คนอื่นได้กันด้วย ได้สุขกันหลายๆ คน ได้
ความมั่งมี ก็ขอให้กระจายความมั่งมีออกไป ปัญหาสังคมก็จะไม่สับสนวุ่นวาย แต่ว่า
จะอยู่ด้วยกันฉันพี่น้อง มีแต่ความสงบสุข

สมมติว่าเราเป็นคนที่มีเงินมีทอง แล้วเราก็ไปลงทุนทำางาน เราก็เฉลี่ยเจือ-
จานผลที่ได้รับนั้นให้แก่คนทำางานทั่วถึง ให้ความสุขแก่เขา ในเรื่องการเป็นการอยู่ 
เขาเรียกสมัยนี้ว่า “สวัสดิการ” ทางอาหาร เสื้อผ้า หยูกยา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ
ว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัว เราก็ช่วยเขาในเรื่องอย่างนั้น

การทำาเช่นนั้นจะทำาให้ทุกคนรักกัน เห็นอกเห็นใจกัน เมื่อคนเรารักกันแล้ว
งานมันก็ดีขึ้น เพราะต่างคนต่างคิดว่า เราทำาเพื่อผู้อื่น ไม่ได้ทำาเพื่อตัวเราเอง 

นั่นแหละคือหลักการสำาคัญในทางศาสนา ไม่ว่าศาสนาใด 
เราจะศึกษาธรรมะในศาสนาต่างๆ ศาสดาทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลตัวอย่าง

ในทางเสียสละประโยชน์ความสุขส่วนตัวไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่
ผู้อื่น ให้เราพิจารณา เช่นพระพุทธเจ้าที่เราเคารพสักการะในฐานะเป็นบรมครู ชีวิต
ของพระองค์เริ่มต้นด้วยอะไร เริ่มต้นด้วยการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์ 
เพื่อไปแสวงหาสิ่งอันจะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่น คือการเสด็จออกไปบวช
นั่นเอง 

การเสด็จออกไปบวชของกษัตริย์นี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดา พระองค์แม้จะยัง
ไม่ได้เสวยราชย์ แต่ก็อยู่ในฐานะมกุฎราชกุมาร มีความหวังว่าจะได้เป็นพระเจ้าแผ่น
ดินเมื่อพระราชบิดาสวรรคต แต่ว่าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งนั้น เพราะเห็นว่า การเป็น
พระเจ้าแผ่นดินนั้น จะทำาประโยชน์ได้ก็ในวงจำากัด ไม่กว้างขวางทั่วไป แล้วก็จะไป
ทำาในเขตอื่นก็ไม่ได้  พระองค์เห็นว่ามันคับแคบเต็มที สู้ออกไปเป็นนักบวช เป็นครู 
เป็นอาจารย์ เป็นผู้ไม่มีขอบเขตในที่อยู่อาศัย ทำาอะไรได้ทั่วไปทุกรัฐ ทุกแคว้น ทุก
ประเทศ ไม่มีใครรังเกียจ เพราะนักบวชนั้นไม่เป็นเสนียดจัญไรของโลก นักบวชเป็น
ผู้มีสภาพจิตใจสงบ สะอาด สว่าง อยู่ด้วยปัญญาด้วยเหตุผล เป็นผู้เสียสละประโยชน์
สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่น

พระองค์ทรงคิดในแง่อย่างนั้น จึงได้หนีออกไปบวชอยู่ในป่า ดำารงชีวิตอย่าง
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ง่ายๆ ผ้านุ่งผ้าห่มก็มีไม่กี่ชิ้น มีบาตรใบหนึ่ง ที่หลับที่นอนไม่ประจำา นอนใต้ต้นไม้ 
นอนตามถ้ำาตามภูเขา หรือว่าเรือนร้างหรือลอมฟาง หรือบางทีอาศัยโพรงไม้เป็น
ที่พัก เวลาว่างก็ทรงคิดค้นในทางธรรมะว่าจะทำาอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้ 

คิดค้นไปนานก็ได้พบความจริงของสิ่งนั้น ประจักษ์แจ้งแก่ใจของพระองค์ 
และเมื่อประจักษ์แจ้งแก่ใจแล้ว บรรลุความเป็นพุทธะ ซึ่งหมายความว่าเป็นผู้รู้ เป็น
ผู้ตื่น เป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสแล้ว พระองค์ยังเผื่อแผ่สิ่งที่พระองค์ได้พบนั้นไป
แก่ชาวโลก ออกไปช่วยชาวโลก ถ้าพูดตามภาษาในสมัยนี้ก็เรียกว่า “รับใช้มหาชน” 

พระพุทธเจ้า เราไม่เรียกว่า “ไปรับใช้” แต่ “ไปช่วยเหลือมหาชน” ให้พ้น
จากความมืดบอด ความหลงผิด ความเข้าใจผิดในการดำาเนินชีวิต ชี้ทางถูกทางชอบ
ให้เขาเดิน และเขาได้เดินตาม ก็เป็นความสุขสำาหรับบุคคลผู้นั้น และเป็นความสุข
สำาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้นั้น

พระองค์เสด็จไปชี้ทางให้แก่พระราชา ว่าควรจะปกครองประชาชนอย่างไร 
ควรจัดให้คนอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไร ไปชี้ทางให้แก่ท่านเศรษฐี มั่งมีทรัพย์สมบัติ 
ซึ่งปกติมักจะเหนียวหน่อย พระองค์ก็ไปสอนให้เสียสละ ให้เห็นความสุขของเพื่อน
มนุษย์เหมือนกับความสุขของตนเอง แล้วก็ช่วยเผื่อแผ่สิ่งที่ตนมีตนได้เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุขแก่ผู้อื่น

สอนประชาชนทั่วไปว่า “อย่าอยู่เพื่อตัวเอง แต่ให้อยู่เพื่อผู้อื่น” ตัวเรา
เองนั้นอาศัยผลประโยชน์จากการทำาตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นแหละ มันก็มี
ผลพลอยได้เกิดขึ้นแก่ตัวบุคคลผู้นั้นด้วย 

คือ การให้นี่ คือการได้รับ การไม่ให้ คือการไม่ได้อะไร 
คนเรานั้น ถ้า“ให้”เราจะได้ ถ้าไม่ให้แล้วจะได้อะไร เมื่อไม่ลงทุนแล้วมันจะ

เก็บเกี่ยวผลได้อย่างไร เราไม่หว่านพืช แล้วเราจะไปเก็บผลได้อย่างไร มันไม่มีทางจะ
หาได้ 

แต่ถ้าเราหว่านพืช พืชมันก็งอกงาม เราก็จะได้รับผลจากพืชที่เราหว่าน 
แต่ถ้าเราไม่หว่าน แล้วเราจะได้พืชมาจากอะไรที่ไหนเล่า 
อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดให้มาก เพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้อยู่คนเดียว 
เราอยู่ในสังคมก็ควรจะประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ถ้าในกลุ่มชน

ใดมีบุคคลประเภทที่เสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้ว สังคมนั้นจะมี
ความสุข
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พระพุทธองค์ท่านได้ทรงกระทำาอย่างนั้น เมื่อสอนสาวกให้ปฏิบัติงาน รู้แนว 
ทางการสอน และปฏิบัติตนพ้นจากความทุกข์ได้แล้ว  พระองค์ก็บอกว่า 

“เธอพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นทิพย์ จากบ่วงอันเป็นของมนุษย์ เธอทั้งหลายจง
เที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชน จงประกาศแนวทางชีวิตที่ถูกที่ชอบ 
แก่คนเหล่านั้น คนที่มีปัญญา มีไฝฝ้าบังดวงตาน้อยๆ มีอยู่เป็นจำานวนมาก เพราะ
ไม่ได้ยินได้ฟังจึงไม่เกิดความรู้ความเข้าใจ เธอจงไปสอนคนเหล่านั้นให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ อย่าไปทางเดียวสองรูปเพราะคนน้อย ไปรูปเดียวทางเดียว แล้วช่วยกัน
ประกาศแนวทางที่ถูกที่ชอบแก่คนเหล่านั้น”

และพระองค์ตรัสว่า “เราเองก็จะไปเหมือนกัน” 
พระองค์ก็ทำางาน สาวกก็ทำางาน 
ทำางานอะไร ทำางานชี้ทางเดินที่ถูกต้องแก่คนทั้งหลาย เหมือนบทสวดมนต์ที่

สวดสมัยเด็กๆ ว่า 
“ชี้ทางบรรเทาทุกข์		ชี้สุขเกษมศานต์	
ชี้ทางพระนฤพาน		อันพ้นโศกวิโยคภัย”
นี่ พระองค์ไปชี้ทางให้เขาเดิน ให้คนทั้งหลายได้เดินในทางที่ถูกที่ชอบ 
นี่คือ ชีวิตตัวอย่าง 
และถ้าเราศึกษาชีวิตของพระองค์แล้ว ก็จะมองเห็นว่า ทรงปฏิบัติพระองค์

เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นตลอดเวลา บางครั้งพระองค์ก็ทรงช่วยเหลือสาวก 
เช่น มีอยู่คราวหนึ่ง พระรูปหนึ่งป่วยมาก น้ำาเหลืองเต็มไปทั้งร่างกาย นอนเจ็บอยู่ใน
กุฏิ ไม่มีใครเหลียวแลเอาใจใส่ พระองค์เมื่อตื่นแต่เช้าตามปกติ ก็มักจะแผ่พระญาณ
มองไป คิดไปว่า วันนี้ควรจะไปช่วยใคร ใครเกิดความทุกข์ยากลำาบากเดือดร้อนบ้าง

อันนี้ก็สำาคัญที่เราควรเอามาใช้ในชีวิตประจำาวันของเรา ตื่นแต่เช้านี่เราควร
จะคิดว่า วันนี้เราจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้โดยวิธีใด มีอะไรที่เราจะรับใช้
เพื่อนมนุษย์ ที่จะทำาให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขความสบายในฐานะที่เราพอจะช่วยได้ 
มีบ้างไหม 

มองในครอบครัว มองออกไปบ้านใกล้เรือนเคียง มองออกไปในสังคมที่เรา
ปฏิบัติงาน มองไปให้รอบๆ ว่ามันมีอะไรที่เราจะช่วยให้คนอื่นได้มีความสุขความ
สบายขึ้นกว่าปกติได้ และเมื่อเห็นสิ่งนั้นแล้ว เราก็ไม่อยู่นิ่งอยู่เฉย เราต้องไปช่วย
คนเหล่านั้นให้พ้นจากความมีปัญหา ไปคลายปัญหาคือความทุกข์ทางใจ ให้แก่คน 
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      “ หน้าที่ของเรานั้น
มีอย่างเดียวว่า 

ทำาอย่างไรที่จะให้
เพื่อนมนุษย์ได้รับ

ความสุขความสบาย 
ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย 

ให้อยู่กันฉันพี่น้อง 
นั่นคือหน้าที่

      ”
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เหล่านั้น 
นี่ก็เรียกว่า “เดินตามรอยพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า” เพราะ

พระพุทธเจ้านั้น ทรงตื่นบรรทมประมาณตีสี่ แล้วก็ทรงแผ่พระญาณที่เป็นความรู้
ทางจิตพิเศษออกไปว่า ใครเป็นทุกข์บ้าง ใครเดือดร้อนบ้าง จะได้ไปสอนเขาให้คลาย
จากความทุกข์ความเดือดร้อน ที่เรียกว่า “ไปโปรด” หมายความว่า ไปชี้แนวทาง
ชีวิตให้คนเหล่านั้นเข้าใจ ตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงกระทำาอย่างนั้น
ตลอดมาเป็นเวลา ๔๕ ปี

เราจึงควรจะได้ถ่ายทอดวิธีการนี้มาไว้ในชีวิตของเรา ด้วยเราคิดว่า “วันนี้เรา
จะทำาประโยชน์อะไรแก่ใครได้บ้าง” อย่าคิดว่า “วันนี้เราจะเอารัดเอาเปรียบใครได้
บ้าง” หรือว่า “จะไปเอาอะไรจากใครบ้าง” อย่าคิดในเรื่องจะเอาอะไรจากใคร แต่
คิดว่าเราจะให้อะไรแก่ใครได้บ้างในวันนี้ 

อย่าคิดในเรื่อง “เอา”  ให้คิดในเรื่อง “ให้”
อย่าตกใจว่าให้แล้วมันไม่ได้ เพราะให้น่ะ มันจึงได้ แต่ถ้าไม่ให้แล้วจะได้อะไร 

คนไม่ให้น่ะ ไม่ได้อะไรหรอก 
ถ้ายิ่งให้  มันก็ยิ่งได้
พระพุทธเจ้าท่านอยู่ด้วยการให้ ไม่ใช่อยู่ด้วยการรับ 
การรับนั้นเป็นผลที่พระองค์ให้ เพียงสิ่งเล็กน้อย ไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย

ในชีวิตของพระองค์ แต่ว่าทรงให้มากตลอดเวลา 
นี่เรียกว่า “ให้”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินีนาถ ของเรานั้นก็ได้ปฏิบัติใน

เรื่องนี้ คือทรง “ให้” อยู่ตลอดเวลา   
พอพระองค์สบาย ร่างกายเป็นปกติ พระองค์ก็ไม่พักอยู่กรุงเทพฯ ก็ต้องไป

เชียงใหม่ ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปภาคใต้ ไปหัวหิน  ไปให้  ไปให้ความสุขแก่
ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น เพียงแต่เขาเห็นก็เป็นสุขแล้ว 

ได้เห็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ก็มีความสุขแล้ว ได้เห็นพระบรมราชินีนาถ พระ
ราชโอรส พระราชธิดา ที่เสด็จตามพระองค์ไปเขาก็มีความสุขแล้ว สุขด้วยการได้
เห็น เห็นบุคคลที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เห็นบุคคลที่มีคุณธรรมก็มีความสุขทางใจ 

นี่เรียกว่า “ให้” อย่างน้อยให้เขาเห็นก็สบายใจ
แต่ว่าพระองค์ไม่ได้ “ให้” เพียงเท่านั้น แต่ทรงพิจารณาว่าในหมู่บ้านนี้  ใน
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ตำาบลนี้ มีเรื่องอะไรเดือดร้อน ขัดข้องอะไร ไม่สะดวกในเรื่องอะไร ในเรื่องการ
เป็นการอยู่ การทำามาหากิน ก็ทรงพิจารณา ศึกษาว่าควรจะปรับปรุงอะไรบ้าง  เลย
เกิด “โครงการในพระราชดำาริ” ขึ้น คือพระองค์คิดโครงการเหล่านั้น มอบให้รัฐบาล 
รัฐบาลก็ต้องไปจัดไปทำา 

แล้วโครงการใดที่เป็นของในหลวงนี่ ทำาเร็ว ข้าราชการทำาอย่างรวดเร็วด้วย
ความตั้งอกตั้งใจ เพราะอะไร เพราะเขารักพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อรักแล้ว ก็มีความ
เพียรความเอาใจใส่ การใช้สติปัญญาค้นคว้าก็เกิดขึ้น งานนั้นก็เจริญก้าวหน้า

อีกประการหนึ่ง พระองค์ให้ทำาอะไรแล้ว เสด็จไปตรวจด้วย  พอปีนี้สั่งไว้ ถึง
รอบปีหน้าก็เสด็จไปตรวจ ไปถึงไหนแล้ว พวกนั้นก็ทำางานกันตัวเป็นเกลียว ในหลวง
จะมาตรวจ เอางานเอาการ คือพระองค์เสด็จไป“ให้” ก็มีแต่ความสุขความสบาย

ที่จังหวัดเชียงใหม่ในสมัยก่อนนี้มีครูบา แต่ว่าเขาเรียก“คูบา” ตัว ร มันไม่มี  
เขาเรียก“คูบา ศรีวิชัย” 

ใครเคยไปเที่ยวเชียงใหม่นั่งรถขึ้นดอยสุเทพ สบาย 
นั่นฝีมือของครูบาศรีวิชัย ทำางาน ๕ เดือน กับ ๒๒ วัน ตัดถนนขึ้นยอดภูเขา

ให้รถวิ่งได้ ถ้าใช้งบประมาณของรัฐบาล ๓ ปี ก็ไม่เสร็จ แล้วก็ต้องใช้เงินกันหลายสิบ
ล้าน แต่อาศัยบารมีความเมตตาของครูบาศรีวิชัย คนมาทำาถนน เรียกว่าแบ่งกันทำา 

ชั้นแรกแบ่งคนละวา มามากขึ้นแบ่งคนละศอกเท่านั้นเอง เรียกว่าแบ่งคนละ
ศอก ช่วยกันขุดถึงยอดพระเจดีย์ บันไดพระเจดีย์ขึ้นพระธาตุ 

๕ เดือนกับ ๒๒ วัน เหมือนกับเนรมิต ถนนเสร็จเรียบร้อย แต่ว่าไม่ได้
ลาดยาง เพราะว่าการลาดยางนั้นประชาชนทำาไม่ได้ ไม่มีเทคนิคในเรื่องนี้ ก็ต้องทิ้ง
ไว้ให้รัฐบาล ก็พอดีกับในหลวงทรงเลือกที่สร้างวังที่ภูพิงค์ ต้องผ่านถนนสายนั้น เลย
กลายเป็นถนนเรียบร้อย

ก่อนขึ้นบนดอยสุเทพ เราจะเห็นรูปพระยืนตระหง่านอยู่ตรงนั้น นั่นแหละ
เจ้าของถนนผู้ทำาให้เราเกิดความสบายใจ  

ปกติของครูบาศรีวิชัยนั้นมีปฏิปทาข้อปฏิบัติอย่างไร  
ท่าน“ไม่เอา”  ครูบาศรีวิชัยนี่เป็นผู้“ไม่เอา” มีแต่ “ให้” 
ท่านไปทำาอะไรที่ไหน ท่านไปมือเปล่า ไปนั่งที่นั่น 
เมืองเหนือเขาเรียกว่า “ไปนั่งหนัก” 
นั่งหนักคือนั่งอย่างหนักแน่น อย่างอดทน ถ้าไม่สำาเร็จก็จะไม่ไปจากที่นี่
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ครูบาศรีวิชัยกับบรรดาผู้ร่วมศรัทธาสร้างถนนข้ึนดอย

เมื่อท่านไปนั่งอยู่ที่ไหน คนก็ไป  ไปไหว้ไปนมัสการ ไปถึงเห็นทำาอะไร เขา
ก็ซื้อปูน ซื้อหิน ซื้อทราย ซื้อเหล็ก ซื้อแล้วไม่ได้เอามาทิ้งไว้นะ ทำาด้วย ซื้อเหล็กมา
ต้องเอามาช่วยกันดัดช่วยกันสาน ทำาให้เป็นโครงขึ้น ซื้อปูนก็เอาไปเทลงในรางปูน 
ซื้อทรายก็ไปเทลงไป ซื้อหินก็ไปเทลงไป ช่วยกันกวน กวนเสร็จแล้วเอาไปเทลงใน
แบบ ช่างแบบเขามี อาสาสมัครทั้งนั้น คนทำางานวันหนึ่งๆ มากมาย

วิหารวัดสวนดอก ใหญ่ยาวเหลือเกิน คนทำากันเพียงสองเดือน ก็สำาเร็จ
เรียบร้อย  เพราะอาศัยแรงงานที่คนไปเสียสละ ไปทำากันเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข
แก่ผู้อื่น 

ครูบาศรีวิชัยนั้นเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดประชาชนให้มาทำางาน ท่านทำางานตรง
นั้นเสร็จแล้ว ท่านลุกขึ้นไปเฉยๆ ไม่หยิบอะไรไปสักชิ้นหนึ่งจากสถานที่นั้น แล้วก็ไป
นั่งที่อื่นต่อไป คนก็แห่ไปทำาอีก ไม่ว่าไปนั่งที่ไหนคนก็ต้องไปกันทั้งนั้นแหละ

อาตมาไปอยู่เชียงใหม่ ก็ศึกษาว่าครูบานี่ท่านเก่งอย่างไร 
ท่านเก่งตรง“ไม่เอา”เท่านั้นเอง ไม่ใช่เก่งเรื่องอะไร 
ไอ้คนเราถ้า “ไม่เอา” คนมันยิ่ง“ให้” นะ  ยิ่ง“เอา” คนยิ่ง “ไม่ให้” 
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ให้ๆ ไปแล้วหาย ให้ไปแล้วหาย คนมันก็ไม่ให้ แต่นี่ให้ไปแล้วมันเกิดอะไร
ขึ้นมา คนก็ชอบให้ เพราะว่าให้แล้วเป็นประโยชน์ นี่เรียกว่า “ไม่เอา” คือ ไม่เอา
เป็นส่วนตัว ไม่เอาใส่กระเป๋าใส่ย่าม  แต่เอามาแล้วทำาให้เกิดประโยชน์  คนก็ชอบ
ให้ ครูบาท่านอยู่อย่างนั้น ท่านมีสัจจะประจำาใจ ว่าจะทำาอะไรท่านก็ทำา ว่าจะไปไหน 
ท่านก็ไป แล้วทำากิจเป็นเวลา ถึงเวลาท่านสวดมนต์ ให้เจ้าครองเมืองเชียงใหม่มานั่ง 
ท่านก็ต้องสวดละ ถึงเวลาท่านก็ต้องสวด ใครจะมาตอนท่านสวดมนต์ ท่านสวดมนต์
ไม่จบ ท่านไม่ลุกขึ้นไปต้อนรับ ท่านนั่งเฉยๆ เป็นเวลาของท่าน 

นี่ท่านทำาอย่างนั้นสม่ำาเสมอตลอดเวลาในชีวิตของท่าน คนได้เห็นแล้วก็
เลื่อมใสศรัทธา ช่วยกันทำาบุญ

เขาว่าทำาบุญกับ“ผู้ไม่เอา” นั้นมันได้บุญมาก ได้อานิสงส์มาก 
อานิสงส์มันอยู่ตรงไหน ตรงที่สิ่งนั้นไปเกิดเป็นสิ่งอื่นต่อไป 
บุคคลอย่างนี้เรียกว่า “โสดาบัน” พระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน คือเป็นบุคคล 

“ไม่เอา” แล้ว ให้อะไรก็ไม่เอาแล้ว ไม่เอาเป็นส่วนตัวแล้ว เอามาเพื่อทำาประโยชน์ 
เพื่อทำาสิ่งที่เป็นคุณเป็นค่าแก่สังคมต่อไป ยิ่งทำา คนก็ยิ่งให้  ยิ่งให้มากขึ้น มากขึ้น 
เพราะว่าเห็นว่าทำาจริง ทำาเป็นประโยชน์  

หลักการมันเป็นอย่างนั้น 
ทีนี้ เรามองดูศาสนาอื่นบ้างว่าเป็น “ผู้ให้” ขนาดไหน 
พระเยซูคริสต์ ท่านก็เป็นผู้ให้ตลอดเวลา ท่านช่วยเหลือคนให้พ้นจากทุกข์

ยาก ไม่ต้องการอะไรจากคนเหล่านั้น อันนี้ก็คือการทำางานเพื่อประโยชน์ เพื่อความ
สุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เรียกว่าเป็น “ผู้ให้” อยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน

เราศึกษาชีวิตของบรมครูทั้งหลาย ศาสดาทั้งหลายนี่มีชีวิตอยู่ด้วยการ “ให้” 
ไม่หวังอะไรตอบแทน นอกจากว่าให้คนอื่นสบายใจ เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำาคัญที่
ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำาวัน เป็นไปในรูปอย่างนั้น 

อันนี้เป็นหลักการที่เราควรจะเอามาใช้ในชีวิตประจำาวัน ให้นึกทุกวันๆ ว่า 
“วันนี้ เราจะทำาประโยชน์อะไรแก่ใครได้บ้าง” แล้วก็ทำา
การคิดจะทำาประโยชน์อะไรแก่ผู้อื่นนั้นทำาได้ทุกเวลานาที 
เราขับรถไปบนถนนนี่ ถ้าคิดว่าจะขับอย่างไรจึงจะเป็นความสบายแก่คนอื่น  

มันก็ต้องเคารพระเบียบเคารพกฎจราจร ไม่แซงในที่ที่ไม่ควรแซง ระเบียบอันใดเรา
ก็ปฏิบัติ คนอื่นก็ไม่เดือดร้อน แต่ขับไม่ถือระเบียบ ก็สร้างความทุกข์ให้แก่คนทั้ง
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หลาย เช่น เราไปขับตัดหน้าเขา เขาชนตูมเข้าให้ ไอ้ตัวเองก็ถูกชน ไอ้คนชนก็เดือด
ร้อน ตำารวจต้องเชิญตัวไปโรงพัก บางทีก็ต้องถูกปรับถูกลงโทษไป 

หรือว่าเราทำาสิ่งสกปรกบนถนนหนทาง ทิ้งขยะไม่เลือกที่ ทิ้งมูลฝอยสกปรก
ไว้ในที่ที่ไม่ควรจะทิ้ง คนผ่านไปผ่านมาได้กลิ่นสิ่งเหล่านั้น มันเกิดเชื้อโรค อย่างนี้ก็
เรียกว่า เราไม่ช่วยให้คนอื่นสบาย ทำาให้คนอื่นเป็นโรค แต่ถ้าเราคิดว่าจะช่วยให้คน
อื่นสบาย เราไม่ทิ้งอะไรเพ่นพ่าน เราเอาไปวางไว้เป็นระเบียบ

ความจริงสมัยนี้ น่าจะใช้ถุงพลาสติกใบโตๆ ใส่ขยะใส่ลงไปในถุง ใส่ๆ แล้ว
มัดปากเอาไปวางไว้ รถขยะมาถึงก็ยกไปเลย ไม่ต้องไปโกย แมลงวันก็ไม่ตอม กลิ่น
มันก็ไม่เหม็น ขยะมูลฝอยใส่ถุงนี่มันวิเศษ ไม่เพ่นพ่านไม่เกิดความเสียหาย มันก็
สะดวกสบาย เราไม่อยากให้คนอื่นเป็นทุกข์ เราก็ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยเพ่นพ่าน

หรือว่าเราจะทำาอะไรที่มันจะก่อปัญหาแก่คนอื่น เช่น เราสนุก แล้วก็เปิด
เครื่องขยายเสียงดังก้องไปเลย มีงานอะไร จะเป็นงานบวชนาค งานศพ งานแต่งงาน 
เปิดเครื่องขยายเสียงหนวกหูชาวบ้านตลอดคืน อันนี้มันสร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่น 

ถ้าคิดได้ว่าเราไม่ควรทำาอะไรให้เป็นทุกข์แก่คนอื่น แล้วไปนั่งเปิดอยู่ทำาไม 
เราใช้เครื่องสำาหรับเรียกคน ประกาศโฆษณาอะไรที่จำาเป็น มันก็ไม่หนวกหูชาวบ้าน 
ไม่ก่อความรำาคาญให้แก่ใครๆ คิดอย่างนี้แล้วมันจะเป็นเครื่องช่วยให้ตัวเราดีขึ้น 
ช่วยให้ครอบครัวดีขึ้น ช่วยให้สังคมที่เราอยู่อาศัยดีขึ้น 

เพราะเราคิดว่าเราจะอยู่เพ่ือประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย 
เราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราเอง

เราจะไปไหน เราก็ตั้งปัญหาว่าไปทำาไม? ไปแล้วมันจะทำาให้คนอื่นดีขึ้นไหม?
ทำาให้คนอื่นมีความสุขทางใจหรือไม่?

ถ้าเราไปแล้วทำาให้คนอื่นมีความสุข มีความสบายใจ เราก็ไป แต่ถ้าไปแล้ว
หนักใจแก่คนอื่น สร้างปัญหาให้แก่คนอื่น อย่าไปดีกว่า

ทำาอะไรก็เหมือนกัน พูดอะไรก็เหมือนกัน หรือว่าจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่ง 
แต่เขียนแล้วมันไปทำาคนให้จิตใจตกต่ำา ทำาให้คนมีกิเลสเพิ่มขึ้น เช่นว่า เพิ่มราคะ 
โทสะ โมหะ ขึ้นในจิตใจ หนังสือนั้นไม่มีราคา ไม่มีความหมาย เป็นยาพิษทำาลาย
จิตใจคน ซึ่งสมัยนี้มีมาก คนผลิตหนังสือประเภททำาลายจิตใจคนมีมาก เขาไม่คิดถึง
คนอื่น คิดถึงแต่กระเป๋าของตัวว่าหนังสือประเภทนี้ขายดีคนชอบ แต่หารู้ไม่ว่า มันมี
พิษสงขนาดไหน มันทำาคนให้มีความตกต่ำาทางจิตใจ เป็นการเพิ่มกิเลสต่างๆ ขึ้นใน
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ใจของคนเหล่านั้น อันนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง
ถ้าคิดว่าเราจะเขียนหนังสือเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนอื่น ก็เขียนแต่

เรื่องที่สร้างนิสัย เพาะความดีความงามให้เกิดขึ้นในจิตใจของคน มันก็ดีขึ้นเท่านั้น
เอง โลกจะดีขึ้นกว่านี้ ถ้านักเขียนทั้งหลายมีความคิดอย่างนั้น

หรือว่านักหนังสือพิมพ์นี่เขียนแต่เรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์ ไม่ใช่ให้มันเต็ม
หน้ากระดาษ แล้วก็ขายไปๆ คนซื้อไปแล้วมันก็ไม่คุ้ม อ่านแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา 
ควรจะคิดว่าเราจะเขียนอะไร เพื่อสอนคนเพื่อเตือนจิตสะกิดใจ ให้คนเกิดความรู้สึก
นึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบ คิดอย่างนี้ เรื่องทั้งหลายมันก็ดีขึ้น เป็นประโยชน์ขึ้น

นักแต่งเพลง มีคนแต่งเพลงบรรเลงกันทั่วไป อาตมานั่งฟังๆ เพลงทั้งหลาย
ที่เขาเปิดอยู่นี่ ฟังๆ แล้วมันไม่ค่อยได้เรื่องอะไร มันมีแต่เรื่องรักๆ ใคร่ๆ “ชอบเธอ
อย่างนั้น รักเธออย่างนี้” อะไรอย่างนั้นน่ะ เธอไม่รักฉัน ฉันจะตายแล้ว มันได้อะไร
ขึ้นมา เด็กฟังแล้วมันได้อะไรขึ้นมาในจิตใจ คนฟังแล้วก็ไม่ได้อะไร นอกจากว่ามี
ความคิดในทางเพ้อฝัน ไม่ได้เรื่องที่เป็นสาระ 

เราน่าจะช่วยกันแต่งเพลงที่คนฟังแล้วเกิดความคิดถูกต้อง เร่งเร้าอารมณ์ 
ในการสร้างสรรค์ ในทางศีลธรรม ทางเพาะเชื้อคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจ จะ
ได้ประโยชน์มากกว่า

เรามาช่วยกันสร้างสรรค์มูลฐานของสังคมให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงาม
ตามหลักธรรมทางศาสนา ไม่ว่าเราจะเป็นผู้นับถือศาสนาใด ความจริงเรื่องศาสนา
นี่ชื่อมันหลายชื่อแตกต่างกันไป แต่เนื้อแท้นี่คือตัวธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติ เพื่อทำาให้
ชีวิตสงบ ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

อาตมานี่ไม่มีความคิดเห็นว่ามันแตกแยกอะไรในเรื่องศาสนา เห็นว่าทุกคน
เป็นผู้ปฏิบัติธรรม ตามแนวทางที่ตนพอใจ จากหนังสือคัมภีร์ที่ตนได้อ่านตนเข้าใจ

แล้วถ้าเรามาดูแล้วผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมีจิตใจอย่างไร มีจิตใจสงบเยือกเย็น มี
ปัญญา มีเหตุมีผล ใช้ชีวิตตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ 

จุดหมายมันอยู่ที่ตรงนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งไปทางนั้น 
เพราะฉะนั้นเมื่อเราพบใครซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรม เราก็ไม่รู้สึกว่าแตกต่างกัน 

แต่ว่ารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ประพฤติธรรม ก็พอใจ
เหมือนในสมาคมเราวันนี้ก็มีโยมชีคาทอลิก มานั่งอยู่คนหนึ่ง ก็เหมือนกัน

กับพวกเราทั้งหลาย คือเป็นผู้ประพฤติธรรม เดินในทางถูกทางชอบ เดินไปสู่ความ
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สงบ เดินไปสู่ความสว่างด้านปัญญา เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม เราเห็นแล้วเราก็ควร
จะยิ้มกัน ควรสนทนาปราศรัยกัน เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกัน เพราะเดินทางสาย
เดียวกัน แต่ว่าอาจจะชื่อแตกต่างกัน ชื่อมันอย่างนั้น ของบางอย่างชื่อไม่เหมือนกัน 
ฝรั่งเรียกอย่างหนึ่ง เจ๊กเรียกอย่างหนึ่ง ไทยเรียกอย่างหนึ่ง แต่มันก็ของนั้นแหละ 
ของที่มันเป็นประโยชน์ละ เช่น น้ำา ฝรั่งเรียกอย่างหนึ่ง เจ๊กเรียกอย่างหนึ่ง ไทยเรียก
อย่างหนึ่ง แขกมาเลเซียเรียกอย่างหนึ่ง เอามาดูแล้วมันก็ “น้ำา” นั่นแหละ ของเหลว 
ดื่มแล้วแก้กระหายได้ อาบแล้วมันแก้ร้อนได้ ชะล้างสิ่งโสโครกได้ นี่มันก็น้ำาเท่ากัน 
จะเรียก“วอเตอร์” จะเรียก“จุ้ย” จะเรียก“อาเยอะ” จะเรียกอะไร มันก็“น้ำา” นั่น
แหละ แต่ว่าคนเรา บางทีมันทะเลาะกันที่ชื่อ มันไม่ได้เรื่องอะไร

เราควรจะหันหน้าเข้าหากัน ประนีประนอมกัน แล้วมาช่วยสร้างสรรค์โลกนี้
ให้อยู่ในสภาพสงบ 

สังคมมนุษย์เราเวลานี้ ผู้ประพฤติธรรมต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์โลก
ให้สงบ ไอ้ผู้ไม่ประพฤติธรรมมันก็รวมกันอยู่เหมือนกัน เช่นโจรนี่ มันรวมกันบ่อยๆ 
รวมกันเพื่อไปปล้น รวมกันไปในทางฉิบหาย ไม่ได้เรื่องอะไร

ทีนี้เราที่เป็นบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ในด้านธรรมะ เราก็มารวมกันเพื่อต่อต้าน
สิ่งชั่วร้าย เราไม่ทำาลายใคร แต่เราทำาลายสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในจิตใจของคน ให้คนนั้นมี
จิตใจผ่องใสปราศจากสิ่งโสโครก เหมือนกับเราเอาน้ำาเข้าเครื่องกรอง กรองแล้วน้ำา
สะอาดดื่มได้ 

คนเราก็เหมือนกัน ถ้าใครไม่ดีเราก็จับเข้าเครื่องกรองเสีย แล้วก็ให้เป็นคน
บริสุทธิ์สะอาดเรียบร้อย

อันน้ีควรจะถือว่าเป็นหน้าท่ีของเราทุกคนที่จะชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้ได้
เข้าหาธรรมะ ให้ได้เดินในทางที่ถูกที่ชอบ อย่าไปจูงเพื่อนเข้าไปสู่ทางแห่งอบาย  ให้
เดินไปในทางธรรมะ ช่วยกันทำาอย่างนี้ สังคมก็จะดีขึ้นเจริญขึ้น มีแต่ความสงบ ทุก
คนก็ได้รับความสุขทั่วหน้ากัน.
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คำาสอนของท่านอาจารย์พุทธทาส...
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	 มีศรัทธา	และกล้าหาญ	รักงานจริง	ฯ

   พุทธทาสภิกขุ

การงานเป็นสิ่งน่ารัก
	 อันที่จริง	การงาน	นั้นน่ารัก												
	 เมื่อยังไม่	รู้จัก	ก็อางขนาง	(คือไม่ชอบ)
	 ไม่รู้จัก	ก็ปล่อยปละ	และละวาง								
	 บ้างร้องคราง	เมื่อรอหน้า	ว่าเบื่อจริง

แต่ที่แท้	การงาน	นั้นน่ารัก														
สอนให้คน	รู้จัก	ไปทุกสิ่ง
ถ้ายิ่งทำา	ยิ่งฉลาด	ไม่พลาดยิง								
ได้ตรงดิ่ง	สิ่งอุกฤษฏ์	คือจิตเจริญ

	 การงานนี้	ดูให้ดี	มันน่ารัก														
	 เป็นการชัก	ธรรมะมา	น่าสรรเสริญ
	 คือมีสติ	ฉันทะ	ทมะเกิน														
	 ครั้นหยุดเพลิน	จิตก็วาง	ทางนิพพาน	ฯ

   พุทธทาสภิกขุ



72 73

...ที่พระธรรมวิมลโมลีกล่าวถึงอยู่เสมอ

การงานทำาให้ชีวิตสดใส
	 อันการงาน	นั้นประเสริฐ	ตรงที่สนุก
	 ยิ่งทำางาน	ยิ่งเป็นสุข	ทุกสถาน
	 ทำาชีวิต	ให้สดใส	ใจเบิกบาน
	 ในการงาน	ประจำาวัน	นั่นเองนา

เมื่ออย่างนี้	มีแต่คน	วิมลจิต
เย็นสนิท	ดวงใจ	ไร้โทสา
เกิดสังคม	ที่อุดม	ด้วยเมตตา
อยากเรียกว่า	ธัมมิกะ	สังคมนิยม

	 ผลของงาน	ล้นเหลือ	เผื่อแผ่ทั่ว
	 สัตว์ทุกตัว	ใหญ่น้อย	พลอยสุขสม
	 ทั้งเมืองเล็ก	เมืองใหญ่	ได้ชื่นชม
	 โลกระดม	สุขวาง	ทางนิพพาน	ฯ

   พุทธทาสภิกขุ

เป็นอยู่ด้วยความว่าง
 จงทำางาน	ทุกชนิด	ด้วยจิตว่าง
	 ยกผลงาน	ให้ความว่าง	ทุกอย่างสิ้น
	 กินอาหาร	ของความว่าง	อย่างพระกิน
	 ตายเสร็จสิ้น	แล้วในตัว	แต่หัวที

ท่านผู้ใด	ว่างได้	ดังว่ามา
ไม่มีท่า	ทุกข์ทน	หม่นหมองศรี
ศิลปะ	ในชีวิต	ชนิดนี้
เป็นเคล็ดที่	ใครคิดได้	สบายเอย	ฯ

   พุทธทาสภิกขุ
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ทำาทุกวัน - เสร็จทุกวัน
	 ทำาอะไร	ด้วยใจ	ไม่หมายมั่น
	 ว่า	“ตัวฉัน”	“ของฉัน”	นั้นคุณหลาย
	 ใจเย็นชื่น	ครื้นเครง	เบาสบาย
	 ทั้งร่างกาย	แคล่วคล่อง	ว่องไวดี

ทำาไปพลาง	เสร็จไปพลาง	อย่างนฤมิต
แต่ไม่คิด	ว่าของใคร	ที่ไหนนี่
ไม่มี“ตัว”	ใครทำา	ล้ำาวิธี
งานก็ดี	คนก็สุข	ทุกวันเอย	ฯ

   พุทธทาสภิกขุ

น้ำามนต์แท้  นั้นคือเหงื่อ
	 เหงื่อนั่นแหละ	คือน้ำามนต์	ให้ผลเลิศ
	 นำาให้เกิด	สุขสวัสดิ์	พิพัฒน์ผล
	 น้ำามนต์รด	รดเท่าใด	ไม่ช่วยคน
	 จนกว่าตน	จะมีเหงื่อ	เมื่อทำาจริง

จงรักเหงื่อ	เชื่อมั่น	บากบั่นเถิด
หน้าที่เกิด	สมบูรณ์ดี	มีผลยิ่ง
เป็นพระเจ้า	มาช่วยเรา	อย่าประวิง
จะเป็นมิ่ง	ขวัญแท้	แก่ทุกคน

	 พระพุทธองค์	ทรงเคารพ	ซึ่งหน้าที่
	 ดูให้ดี	เหงื่อออกมา	มหาผล
	 ใช้บูชา	พระพุทธองค์	มิ่งมงคล
	 สาธุชน	มีสุขเหลือ	เพราะเหงื่อเอย	ฯ

   พุทธทาสภิกขุ
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ปาฐกถาธรรม ๙ เรื่อง
ของ พระธรรมวิมลโมลี 
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ธรรมะพระราชา
ป�ฐกถ�ธรรมโดย พระธรรมวิมลโมลี  

ณ โรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

เจริญพร ญาติโยมสาธุชน ทั้งที่รับฟังที่วัดและรับฟังทางสถานีวิทยุกระจาย
เสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คลื่นปัญญานันทะเรดิโอ ทุกท่าน  

บัดนี้ถึงเวลาของการฟังธรรมะ ประจำาวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๓  ดังที่ญาติโยมทั้งหลายทราบเป็นอย่างดีว่าวันนี้เป็นวันมหามงคล คือ วันพ่อ
แห่งช�ติ  ซึ่งเราได้ร่วมกิจกรรมงานวันพ่อมาตั้งแต่วันที่ ๑ คือการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุจำานวน ๙๙ รูป และญาติโยมก็ยังได้ทำาบุญหลายอย่างเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง
ถวายเป็นพระราชกุศลถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทั้งนี้โดยที่มีความ
สำานึกรู้สึกตรงกันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นั้นทรงปฏิบัติพระองค์เป็น
แบบเป็นอย่างให้แก่เราชาวไทยโดยทั่วไป  พระองค์ก็ไม่ได้คิดค้นอะไรที่จะเหนือจาก
คำาสอนในพระศาสนา  แต่พระองค์ทรงนำาเอาหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้ามา
ประพฤติปฏิบัติ  ก็เรียกว่า เป็นจารีตประเพณีของพระมหากษัตริย์ที่นับถือพระพุทธ- 
ศาสนา  ทั้งในสมัยพุทธกาลและปัจจุบัน  พระเจ้าแผ่นดินที่เรียกกันว่า ครองราชย์
โดยธรรม  ก็คือนำาธรรมะในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ  อันที่จริงพระราชธรรม คือ
ธรรมะสำาหรับพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล  แต่เป็นธรรมที่เก่าแก่  
เรียกว่า มาคู่กับโลกมนุษย์ เมื่อมีระบบกษัตริย์เกิดขึ้น  เรามักจะรู้จักกันในนามของ 
“ทศพิธราชธรรม”  คือ ธรรมะ ๑๐ ประการ มีทาน เป็นต้น  

ภาษาบาลีว่า   ทานำ		สีลำ		ปริจฺจาคำ			อาชฺชวำ				มทฺทวำ				ตปํ
												 อกฺโกธำ				อวิหิงฺสญฺจ			ขนฺติญฺจ		อวิโรธนำ
ในธรรมะ ๑๐ ข้อนั้น  มิได้หมายว่า พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นปฏิบัติจึงจะเกิด

เป็นความสุขความเจริญ  แม้ญาติโยมก็สามารถนำามาประพฤติปฏิบัติได้  ในทศพิธ- 
ราชธรรมนั้น  ถ้าย่อให้เหลือน้อย  ก็เหลือเพียงแค่ ๓ ประการ ที่เราเรียกกันว่า 
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ไตรสิกขา  อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา  ศีล 
สมาธิ ปัญญา เป็นเรื่องที่ชาวพุทธศึกษา
และปฏิบัติ  คำาว่า ศึกษา ของพระพุทธเจ้า 
มิได้หมายว่า อ่านหนังสือ หรือฟังคนอื่น
พูด  แต่คำาว่า ศึกษา ของพระพุทธเจ้า
นั้น หมายถึงว่า ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
หลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยวิเคราะห์ศัพท์ 
สิกขา ไว้ ซึ่งเป็นศัพท์ภาษาบาลี  มาจาก
คำาว่า สก  อิกฺข,  สก นี่แปลว่า ตนเอง,  อิกฺข แปลว่า เห็น  เมื่อมาต่อกันเข้าเป็น 
สิกขา แปลว่า สิ่งที่รู้เห็นได้ด้วยตนเอง  สภาพที่รู้เห็นได้ด้วยตนเอง  เช่นว่า  การ
รักษาศีล หรือสมาทานศีลของโยม  โยมจะมีศีล ไม่มีศีล ศีลของโยมจะบริสุทธิ์หรือ
ไม่นี่  พระก็ไม่รู้  คนอื่นก็ไม่รู้  แต่คนที่รู้ก็คือผู้รักษาศีล  ศีลข้อใดของโยมสมบูรณ์
หรือไม่  โยมจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นว่า ศีลของเราข้อนี้ไม่ค่อยบริสุทธิ์  ศีลข้อนี้บริสุทธิ์  

เพราะฉะนั้นคำาว่า ศึกษา ในภาษาบาลี แปลว่า รู้เห็นได้ด้วยตนเอง  รู้ได้ว่า 
อันนี้ผิด อันนี้ถูก  เอาอะไรเป็นเครื่องกำาหนดผิดถูก  ก็คือว่า ตรงตามที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้  ก็ถือว่า ถูก  ถ้าไม่ตรงตามนั้นก็ถือว่า ผิด  คือผิดหลักธรรม ผิดหลักคำาสอน  

เพราะฉะนั้นในเรื่องศีลนี่ พระมหากษัตริย์ ไม่จำาเพาะแต่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ กษัตริย์ทุกพระองค์ที่มีในโลกต้องถือศีล แต่อาจจะเรียกชื่อแตกต่าง
กันไปตามศาสนา  ตามภาษา  แต่ถ้าโดยขั้นพื้นฐานนี่  พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
จะต้องรักษาศีล ๓ ประการ  

๑. ศีลในพระศ�สน�  
๒. ศีลของบ้�นเมือง  และ
๓. เขาเรียกว่า จ�ริตศีล  คือประเพณีของพระมหากษัตริย์  
ใน ๓ ประการนี้  ศีลในพระศ�สน�  อย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่-

หัวฯ  ศีล ๕ นี่ถือว่า เป็นปกติศีล  แปลว่า มีอยู่เสมอ  แล้วยังสมาทานศีลพิเศษ คือ
อุโบสถศีล ในวันธัมมัสสวนะ หรือวันพระ  ยังมีข้าราชการ หรือญาติโยมผู้ใหญ่หลาย
ท่าน  ที่ถือศีลประเภทที่ไม่มีใครรู้  หมายความว่า พอถึงวันพระก็ไม่ทานอาหารตอน
เย็น  ก็เป็นอุโบสถ  แม้ไม่รับจากพระก็เป็นอุโบสถ ถือจนเคยชิน เป็นปกติ  ศีลใน
ศาสนานั้น ถ้าถือได้ปฏิบัติได้  จะระงับความฟุ้งซ่าน  ภาษาพระเรียกว่า วิปฏิสาร  

พระเจ้าแผ่นดิน
ที่เรียกกันว่า 
ครองราชย์โดยธรรม  
ก็คือ นำาธรรมะใน
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติ
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คือความเดือดร้อน อันมาจากการประพฤตินอกศีล  ถ้าประพฤติอยู่ในศีลก็จะได้
ความสงบเย็น  ความสงบเย็นนี่ถ้าสั่งสมมากเข้าๆ ส่งผลต่อชีวิตร่างกาย  มีโรคภัยไข้
เจ็บก็สามารถจะต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้  ทำาให้อายุยืน  

คนรักษาศีลนี่อายุยืน  โยมสังเกตดูพระก็ได้ โยมก็ได้ที่ถือศีลมาตั้งแต่หนุ่มแต่
สาว  วันพระเข้าวัด ไหว้พระ สวดมนต์  เพราะคนถือศีลนี่ ทำาให้งดเว้นอาหารที่เป็น
โทษแก่ร่างกาย  งดเว้นเครื่องดื่มที่เป็นโทษต่อร่างกาย  มันก็ทำาให้ร่างกายนั้นดี  ได้
รับแต่อาหารที่เป็นคุณต่อร่างกาย  เช่นว่า ญาติโยมชาวบ้านที่ถือศีล ๕ ได้นี่ ไม่ไป
ประพฤตินอกศีล มันก็อายุยืน  อย่างเช่น ไม่ดื่มเหล้า หรือไม่เสพสิ่งเสพติด  การดื่ม
เหล้า หรือเสพสิ่งเสพติดเป็นเหตุให้อายุสั้น  อ�ยุสั้น ๒ ประก�ร คือ ๑. เกิดโรคใน
ร่างกาย  ๒. ควบคุมตนเองในการเดิน ในการขับรถไม่ได้ แล้วก็เกิดอุบัติเหตุ  

อุบัติเหตุส่วนหนึ่งในการใช้ยวดยานพาหนะน่ะ มาจากเรื่องเสพสิ่งเสพติด
ของมึนเมา  เมื่อควบคุมตนเองไม่ได้ ก็ควบคุมรถไม่ได้  ดังที่ญาติโยมทราบ ชนกัน
ตายมากบ้าง น้อยบ้าง  ซึ่งน่าเสียดายว่า บางคนอยู่ในวัยที่กำาลังทำางาน  หรือโรค
อีกชนิดหนึ่งที่ญาติโยมทราบกัน เช่น โรคเอดส์  โรคเอดส์นั้น ถ้าเสมอว่าคนถือศีล
ตามหลักคำาสอนได้  มันก็จะไม่เกิด  ทำาให้อายุยืน  ทำาให้ผิวพรรณดี  ที่เขาบอกว่า 
คนรักษาศีลมีผิวพรรณผ่องใส  เพราะว่าคนรักษาศีลนี่ ไม่มีอิจฉาตาร้อน ไม่มีความ
ปรารถนาร้ายต่อผู้อื่น  จึงมีหน้าตาสดใส ถึงแม้อายุแก่แล้ว  เพราะว่า จิตใจที่จะไป
โกรธใครก็ไม่มี  ไปเกลียดใครก็ไม่มี  มีแต่เมตตาปรานี  เมื่อเรามีความเมตตาปรานี
ในจิตใจ  ใจมันก็เปล่งแสงเปล่งรัศมีออกมาทางหน้า ทางร่างกายให้ดูสดใส  แต่คน
ที่โกรธคนอื่นบ่อยๆ หน้าตาไม่สดใส เพราะว่าความโกรธนี่เหมือนกับเราสุมไฟไว้ใน
ร่างกาย  แล้วควันไฟมันก็ออก ออกทางตา ออกทางหู ออกทางร่างกาย  ความโกรธ
เป็นสิ่งลบล้างผิวพรรณ  

ที่เรียกว่า ศีลในพระศาสนานั้น  จะเป็นศีล ๕ จะเป็นศีล ๘ เป็นศีลอะไร
ก็ตาม  เมื่อใครปฏิบัติแล้วคนนั้นน่ะจะรู้  รู้ดีแก่ใจว่าเรามีศีลครบหรือไม่  ขาดศีลหรือ
ไม่  เมื่อใดเราพิจารณาว่า ศีลของเราสมบูรณ์  เมื่อนั้นก็เกิดปีติขึ้นมาในใจ  เกิดความ
รู้สึกนิยมชมชอบตัวเองว่า ไม่ประพฤติผิดศีล  กลับตรงกันข้าม ถ้าคนที่ประพฤติผิด
ศีล  รู้สึกรังเกียจตัวเอง  ว่าเราทำาสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม  แต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้
โอกาสแก่คน  โยมผิดวันนี้ พรุ่งนี้แก้ตัวได้  เมื่อแก้ตัวได้ ความผิดนั้นก็จะเบาบางไป 
ความถูกเข้ามาแทนที่  
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เพราะว่าคนรักษาศีลนี่ 
ไม่อิจฉาตาร้อน 
ไม่ปรารถนาร้ายต่อผู้อื่น  
จึงมีหน้าตาสดใส 
ถึงแม้อายุแก่แล้ว

แม้แต่บวชเป็นพระภิกษุอยู่ ใน
พระพุทธศาสนาก็ใช่ว่าศีลจะบริสุทธิ์ทุก
วัน  แต่เมื่อตกเย็นมา ท่านทำาวัตรเสร็จ ก็
พิจารณาว่า เอ...เราบกพร่องอะไรบ้างวัน
นี้  แล้วท่านก็แสดงอาบัติ  แสดงอาบัติก็
คือบอกให้เพื่อนรู้ว่าเราขาดตกบกพร่อง
เรื่องนั้นเรื่องนี้  เมื่อแสดงอาบัติ เรียกว่า 
ปลงอาบัติตกแล้ว มันก็กลายเป็นพระที่
บริสุทธิ์  เหมือนโยมถ้าหากว่า พลั้งเผลอไป  ก็อย่าไปโทษตัวเองให้มาก  แต่คิดว่า 
เราจะสังวรระวังครั้งต่อไป ไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแก่เรา  ภาษาพระท่านว่า น ปุเนวํ กริสฺ
สามิ, น ปุเนวํ ภาสิสฺสามิ, น ปุเนวํ จินฺตยิสฺสาม ิ  - เมื่อรู้ว่าผิดแล้ว อย่าพูด อย่าทํา 
อย่าคิด ในสิ่งนั้นอีกต่อไป  สิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น  

เพราะฉะน้ันเร่ืองความไม่บริสุทธ์ิแห่งศีล น่ี พระพุทธเจ้าตรัสว่า... สุทฺธิ	อสุทฺธิ 
ปจฺจตฺตํ	 	นาญฺโญ	อญฺญํ	วิโสธเย  - ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์เป็นของ
เฉพาะตน และใครจะมาทําใครให้บริสุทธิ์ก็ไม่ได้... แปลว่า ใจของโยมน่ะ อาตมาจะ
ไปช่วยล้างก็ไม่ได้ ใครจะมาช่วยล้างก็ไม่ได้  เพราะไม่รู้ว่าสกปรก  แต่เจ้าของเอง
ย่อมรู้  ว่าวันนี้เราไม่สบายใจเรื่องอะไรบ้าง  เราผิดพลาดบกพร่องอะไรบ้าง  นัดกับ
เพื่อนผิดนัดหรือเปล่า อะไรต่างๆ นี่  ถ้าหากว่ามันไม่ผิดพลาดบกพร่อง โยมก็ชื่นใจ
ตลอดวันว่า วันนี้ศีลของเราบริสุทธิ์  นี่ที่ท่านบอกว่า สิกฺขา  สิกฺขา ... การศึกษานี่ 
คือต้องรู้เห็นทั้งผิดและถูก  รู้ผิดเพื่อป้องกันไม่ให้ปฏิบัติซ้ำา  รู้ถูกเพื่อจะได้ปฏิบัติให้
มากยิ่งขึ้น ให้ถูกยิ่งขึ้น  มันก็จะทำาให้จิตใจบริสุทธิ์  

ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือพระมหากษัตริย์ของประเทศ
ต่างๆ ในโลก จึงต้องถือศีล ๓ ประการ  ศีลในพระศ�สน� ถือแล้วทำาให้จิตใจสบาย  
ทำาให้กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษ, ศีลของบ้�นเมือง คือ 
กฎหมาย คนถ้าปฏิบัติตามกฎหมายก็อยู่เป็นสุข  แต่ว่าบางคนไม่ปฏิบัติตาม พอไม่
ปฏิบัติตามแม้แต่เล็กๆ น้อยๆ นี่ ก็ทำาให้เสียเวลา  ทำาให้เสียชื่อเสียเสียง  อย่างที่วัด
นี่มีบ่อยๆ โยมมากวาดขยะบ้าง มาล้างห้องน้ำาบ้าง  ถามว่า ทำาไมคุณโยมศรัทธาจึง
มากวาดขยะวัดล่ะ  ที่จริงไม่ได้มาด้วยศรัทธาหรอก ศาลเขาส่งมา เมาแล้วขับบ้าง 
อะไรบ้าง ทะเลาะวิวาทกัน แต่ว่า โทษมันไม่ถึงที่จะไปจำาคุก ก็เลยลงโทษว่าให้ไป
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บริการสังคม จะไปทำาอะไรไปช่วยจราจรโบกรถก็ได้  ไปกวาดขยะที่วัดก็ได้  มีบ่อย  
มาที่วัด  เวลานี้กำาลังร่างระเบียบอยู่เหมือนกัน  คือบางคนนี่เขาส่งมาให้มาบริการ 
สังคม  มาถึง บอกพระเสร็จ แล้วก็มาเที่ยวนั่งอยู่ตามใต้โคนต้นไม้ พอตกเย็นก็ให้
พระเซ็นใบรับรองให้  อย่างนี้ก็เรียกว่า ให้พระช่วยโกหกให้ด้วย  มันไม่ได้มาบริการ
สังคมจริง  บางคนก็.. ได้ไม้กวาดอันหนึ่งก็เดินรอบวัด  ทำาอะไรไอ้หนู  มาบริการ
สังคมครับ  บริการสังคมอะไร เที่ยวลากไม้กวาดอยู่  เรียกว่า มาเอาเวลา  เขาว่า ๔ 
ชั่วโมง ๘ ชั่วโมง ๔๘ ชั่วโมง  แต่ว่าใจไม่ได้บริการจริง  มีคนหนึ่ง  อ้าว!... มาทำาอะไร  
ผมมาบริการสังคมครับ  ไปทำาอะไรมา  ไปขับรถชนเขามา  แล้วทำาไม  เพราะมันเมา  
บอกต่อไปจะเลิกไหม  ยังไม่แน่  แน่ะ! ยังต่อรองอยู่นะ ยังไม่แน่  บอกว่า ถ้ายังไม่
แน่ หลวงพ่อก็ยังเซ็นรับรองไม่ได้ เพราะถ้าเซ็นรับรองไปเหมือนกับว่าหลวงพ่อนี่ ไป
เท็จกับศาลอีก  เพราะว่า พวกเธอนี่ศาลส่งมา ต้องเคารพในคำาตัดสินของศาล  เรา
ควรนึกว่า ศาลท่านปรานี แทนที่จะเอาเราไปจำาขังนี่ ให้มาบริการสังคมเพื่อให้สำานึก 
รู้สึกว่า สิ่งที่ทำาไปมันบกพร่อง  ต่อไปแก้ไข อย่าไปทำาอีก  ถ้าทำาซ้ำาแล้วซ้ำาอีก ซ้ำาแล้ว 
ซ้ำาอีก นานเข้า ใจก็ชาชินกับความชั่ว  

เขาบอกว่า ใกล้ชิดสิ่งใด ก็ไปตามสิ่งนั้น ถ้าเราชาชินกับความผิดพลาด 
บกพร่อง บ่อยเข้าๆ  มองไม่เห็นโทษแห่งความผิดแม้เล็กน้อย  ไอ้ความผิดเล็กน้อย
นี่ ถ้ามันมาก ทำาบ่อยเข้าๆ โบราณเขาบอกว่า “ดินพอกหางหมู”นั่นแหละ  เหมือน
กับพอกทีละเล็กละน้อยๆ เพราะว่า เมื่อก่อน หมูมันมีหาง แต่ว่าปัจจุบันนี่ หมูไม่
ค่อยมีหางแล้ว  เกิดมาเขาก็ตัดหางทิ้ง  เลยไม่ได้พอกหางหมูเลย  พอมันพอกมาก
เข้าๆ อาตมาเคยเห็น ตอนเด็กๆ พอมันวิ่งทีหนึ่งก็ไอ้ดินมันก็แกว่งถูก  มันก็ตกใจต้อง
วิ่งหนีหางตัวเอง  โอ..หมูนี่โง่ วิ่งหนีหางตัวเอง  พอเรามาดูคน  อ๋อ..คนก็เหมือนกัน 
อย่างบางคนไปยืมหนี้ ยืมสินเขา  ยืมเรื่อย  ดอกไม่ส่ง  ยืมเรื่อย  ดอกไม่ส่ง  ไปๆ 
มาๆ ต้องหนี  ก็เหมือนกับหมูหนีหางตัวเอง  มันจะหนีไปไหน ก็หางมันอยู่ติดกับตัว 
ไปไหนหางมันก็ไปด้วย ดินมันยังพอกอยู่  แต่ว่าถ้าไปแช่น้ำาให้ดินมันหลุดเสีย มันก็
อยู่ได้  คนก็เหมือนกัน  ถ้าเรารู้ว่า เป็นหนี้เป็นสินเขา เราก็จ่ายเขาไปบ่อยๆ บ่อยๆ 
นานเข้ามันก็หมด  แต่บางคน  เอ้า! ไม่ต้องจ่าย เบี้ยว แล้วก็หนี หนีไปไหนมันก็ติดใจ
ไป  ติดตัวไป เหมือนกับโจรผู้ร้ายหนีคดีน่ะ  สมมุติว่า ก่อคดีขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้ว
ก็หนีไป  หนีไปแล้วไม่ใช่ว่าความผิดมันจะพ้น  บางคน ๕ ปี ตำารวจจับได้ ความผิด
ยังเท่าเดิม  ๑๐ ปี จับได้ความผิดยังเท่าเดิม  เห็นไหมว่า ทำาผิดแล้วหนีไป  ความ
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ผิดมันก็ติดตัวเราไป  ไปอยู่ที่ไหนก็ต้อง
หลบๆ ซ่อนๆ บางคนหนีไปต่างประเทศ 
ไปเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนาม ผลสุดท้ายเขาก็
ต้องตามจับได้อยู่ดี  นี่ให้เห็นว่า พลังแห่ง
กรรมน่ะ คนหนีไม่ได้  หนีไปไหนก็ไม่ได้  
กรรมมันตามไปเพราะว่า เราเป็นผู้ทำา เรา
เป็นผู้จดจำาไว้  จิตเป็นผู้เก็บ  จิตนี่เขาแปล
ว่า เก็บ  เก็บดี เก็บชั่ว เก็บบาป เก็บบุญ  
ดี ชั่ว บาป บุญที่โยมทำาไว้น่ะ ไม่ต้องฝากธนาคาร  แต่จิตมันเก็บไว้ มันรู้ ใจโยมนี่รู้  
ว่าโยมทำาผิด ทำาถูกอะไรนี่  นี่เขาเรียกว่า การรักษาศีลที่เป็นของพระศาสนา  ศีลที่
เป็นของบ้านเมือง คือ กฎหมาย  กฎหมายตั้งแต่เล็กจนใหญ่สำาคัญ ถ้าเราประพฤติ
ปฏิบัติตามนั้น  ความเดือดร้อนก็ไม่เกิด  

ศีลอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า จ�ริตศีล นี่คือสิ่งที่ปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณี  
มันก็กลายเป็นศีล  ทีนี้พระมหากษัตริย์นี่ เรียกว่า มีกฎมณเฑียรบาลบ้าง อันนี้ใช้
เฉพาะพระมหากษัตริย์  เรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์บ้าง  จารีตประเพณีบาง
อย่างในรั้วในวัง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นทุกประการจึงจะสมบูรณ์  แม้ใครจะรู้
หรือไม่รู้ก็ตาม แต่ว่าต้องประพฤติปฏิบัติ  ในศีล ๓ ประการนี้ จึงก่อให้เกิด ทศพิธ- 
ร�ชธรรม  เพราะว่า ศีลเป็นตัวก่อให้เกิดเมตตา มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น  ใน
ทศพิธราชธรรมนั้นเป็นการก่อให้เกิดความมั่นคงแก่สังคมของประเทศนั้นๆ  อย่าง
ท่านกล่าวไว้ในจักรวรรดิสูตร  แปลว่า ข้อปฏิบัติของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ  ว่า ยามที่ประชาชนอดอยากยากแค้น  ต้องนำาพระราชทรัพย์ออกมาแจก
จ่ายชาวบ้าน  ยามที่คนขาดแคลนอาหาร  ต้องนำาอาหารจากพระคลังหลวงไปแจก
จ่ายชาวบ้าน  สิ่งเหล่านี้ญาติโยมเห็นคุ้นตา  ฟังจนคุ้นหู  น้ำาท่วม พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานครั้งละ ๒๐ ล้าน ครั้งละ ๑๐ ล้าน เป็นเงินสด ที่เขา
บอกว่า เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  ข้าวของอีกต่างหาก  นี่อยู่ในจักรวรรดิสูตร 
หรืออยู่ในทศพิธราชธรรม ข้อว่า ทานํ การช่วยเหลือประชาราษฎร ในยามมีภัย ใน
ยามเกิดภัย  บ้านเรามีภัยประจำาบ้านประจำาเมืองอยู่ ๓ ภัย  อุทกภัย ภัยอันเกิดจาก
น้ำาท่วม ญาติโยมเห็นปรากฏชัดเจน ว�ตภัย ภัยเกิดจากพายุหรือลมพัดแรง แล้วก็ยัง
มีภัยแล้ง  ภัยแล้งบางปีบางแห่งอดอยากก็ต้องเอาน้ำาไปส่ง  อีกภัยหนึ่งคือ ภัยหน�ว  

ทศพิธราชธรรมก่อให้เกิด
ความมั่นคงแก่สังคมของ
ประเทศนั้นๆ ท่านกล่าวไว้
ในจักรวรรดิสูตร  แปลว่า 
ข้อปฏิบัติของผู้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ
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๓ ภัยนี้นี่เรียกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นี่เป็นเจ้าภาพตลอดกาล  
เอ้า..พอฝนตกน้ำาท่วม เอ้า ไปแจกของช่วย  พอหนาวไปแจกผ้าห่มช่วย  แล้งไป
แจกน้ำา  ไม่มีใครบังคับพระองค์  แต่ว่าพระราชหฤทัยที่รักใคร่ เมตตา อนุเคราะห์
ประชาชน คอยกระตุ้นเตือน แล้วพระองค์ก็ปฏิบัติ  จึงเป็นที่รักใคร่ เคารพนับถือ
ของญาติโยม  วันก่อนอาตมาบอกญาติโยมว่า จะไปทอดผ้าป่า ๗๕ วัดที่ปักษ์ใต้ 
แล้วก็ญาติโยมเอาสตางค์ใส่ถุงย่ามอาตมานี่ได้พอดีเลย  ถวายวัดละพัน  ๗๕ พัน 
ญาติโยมรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลด้วยนะ  แต่อาตมานึกไม่ถึงว่า เราไปทอดผ้าป่าไม่
ได้บอก  แต่ว่าในหลวงท่านทราบกับใครไม่รู้ มีถุงพระราชทานไปถวายทุกวัดเหมือน
กัน มีถุงพระราชทานข้าวของอะไร ๗๕ ถุงเหมือนกัน โอ..เพราะฉะนั้นพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นี่ เรียกว่า ท้าวสหัสเนตร  มีพระเนตรพระกรรณตั้งพัน รู้
สุข รู้ทุกข์ของชาวบ้าน แล้วก็มีส่วนร่วม  นั่งสนทนากับพระองค์หนึ่ง  พระบอกว่า 
ผมนี่..อาหารคาวหวาน อาหารแห้ง ที่ใส่มาในถุงนี่ผมไม่ค่อยปลื้มใจเท่าไรหรอกเจ้า
คุณ  แต่ที่ปลื้มใจนี่ ถุงนี่ ผมเก็บไว้ได้ ๓ ใบแล้ว  ถุงอะไรที่เก็บ  ถุงพระราชทาน
ไงล่ะ เอาเก็บไว้เลย ไว้เป็นที่ระลึก ว่า แหม..เราอยู่ในป่าในดง ในหลวงยังส่งของ
มาให้  นี่มันเป็นเหมือนน้ำาทิพย์ชโลมใจ  พระท่านอยู่ในที่ธุรกันดารแต่ยังได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณ..ชื่นใจ  ชาวบ้านเขาก็ดีอกดีใจ  เรื่อง “ทาน”เพียงข้อเดียวนะ เรียก
ว่า มัดน้ำาใจคนไว้ได้  

ท่านบอกว่า “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ได้รับ”  ไม่ว่าใครทั้งนั้น  ญาติโยมเอง
ก็เหมือนกัน  ประพฤติปฏิบัติไป  คนให้ทานนี่มีพวกมาก มีบริวารมาก  เมื่อวันที่ 
๓ อาตมาไปเจริญพุทธมนต์แล้วก็ฉันเพลที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย ที่วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไปสร้างโบสถ์  แหม..ไปเห็นแล้วมัน
ไม่น่านึก โยม ประเทศไทย เขานิมนต์พระมาเท่าไร  ๓๕,๐๐๐ องค์  แม่ชีทศพร ที่วัด
พิชัยญาตินี่รับเป็นประธานจัดอาหารเลี้ยงพระ  เลี้ยงพอ ๓๕,๐๐๐ องค์ ผลานิสงส์
ของทาน แล้วไม่ใช่ว่า ทำาข้าวกล่องมาแจกองค์ละกล่องนะ จัดวางโต๊ะอย่างดี อาหาร
อย่างดี  แล้วยังไปเลี้ยงคนที่มาร่วมงานและคนขับรถอีก  คนให้ทานชื่อว่า มีบริวาร
มาก มีน้ำาใจกว้าง  เลี้ยงพระ ๓๕,๐๐๐ องค์ นี่ถ้าทำา ๖ โมงเช้าจะทันฉันหรือเปล่า 
ไม่ทันแน่  แค่เรียงจาน วางโต๊ะก็ไม่ทันแล้ว  สองสามวันนะ  เรื่องการให้ทานจึง
กลายเป็นคนที่ได้บริวารมาก  อาตมาก็พลอยชื่นใจไปด้วย เพราะว่า พระที่มาจาก
ต่างจังหวัดไม่มีที่พัก ก็ไปนอนใต้ถุนโบสถ์เราด้วย  พระไปพักตั้ง ๓-๔ พัน  ปรากฏ
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ว่า บกพร่องเรื่องห้องน้ำาไม่เพียงพอ  อาตมาก็... น้ำาไม่พอก็ไม่เป็นไร เอากระแป๋งตัก
น้ำาในสระขึ้นมาอาบได้  เพราะโบสถ์มันอยู่ในสระอยู่แล้ว ได้ประโยชน์ ไปเห็นแล้ว
สบายอกสบายใจ เพราะฉะนั้นในวันที่ ๑๙ นี่ไปยกช่อฟ้า ไปฉลองพระนี่ โยมต้องมา
ให้ตรงเวลานะ เที่ยงวันนี่ล้อหมุนเลย ไปยกช่อฟ้าก่อนสักตัวนึง แล้วก็ฉลองพระ เพื่อ
ให้โยมได้ไปเห็น เพราะว่า โยมหลายท่าน  ๒-๓ ปีนี้ บางคนยังไม่ได้ไป  ไปตั้งแต่เอา
กระเบื้องมุงหลังคา  บางคนไปเมื่อยกพระขึ้นบนฐานชุกชี  ตอนนี้พระเสร็จเรียบร้อย
ก็จะได้ไป  

การให้ทานยังถือว่า เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างคน ระหว่างกลุ่ม  ที่
หลวงพ่อปัญญาเทศน์ว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้” มันได้จริงๆ เราให้ไป มันก็ได้มาคืน ให้
ไป มันก็ได้มาคืน  นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมรณภาพไปครบ ๓ ปีนี่ อาตมาจ่าย
ไป ๑๐๐ กว่าล้าน เกือบ ๒๐๐ แล้ว  มาจากไหน ก็มาจากโยมให้น่ะ  ถ้าให้แล้ว
อาตมาเก็บๆ เก็บๆ ไม่จ่าย โยมคงไม่ให้  แต่ที่โยมให้นี่ เพราะว่าให้แล้วอาตมาก็ให้
ต่อ เอาไปสร้างโรงพยาบาล เอาไปสร้างโบสถ์กลางน้ำา สร้างที่ในวัด โยมก็เห็นกับตา 
คำาว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ของหลวงพ่อนี่เห็นชัดเจน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชน  ที่ไหนๆ น้ำาท่วม เหนือ อีสาน ใต้ กลาง 
ไม่มีพ้นพระเนตรพระกรรณของพระองค์ มีส่วนร่วม  

แต่นี่ก็จะเป็นครั้งแรกของโลก ที่วันนี้เขาจัดพิธีถวายพระพรในแม่น้ำาเจ้า- 
พระยา  ตั้งเวทีใหญ่โต อาตมาไปแอบดูแล้ว  เพราะว่า ๒ วันมาแล้ว เมื่อวานก็ไป
เจริญพระพุทธมนต์ที่พระอุโบสถวัดพระแก้ว ก็เลยบอกเด็กว่า ไปก่อนเวลา เผื่อ
เผลอๆ ได้ไปดูอะไรกับใครเขาบ้าง  กลางวันมันยังไม่มีคน แค่ไปดูรอยมันก็ยังดี  ดู
เขาตั้งเวที  ดูอะไรต่อมิอะไร  นี่ญาติโยมคอยดูคืนนี้เขาถ่ายทอดโทรทัศน์  นี่เขาว่า 
เป็นครั้งแรกของโลกนะ การจัดพิธีถวายพระพรในน้ำานี่ มิได้หมายว่า เขาลงไปว่าย
น้ำาถวายพระพร แต่ตั้งเวทีลงในแม่น้ำาเจ้าพระยา แล้วเรือนี่ เห็นเมื่อคืนโทรทัศน์เอา
มาออก  เรือมาจากนครพนม เรือมาจากอุบลฯ ที่ทำาเรือไหลไฟนี่ เรือไฟนี่  อาตมานึก
ทีหนึ่งก็ เอ้อ โยมบริษัทขายกาแฟนี่คงจะดีใจนะ เพราะเขาเอากระป๋องกาแฟน่ะ เอา
น้ำาออก ดื่มหมดแล้วก็ใส่น้ำามัน  แล้วก็ทำาไส้ไว้ ติดประดับประดาตกแต่ง  แต่ว่าเรื่อง
การไปดูพระราชพิธีอย่างนี้น่ะ  ถ้าไปดูที่นั่นน่ะขาดทุน  โยม  สู้ดูที่บ้านไม่ได้  อาตมา
เคยไป เมื่อพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปีมั้ง ไปดูเขาซ้อมทางเรือที่สะพานพระปิ่น-
เกล้าไปจนถึงโน้น สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ เราก็ไปนั่งจองสถานที่ท่าเรือวัดอรุณฯ  
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เห็นแค่นั้นแหละ ที่ที่เรานั่ง ตรงอื่นเราไม่เห็นเลย  สู้พระที่ท่านอยู่กุฏิไม่ได้  ท่านบอก
ว่า ท่านเห็นหมดเลย เขาถ่ายทอดโทรทัศน์  เพราะกล้องมันหลายตัว  ไอ้เราไปนั่ง
เอาตรงไหนก็เห็นแค่ตรงนั้นน่ะ  เวลายังไม่ถึง ก็ไปนั่งดูน้ำา  แต่ถ้าดูในโทรทัศน์นี่เขา
จะให้ดูทุกมุมเลย ตรงนั้น ตรงนี้ ตรงโน้น  อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของ
ชาวบ้านว่า ในหลวงให้ตลอดปี  แล้วเรามาให้ในหลวงวันเดียว  ท่านให้ตลอดปี  

อย่างอาตมาก็ได้รับตลอดปี  เพราะว่า ท่านให้สมณศักดิ์เป็นชั้นธรรม  “พระ
ธรรมวิมลโมลี” นี่ถ้าในหลวงไม่ตั้งก็เป็นไม่ได้  เราก็ใช้ตลอดปี แต่ว่าทำาเผื่อท่านน่ะ  
อย่างบวชพระเมื่อวันที่ ๑  เราก็บวชแค่วันเดียว ทุ่มกว่าๆ ก็เสร็จแล้ว  เราเหนื่อย
แค่วันเดียว แต่ได้บูชาคนที่เราเคารพนี่ ก็เป็นความชื่นอกชื่นใจ  เพราะอันนั้นมา
จากความรู้สึกว่า ท่านเป็นผู้มีบุญ มีคุณ ไม่ว่ากะญาติโยม พระสงฆ์องค์เจ้า ทุกหมู่
เหล่า  ท่านโปรยปรายพระเมตตาไป  พระเมตตาที่โปรยปรายไปก็สะท้อนกลับมาที่
พระองค์  ยิ่งพระองค์ให้มาก  ความรักก็ยิ่งมากทวีคูณ  การแสดงออกของประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ จึงเกิดขึ้น  แม้บางสิ่งบางอย่างเรานึกว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้  แต่คน
หมู่มาก คนนั้นเอามาอย่าง  คนนี้เอามาอย่าง  เมื่อมารวมที่เดียวก็ดูหลากหลาย  ดู
เป็นความสวยงาม  

นี่เรียกว่า พระองค์ทรงตั้งอยู่ในศีลของพระมหากษัตริย์  ที่เรียกว่า ทศพิธ-
ราชธรรม  อย่างสมบูรณ์  ทำาให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนาน  ได้ทำางานในฐานะ
พระมหากษัตริย์ของประเทศ นำาพาประชาชนให้ปราศจากความทุกข์ความเดือด
ร้อน  สมัยโบราณนี่ พระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้นำาทัพออกไปรบกับศัตรูต่างประเทศ  
อย่างพระนเรศวรมหาราช  พระเจ้าตากสินมหาราช  หรือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช  แต่ว่ายุคปัจจุบันนี่ พระมหากษัตริย์ไม่ต้องขึ้นคอช้าง  ไม่ต้องถือปืน  ไม่
ต้องถือหอกถือดาบ  แต่ว่ารบกับความทุกข์ยากของประชาชน  รบกับปัญหาที่เกิด
ขึ้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯก็เป็นผู้นำา นำาทำาการรบกับความขัดแย้ง  อย่าง
สมัยที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็เป็นแม่ทัพ ทำา
อย่างไรให้คนประสานสามัคคีกัน จนว่าหมดเรื่องคอมมิวนิสต์  ปัจจุบันมีเรื่องความ
ขัดแย้งกัน พระองค์ก็พยายามที่จะประสานความขัดแย้งของประชาชน  เพราะ
ประเทศชาติที่มีคนขัดแย้งกัน มันพัฒนายาก หาความสุขได้ยาก เราจะเห็นได้ว่า 
เมื่อครั้งที่เขาเดินขบวน มีคนบาดเจ็บ มีคนล้มตายนี่ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานความช่วยเหลือ คนบาดเจ็บให้เท่านั้น ถ้าถึงแก่ชีวิตให้เท่านั้น ไม่ได้เลือก
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ว่าฝ่ายใด แต่ทุกคนก็เป็นประชาชนของ
พระองค์  พระเมตตาอย่างนี้ เรียกว่า แผ่
ไปโดยไม่จำาเพาะ เรียกว่า อโนทิสผรณา- 
เมตตา

การแผ่เมตตา  มี ๒ อย่าง ๑. โอทิส- 
ผรณาเมตตา  ๒. อโนทิสผรณาเมตตา  

เมตตาที่แผ่ไปจำาเพาะเจาะจง  
นาย ก. นาย ข. คนนั้นคนนี้ เรียกว่า โอทิส- 
ผรณ�เมตต�  

อีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า อโนทิสผรณ�เมตต� นี่  แผ่เมตตาไปไม่จำาเพาะ
เจาะจง เหมือนคำาแผ่เมตตาที่เราใช้ว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ 
เจ็บ ตาย อย่ามีเวรมีภัยนี่ อันนี้เป็นอโนทิสผรณาเมตตา คือไม่จำาเพาะว่า สัตว์ใดสัตว์
หนึ่ง  คนใดคนหนึ่ง แต่ทั้งหมด  การแผ่ไปเช่นนี้มีผลานิสงส์มาก มีความรักมาก มี
ความปลอดโปร่งมาก มีความไม่มีเวร มีความไม่มีภัย  นั่นก็เรียกว่า เป็น จ�ริตศีล  
คือศีลที่ปฏิบัติเป็นจารีตประเพณี  

จารีตประเพณีนั้นย่อมทำาให้เห็นความจริง เห็นสุขเห็นทุกข์  เหมือนอย่าง
พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติตามประเพณีของพระพุทธเจ้า  ก็เรียกว่า จ�ริตศีล  อย่างเช่น 
เมื่อครั้งเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่  แสดงธรรม
โปรดพระเจ้าสุทโธทนะประยูรญาติ เสร็จแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ดี  ประยูรญาติก็ดี  
มิได้นิมนต์ไปฉันอาหาร  รุ่งขึ้นเช้าท่านมาพิจารณาว่า  ประเพณีของพระพุทธเจ้าทำา
อย่างไร  พระพุทธเจ้า แม้จะเสด็จบ้านหรือเมืองของพระพุทธบิดา ถ้าไม่มีใครนิมนต์  
ย่อมออกรับบิณฑบาต  พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน รุ่งเช้าก็นุ่งสบง ทรงจีวร ถือบาตร 
เดินไปตามถนนเพื่อบิณฑบาต  พระเจ้าสุทโธทนะรู้ว่า พระลูกชายออกบิณฑบาต 
รีบมาเฝ้า แล้วบอกว่า ท่านทำาอย่างนี้ โยมเสียหายหมด ลูกพระเจ้าแผ่นดินมาเที่ยว
เดินขอทานอยู่น่ะ ไม่ใช่วงศ์ของเรา  พระพุทธเจ้าบอกว่า มหาบพิตร นั่นเป็นวงศ์
ของพระองค์ แต่เวลานี้อาตมาอยู่ในวงศ์ของอาตมา วงศ์ของอาตมาชื่อว่า พุทธวงศ์  
พุทธวงศ์แปลว่า พระพุทธองค์ทุกพระองค์ต้องบิณฑบาตเลี้ยงชีพ  อาตมาก็ประพฤติ
เช่นนั้น  เพื่อรักษาวงศ์ของพระพุทธเจ้า  เขาเรียก ๒ อย่าง เรียก พุทธวงศ์ก็ได้  เรียก 
อริยวงศ์ก็ได้  พุทธวงศ์ หรืออริยวงศ์ แปลว่า วงศ์ของพระพุทธเจ้า หรือวงศ์ของอริย

ยุคปัจจุบันนี่ พระมหากษัตริย์
ไม่ต้องขึ้นคอช้าง  
ไม่ต้องถือปืน  
ไม่ต้องถือหอกถือดาบ  
แต่ว่ารบกับความทุกข์ยาก
ของประชาชน
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เจ้า  พระเจ้าสุทโธทนะก็เลยนิมนต์ให้ไปฉันในพระราชนิเวศน์  นั่นแปลว่า แม้แต่
พระพุทธเจ้า ก็ไม่ละเลยจาริตศีล  

พระพุทธเจ้านั้นนอกจากจะแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนแล้ว  พระพุทธเจ้า
องค์ก่อนๆ ท่านปฏิบัติอย่างไร  ก็คงปฏิบัติเช่นนั้น  อย่างเช่นว่า ทำายมกปาฏิหาริย์
แล้วไปจำาพรรษาที่ไหน  พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ไปจำาพรรษาบนสรวงสวรรค์โปรด
พระพุทธมารดา พระองค์ก็ทำาเหมือนกัน  อย่างนี้น่ะเรียกว่า ประเพณีก็ได้  เรียกว่า 
จาริตศีลก็ได้  ปฏิบัติสืบต่อกันมา  เหมือนกับพระมหากษัตริย์ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็น
ราชประเพณี  ทำาให้ประเพณีเก่าแก่ก็เหลืออยู่  แต่ถ้าหากว่า ไม่รักษาจารีตประเพณี  
ประเพณีเก่าๆ ที่เราไม่เคยเห็นก็สูญหายไป  พระมหากษัตริย์จึงเป็นผู้รักษาจาริตศีล 
หรือเรียกว่า ราชประเพณี ไว้ทุกประการ ไม่ให้ขาดเหลือ  แม้แต่การทำาบุญนี่ วันนี้
เย็นนี้อาตมาไปเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  แล้วพรุ่งนี้ก็ไปรับ
พระราชทานฉันตอนเพล  ไปรับพระราชทานฉันนี่ รักษาจารีตเก่า ต้องถือบาตรไป
ด้วยนะ  อย่านึกว่าไปฉันในวัง ในหลวงถ้วยเยอะ ท่านไม่ให้ถ้วยนะ  พระทุกองค์
ตั้งแต่สมเด็จไปต้องถือบาตรไป  แล้วถึงเวลาจะถวายภัตตาหารนี่  ของในหลวงนี่ใช้
ขันใบใหญ่  พระ ๘๔ องค์ก็เตรียมไว้ ๘๔ ขันเลย  ถึงเวลาก็ใส่บาตร  พระองค์จะใส่
สัก ๒-๓ องค์ เฉพาะสมเด็จพระราชาคณะ นอกจากนั้นก็พระบรมฯ บ้าง หรือข้าทูล
ละอองธุลีพระบาทที่เข้าในพิธี ช่วยกันใส่บาตร  พระก็ต้องฉันอาหารในบาตร  ไม่ใช่
ว่าฉันในถ้วยในจาน  ทำาไมล่ะ?  ก็เพื่อต้องการรักษาประเพณี  ทั้งประเพณีบ้าน ทั้ง
ประเพณีวัด  พระก็จะได้นึกว่า เอ้อ..นี่พระพุทธเจ้าฉันอย่างนี้  แม้ไปในรั้วในวังก็ฉัน
อย่างนี้  ใช้บาตรเป็นภาชนะในการฉันภัตตาหาร  ตามบ้านญาติบ้านโยมเขาไม่มีใคร
รักษาแล้ว  ถ้าหากว่า โยมนิมนต์ไปฉันในบ้าน แล้วว่า เอ้อ..ท่านเจ้าคุณเอาบาตรไป
ด้วยนะ  อะไร..บ้านโยมไม่มีจานเลยหรือ?  เขาก็ว่าเอา  เดี๋ยวนี้มีถือบาตรไปบ้างก็
เฉพาะงานแต่งงาน  บางทีไป ๙ องค์ก็เอาบาตรไปแค่ ๓ ใบ ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวใส่
บาตรเท่านั้นเอง  พระก็ฉันด้วยจาน  แต่ของในหลวงท่านรักษาไว้  รักษาประเพณี
ไว้ว่า ให้พระนั้นเอาบาตรไป  เพราะว่า ที่ตรงนั้นน่ะ พอเสร็จแล้วมันก็ถ่ายทอดออก
วิทยุ ออกโทรทัศน์ มันไป เห็นไปทั่วโลก  คนที่อื่นก็ได้เห็น  เมืองอื่นก็ได้เห็น  อย่างนี้
ก็เรียกว่า ประเพณี หรือเรียกว่า จ�ริตศีล  ศีลที่ประพฤติปฏิบัติต่อๆ กันมา  

ดังนั้น อย่างที่วัดนี่ ทำาไมพระบวชมา ต้องให้ฉันอาหารในบาตร หรือใช้ฝา
บาตรเป็นภาชนะ? เพราะหลวงพ่อเริ่มไว้อย่างนี้  ถ้าอาตมาว่า หลวงพ่อไม่อยู่แล้ว 
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โยม..ตั้งโต๊ะอาหารแบบโต๊ะจีนดีกว่า  ก็เป็นการยกเลิกประเพณี  เหมือนกับว่าสิ่งที่
หลวงพ่อทำาไว้ไม่ดี  เพราะฉะนั้นจะต้องรักษาประเพณีของวัดไว้  

แม้แต่การแสดงธรรมก็เหมือนกัน วันอาทิตย์..ถ้าอาตมาไม่อยู่ก็ต้องมีพระ 
องค์หนึ่งแสดงธรรม เพราะมันเป็นประเพณีของวัดชลประทานฯ ไปแล้ว  ถ้าโยมมา
ไหว้พระสวดมนต์แล้วไม่มีพระเทศน์ก็เสียหาย  เทศน์นี่ ที่จริงก็น่าจะนั่งธรรมาสน์ 
แต่เพราะว่า หลวงพ่อยืนเทศน์ตรงนี้ จนสิ้นอายุของท่าน  เราจะมานั่งเทศน์ก็ไม่ได้ 
ก็ต้องรักษาไว้  ให้เป็นเอกลักษณ์ของวัด  เป็นธรรมเนียมของวัด  เหมือนญาติเหมือน
โยมก็เหมือนกัน นั่งฟังปาฐกถาธรรม นั่งเก้าอี้สบายๆ นั่งไปบ้าง หลับไปบ้าง อะไรก็
แล้วแต่  ถ้าบอกว่า เอ๊..ไม่ได้แล้ว ไม่สวย ไม่เป็นวัฒนธรรมไทย  เอาเก้าอี้ออกนั่งกะ
พื้นเถอะ  ถ้าอาตมาประกาศว่า อาทิตย์หน้านั่งกะพื้นนะ  โยมในนี้น่ะหายไปหลาย
คน  เพราะนั่งไม่ได้  นี่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำามาน่ะมันผ่านการทดสอบแล้ว  อย่าง
วัดเราทำามาอย่างนี้ก็ผ่านการทดสอบ  เริ่มปาฐกถาธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ 
มาถึงปีนี้น่ะกี่ปี  ผ่านการทดสอบ ผ่านญาติ ผ่านโยมมารุ่นแล้วรุ่นเล่า  

เหมือนการบวช ก็เหมือนกัน  ที่อื่นเขาบวชวันละองค์ สององค์ สามองค์  พวก
เราวัดชลฯ ไม่บวชละ บวชมันวันเดียว ๕๐ องค์ ๑๐๐ องค์ ๘๐ องค์ เป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติใครก็รู้  เดือนละครั้งๆ จะมีพิเศษหน่อยก็เดือนธันวาฯ นี่บวช ๒ ครั้ง  ครั้ง
หลังก็วันที่ ๒๕  บวชส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  เพราะถ้าไม่บวชนี่มันมีปัญหา  บ้าน
นั้นก็จะใส่บาตร  หมู่บ้านโน้นก็จะใส่บาตร พระไม่พอ  แต่พอมีพระบวชใหม่เข้ามา
สักสี่ห้าสิบองค์ ๗๐ องค์ อย่างนี้ ผสมกับพระเก่า ก็ช่วยโยมได้หลายหมู่บ้านที่เขาจะ
ทำาบุญใส่บาตร  แล้วก็วันปีใหม่มันมีการหยุดอยู่ ๔ วัน ๕ วัน  เขาก็ไปลางานเพิ่ม
เติมสิบกว่าวันก็สามารถบวชได้ ๑๕ วัน  อย่างนี้น่ะ  สิ่งใดก็ตามที่ทำามาเป็นประเพณี
แล้วนี่หยุดไม่ได้  ต้องสืบต่อ  ต้องรักษาไว้  

ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่ใช่ว่า ท่านรักษาประเทศบ้านเมือง
อย่างเดียว  แต่ว่ารักษาจารีตประเพณีเก่าแก่ของเมืองไทยไว้  ที่เรียกว่า วัฒนธรรม  
เช่นการทำาบุญก็เหมือนกัน  กฐินนี่ โยมได้วัด ๒ วัด ๓ วัด ก็นับว่าบุญแล้วปีหนึ่ง แต่
ในหลวงกี่วัดล่ะ พระอารามหลวงหมดทั่วประเทศมีเป็นร้อย เสด็จไม่ได้  มอบคนนั้น
คนนี้ที่เขาเรียกว่า รับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย  กฐินหลวงนี่โยมเป็นเจ้าภาพได้  
เขาเรียกว่า ขอรับพระราชทาน  ผ้าไตร เครื่องบริขารเป็นของในหลวง  แต่ว่าสตางค์
โยมหาสมทบได้ เรียกว่า โดยเสด็จพระราชกุศล  เวลานี้กฐินพระราชทานมีไปถึงต่าง
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ประเทศ  อย่างที่วัดอตัมมยตาราม ที่ซีแอตเติ้ล สหรัฐอเมริกา ที่พระครูปลัดฤทธิ์ไป
เป็นเจ้าอาวาส  ปีนี้ก็ได้รับกฐินพระราชทาน  คุณโยมขอไป  เขาก็จะนิมนต์อาตมาไป
ร่วมด้วย  แต่บังเอิญว่า มันทอดตรงกับที่วัดชลประทานฯ ก็เลยไปไม่ได้  นี่พระบารมี
แผ่ไพศาลไปถึงต่างประเทศ  

ถ้าโยมติดตามดูรายการโทรทัศน์ เมื่อคืนนี้ ที่ประเทศลาวมีโครงการตาม 
พระราชดำาริหลายโครงการ  แสดงว่า ในแถบถิ่นนี้ในหลวงไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
เฉพาะประเทศไทยนะ  ตัวนั้น..กฎหมายนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศไทย  แต่ว่า
พระราชดำาริ หรือความคิดความอ่านของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของประเทศข้าง
เคียง  เขาก็นำาไปใช้  อย่างโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูที่นี่เวลานี้เขาทำากันทั่ว
โลก  ที่ไหนๆ เขาก็ทำา  วันก่อนสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จไปเปิดงานสัมมนาหญ้าแฝก 
โน่น..แอฟริกาใต้  เพราะว่า ได้ช่วยรักษาหน้าดินไว้  บางประเทศ ดินเขาไม่ค่อยมี
หญ้า ไม่ค่อยมีวัชพืช ทีนี้ก็ได้โครงการปลูกหญ้าแฝกของในหลวงไป  นี่เรียกว่า เกิด
ขึ้น นั่นมาจากอะไร  มาจากสมาธิ  สมาธิแปลว่า ความตั้งใจมั่นคง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นั้นทรงมีพระหฤทัยหนักแน่นมั่นคงในการ
แก้ปัญหาของประเทศในรูปแบบต่างๆ แล้วก็แก้ปัญหาความประพฤติของคน  อย่าง
ที่ญาติโยมรู้  พี่น้องภาคเหนือชาวเขาปลูกฝิ่น ปลูกอะไรต่ออะไร  พระองค์ก็โน้มน้าว
จิตใจด้วยการไปเยี่ยมไปเยียน พระราชทานพันธุ์ไม้ พระราชทานสัตว์ของเลี้ยง  จน
พวกที่ทำาไร่ปลูกฝิ่น เลิกอาชีพแล้วก็มาปลูกพืชสวน มาเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ก็
ทำาให้คนเหล่านั้น รู้จักคุณ รู้จักโทษขึ้นมา หรือที่ทางปักษ์ใต้ แถวปัตตานี แถวยะลา 
นราธิวาส เช่นที่ พรุโต๊ะแดงนี่ น้ำามันเปรี้ยว ใช้ประโยชน์ไม่ได้  มีโครงการตามแนว
พระราชดำาริขึ้นมา เวลานี้เขาทำานาก็ได้ ปลูกพืชก็ได้ ปลูกผักก็ได้  แปลว่า สมาธิของ
พระองค์มั่นคงในการแก้ปัญหา ตั้งใจเด็ดเดี่ยว  จึงมีโครงการตามพระราชดำารินับ
ร้อย นับพันโครงการ  ช่วยแก้ปัญหาประชาชน  ไวๆ นี้น่ะ ที่พระองค์เสด็จไปเปิด
สะพานน่ะ  คลองลัดน้ำาน่ะ  ถ้าหากพระองค์ไม่มั่นคง  น้ำามันไหลไปตรงโน้น ต้องใช้
เวลา ๖ ชั่วโมง  ถ้าลัดให้ตรงนี้ ไปแค่ ๔๕ นาที  ถ้าเหมือนอย่างโยม เหมือนอย่าง
อาตมา โอ๊ย..กูอายุปูนนี้แล้ว พวกมึงทำากันเถอะ..ไม่เอาแล้ว  ในหลวงเดินไม่ได้ยังนั่ง
รถเข็นไป ลองคิดดูอย่างนี้  ไปเปิดสะพาน ใครเห็นก็ชื่นใจ  นี่คือ สมาธิมั่นคงแน่วแน่
ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ญาติโยมชาวบ้าน  เป็นเวลากี่สิบปีมาแล้วตั้งแต่เสด็จขึ้นครอง
ราชย์  นี่สมาธิในภาคปฏิบัติ  เพราะสมาธิในภาคปฏิบัติ ในชีวิตประจำาวัน ไม่ใช่ว่า 
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นั่งอยู่เฉยๆ  แต่ว่าความมั่นคงของจิตใจ
ไม่เปลี่ยนแปลง  จะทำาสิ่งใดแล้วก็ทำา  มี
ปัญหาอุปสรรคก็ศึกษาแก้ไขไป  

เม่ือมีความม่ันคงเกิดข้ึน สติปัญญา 
ก็จะตามมา  สติปัญญาออกมาในรูปแบบ 
ของสิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งประดิษฐ์  พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับสิทธิบัตร
คิดค้นนี่ ตั้งหลายอย่างแล้ว  อย่างเช่นว่า 
กังหันชัยพัฒนา  ก็มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  แต่ที่คนรู้จักทั่วโลกเวลา
นี้คือ การทำาฝนเทียม  มีใครบ้างจะนึกว่า ในโลกนี้จะทำาฝนเทียมได้  แตในหลวง
ทำาได้  ให้พวกเอาเครื่องบินขึ้นไปยิงฝนร่วงลงมาเลย นี่เรียกว่า พระปัญญาคุณของ
พระองค์  เป็นอัจฉริยภาพ ที่ไม่มีใครคิดค้นในโลก  ได้หลายสิ่งหลายประการ ดังที่
เราทราบ  ถ้าโยมศึกษาเรื่องโครงการตามพระราชดำาริ จะเห็นว่า โอ้..นี่ ปัญญามา
จากสมาธิ คือความมั่นคงของจิตใจ  เมื่อใจมั่นคงแน่วแน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คิดค้นไปๆ 
แล้วเรื่องอะไรบ้างที่ในหลวงไม่เป็นกับเขา  เขาเล่นกีฬา ฉันก็เล่นด้วย ในหลวงนี่เป็น
นักกีฬาได้เหรียญทองนะ..แข่งเรือใบ  แข่งเรือใบ..ก็ไม่ได้ไปยืมเรือเพื่อนเขามา..ทำา
เองเลย  อาตมาเห็นเขาเอาหนังมาฉาย  ต่อเรือเอง แข่งเอง ชนะเอง ได้เหรียญทอง
ไม่มีคนคล้อง พระราชินีต้องไปคล้องให้  นับว่าเป็นผู้นำาของคนไทยในทุกรูปแบบ  
เรื่องบวช ฉันก็บวชแล้ว  แต่งเพลง ฉันก็แต่งได้  ดนตรี ฉันก็เล่นได้  เอาอะไรกับ
ในหลวง  มีให้ทุกเรื่อง เป็นแบบฉบับ  เป็นตัวอย่างของประชาชน  

การศึกษาก็ดี  การอะไรต่างๆ การพัฒนา  ทำาไร่ ทำานา อย่านึกว่าในหลวงเป็น
พระเจ้าแผ่นดินจะทำาไม่เป็นนะ  รอบวังสวนจิตรลดา นาก็มี สวนก็มี นกก็มี  สารพัด
โรงงานทำาโน่นทำานี่  ท่านทำาเพื่อสาธิตให้ญาติโยมเอาเป็นตัวอย่าง  แล้วในหลวงนี่
ไม่หวงนะ ท่านทำาอะไร เราไปเลียนแบบ ท่านไม่หวง ท่านไม่แจ้งความหรอก  ท่าน
อยากทำาให้เป็นตัวอย่างแล้วชาวบ้านเอาไปทำา  ใครจะเอาโครงการไหนท่านไปทำา 
ท่านก็ไม่ว่าอะไร  เพราะต้องการว่า พระองค์ทำาเหมือนกับนิทรรศการให้ชาวบ้าน
เห็นว่า ตรงนี้ดินไม่ดี ต้องทำาอย่างนี้ ตรงนี้น้ำาไม่ดี ต้องทำาอย่างนี้  ตรงนี้ควรปลูกพืช
อย่างนั้น ตรงนั้นทำาอย่างนั้น  แล้วนาที่ปลูกไว้ก็ไม่ได้เอาข้าวไปขายโรงสีไหน  พอ
พิธีแรกนาขวัญก็เอาข้าวนั้นน่ะไปหว่าน แล้วก็แจกชาวบ้าน เวลานี้ทำาใส่ถุงๆ ก็แจก

ในแถบถิ่นนี้ ในหลวง
ไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
เฉพาะประเทศไทยนะ  ...
พระราชดำาริของพระองค์
เป็นที่ยอมรับของประเทศ
ข้างเคียง
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ไปทุกจังหวัด  เป็นการบำารุงขวัญชาวนา ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน  ตะวันออกกลาง
เขามีน้ำามันอยู่ในดิน  เมืองไทยนี่มีน้ำามันอยู่บนดิน  ข้าวนี่ราคามันพอๆ กับน้ำามันนะ  
เวลานี้ประเทศไทย  มะพร้าวก็กลายเป็นน้ำามัน  ปาล์มก็กลายเป็นน้ำามัน  ยางพาราก็
กลายเป็นน้ำามัน  แต่มะพร้าวนี่ ทราบว่า ตอนนี้ลูกหนึ่งตั้ง ๒๕ แล้ว เพราะว่าด้วงมัน
กินซะก่อนคน  ตายเยอะ แถวเกาะสมุย แถวประจวบฯ สวนมะพร้าวนี่ ตัวด้วงมันลง
กินยอด ไม่พอใช้ ต้องสั่งจากต่างประเทศ  เมื่อคืนมีพระจากจังหวัดกระบี่ ท่านเจ้า
คุณวิสิฐพัฒนวิธาน หรือท่านอาจารย์ชัย ท่านมา จะไปสวดมนต์  ท่านบอกว่า ปาล์ม
เวลานี้  เจ้าของสวนนี่ ต้องเฝ้านะ ไม่เฝ้าไม่ได้  ไอ้คนที่รับจ้างตัดปาล์มนี่มันตัดเก่ง 
เก็บเร็ว บางทีเจ้าของสวนไม่มา มันตัดเสร็จ ไปเลย  เพราะกิโลหนึ่งตั้ง ๔-๕ บาท
นะ  เมืองไทยนี่มีน้ำามันอยู่บนดิน  ตะวันออกกลางมันมีน้ำามันอยู่ใต้ดิน ต้องดูดขึ้นมา 
ต้องกลั่น  ของเรานี่ มะพร้าวก็เป็นน้ำามัน ปาล์มก็เป็นน้ำามัน ยางพาราก็เป็นน้ำามัน 
ข้าวก็เป็นน้ำามัน น้ำามันหล่อเลี้ยงชีวิต แล้วคนทั้งโลกไม่ใช่ว่ามันทำาได้ 

เมืองไทยจึงเป็นเมืองทอง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงให้ทำาฝาย ทำา
เขื่อน ทำาอะไรต่างๆ มุ่งเน้นเรื่องการเกษตร  เคยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมาเข้า
เฝ้า  ท่านรับสั่งว่า พัทลุงต้องเพิ่มที่นานะ  เพราะเวลานี้คนพัทลุงนี่ เอาที่ดินทำาสวน
ยาง ท่านรับสั่งกับผู้ว่าฯ ว่า ต้องเพิ่มที่นานะ  เพราะว่า นานี่ ๓ เดือนก็ได้ ๔ เดือนก็ได้ 
ได้ข้าวมารับประทานกัน ในประเทศเราก็ต้องรับประทาน ส่งไปขายต่างประเทศ 
ข้าวก็ราคาแพง  ทำาไม? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ศึกษาเรื่องด้านการเกษตร
มาตั้งแต่ต้น  เขื่อนทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคของพระองค์ท่าน ฝาย แหล่งเก็บกักน้ำา  เพื่อ
ต้องการให้คนทำาเกษตร ทั้งฤดูน้ำา ฤดูฝน ฤดูแล้ง มันจะเป็นรายได้ของประเทศ  เมื่อ
เราส่งข้าวไปขายรัฐบาลก็ได้ค่าภาษี โยมก็ได้ ชาวนาก็ได้ ชาวสวนก็ได้  อย่างเวลานี้ 
ยางพารานี่ กิโลหนึ่งก็ตั้ง ๑๒๕-๑๒๘ แค่เศษยางที่เขาเรียกว่า ขี้ยางเมื่อก่อนมันไม่มี
ใครเอา ในร้านกิโลละ ๗๐ กว่าบาท  กะลาที่รองรับน้ำายางนี่ เด็กเล่าให้ฟังว่า ต้อง
รักษานะ หลวงลุง ไม่อย่างนั้นพวกมาขโมยกะลานี้ไปต้ม แกะเอายางที่ติดกะลาอีก  
มีค่าไปหมด เมืองไทยนี่โยม  นึกดู  เพราะฉะนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึง
เป็นผู้นำาทางด้านการเกษตร  เพราะว่า เกษตรนี่มันหล่อเลี้ยงโลก  แล้วก็หล่อเลี้ยง
เรา  เราเป็นเสมือนว่าครัวของโลก  สมเด็จพระนางเจ้าฯ เคยรับสั่งว่า ประเทศไทย
ให้เป็นครัวของโลก ทั้งข้าว ทั้งปลา อาหาร ทุกประการ  แปลว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ  ท่านเป็น ทีฆทสฺสี - มองการณ์ไกล นำาทางให้พวกเรา เราจึงได้มี
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อะไรต่างๆ ขึ้นมา  ก็พระองค์มีไตรสิกขาสมบูรณ์  มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ 

- ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเจริญสมาธิ  บุคคลผู้มีใจเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้เห็น
ตามเป็นจริง”  แปลว่า สมาธิเป็นฐานให้เกิดสติปัญญา  แต่เรามักจะเข้าใจสมาธิ
ว่า ไปนั่งพับเพียบ เรียบร้อย มือขวาทับมือซ้าย หลับหูหลับตาได้ทั้งวันน่ะถือว่า 
สมาธิแก่กล้า  สมาธิอย่างนั้นใช้สำาหรับละกิเลส  แต่ไม่เกิดประโยชน์กับการครอง
เรือน  สมาธิที่จะเกิดประโยชน์แก่ญาติโยม คือความตั้งใจมั่นคง ไม่ท้อถอยต่อปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น  โยมจะทำาอะไรมีปัญหาก็แก้ไป  เหมือนในหลวงท่านทำาน่ะ  บาง
โครงการ ๒ รอบ ๓ รอบ แต่ประสบความสำาเร็จ  แล้วอันนั้นน่ะ ประโยชน์มันนับ
ไม่ได้  เหมือนอย่างการสร้างเขื่อนบางแห่ง ก็คนเขาก็ต่อต้าน  แต่พอสร้างเสร็จ มี
ปลา มีน้ำา ทำาเขื่อน แล้วก็ช่วยแบ่งเบาน้ำาไม่ท่วมประชาชนราษฎรอะไรต่างๆ นี่เรียก
ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ในภาคปฏิบัติ ในชีวิตประจำาวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้า-
อยู่หัวฯ นั้นสมบูรณ์  ออกดอกออกผลมาให้เราได้ชื่นชม แล้วก็มีผลกระทบคือเราได้
รับประโยชน์จากการคิดการค้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องต่างๆ 

ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงรวมใจกันจัดงาน เทิดพระเกียรติในรูปแบบ
ต่างๆ  เราชาวพุทธก็บวชพระ ทำาบุญใส่บาตร ไหว้พระสวดมนต์ เจริญสมาธิ  ทั้งมวล
นั้นเพื่อรวมเป็นพลังจิต พลังใจ น้อมถวายแด่พระองค์ท่าน  แล้วก็แสดงออกให้ชาว
โลกได้รับรู้ รับทราบว่า เรามีกษัตริย์ที่เป็นนักปราชญ์ปราดเปรื่องเรื่องของประเทศ  
นำาพาญาติโยมสู้ปัญหาวิกฤตของบ้านของเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นที่เชิดหน้า 
ชูตา  แม้แต่ชาวต่างประเทศ เขาก็เคารพในพระสติปัญญาของพระองค์  เราอยู่ใกล้ชิด 
ได้รับอันนั้น ได้รับอันนี้ ได้เห็นอยู่เสมอๆ มาในโครงการต่างๆ 

ในวันนี้สมควรที่พวกเราทั้งหลายจะได้น้อมจิต น้อมใจ น้อมพลังแห่งบุญนี้  
ถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเรา  มีพระชนมายุยิ่ง
ยืนนาน  มีพระพลานามัยสมบูรณ์ สถิตสถาพรเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอด
กาลนาน  

อาตมภาพแสดงปาฐกถามาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลา  ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้  
ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆ ท่าน ทุกๆ คนเทอญ.

(พระมหาวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน - ถอดไฟล์เสียง)
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น้ำาพระทัยพระราชินี
โดย พระธรรมวิมลโมลี 

เมื่อครั้งดํารงสมณศักดิ์เป็นที่  “พระราชวิสุทธิโมลี”
แสดง ณ โรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์

วันอาทิตย์ที่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๑

ญ�ติโยมพุทธบริษัททุกท่�น 
บัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะ ประจำาวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน 

พุทธศักราช ๒๕๔๑  สืบเนื่องมาจากวันเสาร์ที่แล้ว มีการประชุมครูสอนศีลธรรม ซึ่ง
มีอาจารย์สมทรง ปุญญฤทธิ์ เป็นประธาน มีคุณครูกิตติมศักดิ์ท่านหนึ่ง คือ อาจารย์
บุญนำา ทานสัมฤทธิ์ อดีตรองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ท่านได้เขียนจดหมายน้อยๆ 
ถึงอาตมา ว่าให้ช่วยเทศน์เรื่อง  “โรงทาน” ให้หน่อย ว่าประวัติมันเป็นมาอย่างไร 
เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดทำาอาหาร
เลี้ยงแก่ผู้ที่ตกงาน ผู้ที่ยากไร้ เรียกว่าเป็นโครงการจากน้ำาพระทัยของพระราชินีสู่ผู้
ยากไร้ที่ตกงาน 

ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ก็ได้รับสนองพระราชเสาวนีย์ โดย 
จัดทำาอาหารเล้ียงทุกวัน และทางรัฐบาลก็ให้ความเห็นชอบ มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
แต่ละจังหวัดที่มีความพร้อม ก็จัดตั้งโรงทาน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ในกรุงเทพ 
มหานคร ก็มีหน่วยราชการบ้าง บุคคลบ้าง เข้าไปสมทบในโครงการนี้ เป็นระยะๆ 

เรื่องของการทำาบุญทำาทาน เป็นเรื่องเก่า ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีสอนก่อนที่
พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้น จะตั้งเป็นพุทธศาสนา แต่ว่าเราในฐานะเป็นชาวพุทธนี่ ต้อง
จับประเด็นให้ได้ว่า ทำาบุญ ทำาทำาไม? ทำาทาน ทำาทำาไม? บางครั้งเขาถามว่า ไป
ทำาบุญ ทำาทำาไม? บางทีเรายังตอบไม่ได้ว่า ทำาทำาไม ถ้าถามว่า ทำาทำาไม? บุญก็ทำาๆ 
เห็นเขาว่าทำาบุญดี ก็ทำา 

ความประสงค์หรือท่ีเขาเรียกกันปัจจุบันว่าวัตถุประสงค์ของการทำาบุญนั้น 
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เพื่อขจัดความเห็นแก่ตัวของตนเอง หรือจะพูดให้เข้าหลักของธรรมะในพระพุทธ
ศาสนา ก็เพื่อทำาจิตใจของตนให้บริสุทธิ์  นี่คือความมุ่งหมาย หรือจุดประสงค์ของ
การทำาบุญ 

การทำาบุญนั้นมีวัตถุประสงค์และมีสถานที่ทำาด้วย ทำาผิดที่ก็ไม่ได้บุญ  โยมรู้
กันทุกท่านว่าที่ทำาบุญนั้นทำาที่ไหน ถ้าโยมจำาไม่ได้ว่า ทำาบุญทำาที่ไหน ก็ลองทบทวน
บททำาวัตรสวดมนต์ที่โยมสวดไปเมื่อสักครู่  บทสุดท้าย  สังฆคุณ... 

ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ  - พระสงฆ์เป็นเขตแห่งการทำาบุญ ที่เราเรียกว่า  
“บุญเขต” 

การทำาบุญนั้น เหมือนกับญาติโยมทำาไร่ทำานา เราจะทำานาจะหว่านข้าว ถ้า
เราไม่หว่านในนา ผลที่เกิดก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เอาพันธุ์ข้าวไปหว่านไว้บนภูเขา
นี่ มันก็อาจงอกบ้าง สี่ต้นห้าต้น แต่มันไม่คุ้ม แต่ถ้าเราต้องการให้มันได้ผลเต็มที่ต้อง
หว่านในนา ทีนี้นา ท่านบอกว่า ข้าวปลูกดีพันธุ์พืชดี ก็ต้องนาดีด้วย นาไม่ดีผลิตผลก็
น้อย พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ข้าวดี พืชพันธุ์ดี หว่านในนาดี ผลิตผลดี แต่ถ้านาไหน
มีหญ้ามาก มีวัชพืชมาก ผลิตผลได้น้อย 

กิเลสเปรียบเสมือนวัชพืช บุญที่เราบําเพ็ญในบุญเขตที่มีกิเลสมาก เหมือน
เอาข้าวไปหว่านในนาที่มีหญ้ามีวัชพืชมาก มันงอกมันเกิด แต่ว่ามันได้ผลผลิตไม่มาก 

เพราะฉะนั้นการทำาบุญนี่ท่านจึงบอกว่าทำาในวงแคบ ทำาไมจึงพูดว่าวงแคบ 
แคบที่สุดก็คือทำาเพื่อให้ตัวเองบริสุทธิ์ ถ้าทำาบุญแล้วยิ่งทำาไปยิ่งมีปัญหา สิ่งที่ทำานั้น
ไม่ใช่บุญ ทำาแล้วทางกายก็ต้องบริสุทธิ์ขึ้น ทางวาจาก็ต้องบริสุทธิ์ขึ้น ทางจิตใจก็ต้อง
บริสุทธิ์ขึ้น อย่างเช่นว่าโยมมาวัดประจำาๆ อย่างน้อยนี่ทางกายต้องไม่มีปัญหาแล้ว 

วันก่อนโยมบุญเอกยกตัวอย่างว่า บางวัดนี่ เราไป ถ้าเราไม่เคยไป ไปนั่งผิดที่
ไม่ได้ เพราะว่าโยมบางคนแกจองไว้ว่าเสานี้ที่นั่งฉัน คนอื่นมานั่งไม่ได้ เสื่อผืนนี้ของ
ฉันใครมานั่งไม่ได้ ที่ตรงนี้ที่ฉัน คนอื่นอย่ามานั่ง  อาตมาเองก็เคยประสบมาเหมือน
กัน เคยเทศน์ โยมแกมาทีหลัง  คุณนั่งได้ยังไงตรงนี้ ฉันนั่งทุกวันพระ ใครๆ เขาก็รู้  

นี่เรียกว่าทำาบุญไปไม่มีอะไรดีขึ้น กายก็ยังสกปรก ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่  
อย่างนี้เหมือนกับว่าเราอาบน้ำา แต่ว่าเอาน้ำาสกปรกมาอาบ มันก็รู้สึกเย็นเหมือนกัน 
อย่างเราไปเอาน้ำาโคลนมาอาบ มันก็รู้สึกเย็นเหมือนกัน แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วมัน
ก็สกปรก เหมือนกับคนต้องการทำาบุญนี่ แต่ว่าพอทำาบุญเสร็จแล้วเป็นหนี้เขา มันก็
เหมือนกับอาบน้ำาสกปรก 
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อย่างหน้านี้จะบวชลูกบวชหลาน เข้าพรรษานี่ บวชกันจัดงานเสียใหญ่โต 
เสร็จงานแล้วเป็นหนี้เขา ก็มาบ่น โอ๊ย..บวชลูกนี่ เข็ดแล้ว คราวต่อไปไม่บวชแล้ว มัน
ไม่ได้บุญเลย บวชแล้วเป็นหนี้ เพราะเราเอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการบวชนั้น มาผนวก
เข้ากับการบวช เช่น ต้องมีหมอทำาขวัญ ต้องมีเสื้อครุยของนาค ต้องมีอะไรต่ออะไร 
สารพัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบวชเลย แต่ว่าเรามาผนวกลงไป ก็เป็นการเพิ่มรายจ่าย 

แต่ถ้าว่าเราจ่ายเฉพาะสิ่งที่จำาเป็น ค่าผ้าไตร ค่าบาตร ค่าเสื่อ ค่าหมอน ค่า
ช้อน ค่ารองเท้า เห็นที่บวชๆ กันมาก็ไม่เกิน ๒,๕๐๐ สักราย ถ้าตัดสิ่งทั้งหลายออก
ไปเสีย นี่ตรงนี้น่ะ พอบวชแล้วมันก็สบายใจ พระเองอยู่ในวัด เดือนหนึ่ง สามเดือน 
ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าโยมแม่ต้องเป็นหนี้เขา โยมพ่อต้องเป็นหนี้เขา บวชแล้วสบาย
ทั้งทางบ้าน และสบายทั้งทางวัด แล้วยิ่งบวชมาตั้งใจศึกษาปฏิบัติ วัดก็สบาย บ้านก็
สบาย ปัญหาก็ไม่มี นี่เรียกว่า ทางกายสะอาดขึ้น

แล้วทางวาจาต้องสะอาดด้วย คือไม่พูด ชาวพุทธถ้าเป็นไปได้นี่ ต้อง
ระมัดระวังว่า ไม่พูดเพื่อให้เกิดความบาดหมางในสังคม อย่างเวลานี้ถ้าเราพูดโดย
รวม เรียกว่าสังคมกำาลังบอบช้ำา จากภาวะเศรษฐกิจ คนที่เป็นนักพูด พูดชี้นำาใน
สังคม ควรชี้นำาให้เกิดความประนีประนอมระหว่างคนในชาติ ให้เกิดความเห็นอก
เห็นใจกัน ทำาอย่างไรผู้มีฐานะดีก็เห็นใจผู้ด้อยฐานะ จุนเจือกัน อย่างนี้ก็เป็นบุญที่
วาจา คือวาจาสะอาด 

จิตใจ..ทำาอย่างไรหนอ เราจะได้คิดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทางที่ดีที่งาม 
คิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์  ถ้าหากว่าตื่นเช้ามานี่ ญาติโยมไม่ต้องทำาอะไรมาก แค่แผ่
เมตตานี่ ก็นับว่าเป็นบุญที่ใจแล้ว คือเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ไม่ปรารถนาร้าย 

เพราะฉะนั้นการทำาบุญนั้นเป็นเรื่องแคบ ที่อาตมาว่าเป็นเรื่องแคบ คือเป็น
เรื่องส่วนตัว ทำาเพื่อขจัดสิ่งที่ไม่ดี ที่มีอยู่ที่กาย วาจา ใจ ให้หมดไป เหมือนคำาแปล
ของการถวายสังฆทานน่ะ  ข้าพเจ้าถวายทานครั้งนี้ เพื่อขจัดสิ่งที่ไม่ดีอันหมักหมม
อยู่ในจิตใจ เรียกว่า ทำาเพื่อให้ตนเองบริสุทธิ์สะอาดขึ้น เพื่อเข้าถึงศาสนา 

ถ้าไปดูความหมายของ “บุญ” มีอยู่ ๒ แห่ง แห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า ดู
ก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่ากลัวบุญ คำาว่าบุญ บุญนี้เป็นชื่อของความสุข อันนั้น
หมายถึงบุญตัวที่เป็นผลแล้ว เพราะว่าใครทำาบุญก็มีความสุขกายสุขใจ ไม่มีเวรไม่มี
ภัย เรียกว่าเป็นผลแห่งบุญ 

ในที่อีกแห่งหนึ่งท่านกล่าวว่า“บุญ” คือสภาพที่ชำาระที่เกิดของตนให้บริสุทธิ์ 
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บุญเกิดที่ไหน ตรงนั้นก็สะอาด ซึ่งอาตมา
เคยพูดกับโยมบ่อยๆว่า คนทำาบุญนี่ คน
สะอาด บ้านสะอาด วัดสะอาด แล้วก็ยก
ตัวอย่างว่า อย่างโยมจะทำาบุญที่บ้านนี่ 
ห้องไหนจะจัดพิธีสงฆ์ ห้องนั้นโยมต้อง
ทำาความสะอาด ขนโต๊ะขนเตียงออกไป 
อันไหนขนไม่ได้เอาม่านมาปิดไว้  ถ้วยโถ
โอชามในบ้าน ตลอดถึงแม้พระพุทธรูป
บางทีก็ได้มีโอกาสอาบน้ำาเวลาจะทำาบุญบ้าน นี่เรียกว่าที่ทำาบุญเลยสะอาด 

ก็ดูโยมมาวัดสิ ที่นั่ง เครื่องแต่งตัว ล้วนแต่สะอาด นี่ทำาบุญที่ไหน สะอาด
ตรงนั้น ทำาที่กาย กายก็สะอาด ทำาที่วาจา วาจาก็สะอาด ทำาที่ใจ ใจก็สะอาด เพราะ
ฉะนั้น “บุญ”ท่านจึงแปลว่า คือ สภาพที่ฟอกสันดานที่เกิดให้บริสุทธิ์ 

ทีนี้ เครื่องทำาบุญนี้มันมีมาก แต่ว่าในพุทธศาสนาตั้งหลักไว้ ๓ ประการคือ 
ทำาบุญด้วยการรักษาศีล ทำาบุญด้วยการอบรมจิตใจที่เรียกว่าสมาธิ ทำาบุญด้วยการ
ทำาสติปัญญาให้เกิดขึ้น คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

ส่วน  “ทาน” นั้นทำาทำาไม? ทำาทานเพื่อโอบอุ้มสังคมให้อยู่กันได้  ทานนั้น
ไม่มีเขต  โยมไปอ่านในหนังสือนี่  ไม่มี ใครทำาที่ไหนก็เป็นทานทั้งนั้น แต่ว่าบุญน่ะ
มันมีเขต อย่างที่ในคำาสวดมนต์ว่า ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ  พระสงฆ์เป็นเขตทำาบุญ
ของชาวพุทธ แต่ว่าทานทำาได้ทั่วไป 

การทำาทานนั้น มีความประสงค์ ที่จะเอื้ออาทรต่อสังคม ความหมายของ 
“ทาน” ที่แท้จริงว่า การบริจาคสิ่งของของตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ตรงนี้โยม
ต้องจับประเด็นให้ได้นะ การทำาทานนี่ 

เวลานี้อย่างโยมมาถวายสังฆทานนี่ ยกตัวอย่าง บางครั้งไม่เป็นประโยชน์ 
พอถวายเสร็จแล้ว อาตมาแก้ให้ดูทุกครั้ง เมื่อก่อนพูดว่าเขาใส่ผ้าผืนเล็ก เวลานี้บาง
ร้านนี่เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นอังสะ มันก็เล็กกว่าผ้าอาบเสียอีก ใส่แต่อังสะ สงสัยโยม
ถวายสังฆทานก็มีแต่เสื้อใน ต่อไปก็ว่ามันไม่มีอะไรทำาบุญแล้วเหลือแต่เสื้อในแล้ว 
ข้าวของเครื่องใช้ คือเรายังเข้าใจผิด คำาว่า “ถวายสังฆทาน” นี่ นึกว่าต้องถังเหลือง
เสมอล่ะ แท้ที่จริงเคยอธิบายกับโยมไปแล้วว่า โยมมีปัจจัย ๑๐๐ บาท ใส่ซองแล้ว
เขียนว่า บริจาคค่าน้ำา ค่าไฟเข้าวัด มันก็เป็นสังฆทาน เพราะว่าไฟฟ้านี่ วัดจ่ายรวม

เมื่อไม่กี่วันมานี้ สมเด็จพระ-
นางเจ้าฯ ได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
ให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย จัดทำาอาหาร
เลี้ยงแก่ผู้ที่ตกงาน
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กันหมดเลย ที่เคยบอกโยมว่าเดือนที่แล้วนี่ มัน ๑๓๗,๘๔๐ บาท ๒๕ สตางค์ ก็ไม่ใช่
น้อยเหมือนกัน เดือนหนึ่งๆ 

หรืออย่างเวลานี้ใกล้เทศกาลเข้าพรรษานี่ เราก็นิยมกัน ถวายเทียนพรรษา 
ถวายผ้าอาบน้ำาฝน เทียนพรรษานี่ก็ไม่ใช่ถูกๆ นะ เล่มละตั้งสองสามพันก็มี เป็นหมื่น
ก็มี แล้วถ้าถามว่าประโยชน์ได้เท่าไหร่ ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นอาตมาว่า ปีนี้เศรษฐกิจ
ไม่ดี โยมตั้งใจว่าจะถวายเทียนพรรษา เล่มละ ๓,๐๐๐ นี่ ก็ลดให้เหลือเล่มละ ๓๐๐ 
ก็พอ ลดลงมาให้มากทีเดียว แต่ถ้ายังอยากจะทำาบุญเท่าเดิม ก็เอาเงินที่เหลือใส่ซอง 
แล้วเขียนว่า ขอถวายค่าไฟฟ้า เพราะเวลานี้นี่ ทั้งหมดน่ะโยม ทั้งในกรุงเทพฯและ
ต่างจังหวัด วัดใช้ไฟฟ้าทั้งนั้น สตางค์มีไม่มี ต้องจ่ายทุกเดือน ในชนบทนี่ บางวัดค่า
ไฟก็ไม่แพง เดือนละ ๓๐๐-๔๐๐ สมมุติว่าโยมถวาย ๓,๐๐๐ นี่ได้ตั้ง ๓ เดือน 

แต่ในขณะที่โยมเอาเทียนไปถวายเล่มหนึ่งนี่ เทียนเล่มหนึ่งพระจะใช้ได้ทั้ง
วัดหรือ ตั้งอยู่หน้าพระประธาน หลวงพ่อพระประธาน หนังสือท่านก็ไม่อ่าน แล้วดี
ไม่ดี พระที่ลงรักปิดทองไว้ราคาเป็นแสน อย่างในโบสถ์วัดเรานี่ เกือบ ๓ แสนแน่ะ 
ลงรักปิดทองพระ เราจุดธูปจุดเทียน จุดนานเข้าๆ เท่ากับว่าไปลนให้หลวงพ่อดำา 
เสียเปล่าๆ แต่ว่าโบราณน่ะ เขาถูกแล้วที่เอาเทียนมาถวายพระ เพราะว่าได้ใช้เทียน
นั่นแหละมาตามอ่านหนังสือ จุดอ่านหนังสือ แต่เวลานี้มันใช้ไฟ 

เรื่องของการถวายข้าวถวายของนี่  เราก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย มัน
เปลี่ยนได้ ไม่เสียรูปแบบ  

หรืออย่างการถวายผ้าอาบน้ำาฝนนี่ก็เหมือนกัน เวลานี้พระไม่ได้อาบน้ำาตา
มลานวัดเหมือนโบราณ หรือไม่ได้อาบน้ำาห้วยน้ำาคลอง เพราะน้ำาห้วยน้ำาคลองอาบ
ไม่ได้ ก็อาบน้ำาห้องทั้งนั้น แล้วผ้าอาบน้ำาฝนก็ไม่ขาดแคลน ที่ว่าไม่ขาดแคลนนี่ อย่าง
ที่วัดนี่ พระลงศาลาสวดอภิธรรมนี่ได้ทุกคืนนะ บางทีลงฉันเพลโยมก็ถวายผ้าอาบน้ำา 
เย็นเผาศพ บางทีก็มีผ้าอาบน้ำา บางทีก็มีผ้าไตร ต่างจังหวัดบางแห่งนี่คนตายอายุ 
๘๐ ทอดผ้า ๘๐ เท่าอายุคน บางทีพระมาน้อย องค์หนึ่งต้องขึ้นไปพิจารณาผ้าถึง ๓ 
รอบ เพราะฉะนั้นเวลาเข้าพรรษานี่ โยมไม่จำาเป็นว่าพระวัดนี้มีร้อย ต้องซื้อมาร้อย
ผืน ไม่จำาเป็น สี่คนห้าคนซื้อสักผืนหนึ่งก็พอ เพราะเป็นการประหยัด แต่ว่าไม่เสีย
ประเพณีด้วย  

อันนี้ที่อาตมาว่าการทำาทานนั้น ต้องดูตรงว่า ทำาแล้วเกิดประโยชน์แก่ผู้รับ 
ถวายพระหรือว่าให้ญาติโยมชาวบ้านก็ตามที แต่ว่าถ้าเราทำาไปแล้ว ประโยชน์ไม่
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เกิด พูดภาษาเศรษฐกิจเขาก็เรียกว่า เสียโดยไม่ได้ประโยชน์ อันนี้เป็นเรื่องสำาคัญ 
ฉะนั้นการทำาทาน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีฐานะดี ได้ช่วยเหลือผู้มีฐานะที่ลำาบาก 

ประวัติการตั้ง  “โรงทาน” เกิดมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล มีความว่า มีสามี
ภรรยาคู่หนึ่ง บ้านของแกมีโรคเกิดขึ้น เรียกว่าอหิวาตกโรค คนอินเดียสมัยโบราณ
ถ้าเป็นอหิวาตกโรคนี่ ต้องหนีเลย พาพ่อ พาแม่ พาลูกถีบฝาบ้านหนีไปเลย ถ้ามันไม่
รอด ก็หนีกันไป ๓ คน คือ พ่อ แม่ และก็ลูก  ลูกก็ยังเล็ก เที่ยวเดินทางไปเข้าเมือง
โกสัมพี 

แต่ว่าก่อนจะถึงเมืองนั้นมันผ่านทุ่ง เหมือนกับทะเลทราย อาหารหมด น้ำา
หมด ผัวก็บอกเมียว่า เอ..นี่เราก็ยังหนุ่มยังแน่นนะ ลูกทิ้งเสียดีกว่า เอาแต่ตัวไป วัน
ข้างหน้า เรามีอาหาร เรี่ยวแรงดีก็ได้ลูกอีก  เมียบอกว่า..ไม่ได้ ฉันทิ้งไม่ได้ เมื่อเป็น
ลูกแล้ว..ตายก็ตายด้วยกัน เป็นก็เป็นด้วยกัน ก็เปลี่ยนกันอุ้ม เมียอุ้มบ้าง ผัวอุ้มบ้าง 

ทีนี้พอถึงวาระที่ผัวอุ้ม รับลูกมาแล้วก็ปล่อยให้เมียเดินล่วงหน้าไปก่อน ผัวก็
เอาลูกไปทิ้งโคนต้นไม้ แล้วก็รีบก้าวยาวๆ ตามไปทันเมีย เมียถาม อ้าว..ไหนลูกล่ะ 
บอกว่า มันง่วงนอนเลยลูกนอนหลับที่โคนต้นไม้โน่น  เมียร้องไห้  ไม่ได้.. ไม่ยอม 
กลับไป..ไปเอาลูกคืน  กลับไปถึง..ลูกตายแล้ว 

ไอ้คนที่ทิ้งลูกหนึ่งครั้งนี่นะ เกิดชาติต่อมานี่ ถูกเขานำาไปทิ้ง ๗ ครั้ง
ทีนี้ สองคนผัวเมียนี้ก็ไปถึงบ้านผู้มีฐานะบ้านหนึ่ง เขาเรียกว่า “บ้านเศรษฐี” 

เศรษฐีอินเดียโบราณมีอะไรเป็นสัญลักษณ์อยู่  มี “โรงทาน”เป็นสัญลักษณ์  
เมืองไทยเรานั้น เศรษฐีหรือเจ้านายผู้ใหญ่โบราณนั้น มีวัดเป็นสัญลักษณ์ 

ใครเป็นเศรษฐี ใครเป็นเจ้านาย นายทัพนายกอง  ไปรบทัพจับศึก  ชนะกลับมา นี่
ต้องมาสร้างวัด เรียกว่า “วัดประจำาตระกูล” 

อินเดียนั้น ใครเป็นเศรษฐีต้องตั้ง “โรงทาน” อย่างน้อย ๑ โรง ไว้ที่หน้าบ้าน 
แต่เขาไม่ได้ให้ทานทั้งวันนะ ให้เป็นเวลา บางโรงก็ให้เช้า บางโรงก็ให้กลางวันอย่าง
เดียว ใครมาทันก็ได้ มาไม่ทันก็หมด เขากำาหนดไว้วันละ ๑๐๐ คน  ๒๐๐ คน 

การตั้งโรงทาน จุดประสงค์ของการตั้ง “โรงทาน” ก็...
เพื่อคนเดินทางไกล เพราะโบราณมันไม่มีร้านค้าไม่มีร้านขายอาหารให้คน

เดินทางไกล 
เพื่อคนกำาพร้า เด็กกำาพร้าไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ หรือพ่อแม่พลัดพรากจากกัน 
เพื่อผู้ยากไร้ ทำามาหากินไม่ได้ 
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โดยที่สุดแม้แต่พระนี่ ไปเอาอาหารในโรงทานฉันด้วยนะโยม แต่ว่ามีวินัย
บัญญัติว่า ห้ามไม่ให้เกิน ๓ วัน พระนี่ไปรับอาหารในโรงทานได้ไม่เกิน ๓ วัน ทำาไมล่ะ 
ก็เพราะว่าถ้าพระไปนี่ แซงคิวเขาน่ะ  คนเกรงใจ ไปก็ต้องให้พระก่อน ถ้าเกิดว่าเดิน
ทางไกล หาหมู่บ้านบิณฑบาตไม่ได้ แต่ว่ามีโรงทานทรงอนุญาตให้ไปรับอาหารจาก
โรงทานมาฉันได้ไม่เกิน ๓ วัน ก็เหมือนอย่างไปไหนเราขึ้นรถลงเรือ ไปโรงพยาบาล
นี่ ไปถึงก็ หมอพยาบาลเขาก็ต้องตัดคิวให้พระก่อน บางแห่งก็บอกไว้ว่า พระนี่ถ้าไม่
ป่วยหนักอย่าไปเช้านะ ให้ไปหลังเพล ถ้าไปเช้านี่ พวกคุณหมอ พวกพยาบาล เขาไม่
สบายใจ กลัวพระจะไม่ทันเพลก็ต้องตัดคิว ตัดคิว คนที่ไม่พอใจเขาก็ว่า เอ๊ะ.. พระ
นี่เส้นใหญ่มาทีหลัง ไปก่อนเรา บางครั้งมันก็มีความผูกพันทางด้านจิตใจ โยมก็เป็น
ชาวพุทธ หมอก็เป็นชาวพุทธอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นท่านจึงวางระเบียบกันไว้
อย่างนั้น 

สองคนผัวเมียนี่ ไปถึงก็ไปเจอบ้านเศรษฐีเข้า ก็ไปเอาอาหารมารับประทาน 
ผัวน่ะจะไม่รับประทาน แต่เมียก็คะยั้นคะยอ รับประทานแล้วก็เข้าไปหาเศรษฐี จะ
ไปของานทำา เศรษฐีกำาลังจะทานอาหาร เศรษฐีทานอาหารไป แกเลี้ยงสุนัขไว้ตัว 
แล้วก็แบ่งให้สุนัขกินด้วย ไอ้คนนี้นึก แหม..เกิดเป็นหมาเศรษฐีก็ดีนะ กินอาหาร
ดี นั่งอิจฉาหมา ขออภัย...นั่งนึกน่ะ นั่งอิจฉา เรายังกินอาหารสู้หมาของท่านเศรษฐี
ไม่ได้ ตกคืนนั้นตัวกินอาหารมาก อดมาหลายวันมันย่อยไม่ได้...ตาย นายนี้ตายด้วย
จิตที่ผูกพันว่า เกิดเป็นหมา ดีกว่าเป็นคน ไปเข้าท้องหมาตัวนั้นจริงๆ ไม่กี่เดือนออก 
หมาออกลูกออกตัวเดียวด้วย 

ทีนี้ เศรษฐีคนนี้น่ะ อุปถัมภ์พระอยู่องค์หนึ่งเรียกว่า พระปัจเจกพุทธเจ้า ไป
รับมาฉันภัตตาหารที่บ้านบ่อยๆ  พอลูกสุนัขหรือลูกหมานี่โตขึ้น ลูกหมาก็คุ้น คุ้นกับ
พระ แล้วก็ฝึกเชื่อง เลยเศรษฐีบอกว่าพระคุณเจ้าครับ วันไหนผมไม่ได้มาผมจะส่ง
สุนัขนี่มารับ แสดงว่าอาหารคาวหวานเสร็จแล้ว ขอให้พระคุณเจ้าไปตามนั้น  พอวัน
ไหนท่านไม่ว่างก็บอก  เอ้า.. ไปรับพระมาฉันภัตตาหาร มันก็วิ่งจากบ้านไปที่อยู่ของ
พระ พระท่านก็แกล้ง บางครั้งทำาเดินออกไปทางอื่น มันก็ไปดักหน้าเห่าไว้ เอ้า..พระ
ทำาเดินไม่กลับ มันก็ดึงสบง คาบมา..มาทางนี้ ต้องมาทางนี้ พาไปจนถึงบ้าน 

ต่อมา พระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ที่นั่น ๔ เดือนแล้วก็ลาเศรษฐีว่า มาอยู่ในเมือง
นานแล้ว จะกลับไปอยู่ป่าตามเดิม ปกติพระนี่จะอยู่ในที่ทั่วไป ชั่วระยะหนึ่ง พอ
ถึงเทศกาลเข้าพรรษาท่านก็จะกลับ ไปอยู่ตามถ้ำาตามภูเขา ตามอัธยาศัยของท่าน 
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พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ลาเศรษฐีไป หมาตัว
น้ี น้อยใจว่าพระไปแล้ว... อกแตกตาย...  
ตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตร เกิดเป็นเทพ
บุตร เทพบุตรองค์น้ีพูดเสียงนิดๆ แต่ว่า
คนได้ยินกันท่ัวไป ด้วยอานิสงส์ท่ีเห่าพระ
ปัจเจกพุทธเจ้านำาทาง เขาจึงต้ังช่ือว่า โฆสก 
เทพบุตร  ทีนี้โฆสกเทพบุตรเกิดแล้ว เป็น
เทวดาอยู่ได้ไม่นาน 

เทวดาจะเคลื่อนหรือจะจุตินี่ ด้วยเหตุ ๔ ประการ 
๑. หมดบุญ เรียกว่าบุญที่จะอยู่ในชั้นนั้นๆ หมด ต้องเคลื่อนย้ายขึ้นไปสูง

หรือต่ำา หรือมาเกิดในมนุษย์โลก ต้องบำาเพ็ญบุญใหม่ จึงจะไปเป็นเทวดา เรียกว่า 
หมดบุญ 

๒. หมดอ�ยุ หมายความว่าเทวดาชั้นนั้นมีอายุเท่านั้นปี เมื่อครบ เท่านั้นมัน
ก็หมดอายุ เหมือนกับเรามาเกิดในโลกมนุษย์ เขาว่าคนมีอายุ ๖๐ ปี ก็หมดอายุ ๗๐ 
ปี ก็หมดอายุก็เคลื่อน 

๓. เคลื่อนเพร�ะหมดอ�ห�ร ไอ้หมวดนี้น่ะ ท่านบอกว่า เทวดาบางองค์นั้น 
มัวเมาในกามคุณ ลืมบริโภคอาหาร ดูแต่ดนตรี ดีดสีตีเป่า นางงาม นางฟ้อน ไม่ทาน
อาหารเลยตาย ถ้าพูดอย่างนี้โยมอาจจะนึกขำา มีหรือคนจะตาย บ้านเราก็มีเยอะ 
บางคนดื่มตายก็มี เที่ยวตายก็มี ตายเพราะความสนุกเฮฮา ไม่ได้ดูแลสุขภาพอนามัย 
เรียกว่า ตายเพราะกามคุณ 

๔. ต�ยเพร�ะคว�มโกรธ หรือเคลื่อนเพราะความโกรธ เทวดานี่ พอโกรธก็
ตายแล้ว คือเคลื่อนแล้ว อยู่ชั้นนั้นไม่ได้ 

โฆสกเทพบุตรนี่ จุติจากสวรรค์เพราะมัวแต่เพลิดเพลินในกามคุณ ๕ ไม่ค่อย
ได้ทานอาหาร เลยมาเกิดในท้องของหญิงงามเมืองในเมืองโกสัมพี 

หญิงงามเมือง ถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือผู้หญิงบริการ ทีนี้ผู้หญิงบริการของ
อินเดียนั้น ถ้าออกลูกเป็นผู้หญิงน่ะเลี้ยง ถ้าออกลูกเป็นผู้ชายไม่เลี้ยง เมื่อคราวสอง
พันปีที่มานั้นนะ ปัจจุบันอาตมาไม่ทราบ เพราะอันนี้เอาตามหนังสือ 

เมื่อคลอดลูกเป็นผู้ชายก็บอกให้คนเอาไปทิ้ง เขาก็พาไปทิ้งกองขยะ นี่ที่ทิ้ง
ลูกนี่ ตนเองถูกนำาไปทิ้งแล้วหนึ่งครั้ง พอไปทิ้งไว้ที่กองขยะ รุ่งขึ้นเช้ามีคนไปเจอ ว่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
มีพระราชเสาวนีย์ แล้ว
ทางสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
รับสนองพระราชเสาวนีย์
เป็นน้ำาพระทัยอันประเสริฐ
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เอ๊ะ..ทำาไมไม่มีอะไรมาทำาอันตราย เขาว่า ด้วยอานิสงส์ที่อุปัฏฐากพระปัจเจกพุทธ
เจ้า คนมาเห็นเข้าก็ชอบใจ เอ๊ะ..ดีใจ คนไม่มีลูกด้วย ก็พาไปเลี้ยง 

ในวันนั้นท่านเศรษฐีท่านต้องการไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน เดินผ่านสำานัก
โหราศาสตร์ ถามโหรว่า เป็นไงเดือนนี้ เหมือนกับว่าเราเวลานี้ ถ้าโยมไปเจอหมอดูก็
จะต้องช่วยดูโยม ดูให้หน่อย เมื่อไรเศรษฐกิจมันจะฟื้น เมื่อไรมันจะพ้นทุกข์ พ้นโศก 
พ้นโรค พ้นภัย นี่มันเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยน่ะ อยากรู้ข้างหน้าทั้งนั้น 
ไม่มีใครที่ไม่อยากรู้ 

โหราจารย์ก็บอกว่าเด็กที่เกิดวันนี้จะได้เป็นเศรษฐี คนนั้นก็ดีใจรีบไปเฝ้า
พระเจ้าแผ่นดินแล้วกลับบ้าน มาถึง เอ..เมียตนเองท้องแก่แต่ยังไม่คลอด ให้คนใช้นี่ 
ให้สตางค์ไปพันหนึ่ง ให้คนใช้ไปเที่ยวสืบว่า ลูกใครในหมู่บ้านนี้เกิดวันนี้บ้าง ก็ไปเจอ
เด็กคนนี้ ไปเจอก็ขอซื้อมาพันหนึ่ง ซื้อมาพันหนึ่ง ไอ้คนนู้นแกก็ ลูกก็ไม่ได้คลอดเอง 
พบที่กองขยะ อยู่ดีๆก็มาซื้อตั้งพันกหาปณะ กหาปณะหนึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ ๔ บาท 
ก็ให้มา ให้มาเศรษฐีก็เอามาเลี้ยงไว้ แล้วตั้งใจว่า ถ้าเมียเกิด ถ้าลูกแกเป็นผู้หญิง โต
ขึ้นก็จะเป็นผัวเมียกันแล้วลูกก็จะทำาให้เด็กคนนี้เป็นลูกแก ก็จะได้เป็นเศรษฐี แต่ถ้า
ลูกแกออกมาเป็นผู้ชาย เด็กคนนี้แกค่อยฆ่าเสีย 

อยู่ไม่กี่วัน เมียแกคลอด คลอดเป็นผู้ชาย พอคลอดเป็นผู้ชายก็บอกคนใช้ เอา
ไปทิ้ง เราได้ลูกผู้ชายแล้ว เด็กคนนี้ไม่มีความจำาเป็น จะเอาไปทิ้งที่ไหนดี นึกขึ้นได้ว่า 
เอาไปทิ้งที่คอกวัว เช้าๆ เขาเปิดคอกวัว แล้ววัวมันออกมา มันเหยียบตาย แต่ว่าเธอ
ดูก่อนนะ ให้วัวเหยียบให้เละก่อนถึงกลับ  ทุกวันๆ วัวคอกนี้ ไอ้ตัวจ่าฝูงมันออกหลัง
เพื่อน แต่วันนี้มันออกก่อน ไอ้เจ้าของวัวก็สงสัย เอ๊ะ! ทำาไมทุกวันมันออกหลังเพื่อน 
วันนี้ออกก่อนแล้วไปยืนนิ่งอยู่ ไปดู อ้าว..มันมีเด็กอยู่ใต้ท้อง ดีใจใหญ่ เจ้าของวัวนั้น
ก็ไม่มีลูก เอากลับบ้าน คนใช้เศรษฐีก็ไปบอกท่านเศรษฐีว่า วัวไม่เหยียบหรอก..รอด
แล้ว เจ้าของฟาร์มเอากลับบ้าน 

เอ้า..ไปซื้อกลับมาใหม่สิ ซื้อมาอีก ซื้อมาพันหนึ่ง เอามาอีก เอามาก็ต้องเอา
ไปทิ้งอีก ทีนี้เปลี่ยนที่ บอกว่าเวลาตอนหัวรุ่งนี่ มีพ่อค้าเกวียนอยู่ประมาณ ๒๐ คน 
เขาจะออกตั้งแต่ตี ๓ ตี ๔  ให้เอาไปทิ้งไว้ที่ทางเกวียน เดี๋ยวก็เกวียนมันทับตาย นั่น
ก็เอาไปทิ้ง แต่พอทิ้งแล้ว ต้องดูอยู่นะ ต้องให้ล้อมันบดให้เละถึงกลับ ไม่อย่างนั้น
อย่ากลับมา ทีนี้เอาไปทิ้งแล้วก็แอบอยู่ ถึงเวลาพวกเกวียนมา ไอ้เกวียนชุดหน้า วัว
มันมาถึงเห็นเด็ก มันไม่ไปแล้ว หยุด..ตียังไงมันก็หยุด เตลิดเปิดเปิงไม่เข้าใกล้ คนไป
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ดู อ้าว..มีเด็กอยู่ ก็ยกเด็กอุ้มพาไป เอาไปเลี้ยง ไอ้นั่นกลับมาบอกเศรษฐี  เศรษฐีให้
ตามไปซื้อมาอีก ซื้อมาอีกพันหนึ่ง ซื้อมาทีนี้จะทำาอย่างไร นี่เป็นครั้งที่ ๓ แล้ว ครั้ง
แรกทิ้งกองขยะ ครั้งที่ ๒ คอกวัว ครั้งที่ ๓ ทางเกวียน ครั้งที่ ๔ บอกเอ้า..นู่นพาไป
ทิ้งป่าช้าผีดิบ 

อินเดียเขามีป่าช้า ๒ ชนิด ป่าช้าผีดิบ ป่าช้าผีเผา ภาษาบาลีว่า สุสานะ อาม-
กะ  สุสานะ..ที่บ้านเราเรียกว่าสุสานนั่น สุสานนี่ สุสานเป็นป่าช้าที่ไม่เผาศพ เอาศพ
ไปฝัง ถ้าป่าช้าที่เป็นผีไม่ดิบต้องเผา นี่อย่างเมรุนี่เขาเรียกว่าที่เผาศพ แต่ถ้าอย่างที่
ต่างๆ เขาเรียกว่าสุสานน่ะถูกแล้ว สุสานะ คือที่ที่ไม่เผาศพ เอาศพไปทิ้ง ไปฝัง 

ที่ให้เอาไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบ ก็ด้วยว่าในป่าช้าจะมีสัตว์มากินซากมนุษย์น่ะ ถ้า
เอาเด็กไปทิ้งไว้ เดี๋ยวสัตว์นั่นมันก็กิน นี่ก็เอาไปทิ้ง ทิ้งแล้วก็คอยดูอยู่  บังเอิญมันมี
คนต้อนแพะไปเลี้ยงในป่าช้า แพะตัวหนึ่งลูกมันหาย มันก็เที่ยวหาลูก มันก็ไปเจอ
เด็กมันนึกว่าลูกมัน มันก็ไปชันเข่าให้เด็กกินนม ไอ้เจ้าของแพะบอก  เอ๊..แพะตัวนั้น
ทำาไมเข้าไปในพุ่มไม้นั่นนานแล้วทำาไมไม่ออก จะไปไล่แพะออกมา ไปถึงเห็นแพะ
กำาลังให้เด็กกินนมก็ดีใจ รักแพะ แล้วก็เอาลูกนั้นกลับไป นี่ทิ้งครั้งนี้ก็ไม่ตาย  ไอ้
คนใช้เศรษฐีกลับไปบอก ไม่ตายอีกแล้ว มีคนเอาไปอีก เด็กนี่เรียกว่ามันทนจริงๆ 

นี่ โยมจำาไว้ คนเรานี่บุญกรรมมันเลี้ยงไว้ ยังมีกรรมก็ไม่ตาย ยังมีบุญก็ไม่ตาย 
กรรมกับบุญนี่เลี้ยงคนไว้ เพื่อให้ชดใช้ในสิ่งที่ตนสร้างไว้ 

ต่อมาก็ไปเอาคืนมาอีก..ซื้อมาอีก ซื้อมาทีนี้บอกว่าเอาไปทิ้งให้ไกล ทีนี้ เอา
ไปขึ้นภูเขาเลย ทิ้งเหวเลย โยนเหวไปเลย ผู้หญิงนี่เอาเด็กๆ ไปโยนเหวนี่ โยมลอง
นึกดู อย่างพวกโยมเองนี่ เขาให้เอาเด็กๆ ไปโยนนี่ มันจะทำาลงหรือ ก็เอาเด็กห่อ
ผ้าเรียบร้อย ไปถึงขึ้นไปบนภูเขา ก่อนจะเขวี้ยงนี่ปิดตาเลยนะ แล้วแต่บุญแล้วแต่
กรรม.. เขวี้ยง ไอ้เด็กมันถึงวันไม่ตาย มันมีกอไม้ไผ่หลายๆ กอ แล้วก็มีเถาวัลย์ขึ้น
ปกคลุม มันก็ไปค้างอยู่บนกอไม้ไผ่นี่ ไอ้เด็กคนนี้ แล้ววันนั้นน่ะ มีพวกช่างสาน ไม้ไผ่
มันหมด บังเอิญไปตัดไม้ไผ่ ได้ยินเสียงเด็กร้อง เอาอีกแล้ว ขึ้นไปดูเป็นเด็กเอากลับ
ไป เมื่อเอากลับบ้าน เศรษฐีก็เที่ยวสืบรู้อีก ซื้อเอากลับไปอีก 

ครั้งต่อไป..ทำาไปทำามาเด็กก็โตขึ้นแล้ว ทิ้งกันจนเด็กโตแล้ว จะทำายังไง เอา
ไปทิ้งกองขยะก็ไม่ตาย คอกวัวก็ไม่ตาย ทางเกวียนก็ไม่ตาย ป่าช้าผีดิบก็ไม่ตาย นี่ ๔ 
แล้ว เออจะทำายังไง เอาไปทิ้งภูเขาแล้ว ๕ เข้าไปแล้ว ครั้งที่ ๖ นี่ เศรษฐีนี้รู้จักกับ
ช่างหม้อ ช่างหม้อเหมือนอย่างญาติโยมแถวราชบุรี แถวไหน มีเตาเผาอิฐเผาหม้อน่ะ 
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ถามว่า เดือนนี้จะเผาวันไหนล่ะ บอกเผาวันนั้นวันนี้  เออ..บอกว่าช่วยจัดการเรื่องนี้
ให้ที ก็เล่าให้ฟัง บอกว่า ถ้าพรุ่งนี้จะเผาละก็ วันนี้เย็นๆ นี่จะให้ลูกไป แล้วจับมัดก็ใส่
เตาเผาไปเลยพร้อมหม้อ 

ตอนนั้นลูกแกก็โตขึ้นมาแล้ว ไอ้ลูกที่พบมานี่ก็โตแล้ว เพราะว่ามันรุ่นราว
คราวเดียวกัน มันห่างกันไม่กี่วัน ทีนี้นายโฆสกนี่ไม่ได้เรียนหนังสืออะไร แต่ว่า พ่อ
บุญธรรมจะทิ้งอยู่เรื่อย ก็บอกว่า นี่เธอช่วยเอาจดหมายของพ่อนี่ไปให้ช่างหม้อบ้าน
นู้นเขาหน่อยนะ แล้วก็จะใส่ซองหรือไม่ใส่ซองไม่สำาคัญ เพราะโฆสกอ่านหนังสือไม่
ออกอยู่แล้ว ไอ้นี่ก็ไป 

พอไปถึงก็ไปเจอน้องชาย คือลูกจริงของเศรษฐีนี่ กำาลังเล่น โบราณเขาเรียก
ว่าเล่นคลี เล่นตามประสาของอินเดีย ถ้าเทียบกับบ้านเราคงจะเป็นพวกเปตองอะไร
พวกนี้กระมัง เล่นอยู่ ทีนี้ลูกเศรษฐีมันแพ้ แพ้ก็บอกพี่ช่วยเล่นแก้แค้นให้หน่อย แพ้
หลายยกแล้ว โฆสกบอก ไม่ได้ พี่จะเอาจดหมายพ่อไปให้เขาที่บ้านโน้น ไอ้นั่นบอก 
น้องเอาไปให้เอง พี่เล่นให้ชนะทีเถอะ ไอ้พวกนี้มันชนะน้องหลายครั้งแล้ว บอก..ไม่
ได้เดี๋ยวพ่อจะตีเอา บอกไม่เป็นไร น้องเอาไปให้เอง แล้วก็แย่งจดหมายวิ่งไปเลย ทาง
นี้ก็เล่น ไอ้โน่น ไปถึงก็ส่งจดหมายให้นายช่างหม้อ นายช่างหม้อก็พาเข้าไปในบ้าน ก็
สับเป็นท่อนใส่ในเตาเลย...เผา 

นี่แหละ  “ทุกขะโต ทุกขะถานัง - ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตน” ตกเย็น
ไอ้นี่กลับบ้าน เศรษฐีเห็นก็ตกใจ อ้าว..ไม่ได้เอาจดหมายไปส่งรึ ไม่ได้ไปครับคุณพ่อ 
ทำาไมล่ะ พอดีไปถึงระหว่างทาง น้องชายเขาบอกว่า เขาเล่นแพ้คนอื่น น้องชายก็เลย
ให้เล่นแก้ให้เขา แล้วเขาอาสาไปส่งจดหมายของคุณพ่อเอง เขาไปแล้วยังไม่กลับ 

เศรษฐีร้องไห้ ลุกไปเลย ตามไปถึงบ้านช่างหม้อ ไปถึง ช่างหม้อ อย่าเพิ่ง
ทำา..อย่าเพิ่งทำา ไอ้ช่างหม้อบอก เศรษฐีอย่าโวยวายไป งานที่สั่งเรียบร้อย อย่า
โวยวาย เรียบร้อย ผมทำาไม่บกพร่อง เจ้านาย อย่าเอะอะโวยวาย เดี๋ยวเรื่องมันจะดัง 
เรียบร้อยแล้ว ลูกเองถูกเผาในเตาเผาหม้อแล้ว..หมด 

ทีนี้แกก็ ลูกเองก็ตาย ไอ้ลูกบุญธรรมนี้ก็เรียกว่าไม่พอใจแล้ว ทำายังไง ยังนึก
ได้ว่าแกมีสำานักงานสาขาอยู่ในต่างจังหวัด เขียนจดหมายอีกฉบับ ให้ลูกคนนี้ เอา
จดหมายไปส่งผู้จัดการมรดกในต่างจังหวัด ใจความจดหมายบอกว่า ถึงเมื่อไหร่ให้
ฆ่าเมื่อนั้น ทีนี้ แกก็บกพร่องอีก เศรษฐีนี่ คนทำาชั่วมันก็มีข้อบกพร่อง ไปแล้วไม่ให้
อาหารไประหว่างทาง ไอ้นั่นก็ถามคุณพ่อครับ ทางมันไกลผมจะทานอาหารที่ไหน 



102 103

พรุ่งนี้เช้า บอกว่าเธอไปก็แวะบ้านเศรษฐีบ้านนั้น แล้วบอกว่าเธอเป็นลูกของฉัน 
เศรษฐีคนนั้นเป็นเพื่อนกับพ่อ 

ไอ้นี่ก็ไป รุ่งขึ้นเช้าก็แวะบ้านนั้นตามที่เขาแนะนำา เมื่อเมียของเศรษฐีเห็น
เข้าก็พอใจ ถ้างั้นเธอไม่ต้องรีบ พักผ่อนเสียก่อน มาเหนื่อยๆ เดี๋ยวแม่ให้คนครัวจัด
อาหารให้ทาน วันนี้คุณพ่อไม่อยู่ ไปธุระข้างนอก 

เศรษฐีนั้นมีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง อายุก็รุ่นราวคราวเดียวกัน ๑๖-๑๗ ในตำารา
บอกว่า คือเมียของนายโฆสกเมื่อชาติปางก่อน มาเกิดเป็นลูกสาวของเศรษฐีในบ้าน
นี้ คนใช้นี่ไปจัดห้องจัดที่ให้นายโฆสกพัก  กว่าจะซื้อของไปให้ลูกสาวเศรษฐีได้ก็เลย
เวลาไป ไปถึงลูกสาวเศรษฐีก็ดุเอา..เธอเหลวไหลใช้ให้ไปซื้อของทำาไมตั้งนาน บอกว่า 
อย่าเพิ่งดุ เพราะว่าไปถึงคุณนายใช้จัดห้องให้แขก มีแขกต่างเมืองมา เป็นผู้ชาย เขา
บอกว่ามาจากไหนไม่สังเกต แล้วก็ตอนนี้นอนหลับอยู่ที่ห้อง 

ลูกสาวเศรษฐีก็แอบไปดูซิ ลูกใคร มาจากไหน แอบไปดู เปิดเข้าไป นี่นอน
หลับแล้ว เพราะว่าเดินทางทั้งคืน แต่เห็นจดหมายโผล่อยู่ที่สะเอว ก็แก้จดหมาย ดึง
จดหมายออกมาอ่าน ในจดหมายว่า  “เมื่อคนนี้ถึงเมื่อไหร่ ให้จัดการฆ่าแล้วฝังเสีย 
เพราะเป็นลูกที่เราไม่ปรารถนา” ลงชื่อเศรษฐีไว้ 

ไอ้ผู้หญิงคนนี้พอเห็นหนุ่มคนนั้นก็รัก 
ท่านกล่าวว่า คว�มรักนี่เกิดด้วยเหตุ ๒ ประก�ร 
หนึ่ง - ปุพเพสันนิว�เสนว�  ความรักเกิดเพราะเคยอยู่ร่วมกันมาในชาติ

ปางก่อน  ซึ่งอาตมาเคยยกตัวอย่างว่า ถ้าเราเคยอยู่เมืองไทยด้วยกัน แล้วเราไปอยู่
ต่างประเทศ ประเทศไหนก็ตาม ถ้าเจอกัน คนไทยด้วยกันน่ะดีใจ รักใคร่กัน ไม่ถาม
หรอกว่าคุณอยู่จังหวัดไหน บ้านไหน ขอให้พูดไทยได้ด้วยกัน เพราะเราเคยเป็นคน
ชนชาติเดียวกัน  นี่ ปุพเพสันนิวาเสนวา เคยอยู่ร่วมกันมา 

หรืออย่างว่าเคยบวชร่วมวัดเดียวกันมา เคยอยู่โรงเรียนเดียวกันมา จาก
กันไป ๑๐ ปี ๒๐ ปี เจอกันนี่ แหม..กอดกันกลมดิกเลย พาไปเลี้ยงอาหาร ไปทาน 
ไปคุยกันสนุก คุยถึงความหลัง นี่เขาเรียกว่า เห็นปุ๊บ รักปั๊บ เพราะว่าอำานาจของ
บุพเพสันนิวาส นี่ประการหนึ่ง  

สอง - ปัจจุปปันนอิเตนว�  ความรักเกิดได้เพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบัน 
ช่วยเหลือกันในปัจจุบัน เพราะการที่เราจะสร้างความรักให้เกิดขึ้นนี่มันสร้างไม่ยาก 
ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นการแสดงความมีน้ำาใจต่อกัน 
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ลูกสาวเศรษฐีรักชายหนุ่มนี้ ก็เขียนจดหมายใหม่ ที่เราเรียกว่า “ฤาษีแปลง
สาร”น่ะ  เขียนว่า “เมื่อลูกชายของข้าพเจ้าคนนี้มาถึงแล้ว ให้จัดการไปสู่ขอลูก
เศรษฐีบ้านนั้น แต่งงานให้เสร็จ  แล้วก็ให้ปลูกเรือนสองชั้น  ให้มีเวรยามเรียบร้อย  
ให้อยู่ในท่ามกลางบ้าน” 

ตอนบ่ายนั่นก็ตื่นมา อาบน้ำาอาบท่า ทานอาหาร แล้วก็เดินทางต่อ ไปถึงก็
ส่งจดหมายให้ผู้จัดการ ผู้จัดการเปิดจดหมายอ่านแล้วคุยใหญ่ โอ๊ย..เจ้านายไว้ใจ
เรา ดูสิ..ลูกหัวแก้วหัวแหวนนี่ส่งมา แล้วยังสั่งให้สู่ขอลูกเศรษฐีบ้านนั้นแต่งงานให้
ด้วย สั่งให้สร้างเรือนหออย่างนั้นอย่างนี้ ก็รีบกุลีกุจอจัดงาน สั่งคนมาสร้างเรือนหอ
เสร็จ แต่งงานอะไรเสร็จเรียบร้อย เขียนจดหมายไปบอกท่านเศรษฐีว่า ท่านเศรษฐี
ครับ ลูกของท่านที่ส่งมาพร้อมจดหมาย ผมจัดการแต่งงาน สร้างเรือนหอ จัดการ
คุ้มครอง ผมจัดการเรียบร้อยทุกประการแล้ว เศรษฐีรู้ข่าว เอ๊ะ..เราให้ทำาอย่าง ไปทำา
อีกอย่าง กลุ้มใจป่วย ป่วยทีนี้ก็อยากจะเห็นหน้าลูก  คือหาอุบายจะฆ่ามันน่ะ ไอ้ลูก
ก็คนซื่อ พอเขาบอกว่าพ่อป่วยก็จะกลับ แต่เมียถามคนที่มาบอกว่า พ่ออาการเป็นไง
บ้าง บอกว่า ยังแข็งแรงอยู่ ยังทานอาหารได้ อะไรได้ 

เมียบอกว่า ยัง..ยังไม่ต้องไปหรอก เลยเมียนี่เก็บคนที่มาส่งข่าว ให้มาทำางาน
ที่นู่น คุณๆไปทำางานที่นั่นได้เงินเดือนเท่านั้น คุณจะกลับได้ต่อเมื่อฉันสั่ง ฉันไม่สั่งยัง
กลับไม่ได้ 

คนสุดท้ายเขาส่งมานี่ ถามว่า เป็นไงบ้างคุณพ่อเวลานี้ บอกว่าถ้าจะแย่แล้ว 
ภาชนะหนึ่งเข้า ภาชนะหนึ่งออก 

นี่ภาษาบาลีนะโยมนะ คำาว่า “ภาชนะหนึ่งเข้า ภาชนะหนึ่งออก” นี่ หมาย 
ความว่า พอกระโถนปัสสาวะออก กระโถนอุจจาระเข้า  ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว 
ปัสสาวะไหลเองแล้ว อุจจาระไหลเองแล้ว ก็คิดว่าเวลานี้ ถึงเวลาที่ควรจะไป ก็บอก
ว่า พี่..คุณพ่อป่วย เขาส่งคนมา  พรุ่งนี้ไป ไปเยี่ยม คุณพ่อ  เมื่อไปถึงที่บ้านนี่นะ ให้พี่
ยืนปลายเท้า น้องจะนั่งที่ใกล้ๆ คุณพ่อ จัดไว้ให้เสร็จ ผัวก็เชื่อตามนั้น 

ไปถึง คนเฝ้าก็ไปบอกเศรษฐีว่า ลูกมาแล้ว เศรษฐีว่าไหนล่ะ นี่ลูกชายยืนอยู่
ปลายเท้า นี่ลูกสะใภ้ นั่งอยู่ใกล้ๆ เศรษฐีถามว่าเรามีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ บอกว่า 
เฉพาะที่เป็นเงินสดนั้น ๔๐ ล้าน 

๔๐ ล้านนี่ถ้าพูดเป็นปัจจุบันก็คือ ๔๐๐ ล้านกหาปนะ ถ้าคิดเป็นไทยก็ต้อง
เอา ๔ ไปคูณ ก็กหาปณะหนึ่งเท่ากับ ๔ บาทมันเป็นเงินโบราณน่ะ เดี๋ยวนี้ไม่ใช้ เงิน
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โบราณเมื่อ ๒,๐๐๐ ปี มาแล้ว แล้วก็ บ้านเท่านั้น เดือนเท่านั้น อันนั้นเท่านั้นๆๆ 
เศรษฐีแกจะพูดว่าเราไม่ให้สมบัตินี้แก่ลูก  แต่ว่ามันพูดไม่ออก พูดว่า เรา

ให้สมบัตินี้แก่ลูก  พอพูดได้คำาหนึ่งนี่ ไอ้ลูกสะใภ้ก็..แหมเสียง โอ๊ย..คุณพ่อทำาไมพูด
อย่างงั้นอย่างงี้ สยายผมก้มหน้าลงกระแทกอกตายเลย กลัวจะพูดใหม่น่ะ กลัวฟื้น 
ทำาเป็นร้องไห้ตีโพยตีพาย กลิ้งชนหน้าอกพ่อผัว..ตายเลย 

ข่าวทราบถึงพระราชา พระองค์ก็รับสั่งให้เผาศพเศรษฐี เสร็จแล้วก็ถามว่า มี
ลูกไหม บอกว่าลูกมี ชื่อโฆสก ให้เข้าเฝ้า เวลาไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินนี่ กระโดดโลด
เต้นไป เจอน้ำาก็กระโดดน้ำา ไปถึงพระเจ้าแผ่นดินถามว่า เธอชื่ออะไร ชื่อโฆสก ลูก
ของคุณพ่อ   เอ้า..ถ้าอย่างนั้น ฉันตั้งให้เธอเป็นเศรษฐี แทนพ่อ 

อินเดียนั้น “เศรษฐี” ไม่ใช่เป็นได้เอง มีทรัพย์แล้วต้องพระเจ้าแผ่นดินตั้ง ถ้า
ยังไม่ตั้งก็ยังเป็นเศรษฐีไม่ได้ เมื่อได้รับตำาแหน่งเศรษฐีแล้ว ก็ต้องมีเครื่องหมาย มี
สัญลักษณ์ 

เวลากลับนี่แกเดินเรียบร้อย พระเจ้าแผ่นดินนั่งดู เอ..ไอ้คนนี้เวลามา มัน
กระโดดโลดเต้น เวลากลับทำาไมเดินเรียบร้อย ใช้ทหารไปตามกลับมา ถามว่า นี่ท่าน
โฆสก ตอนมากระโดดโลดเต้น วิ่งข้ามน้ำามา เวลากลับทำาไมเดินเรียบร้อย บอกว่า ข้า
แต่มหาราชเจ้า  ตอนมานี่ข้าพระองค์ยังเป็นเด็กอยู่ อันวัยเด็กนั้นชื่อว่าวัยกระโดด
โลดเต้น ถ้าไม่เล่นก็ไม่ใช่เด็ก 

เด็กนี่ เขาว่ามี ๓ อย่าง มีเรื่องกิน มีเรื่องเล่น มีเรื่องนอน นี่ ๓ อย่างของเด็ก 
ถ้าเด็กไม่ทำา ๓ อย่างนี่ เป็นเด็กไม่สมบูรณ์  นี่ขอสตางค์ไปซื้อแล้ว เรื่องกิน เรื่องเล่น 
เรื่องนอน ๓ อย่างนี้ นี่คือธรรมชาติของเด็ก ทีนี้เราสอนเด็กสอนยังไง สอนให้กินให้
เป็น เล่นให้เป็น นอนให้เป็น  เวลานี้โยมสอนลูกให้กิน..บางครั้งยังกินไม่เป็น กินไป
กินมาฟันสูญหมด ก็กินของไม่เป็นประโยชน์ต่อปากของเด็ก  เล่น..ก็สอนให้เล่นใน
เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ส่งเสริมการศึกษา นอน..สอนให้นอนดึกตื่นสาย ก็ไม่ถูก
ต้อง 

เพราะฉะนั้นเมื่อโฆสกไปถึงบอกว่า ตอนมาเป็นเด็ก ข้าพระองค์ก็กระโดด
โลดเต้นตามวัยของเด็ก  แต่เมื่อกลับพระองค์ตั้งให้เป็น “เศรษฐี”แล้ว ก็เป็นผู้ใหญ่ 
ต้องเสงี่ยมเจียมตน เป็นตัวอย่างเขา ในหลวงโปรดปรานว่า เออ..คนนี้มีสติปัญญา 

หลังจากนั้น นายโฆสกเมื่อได้เป็นเศรษฐีแล้ว มานึกว่าเรานี่ชีวิตมันรอดมาได้
อย่างไร เขาเอาไปทิ้งกองขยะบ้าง ไปทิ้งคอกวัวบ้าง ไปทิ้งป่าช้าผีดิบบ้าง ไปทิ้งที่ทาง
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เกวียนบ้าง เอาไปโยนเหวบ้าง ให้ช่างหม้อเผาบ้าง แต่ก็รอดมาได้ คงเป็นเพราะบุญ
กรรมที่เราเคยทำา อย่ากระนั้นเลยเราทำาบุญให้มากกว่าเก่า เลยสร้าง “โรงทาน” 

ตั้งโรงทาน โรงทานน่ะมีผู้จัดการนะ ผู้จัดการโรงทาน ของโฆสกเศรษฐีชื่อว่า 
มิตตกฎุมพี มิตตกฎุมพีนี่เป็นผู้ดูแล ให้เขาซื้อกับเท่าไหร่ อาหารเท่าไหร่ หุงเลี้ยงคน
เท่าไหร่ 

ต่อมามีเศรษฐี เพื่อนของโฆสกนี่ ชื่อว่า ภัททวดีย์เศรษฐี อยู่อีกเมืองหนึ่ง 
เป็นเกลอกันนะแต่ไม่เคยเห็นหน้ากัน ภาษาบาลีเรียกว่า อทิฏ ฐปุพพสหาย-สหายผู้
ไม่เคยเห็นกัน แต่รู้ว่ามีทรัพย์สมบัติเท่ากัน มีอายุเท่ากัน เป็นเกลอกัน 

ทีนี้ บังเอิญทางเมืองโน้นเกิดอหิวาตกโรค สามคนพ่อลูกก็พาหนีกันมา หนี
มาใกล้จะถึงบ้านของ โฆสกเศรษฐี ทีนี้สามคนก็ปรึกษากันว่าเรามาไกลมอมแมมกัน
อย่างนี้ อย่าว่าแต่ไปหาเพื่อนเลย ไปหาพ่อแม่ เขาก็ยังรังเกียจ ยังไงเสียเรานอนอยู่
ศาลาพักคนนี่ ให้ร่างกายมันหายเหนื่อยหายเพลีย พอเป็นท่าเป็นทางแล้วค่อยไปหา
เถอะ เมื่อปรึกษาอย่างนั้นแล้วก็นอนที่ศาลาริมทาง 

ถึงเวลาก็ส่งลูกสาวนี่ให้ไปรับทานที่โรงทาน ไปถึงเขาก็ถามว่า เธอจะรับเท่า
ไหร่  ลูกสาวของภัททวดีย์เศรษฐีก็บอก รับ ๓ ที่ เขาก็ให้มา ๓ ที่ รับมาเผื่อคุณพ่อ 
รับมาเผื่อคุณแม่ แล้วก็รับมาเผื่อตนเอง 

มาถึงก็อ้อนวอนให้พ่อทาน แม่ทาน ตัวเองก็ทาน เพราะอดอาหารมา ๒-๓ 
วัน แล้วเคยทานอาหารดีมา เศรษฐีแพ้อาหารในโรงทานยังไงไม่ทราบได้  ตอนหัวรุ่ง
เศรษฐีตาย รุ่งขึ้นเช้าก็ไปเผา 

ที่อินเดียนี่ ตายง่าย เผาง่าย เขาถือคติ “เกิดง่าย เป็นอยู่ง่าย กินง่าย ตาย
ง่าย” ของอินเดียนี่ ๓-๔ ง่าย เขายังถือกันอยู่ปัจจุบันนี้    

วันที่สองก็ไปขอเขา เขาถามว่าเอากี่ที่ เอา ๒ ที่ ก็เพราะว่าพ่อตายไปแล้ว 
เอาไปเผื่อแม่ คืนที่สองแม่ตายเสียอีก วันที่สามเหลือคนเดียวแล้ว ถึงเวลาไปรับทาน 
เขาถามว่าเอากี่ที่  เอาที่เดียว ผู้จัดการโรงทานชี้หน้าเลย นี่แม่นางตัวดี เพิ่งรู้จักตัว
เองวันนี้เหรอ 

นั่นเป็นลูกเศรษฐีมา เขาด่าอย่างนี้ก็น้อยใจมาก เลยเล่าให้ฟังว่า ที่ฉันรับวัน
แรก ๓ ที่น่ะ ไม่ได้รับเพื่อตัวเอง มาด้วยกัน ๓ คน คุณพ่อ คุณแม่ ดิฉัน รับไปให้คุณ
พ่อ รับไปให้คุณแม่ รับไปเพื่อดิฉัน แต่คืนแรกทานอาหารแล้ว พอใกล้รุ่งคุณพ่อเสีย 
วันที่สองคุณแม่เสีย วันนี้ฉันเหลือตัวคนเดียว 
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ผู้จัดการโรงทานได้ยินดังนั้นก็ โอย..พลอยเสียอกเสียใจ ขอโทษด้วยนะที่คุณ
ลุงดุเธอไป แล้วถามชื่อ ถามแซ่ ถ้าเธอเป็นลูกของเศรษฐีนี้ ก็เหมือนลูกของพ่อ ก็เลย
พาไปชุบเลี้ยงไว้ที่บ้านของผู้จัดการโรงทาน  

แต่ว่าในโรงทานนี่ คนมันไม่เป็นระเบียบ แย่งกัน ที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน เวลา
โปรยทานน่ะ มันแย่งกัน 

ทีนี้ลูกสาวบอกว่าพ่อ..ทำาไมไม่ทำาให้คนมันมีระเบียบเข้าไปรับ  แล้วจะทำาไง
ล่ะลูก 

พ่อก็ทำารั้วสิ แล้วก็ทำาประตู ๒ ประตู ให้เข้าทางประตูนี้แล้วก็ให้ออกทาง
ประตูโน้น  คนก็จะเข้าแถวกันไปรับ จะได้เงียบเสียง  พ่อเลยทำาตามลูกสาว 

ผู้หญิงคนนี้เดิมชื่อว่า สามา แต่พอไปแนะให้พ่อทำารั้วนี่ก็ต่อคำาว่า วตี  วตี 
แปลว่า รั้ว เรียกว่า สามาวดี แปลว่า ผู้หญิงแนะให้เขาสร้างรั้ว รอบโรงทาน 

ต่อมา โฆสกเศรษฐี ก็ได้ยินเสียงโรงทานมันเงียบไป ถามมิตตกฎุมพี ผู้จัดการ 
เวลานี้เธอเลิกให้ทานแก่คนยากจนอนาถาแล้วหรือ? เสียงเงียบไป  บอกว่ายังให้ตาม
ปกติ แต่ว่า ที่เงียบเสียงก็เพราะว่าจัดการรูปแบบใหม่ ทำายังไง ก็เล่าให้ฟังว่า ทำารั้ว
รอบมีประตูเข้าทางหนึ่ง ออกทางหนึ่ง อ้าว..เมื่อก่อนทำาไมไม่ทำา? บอกว่าคิดไม่ออก 
เวลานี้ลูกสาวแนะให้ 

อ้าว..เธอมีลูกสาวด้วยหรือ? เลยเล่าให้ฟัง อ๋อ..ลูกนี้ มันเป็นลูกเกลอของเรา
นี่ มันไม่ใช่ลูกของเธอ ต้องเอามาให้เรา ก็เอาไปให้เศรษฐี  ต่อมานางสาวสามาวดี
ก็ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทน 

นี่คือ ประวัติในการตั้งโรงทาน ตั้งโรงทานนั้น หนึ่ง-ต้องเป็นผู้มีฐานะ  สอง-
ต้องมีคนช่วยงาน 

เวลานี้มีกระแสเสียงเรียกร้องว่า วัดควรจะตั้งโรงทาน ตั้งได้...แต่ใครจะมา
ช่วยหุง ให้พระมาหุงข้าวเลี้ยงชาวบ้านหรือ อย่างที่วัดนี่มันก็เหมือนโรงทานอยู่แล้ว
นะโยม อย่างเช้านี่พระฉันเสร็จเด็กวัดเขาก็ต้องจัด วันหนึ่งประมาณ ๒๐ ถุง ๓๐ ถุง
นี่ สำาหรับผู้ไม่มีกิน แล้วถ้าเหลือเราก็ส่งหน้าวัด ศูนย์คนพิการ เด็กตาบอดก็เป็นปกติ 
แล้วญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดนี่ ทั้งแม่ชีบ้างเด็กวัดบ้าง มันก็ร่วม ๑๐๐ กว่า
คน นับว่าเป็นโรงทานมาตั้งแต่เปิดวัดมาแล้ว แต่ว่าไม่ได้ประกาศเท่านั้นเอง 

แต่เรื่องนี้ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถท่านมีพระราชเสาวนีย์ 



108 109

ออกมา แล้วทางสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับสนองพระราชเสาวนีย์ ก็ถือว่าเป็นน้ำา
พระทัยอันประเสริฐ เราทั้งหลายใครจะโดยเสด็จพระราชกุศลร่วมกับพระองค์ก็ไป
บริจาคกันได้ บริจาคที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โยมขับรถผ่านไปใส่ข้าวสารไป ๑๐ ถุง
ก็ได้ เอาอาหารแห้งไปให้ เอ้า..อันนี้ผมช่วย  อันนี้เป็นเรื่องหนึ่ง 

แต่ว่าการที่เราจะตั้งโรงทานอย่างนี้น่ะ มันเป็นการช่วยเฉพาะหน้า ชั่วครั้ง
ชั่วคราว เพื่อให้คนเหล่านั้นเขาแก้ปัญหาชีวิตได้ แต่มีโยมอีกส่วนหนึ่ง เรียกว่าตั้งโรง
ทานถาวรอยู่แล้ว 

โยมประเภทไหนตั้งโรงทานถาวร  โยมที่นำาเงินมาตั้งโรงงาน ยิ่งกว่าโรงทาน
เสียอีก ให้ลูกเขาได้มีงานทำา ให้เมียเขาได้มีงานทำา แล้วให้เงินเดือนเขา ยิ่งในภาวะ
เศรษฐกิจอย่างนี้โยมไม่ปลดคนงานออก แต่ว่าได้ปรึกษาหารือ ขอลดโบนัสหน่อย 
ขอลดเงินเดือนหน่อย ก็อยู่กันได้ มันก็เป็นโรงทาน เป็นทานแห่งน้ำาใจ เขาก็อุ้ม
บริษัท บริษัทก็อุ้มคน 

มีหลายๆ บริษัท แต่ว่าคนไม่ได้เอามากล่าวขวัญ ที่เขาทำาอย่างนี้เขาไม่ปลด
คนออก แต่เขาปรึกษากันว่า พวกคุณ.. ผมขอลดโบนัสนะ เพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็น
อย่างนี้ เอาตัวเลขมาให้ดูเลย พวกนั้นก็ เอาครับ..ขอให้อยู่ได้ บริษัทอยู่ได้ พวกผมได้
กินด้วย ได้ใช้ด้วย 

ถ้าเราเอาใจมาเปิดเผยซ่ึงกันและกันนี่ อาตมาว่าสังคมคนไทยนี่พูดง่าย 
เพราะว่าเราเป็นสังคมที่รับการอบรมทางศีลธรรมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ให้มีความ
เห็นอกเห็นใจกัน เพราะฉะนั้นท่านผู้มีฐานะดีทั้งหลายที่ตั้งโรงงาน ไม่ว่าจะโรงงาน
ใหญ่โรงงานเล็กก็ตามที ถือว่าท่านได้ตั้งโรงทาน อย่างถาวรเหมือนกัน ส่งเสริมคนใน
ชาติให้มีสติปัญญาให้มีงานทำา บางคนลูกทำางานคนเดียว แต่เลี้ยงคุณพ่อด้วย เลี้ยง
คุณแม่ด้วย ได้ส่งลูกเขาให้ได้เรียนหนังสือหนังหาด้วย 

แต่ถ้าท่านเห็นว่ามันขาดทุนมาก แล้วก็ปิดโรงงาน ไล่คนออกนี่ อันนี้ก็ไม่ค่อย
ชอบเท่าที่ควร ให้คิดว่าการจะตั้งโรงงานได้ก็ด้วยความร่วมมือของผู้ขายแรงงานทั้ง
หลาย 

คนยากคนจนนั้นนับว่าเป็นแรงงานของบ้านเมือง ผู้มีสตางค์นับว่าเป็นทุน
ของบ้านเมือง คน ๒ กลุ่มนี้ต้องมี แล้วต้องรักกันด้วย คนจนก็เกลียดคนรวยไม่
ได้ คนรวยก็เกลียดคนจนไม่ได้ อย่างประเทศบางประเทศที่เขาว่ารวยที่สุด อย่าง
ประเทศบรูไน คนเกิดมาก็ตั้งเงินเดือนให้ ถามว่าประเทศบรูไนมีคนจนไหม..ต้องมี 
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ไม่มีคนจน..ใครจะขับรถ..ใครจะล้างส้วม 
ใครจะไปทำางานเหล่านี้ คนจนประเทศ
นั้นไม่มีก็ต้องไปจ้างมาจากประเทศอ่ืน 
เพราะฉะนั้น ระหว่างคนจนกับคนรวยนี่
ต้องอยู่กันด้วยน้ำาใจ แม้เมืองไทยเราก็เช่น
กัน 

อาตมาไม่ค่อยจะนิยมชมชอบที่ 
เขาพดูวา่  “นัน้พวกคนรวย นัน้พวกคนจน” 
มันเป็นการถ่างสังคมให้แตกกัน แต่ควรที่จะถมด้วยน้ำาใจ เออ..เรามีโอกาสที่จะช่วย
คนได้ เราก็ช่วย คนที่มีเบี้ยน้อยหอยน้อยมีแรงก็ถมแรงเข้าไปช่วย 

แต่ว่าคนบางคนนั้นก็เอาเปรียบ อย่างญาติโยมเห็นว่ามาที่วัดนี่ เราแจกข้าว
แจกของ ให้ทานนี่ มาก่อนเวลา บางคนก็ไม่แสดงน้ำาใจ ที่จะช่วยเก็บเสื่อ แค่เสื่อ
ยังเก็บไม่ได้ อย่างมาวันพระนี่อาหารการกิน ยกไปทานแล้วบางทีถ้วยชามก็ไปทิ้ง
ไว้ตามโคนต้นไม้  อย่างนี้เกิด ๑๐๐ ชาติก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้สูงขึ้นได้ เพราะ
จิตใจไม่พัฒนา  แต่เราจะทำาอย่างไร นี่พวกเด็กๆ นี่ ที่มีผู้มาอาสา เวลาไหว้พระให้
ไหว้ด้วย รับศีลให้ว่าด้วย นี่ เพื่อต้องการพัฒนาจิตใจเขาด้วย ไม่ใช่ให้เขากินข้าว
อย่างเดียว วัดก็ทำาหลายรูปแบบ ยังมีญาติโยมเข้ามาหนุน เพื่อต้องการพัฒนาเด็ก
เหล่านั้น ไม่ใช่เราต้องการ ให้ข้าวเขาไปกิน แก้ปัญหาเท่านั้น แต่ว่าทำาอย่างไรให้เกิด
ความสำานึกว่า “วัดของเรา”มีอะไรก็ช่วยกัน  “สังคมของเรา”มีอะไรช่วยกัน 

อย่างโยมมาวัดอย่างนี้ นั่งเสร็จ เรานั่งเสื่อผืนไหน ลุกขึ้นเราเก็บเสื่อเสียด้วย 
บางวัดต้องปูเสื่อไว้ให้นั่ง ใครไปแล้วพระต้องเก็บ ถ้าเสื่อหมดก็มาดุพระอีก อยู่ยังไง
เสื่อหายหมด ที่จริงพระท่านก็นอนเสื่อผืนเดียว นอกนั้นก็โยมนั่นแหละ 

ถ้าอย่างนั้น เมื่อเรามีสิทธิใช้ของ เราต้องมีสิทธิรักษาของ สังคมนี้เรามีสิทธิใช้ 
เราต้องมีสิทธิสร้างสังคมของเราด้วย ให้อยู่ด้วยความมีน้ำาใจ อาตมาว่ายังมีได้ บ้าน
เมืองเราไม่ได้ถึงกับอับจน ถึงกับต้องมีคนขอทาน สำาคัญว่าเติมความมีน้ำาใจมีความ
เห็นอกเห็นใจกัน 

ทำาอย่างไรให้คนที่มีโอกาสได้เห็นใจผู้ด้อยโอกาส แล้วผู้ด้อยโอกาสก็อย่าทำา
ตนให้เป็นปัญหาแก่สังคม  ทำาอย่างไรปรับปรุงพัฒนาตนเองหนักเอาเบาสู้ คนบาง
คนอยากจะทำางาน แต่งานหนักไม่เอา อาตมาลงไปใต้ ระนอง ภูเก็ต พังงานี่ แรงงาน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ นั้น 
พระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธา
ในพระศาสนาและสนพระทัย
ทางพระศาสนา ทั้งยังนำา
ธรรมะในศาสนามาปฏิบัติ 
เพื่อเป็นตัวอย่าง
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ต่างชาติมากินหมด ถามคุณโยมทำาไม ก็คนไทยเขาไม่ทำา อาจารย์จะให้ผมทำายังไง 
เขาจะเอาวันละ ๓๐๐ จะเอาวันละ ๔๐๐  แต่คนงานต่างชาติวันละ ๘๐ เขาก็เอา 
วันละ ๓๐ เขาก็เอา  เอาน้อย แต่ถ้าเอาทุกวันมันก็ได้เยอะอยู่ดี  นี่ที่เรียกว่า ๕ เบี้ย
อยู่ใกล้ ๑๐ เบี้ยอยู่ไกล เราหวัง ๑๐ เบี้ย มากกว่า ๕ เบี้ย มันก็พลาดโอกาสนั้นไป 
อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาปรับปรุง 

วันนี้พูดเรื่องนี้มาเพื่อฉลองศรัทธาท่านอาจารย์บุญนำา และญาติโยมทั้งหลาย
ให้รับทราบ เพื่อที่จะให้เห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถนั้น พระองค์
ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาและสนพระทัยทางพระศาสนา ทั้งยังนำาธรรมะใน
ศาสนามาปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวอย่าง สมแล้วที่เราเรียกว่า “พระแม่เจ้าแห่งชาติ” เราผู้
เป็นพสกนิกรของพระองค์ ก็ควรจะได้เจริญรอยตามพระองค์ 

แม้เราไม่สามารถตั้งโรงทานได้เอง แต่เราสามารถโดยเสด็จพระราชกุศลตาม
กำาลัง ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท หรือใครคิดว่าจะช่วยอย่างไรก็ได้ ขอให้ทุกท่านมี
น้ำาใจ 

สิ่งใดเรายังทำาไม่ได้ เราอนุโมทนาสิ่งที่คนอื่นเขาทำา ยังเป็นบุญยังเป็นกุศลให้
กำาลังใจคนทำางาน ดีกว่าเราจะทำาให้คนทำางานนั้นหมดกำาลังใจ เมื่อคนทำางานหมด
กำาลังใจแล้ว งานก็จะไม่ก้าวหน้า 

เราในฐานะเป็นชาวพุทธจึงขอส่งแรงใจแก่ท่านผู้ทำางานทุกประเภท ให้มี
ความเจริญก้าวหน้า ด้วยการปฏิบัติดี ด้วยการปฏิบัติชอบ โดยทั่วกันทุกคนทุกท่าน 
เทอญ.
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ผูกไมตรีดีกว่าผูกเวร 
โดย พระธรรมวิมลโมลี

ณ โรงแรมมณเฑียร ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๕

ขอโอกาสพระเดชพระคุณพระราชปฏิภาณมุนี ประธานองค์การเผยแผ่ วัด
ประยุรวงศาวาส ที่ปรึกษาโครงการมณเฑียรธรรม  ขอเจริญพรโยมคุณหญิงทิพย-
วรรณ  ตันตกิตติ์ ประธานโครงการมณเฑียรธรรม และสมาชิกแห่งสมาคมนี้ทุกท่าน  
อาตมภาพได้รับอาราธนาเพ่ือมาร่วมในกิจกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนาที่โรงแรม
มณเฑียรได้จัดมาถึงครั้งที่ ๔๙ อันแสดงถึงความตั้งใจที่จะช่วยการเผยแผ่ธรรมะของ
พระพุทธเจ้าให้กว้างไกลยิ่งขึ้น  เพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบัน บางครั้งโยมอยากจะ
ไปวัด แต่มันไม่เอื้อกับการประกอบกิจต่างๆ  และเรื่องของการฟังธรรม จะฟังที่วัด 
จะฟังที่บ้าน จะฟังในวิทยุ จะดูจากโทรทัศน์  ถ้าเราสามารถนำาเอาสาระแห่งธรรม
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้  ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการฟังธรรม  

ในการฟังธรรมในครั้งนี้ โยมได้ตั้งหัวข้อเรื่องว่า ผูกไมตรีดีกว่�ผูกเวร เรื่อง
นี้ว่าดี และก็พูดยาก เพราะเดี๋ยวจะไปกระทบกลุ่มนั้นกลุ่มนี้  อาตมาจะนำาเรื่องจาก
พระไตรปิฎก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าใช้ในการห้ามทัพ ระหว่างประยูรญาติ
สองตระกูล คือ ตระกูลศากยะ และตระกูลโกลิยะ  

เบื้องต้นขอทำาความเข้าใจเรื่อง ก�รผูกไมตรี และ ก�รผูกเวร 
การอธิบายธรรมะ พระพุทธองค์หรืออรรถกถาจารย์มักจะอธิบายสิ่งที่ไม่ดี

ก่อน  พอคนเข้าใจสิ่งที่ไม่ดีแล้ว  สิ่งที่ดีก็ง่าย  อย่างเช่นใน มงคลสูตร  พระองค์
อธิบายเรื่องคนพาลก่อน เสร็จแล้วก็อธิบายบัณฑิตทีหลัง  คบกับคนพาลเป็นอย่างไร 
พอคบกับบัณฑิตใช้คำาพูดเพียงว่า ตรงกันข้ามกับคนพาล  ฉะนั้นการผูกไมตรีกับการ
ผูกเวรก็เหมือนกัน  อาตมาจะพูดถึงเรื่อง ก�รผูกเวร ก่อน  
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คำาว่า เวร มีปรากฏในพุทธศาสนาหลายที่ แต่ที่ญาติโยมคุ้นเคยก็คือ ปัญจ-
เวร  ปัญจเวรก็คือการสร้างเวร ๕ ข้อ คือการประพฤติผิดศีลธรรม หรือศีล ๕  บาง
แห่งเรียกว่าเว้นจากปัญจเวร บางแห่งว่าผูกเวรไว้  ในลักษณะที่เอาใจไปคิดไปคำานึง  
อย่างเช่น การก่อเวรหรือผูกใจเจ็บ ผูกอาฆาต พยาบาท มุ่งที่จะทำาลายล้างคนหรือสิ่ง
ที่ตนไม่ชอบ  การผูกเวรนั้นมีเรื่องปรากฏมากมาย ถ้าญาติโยมไปอ่านพระไตรปิฎก 
อยากแนะนำาให้อ่านหมวดชาดก  

ชาดกนั้นเป็นเรื่องเก่า บางครั้งก็เป็นเรื่องใหม่แต่พระพุทธเจ้าผูกให้เป็นเรื่อง
เก่า  เป็นกุศโลบายของพระพุทธเจ้า ถ้าพูดถึงสิ่ง หรือบุคคลที่ไม่ดี  บางครั้งก็เอา
ตัวละครเป็นสัตว์เสีย  เพราะตัวละครเป็นสัตว์นี่ ไม่สามารถไปฟ้องร้องที่ไหนได้ ไม่
เป็นบุคคลที่สาม แต่ถ้าเอาตัวบุคคลเป็นตัวละคร ก็อาจจะถูกเขาท้วงติงได้ว่า ไป
กระทบเกียรติคนนั้นคนนี้  พระพุทธเจ้าจึงนิยมเล่านิทาน ต้นไม้พูดได้ สัตว์พูดได้  
คนบางครั้งก็นึกว่า โอ๊ย! ของพระก็อย่างนั้น  มายุคนี้แล้วแม้ว่าบ้านเมืองเจริญ  โยม
ดูโทรทัศน์ เวลาเรื่องแปลกๆ บางทีเขาก็ยังเอาสัตว์มาใช้ เช่นในช่อง ๗ นี่เขาก็ใช้นก
แก้วนกขุนทอง เพราะว่าพวกนี้ไม่มีศาลที่จะฟ้อง  ปัญหามันน้อย และถ้าไปพูดกับ
บุคคล เดี๋ยวก็ไปฟ้อง ศาลมันเยอะ เวลานี้บางทีก็ไม่รู้จะไปฟ้องศาลไหน ก็ใช้ศาล
พระภูมิก็มี  เช้าๆ จุดธูปจุดเทียน ฟ้องคนนั้นคนนี้  นี่เป็นลักษณะของการผูกเวร  

การผูกเวรเกิดจากอะไร?  เกิดจากอัสมิมานะ คือความรู้สึกว่ามีตัวมีตน มี
เรามีเขา  เมื่อใดมันมีอัสมิมานะแล้ว มันก็จะเกิดทิฏฐิมานะ เกิดอุปกิเลส ว่าเราดี
กว่าเขา เขาเลวกว่าเรา อะไรต่างๆ นี่  พอมีตัวตนเกิดขึ้น มันก็ต้องการที่จะให้คนอื่น
ไม่เหมือนตนบ้าง  ให้เหมือนตนบ้าง  เลยกลายเป็นพวกเป็นหมู่  เรื่องราวเล็กน้อย
กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้  

คือ เมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ มีแม่น้ำาโรหิณีไหลผ่านกลางสองประเทศ  
ทั้งสองประเทศก็ใช้ลำาน้ำานี้เป็นแหล่งน้ำาที่จะเอามาใช้ในการเพาะปลูก  เขาก็ทำาเขื่อน
ไว้ใช้ร่วมกัน  มีมาในปีหนึ่ง เข้าหน้าแล้ง น้ำามันน้อย เมื่อน้ำาน้อย พวกคนงานของ
ชาวนาแต่ละประเทศ  ก็พูดกันว่า น้ำาจะต้องขึ้นมาใช้ในฝั่งของเราก่อน มิฉะนั้นข้าว
กล้าของเราจะเหี่ยวเฉาตาย  อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า  อ้าว! ถ้าฝ่ายโน้นน้ำาอุดมสมบูรณ์ 
ข้าวเต็มยุ้งเต็มฉาง แต่ฝั่งนี้ไม่มี เราก็ต้องไปซื้อเขา  เราก็ต้องการได้น้ำานั้น  มาใช้ใน
การปลูกข้าวปลูกผักด้วย  นี้กระทบกระทั่งกัน  กระทบกระทั่งกันก็ทะเลาะ เปรียบ
เทียบเสียดสีกันไปจนถึงต้นตระกูลเดิม  พวกหนึ่งก็บอกว่า เอ้อ! เราจะไปกลัวอะไร 
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ก็กษัตริย์เมืองที่สังวาสกันเองระหว่างพี่
ระหว่างน้อง.. กระทบกระทั่ง ไอ้ฝ่ายหนึ่ง
ก็ไปกระทบกระทั่ง จะไปกลัวอะไร พวก
ไม่มีที่อยู่  อยู่ตามโพรงไม้อ้อ อยู่ตามโพรง
ไม้กระเบา กระทบกันไปกระทบกันมา จะ
ทะเลาะกัน ค่ำาเสียก่อน ต่างฝ่ายก็กลับ
บ้านของตนเอง ก็ไปแจ้งเรื่อง จนไปถึง
พระเจ้าแผ่นดิน  พระเจ้าแผ่นดินทั้งสอง
ฝ่ายก็ยอมแพ้ไม่ได้  โกลิยะก็ยอมไม่ได้  ศากยะก็ยอมไม่ได้  ค่ำาคืนนั้นก็เตรียมกองทัพ  

พระพุทธเจ้าตื่นมาตอนหัวรุ่ง  พระพุทธเจ้าท่านมีงานทำาประจำาอยู่ ๕ อย่าง 
ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตํ  - เช้าบิณฑบาต  
สายณฺเห ธมฺมเทสนํ    - บ่ายแสดงธรรม     
ปโทเสภิกฺขุโอวาทํ   - ตอนพลบค่ำาให้โอวาทพระภิกษุ  
อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหนํ   - กลางดึก แก้ปัญหาเทวดา  
ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ  - เวลาใกล้รุ่งตรวจดูสัตว์โลก 

ว่าควรที่จะไปโปรดใครที่ไหน 
การตรวจดูสัตว์โลกของพระพุทธเจ้านี้  ท่านจะกำาหนดข่ายคือพระญาณ

ตั้งแต่หน้าพระคันธกุฎีไปสุดขอบจักรวาล จากขอบจักรวาลจนมาถึงหน้าพระคันธ-
กุฎี  ใครเข้ามาในข่ายคือพระญาณ  พระองค์ก็จะไปโปรด  

พูดอย่างนี้ ญาติโยมก็อาจจะมองไม่เห็นภาพ ถ้าพูดแบบสมัยใหม่ว่า
พระพุทธเจ้ามีเรดาร์ธรรมะ  สัตว์ก็เข้ามาปรากฏในเรดาร์ของพระองค์ เหมือนเรา
ไปมาเลย์ ไปกัมพูชา ไปพม่า พอเครื่องบินขึ้นที่ประเทศโน้น  ประเทศโน้นก็ส่งมา
ทางประเทศไทย  ประเทศไทยก็รู้แล้วว่ามีเครื่องอะไรมา  จะมาถึงเวลาเท่าไร  จะลง
ตรงไหน  ถ้าลงไม่ได้ก็วนไปก่อน  เวลานั่งเครื่องบินเวลานี้ ถ้าสนามบินสุวรรณภูมินี่
อาตมาชอบนั่ง คือมันได้กำาไร มาถึงวนตั้ง ๓๐ นาที นับว่าเป็นกำาไรที่ทางการบินเขา
แถมให้  โดยที่เราไม่ตั้งใจจะรับ - เจอบ่อยๆ บางทีลงไม่ได้ ก็ไปลงที่อื่น ก็ถือว่าดี ได้
ไปท่องเที่ยวในตัว  นี่เป็นความทันสมัยของประเทศไทยนะ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ..  

พระพุทธเจ้าทรงมีข่าย คือพระญาณอย่างนี้ แล้วจะมีสัตว์ที่มีวาสนาหรือสัตว์
ที่จะได้รับกรรมมาปรากฏในเรดาร์ของพระองค์  แล้วพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดใน 

การผูกเวรเกิดจากอัสมิมานะ 
คือความรู้สึกว่ามีตัวมีตน มี
เรามีเขา  เกิดทิฏฐิมานะ 
เกิดอุปกิเลส ว่าเราดีกว่าเขา 
เขาเลวกว่าเรา
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ย่ำารุ่งวันนั้นก็ปรากฏพระญาติทั้งสองฝ่ายถืออาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมที่จะเกิดศึก 
สงครามอยู่หวั่นๆ  พระองค์ก็ตรวจดูว่าถ้าเราไป  เราจะแสดงธรรมให้พระประยูรญาติ 
เหล่านั้นเลิกทะเลาะกันได้  เมื่อพิจารณาไปดู ก็เห็นว่าสามารถช่วยได้ 

พอรุ่งเช้า พระองค์ไปบิณฑบาต กลับจากบิณฑบาต เสวยภัตตาหารเสร็จ
แล้ว  ทรงถือบาตรจีวรโดยไม่บอกพระอุปัฎฐาก เสด็จไปพระองค์เดียว  แล้วก็ไป
ถึงอธิษฐานจิต ลอยอยู่กลางอากาศเหนือกองทัพทั้งสองประเทศ และทำาให้ตรงนั้น
ท้องฟ้ามืดครึ้ม  พวกทหารก็ตกอกตกใจ เพราะอยู่ดีๆ มันมืดขึ้นมา  แล้วพระองค์
ก็ค่อยเปล่งพระรัศมีออกจากพระวรกาย ทหารทั้งสองกองทัพเมื่อเห็นพระพุทธ
องค์แล้ว นึกว่าแม้จะถูกฆ่าให้ตาย แต่การจะยกมือยกอาวุธขึ้นมาทำาร้ายใครก็ไม่
สามารถกระทำาได้  ต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็เสด็จลงมา
นั่ง  ประทับนั่งที่บนเนินทรายที่พวกทหารจัดไว้ให้  กษัตริย์ทั้งสองประเทศ ทหารทั้ง
สองประเทศ ก็มาถวายความเคารพ แล้วก็นั่งฟัง  

พระพุทธองค์ถามว่า มหาบพิตร  พวกมหาบพิตรขัดแย้งกันเรื่องอะไร  ท่าน
บอกว่า ขัดแย้งกันเรื่องน้ำา  ถามว่าน้ำามีราคาเท่าไร  บอกว่า น้ำามีราคานิดหน่อย พอ
จะปลูกพืชปลูกผักได้หนึ่งฤดู  แล้วแผ่นดินมีราคาเท่าไร  บอกว่า แผ่นดินของแต่ละ
ประเทศมีราคาไม่สามารถที่จะคำานวณเป็นเงินเป็นทองได้  แล้วพระองค์ตรัสถาม
ต่อไปว่า พระเจ้าแผ่นดินของแต่ละประเทศมีราคาเท่าไร พวกน้ันก็บอกว่าพระเจ้า
แผ่นดินของแต่ละประเทศไม่สามารถคำานวณเป็นค่าเป็นราคาได้  เรียกว่า อนรรฆะ 
แปลว่า มีค่าหามิได้  คือไม่สามารถกำาหนดว่าเท่านั้นเท่านี้  พระองค์ว่า มหาบพิตร
ทั้งหลาย การที่พระมหากษัตริย์มีค่าไม่สามารถคำานวณได้ การที่แผ่นดินมีค่าไม่
สามารถคำานวณได้ แล้วท่านจะเอาน้ำาซึ่งมีค่าเล็กน้อยมาลบล้างแผ่นดิน ลบล้าง
กษัตริย์ สมควรหรือ  เรื่องการอาฆาตมาดร้ายกัน เรื่องการจองเวรกัน มีแต่จะสร้าง
หายนะให้ทั้งสองฝ่าย  ไม่มีฝ่ายไหนที่จะประสบความสำาเร็จ  แล้วพระองค์ก็ทรงนำา
ชาดกมาหลายชาดก  แต่อาตมาจะยกมากล่าวในที่นี้เพียงชาดกเดียว มีชื่อว่า ผันทน
ชาดก  แปลว่า การดิ้นรนเพื่อความเดือดร้อนของทั้งสองฝ่าย  

เล่าเป็นนิทานว่า สมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสี  เรื่องพระเจ้า
พรหมทัตนี่ โยมไปอ่านหนังสือพระไตรปิฎกนะ  ที่ไหนๆ ก็พรหมทัตทั้งนั้น  เพราะ
พรหมทัตเป็นตำาแหน่ง ใครขึ้นมาตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นพระเจ้าพรหมทัต  อาตมาไป
อินเดียยังถามว่า พระเจ้าพรหมทัตยังอยู่ไหม.. เขาบอกยังอยู่นะ แต่ว่าลดฐานะมา 
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ไม่เป็นกษัตริย์แล้ว  มาเป็นครูบาอาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัย  แต่ว่าสายพรหมทัตเป็น 
สายปกครอง เพราะถ้าโยมไปอ่านพระ 
ไตรปิฎกจะเบื่อว่า ที่ไหนๆ ก็เจอแต่พรหม-
ทัต พรหมอื่นไม่มีบ้างหรือ? เป็นตำาแหน่ง
เหมือนกับเราเรียกนายกฯ  ใครก็ได้  ฉะนั้น 
ประเทศไทยมีนายกฯ มาแล้วตั้งสิบกว่า
คน เห็นไหมเล่า  ตัวคนที่เข้ามาสวมน่ะ
เปลีย่นช่ือ  แตต่ำาแหนง่นายกฯ  มนัเปน็ตำาแหนง่หลกัของบา้นเมอืง พระเจา้พรหมทตั 
ก็เหมือนกัน..  

ว่ามีชาวบ้านชนบทหมู่บ้านหนึ่ง ชอบล่า  ว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นชาวบ้าน
ที่ทำา.. ถ้าปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นหมู่บ้าน OTOP ล่ะนะ ..ทำาของที่ระลึกขาย  ทำารถ  
ทำาเรือ  ทำารถน้อยๆ บ้าง รถใหญ่บ้าง  แต่ไม่ได้ทำารถเบนซ์  รถโตโยต้า  รถพวก
นี้น่ะ  รถไม้น่ะ อย่างเมืองลำาปาง รถม้าอย่างนี้  และในหมู่ช่างนี่ต้องไปหาไม้ในป่า 
เอามาทำาล้อรถ เอามาทำาดุมรถ เอามาทำาก้านรถอะไรต่างๆ  ก่อนที่ชาวบ้านจะเข้า
ในป่า  ก็ป่านั้นมีหมีอยู่ตัวหนึ่ง  หมีหากินตามในป่าแล้วก็ชอบมานอนพักที่ใต้ต้น
ตะคร้อ  ทีนี้วันหนึ่งนี่ หมีกำาลังนอนหลับเพลินๆ ลมมันพัดแรง  กิ่งไม้ที่ตายแห้งอยู่
ก็หักลงมาตรงคอของหมีพอดี  ตำาเข้าไปเล็กน้อย หมีก็ตกใจ กระโดดหนี  พอตั้งสติ
ได้ก็หวนกลับมาดู  ไม่มีสิงสาราสัตว์หรืออะไรก็นึกว่า อืมม์ คงจะเป็นเพราะเทวดาที่
สิงสถิตอยู่ที่ต้นตะคร้อนี่แกล้งเขา  เห็นว่าเขานอนหลับสบาย  หมีก็โกรธ  โกรธก็เอา
เล็บไปตะปบ ฉีกเปลือกออกแล้วก็ผูกอาฆาตว่า  เอาละ จะต้องหาคนมาตัดต้นไม้นี้
ให้ได้  ผูกอาฆาตแล้วก็ไป  

วันสองวันก็ไปเจอ... คนมาตัดไม้ หาไม้ทำากงรถ  หมีพอเห็นคนถือขวานถือ
อะไรมาก็ดีใจ ว่า อีคราวนี้จะได้แก้แค้นไอ้รุกขเทวดาที่อยู่ที่ต้นตะคร้อให้สำาเร็จ  ก็
เข้าไปหาช่างไม้ ว่า ท่านมาในป่าหาไม้นี่ จะเอาไม้ไปทำาอะไร  ช่างไม้ก็... เอ้อ โชคดี 
พบหมีแต่เช้า  เราต้องการหาไม้ไปทำากงรถ ทำาล้อรถ ทำางอนรถ  ไม้อะไรที่มันเหนียว  
ใช้ประโยชน์ได้ดี  หมีก็บอกว่า  ไม้ตะเคียนก็ไม่ดี  ไม้อะไรก็ไม่ดี  เราขึ้นมาแล้ว โหน
มาแล้ว หักได้ง่าย  มีไม้ชนิดหนึ่ง กิ่งห้อยย้อยแต่ไม่หัก  แล้วก็เหนียว ชื่อว่าไม้ตะคร้อ  
ไม้ตะคร้อนี้ถ้าทำาล้อรถ ดุมรถอะไรก็จะดีมาก..  คนตัดไม้ไม่รู้จัก หมีก็อุตส่าห์นำาทาง

การอาฆาตมาดร้ายกัน 
การจองเวรกัน มีแต่จะสร้าง
หายนะให้ทั้งสองฝ่าย  
ไม่มีฝ่ายไหนที่จะประสบ
ความสำาเร็จ
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ไป  ไปชี้ให้ดูว่าต้นนี้น่ะไม้ตะคร้อ  ถ้าท่านตัดต้นนี้แล้วเอาไปเลื่อยทำากงล้อรถอะไรก็
จะได้ม่ันคงแล้วก็สวยงาม อายุการใช้งานก็นาน  หมีก็ดีใจว่า ได้แก้แค้นสมดังท่ีผูกใจไว้  

ส่วนรุกขเทวดาก็เห็น เอ.. หมีนี่เอาแน่  ไม่ยอมปล่อยปละละวาง  รุกขเทวดา
ก็กลัว ก็เลยแปลงร่างมาเป็นคนชาวป่าเที่ยวหาของ  ก็มาเจอกับช่างไม้  ช่างไม้ก็ถาม
ว่า ท่านเที่ยวในป่าหาอะไร ท่านก็บอกว่า โอ้ ท่านถ้าตัดไม้นี้ไปทำาล้อรถ กงรถนะ ยัง
ไม่วิเศษ ถ้าจะให้วิเศษนะ ท่านต้องถลกหนังหมีที่คอนะ สี่นิ้ว ความกว้าง แล้วเอา
มาหุ้มล้อรถ ล้อรถนี่จะสวยแล้วก็อายุการใช้งานมากเหมือนกับหุ้มด้วยเหล็ก  ทีนี้
ช่างไม้ถาม อ้าว แล้วเราจะได้หนังหมีที่ไหนล่ะ  ไอ้รุกขเทวดาก็บอกว่า ไม่ยาก ต้นไม้
นี่มันหนีไปไหนไม่ได้ อยู่ตรงนี้  ท่านไปตามหมีตัวที่ชี้ต้นไม้  ให้เขามาแนะว่าตัดตรง
ไหน  โค่นตรงไหน  พอกำาลังเพลินๆ แล้วท่านก็เอาขวานที่ฟันคอหมีให้ตายเสีย  แล้ว
ก็ถลกเอาหนังที่คอให้กว้างสี่นิ้ว  ยาวก็พอที่จะมาหุ้มห่อล้อรถได้  แล้วรถของท่านก็
จะราคาดี  ช่างไม้นึก แหม..วันนี้โชคดี  เช้ามาก็มีหมีชี้ต้นไม้ให้ เที่ยงมาก็มีคนมาบอก
เครื่องประกอบ  ก็รีบไปตามหมีมา  หมีก็มาชี้ว่าต้องตัดตรงนั้น ตัดตรงนี้  หมีเผลอ 
คนนั้นก็ฟันหมีตาย แล้วก็ตัดต้นไม้  แปลว่าการผูกเวรของหมีกับไม้ตะคร้อนี่สำาเร็จ  
หมีฆ่าไม้ตะคร้อ  ไม้ตะคร้อก็ฆ่าหมี  ต่างฝ่ายก็ตายทั้งคู่  ต้นตะคร้อก็ถูกตัดเป็นท่อน 
เป็นท่อน  หมีก็เสียชีวิต  คนตัดไม้ก็ถลกเอาหนังไป  

ความขัดแย้งในหมู่มนุษย์ สุดท้ายก็จะตายทั้งคู่  ไม่มีใครได้ดีหรอก  โยมดูใน
อดีตที่ผ่านมาของประเทศไทย  มีใครชนะบ้าง..แพ้ทั้งนั้น  แพ้ดอกเบี้ย แพ้อะไรก็แพ้ 
สารพัดแพ้ ไม่มีคนชนะ  แล้วอย่างนี้เราจะเข้าสู่กระบวนการอาฆาต พยาบาท จอง
ล้าง จองเวร เพื่ออะไร?  ทำาไมเราต้องไปเชื่อคนอื่นพูด ไม่เชื่อตัวเองบ้าง?  เขาตะโกน 
โหวกเหวกๆ ให้ไปวัด ไม่ไป ตะโกนให้ไปเดินขบวน ไปตั้งแต่แจ้งไม่แจ้ง เอาข้าวห่อ
ไปส่งด้วย  นี่แปลว่าเรานิยมความฉิบหายมากกว่านิยมความเจริญ  แล้วเบรคใครไม่
ได้ ก็เบรคตัวเราสิ ไม่ไปเข้ารวมหมู่รวมกลุ่มกับคนที่จะก่อความวุ่นวายที่เกิดขึ้นใน
สังคม  เรื่องนี้ดูว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดา  แต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่า  หมีฆ่าไม้ตะคร้อ  
ไม้ตะคร้อฆ่าหมี  คนโกรธกันที่ใดก็รำาแพนกัน เหมือนนกยูงรำาแพน  ..อ้าว! ทำาไมรำา
กันล่ะ?.. ก็รำาอาวุธยุทโธปกรณ์  กลายเป็นเรื่องสนุก  โยมดูสิเวลาเขาเดินขบวนน่ะ มี
ดนตรี ดีด สี ตี เป่า  เป็นเรื่องสนุก สนุกแบบคนโง่  สนุกเพื่อหายนะ ไม่ได้สนุกเพื่อ
ความเจริญ นี่ความอาฆาต 

แล้วพระพุทธเจ้าว่า ขอมหาบพิตรทั้งหลายที่มาประชุมกัน ณ สถานที่แห่ง
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นี้ จงเลิกวิวาทบาดหมางกัน จงเลิกอาฆาตพยาบาทจองเวรกัน  ขอให้สมัครสมาน
สามัคคีกันไว้  ถ้าสมัครสมานสามัคคี มีแต่ความสวัสดี  ภัยมาต้านได้  อันตรายต่างๆ 
สามารถข้ามพ้นได้ด้วยดี  ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้น  พระประยูรญาติ
ทั้งสองฝ่ายเมื่อได้ฟังชาดก และคำาอธิบายเพิ่มเติมจากพระพุทธเจ้า ต่างสำานึก บอก
ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ สามารถห้ามทัพของประยูรญาติ  นำาความ
เจริญมาให้ประยูรญาติทั้งสองพระนคร ถ้าเป็นฆราวาสก็จะต้องมีกษัตริย์เป็นบริวาร
เป็นร้อยเป็นพัน แต่เวลานี้พระองค์บวชแล้ว เราควรที่จะให้กษัตริย์ได้ออกบวช
เป็นบริวารของพระองค์ แล้วทั้งตระกูลศากยะตระกูลโกลิยะ  ทั้งฝ่ายเทวทหะและ 
กบิลพัสดุ์ ได้คัดพระราชกุมารฝ่ายละ ๒๕๐ รูป มอบถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นสาวก 
แล้วก็ยกทัพกลับไป ความสวัสดีก็เกิดแก่ญาติในกาลครั้งนั้น ในเรื่องนี้ยังมีนิทานต่อ
ไปอีกนิทาน แต่ยาว เล่าไม่ไหว ถ้าเล่าให้หมดนี่สว่างแน่  เพราะว่าอาตมานี่จำานิทาน
พวกนี้ได้เยอะ เพราะเป็นเรื่องที่มันให้ข้อคิดเตือนใจ แล้วก็ทำาให้เราได้ข้อคิดว่า โอ.. 
คนเราบางครั้งนี่คิดผิดนิดเดียว กลายเป็นเรื่องใหญ่ นี่ ในส่วนของ ก�รผูกเวร 

เพราะฉะนั้น ญาติโยมทั้งหลาย ถ้าใครมีอะไรอยู่ในใจ เราอย่าสร้างโกดัง
ความเจ็บแค้นไว้ในจิตใจ เวลาใกล้จะสิ้นปีใหม่เขามีจัดรายการ ขาย เรียกว่า ล้าง
สต๊อกของ เพื่อจะเอาของใหม่เข้า  โยมไม่คิดจะล้างสต๊อกเสียบ้างหรือ  จะเก็บไว้
ทำาไม ขึ้นรา ขึ้นฝ้า สกปรกโสโครก  เราล้างสต๊อกซะบ้าง  ไอ้ความอาฆาตพยาบาท
จองเวร ต่อใครๆ  ความไม่ชอบอกชอบใจ ต่อใครๆ นี่  กรวดน้ำาแต่ละครั้งน่ะละลาย
มันเสียบ้าง  แล้วมองให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดจาก ก�รประส�นไมตรี  

คำาว่า ไมตรี นี้มาจากคำาว่า เมตตา  บุคคลใดมีเมตตาเป็นปกติ บุคคลนั้นชื่อ
ว่าผู้มีไมตรี ปรารถนาดีต่อผู้อื่น  เรื่องไมตรี ปรารถนาดีต่อกัน เป็นเรื่องจำาเป็น  

เรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้เล่าถึงครอบครัวเก่าครอบครัวหนึ่ง ในเมืองสาวัตถี  ว่า
ในเมืองนั้นมีครอบครัวหรือตระกูลเก่าแก่อยู่สองตระกูล  ตระกูลหนึ่งพ่อแม่ตายแล้ว
ก็เหลือแต่ลูกคนหนึ่งเป็นผู้ชาย  อีกฝ่ายหนึ่งก็เหลือแต่ลูกผู้หญิงคนเดียวครอบครอง
สมบัติ  ต่อมาผู้ชายก็ใช้พ่อสื่อ ให้ไปติดต่อ เมื่อก่อน มันไม่ได้ติดต่อกันโดยตรง เดี๋ยว
นี้ก็เป็นขายตรงหมดแล้วใช่มั้ย  ไม่ต้องผ่านระบบพ่อสื่อ  เพราะฉะนั้นพ่อสื่อตกงาน
ไปนานแล้ว  อาตมาทราบข่าวมานะ นั่นก็เป็น ยังระบบผ่านพ่อสื่อ  พ่อสื่อก็ไปติดต่อ
กับผู้หญิงว่าผู้ชายคนโน้นเขาชอบเธอ  ถ้าเธอชอบด้วย  เขาก็จะทำาพิธีสู่ขอและแต่ง
ตามประเพณี  ผู้หญิงก็ถามว่า แล้วว่าที่เจ้าบ่าว เขามีเพื่อนฝูงไหม  เขาคบหาสมาคม
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กับเพื่อนไหม  เห็นว่าไม่ค่อยเห็นไปหาใคร  ไม่ค่อยเห็นมีใครมาหาที่บ้าน  ผู้หญิงว่า 
ถ้าเขาไม่มีเพื่อน ไม่มีมิตรสหาย  แต่งกันถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นใครจะช่วย  พ่อก็ไม่มีแล้ว  
แม่ก็ไม่มีแล้ว  พี่น้องก็อยู่ไกล  แต่ถ้ามีเพื่อน  กิจการงานเกิดขึ้นเพื่อนย่อมไม่ละทิ้ง  
ย่อมช่วยเหลือ  บอกพ่อสื่อว่าให้กลับไปบอก ถ้าผูกมิตรไมตรีกับคนยังไม่ได้  ก็ไม่มี
โอกาสจะได้แต่ง  

ฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวเมื่อทราบว่าความประสงค์ของเจ้าสาวเป็นอย่างนั้น  ก็แล้ว
เบื้องต้นก็ผูกไมตรีกับทหารที่เฝ้ายามประตูเข้าเมืองก่อน  คุ้นเคยแล้วก็เข้าออกใน
เมือง  ไปตีสนิทสนมกับพวกอยู่เวรอยู่ยามเรื่อยไปจนไปถึงอุปราช จนคุ้นเคยกับ
พระเจ้าแผ่นดิน  เพราะอุปราชพาเข้าเฝ้า  แค่นั้นยังไม่พอ  เอ้า.. ไปทำาความคุ้นเคย
กับพระ  พระเถระที่อยู่และคุ้นเคยกับพระอานนท์  เมื่อผูกไมตรีกับพระอานนท์
ได้แล้ว  พระอานนท์ก็พาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าเทศนาจนตั้งอยู่ในไตร
สรณะและศีล  คือถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง แล้วก็
ถือศีล ๕  ต่อมาความนี้ทราบถึงพระเจ้าแผ่นดิน  พระเจ้าแผ่นดินก็พระราชทานบ้าน
ให้ เรียกว่าให้ตำาแหน่งเศรษฐีตามธรรมเนียมของอินเดีย แล้วก็ให้แต่งงาน  ในงาน
แต่งงานเศรษฐีใหม่นี่  ตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินมาจนถึงคนเฝ้าประตูส่งของขวัญมาให้
ในงานแต่งงาน  แต่งงานเสร็จภรรยาก็ไม่เก็บของขวัญไว้  ของขวัญที่พระเจ้าแผ่นดิน
ส่งมาก็ส่งไปให้อุปราช  ของอุปราชก็ไปให้เสนา  ให้ไปเรื่อย  สามารถผูกน้ำาใจคนใน
เมืองนั้นไว้ได้  วันสุดท้ายนี่นิมนต์พระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระสงฆ์จำานวนตั้ง ๕๐๐ 
รูป  ถวายภัตตาหารเสร็จ  เสร็จภัตตาหารแล้ว  พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟัง  เขา
เรียกว่าอนุโมทนากถา สองสามีภรรยานั้นตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล  เรียกว่าได้สมบัติที่
สูงสุด ปิดนรกเปิดสวรรค์  โสดาบันนี่ปิดอบายภูมิแล้ว ไม่ไปแล้ว  แล้วพระพุทธเจ้า
ก็เสด็จกลับวัด  

พระก็นั่งคุยกันตอนเย็นว่า แหม.. พระพุทธเจ้านี่เก่ง ช่วยเศรษฐีใหม่ให้ได้
เป็นโสดาบัน  พระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ถามว่าพวกเธอนั่งคุยกันเรื่องอะไร  ..ก็บอก
ว่า..  นั่งคุยกันเรื่องสองสามีภรรยา  ที่สามีเขาปฏิบัติตามคำาแนะนำาของภรรยาจนได้
ทั้งสมบัติทางโลกและสมบัติทางธรรม  พระพุทธเจ้าว่า มิใช่แต่ในชาตินี้  ในชาติก่อน
ผู้ชายคนนี้ก็เชื่อฟังคำาของผู้หญิง แล้วก็ปลอดภัย นำาพาครอบครัวไปสู่ความสุขสวัสดี  
ผู้หญิงนี่ทำาอะไรไว้เป็นตัวอย่างหลายเรื่อง ในพุทธศาสนา หรือในสังคมโลก  พูดแล้ว
ก็พูดซะหน่อย  เพราะว่าโยมผู้หญิงมากกว่าโยมผู้ชาย  เผื่อจะติดกัณฑ์เทศน์เพิ่มเติม
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ตอนสุดท้าย  
เรื่องแรก.. โยมเห็นทั่วไปใช่ไหมเวลานี้  โรงแรม  สนามบิน  ห้าง  ต้องเข้าแถว  

ซื้อตั๋วต้องเข้าแถว  จ่ายสตางค์  อะไรๆ ก็เข้าแถวหมด  ถ้าโยมไปวัดชลประทานฯ 
ตอนเลี้ยงอาหารกลางวัน  เขาให้เข้าแถว  ถ้าไม่เข้าแถว เด็กวัดจะไม่แจกอาหารให้  
เรื่องการเข้าแถวนี่เกิดจากความคิดของผู้หญิงนะ โยมผู้ชายอย่าไปแย่งของเขานะ 
คือ นางสามาวดี  นางสามาวดีนี่คุณพ่อเป็นเศรษฐีตั้งโรงทาน  ตั้งโรงทาน เช้ามาก็ไป
ดู คนมันแย่ง  เหมือนกับโยมลองไปเลี้ยงอาหารที่สนามหลวง  โผมาข้างหน้า มาข้าง
หลัง  คว้ามาข้างบนบ่า จะเอาน้ำายาขนมจีนรดหัวเจ้าภาพให้ได้  ฮึ.. มันไม่มีระเบียบ  
ท่านเศรษฐีก็ไม่ได้เสียดายของ  แต่ทีนี้คนมันไม่มีระเบียบ  

นางสามาวดีเลยเสนอคุณพ่อ.. ทำารั้วสิ ให้เข้าทางหนึ่ง ออกทางหนึ่ง  ใครไม่
มาตามนั้น  อย่าให้  พ่อเห็นด้วยก็เลยทำารั้ว  คำาว่า รั้ว ในภาษาบาลีก็คือ สามาวติ,  
วติ แปลว่า รั้ว  นี่กำาเนิดนางสามาวดี นี่เรื่องนี้  เดี๋ยวนี้เรื่องทำารั้ว หรือเรื่องเข้าคิวนี่ มี
ทั่วโลก  ไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ โยมลัดคิว เขาว่าเอานะ  มีคนที่ลัดคิวอยู่ได้ในเมืองไทย
ก็พระนี่แหละ  แต่ไปเมืองอื่นก็ไม่ได้นะ ต้องเหมือนกันนะ  เมืองไทยนี่โยมถวายสิทธิ
พิเศษ  ไอ้เราไปยืนอยู่ พอเห็นเข้าก็ นิมนต์หลวงพ่อก่อน  นี่เป็นสิทธิ์เมืองไทย  โยม
ถวาย พระไม่ได้ไปแย่งหรอกคิวน่ะ แต่ว่าโยมถวาย  แต่ไปเมืองอื่นไม่ได้  จะไปเช็ค
ตั๋วเครื่องบิน ไปทำาอะไรก็ต้องตามคิวเขา  นี่เรื่องที่หนึ่ง..  ของผู้หญิง โยมผู้ชายอย่า
ไปแย่งเขานะ  ความคิดเรื่องการทำารั้ว ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปัจจุบัน
เรามาใช้ในเรื่องของการเข้าคิว  ก็มาจากอันนี้..  

เรื่องที่สอง  เรื่องหน้าต่างนี่ก็ของโยมผู้หญิงนะ  ก็เกิดขึ้นในสมัยนางสามาวดี
นั่นแหละ  คือเดิมทีผู้หญิงอินเดียนี่เขาให้อยู่ในห้อง ไม่มีหน้าต่างให้หรอก  กลัวจะ
ไปแอบส่งเฟสบุ๊คให้ใครอะไรต่ออะไรนี่แหละ  กลัวจะมีปัญหาเกิดขึ้น  ทีนี้นางสามา
วดีก็ส่งคน  สาวใช้ชื่อว่า นางขุชชุตตรา  ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ไปฟังเทศน์  แล้วกลับ
มาเทศน์ต่อ  นางขุชชุตตรานี่เป็นนักเทศน์ เป็นนักเทศน์มือสองนะ ไม่ใช่นักเทศน์มือ
หนึ่ง  เพราะว่าต้องไปฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาเทศน์ให้พวกนางสนมกรมวัง
ฟัง  ทีนี้พวกนางสนมกรมวังฟังแต่เทศน์ ไม่เห็นตัวพระพุทธเจ้า  เหมือนกับพูด
ถึงว่า ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี วัดชลประทานฯ นี่คนรู้จักเยอะ เพราะว่าออก
โทรทัศน์บ้าง ออกวิทยุบ้าง แต่ไม่รู้จักตัว  พอเจอก็  เอ้า.. องค์นี้เหรอ  ฟังเสียงแล้ว
นึกว่าแก่  ยังหนุ่ม อ้า.. อย่างน้อยโยมก็ติดกัณฑ์เทศน์แล้ว ทำาให้ใจมันก็..ซู่ซ่า ซู่ซ่า 
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เพราะบอกว่ายังหนุ่ม  ถ้าบอกว่าแก่งั่กก็คงจะแย่ 
ทีนี้ก็ถามว่าจะทำาอย่างไรที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้า  เพราะการที่จะเปิดประตู 

ออกไปดูมันเป็นของต้องห้ามสำาหรับธรรมเนียมในวังของอินเดียในยุคนั้น นางขุชชุต- 
ตราบอกว่า ไม่ยาก ขอพระแม่เจ้าสั่งให้คนมาทำาหน้าต่าง คือเจาะฝาให้ เป็นรูๆ เป็น
หน้าต่าง  แล้วพอพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกมาบิณฑบาต  พระแม่เจ้าก็ดูทาง
หน้าต่างแล้วก็ยกมือไหว้ ก็ย่อมได้บุญ  นี่ประวัติหน้าต่างน่ะ ของโยมผู้หญิงนะ โยม
ผู้ชายอย่าไปแย่ง นี่สองอย่าง  มันก็เลยใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้  

เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็แนะสามีเสร็จ ประสบความสำาเร็จ  พระพุทธเจ้า
บอก แม้ในอดีตกาลเขาเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็เพราะอาศัยคำาแนะนำาของผู้หญิง เขาก็
ปลอดภัยมาแล้ว  

แล้วก็ทรงนำาอดีตนิทานเรื่อง สัตว์ผู้ผูกไมตรีกันสี่สหาย  ว่าในป่าแห่งหนึ่งมี
สระน้ำาที่เกิดในธรรมชาติอยู่สระหนึ่ง  ด้านทิศตะวันออกก็มี นกออก หรือเหยี่ยวดำา
อยู่  ด้านหนึ่งก็เหยี่ยวอยู่  ด้านเหนือก็มีราชสีห์  ที่กลางสระมันมีเกาะอยู่ ก็มีเต่า
อยู่  ทีนี้ไอ้นกเหยี่ยวสองตัวนั่นยังไม่ได้ร่วมรังกัน  ตัวผู้ก็ทำาท่าเลยไปหาตัวเมีย ว่าจะ
ขอแต่งงานด้วย ตัวเมียถามว่า รอบสระนี้เธอรู้จักสัตว์ไหนเป็นเพื่อนกันบ้าง  .. ไม่มี..  
บอกว่าถ้าไม่มียังแต่งงานไม่ได้  ต้องผูกมิตรไมตรีกับพญานกออก  ต้องผูกมิตรไมตรี
กับพญาเต่า  ต้องผูกมิตรไมตรีกับพญาราชสีห์  วันหนึ่งข้างหน้าเราแต่งงานกันแล้ว
มีปัญหา  จะได้อาศัยท่านเหล่านี้ช่วย  นกเหยี่ยวตัวผู้ก็เข้าไปหานกออกจนคุ้นเคย ก็
เป็นเพื่อนกัน  เป็นเพื่อนกับเต่า  เป็นเพื่อนกับราชสีห์  ไปมาหาสู่ ก็แต่งงานอยู่รัง
เดียวกัน  พอมีลูก ๒ ตัว  ลูกนี่ขนยังไม่ทันงอก ยังบินไม่ได้  

วันหนึ่งชาวบ้านออกไปป่าล่าเนื้อ ไม่ได้เนื้อก็กลับมา ก็อาบน้ำาที่สระ แล้ว
คิดว่า เอ้อ..จะกลับบ้านมือเปล่า  เดี๋ยวคืนนี้นอนที่นี่ กลางคืนจับปลา จับเต่า 
เอาไปฝากลูกฝากเมีย ก็ไปนอนที่ใต้โคนต้นไม้  ชื่อว่าต้นคุ่ม ข้างบนนั้นเป็นรัง
เหยี่ยว  ก็ชวนกันสีไฟ ก่อไฟขึ้น  ควันไฟมันก็ขึ้นไปรม ลูกนกก็ร้อง  พอได้ยิน
เสียงลูกนกร้อง  พวกก็ว่า  เอ้อ วันนี้ไม่ได้อะไร มัดคบเข้า เดี๋ยวขึ้นไปเอาลูกนกมา
กินก็ยังดีกว่า นอนหิวกันอยู่ทำาไม  แม่นกได้ยินดังนั้นว่าอันตรายมาถึงลูกแล้ว ก็
บอกนกตัวผู้ว่า นี่ รีบไปบอกพญานกออก เวลานี้ภัยมาถึงครอบครัวเราแล้ว เขา
จะช่วยยังไง  นกตัวผู้ก็รีบบินไปหานกออก กลางค่ำากลางคืน นกออกก็ถาม เอ้า 
มีธุระอะไรมากลางคืน  บอกว่า เวลานี้อันตรายเกิดขึ้นกับครอบครัว ข้าพเจ้าเห็น
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ท่านว่าเป็นมิตรสหาย พอที่จะช่วยได้ จึงมาขอพึ่ง ด้วยชาวบ้านมัดคบจุดไฟ จะขึ้น
ไปเอาลูกของข้าพเจ้าลงมากิน ข้าพเจ้ามีความทุกข์ไม่สามารถป้องกันลูกได้ จึงมาหา
ท่าน  พญานกออกว่า งั้นไม่ต้องกลัว กลับไป ไปปลอบเมียของท่าน อย่ากลัว อย่า
ทิ้งลูก เดี๋ยวเราจะไปช่วย  นกออกก็บินตามมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง  พอเห็นคนเอา
คบเพลิงขึ้นไปใกล้จะถึงรังนก นกออกก็กระโจนลงไปในสระน้ำาให้ตัวเปียก แล้วก็อม
น้ำา เอาไปพ่นใส่ไฟ ไฟดับ  คบดับ  พวกนั้นก็ลงมาจุดขึ้นไปใหม่ ตั้งแต่หัวค่ำาจนเที่ยง
คืนแล้วนะ  พอนกออกนี่ตาแดงเพราะดำาน้ำา เมื่อยล้าแล้ว แต่ว่าพวกชาวบ้านก็ยังไม่
ลดละความพยายาม 

เอ... เหยี่ยวตัวเมียก็บอกว่า อย่างนี้สงสารนกออกเขาพี่ ตาแดงก่ำาแล้ว ไอ้
ผนังหน้าท้องที่ชักปีกเข้าชักปีกออกก็อ่อนล้าแล้ว  รีบไปหาพญาเต่าหน่อย ไอ้เหยี่ยว
ตัวสามีก็ไปหาพญาเต่า ก็บอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะช่วย แล้วเต่าก็ลงไปในน้ำากวาด
เอาสาหร่าย เอาขี้เลน ดันขึ้นมาดับไฟของพวกนั้นหมด แล้วก็นอนกลบกองไฟอยู่
อย่างนั้นแหละ ชาวบ้านเห็นเข้า เอ้อ ดีแล้ว ไม่เอาแล้วนกน่ะ เอาเต่าดีกว่า เต่าตัว
ใหญ่กว่า พอกินกันแน่ หาเชือกมามัด เชือกไม่พอ แก้ผ้านุ่ง.. กลางคืนนี่ ใครจะมา
เห็น เอาผ้านุ่งมามัด จะพลิกเต่าพลิกไม่ได้ คนละมุมๆ เต่ากระโดดพาลงน้ำา ลงไปที่
น้ำาลึก กินน้ำากันพุงกาง พวกนั้น ผ้านุ่งก็หาย เต่าก็ไม่ได้ กลับขึ้นมาก็ก่อไฟผิงใหม่พอ
ให้อุ่น  เอาละ ตั้งแต่หัวค่ำาจนเที่ยงคืนนี่พญานกออกดับคบเราหมด ตกกลางดึกพญา
เต่ามาพาเราจมน้ำา อิ่มน้ำาแล้ว  อดทนนอนเอาหน่อย  รุ่งก่อไฟใหม่ต้องกินนกนี้ให้
ได้ เอ.. แม่นกก็บอก ทำาไงนี่  เอ้า ไปหาพญาราชสีห์  เอ้าไปหาราชสีห์  ราชสีห์ก็
มา  ราชสีห์เดินลุยน้ำามา ชาวบ้านเห็นราชสีห์น่ะไม่ต้องพูดละ เผ่นก่อนแล้ว หัวค่ำา
นกออก กลางดึกเต่า พอมาตอนนี้พญาราชสีห์มา คนก็หนีหมด ราชสีห์ไปถึงที่ใต้โคน
ต้นคุ่ม ต้นกระทุ่ม ที่เหยี่ยวทำารังอยู่ ไม่เห็นใครแล้ว  เหยี่ยว แล้วก็เต่า นกออกก็มา
ชุมนุมต่อหน้าราชสีห์  ราชสีห์ว่า นี่แหละ ความสามัคคี ความมีมิตรดี ความมีเพื่อน
ดี  นกเหยี่ยวผูกไมตรีกับข้า ผูกไมตรีกับเต่า ผูกไมตรีกับพญาออก มีอันตรายมาถึง
ครอบครัวช่วยกัน  พวกท่านก็รอดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน  ขอให้รักษา
ไมตรีกันไว้  

นี่ในสัตว์เดรัจฉาน  อาตมาจะยกตัวอย่างของจริง แล้วก็อยากให้ญาติโยมจำา 
การผูกไมตรีสามารถพาชาติบ้านเมืองพ้นภัย  

เมื่อสมัยรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๖ พ.ศ. ๒๔๔๐  ในสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาล
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ที่ ๕ มีเหตุการณ์สำาคัญเกิดขึ้นก็คือ ประเทศมหาอำานาจต้องการล่าอาณานิคม  
อังกฤษก็ยึดพม่า มาเลเซีย  ฝรั่งเศสก็ยึดเวียดนาม ลาว เขมร  แล้วก็ตั้งเป้าหมาย
จะยึดประเทศไทย จนล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ประชวร  แต่ก็พระองค์ก็พยายาม ได้
เสด็จยุโรปเพื่อไปผูกสัมพันธไมตรี อันนี้อาตมาจะเอามาอ่าน จากพระราชประวัติ  
พระองค์เสด็จไปยุโรป ไปรัสเซีย ไปประเทศใหญ่ๆ  พอประเทศเหล่านั้นประกาศ
ว่าเป็นมิตรเป็นสหายกับประเทศไทย  อังกฤษกับเยอรมันก็ถอย ไม่บุกประเทศไทย 
แล้วมีประเทศไทยประเทศเดียวที่คงรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้  แม้จะเสียดินแดน
ไปบ้าง  ก็ตรงตามหลักคำาสอนที่พระพุทธเจ้าบอก หรือตรัสไว้ว่า บุคคลพึงสละ
ทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ  พึงสละอวัยวะเพื่อชีวิต  เพื่อคิดถึงธรรมพึงสละทั้งทรัพย์
และชีวิต  เราเสียสละอวัยวะไปบ้างเล็กน้อย แต่ยังคงความเป็นเอกราชถึงปัจจุบัน 
นี่เพราะล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศมหาอำานาจ 
โดยเฉพาะรัสเซีย จึงทำาให้ประเทศอื่นๆ ไม่ผลีผลามเข้ามา  สังคมโลกต้องอาศัยซึ่ง
กันและกัน สังคมหมู่บ้านก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน  คนเหล่านั้นย่อมมีไมตรีอันดีต่อ
กัน  เรื่องของ ก�รผูกมิตรไมตรี เป็นเรื่องสำาคัญ  

พระพุทธองค์เองออกจากวัดไปบิณฑบาตเวลายังเช้า ท่านยังแวะวัดโน้นวัด
นี้  ผูกสัมพันธไมตรีระหว่างศาสนา พระพุทธเจ้าไม่เคยเบียดเบียนศาสนาอื่น ไม่
เคยเบียดเบียนลัทธิอื่น  ใครมาถามพระองค์ก็ชี้แนะ  เพราะว่าพระองค์สอนอย่างนี้ 
อย่างนี้  ถ้าเขาถามถึงเรื่องราวในศาสนาอื่น พระองค์บอกว่า ตถาคตพูดแต่เรื่องดับ
ทุกข์ ไม่พูดเรื่องอื่น  เรื่องที่เอามาสอนก็จำานวนน้อย เรื่องใดไม่เป็นไปเพื่อความดับ
ทุกข์ ตถาคตจะไม่พูดเรื่องนั้น  นั่นน่ะคือการไม่ก้าวก่ายศาสนาอื่น ให้เกียรติศาสนา
อื่น  อย่างเมื่อคนผู้หลักผู้ใหญ่เคยนับถือศาสนาพราหมณ์ จะมานับถือศาสนาพุทธ นี่
ท่านเตือนแล้วเตือนอีกนะ  คิดให้ดีนะ  ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเสาหลักของศาสนา
นั้น ถ้ามาจะเกิดความวุ่นวาย แม้ท่านมาเป็นพุทธแล้วก็อย่าลืมไปอุปถัมภ์บำารุงลัทธิ
ศาสนาเดิมที่ท่านนับถือ  

สรุปได้ว่าประเทศไทย เราอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้  ประเดิมเริ่ม
จากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ เจริญราชสัมพันธไมตรีพระราชอาณาจักรที่มีอำานาจในยุค
นั้น แล้วความมีอำานาจของประเทศนั้นๆ ก็ได้ช่วยจุนเจือเผื่อแผ่ประเทศไทย  เหมือน
อะไร.. เหมือนนกเหยี่ยวไปคบพญานกออก  เหมือนนกเหยี่ยวไปคบกับพญาเต่า  
เหมือนนกเหยี่ยวไปคบกับราชสีห์  ภัยเกิดขึ้น  ท่านเหล่านั้นก็เสียสละ เข้ามาปกป้อง
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คุ้มครอง ได้อยู่เย็นเป็นสุขมาทุกวันนี้  ดัง
นั้นเราทั้งหลาย เมื่อน้อมระลึกถึงพระบรม
พุทโธวาทและพระราชกรณียกิจแห่งพระ
มหากษัตริย์ไทย ควรจะได้สำานึก ระลึก 
แล้วก็สร้างความรักความสามัคคีขึ้นใน
หมู่ชนในชาติดีกว่าท่ีจะสร้างความอาฆาต 
พยาบาทจองเวร หรือแบ่งพวกแบ่งพ้อง 
แยกพรรคแยกพวก ให้เรานึกว่าเราคน
ไทยด้วยกัน ผิดบ้างเล็กน้อยก็ให้อภัยกันเสียบ้าง เพราะว่าความอาฆาตไม่ดี แต่อภัยดี

หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเขียนไว้หน้ากุฏิว่า อาฆาตบรรลัย	 อภัย
สงบเย็น ที่วัดไผ่ล้อม หลายปีมาแล้ว อาตมาไป  ยังเอามาจำาอยู่ของท่านว่า อาฆาต
บรรลัย อภัยสงบเย็น ญาติโยมลองไปคิดดู คำาพระผู้เฒ่า คำาพระที่มีอายุมานานๆ นี่ 
ท่านพูดเพื่อให้ลูกหลานได้คิด ให้ได้พินิจพิจารณา  

อาตมาได้กล่าวธรรมะในวันนี้ ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอขอบพระคุณพระ
เดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนี ที่ให้โอกาสอาตมาได้มาร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้  ขออนุโมทนาโยมคุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ พร้อมด้วยสมาชิกแห่ง
มณเฑียรธรรมที่ได้ให้โอกาสได้มากล่าวธรรมะ  จะถูกใจโยมหรือไม่ถูกใจก็สุดแล้วแต่ 
อาตมากล่าวตามที่อาตมาพูดได้  ถ้าจะให้ดีกว่านี้โยมก็พูดเอาเองบ้าง จะให้พระพูด
ทั้งหมดคงไม่ได้ เพราะไม่รู้ใจกัน  แต่อาตมาถือว่าทุกท่าน เราเป็นชาวพุทธ ต้องส่ง
เสริมความสงบในบ้านในเมืองในสังคมของเรา  ต้องอยู่กันด้วยความมีน้ำาใจเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่  อย่าคิดอาฆาตพยาบาทปองร้ายท่านผู้ใด  มิฉะนั้นคำาแผ่เมตตาของเราจะไร้
ผล  

สุดท้ายอาตมาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลาย
บำาเพ็ญแล้วนี้  จงเป็นพรชัยให้ทุกท่านประสบสิ่งอันพึงประสงค์ ด้วยการปฏิบัติดี 
ด้วยการปฏิบัติชอบ  ตามหลักธรรมคำาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
โดยทั่วกันทุกๆ ท่านเทอญ.

หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด
จันทบุรีเขียนไว้หน้ากุฏิว่า 
“อาฆาตบรรลัย 
อภัยสงบเย็น” 
... ญาติโยมลองไปคิดดู
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กรรม..เร่ืองสำาคัญในพุทธศาสนา
โดย พระธรรมวิมลโมลี

ปาฐกถาธรรมประจําวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔
ณ โรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์

เจริญพรญ�ติโยมทุกท่�น
บัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรม วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน 

พุทธศักราช ๒๕๕๔  วันคืนเวลาผ่านไปก็ไม่ได้ผ่านไปเปล่า ทำาให้เรามีอายุเพิ่มขึ้น 
กาลเวลาจึงถือว่ากินสรรพสัตว์ทั้งโลก แล้วก็กินตัวมันเองด้วย 

ญาติโยมที่มาทำาวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมอยู่เป็นประจำา ก็ต้องเข้าใจว่า พุทธ
ศาสนาสอนเรื่องอะไร แล้วเราจะได้ประโยชน์จากคำาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไร
บ้าง ถ้ากล่าวโดยภาพรวมพระพุทธศาสนาหรือคำาสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนเรื่อง
ของ “กรรม” และคำาสอนก็แสดงผลแห่งกรรม 

คำาว่า “กรรม” ในภาษาพระ หมายถึงการกระทำา ไม่ได้พูดว่าดี หรือชั่ว คำา
ว่า  “กรรม” นี้ ถ้าเป็นภาษาอภิธรรมเราเรียกว่า เป็นอพยากฤต คือกลางๆ ไม่ได้พูด
ว่า กรรมดี กรรมชั่ว แต่ถ้าจะระบุประเภทลงไปว่า ดีหรือชั่ว ท่านก็จะเรียกกรรมดีว่า 
“กุศลกรรม” กรรมไม่ดีท่านเรียกว่า “อกุศลกรรม”  

ทีนี้ กรรมมันเกิดที่ไหน ก็เกิดจากการกระทำาของคน ถ้าเราทำาด้วยวาจา ก็
เรียกว่า วจีกรรม ถ้าทำาด้วยกาย ก็เรียกว่า กายกรรม ถ้าทำาด้วยใจ ก็เรียกว่า มโนกรรม 

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็แบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มดีเรียกว่า สุจริตกรรม 
กลุ่มที่ให้ผลเป็นทุกข์เรียกว่า ทุจริตกรรม แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงผลในรูปแบบ
ต่างๆ ตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติ เช่นว่า ผู้ที่ปฏิบัติธรรม ก็ทำากรรมประกอบด้วยองค์
สาม คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อย่างเช่นโยมมาวัดนี่ก็ประกอบด้วยองค์สาม 
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กายกรรมก็คือ เดินมา ขับรถมา มาถึงไหว้พระสวดมนต์ การยกมือขึ้นไหว้ก็เป็น
กายกรรม การเปล่งวาจา กล่าวสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ คือบททำาวัตร
เช้านี่ อย่างนี้เรียกว่าวจีกรรม ในขณะที่โยมนั่งฟังธรรม คอยกำาหนดจดจำาไปเท่าที่จะ
จำาได้เรียกว่ามโนกรรม 

ก�ยกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให้ผลเป็นความสุขใจ ถ้าเป็นไปในทางที่ดี 
แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงผล อย่างเช่นว่าการที่พระองค์เสด็จออกบวช จนได้ตรัสรู้
นั้น แสดงผลแห่งความเพียรพยายาม ทั้งกายกรรม ทั้งวจีกรรม ทั้งมโนกรรม สาม
ประการแต่ว่าใช้ไปในทางที่ีดี แล้วก็ทำาอย่างเคร่งครัด เรียกว่าทำาอย่างบุกบั่น ตั้ง
อกตั้งใจ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย หรือความทุกข์ยาก อันจะเกิดจากการทำาความ
ดีนั้น สุดท้ายก็ดีที่สุด คือได้เป็นพระพุทธเจ้า พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง มิหนำาซ้ำานำา
ผลแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นมาสอนคนอื่น จนได้ตั้งเป็นพระพุทธศาสนา นี้เรียก
ว่าการให้ผลแห่งกรรมอย่างสูงสุด หรือผลอันเกิดจากการกระทำา

ปัจจุบันนี้คนที่นับถือพระพุทธศาสนา บางคนบางกลุ่มเข้าใจพระพุทธศาสนา 
ไม่ตรงเป้า คือเราไปไหว้พระไปสวดมนต์หรือไปทำาบุญอะไรก็แล้วแต่ เรามักจะขอให้
บุญมาช่วย ไปไหว้พระก็ขอให้พระมาช่วย มันผิดกฎเกณฑ์หรือผิดเจตนาของพุทธ
ศาสนา  เพราะพระพุทธศาสนานี่ พระพุทธเจ้าสอนให้กระทำา ไม่ได้สอนให้ขอร้อง
วิงวอนเหมือนลัทธิศาสนาอื่น เพราะว่าการขอร้องวิงวอนมีมาก่อนที่จะมีพระพุทธ
ศาสนาแล้ว อย่างเช่นลัทธิบูชายันต์ต่างๆ เขาก็ต้องการบูชาสิ่งที่เขาเรียกว่าพระเจ้า 
ให้พระเจ้าเห็นใจ แล้วก็จะได้ประทานพรให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ ทีนี้เราเป็นคนไทย
นับถือพระพุทธศาสนา ถ้าเราไหว้อย่างนั้น เรียกว่า พลาดไปจากเป้าหมาย 

ทีนี้โยมลองดูว่าเราไปทำาบุญไหว้พระเก้าวัด เจ็ดวัด สิบห้าวัด ไปไหว้พระแถว
อยุธยา แถวอ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ขอให้ท่านช่วย ท่านจะช่วยเราได้หรือ ท่านเอง
ก็จมน้ำา นี่ถ้าพระเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์ ช่วยใครไม่ได้ ก็ต้องช่วยตัวเอง ขยับให้สูงขึ้นเสีย
หน่อย จะได้ไม่ต้องจมน้ำาจ๋อมแจ๋ม จ๋อมแจ๋ม ก็โยมรู้อยู่ว่าพระพุทธรูปมาจากไหน ก็
เรานี่แหละเป็นคนสร้าง 

แล้วพระพุทธรูปไม่ได้สร้างจากของดีนะ สร้างจากของเป็นเศษๆ เหมือนปี
ที่แล้วที่เราเททองหล่อพระ ทัพพีหักแล้วโยมไม่ใช้บ้างอะไรของเก่าๆ ทั้งนั้น เอามา
หล่อเป็นองค์พระ เพื่อได้กราบไหว้ แต่ไม่ได้กราบไหว้ให้ท่านมาช่วย แต่เรากราบ
ไหว้เพื่อระลึกถึงคุณของท่าน แล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำา 
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ถ้าเราไหว้พระแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำานี่ ไม่ผิดหวัง ย่อมได้ผล
แห่งการปฏิบัติแน่นอน แต่ถ้าเราไหว้เพื่อให้ท่านมาช่วยนี่ เราอาจจะผิดหวัง เหมือน
ที่ยกตัวอย่างให้โยมฟัง เจดีย์ก็ดี พระพุทธรูปก็ดี โบสถ์เก่าก็ดี สุดท้ายก็แล้ว แกช่วย
หรือเราไปช่วยแก คนต้องไปช่วย เจดีย์พระศรีสุริโยทัย ที่อยุธยา คนต้องเข้าไปช่วย 
ต้องเข้าเวรกันสูบน้ำาออก ต้องเอาทรายไปใส่กระสอบ ต้องทำาพนังกั้นไว้ แล้วอย่างนี้
แกจะมาช่วยเราได้หรือ

แต่ถ้าเราไหว้ว่า ท่านผู้นี้ ทำาความดีอย่างกล้าหาญ เราก็จะกล้าหาญในการ
ทำาความดีบ้าง กล้าหาญในการละความชั่ว อันนั้นแหละเรียกว่าไหว้แล้วได้ทันที คือ
ได้แนวทางปฏิบัติ ตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านแสดงไว้ว่า กรรมดี กรรมชั่ว 
ไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆ เหมือนกับต้นไม้ใบหญ้า แต่มันเกิดขึ้นจากการกระทำาที่จงใจ
ของเรา ถ้าทำาดีผลก็ออกมาเป็นความสุข สบายอกสบายใจ ไม่ต้องอับอายขายหน้า
ใคร ไม่ต้องหลบลี้ เพราะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนและผู้อื่น แต่ถ้าทำากรรมที่
ไม่ดี  ผลก็ออกมาเป็นความทุกข์ 

ลองเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่าน ในเรื่องวิมานวัตถุ และเปตวัตถุ 
วิม�นวัตถุ นี่กล่าวแสดงผลแห่งกรรมดี พระที่เทศน์เรื่องนี้มากที่สุดก็คือพระ

โมคคัลลานะ ถ้าปัจจุบันนี่พระโมคคัลลานะ ก็เรียกว่าเป็นนักวิจัย ท่านสงสัยอะไร
ละก็ต้องหาคำาตอบให้ได้ เหาะไปสวรรค์บ้าง ไปนรกบ้าง เพื่อตามไปดูว่าไอ้คนคนนี้
เมื่อทำาอย่างนี้แล้ว ตายแล้วจะเป็นอย่างไร ไปได้ผลแล้วก็เอามาถวายพระพุทธเจ้า  
พระพุทธเจ้าก็เทศน์ให้พระฟังบ้าง ให้ญาติโยมฟังบ้าง จนกลายเป็นเรื่องเป็นราว
จารึกบันทึกไว้ ที่เรียกว่าวิมานวัตถุ นี่กล่าวถึงฝ่ายเทวดา คือแสดงผลแห่งกรรมดี  

เปตวัตถุ แสดงผลแห่งกรรมชั่ว ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรต เป็นอย่างนั้นอย่าง
นี้ แต่ว่าผลมาจากการกระทำา

มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่ง เศรษฐีคนหนึ่ง ฐานะร่ำารวย แล้วก็มีลูกผู้ชายคนเดียว 
แกก็คิดว่าสมบัติของเราที่มีนี่ ถ้าลูกจ่ายวันละพัน ตายแล้วเกิดใหม่มาก็ใช้ไม่หมด มี
ทรัพย์สมบัติเยอะ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ลูกไปเรียนหนังสือให้ลำาบาก ให้กิน ให้
เล่น ให้เที่ยว ไปตามอัธยาศัย ไม่ส่งเสียให้เรียน ไม่ให้ฝึกอะไรทั้งนั้น ต่อมาพ่อแม่แก่
เฒ่า ก็ตายไปตามอายุสังขาร ลูกชายก็ได้สมบัติทั้งหมด  ได้สมบัติแล้วก็เพลิดเพลิน 
กิน เล่น เที่ยว คบนักเลงสุรานักเลงผู้หญิงอะไรที่เขาเรียกว่าสนุกๆ ก็ไปหมด ใช้จ่าย
สิ้นเปลือง วัดไม่เข้า นักบวชไม่หา ใครพูดเรื่องความดีไม่ฟัง 
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ทีนี้ท รัพย์สมบัตินี่มันจะมีมาก
เท่าไร เหมือนกับน้ำามันเชื้อเพลิง เหมือน
กับแก๊ส เราอย่านึกว่ามาก เพราะใช้ทุกวัน 
นี่เวลานี้โลกเขากำาลังวิตกว่าอีกสักยี่สิบปี
ข้างหน้า พลังงานที่ใช้อยู่ น้ำามัน แก๊สมัน
จะหมด นักวิทยาศาสตร์เขามาคิดเรื่อง
พลังงานทดแทน อย่างเช่นไฟฟ้าโซล่าร์
เซลที่ใช้พลังจากดวงอาทิตย์ หรือแม้แต่
รถเขาก็คิดแล้วเวลานี้ ให้ใช้แสงอาทิตย์ได้ 

ขณะที่เราคิดว่าโอ๊ย! น้ำามันเยอะแยะ แก๊สเยอะแยะ แต่ลองคิดดูประเทศไทย
เราประเทศเดียวนี่มีรถเท่าไร ที่เราเคยเดินทางสามสิบนาที เวลานี้ต้องเป็นชั่วโมง
ครึ่ง เมื่อวานซืนอาตมาไปประชุมพระที่ภูเก็ต เวลากลับก็กลับเครื่องบิน เครื่อง
ออกจากภูเก็ตเวลาห้าโมงครึ่ง มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็ราวหกโมงครึ่ง ประมาณ
ชั่วโมง แต่ว่าจากสนามบินสุวรรณภูมิมาวัดนี่ มาถึงสี่ทุ่ม รถเรียงกันเป็นตับ พอขึ้น
ทางด่วนมาลงแจ้งวัฒนะ ยิ่งรถติดๆ ไม่ได้วิ่ง แต่ว่าในขณะเดียวกันน้ำามันมันก็กิน 
เพราะเครื่องมันยังติด แล้วโยมซื้อรถ ใครซื้อรถซื้อได้ทั้งนั้น มีสตางค์ แต่น้ำามันนี่เรา
ทำาได้เองหรือเปล่า เพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็ต้องหมด 

พระพุทธเจ้าสอนว่า สิ่งใดมีเกิด สิ่งนั้นมีดับ ทรัพย์สมบัติจะเป็นของส่วนตัว
จะเป็นของส่วนรวม สิ่งที่มันใช้แล้วไม่เกิดใหม่นี่มันมีแต่หมดอย่างเดียว  แต่ของบาง
อย่างนี่มันหมุนเวียน เช่น ฟักแฟง แตงกวา ข้าว นี่มันไม่หมดหรอก ฤดูนี้หมดเอ้า! 
ปลูกใหม่ ก็มีใหม่อีก เราปลูกได้ทำาได้ โอกาสหมดน่ะมันยาก ถ้ายังมีปัจจัย มีน้ำา มี
ที่ดิน มีพืชอยู่  แต่ของอย่างนี้หมด 

ลูกเศรษฐีนั้น จาก “ลูกเศรษฐี” นานๆ เข้าก็กลายเป็น “ลูกหนี้” ยืมเขาจ่าย 
เพราะทำางานไม่เป็น หากินไม่เป็น  เป็นหนี้มากเข้า เจ้าของหนี้เห็นไม่มีเงินจ่ายก็ยึด
บ้าน - หมด เริ่มก็นาก่อน นาก็เอาที่ไกลๆ ก่อน แล้วก็ใกล้เข้ามาๆ แล้วก็สวน สวน
หมดก็บ้าน บ้านหมดก็ที่บ้าน สุดท้ายไปขอทานเขา ขอทานเขาแล้วนอนตามศาลา
ข้างถนนตามที่ที่คนใจบุญปลูกไว้ 

วันหนึ่งแกนอนอยู่ที่ศาลา มีพวกโจรมาพบเข้า พวกโจรก็บอกว่า พวกคุณ
นี่มือเท้ายังดี เรี่ยวแรงยังดี ยังเป็นคนหนุ่ม ทำาไมมานั่งงอมืองอเท้าขอทานเขากิน 

ปัจจุบันนี้ บางคนไปไหว้พระ 
สวดมนต์ หรือไปทำาบุญ ...
แล้วขอให้บุญมาช่วย 
ไปไหว้พระ ก็ขอให้พระมาช่วย 
มันผิดกฎเกณฑ์ ผิดเจตนา
ของพุทธศาสนา
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หากินทางสุจริตไม่ได้ ก็เป็นโจรก็ได้ เออ! เขาก็ชวนดีนะ แกก็บอก ไม่เป็น โจรก็ไม่
เคยเป็น ไม่รู้จะทำายังไง บอกว่าไม่ยากเดี๋ยวจะสอนให้ ก็เลยไปเข้าพวกกับโจร เวลา
ไปปล้นเขาแล้ว ไอ้พวกโจรก็บอกอยู่ตรงนี้นะที่ประตู คนออกมาทุบให้ตายเลย ให้
ฆ้อนไว้อันหนึ่ง แล้วพวกโจรก็เข้าไปในบ้าน ปล้นข้าวปล้นของได้มันออกหนี ไอ้นี่ก็
ยืนอยู่นั่น จนเขาจับได้ จับได้เขาก็ส่งพระเจ้าแผ่นดิน โบราณไม่มีศาล พระเจ้าแผ่น
ดินก็ตัดสินว่า ประหารชีวิต เพราะว่าปล้นเขาจริง ฆ่าเขาตายจริง 

การที่จะประหารคนสักคนในยุคนั้น เขาต้องเอานักโทษนี่ ใส่ขื่อคาแล้วก็
เฆี่ยน เอาผงสีแดงโรยศีรษะ ใส่พวงมาลัยสีเหลืองหรือสีแดงตระเวนไปตามในเมือง 
ไปตามสี่แยกสามแยกไปตามชุมชนแล้วตีกลองให้คนมาดู เรียกว่าประจาน เพื่อให้
คนไม่กล้าทำากรรมเช่นนั้น ว่าถ้าทำาแล้วจับได้ จะต้องได้รับผลเช่นนี้

ทีนี้ตอนที่เขาแห่ไปนี่ มันผ่านบ้านๆ หนึ่ง บ้านนั้นผู้หญิงมีฐานะ ผู้หญิงคนนี้
จำาได้ว่าสมัยที่ผู้ชายคนนี้รุ่งเรือง เขาเคยเอื้อเฟื้อ คล้ายๆ กับว่า ถ้าปัจจุบันเรียกว่า
เป็นกิ๊กกัน เคยให้ข้าวให้ของ ให้เครื่องกิน ของใช้อะไรทำานองนี้ แต่โบราณเขาไม่มี
ศัพท์นี้ แต่มีศัพท์ว่า เคยมาจ้างผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ เหมือนกับเมียเช่าอะไรทำานองนี้ ก็
นึกสงสารว่า เออ! คนนี้ เขาเคยเมตตาเรา แต่เขาถูกฆ่าตายแน่ ก่อนจะตายก็ให้เขา
ได้กินข้าวกินน้ำาหน่อย ที่บ้านก็ไม่มีอะไร มีขนมต้มอยู่สามลูก ถ้าภาคกลางก็คงจะ
เรียก บ๊ะจ่าง สามลูก ก็เลยเอาขนมต้มสามลูกนี้พร้อมด้วยน้ำา ให้คนเอาไปให้ แกถือ
ไปถึงก็ยกมือไหว้ผู้คุมเขาว่า ขอประทานโทษเถอะ จะฆ่าอะไรไม่ว่า แต่ว่าสงสารขอ
ให้เขาได้รับประทานอาหารก่อนตายหน่อย ก็เอาขนมต้มสามลูกให้ แล้วก็เอาน้ำาให้ 

ในขณะเดียวกันนั้น พระโมคคัลลานะ ท่านเข้าฌานอยู่ในป่า ก็เห็น - เห็น
ในญาน เออ! ถ้าคนนี้ถูกฆ่าตายก็ตกนรกเพราะเวรกรรมที่ทำาไว้หนัก แต่ถ้าเกิดแก
ทำาบุญกับเรานี่ จะทอนบาปกรรมให้น้อยลง พระโมคคัลลานะก็เหาะมา มาลงตรง
หน้า คนทั้งหลายเห็นก็กราบไหว้เคารพบูชา ไอ้นักโทษคนนี้แกก็นึกว่า ไอ้ขนมต้ม
สามลูกนี่ ที่ตัวจะได้กินกับน้ำานี่จะเกิดประโยชน์อะไร พอกินเสร็จก็ตัดคอแล้ว ไม่
เกิดประโยชน์ สู้ทำาบุญดีกว่า เผื่อพอจะได้เป็นปัจจัยเป็นที่ยึดเหนี่ยว ก็เอาขนมต้ม
ทั้งสามลูกนี่ ใส่บาตรพระโมคคัลลานะ พร้อมกับน้ำา พระโมคคัลลานะก็เพื่อให้คน
นั้นดีใจ เรียกว่าเกิดปีติหน่อย ถอยห่างไปนิดหนึ่ง ก็นั่งฉันตรงนั้นเลย ฉันหมดขนม
ต้มทั้งสามลูกแล้วน้ำาก็ดื่มหมด คนนั้นก็ชื่นใจ เหมือนกับว่าได้บุญนั้นเป็นอารมณ์ ถูก
ประหารชีวิตตัดคอ ไปเกิดเป็นรุกขเทวดา 
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นี่แปลว่าทอนบาปให้เบาลง จาก
จะไปนรกก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดา คือ
เทวดาที่ต้นไม้ เพราะได้บุญเขต คือพระ
อรหันต์ แล้วก็ทำาด้วยความบริสุทธิ์ใจ เสีย
สละอย่างสูงคือตัวก็อดอยู่ แต่มาพิจารณา
ว่าเราจะตายแล้วยังจะกินให้มันเปลือง
ทำาไม ไม่เกิดประโยชน์ ถวายพระดีกว่า 

ธรรมเนียมนี้ติดมาในพระพุทธ-
ศาสนา เวลาเขาจะประหารชีวิตคน นักโทษในเรือนจำา เขาต้องนิมนต์พระไปแสดง
ธรรม พระแสดงธรรมเสร็จนักโทษมีอะไรทำาบุญบูชากัณฑ์เทศน์หมด จะเป็นสร้อย
เป็นแหวน เป็นสตางค์ที่ญาติให้มา เพราะไม่รู้จะเอาไปไหนแล้ว จะตายแล้ว ก็คงใช้
แนวนี้ เรียกว่าเป็นบุญครั้งสุดท้ายในชีวิต ไอ้ของที่ทำาครั้งสุดท้ายนี่ มันติดจิตติดใจ - 
ช่วยได้ 

นี่เป็นตัวอย่างว่า กรรมชั่วให้ผลในปัจจุบันชาติ ใครห้ามไม่ได้ ขนาดพระโมค- 
คัลลานะเป็นพระอรหันต์ ถ้าจะหยิบนักโทษคนนั้นเหาะไปเสียก็คงจะพ้น แต่เพราะ
บาปกรรมที่เขาทำาไว้ เขาต้องได้รับผล 

มีเรื่องผู้หญิงอีกเรื่อง เรื่องนั้นอยู่ใน “เปตวัตถุ” แปลว่าอยู่ในเรื่องของเปรต
ล้วนๆ ดูจะเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๙ เผื่อญาติโยมจะไปอ่านทบทวน พระไตรปิฎก
ที่พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ชุดนี้มี ๙๑ เล่ม เคยมีโยมซื้อมาถวายไว้ ที่
สถานีวิทยุมีชุดหนึ่ง เวลาออกรายการเช้าๆ บางทีก็มานั่งอ่านกันตรงนั้น ก่อนไปออก
รายการเล่าให้โยมฟัง คือจะได้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องที่อาตมาคิดขึ้นมาเอง มันมีอยู่ในตำารับ
ตำารา เป็นการบันทึกไว้ของพระอรหันต์ จะเรียกว่าประสบการณ์พระอรหันต์ก็ได้ 

เรื่องมีว่า มีเปรตผู้หญิงตนหนึ่ง มีร่างกายมอมแมม จะด้วยเวรกรรมอะไร
ไม่ทราบ ตื่นเช้ามาคลอดลูก คลอดปุ๊ดๆๆๆๆ ๕ คน แล้วเอาลูกมานั่งเคี้ยวกินเฉย  
เลือดติดปาก ติดจมูก เหม็นคละคลุ้งอยู่ในปาก กินเสร็จก็นอน บ่ายมาตั้งท้องคลอด
อีก ๕ คน กินอีก พระโมคคัลลานะไปพบเข้า เหม็นคลุ้งเพราะว่าไม่อาบน้ำา สาบสาง
แล้วก็กินลูกตัวเองเป็นอาหาร พระโมคคัลลานะก็เลยถามว่าท่าน ดูผิวพรรณคล้าย
เป็นมนุษย์ แต่มีกลิ่นสาบสาง เราสังเกตุเห็นว่าเช้ามาท่านคลอดลูก ๕ คนแล้วเคี้ยว
กินลูกหมด อิ่มแล้วนอนหลับ ตื่นมาคลอดลูกอีก ๕ คน ก็กินหมด กินลูกตัวเองวัน

เวลาเขาจะประหารชีวิตคน 
นักโทษในเรือนจำา เขาต้อง
นิมนต์พระไปแสดงธรรม 
พระแสดงธรรมเสร็จ
นักโทษมีอะไรก็ทำาบุญ
บูชากัณฑ์เทศน์หมด
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ละ ๑๐ คน เป็นผลบาปกรรมอะไรที่ท่านทำาไว้ ช่วยบอกข้าพเจ้าหน่อย ข้าพเจ้าชื่อว่า
พระมหาโมคคัลลานะ ศิษย์ของพระตถาคตเจ้า เผื่อว่าการบอกนั้นจะได้เป็นบุญเป็น
กุศลท่านจะได้พ้นเวรพ้นกรรม แล้วก็จะได้เอาไปบอกผู้อื่น 

เปรตนั้นก็บอกว่า สมัยที่ดิฉันเป็นมนุษย์ ได้เป็นผู้หญิงร่วมสามีกับคนอื่น 
ก็หมายความว่าเป็นเมียน้อยหรือเมียหลวงไม่ได้ระบุ แต่ว่าเป็นหญิงร่วมสามี พอ
ภรรยาอีกคนตั้งท้อง แกก็แอบเอายาไปให้ภรรยาคนโน้นกิน ลูกในท้องก็ละลายออก
มาเป็นเลือด ทีนี้พวกญาติๆ ของผู้หญิงคนโน้นก็สงสัยว่า เอ๊! ลูกของเราตั้งท้องหลาย
ครั้ง แต่แท้งหมด ออกมาเป็นก้อนเลือด เป็นน้ำาเลือดน้ำาคาว เหม็นคละคลุ้ง ไม่มีใคร
หรอก ต้องผู้หญิงที่ร่วมสามี คงจะแอบวางยา เขาก็เรียกผู้หญิงคนนี้มา เรียกญาติ
ผู้ใหญ่มาสอบถาม ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รับ ว่าที่ตนวางยาผู้หญิงร่วมสามี แกเลยสาบถ
สาบานบอกว่า ถ้าข้าพเจ้าทำาให้ท้องของผู้หญิงคนนี้ตก เกิดชาติไหนขอให้ข้าพเจ้า
กินลูกตัวเอง อย่าได้มีข้าวปลาอาหาร ขอให้กินเลือดกินเนื้อเป็นอาหาร พอตายจา
กอัตตภาพนั้น ก็ไปเกิดเป็นเปรต แล้วก็เคี้ยวกินลูกตัวเอง แล้วกินน้ำาไม่ได้ ต้องกิน
เลือดกินหนอง พระโมคคัลลานะสงสาร ก็บอกว่าเธอทำาบุญเสียบ้างจะได้ผ่อนโทษ 
แล้วพระโมคคัลลานะก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ได้เทศน์ให้
โยม ให้พระภิกษุสงฆ์ฟัง 

นี่แปลว่า พระโมคคัลลานะนี่เป็นนักวิจัยชั้นหนึ่งของโลก ตั้งสมมติฐานเรื่อง
ใดขึ้นมาแล้วต้องหาคำาตอบได้ คำาตอบนั้นมันอยู่นรกหรืออยู่สวรรค์ต้องไปหามาจน
ได้ คือต้องการแสดงผลแห่งการกระทำา ว่าสิ่งที่กระทำาไว้นั้นไม่หนีไปไหน มันต้องได้
กับคนที่ทำา นี่ผู้หญิงคนนี้ ถือว่าเป็นความลับไม่มีใครรู้ จึงกล้าไปสาบาน

อาตมาเห็นจากโทรทัศน์เมื่อสองสามวันนี่ กรุงเทพฯ เขาพาตำารวจไปสาบาน
ที่โบสถ์วัดพระแก้ว ว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ว่าเวลาสาบานว่าถ้าข้าพเจ้า
ยุ่งเกี่ยวขอให้วิบัติขัดข้องอะไรนี่ ไม่รู้ว่าแกล้งทำาไอ เสียหรือเปล่า ตรงนั้น คำาสาบาน
ที่มันจะได้ผลก็คือ ตัวเองตั้งใจ คำาสาบานก็เหมือนคำาอธิษฐาน ถ้าคนอื่นทำาแทนไม่ได้ 
หรือทำาสักว่าทำา ไม่ได้มีใจตั้งใจ ไม่มีเจตนามันก็ไม่เป็น แต่ถ้าทำาด้วยเจตนาแม้แต่เล็ก
น้อยก็เป็นกรรมที่ให้ผลได้ 

ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพูดถึง “กรรม” ไว้ ๓ ชนิด กรรมดําให้ผลดำา 
กรรมขาวให้ผลขาว และ กรรมไม่ดําไม่ขาว ให้ผลไม่ดำาไม่ขาว 

กรรมดำ� ก็ได้แก่ทุจริตกรรม กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ให้ผลเป็นความ
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พระพุทธศาสนาแสดง
กรรม ๓ สาย คือ 
กรรมชั่ว ที่เรียกว่ากรรมดำา 
กรรมดี ที่เรียกว่ากรรมขาว 
และนิพพาน คือ
กรรมไม่ดำาไม่ขาว

ทุกข์  คำาว่า ดำา ไม่ได้หมายถึงสี แต่ทำาให้
ชีวิตมันมืดบอด ไม่สามารถพบหนทาง
สว่างได้ นี่เรียกว่าเป็นผลมาจากกรรมดำา 

กรรมข�ว ก็คือสุจริตกรรม คน
ทำาความดี ทำาบุญ ทำากุศล ไปไหนมันสว่าง 
คือไม่วิตกไม่กังวล ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไปไหน
ก็ไม่เดือดร้อน เหมือนกับว่าเดินทางกลาง
วัน มีแสงสว่างให้ คนทำาบุญคนทำาความดี
ก็มีแสงสว่างในตัวเอง ไปไหนก็มีมิตรสหายคอยต้อนรับ ทุกข์ยากมีคนช่วยเหลือ ต่าง
จากคนที่ทำากรรมไม่ดีไว้ ผลก็สุขกายสุขใจ ที่เรียกว่ากรรมขาว มีวิบากคือผลก็ขาว 

กรรมไม่ดำ�ไม่ข�ว ได้แก่พระนิพพาน เพราะพระนิพพานไม่มีสี ไม่สามารถ
บอกได้ว่าสีอะไรลักษณะเป็นอย่างไร คือความดับทุกข์ทั้งปวงได้ 

พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบว่า เมื่อก่อนนี้เราใช้ตะเกียงหรือใช้เทียนส่อง
สว่าง ท่านบอกเปรียบเหมือนเทียนที่ดับแล้ว จะไปตามหาไฟที่ไหน จะบอกว่าไฟ
ไม่มีก็ไม่ใช่ จะว่ามีก็ไม่ใช่ จะบอกว่าดำา แดง ขาว เขียว ก็ไม่ใช่  พระนิพพานคือความ
ดับทุกข์ ก็ไม่ดำาไม่ขาว แล้วท่านใช้ศัพท์ว่า สุญญตา แปลว่าว่าง ไม่สามารถจะบัญญัติ
ว่าเป็นนั้นเป็นนี้ได้ เพราะถ้ามีบัญญัติ เป็นนั้นเป็นนี้ก็ยังไม่นิพพาน 

นี่ พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาแสดงกรรม ๓ สาย คือ กรรมชั่วที่เรียก
ว่า กรรมดำา กรรมดีที่เรียกว่า กรรมขาว และแสดงนิพพานว่า กรรมไม่ดำาไม่ขาว ตรง
กับคำาสอนที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทา คืออยู่ในระหว่างกลาง ไม่ไปข้องแวะทางชั่ว ไม่ไป
ข้องแวะทางดี ตรงไปเลยเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ถ้าเราศึกษาหรือปฏิบัติธรรม ให้เข้าใจ
อันนี้ แล้วสามารถจะแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เราจะทำานี่ดีหรือชั่ว ทำาแล้วผลที่เกิดจะสุข
หรือทุกข์ เราก็สามารถที่จะสอนตนเองได้ว่า สิ่งนี้ไม่ทำา เพราะทำาแล้วไม่ดี  สิ่งนี้ควร
ทำา เพราะทำาแล้วดี ให้ความสุข 

การแสดงผลแห่งกรรมอย่างนี้แหละต้องใช้นิทานเป็นเครื่องประกอบ หรือใช้
ตัวอย่าง เพราะถ้าไม่มีตัวอย่างมันอธิบายยาก แล้วก็คนไม่จำา แต่ถ้ายกเป็นตัวอย่าง
ก็จำาเป็นนิทานได้ ก็มาสอนใจได้ เรื่องเล็กเรื่องน้อยถ้าเรามาเทศน์กันบ่อยๆ เหมือน
อย่างเทศน์เรื่อง พระเวสสันดร โยมจำาได้ จำาได้แล้วบางคนก็เอาไปปฏิบัติเลย เออ! 
เรามาตั้งโรงทานวันหนึ่งจะเป็นไร พระเวสสันดรตั้งหกโรงต่อวัน แล้วคนเดียวเลี้ยง
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ตั้งแต่เช้ายันเย็น 
เอ้า! โยมก็ถือตามพระเวสสันดร พระเวสสันดรในประเทศไทยนะโยม สร้าง

ของได้เยอะนะ โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ส่วนมากพระเวสสันดรสร้างทั้งนั้น 
พอจะสร้างก็ต้องจัดเทศน์มหาชาติ เอาปัจจัยไปสร้างนั้นสร้างนี่ ต่างจังหวัดสร้าง
โบสถ์บางทีตั้งสิบปี มีเทศน์มหาชาติทุกปี ได้ปีละสามพัน..สี่พัน..หมื่น.. เอ้า! ได้มา
แค่นี้สร้าง ปีหน้าค่อยเทศน์ใหม่ เพียงแค่เราเอาประวัติของท่านมากล่าว โยมก็ได้
แนวทางปฏิบัติในชีวิต แล้วยังได้ผลตามมา เขาต้องการเน้นให้คนเห็นว่า การเอา
นำาประวัติของคนดีจะเป็นในอดีต ปัจจุบันก็ตามมากล่าว ทำาให้เราได้แนวทาง ได้
แนวคิด ได้ข้อปฏิบัติ ได้ความภาคภูมิใจ 

เหมือนที่เราจัดเทศน์มหาชาติเมื่อวันที่ ๑๑ เสร็จงานแล้วหัวเราะกันทั้งพระ
ทั้งโยม ขำาก็ขำา จะว่าสนุกก็สนุก ฝนมันมืดทั้งวันแต่มันไม่ตก พอค่ำาก็ตกจนน้ำาท่วม 
โยมจะมางานศพ โทรศัพท์มา..ท่านๆ ที่วัดน้ำาท่วมไหม ทำาไมคุณโยม บ้านผมน้ำาท่วม
แล้วจะไปฟังสวดหน่อย อ๋อ! ที่วัดไม่ท่วมหรอก พระเวสสันดรช่วยไว้ แล้วข้าวของ
เครื่องใช้อะไรอาตมาก็ไม่ได้ขอใครหรอก ใครอยากเอาเอามา ก็เยอะแยะ ข้าวของที่
เหลือบอกโยมเอาไปแบ่งกัน ก็เอาไปหมดเหมือนกัน เออ ในเมื่อต่างคนต่างคิดว่าทำา
เพื่อบุญเพื่อกุศล มันก็ไม่มีอะไรค้างใจ มันก็กลายเป็นนักบริจาคไปหมดทั้งญาติทั้ง
โยม มีที่ไหนตำารวจมาเลี้ยงน้ำาทั้งวัน บอก พวกคุณนี่จับเพื่อนมามากแล้ว งานนี้ต้อง
ทำาบุญเสีย - ยินดีปรีดา 

นี่เรายกเพียงแค่ประวัติบางช่วงบางตอนมากล่าว เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้
กล่าวถึงประวัติคนดีแล้ว เราก็อยากเป็นคนดี เมื่อมาฟังเวสสันดร แล้วก็อยากเป็น
เวสสันดรด้วย บริจาคทานด้วย ก็เลยกลายเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมไปหมด คน
นั้นทำาเรื่องนั้น คนนี้ทำาเรื่องนี้ ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นงานวัด แต่รู้สึกว่า เราเป็นส่วนหนึ่ง
ของงาน 

ถามโยมคนหนึ่ง โยมได้ฟังเทศน์กับเขาบ้างไหม ไม่ได้ฟัง เอ้า! ทำาไม มัวแต่
ทอดไก่แจกเขาอยู่ เออ! ได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้าง นี่ถ้าจัดอีกปีต่อไป ตามซุ้มอาหารนี่จะ
ต้องเอาวิทยุไปติดไว้ซุ้มละเครื่องๆ แต่มีข้อแม้ว่าเสร็จงานแล้วโยมอย่าเอาวิทยุกลับ
บ้าน เจ้าหน้าที่จากธนาคารบอกได้ฟังจากวิทยุ เพราะมัวนั่งนับสตางค์ ถ้าไม่มีวิทยุก็
ไม่ได้ฟัง มันเลยกลายเป็นว่าในงานเทศน์มหาชาติ ทั้งหมดเป็นเจ้าภาพหมด ทั้งพระ
ทั้งโยมทั้งใครต่อใคร แล้วก็ยินดีปรีดากันทุกคนทุกท่านที่ได้มีส่วน 
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พระพุทธเจ้าสอนศาสนานี่ สอน
อยู่สองระดับ คือระดับโลกียะ แปลว่าอยู่
กันอย่างมีความสุข กับ โลกุตตระ คือให้
พ้นจากกระแสโลก 

ธรรมะก็มีเรื่องพระสูตร ซึ่งบรรจุ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตไว้ เป็นนิทานบ้าง 
เป็นประวัติคนนั้นคนนี้บ้าง เพื่อให้คนได้
ศึกษาและจับเอาตอนใดตอนหนึ่งเป็น
ข้อคิดในชีวิต ในการดำารงชีวิต แล้วสุดท้ายท่านไปสรุปไว้ใน อภิณหปัจจเวกขณะ	๕ 
ที่สอนให้คนพิจารณา ๕ อย่าง แต่ละวัน พิจารณาว่า

หนึ่ง, เราเกิดมาแล้วต้องแก่ ใครบ้างไม่แก่ยกมือขึ้น ไม่เห็นใครยกมือ..แก่ทุก
คน

สอง, เกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ใครบ้างไม่เจ็บไข้ได้ป่วย นี่โยมวิจิตร นั่ง
ไม่รู้จะรอดไม่รอด ปวดขาหมดเลย อายุ ๘๐ แล้ว ก็เพิ่งจะมาปวดเอาปีนี้ ใครมันหนี
เจ็บได้บ้าง - ไม่ได้

สาม, เกิดมาแล้วต้องตาย เรื่องจะไม่ตายไม่มี พระดีๆ ที่เราเคารพนับถือก็
ค่อยๆ มรณภาพไปทีละองค์สององค์  ขนาดบางองค์ไม่อยากตายนะ อย่างหลวง
พ่อเราน่ะไม่อยากนะ ท่านบอก เออ! ไม่ได้ ๑๐๐ ท่านปัญญาไม่ตาย.. แล้วได้เมื่อไร 
ถ้ากะเอาได้ อาตมาจะอยู่เอาสัก ๒๐๐ มันไม่ได้โยม มันแล้วแต่เหตุปัจจัย มันได้อยู่
เท่าไรก็แค่นั้น มันก็เป็นสัจจธรรมให้เรารู้ว่าเออ! มันเป็นเช่นนั้น  

สี่, เกิดมาแล้วต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ รักสุดรัก ถึงสุดท้ายแล้ว
ก็ต้องพลัดพรากจากกัน ใครที่พ่อไม่ตาย แม่ไม่ตาย น้องไม่ตาย ผัวไม่ตาย เมียไม่
ตาย - ไม่มี  ถ้ายังไม่ตายก็เตรียมไว้ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน 

ห้า, คนเราเกิดมามีกรรมเป็นของตน ทำาไว้อย่างไร ได้อย่างนั้น นี่โยมต้อง
พิจารณาให้หนักแน่น 

ภาษาบาลีว่า กัมมัสสะโกมหิ	กัมมะทายาโท	กัมมะโยนิ	กัมมะพันธุ	กัมมะ
ปะฏิสะระโณ,	ยัง	กัมมัง	กะริสสามิ		กัลยาณัง	วา	ปาปะกัง	วา,	ตัสสะ	ทายาโท	
ภะวิสสามี	-	ติ	

เรามีกรรมเป็นกำาเนิด กรรมเป็นพวกพ้อง กรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำากรรม

พระเวสสันดรในประเทศไทย
นะโยม สร้างของได้เยอะนะ 
โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ 
ส่วนมากพระเวสสันดรสร้าง
ทั้งนั้น 
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ใดไว้ ดีก็ตามไม่ดีก็ตาม ตัสสะ	ทายาโท - เราจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น ผลัก
ให้คนอื่นไม่ได้

สมมติว่าโยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ถูกรางวัลที่ ๑ โยมว่า..อายุ ๘๐ แล้ว
ไม่เอาแล้ว ให้ไอ้หนูไปเบิกเอา ตาไม่เอา ให้มึง.. นี่พูดแบบชาวบ้านนะ เขาไปเบิกได้
ไหม..เบิกได้ เพราะตาให้แล้วนี่ เอาบัตรประชาชน อะไรไปเรียบร้อย แต่ถ้าสมมติว่า 
ตาทำากรรมชั่วไว้ ศาลตัดสินประหารชีวิต ไอ้หลานๆ บอกศาลอย่าประหารชีวิตตา
เลยไม่กี่วันแกจะตายแล้ว ประหารพวกผมแทน ให้ตาอยู่ ศาลจะยอมไหม..ไม่ได้ ไม่
ยอม 

กรรมยกให้ใครไม่ได้ ไม่ว่าดีหรือชั่ว ใครทําได้คนนั้น
โยมมีนามีสวนมีไร่ยกให้ใครก็ได้..ได้หมด แต่กรรมยกให้ใครไม่ได้ กรรมดีก็

ยกให้ใครไม่ได้ กรรมชั่วก็ยกให้ใครไม่ได้ นี่ กัมมัสสโกมหิ - เรามีกรรมเป็นของตน 
แล้วก็ติดตามไปให้ผล เหมือนกับตัวอย่างสองตัวอย่างที่อาตมายกให้โยมฟัง ไอ้คน
หนึ่งเป็นลูกเศรษฐีแต่เพราะความขี้เกียจเอาแต่กินแต่เล่นแต่ใช้ สุดท้ายกลายเป็น
ขอทาน เมืองไทยก็มีเยอะ ลูกเศรษฐีกลายเป็นขอทาน แต่ว่าไม่ถือกะลาเท่านั้น  แต่
ว่าต้องไปของานเพื่อนทำากิน ขอทานไหมล่ะ ก็ต้องได้ตามที่เขาให้ 

อาตมาไปที่จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตคนร่ำารวยทั้งนั้น ที่ดินไร่หนึ่งตั้ง ๔๐ ล้าน มี
อยู่คนหนึ่ง ขายหมด เล่นการพนันบ้าง..สาระพัด..หมด ปัจจุบันนี้ไปเป็นยามอยู่ที่
บริษัท ซึ่งเขาปลูกในที่ดินตัวเอง ขอทานหรือไม่ ขอให้โยมลองคิดดู นี่แล้วใครทำาให้ 
ก็ทำาเอาเอง ด้วยความไม่รู้สึกสำานึก นึกว่าทรัพย์สมบัติมีเยอะ จ่ายมันทุกวัน ไม่หา
เพิ่ม  จ่ายทุกวัน ไม่หาเพิ่ม มันก็หมด แล้วคนเวลามีสตางค์นี่มักจะลืมเรื่องการบุญ
การกุศล หรือว่าเวลาอยู่สุขสบายไม่ค่อยคิด แต่พอไปหาหมอดู หมอบอกว่าอีกสาม
เดือนจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ ขยันถวายสังฆทานเหลือเกิน เรียกว่าผีใช้ให้
ถวายสังฆทาน อยู่ดีๆ ไม่ถวาย 

นี่อย่างลูกเศรษฐีที่ยกตัวอย่างให้โยมฟัง ยังดีที่มีพระอรหันต์ไปช่วย ได้
ทำาบุญกับพระอรหันต์ก่อนตาย ได้ถวายข้าวต้มสามลูกน้ำาแก้วหนึ่ง ยังได้ไปเกิดเป็น
รุกขเทวดา รุกขเทวดาก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่สบายนะ ถ้าเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นพะยูง 
ก็เดือดร้อนเวลานี้ เพราะพะยูงมันแพง  โยมอย่านึกว่า เออ..ทำาบุญเบาๆ ไปเกิด
เป็นรุกขเทวดา..ไม่แน่นะ รุกขเทวดาเวลานี้มันหาไม้สถิตยาก ก็บาปกรรมตามไม่ได้
เหมือนกันนะ  นี่พระพุทธศาสนาสอนตั้งแต่ต้นแล้วไปดูทางปลาย มันเริ่มต้นตรงนี้ 
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ปลายมันไปจบลงตรงไหน 
แล้ วก็อย่ า ง โยมผู้ หญิ ง  ที่ ยก

ตัวอย่าง ต้นมันอยู่ตรงนี้ อยู่ที่อะไร อยู่
ที่อิจฉาตาร้อน เพราะว่าถ้าเมียคนโน้น
มีลูกออกมา สมบัติในเรือนนี้จะต้องแบ่ง
ออกเป็นสองกอง คือ คนอินเดียเขามี
ธรรมเนียมเขา ถ้ามีเมียสองคน ถ้าเมียทั้ง
สองคนมีลูกสมบัติต้องแบ่งสองส่วน แต่
ถ้าเมียคนหนึ่งมีลูก เมียคนหนึ่งไม่มีลูก เมียที่ไม่มีลูกก็ไม่ได้รับทรัพย์มรดก ก็ได้รับ
ที่เมียมีลูก เพราะกลัวว่าถ้าทางโน้นตั้งท้องแล้วจะมีลูก เอ้า..ทำายาให้กิน ต้นมันอยู่
ที่อิจฉา  กลัวว่าคนอื่นจะดีกว่าตัว จะได้มากกว่าตัว แล้วก็ขยายไปถึงทำายา แล้วก็
ประกอบกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ลูกเขาละลายเป็นลิ่มเลือดก้อนเลือดเน่า
เหม็นออกมา ตัวจบชีวิตก็ไปเกิด แล้วไปรับผลอันนั้น 

โยมว่าน่าเกลียดไหม?..ผู้หญิงที่คลอดลูกออกมาแล้วเอามาเคี้ยวกิน หยับๆ 
เลือดไหล สะอิดสะเอียน น่าเกลียดไหม แต่ที่เราไปทำากับลูกคนอื่นอย่างนั้นน่า
เกลียดไหม เหมือนกัน นี่พวกหมอทำาแท้งทั้งหลายต่อไปต้องนั่งกินศพทั้งวันนะ ไอ้
พันสามสี่ร้อยศพ กินไม่รู้กี่ชาติกว่าจะหมด เพราะว่าการฆ่าเด็กที่อยู่ในท้องเหมือน
ฆ่าพระอรหันต์ เพราะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ ไอ้ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มึงชกกู กูก็ชก
มึง ก็ยังพอว่า นี่เขาบริสุทธิ์นอนอยู่เฉยๆ ไปฆ่ากันนี่ คนไปฆ่านี่ใจดำาขนาดไหน เวร
กรรมมันก็หนีไม่พ้น เพราะความเข้าใจผิด เพราะไม่ได้ฟังคำาสอน เพราะไม่ได้อ่าน
ธรรมะของพระพุทธเจ้า เพราะไม่มีเครื่องเตือนใจ เพราะไม่ได้เห็นตัวอย่าง แต่ถ้าได้
ฟัง ได้ยิน ได้เห็นตัวอย่าง ได้ศึกษาเรียนรู้ ก็เกิดความสะดุ้งกลัวต่อบาปนั้น ไม่กล้า
กระทำาบาปกรรมเช่นนั้น

อาตมาอยากแนะนำาญาติโยม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไปหาหนังสือนี้อ่าน อ่าน
ให้บ่อยๆ แล้วอย่านึกว่าเป็นนิทาน พระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี่จะไม่เอาเรื่อง
ที่ไม่จริงมาพูด เพราะท่านเป็นพระอรหันต์นี่ต้องพูดสัจจะคือความจริง แม้นิทานนี่ 
ท่านบอกชื่อคนได้ บอกสถานที่ได้ ไม่ใช่สมมติขึ้นมาเฉยๆ เหมือนกับลิเกแสดงนี่ มัน
ก็ไม่รู้อยู่ไหน เพราะมันเป็นนิทาน แต่ของพระอรหันต์ที่ท่านสาธกมานี่ บอกชื่อ บอก
บ้าน บอกสถานที่ให้เสร็จ ทั้งบอกระยะกาลเวลาให้ด้วย ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด 

กรรม ยกให้ใครไม่ได้ 
ไม่ว่าดีหรือชั่ว 
ใครทำาได้คนนั้น
.......
กัมมัสสโกมหิ - 
เรามีกรรมเป็นของตน
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เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะอ่านหนังสือเพื่อทำาให้ใจกลัวบาปกลัวกรรมนี่ อ่าน
สองเล่มพระไตรปิฎก วิมานวัตถุ กับ เปตวัตถุ วิมานวัตถุอยู่ เล่ม ๔๘   เปตวัตถุอยู่
เล่ม ๔๙ อ่านสองเล่มนี่ละโยม อ่านเล่มละปี หรือปีละเล่ม 

นี่สำาหรับคนที่ตาดี อ่านทบทวนไปมาๆ แล้วก็มาถามตัวเราว่า เรานี่เฉียดๆ 
เรื่องไหนบ้าง หรือเต็มๆ บ้างมีหรือเปล่า ถ้าเต็มๆ ยังถอนตัวได้นะ เพราะลูกเศรษฐี
เขาจะฆ่าอยู่แล้ว ใช้ขนมต้มสามลูกยังถอนได้นะ ถอนจากนรกมาเป็นรุกขเทวดาได้ 
ทีนี้ปัญหาว่าเวลานี้พระอรหันต์อยู่ที่ไหน..องค์ไหน โยมบางทีอยากทำาบุญนี่ ตามหา
พระอรหันต์ไม่เจอ..ก็ยุ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงจะต้องศึกษาเรียนรู้ 

แต่ถ้าจะศึกษาตัวอย่างของคนดี โยมต้องไปอ่านเรื่อง ชาดก ชาดกก็อ่านสัก
สิบเรื่องนี่ละ ชาติใหญ่ๆ นี่ เริ่มตั้งแต่ เตมีย์ชาดก มาจนถึง เวสสันดรชาดก เขาเขียน
ไว้เลยว่า ชาดก แล้วสารบัญก็จะเริ่มที่พระเตมีย์ สุดท้ายก็พระเวสสันดร

นั่นตัวอย่างคนดี ตัวอย่างของความมุมานะในการทำาดี อย่างพระเตมีย์ นี่ 
ยากที่สุด..อาตมาก็คงทำาไม่ได้ คือ พระเตมีย์ เป็นกษัตริย์ยี่สิบปี พอพ้นจากกษัตริย์
สวรรคตแล้วไปตกนรกอยู่แปดหมื่นปี พ้นจากนรกก็ไปเกิดอยู่บนชั้นดุสิต แล้วต่อ
มาก็พระอินทร์ไปอาราธนาให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ มาเข้าท้องของอัครมเหสีพระเจ้า
แผ่นดิน พอเวลาแกกำาลังจะรู้เรื่องนี่ พระพี่เลี้ยงนางนมพาไปเฝ้าพระราชบิดา พระ
ราชบิดาก็เอามาอุ้มบนตัก ในขณะเดียวกัน ก็สั่งลงโทษนักโทษ ให้ประหารคนหนึ่ง 
ให้เสียบประจาน ให้เฆี่ยนด้วยหวาย ให้ไปจำาขัง เตมีย์คิดว่านี่พ่อต้องไปตกนรก
เหมือนเรา แล้วถ้าพ่อสิ้นพระชนม์ไปเราก็ต้องขึ้นเป็นกษัตริย์แทน เราก็ต้องกลับไป
นรกอีก นอนไม่หลับ กลางคืนเทวดามาบอกว่าถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ทำาเป็น
ใบ้เสียซิ แกก็ทำาเป็นใบ้ ง่อยเปลี้ย ไม่เดินไม่อะไรทั้งสิ้น เขาทดลองอยู่ถึงสิบกว่าปี 
ไม่แสดงอาการ ผลสุดท้ายเขาก็เอาไปฝัง แต่พอไปถึงเขาจะขุดหลุมฝัง ลุกขึ้นได้..ทำา
อะไรได้ 

แหม..แกล้งอยู่ยี่สิบกว่าปีนี่โยมจะแกล้งได้ไหม แกล้งไม่พูดนะ ถ่ายอุจจาระ
ถ่ายปัสสาวะมาพี่เลี้ยงนางนมไม่เอาไปล้าง แกก็นอนให้แมลงวันตอมอยู่อย่างนั้น 
โดยแกใช้หลักพิจารณาว่า กลิ่นอุจจาระปัสสาวะของเรา ก็ยังดีกว่ากลิ่นในนรก บางที
เขาเอาไฟมากองล้อม แกบอก..ไฟนี้ ถ้าเราตายในไฟนี้ ก็ดีกว่าไฟนรก เพราะมันยัง
ร้อนน้อยกว่าไฟนรก อ่านประวัติชาดก อดีตของพระพุทธเจ้าแต่ละเรื่องๆ อ่านแล้ว
น้ำาตาไหล ท่านทำาเพื่ออะไร ทำาเพื่อหาธรรมะมาสอนคน แล้วใครทำาได้อย่างท่าน เรา
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อ่านแล้วเราจะได้คติ 
นี่โยมส่วนมากซื้อพระไตรปิฎก ยุให้พระอ่านอย่างเดียว พระก็ไม่อ่านอีก ที่

วัดนี่มีไม่ทราบกี่ชุดๆ  ที่ในศาลาก็มีสองชุดแล้วมั้ง..ศาลาหอฉัน  โยมก็ไหว้เป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ไป แทนที่ว่างๆ ก็เอามาอ่านสู่กันฟัง นี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ๆ 

นี่แหละที่เขาเรียกว่า “ใกล้เกลือกินด่าง” ใกล้ตำาราแต่ไม่อ่าน เพราะอ่าน
แล้วไม่เข้าใจก็เลยเบื่อไม่อยากอ่าน เพราะมันเป็นคำาพระ เป็นคำาวัดที่โยมไม่ชิน อย่า
ว่าแต่จะเข้าใจ บางทีอ่านออกศัพท์ยังไม่ถูก อย่าง นารทดาบส (นา-ระ-ทะ-ดา-บด)
บางแห่งก็อ่านว่า นา-รด-ดา-บด ก็ศัพท์มันต่างกัน แต่ว่าคนอ่านหนังสือวัดคล่องนี่ 
เรียกว่าได้ภาษาไทยด้วย เพราะภาษาที่เขียนเป็นภาษาชั้นสูง ไม่ใช่ภาษาตลาดหรือ
ภาษาชาวบ้าน เขาเรียกว่าอรรถรสในเชิงภาษามันสูง..พระไตรปิฎก บางทีพูดบาลี
แล้วทับศัพท์ไว้ 

คำาบาลีที่ทับศัพท์ไว้มีมากมาย แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นบาลี เช่นว่ามีลูกสาวตั้งชื่อ
ว่า สุภาณี เป็นบาลีแท้ๆ สุ แปลว่า ดี ภาณี แปลว่า พูด แปลว่าแม่พูดดี เราไม่รู้ อย่าง
ชื่อไทยๆ ที่เรานึกว่าไทย ชื่อ คมสัน อย่างนี้ บาลีทั้งแท่ง แปลว่าผู้ดำาเนินชีวิตอย่าง
สงบ เพราะ คม แปลว่า ไป  สัน แปลว่า สงบ หรือจะแปลว่า ไปดี ก็ได้

เราเอาบาลีมาใช้ในชีวิตประจำาวันเยอะ แต่เราไม่รู้ว่ารากศัพท์อันนี้มาจาก
ภาษาบาลี  อย่างเช่นโยมอายุมากๆ นี่ไปใส่บาตร  เขาไม่เรียกว่าไปใส่บาตร เขาว่า..
เอาบิณฑะไปถวายพระ   คำาว่า บิณฑะ แปลว่า ข้าว  พระมาบิณฑบาต พระออก
บิณฑบาต ถูกแล้ว.. พระไปหาข้าวกิน  บิณฑะ ไม่ได้หมายถึง บาตร แต่หมายถึง 
อาหาร  ศัพท์ต่างๆ เหล่านี้อยู่ในหนังสือวัด โยมอ่านไปก็จะเข้าใจ

วันนี้ พูดมาก็สมควรแก่เวลา สุดท้ายก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย จงมีกำาลังกาย 
กำาลังใจที่ดี มีสติปัญญา เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้า นำาธรรมะของพระพุทธเจ้า
ไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขในชีวิตประจำาวันตามสมควรแก่เหตุและปัจจัยโดย
ทั่วกันทุกๆ ท่าน เทอญ.
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สาระธรรมนำาปัญญา
ป�ฐกถ�ธรรมโดย พระธรรมวิมลโมลี  

ณ โรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๖ กันยายน ๒๕๕๒

เจริญพรญาติโยมทุกๆ ท่าน ทั้งที่รับฟังอยู่ในวัดและรับฟังอยู่ที่บ้าน เพราะ
ว่าการแสดงปาฐกถาเช้าของวันอาทิตย์ ได้ให้สถานีวิทยุของวัดถ่ายทอดไปด้วย เผื่อ
ญาติโยมที่มาวัดไม่ได้ก็จะได้ร่วมกิจกรรมเหมือนกับมาวัด เพราะว่าเริ่มถ่ายทอด
ตั้งแต่ไหว้พระ แต่โยมไหว้พระเร็วไปหน่อย วันหลังต้อง ๙ โมงตรง เราถ่ายทอดก่อน
เวลาไม่ได้ รายการอื่นยังไม่จบ คือมันมีรายการทุกชั่วโมง อย่าง ๗ โมง ถึง ๘ โมง
นี่ ให้พระที่สอนโรงเรียนพุทธศาสนากับเด็ก โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มาออก
รายการ พอ ๙ โมงก็เป็นรายการของโรงเรียนพุทธธรรม คือญาติโยมทำาวัตรสวด
มนต์ โดยเฉพาะการทำาวัตรสวดมนต์ของญาติโยม ถ้าโยมมาแต่วัดชลฯไม่ไปวัดอื่นก็
อาจจะไม่รู้ เมื่อวานอาตมาไปจังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เขาก็ทำาวัตรสวด
มนต์เหมือนกับวัดเรา..แปล พิมพ์หนังสือแจกญาติโยม บทสวดมนต์พิเศษด้วย โยม
ก็มากเหมือนกัน 

เวลานี้การทำาวัตรสวดมนต์แปล เป็นที่นิยมของคนไทย เพราะว่าพอสวด
บ่อยเข้าๆ นี่ มันจะเข้าใจเนื้อหาสาระ รู้ความหมายของคำา ว่าภาษาบาลีที่สวดไม่ใช่
เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นภาษาที่เป็นธรรมะ นำาไปสู่การประพฤติปฏิบัติ เพราะ
ฉะนั้นโยมที่มาทำาวัตรสวดมนต์นี่ ก็เหมือนกับอาตมามาแสดงธรรม โยมแสดงธรรมะ
ภาคบาลี ภาคภาษาไทย คนที่ไม่เคยได้ยิน เขาก็ได้ยินได้ฟัง โยมก็พลอยได้บุญไปใน
ส่วนนี้ที่เรียกว่า “วิทยาทาน” คือให้ความรู้แก่คน การให้ความรู้นี่พระพุทธเจ้าท่าน
ตรัสว่าเป็นยอดของทาน “สพฺพทานำ	ธมฺมทานำ	ชินาติ - การให้ธรรมทานชนะการ
ให้ทั้งปวง” ก็คือการสอนให้คนรู้ดีรู้ชั่ว ถ้าคนรู้ดีรู้ชั่ว เขาเว้นชั่วประพฤติดีก็ย่อมมี
ความสุข แต่ถ้าไม่รู้ดีไม่รู้ชั่ว ไม่เว้นชั่ว ไม่ประพฤติดีก็ไม่มีความสุข
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เรื่องสอนให้รู้ดีรู้ชั่วนี่ ที่จริงโยมสอนมานาน โยมนึกว่าไม่ใช่ธรรมะ แต่ที่โยม
สอนน่ะเป็นธรรมะ อย่างที่โยมสอนลูกนี่ “อันนั้นอย่าทำานะลูก..ไม่ดี ทำาอย่างนี้สิ..ดี” 
แล้วถ้าเด็กทำาตามที่พ่อแม่สอนนี่ ความทุกข์มี แต่จะมีน้อย ความเดือดร้อนก็มี แต่
ว่ามีน้อย เพราะไม่มีพ่อบ้านไหน แม่บ้านไหนสอนให้ลูกทำาเรื่องเสียหาย ส่วนมาก
จะห้ามไม่ให้ทำาเรื่องที่ไม่ดี แล้วก็ส่งเสริมให้ทำาเรื่องที่ดี แล้วคนที่ทำาอะไรผิดพลาด
บกพร่องเพราะว่าขาดการอบรม ขาดความรู้ทางศีลธรรม  

แล้วการที่ญาติโยมมาทำาวัตรสวดมนต์นี่ อย่านึกว่าเราก็ทำาไปอย่างนั้นน่ะ แต่
ว่ามีผล อย่างที่อาตมาพูดว่า เวลานี้การทำาวัตรสวดมนต์แปลนี่แพร่หลาย ไม่จำาเพาะ
แต่ในประเทศไทย ไปต่างประเทศ ในประเทศที่มีคนไทยอยู่ มีวัดอยู่ที่อาตมาไปมานี่ 
เวลาเขามาทำาบุญ เขาก็ทำาวัตรสวดมนต์แปล หนังสือทำาวัตรสวดมนต์ฉบับสวนโมกข์
นี่มีทั่วโลก เพราะคนบางคนพอได้คำาแปลก็เข้าใจ รู้ความหมายของคำาสอน บอก..
โอ.. คำาสอนนี่ไม่ใช่ว่าเอามาสวดอย่างเดียว มันปฏิบัติได้เลย รู้ทั้งภาษาบาลี และรู้
ทั้งภาษาไทย เข้าใจความหมาย ตรงนี้ถ้าพูดภาษาพระเขาเรียกว่าได้กุศล เพราะคำา
ว่า “กุศล” แปลว่าฉลาด แปลว่าเข้าใจ แปลว่ารู้ อย่างเวลาพระท่านสวดมนต์ อย่าง
เช่นสวดอภิธรรมนี่ ท่านสวดว่า กุสลา	ธมฺมา.. ธรรมที่เป็นกุศล ก็คือธรรมฝ่ายดี มี
สุจริตเป็นต้น  อกุสลา	 ธมฺมา.. ธรรมที่เป็นอกุศล คือที่เป็นบาป มีทุจริตเป็นต้น 

สวดมนต์
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เพราะฉะนั้นคำาว่า “กุศล” เรามักจะพูดรวมว่า ไปทำาบุญทำากุศล ทำาบุญนั้นคือชำาระ
ใจให้สะอาด แต่ทำากุศลนั้นเพิ่มความรู้ขึ้นทางจิตใจ

เพราะฉะนั้นโยมมาวัดนี่ได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศล บุญคือได้ความสงบ อย่างน้อย
ที่สุดเวลาโยมไหว้พระกำาลังสวดมนต์อยู่นี่ ไอ้เรื่องคิดจะเอาอะไรใคร คิดจะด่าว่าใคร 
คิดอะไรมันไม่ได้คิด เพราะถ้าไปคิดมันก็สวดมนต์ไม่ถูก เพราะในขณะสวดมนต์อยู่นี่
เรียกว่าใจบริสุทธิ์ ใจสะอาด ใจบริสุทธิ์ใจสะอาดนั่นแหละตรงกับความหมายของคำา
ว่าบุญ “บุญ”แปลว่าอะไร  “บุญ” แปลว่า สิ่งที่ทำาที่เกิดให้สะอาด ศัพท์ภาษาบาลีใช้
ว่า “สภาวะที่ชำาระสันดานเกิดแห่งตนให้สะอาด ชื่อว่าบุญ” นั่นภาษาพระ ถ้าภาษา
ชาวบ้านพูดง่ายๆ ว่า “บุญเกิดที่ไหน สะอาดที่นั่น” ถ้าโยมทำาบุญให้เกิดที่ปาก ปาก
ก็สะอาด  ทำาบุญให้เกิดที่ใจ ใจก็สะอาด  ทำาบุญให้เกิดที่ร่างกาย ร่างกายก็สะอาด 
คนต้องมีสะอาดทั้งสามอย่าง กาย วาจา ใจ  อย่างนี้บางทีโยมยังมองไม่เห็นภาพ

ถ้าจะพูดให้มองเห็นภาพ อย่างเช่นว่า โยมต้องการทำาบุญที่บ้าน นิมนต์พระ 
๙ รูปไปสวดมนต์ทำาบุญบ้าน ทีนี้ถ้าของไม่สวยไม่ใช้แล้ว ไม่มีก็ต้องไปยืมวัด ห้อง
ก็ต้องจัดแจงทำาความสะอาด โต๊ะเตียงอะไรวางขวางก็เก็บไปซ่อนที่อื่นก่อน ห้อง
นั้นต้องสะอาด สวย บางทีก็ติดผ้าม่าน ไม่มีก็ไปยืมเขามาก่อน แต่ว่ายืมผ้าม่านใน
งานทำาบุญบ้าน ก็ต้องดูนะโยม ถ้าไปยืมวัด อย่าเอาผืนที่เขาเขียนว่าที่ระลึกในการ
ฌาปนกิจศพ ต้องดูด้วย สายสิญจน์อย่างหนึ่งอาตมาไม่นิยมให้โยมยืมไปจากวัด ให้
ซื้อ..ซื้อไว้ประจำาบ้านเลย ทำาไมถึงไม่ให้ยืมล่ะ เพราะบางทีที่วัดนี่บางทีเขาผูกศพจูง
ด้วย แล้วพอโยมไม่มีสายสิญจน์ก็เอาม้วนนั้นแหละให้ไป จูงทั้งผีด้วย..เอาไปสวด
มนต์บ้านด้วย ตามศาสนพิธีน่ะไม่ถูกต้อง เวลาด้ายขาวๆ นี่เอาไปมัดศพแล้วจูง
นี่ เขาเรียกว่า “สายโยง” ถ้าเป็นผ้าเขาเรียกว่า “ภูษาโยง” แต่ถ้าเอาไปผูกโต๊ะหมู่ 
หรือไปพันสะเอวพระพุทธรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สวดมนต์นี่นะ เขาเรียกว่า”สาย
สิญจน์” แต่ถ้าไปผูกหีบศพ แล้วจูงศพเวียนเมรุนี่เขาเรียกว่าสายโยงหรือภูษาโยง 
สายโยง..ภูษาโยง..ใช้ใน”งานอวมงคล”ตามศาสนพิธี ส่วนสายสิญจน์นั้นใช้ใน”งาน
มงคล” โยมจะทำาบุญบ้านแต่งงานลูก มันเป็นงานมงคล อย่าเอาสายสิญจน์จากวัด
ไป จะไปมัดข้อมือเอาด้ายมัดศพมา..เสร็จเลย เสียใจแย่เลย แต่งงานลูกทั้งทีเอาสาย
สิญจน์จากวัดมานี่ บางอย่างนี่ ถ้าคนที่เขาไม่ถือก็ไม่เป็นไร ถ้าคนที่เขาถือ บางอย่าง
เป็นความเชื่อส่วนตัว จะไปบังคับขู่เข็ญกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นคำาว่ากุศลนี่ ต้องรู้ต้อง
เข้าใจ
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ทีนี้ ที่ว่าโยมทำาบุญบ้านนี่ เวลาทำาบุญทีหนึ่งน่ะ มันสะอาดหมดนะ ถ้วยโถโอ
ชาม บางคนแก้วซุกไว้ตั้งนาน ไม่ได้ล้าง เอามาล้างตั้งสองสามวัน นี่ “บุญเกิดที่ไหน 
สะอาดที่นั่น” วัดก็เหมือนกัน โยมดูเวลาจะทำาบุญนี่ เอ้า..ทำาความสะอาดกันใหญ่โต
เลย บางทีต้องถึงกับผูกผ้ากันเลยทีเดียว ระบายสีกันให้สวยงาม นี่ล่ะบุญเกิดที่ไหน..
สวยงามที่นั่น บุญเกิดที่ปาก ที่ใจ ที่ไหนก็ตาม “บุญ” แปลว่าสภาพที่ชำาระที่เกิดให้
สะอาด แต่ “กุศล”แปลว่า ฉลาด แปลว่ารู้ แปลว่าเข้าใจ การที่โยมมาวัดวันอาทิตย์
นี่ ได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศล บุญก็คือชำาระใจ ทำาใจให้สะอาดไม่ขุ่นมัว โดยเฉพาะเวลาอยู่
ในวัด ไม่มีความขุ่นมัว แล้วก็ได้กุศล..ความรู้เพิ่มวันละตัวสองตัวก็ยังดี

เมื่อวานนี้ อ่านข่าวข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวเล็กๆ เมื่อเช้าก็พูดไปในวิทยุทีหนึ่งแล้ว 
ว่า “ตำารวจจังหวัดหนึ่งรวบสาวป.โท ขโมยเครื่องสำาอางราคา ๗๕ บาท” สาวป.โท
ก็หมายความว่าปริญญาโท ไปขโมยของ ๗๕ บาท แต่พอเขาจับได้ก็บอกว่า ขี้เกียจ
จ่ายตังค์ เอ้า..อย่างนี้ก็มี คำาว่า “บัณฑิต” โยมก็ได้ยินคุ้นหู เพราะปรากฏอยู่ในพระ
สูตร “มงคลสูตร”เป็นคาถาแรกที่ว่า 

อเสวนา	จ	พาลานํ		ปณฺฑิตานญฺจเสวนา	
ปูชา	จ	ปูชนียานํ		เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ	ฯ
การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นอุดมมงคล 
ทีนี้คำาว่า “บัณฑิต” ท่านอธิบายอย่างไร ท่านอธิบายว่า ผู้ที่เว้นชั่วด้วยกาย 

วาจา ใจ ชื่อว่าบัณฑิตในภาษาของพระพุทธเจ้า 
แต่ “บัณฑิต” ในภาษาของการศึกษาหมายถึงผู้จบปริญญาตรี ถ้า “มหา

บัณฑิต” ก็หมายถึงผู้จบปริญญาโท ถ้า”ดุษฎีบัณฑิต”ก็หมายถึงผู้จบปริญญาเอก 
ปริญญาโทอาจจะใช้ M.A., MBA ปริญญาเอกก็อาจจะใช้ Ph.D. ภาษาอังกฤษ แต่ถ้า
ภาษาไทยเราก็เรียกกันว่า..บัณฑิต ..มหาบัณฑิต ..ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตก็ไม่นิยม
เรียกกัน มักจะเรียกว่า ดอกเตอร์ 

แต่ผู้ท่ีเป็นบัณฑิตในทางโลกอาจจะไม่เป็นบัณฑิตในทางพุทธศาสนาก็ได้ 
เพราะบัณฑิตในทางฝ่ายโลกไม่ได้กำาหนดโดยคุณธรรม แต่ว่ากำาหนดโดยจำานวน
หน่วยกิต อย่างว่าเรียนปริญญาตรีกี่หน่วยกิต สมมุติว่า ๑๔๕, ๑๗๐ หน่วยกิต เมื่อ
เรียนไป สอบไป สะสมหน่วยกิตไว้ครบก็ถือว่าจบ จบก็ไปลงทะเบียนจบ แล้วก็
ซักซ้อมรับพระราชทานปริญญา ถือว่าเป็นบัณฑิตแล้ว แต่บางครั้งเราก็ยังได้ข่าว
ว่านักศึกษาไปตั้งวงเล่นการพนัน ไปเที่ยว ไปทะเลาะกัน หรือเกิดไปค้าไปขายสิ่ง
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ที่ผิดกฎหมาย ให้รู้ว่านั่นเป็นบัณฑิตทางโลกไม่ใช่เป็นบัณฑิตทางธรรม ถ้าในทาง
พระพุทธศาสนานี่ พระพุทธเจ้ากำาหนดเอาที่กาย ที่วาจา ที่ใจ อย่างที่ปรากฏใน
อรรถกถา ท่านบอกว่า

ทิฏฺเ ฐ	ธมฺเม	จ	โย	อตฺโถ				โย	จตฺโถ	สมฺปรายิโก		
อตฺถาภิสมยา	ธีโร			ปณฺฑิโตติ	ปวุจฺจติ	ฯ
ธีรชนท่านเรียกว่าบัณฑิต เพราะปฏิบัติตนให้ได้รับประโยชน์ ๒ ประการ 
คือประโยชน์ในปัจจุบัน และประโยชน์ในภายภาคหน้า 
นี่ “บัณฑิต” ในภาษาพระ ประโยชน์ในปัจจุบันก็คือ ศึกษาและประพฤติ

ปฏิบัติดี ไม่ข้องแวะกับสิ่งที่เป็นโทษ ส่วนประโยชน์ในภายภาคหน้า ก็ได้แก่การที่มี
คุณธรรมที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น เพื่อรองรับความดีให้สูงขึ้น เหมือนอะไร เหมือน
โยมสร้างตึก ถ้าสร้างหลายชั้นก็ต้องลงเสาเข็มอย่างแข็งแรง ถ้าเสาเข็มไม่แข็งแรง
ตึกก็ล้ม คนก็เหมือนกัน ผู้ที่จะบำาเพ็ญบารมีให้สูงขึ้น ก็ต้องบำาเพ็ญคุณธรรมเสริม
คุณธรรม มันจึงจะขึ้นได้ไปได้

ทีนี้สังคมของมนุษย์มันมีความแปรผันอยู่ตลอดเวลา ทั้งปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก แล้วการเปลี่ยนแปลงของสังคมมันก็ทำาให้คนมีความรู้สึกนึกคิดที่
เปลี่ยนแปลงไป ถ้าได้สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้เพื่อนฝูงที่ดี ได้ผู้ชักนำาที่ดี ก็เปลี่ยนไปในทาง
ที่ดี แต่ถ้าเกิดได้เพื่อนฝูงที่ไม่ดี สภาพแวดล้อมไม่ดี ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ไม่ดีก็ได้ เรื่องการเลือกสภาพแวดล้อม อาตมาว่าญาติโยมก็ฉลาดไม่แพ้คนอื่น เช่น 
การเลือกสถานที่ให้ลูกเรียน นี่เป็นการเลือกสภาพแวดล้อม โรงเรียนนั้นไม่เอา ทำาไม
ไม่ไปอยู่โรงเรียนนั้นล่ะ โยมว่า..ไม่เอา เห็นเด็กตีกันบ่อย ไล่ตีกันไปจนถึงหน้าวัด เอา
ไหมล่ะโยม อาตมาจะฝากให้ ลูกหลานโยม ไม่เอาเจ้าคุณ ฝากให้เข้าแล้วจ่ายสตางค์
ให้ด้วย โยมก็ไม่เอา เพราะมันไม่เรียบร้อย บางแห่งนี่ค่าเล่าเรียนก็แพง อะไรก็แพง 
แต่โยมเอา ทำาไมถึงเอา โรงเรียนนั้นเรียบร้อยดี เด็กอยู่ในระเบียบวินัย นี่เห็นไหมว่า
โยมต้องการเพาะเลี้ยงลูกหลานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้เกิดติดนิสัย บาง
คนถึงกับส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพื่อฝึกให้เขาเป็นคนมีระเบียบวินัย รู้จักบังคับตัว
เอง ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปเที่ยวเหลวไหลในขณะเป็นนักเรียนนักศึกษา พอ
ถูกอบรมถูกฝึกมาเป็นเวลาห้าปีสิบปีกว่าจะจบ มันก็อยู่ตัว เรียนจบมาก็รู้จักแล้วว่า
อันไหนดี อันไหนไม่ดี นี่การฝึกอบรม

เพราะฉะนั้น “การฝึกคน” ให้เป็นคนดีคนหนึ่งต้องใช้เวลา ไม่ใช่ว่าสามวัน 
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ห้าวันมันจะเป็นคนดีได้ เหมือนกับโยม
เอาลูกมาบวช จะเอาลูกมาบวชสักเจ็ดวัน 
แล้วก็..ท่านเจ้าคุณช่วยสอนให้ด้วย มัน
นิสัยไม่ค่อยดีอย่างนั้นอย่างนี้..เจ็ดวันจะ
ไปสอนอะไรได้โยม นุ่งผ้ายังไม่เป็นเลย 
แล้วทีอยู่กับโยมมายี่สิบกว่าปี มันยังเอาดี
ไม่ได้ แล้วมาอยู่วัดเจ็ดวันมันจะดีอะไร ก็
ต้องให้เวลาเขาปรับตัว ลองบวชสักสาม
ปีอย่างนี้สิ เออ..เขาค่อยรู้ว่าอย่างนี้ดี อย่างนี้ไม่ดี คนเรามันไม่ได้ปรับตัวได้รวดเร็ว
เหมือนกับนักปราชญ์ราชบัณฑิต เหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ แม้แต่พระโพธิสัตว์
หรือพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ว่าพออธิษฐานจิตว่า “ข้าพเจ้าขอเป็นพระพุทธเจ้า” แล้วจะ
เป็นได้วันนั้น ต้องบำาเพ็ญบารมีตั้งสี่อสงไขย กำาไรแสนกัป ก็หมายความว่าไม่ทราบ
ว่ากี่สิบล้านล้านปี เหมือนกับเขาเพาะพันธุ์ไม้บางชนิด เขาพัฒนาๆ ตั้งสิบปี ยี่สิบปี 
สามสิบปี จึงได้พันธุ์เป็นที่พอใจ แม้แต่ข้าวที่เรารับประทานกันทุกวันนี้ ก็พัฒนามา
จากข้าวที่ได้พันธุ์มาจากป่า ผสมพันธุ์นั้นผสมพันธุ์นี้ ไปเพาะอย่างนั้น เพาะอย่างนี้ 
จึงออกมาเป็นพันธุ์ข้าวที่เราพอใจ ผลไม้ก็เหมือนกัน กว่าจะมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 
นักวิชาการเขาก็ต้องพัฒนา คนก็เช่นเดียวกัน ที่มันจะดีน่ะอยู่ๆ มันดีเองไม่ได้ ต้อง
ไปจากการช่วยกันประคับประคอง โยมสอนบ้าง คุณครูสอนบ้าง พระสอนบ้าง ช่วย
กัน เด็กก็จะเข้าที่เข้าทาง รู้ดีรู้ชั่ว รู้บาปรู้บุญ

เพราะฉะนั้น “ประโยชน์ในปัจจุบัน” ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกคนที่ได้ว่าเป็น 
“บัณฑิต” ก็ไม่มีอะไรมากมาย แค่เป็นคนขยันหมั่นเพียร รู้จักทำามาหากินในทางที่
ชอบ หาทรัพย์สมบัติมาแล้วก็รู้จักเก็บไว้บ้าง ไม่ใช้จ่ายจนหมด รู้จักที่จะคบหาเพื่อน
ฝูงที่ดี รู้สถานะของตนว่าเราควรจะดำารงตนอย่างไร คนนี่รู้จักอะไรก็ตามเถอะโยม 
ถ้าไม่รู้จักตัวนี่ ก็แปลว่าเป็นคนที่สติปัญญาไม่ค่อยดี การรู้จักตัวนี่มันจะได้วางตัวได้
ถูกต้อง ถ้าไม่รู้จักตัวก็วางตัวไม่ถูกต้อง เมื่อวางตัวไม่ถูกต้องก็ทำาให้เกิดความเก้อเขิน 
อย่างโยมมาไหว้พระสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์นี่ สมมุติว่าอาตมาไม่มาสอนเลย ไม่มา
พูดอะไรให้โยมฟังเลยนี่ โยมก็สามารถหาธรรมะจากห้องเรียนตรงนี้ได้  แค่ดูที่โต๊ะหมู่
นี่ โยมก็ได้ธรรมะแล้ว เอ้า..ธรรมะอะไรมันอยู่ที่โต๊ะหมู่ล่ะ ก็โต๊ะหมู่แหละเป็นธรรมะ 
โต๊ะหมู่นี่ถ้าคนรู้จักตั้งมันก็สวย แต่ถ้าคนไม่รู้จักตั้งมันก็เกะกะ เอาตัวสูงไปไว้ที่หนึ่ง  

โยมสร้างตึก ถ้าหลายชั้นก็
ต้องลงเสาเข็มอย่างแข็งแรง 
ถ้าเสาเข็มไม่แข็งแรงตึกก็ล้ม 
คนก็เหมือนกัน ผู้ที่จะบำาเพ็ญ
บารมีให้สูงขึ้น ก็ต้องบำาเพ็ญ
คุณธรรมเสริมคุณธรรม
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เอาตัวต่ำาไปไว้ที่หนึ่ง  แม้แต่ของที่วาง..จะเป็นดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ถ้าลองโยมเอา
พระพุทธรูปมาไว้ที่กระถางธูป แล้วเอากระถางธูปไปไว้ที่พระพุทธรูป ใครจัดนี่ โอ๊ย..
ใครจัดอย่างนี้ มีที่ไหนล่ะเอาพระพุทธรูปไปไว้ตรงนั้นน่ะ นี่แหละ เพราะอะไร เพราะ
ว่าวางไม่ถูกที่ พอวางไม่ถูกที่นี่ ใครไม่ยอมรับ ไม่ถูกแล้ว ทำาไมเอาพระพุทธรูปไปไว้
ที่กระถางธูป ทำาไมเอากระถางธูปไปวางที่พระพุทธรูป นี่คือการไม่รู้จักตน และไม่รู้
จักวางตน คนถ้ารู้จักตนมันก็ต้องรู้จักวางตน เมื่อวางถูกที่ถูกทางมันก็สวย แต่ถ้าว่า
เอาโต๊ะหมู่มาวางมุมนี้ตัว มุมนั้นตัว ตรงนู้นตัว มันก็ไม่เป็นโต๊ะหมู่ กลายเป็นเกะกะ

นี่เวลานี้ คนบางคนนี่ มันเสียตรงนี้ ตรงที่วางตัวไม่ถูกว่าควรจะวางตรงไหน 
พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่า ให้พิจารณาตนเอง แก้ไขตนเอง ปรับปรุงตนเอง เราดู
เวลาโยมเขาจัดดอกไม้ อาตมาชอบไปยืนดูเขาจัดดอกไม้หน้าศพ จัดดอกไม้แจกัน ไอ้
ตอนเอามาจากรถน่ะ หอบๆ ๆ มา มัดๆ มาถึงนั่งแก้ เดี๋ยวมาเสียบนั่นเสียบนี่ สวย
แล้ว ดอกไม้ที่เขาจัดสวยเพราะใคร เขาเรียก “นายมาลาการ” นะ คนจัดดอกไม้นี่ 
ถ้าเดิมจริงๆ น่ะเรียกว่า มาลาการ มาลา ก็แปลตรงตัวว่าดอกไม้ การะ ก็แปลว่าผู้จัด
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ดอกไม้ บาลีใช้ว่านายมาลาการ คือคนจัด
ดอกไม้ เสียบนั่นเสียบนี่ เอานั่นผสม เอา
นี่ผสม เอาจากดอกไม้ที่ไม่เข้าท่าเข้าทาง 
บางอย่างมันไม่ได้เรื่องเลย แต่เอาพวกนี้
มาจัด..สวย นี่มีลูกอะไร มีแต่เปลือกมัน 
เอ..พอหยิบมาใส่มันก็ขายได้ด้วย เศษเล็ก 
เศษน้อยมาแปะนั่นแปะนี่ นี่คือคนมีศิลปะ 
คนขยัน คอยสังเกต คอยจดคอยจำาเขา

เพราะฉะนั้น การวางตัวเป็นเรื่องสำาคัญ โยมเห็นไหมนั่น นี่เพราะเรื่อง
วางตัวใช่ไหม นายกยังเลือก ผบ.ตร. ไม่ได้ คนนั้นจะวางตัวคนนี้ คนนี้จะวางตัวคน
นั้น ข้าราชการก็เลยเป็นลูกหมากรุกไป ไม่รู้จะขึ้นเบี้ยก่อน หรือขึ้นม้าก่อน หรือจะ
เอาโคนไปไว้ไหน จะสับเรือได้ยังไง ไปๆ มาๆ ต้องล้มกระดานรึไง นี่ มันต้องศึกษา
ศักยภาพของสิ่งต่างๆ เหมือนกับเราเป็นพระ ก็ต้องศึกษาศักยภาพของคน คนไหน
ทำาอะไรได้ มีคนบางคนมา ท่าน..ผมตกงานตอนนี้ แบ่งงานให้ผมทำาบ้างสิ โยมจะทำา
อะไรล่ะ อะไรก็ได้ที่ทำาแล้วได้สตางค์ แต่ถ้างานหนักผมไม่เอานะ เอาแต่งานเบาๆ 
โยมเดินไปรอบๆ วัด เดินไปเรื่อย อ้าว..เดินแล้วจะได้อะไร เดินไปเผื่อสตางค์มันจะ
ตกมาให้บ้าง ก็งานหนักไม่เอา จะเอางานเบา ก็เดินไป เดินเรื่อยไปสิ ไม่พบสตางค์
อย่าหยุด เอ๊ะ..อย่างนี้ท่านจะใช้ผมบ้า มันจะบ้าทำาไมเล่า ถ้าบ้าก็บ้ากันหมดแล้ว เขา
เดินกันทั้งบ้านทั้งเมือง

คนเรานี่ จะให้คนอื่นสอน มันสอนตัวเองไม่ได้ ถ้าเพียงแต่ว่าจะขอข้าวรับ
ประทานเช้า กลางวัน มาที่วัดนี่ไม่ได้ยาก ถือไม้กวาดซักอัน เดินผ่านหน้ากุฏิพระ 
พระฉันข้าวอยู่เดี๋ยวแกก็ให้แล้ว โยมไปไหนมา กวาดขยะ พอดีวันนี้ยังไม่ได้ทานข้าว 
บางคนไม่ใช่อย่างนั้น ไม่รู้จักวางตัวเองว่าเราทำาอะไรได้ มีหลายๆ คน เขาไม่เคยรู้จัก
คำาว่า “ตกงาน” แต่ว่ามีงานทำาตลอดเวลา เดี๋ยวคนนั้นเรียกไปทำาบ้านนี้ คนนี้เรียก
ไปทำาบ้านโน้น เพราะทำาเรียบร้อย เรียกไปทำาอะไรก็ทำาเรียบร้อยเหมือนเจ้าของบ้าน 
อย่างคนแต่งสวนอย่างนี้ บางทีเราก็ไม่ต้องบอก เขาเห็นแล้วว่าตรงไหนต้นไม้ ตรง
ไหน กิ่งไหนมันหัก กิ่งไหนมันตายแล้ว มันผุ เอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะร่วงใส่หัวโยม เขา
ก็ไปหาบันไดมาขึ้นไปตัดไปแต่ง ตรงไหนควรปลูกอะไร ตรงไหนมันรกเกินไป ย้าย
อะไร  งานนี่มันสอนคน ทำางานไปความรู้มันก็เกิดขึ้น แต่ถ้าไม่มีงานทำาความรู้ไม่เกิด 

พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า 
ให้พิจารณาตนเอง 
แก้ไขตนเอง 
ปรับปรุงตนเอง
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เพราะความรู้มันอยู่ที่งาน
วันหนึ่ง อาตมาไปจังหวัดสุราษฎร์ เด็กขับรถคนหนึ่ง เขาเป็นช่างซ่อมรถ

ด้วย มันมีรถโยมอยู่คันหนึ่ง ปิดประตูแล้วมันไม่อยู่ ปิดแล้วมันหลุดออกมา ปิดแล้ว
มันหลุดออกมา รถมันมีราคานะ รถเบนซ์ ไอ้ตัวที่ล็อคมันไม่ล็อค โยมบอกผมไม่ได้
เอารถไปไหนเลยนี่ ประตูมันเปิดเองเฉย เดี๋ยวลูกจะร่วงจากรถ ไอ้คนนี้มันก็ไปถึง 
ยืนดู ๆ ถามจะให้ทำาอย่างไร มีวิธีหลวงพ่อ ไอ้คนนั้นมามันสูบบุหรี่ พี่ๆ ขอบุหรี่มวน
ซิ หือ..จะสูบบุหรี่เหรอ เปล่า..หลวงพ่อ เขาก็ไปถอดสายยางเส้นหนึ่งที่อยู่ในรถนั่น
แหละ สูบบุหรี่แล้วอัดแล้วพ่นเข้าไปในนั้นน่ะ แล้วมันก็กดปาก แล้วควันมันก็ออก 
นี่ๆ เจอแล้ว อากาศมันรั่วตรงนี้ครับ ต้องเปลี่ยนตรงนี้ครับ มันแน่อย่างนี้ ควันบุหรี่
ก็ใช้ประโยชน์ได้ แล้วถ้าเธอซ่อมรถอย่างนี้ทุกวัน แล้วไม่ติดบุหรี่หรือ  ถ้ามีอย่างอื่น
ผมก็ใช้อย่างอื่นหลวงพ่อ อันนี้มันไม่มีอะไร พอดีเห็นพี่เขาสูบบุหรี่ เป่าเข้าไป ควัน
มันก็ลอยออกมา ควันออกตรงไหน ตรงนั้นรั่ว พอรั่วแล้ว อากาศที่จะดูด ที่จะไปทำา
มันก็ไม่ได้

แล้วคนทำางานในบางครั้งนี่ มันไม่มีในตำารา งานมันสอนคนนี่ ทุกๆ งาน โยม
ทำางานมากกว่าอาตมา รู้ว่างานมันสอนคน แต่ถ้าคนว่างงานแล้ว คนนั้นจะกลายเป็น
คนโง่ ไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่มีอะไรให้พัฒนา ตรงกับที่หลวงพ่อปัญญาท่านพูดไว้ โยมจำาได้
ดีว่า “งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข - ทํางานให้สนุก เป็นสุขขณะทํางาน” นี่ 
งานมันให้ชีวิตเรา ให้ทรัพย์สมบัติ แล้วงานมันจะสอนเรา

เล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่ง อาตมาไปเป็นอาจารย์ใหญ่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 
๒๕๒๓-๒๔ ทีนี้ก็จัดอบรมพระ พระเณรหลายร้อย สามสี่ร้อยรูป นี่ก็ออกปัญหาออก
ข้อสอบให้ ออกข้อสอบให้พระสอบ ตอนแรกก็ออกเต็มหน้าเลยนะ กระดาษ A4 นี่
เต็มหน้าเลย เอาให้เต็มที่เลย นักเรียนก็บ่น โอ๊ย..ไม่ไหว อาจารย์ออกข้อสอบยาก 
เออ..จะได้รู้ แต่ผลสุดท้ายนักเรียนไปนั่งหัวเราะอยู่ บ่ายโมงทำาปัญหา สามโมงเขาก็
ทำาเสร็จแล้ว นักเรียนสามร้อย ครูผู้ตรวจมีอยู่สามสี่องค์ เที่ยงคืนยังตรวจไม่เสร็จเลย 
ตาแฉะเลย ครูนั่นแหละ โอย..อย่างนี้ไม่ได้แล้ว บอก..เอ้าต่อไปนี้ อาจารย์ออกให้ดู
ว่า ข้อสอบมีแค่นี้นะ แต่ว่าทำาครึ่งเดียวพอ อ้าวทำาไมล่ะ ถ้าทำาทั้งหมดไม่มีเวลาตรวจ 
นี่งานมันสอนเราเอง ไม่ทำางานแล้วจะไม่รู้ ไม่รู้ว่างานมันยากมันง่าย  คนว่างงานนี่
คือคนโง่ คนมีงานคือคนฉลาด เพราะงานมันสอน โยมเห็นไหมว่าเวลานี้ โยมบางคน
อายุห้าสิบหกสิบ ยังเล่นคอมพิวเตอร์ได้ทุกอย่างเลย แต่คนที่ไม่เคยทำางานด้านนี้ไม่
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เป็น เปิดก็ไม่เป็น อย่าว่าเปิดใช้ จะถอด
ปลั๊กออกที เดี๋ยวไฟมัน... ปลั๊กมันอยู่ตรง
ไหน? หาที่ถอดปลั๊กยังไม่เจอเลย เพราะ
ฉะนั้น งานนี่มันสอนคน 

อย่างพระพุทธเจ้านี่ เป็นพระ-
พุทธเจ้าได้นี่ ใครสอนท่านล่ะ ก็งานที่
ท่านทำาแหละสอน ทำาอย่างนี้ไม่สำาเร็จ..
ทำาอย่างนู้น ทำาอย่างนู้นไม่สำาเร็จ ไปอย่าง
นั้น ในที่สุดก็เสร็จ แล้วพระพุทธเจ้าเอาอะไรมาสอนเรา เอาอะไรมาสอนชาวพุทธ ก็
เอางานมาสอน นี่ ทำาอย่างนี้ ทำาอย่างนี้ ท่านทำาให้ดูเลย นั่งข้างหน้าเลย นั่งสมาธินั่ง
อย่างนี่ ฉันข้าวฉันอย่างนี้ นุ่งสบงนุ่งอย่างนี้ ใส่จีวรอย่างนี้ พระพุทธเจ้าใช้อิริยาบถ
ทั้งสี่สอนธรรมะ ใช้ยืน ใช้เดิน ใช้นั่ง ใช้นอน แล้วปัจจุบันพระสอนธรรมะก็ใช้สี่อย่าง
นี้ ยืน เดิน นั่ง นอน นี่แหละ เอ้า..โยมนั่งนานแล้ว เอ้า..นอนเสียบ้าง เอ้า..นอนนาน
แล้วลุกขึ้นบ้างโยม ก็อยู่ตรงนี้น่ะ ยืน เดิน นั่ง นอนนี่

ที่ที่ปฏิบัติธรรม ไม่ได้อยู่ในป่า ในดง ในภูเขา มันอยู่ที่ตรงนี้ นั่งถูกที่ นอน
ถูกที่ เดินถูกที่ เดินเข้าบ้านตัวเอง นอนก็นอนในบ้านตัวเอง ทำาถูกที่ถูกทาง มันก็
เป็นธรรม แต่ถ้าทำาผิดที่ผิดทางมันก็ไม่เป็นธรรม ทำาอะไรไม่ถูกเรื่องถูกราว แต่ที่ท่าน
บอกว่า ให้เป็นคนขยันหมั่นเพียร รู้จักรักษากิจหน้าที่ของตนไว้ ให้คบหาสมาคม
เพื่อนดี แล้ววางชีวิตไว้แต่ความพอเหมาะพอควร ก็คือการให้รู้จักตน พระพุทธเจ้า
เน้นสอนธรรมะ เพื่อให้รู้จักตัวตนเป็นเบื้องแรก แล้วให้แยกแยะว่าตัวตนที่แท้จริงมี
ไหม มีอยู่ตรงไหน จึงสอนเรื่อง อาการ ๓๒ สอนเรื่อง ธาตุ ๑๘ สอนเรื่อง อินทรีย์ ๒๒ 
สอนเรื่อง อายตนะภายนอก อายตนะภายใน เพื่อที่จะได้ค้นคว้าหาตัวตนให้ได้ เมื่อ
ค้นไปค้นมาหาไม่ได้ เป็นแต่เพียงประกอบกันเข้า อันนั้น อันนี้ อันโน้น

เหมอืนกบัทีพ่ระมกัจะยกตวัอยา่งบอ่ยๆ วา่ พระยามลินิท ์ หรอื  พระเจา้เมนนั- 
เดอร์มหาราช กษัตริย์กรีกที่มาปกครองอินเดีย แล้วก็เที่ยวโต้วาทะกับนักบวช จนนัก
บวชหนีน่ะ เก่ง เก่ง เรารู้จักในนามพระยามิลินท์ ทีนี้พระนาคเสนเป็นพระอรหันต์ 
ในพระพุทธศาสนา ก็ไปโต้วาทะคุยกัน 

ครั้นไปถึงถาม..องค์ไหนชื่อนาคเสน?    อาตมานี่แหละ ชื่อนาคเสน 
ถาม..ตรงไหนนาคเสน ที่ผม ที่ฟัน ที่เล็บ ที่หนัง ที่เนื้อ ที่ตรงไหน? 

งานมันสอนคน 
ถ้าคนว่างงานแล้ว 
คนนั้นจะกลายเป็นคนโง่ 
ไม่รู้ไม่เข้าใจ 
ไม่มีอะไรให้พัฒนา
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แกบอกทั้งหมด ทั้งองค์นาคเสน ... เหมือนทำาท่าจะไม่เข้าใจ 
ก็ถามว่า..มหาบพิตรนี่เสด็จมาด้วยเท้า หรือเสด็จมาด้วยยานพาหนะ? 
บอก..โยมเป็นพระมหากษัตริย์ ถ้าเสด็จมาด้วยเท้า เดินมาก็ไม่ใช่มหา-

กษัตริย์ ต้องมารถ 
พระนาคเสนลุกไปที่รถเลย ชวนพระยามิลินท์ไปด้วย..ไหนรถคันไหนที่

มหาบพิตรประทับ?    ... คันนี้ ...
ตรงไหนรถ? แล้วก็จับ ตรงนี้ใช่มั้ย? ...ไม่ใช่  ท่านนอนมาตรงนี้ใช่ไหม? 

...ไม่ใช่ ตรงนั้นก็ไม่ใช่ 
อ้าว..มหาบพิตรพูดเท็จ บอกว่ามากับรถ  พอถาม..รถไม่มี  - ก็รวมทั้งหมดนี่

แหละท่านมันจึงชื่อว่า “รถ”  
อาตมาก็เหมือนกัน รวมทั้งหมดนี่แหละ ทั้งมือ ทั้งตีน ทั้งตา ทั้งหู นี่ ชื่อว่า 

นาคเสน
เพราะสิ่งทั้งหลายมารวมกัน จึงมีชื่อว่าอันนั้นอันนี้ ถ้าเมื่อแยกออกไปแล้ว

มันไม่มี เหมือนรถน่ะ ลองว่าโยมกลับไปบ้านวันนี้ ลองให้หลานถอดสิ ล้อไปอยู่ที่
หนึ่ง ฝากระโปรงหน้าไปอยู่ที่หนึ่ง อยู่คนละทิศหมด แล้วใครมันจะเรียกว่ารถ มัน
เรียกได้ก็ยาง เรียกได้ก็อะไหล่ เรียกได้ก็เพลา เรียกได้ก็พวงมาลัย แต่ไม่เรียกรถ ต่อ
เมื่อประกอบครบทุกอย่างจึงเรียกว่า “รถ”

คนเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าลองตัดแขนไปไว้ที่หนึ่ง ตัดขาไปไว้ที่หนึ่ง มันก็ไม่
เป็นคนสิ ต่อเมื่อมีครบทุกอย่างจึงเป็น “คน” แล้วในคนนั้นต้องประกอบไปด้วย
ขันธ์ห้า มีรูปกับนาม ไม่มีรูปก็ไม่ได้ ไม่มีนามก็ไม่ได้ รูปคือร่างกาย ว่าง่ายๆ อย่าง
นี้ แต่ร่างกายนั้นถ้าไม่มีนามก็กลายเป็น “ศพ” นามถ้าไม่มีร่างกายอาศัยก็กลายเป็น 
“ผี” เพราะฉะนั้นในคนเรานี่ เอาผีกับศพมาบวกเข้าก็กลายเป็นคน นี่โยมก็เหมือน
กัน อาตมาก็เหมือนกัน นี่ผีกับศพมันบวกกัน วันไหนผีกับศพแยกกัน..ตาย เพราะ
รูปมันทำาอะไรไม่ได้ ร่างกายนี่มันทำาอะไรไม่ได้ มันจะทำาได้ต่อเมื่อมีนามเข้ามา นาม
คืออะไรคือจิตวิญญาณ ถ้าพูดภาษาธรรมะ นามก็คือ ขันธ์สี่ อันได้แก่ เวทนาขันธ์ 
สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ นี่เขาเรียกว่า นาม ส่วนร่างกายนี่ตัวแขน ตัว
ขา ตัวตา ตัวหูนี่ เป็นอีกขันธ์หนึ่ง เรียกว่า รูปขันธ์ คือ สิ่งที่สัมผัสได้ มองเห็น ถ้าสอง
อย่างนี้ไม่อยู่ด้วยกัน ความเป็นคนก็หมด มีแต่ รูป ไม่มีวิญญาณไม่มีอะไรนี่ ก็กลาย
เป็นซากศพ มีแต่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่มีร่างกายอาศัยก็กลายเป็นผี
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หรือวิญญาณพเนจร
ดังนั้น รูป นาม ภาษาพระท่าน

พูดกันอย่างนั้นว่า รูป นาม ร่างกายนี้
ประกอบด้วยอาการ ๓๒ ประการ ดำารง
อยู่ได้ด้วย “ขันธ์ห้า” แต่ว่าเป็นที่สมมติ
กันข้ึน เวลาพระท่านถกเถียงกันทาง
ธรรมะ ท่านถามให้ละเอียดลงไป ลึกลงไป 
ละเอียดลงไป ลึกลงไป ดังนั้นพุทธศาสนา
เราจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วิภัชวาที” แปลว่าสอนโดยการแยกแยะ อันที่จริงใน
ชีวิตของญาติโยมก็มีการสอนโดยการแยกแยะ แต่ว่าเราไม่ได้เอามาเปรียบเทียบ 
อย่างเช่นว่าโยมไปซื้อปลามาจากตลาดตัวหนึ่ง แล้วเอามาทำาปลานึ่ง เสร็จแล้วเวลา
รับประทานโยมก็ไม่ได้ใส่ลงไปทั้งตัว แยกเอาเฉพาะเนื้อ ก้างก็ทิ้ง แยกแยะ

ในร่างกายเราก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้าสอนให้แยกๆๆๆ แยกเพื่ออะไร เพื่อ
ค้นหาตัวตน อ๋อ ตัวตนที่แท้จริงไม่มี ตรงนี้แหละที่แปลกกว่าศาสนาอื่น “อนิจจัง” 
เขาก็มีสอนในศาสนาอื่น “ทุกขัง” เขาก็สอน ศาสนาทุกศาสนาในโลกเกิดขึ้นเพราะ
ต้องการหนีทุกข์ ให้โยมจำาอย่างนี้ ศาสนาอะไรก็ตามในโลกนี้เกิดขึ้น สอนกันก็เพื่อ
หนีความทุกข์ ให้ไปสู่ความสุข ความสุขจะเรียกกันว่าสวรรค์ก็ได้ จะเรียกกันว่าปร
มาตมันก็ได้ มหัตตาก็ได้ อัตตาก็ได้ หรือจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ แต่แปลว่าต้องการ
หนี หนีความทุกข์ไปหาความสุข  มีนักบวชสอนเรื่องไม่เที่ยงกับเป็นทุกข์อยู่บ่อย แต่
ว่า “อนัตตา” ไปไม่ถึง เพราะตอนนั้นสังคมอินเดียสอนอยู่ ๒ เรื่อง สอนเรื่องเที่ยง
กับไม่เที่ยง เรื่องเที่ยง เขาเรียกว่า “สัสสตทิฏฐิ” เห็นว่าคนนี่เกิดแล้วตาย ตายแล้ว
ก็ต้องไปเกิดเป็นคนอีก ถ้าตอนตายนั่งตาย เกิดใหม่ก็ต้องนั่งตายอีก ไม่เปลี่ยนอะไร
เลย ทรงผมก็ไม่เปลี่ยน ตาหู จมูก ลิ้นไม่เปลี่ยน ไปเกิดใหม่เหมือนเดิม นี่พวกสายสัต
ตทิฏฐิก็สอนกันมา  อีกสายหนึ่งสอน “อุจเฉททิฏฐิ” แปลว่า สูญ  ตายแล้วเผา..สูญ 
ไม่มีอะไรเหลือ จบกันหมดแล้ว เหลือแต่ขี้เถ้า เพราะฉะนั้น จะทำาดีทำาชั่วไม่ต้องกลัว
หรอก มันไม่มีผลไปถึงไหน ตายมันก็สูญ พวกนี้อยู่ฝ่ายอุจเฉททิฏฐิ แปลว่ายึดถือตัว
ตนแค่นั้น ไอ้ฝ่ายที่ถือว่าเที่ยงน่ะถือตัวตนว่า ชาตินี้เกิดรูปลักษณ์อย่างไร ชาติต่อไป
ก็อย่างนี้ๆ ๆ จนสุดท้ายถึงนิพพานเองเพราะเบื่อเกิด

แต่พอพระพุทธเจ้ามาสอนนี่ ท่านมาสอนเข้าระหว่างกลาง ไม่เข้าข้างตัวและ

พุทธศาสนาเรา
จึงเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า “วิภัชวาที” 
แปลว่าสอนโดย
การแยกแยะ
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ไม่เข้าข้างขาด สอนเรื่องมัชฌิมมาปฏิปทา อยู่ระหว่างกลาง อย่างเขาถามว่า คน
ตายนี่จะขาดสูญหมดไหม พระพุทธเจ้าก็บอกว่าบางอย่างก็ขาดสูญหมด บางอย่าง
ก็ไม่หมด แปลว่า ได้ใจทั้งสองฝ่าย ถ้าลงเลือกตั้งนี่ได้คะแนนทั้งสองพวก ที่ว่าสูญ
บางอย่าง เช่นเนื้อหนังร่างกายต้องสูญไป ที่ไม่สูญดีชั่วที่ทำาไว้ยังเป็นที่ปรากฏอยู่ใน
โลก และยังติดจิตวิญญาณไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ สูญเป็นบางอย่าง ไม่สูญเป็น
บางอย่าง ก็แปลว่า ไอ้ที่สอนอยู่สองพวกน่ะ ก็ถือว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นพวกเดียวกัน 
สูญบ้างไม่สูญบ้าง ดีกว่าปฏิเสธไปเลย แต่พระองค์มาสอนเน้นตรงที่ อริยมรรคมีองค์
แปด แล้วในเรื่องตัวตนร่างกายก็สอนให้เห็นองค์ประกอบของร่างกาย เพื่อต้องการ
ชี้ให้เห็นว่า เราไม่มีตัวตนที่แท้จริง เป็นแต่สิ่งทั้งหลายมาประกอบกันเข้า แล้วก็ลงตัว 
มันจึงกลายเป็นคน ถ้าสิ่งเหล่านั้นแยกเป็นไฟไปไฟ เป็นน้ำาไปน้ำา ดินไปดิน ลมไปลม 
ความเป็นคนก็หมด เหมือนกับเขาไปชำาแหละหมู ชำาแหละวัวไปขายในตลาด เวลา
ซื้อหมูก็ซื้อมาตัวหนึ่ง แต่พอชำาแหละแล้วมันไปขายเนื้อ ไปขายหู ไปขายหาง ไปขาย
ตับ ไปขายปอด ไปขายเนื้อสัน เนื้อนอก เนื้อใน อะไรก็ว่า ไม่มีขายหมูเป็นตัวแล้ว 
แล้วพอเราเอามาทำาเป็นอาหารรับประทานเสร็จ รุ่งขึ้นเช้าหาเนื้อก็ไม่เจอแล้ว เป็น
อะไรก็ไม่รู้ เปลี่ยนสภาพ

สิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไม่ดีนะโยม ดี ถ้าไม่
เปลี่ยนน่ะ ไม่ดี สมมุติว่าถ้าโยมเกิดมาน้ำาหนักสามกิโลกรัม ก็หนักสามกิโลกรัมตั้งแต่
เกิดจนอายุ ๘๐ มันจะเป็นคนได้หรือ..มันก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นที่มาถึงจุดนี้เพราะ
ความเปลี่ยนแปลง เพราะ อนิจจัง หรือคุณโยมมาฟังเทศน์ เสร็จแล้วออกไปถึงหน้า
วัด ซื้อล็อตเตอรี่ไปชุดหนึ่ง พอล็อตเตอรี่ออกถูกรางวัลที่หนึ่ง ได้ ๗๐ ล้าน อนิจจัง
นะ อนิจจัง จากที่เดินต๊อกต๋อย ทีนี้เขาเรียกเถ้าแก่แล้ว อาจจะถอยรถมาราคาสิบ
ล้าน อ้าวก็ถูกหวยตั้ง ๗๐ นี่ อนิจจังอย่างนี้คนปรารถนา แต่ว่าไม่ค่อยได้  เมื่อเช้าคุณ
โยมมาหาอาตมา นี่อายุ ๘๔ วันมะรืน มาขอพร เจ้าคุณให้เจ๋งๆ หน่อยสิ ๘๔ แล้วยัง
จะเอาเจ๋งๆ อีก เออ..นี่ธรรมดาของคนที่ยังมีกิเลส ต่อให้นอนแบบ พอบอกว่า... ยาย  
เขาเอาสตางค์มาให้..เอาไหม? ยื่นมือมาเลย พูดไม่ออกแต่ยื่นมือมาเลย ธรรมดาของ
มนุษย์ มนุษย์ไหนก็ตามที่ยังหายใจเข้า-ออก ก็ยังอยากได้สมบัติอยู่นั่นแหละ จะได้
มากได้น้อยก็แล้วแต่ เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียด ให้รู้ว่าคือความเป็นไป
ของมนุษย์เป็นอย่างนี้ 

แต่ถ้าอยู่ดีๆ สมมุติว่า โยมมีบ้านเช่ามีคอนโด มีอยู่ ๑๐๐ ห้อง เด็กมันทำา
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อย่างไรไม่ทราบ ไฟช็อตลุกเผาหมดเลย 
บ้านโยมอยู่ในนั้นห้องหนึ่งด้วย หมดแล้ว
ที่อยู่ ต้องไปอยู่เต๊นท์ที่เขามากางให้ นี่ก็
อนิจจังเหมือนกัน แต่ อนิจจังอย่างนี้โยม
ไม่ชอบ เสียหาย เป็นลมเลย 

เพราะฉะนั้น อนิจจังที่มันเป็นฝ่าย 
อิฏฐารมณ์ ก็ดี อนิจจังที่เป็นฝ่าย อนิฏฐา- 
รมณ์ ก็ดี อนิจจังที่เป็นฝ่ายอิฏฐารมณ์คือ
เปลี่ยนไปในทางที่สนองกิเลส อนิจจังที่เป็นอนิฏฐารมณ์ เราไม่ปรารถนาคือเปลี่ยน
ไปในทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบ แต่ทั้งที่เราชอบและทั้งที่เราไม่ชอบ ถึงคราวมัน
จะเกิดมันก็เกิด ใครห้ามมันไม่ได้  อย่างร่างกายโยมนี่ ถึงคราวมันจะเป็นอะไรมันก็
เป็น ถึงโยมจะยอมหรือไม่ยอมก็แล้วแต่ ฟันมันจะหลุดก็ห้ามมันไม่ได้ ถึงคราวมัน
ต้องหลุด แล้วมนุษย์เรานะบางทีต้องปวดให้รำาคาญอยู่หลายวันกว่าจะหลุด ถ้าอยู่ๆ 
นึกจะหลุด หลุดไปเลยก็หมดเรื่อง ทีนี้มันไม่ไปเหมือนกัน ก่อนจะไปแผลงฤทธิ์เสีย
หน่อยหนึ่ง เอาให้หน้าบวมเสียหน่อย อาตมาก็เจอไปตั้งสามซี่แล้ว บอกไม่ต้องแล้ว 
อยากจะไปก็ไปเปล่าๆ ได้ไหม ไม่ต้องมาปวดมาเจ็บกัน  ไม่ได้ มันต้องฝากรอยแค้น
ไว้จนได้ก่อนไป เหมือนกันแหละ ไม่ว่าโยมไม่ว่าใคร

ทีนี้ เราดูว่าที่พระพุทธเจ้าท่านว่า “สามัญลักษณะ” ลักษณะที่เหมือนกัน ไม่
แยกพระไม่แยกโยม ไม่แยกเขาแยกเรา แยกสัตว์ เหมือนกันหมด “อนิจจัง - ทุกขัง 
- อนัตตา” นี่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สามัญลักษณะ” แปลว่าลักษณะธรรมดา
สามัญ แล้วทุกคนต้องเจอ หนีไม่พ้น หนีอย่างไร ก็หนีไม่พ้น ต้องเจอ พระพุทธ
ศาสนาท่านจึงสอน อยู่ที่สายกลาง ไม่ไปเข้าข้างอัตตาว่าเที่ยง ไม่ไปเข้าข้างอัตตาว่า
สูญ แต่ท่านบอกว่าทางนี้ แล้วตั้งวิธีการสอนว่า สิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีตัวตนที่แท้
จริง เพียงแต่มีเหตุ มีปัจจัย มีธาตุมาประกอบรวมตัวกันเข้า จึงเป็นนั้นเป็นนี้ เมื่อใด
สิ่งเหล่านั้นแยกจากกัน ความเป็นนั้นเป็นนี้ก็ไม่มี อย่างห้องประชุมนี่ โรงเรียนพุทธ
ธรรมนี่ โยมมาอยู่กันเต็มก็กลายเป็นโรงเรียน พอเลิกประชุม โยมไปหมดก็กลายเป็น
ห้องว่าง ถ้าสมมุติว่าไม่ปิดประตูไว้ สุนัขเข้ามานอนก็กลายเป็นที่นอนของสุนัข มัน
ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวร เปลี่ยนอยู่อย่างนี้

บ้านโยมวันนี้โยมอยู่ วันข้างหน้าโยมไม่อยู่ คนอื่นมาอยู่ บางคนบอก ไม่ได้ 

“อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” 
เรียกว่า “สามัญลักษณะ” 
- ลักษณะธรรมดาสามัญ 
ที่ทุกคนต้องเจอ หนีไม่พ้น 
หนีอย่างไร ก็หนีไม่พ้น
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บ้านฉันใครมาอยู่ไม่ได้ แน่จริงรึเปล่า เอาจริงๆ เข้าพอโยมป่วยไปอยู่โรงพยาบาล ถ้า
เสียที่โรงพยาบาล ไม่ได้กลับแล้วนะบ้านตัวเอง นี่ต้องมานอนศาลาวัดนี่ หาคนนอน
เป็นเพื่อนไม่ได้ก็หมากับแมวนั่นแหละ ลูกจะมานอนเป็นเพื่อนไม่ได้ ถึงเวลาเขาปิด
ประตูไล่ เขาไม่ให้นอน อยู่คนเดียวนั่นแหละ นอนอยู่ตรงนั้นแหละ ยังดีนะปัจจุบัน
เขาใส่โลงมันพอได้ปิด ลองไม่ใส่โลง ก็นอน ดีไม่ดีหมามันตะกายด้วยซ้ำาไป ไม่แน่
หรอกโยมว่า บ้านเรา ได้แหละเป็นบ้านเราเวลายังมีชีวิต เสื้อเรากางเกงเรายังมีชีวิต 
พอถึงเราไม่มีชีวิตแล้ว มันไม่ใช่เสื้อเรา ไม่ใช่กางเกงเรา ไม่ใช่บ้านเรา กลับบ้านไม่ได้ 
กลับบ้านไม่ถูก เพราะเขาไม่พากลับ เผาแล้วเหลือแต่กระดูก บางทีเอาไปทิ้งน้ำาไป
เลย ถามคุณโยมเอาไปลอยอังคารโน่น แม่จะได้อยู่เย็นเป็นสุข เออ..ถ้าลอยน้ำาแล้ว
อยู่เย็นเป็นสุขนี่ รุ่นนี้มัดไปลอยน้ำาได้แล้ว จะได้เป็นสุขตั้งแต่เป็นๆ น่ะ

ความเชื่อที่ขาดเหตุขาดผล ซึ่งอาตมาเคยบอกว่าความเชื่อเช่นนั้นไม่ใช่เป็น
ความเชื่อของชาวพุทธ เป็นความเชื่อของชาวฮินดู ปัจจุบันเขาก็ยังทำาอยู่ที่อินเดียนะ 
ริมฝั่งแม่น้ำาคงคา เผาเสร็จกวาดลงไปเลย นี่โยมถ้าจะลอยอังคารนี่ อาตมาว่าไปเผา
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แถวสมุทรปราการ สมุทรสาครดีกว่า อย่า
มาเผาที่วัดชลประทานฯ เลย เผาเสร็จก็
กวาดลงแม่น้ำาแม่กลองไปเลย ไม่ต้องเสีย
เวลาเหมารถไปลอยอังคารอีก นี่แปลว่า
เราไม่รู้จริงว่าพุทธศาสนาปฏิบัติอย่างไร 
ถ้าศาสนาอิสลามนี่ เขาฝังภายใน ๒๔ 
ชั่วโมง ฝังทำาไม?... ฝังไว้เพื่อรอวันสิ้นโลก 
เมื่อวันสิ้นโลกจะมาถึงนี่พระผู้เป็นเจ้าจะ
ลงมาพิพากษาโทษ คนนี้ทำาผิดทำาชั่ว ผลักไปเลยสูญไปกับโลก คนนี้ทำาดีทำาชอบก็ไป
อยู่กับพระเจ้า ศาสนาคริสต์ก็มีวันสิ้นโลก จึงฝังศพไว้เพื่อคอยวันพิพากษาวันสิ้นโลก

แต่ พุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสอนให้เผา เผาแล้วเก็บกระดูก ฝังหรือทำา
เจดีย์ไว้ในทางสามแพร่งสี่แพร่ง ไม่ได้สอนให้เผาแล้วลอยน้ำา แต่ที่เผาแล้วลอยน้ำาคือ
ฮินดู เดี๋ยวนี้ก็ยังเผาอยู่ โยมกลับบ้านเรา บอกลูกบอกหลาน ที่มีลูกหลาน เออ..เข้า
คอมพิวเตอร์อะไรนั่นให้หน่อยสิ ท่านเจ้าคุณว่าเข้าวันนี้ ก็เห็นวันนี้เลยโยม เขาเรียก
ว่าโปรแกรม google earth มันจะมีรูปโลก แล้วเราก็พิมพ์ลงไปเลย ถ้าจะดูที่แม่น้ำา
คงคานี่ต้องพิมพ์ว่า Varanasi นะ ภาษาอังกฤษนะ เขายังใช้คำาว่าวาราณสีอยู่ ไม่เป็น
พาราณสี ไทยนี่พูดว่า พาราณสี  แล้วมันก็จะมีลูกศร ปรู๊ดลงไปเลย เห็นเลยควันคลุ้ง
ขึ้นเลยที่เขาเผาศพ นี่ นั่นเขาถืออย่างนั้นเป็นพันปีเหมือนกัน นี่เขาเรียกว่าความเชื่อ
แต่ละศาสนา ไม่เหมือนกัน ถ้าคุณโยมจะถามอาตมาว่ามันถูกมั้ย ไม่มีถูกไม่มีผิดน่ะ
โลกนี้มันไม่มี เพราะผิดถูกเป็นเรื่องสมมุติ ถูกเรานี่อาจจะผิดเพื่อนเขาก็ได้ เราบอก
ว่าอย่างนี้ไม่ถูก แต่เขาถูกได้ เพราะความเชื่อมันไม่เหมือนกัน แต่ละศาสนา เขาเชื่อ
ของเขาอย่างนั้น

เหมือนกับญาติโยมเราก็เหมือนกัน คนไทยด้วยกันนี่ แต่ว่าความเชื่อไม่
เหมือนกัน ถ้าโยมมีเชื้อสายจีนเวลาตายก็ทำาศพ ถึงใส่โลงเหมือนคนไทย ยังต้องมี
แอบทำากงต๊ง กงเต๊ก ต้องเผารถยนต์ไปให้ เผาบ้านไปให้ อะไรไปให้นี่ คนฐานะดีนี่
เผารถเบนซ์ไปให้เลย นั่น อาตมาว่าโยมอย่าเผาเลย ทีหลังก็ซื้อมาดีกว่า ซื้อมาสัก
คันถวายเจ้าอาวาสสิ ดีกว่าไปเผาทิ้งอีก นี่คือความรู้สึกและก็ความเชื่อทางศาสนา 
จะบอกว่าโยมโง่มั้ย..ไม่โง่ เพราะบางทีงานศพที่เขาเป็นชาวจีน ลูกหลานจบปริญญา
นะ เป็นด๊อกเตอร์ก็มี แต่พอคุณพ่อคุณแม่ตายก็ต้องมาใส่เสื้อด้ายดิบอะไรนั่น ต้องใส่

ความเชื่อที่ขาดเหตุขาดผล 
อาตมาเคยบอกว่า
ความเชื่อเช่นนั้น
ไม่ใช่ความเชื่อของ
ชาวพุทธ
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หมวก พอคนมาก็ต้องไปนั่งร้องไห้อย่างนั้นอย่างนี้ เป็นธรรมเนียมเขา เป็นความเชื่อ 
ไม่ใช่เป็นความโง่ เขาเชื่ออย่างนั้น ปฏิบัติถ่ายทอดกันมา เราไปว่าเขาไม่ได้ เขาเรียก
ว่าความเชื่อตามลัทธิประเพณี ถ่ายทอดกันมา เป็นร้อยปีพันปีเหมือนกัน อยู่ๆ จะให้
เขาเลิกก็ไม่ได้

อย่างเดือนนี้ มันมีวันสารท โยมดูสิสารท สารทไทยก็มี สารทจีนก็มี สารท
ญวนก็มี มันรวมสารทไม่ได้ จะทำาสารทรวมญาติไม่ได้ ต้องแยกกัน สารทจีนก็สารท
จีนทำาไปแล้วเมื่อวันที่ ๓ สารทไทยนี่ทำาสองครั้ง วันแรม ๑ ค่ำา เดือน ๑๐ ครั้งหนึ่ง 
แล้วยังวันดับอีกครั้งหนึ่ง วันแรม ๑ ค่ำานี่คนปักษ์ใต้เขาเรียกว่า”วันรับตายาย” โน่น..
ตายายเขาปล่อยออกมาจากเมืองนรก เขาให้มา ๑๕ วัน ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศล
จากญาติโยม เพราะว่าถ้าเวลาสั้นหาลูกหลานไม่เจอ เดิมมันอยู่พัทลุง เวลานี้มาอยู่
กรุงเทพฯ บางคนโน่นไปอยู่เชียงใหม่ ตายายก็เที่ยวตาม กว่าจะหาลูกหลานเจอ แค่
หาในกรุงเทพฯ อาตมาก็ว่าปวดหัวอยู่แล้ว ๑๕ วันนี่จะหาเจอรึเปล่าก็ไม่รู้ ถ้ามันไม่
จุดธูปให้สัญญาณนี่ หาไม่เจอแน่ เพราะฉะนั้นเวลาเขาตั้งเปรต ปักษ์ใต้เขาเรียกว่า 
“ตั้งเปรต” นะโยม เขาทำาสำารับกับข้าวอาหารนี่เขาวางหน้าวัด แล้วก็ต้องจุดธูปจุด
เทียน อาตมาก็เพิ่งจะประจักษ์ เอ..ทำาไมต้องจุดธูป ครั้งหนึ่งไปประเทศสวีเดน หิมะ
หมอกจัดมันมองไม่เห็นสนามบิน เอ๊ะ..จะลงยังไง นึกในใจ จะได้ลงหรือไม่ได้ลงนะนี่ 
อ้าว..พอถึงเวลาเครื่องร่อนต่ำาลงนี่ ทางสนามบินเขาจุดพลุสีขึ้นมาให้รู้ สนามบินอยู่
ตรงนี้มันก็ปรู๊ดลงไปเลย เออ..รอดเหมือนกัน พลุสี..เขาจุดพลุสี ให้รู้ว่าตรงนี้ ช่วยได้  
อ๋อ..ที่จุดธูปนี่ก็เพื่อให้รู้ว่านี่อยู่ตรงนี้ มา..มากิน นี่โยมจำาไว้  ทีนี้พอวันเดือนสิบดับนี่ 
ปักษ์ใต้เขาเรียกว่า “วันส่งตายาย” แต่งานเดือนสิบนครศรีธรรมราชจัดใหญ่โต เดี๋ยว
นี้ จะส่งก็ทำาสำารับกับข้าว คาวหวาน ขนมนมเนยสารพัด นี่ก็เป็นความเชื่อ

เรื่องความเชื่อพิสูจน์ไม่ได้ แต่ว่าความเชื่อนี้ก็ติดมากับพุทธศาสนาตั้งแต่
เริ่มต้น เมื่อครั้งที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเวฬุวันเป็นวัด ทำาบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำา ค่ำา
ก็ผีมาร้องไห้รอบบ้านรอบเมือง ไปถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าว่า ญาติในปาง
ก่อนของพระองค์น่ะ ทำาผิดไว้ และไปบังเกิดเป็นเปรต คอยให้พระองค์ทำาบุญอยู่ 
พระองค์ทำาบุญแล้วเมื่อวานไม่กรวดน้ำาให้เขานี่ เพราะฉะนั้นจึงกำาเนิดคำากรวดน้ำา 
เอ้า..ถ้าอย่างนั้นทำาบุญใหม่ พอทำาบุญวันที่สองก็กรวดน้ำา คำากรวดน้ำาที่เก่าแก่ก็คือ 
“อิทํ	โน	ญาตีนํ	โหตุ		สุขิตา	โหนฺตุ	ญาตโย” อันนี้เขาเรียกว่ากรวดน้ำาแบบพระ
เจ้าพิมพิสาร กรวดต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยนะ แต่โยม ไม่เอาละ เอาที่เขาแต่งใหม่ๆ 
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ฟังแล้วมันเพราะ ฟังแล้วมันเข้ากูมากกว่าเข้ามึง ก็เลยเอาอย่างนั้น  
แต่ของเก่านี่ว่า  	อิทํ	โน	ญาตีนํ	โหตุ						สุขิตา	โหนฺตุ	ญาตโย	
ขอบุญกุศลนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า 
ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข
ทีนี้ เรามันไม่ได้มีส่วน จึงมาแต่งกันใหม่ ใส่ข้าพเจ้าให้มีความสุขด้วย กลัวว่า

เราจะตกขบวนไม่ได้ไปกับเขา ก็เลยใส่ข้าพเจ้าด้วยไปหน่อย เรียกว่าเอาใจเจ้าของ
หน่อย ไม่อย่างนั้นไปถวายทานให้คนอื่นเขาหมด แล้วเราจะกินอะไร นึกในใจอย่าง
นั้น ก็เลยคนแต่งคำาถวายสังฆทานนี่ ใส่ข้าพเจ้าด้วย เพื่อให้มีรายชื่ออยู่ด้วย ก็จะได้
ชื่นใจ

เพราะฉะนั้น เรื่องการทำาบุญในเดือนไหนก็ตามนะโยม ก็จะปรารภอยู่สอง
เรื่องเท่านั้น ๑ - ปรารภตน   ๒ - ปรารภคนอื่น การทำาบุญ ปรารภตนก็เช่นโยมเกิด
มาได้เท่านั้นเท่านี้ ทำาบุญวันเกิด ทำาบุญหกสิบ เจ็ดสิบสอง แปดสิบ แปดสิบสี่อะไร
ก็แล้วแต่ นี่เรียกว่า “ปรารภตน” บุญอีกชนิดหนึ่ง “ปรารภคนอื่น” ก็เช่น ปรารภ
พ่อ ปรารภแม่ ปรารภลูก ปรารภผัว ที่เขาตายไปแล้ว แล้วก็ทำาบุญให้ ทำาบุญปรารภ
ตนและปรารภผู้อื่น เพื่อชำาระมลทินแห่งจิต นี่เป็นหลักของศาสนาที่เราปฏิบัติกันอยู่

อาตมาขออนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมทุกท่าน ที่ได้มาสืบต่อพระพุทธ-
ศาสนา รักษาวัดวาอารามด้วยการทำาวัตรสวดมนต์ ฟังเทศน์ วันนี้ขอยุติไว้แต่เพียง
เท่านี้ ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งหลาย ด้วยการปฏิบัติดีด้วย
การปฏิบัติชอบ โดยทั่วกันทุกๆ ท่านเทอญ.

(ดร.ธนานิธ เสือวรรณศรี - ถอดไฟล์เสียง)
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การสั่งสมบุญ นำาสุขมาให้ 
โดย พระธรรมวิมลโมลี

   ในรายการ “อนุโมทนาบุญ” เมื่อครั้งดํารง 
   สมณศักดิ์เป็นที่ “พระเทพปริยัติเมธี” 
   ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
   แห่งชาติและสังคม ปัญญานันทะเรดิโอ 
   เอฟ.เอ็ม. ๑๐๔.๗๕ เมกะเฮิร์ตซ์  
   วันพุธที่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒    
   เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.

เจริญพร ญ�ติโยมผู้รับฟังเสียง
จากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คลื่นปัญญานันทะเรดิโอ
เช้านี้ อาตมภาพ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เจ้า

คณะภาค ๑๗ ก็จะได้มากล่าว อนุโมทนาบุญแด่ท่านทั้งหลายตามปกติ
แต่ว่าวันนี้ไม่ได้พูดสด ได้บันทึกเสียงไว้ ในขณะที่ญาติโยมฟังเสียงอยู่ อาตมา

ก็คงจะอยู่ในอากาศ เพราะว่าจะต้องเดินทางไปตรวจพระสอบนักธรรมรอบที่ ๒ 
เพราะอาตมานอกจากจะเป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำาเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี แล้ว ก็เป็นเจ้าคณะภาค ๑๗ มีหน้าที่ดูแลพระสงฆ์อยู่ ๕ จังหวัด คือ 
จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง 

ทีนี้งานในตำาแหน่งของเจ้าคณะภาคก็มีอยู่หลายงาน แต่มีงานสำาคัญที่เกี่ยว
กับการศึกษาของพระสงฆ์อยู่ ๒ งาน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร
เรียนพระธรรมวินัยที่เรียกว่าเรียน นักธรรม อย่างหนึ่ง และสนับสนุนส่งเสริมให้พระ
ภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติธรรม เรียนแผนกบาลี ที่เรียนแล้วถ้าสอบได้ก็เรียก
คำานำาหน้าว่า “มหา” 

ทีนี้การเรียนทั้งสองอย่างนี้จะมีการสอบ อย่างนักธรรมนี่สอบปีละ ๒ ครั้ง 
ครั้งแรกเรียกว่าสอบนักธรรมชั้นตรี สอบไปแล้วในพรรษา ที่สอบในพรรษาก็เพราะ
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ต้องการให้พระบวชใหม่ท่านได้สอบด้วย  ส่วนผู้ที่สอบนักธรรมชั้นโท ชั้นเอก ก็
มาสอบแรม ๒ ค่ำา เดือน ๑๒ คือวันนี้เป็นวันแรก อาตมาได้รับคำาสั่งจากแม่กอง
ธรรมสนามหลวงให้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ สอบพร้อมกันทั่วประเทศ แล้วก็เวลา
เดียวกัน ก็จะต้องเดินทางไปตรวจเยี่ยม แต่วันนี้ก็สะดวกว่า จังหวัดหนึ่งสอบที่เดียว 
ไปที่เดียวก็ได้เยี่ยมพระหมดทั้งจังหวัด อย่างที่จังหวัดตรัง ก็สอบที่วัดประสิทธิชัย 
ท่านพระครูศรีปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาส และก็เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด แล้วก็ทราบ
ว่าได้ถ่ายทอดเสียงมาให้โยมที่จังหวัดตรังฟังด้วย ก็ขออนุโมทนา ท่านพระครูปริยัติ
คุณาวุฒิ เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่ที่สุราษฎร์ธานีก็ถ่ายทอดเสียงให้ญาติโยมได้ฟังด้วย 

การสอบครั้งนี้เป็นการสอบพระที่เรียนนักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก เพื่อ
เป็นการวัดผลว่าที่เรียนมาตั้งแต่เดือน ๖ โน้นจนมาถึงเดือน ๑๒ มีความรู้มีความ
เข้าใจแค่ไหน เมื่อก่อนนี้จะสอบทุกอำาเภอ แต่ตอนหลังพระภิกษุลดลง ก็เลยมารวม
สอบจังหวัดหนึ่งก็แห่งหนึ่ง เพื่อให้พระสังฆาธิการ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำาเภอ 
และครูสอนปริยัติธรรมได้มาร่วมเป็นกรรมการดูแล ส่วนเจ้าคณะภาคนี้เรียกว่าไป
เยี่ยม เพื่อให้กำาลังใจแก่คณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าสอบเพื่อให้เกิดความอบอุ่น 
จึงมากล่าวให้โยมทราบว่า วันนี้ วันพรุ่งนี้ วันมะรืน มะเรีื่อง ๔ วัน โยมอยู่ใกล้วัดที่
เป็นสนามสอบจังหวัดใดก็สามารถนำาอาหารคาวหวานไปถวายแก่พระ หรือจะนำาน้ำา
ปานะไปถวายก็ได้ เพราะว่าท่านต้องมาฉันเพลที่วัดที่เป็นสนามสอบ เพราะมาต่าง
อำาเภอด้วย พอสอบเสร็จภาคบ่ายก็ถวายน้ำาปานะ

เรื่องการบุญการกุศลนี่โยม จำาเป็นที่เราจะต้องทำาในฐานะชาวพุทธ โยมจะมี
สมบัติมากมายก่ายกอง ถ้าไม่ทำาบุญไว้ ตายไปก็ไปตัวเปล่า ลูกที่เรามีอยู่ ทรัพย์ที่เรา
มีอยู่ ติดตามเราไปไม่ได้ เรื่องนี้มีตัวอย่างในสมัยพุทธกาล 

มีเศรษฐีคนหนึ่ง ชื่อว่า อานันทเศรษฐี อยู่ในเมืองสาวัตถี เขามีทรัพย์
ประมาณ ๘๐ โกฏิ แปดสิบโกฏิพูดเป็นภาษาโบราณ ถ้าพูดเป็นสมัยใหม่ก็ต้องเอา 
๑๐ คูณ ก็แปดพันล้านคิดเป็นเงินไทย แต่ท่านเป็นคนตระหนี่มาก สอนลูกสอนญาติ
ให้เก็บหอมรอมริบอย่าจับจ่ายใช้สอย  แกมีลูกอยู่คนหนึ่งชื่อว่า นายมูลศิริ หรือถ้า
พูดภาษาไทยว่า ศรีมูล 

แกสอนลูกทุกวันว่าอย่าคิดว่าทรัพย์ ๔๐ โกฏิ ๘๐ โกฏิ นี่มันมาก เจ้าต้องให้
ทรัพย์ที่มีอยู่นี่อย่าให้ร่อยหรอไป แล้วต้องหาทรัพย์ใหม่มาเพิ่ม 

ท่านบอกว่าคนที่จะอยู่ครองเรือนนะ  “คนที่ฉลาดพึงเห็นความสิ้นแห่งยา
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สําหรับหยอดตา ความก่อขึ้นแห่งตัวปลวกทั้งหลาย และการประมวลมาแห่งตัวผึ้ง
ทั้งหลาย พึงอยู่ครองเรือน” แกพูดว่า แม้ยาหยอดตาหยอดทีละหยด มันก็หมดขวด 
ต้องประหยัด คนขยันต้องทำาตัวเหมือนปลวก ปลวกน่ะตัวมันเล็กๆ แต่มันสามารถ
ก่อปลวกจนถึงกับว่าเราต้องเอารถแมคโครไปขุด หรืออย่างผึ้งนี่ เขาจึงบอกว่าขี้เกียจ 
เป็นแมลงวัน ขยันเป็นแมลงผึ้ง ผึ้งมันอุตส่าห์สะสมน้ำาหวานจากเกสรดอกไม้จนได้
รังใหญ่โต เราก็ไปแย่งผึ้งมากินมาใช้ 

ทีนี้เศรษฐีนี่ได้ทรัพย์ แล้วโบราณไม่มีธนาคาร ก็เอาไปขุดฝังไว้ ไม่ให้ลูกเมีย
เห็น กลางคืนก็แอบขุดฝังไว้ คนใช้ก็ไม่ให้เห็น ฝังไว้ตั้ง ๕ แห่ง แล้วก็อาศัยทรัพย์ที่
เหลือใช้จ่าย ผ้านุ่งผ้าห่มก็ใช้ของเก่าๆ อาหารรับประทานก็อย่างนั้นๆ ไอ้เรื่องจะช่วย
เหลือจุนเจือแจกจ่ายทำาบุญสุนทร์ทานไม่มี นิสัยเป็นอย่างนั้น ต่อมาแกก็ป่วยตาย 
พอเศรษฐีนั้นตายไปแล้ว พระราชาก็ตั้งให้ลูกของท่านที่ชื่อว่า นายศรีมูล นายศรีมูล
นี่ เป็นเศรษฐีต่อ 

เศรษฐีตายแล้วก็ไปถือกำาเนิดในท้องของหญิงจัณฑาลคนหนึ่ง คำาว่า “หญิง
จัณฑาล”นี่ แปลว่าสกุลต่ำาในประเทศอินเดีย แล้วก็ยากจน พวกคนจัณฑาลนี่ก็ไป
รวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านใหญ่เหมือนกัน ตั้ง ๑,๐๐๐ ตระกูล แล้วก็ทำางานรับจ้าง พอได้
เลี้ยงตัว  ทีนี้ ตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้ท้อง ทำามาหากินลำาบาก งานจ้างก็ไม่มี ไปขอทานก็ไม่
ได้ จนผลสุดท้ายก็แยกกันอยู่ ลองดูซิ ใครเป็นคนโชคร้ายเป็นกาลกัณณี แยกจนสามี
ภรรยาคู่นี้อยู่โดดเดี่ยว รู้แล้วว่าผู้หญิงคนตั้งครรภ์นี่เป็นคนอับโชคอับวาสนา หากินก็
ไม่ค่อยพอแต่ละวัน 

ต่อมาก็คลอดลูก ลูกที่คลอดออกมาก็น่าเกลียด ท่าน บอกว่า มือ เท้า ตา หู 
จมูก ปาก ไม่ตั้งอยู่ในที่เดิม ปากบูดปากเบี้ยว น่ากลัวมาก เวลาแม่จะไปขอทาน ถ้า
เอาลูกคนนี้ไป ไม่ได้เลยวันทั้งวัน ต้องทิ้งลูกไว้ที่บ้าน ไปขอทานรับจ้างพอได้มาเลี้ยง
อัตภาพ พอลูกโตขึ้นเดินได้ แม่ก็เลยเอากระเบื้องให้อันหนึ่ง ถ้วยแตกๆ น่ะ เอาไป
เถอะไปหากินขอทานเอา มีโรงทานมีบ้านเศรษฐี แม่เลี้ยงเจ้าไว้นี่ต้องตายกันทั้งแม่
ทั้งพ่อ 

เจ้าเด็กนี้ก็เดินขอทานไปเรื่อย ไปจนถึงบ้านตัวเอง จำาได้ว่านี่บ้านเรา เข้าไป
จะถึงตัวบ้านแล้ว ผ่านเวรผ่านยาม สุดท้ายยามเห็นเข้าก็เฆี่ยนตี เอามาให้อยู่ที่กอง
ขยะหน้าบ้าน

วันนั้น พอดีพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตพร้อมด้วยพระอานนท์ พระพุทธเจ้า
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เมื่อทอดพระเนตรเห็นเด็กคนนั้นถุูกคนใช้
เขาขับให้มาอยู่ท่ีกองขยะก็ทรงแย้มพระ
โอษฐ์ 

คำาว่า “แย้ม”นี่แปลว่า ยิ้มน้อยๆ 
ถ้าหัวเราะเรียกว่าทรงพระสรวล ถ้าอมยิ้ม
นี่เรียกว่า แย้มพระโอษฐ์ 

พระอานนท์ก็ถามว่า พระองค์
เห็นอะไรจึงแย้มพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้าก็
บอกว่า อานนท์..เด็กคนนี้เดิมทีเป็นเศรษฐีเกิดที่บ้านนี้ ชื่อว่า อานันทเศรษฐี แต่เขา
เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เคยทำาบุญสุนทร์ทานอะไรเลย ซ้ำายังสอนให้ลูกตระหนี่
ถี่เหนียวด้วย ฝังทรัพย์สมบัติไว้ตั้ง ๕ แห่ง ไม่บอกลูก ตายแล้วไปเกิดในท้องนาง
จัณฑาล นี่เวลานี้ได้รับทุกข์อยู่

พระอานนท์ก็เลยไปเชิญมูลเศรษฐี ลูกชายแก คือศรีมูล ออกมาเฝ้า
พระพุทธเจ้า บอกว่าเศรษฐี..นี่คือพ่อของเธอ เบื้องต้นเศรษฐีก็ไม่พอใจพระพุทธเจ้า 
ก็คนมันอัปลักษณ์จะมาว่าพ่อของตนได้อย่างไร พ่อในชาติก่อน พระพุทธเจ้าเลย
พูดกับเด็กว่า ดูก่อนอานันทเศรษฐี เธอจงบอกขุมทรัพย์ที่ไม่ได้บอกกับลูกให้ลูกได้
รู้เสีย เด็กนั่นก็ระลึกชาติได้ แล้วก็เดินดุ่มๆ ไปเลย ไปถึงก็ชี้ๆๆ ชี้ ๕ ที่ ขุดขึ้นมาก็
โอ๊ย..ทรัพย์สมบัติเยอะแยะ ลูกชายก็ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ 
ประกาศตัวเป็นอุบาสก แล้วก็เลี้ยงดูเด็กนั้น ตัวเองก็ทำาบุญ

นี่แหละโยม อย่านึกว่ามีลูก อย่านึกว่ามีทรัพย์ ลูกมันช่วยอะไรไม่ได้ สมมุติ
ว่าโยมป่วยอย่างนี้ ปวดศีรษะ ลูกจะปวดแทนคุณแม่ได้ไหม จะปวดแทนคุณพ่อได้
ไหม ก็ไม่ได้ หรือมีทรัพย์ คนมีทรัพย์ ตายไหม ก็เห็นเศรษฐีตายไปเยอะแยะ ยาเข็ม
หนึ่งเป็นแสนก็มี แต่ก็ช่วยไม่ได้ ถึงคราวตายก็ตาย ยิ่งถ้าไม่ได้ทำาบุญสุนทร์ทาน ตาย
ไปก็ไปตัวเปล่า เมื่อไปตกทุกข์ได้ยากแล้วลูกจะรู้จะเห็นจะช่วยหรือ กลับมาบ้านตัว
เอง ยังให้คนใช้ไล่ออกไป เพราะอำานาจของวัฏฏะมันทำาให้จำากันไม่ได้ระหว่างพ่อ-
ลูก แม่-ลูก

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเครื่องสอนใจว่า อย่าดีใจว่ามีลูกมาก บางคน โอ๊ย..
ลูกผมจบปริญญาชั้นนั้นชั้นนี้ ถูก..น่าชื่นชม แต่ถามว่าเวลาพ่อเจ็บจะแบ่งเจ็บจาก
พ่อได้ไหม จะแบ่งเจ็บจากแม่ได้ไหม ถึงคราวตายนี่จะช่วยยืดเวลาได้ไหม..ไม่ได้  ถึง

เขาจึงบอกว่า
ขี้เกียจเป็นแมลงวัน 
ขยันเป็นแมลงผึ้ง 
ผึ้งมันอุตส่าห์สะสมน้ำาหวาน
จากเกสรดอกไม้
จนได้รังใหญ่โต
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คราวยมบาลเอาตัวไปลงนรก ลูกจะไปตามไถ่คืนมาได้ไหม..ไม่ได้ อย่าว่าจะไปไถ่มา
จากนรกเลย ลองทำาผิดมากๆ ติดคุกนี่ ลูกจะไปไถ่คืนมาได้ไหม..ไม่ได้ ทรัพย์สมบัติ
มีสักเท่าไร ไปขอเขาคืนได้ไหม..ไม่ได้ ต้องรับโทษรับกรรม ทั้งๆ ที่ในเรือนจำา ผู้คุมก็
ดี ผู้บัญชาการเรือนจำาก็ดี ก็เป็นคนไทยด้วยกัน พูดกันรู้เรื่อง ถ้าติดคุกอยู่นี่ อย่าว่า
แต่จะขอกลับไปนอนบ้านเลย แม่ตายขออนุญาตไปเผาศพแม่ เรือนจำาเขาจะให้ไป
ไหม..เขาไม่ให้ไป มนุษย์ด้วยกัน ภาษาเดียวกัน ยังขอกันไม่ได้ แล้วยมบาลไม่รู้เขา
พูดภาษาอะไร เมืองเขาอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ จะไปขอเขาได้หรือ 

ถ้าไม่มีบุญเป็นใบเบิกทางแล้วละก็ไม่ต่างอะไรกับคนติดคุกที่โทษฉกรรจ์
มหันตโทษ เข้าไปอยู่ในคุกแล้วบางทีต้องแยกไปขังเดี่ยวด้วยต่างหากนะ ในคุกเอง
ยังแบ่งเป็นแดนๆ อย่างคุกใหญ่ๆ เช่นคุกบางขวาง แดนสาม แดนสี่ แดนห้า แดน
หก เอาไว้สำาหรับที่โทษหนักรอประหารชีวิต นั่นแหละ นรกหลังตาย มันก็แบ่งเป็น
แดนๆ อย่างนั้น แล้วเข้าไปแล้วจะกลับมาบอกทางบ้านไม่มี ในโลกมนุษย์นี่ยังเขียน
จดหมายกลับมาบ้านได้ ให้เขาตรวจก็ส่งมาได้ แต่ทางบ้านจะส่งข้าวส่งของไปก็ไม่ได้ 

เพราะฉะนั้น เราอย่าประมาทว่ามีลูกมากแล้วไม่คิดจะทำาบุญสุนทร์ทาน  
โอ๊ย..ไม่เป็นไร เดี๋ยวลูกมันทำาให้เอง โยมเห็นไหมบางครั้งคนตาย ถึงเวลาพระสวด
อภิธรรม เที่ยวตาม ไหนไอ้นั่นมันอยู่ตรงไหน มานี่พระจะสวดแล้ว บางทีไม่รู้ สวด
เสร็จก็แค่นั้น บุญมันจะต้องทำาเอง อย่าไปเชื่อใคร เหมือนกับรับประทานอาหาร 
ให้คนอื่นรับประทานแทนมันไม่อิ่มหรอก แม้ว่าเรานั่งเอาเข่าชิดกันเลย บอกว่าลูก
กินข้าวแทนแม่หน่อยวันนี้ แม่ขี้เกียจเคี้ยว ลูกกินอิ่มแปล้แล้ว แม่อิ่มแล้วยัง มันไม่
อิ่ม เพราะเข้าปากลูกแล้วลงท้องลูก มันไม่ได้เข้าปากแม่ลงท้องแม่ ไม่ได้เข้าปากพ่อ
ลงท้องพ่อ กินใครกินมัน อิ่มใครอิ่มมัน  บุญก็เหมือนกัน  ถ้าไม่ทำาเลย เรียกว่าไม่มี
พื้นฐาน เมื่อไม่มีพื้นฐาน บุญก็เกิดขึ้นไม่ได้ เหมือนกับถ้าในแผ่นดินไม่มีความชื้นไม่มี
ต้นไม้ ฝนตกไม่ได้ มันต้องมีตัวต่อ ที่เขาทำาบุญอุทิศคนนั้นคนนี้น่ะ หมายความว่าคน
นั้นมีบุญแล้ว ส่งบุญมันก็ต่อบุญ บุญมันไปต่อกับบาปไม่ได้  การที่ทำาบุญแล้วญาติตก
นรกมันก็รับไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานมันเป็นบาป พื้นฐานมันไม่ได้เป็นบุญ

ท่านเศรษฐีหรือว่าคนบางคนมัวเมาในทรัพย์ โอ๊..ไม่ต้องกลัวหรอก ชาตินี้กิน
ไม่หมด แต่ว่าไม่เคยเลย เขาบวชนาคก็ไม่ไป กฐินก็ไม่ไป เขามาเรี่ยไรทอดกฐิน ผ้าป่า 
บางทีก็ไล่ตะเพิดเขาอีก โน่นไปไหนล่ะ ไปบ่อนไก่โน่น ไปบ่อนวัวชนโน่น ไก่ชนคู่หนึ่ง
เป็นแสน แม่ตายจะถวายพระสักสองร้อยนี่มือสั่นเลยนะ เรียกว่าทำาบุญละก็ลำาบาก 
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แต่ถ้าทำาชั่วนี่มากเท่าไรก็ได้ วัวชนคู่หนึ่งกี่แสนล่ะ เป็นล้านนะ เคยมีใครทำาบุญให้พ่อ
ให้แม่ถึงล้านไหม มันมีสักกี่คน ลองคิดดู เคยหยิบยื่นให้กินบ้างไหม บางทีไม่มี ยังมา
ขอดของพ่อของแม่ไปจ่ายอีก แล้วโยมที่ว่ามีทรัพย์ สมมุติว่าฝากธนาคารไว้ร้อยล้าน 
ป่วยให้น้ำาเกลืออยู่น่ะ ร้อยล้านช่วยอะไรได้ไหม 

ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า  “ทรัพย์ที่คนนําออกด้วยการบริจาคทานใน
พระสงฆ์องค์เจ้า ช่วยเหลือคนยากคนจน ทรัพย์นั้นแหละจะติดตนไป” เหมือนไฟ
ไหม้บ้าน โยมหนีออกจากบ้าน อะไรติดมือออกมา อันนั้นก็ได้แก่โยม ที่มันตกค้างอยู่
ในบ้านไฟไหม้หมด ทรัพย์สมบัติที่ทำาบุญน่ะ ท่านเรียกว่านำาออกดีแล้ว ที่ีเหลือน่ะถูก
ไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะมันไหม้หมด ยิ่งเวลานี้เพิ่มไฟการพนัน ไฟยาเสพติดขึ้นมา
อีก สารพัดที่จะมามอดมาไหม้ เยอะแยะ

เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ว่าทำาไมพระพุทธเจ้าจึง
สอนให้คนทำาบุญ ก็เพื่อจะเป็นต้นทุนในการที่จะไปสู่โลกใหม่ ภพใหม่ 

โยมมีลูกนี่ โรงเรียนปิดเทอม มหาวิทยาลัยปิดเทอมลูกกลับมาบ้าน พอ
โรงเรียนเปิด ลูกจะไป โยมยังต้องเตรียมเลย เตรียมสตางค์ให้ หาของกินของใช้ให้ 
เดินทางกันอยู่ในเมืองไทย ยังต้องมีเสบียงติดตัว ไม่มีเสบียงต้องมีสตางค์ติดตัว มิ
ฉะนั้นก็ไม่มีกินไม่มีใช้ ทีนี้เราจะไปปรโลก โลกที่เราไม่เคยไป แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอ
คนที่รู้จักหรือเปล่า ถ้าไปตัวเปล่า อาตมาว่าต้องตายอีกที ตายจนไม่รู้ว่าจะตายสักกี่
ครั้งอดอยากยากเข็ญ  ดังนั้นการทำาบุญ  อย่านึกว่าพระพูดให้ทำาบุญ เพื่อจะอยากได้
ของโยม มันเป็นการสั่งสมสมบัติให้โยมเอง 

แล้วบุญก็ใช่ว่าจะทำาได้ง่าย อย่างจะทำาบุญถวายอาหารถวายพระ เวลานี้ใน
กรุงเทพฯปริมณฑลพอได้ พระมีมาก อย่างวัดอาตมานี่ก็มี ๒๐๐ กว่ารูป แต่ในต่าง
จังหวัดอาตมาเคยไปทำาบุญคล้ายวันตายโยมแม่ นิมนต์พระ ๑๐ รูปนี่บางทีนิมนต์ตั้ง 
๕ วัด ได้มาวัดละ ๒ รูป บางครั้งเรามีสมบัติพอที่จะทำาบุญได้ แต่ว่าหานาบุญไม่ได้ 
คือหาพระไม่ได้ บางแห่งโยมตั้งใจจะทอดกฐินพระข้างบ้าน อ้าว! ทอดไม่ได้พระจำา
พรรษา ๓ องค์ ได้แค่ทอดผ้าป่า

ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า “พระสงฆ์เป็นบุญเขต ไม่มีบุญเขตอื่นยิ่งกว่า” 
นี่ได้โอกาสเวลา พระสอบ ๔ วัน วันที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๗ โยมอยู่จังหวัดไหน เขา
สอบที่วัดไหน โยมก็เอาปิ่นโตไป เอาปิ่นโตไปเถาหนึ่งได้ถวายพระเป็นจำานวนมาก 
พระมาทั้งจังหวัดอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศล เป็นสังฆทาน เพราะอะไร เพราะ
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เราไม่รู้จัก ดีกว่าไปถวายสังฆทานที่เป็นกระป๋องเหลือง บางทีหิ้วไปถวายแล้ว ของ
ในกระป๋องใช้ไม่ได้สักอย่าง เอาไปหลอกพระแล้วก็หลอกตัวเองด้วย ข้าวสารก็มีถุง
หนึ่งทำาข้าวต้มก็ยังไม่พอ เลี้ยงไก่พอได้ตัวหนึ่ง บางทีน้ำาที่ใส่ไปในถังสังฆทานก็เหม็น
ผงซักฟอกอีก ชานี่กล่องใหญ่แต่ว่ามีอยู่ซองเดียว อะไรทำานองนี้

ดังนั้นการทำาบุญนี่ต้องฉลาดคิดด้วย ทำาให้ถูกที่ถูกทางถูกโอกาสด้วย พระ
มาสอบแต่ละแห่ง สามร้อย สองร้อย หนึ่งร้อย โยมจะทำาบุญอะไรล่ะ จะเอาข้าวไป
ถวาย เอาของหวานไปถวาย เอาน้ำาดื่มไปถวาย เอาน้ำาชากาแฟไปถวาย

พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้สั่งสมบุญ	สุโข	ปุญญัสสะ	อุจจะโย - การสั่งสม
บุญ เป็นความสุข ต่างกับ ทุกโข	ปาปัสสะ	อุจจะโย - การสั่งสมความชั่ว เป็นความ
ทุกข์ 

ทำาวันละเล็กละน้อย แต่ว่าทำาทุกวัน มันก็ค่อยมากขึ้น ท่านเปรียบว่าเหมือน
เวลาฝนตก ถ้าเราเอาโอ่ง เอากะละมังไปวางไว้กลางแจ้ง ถ้าฝนตกทั้งวัน ถึงเม็ดเล็กๆ 
มันก็เต็มกะละมัง เต็มโอ่ง 

บุญทำาทีละเล็กทีละน้อย แต่ทำาบ่อยมันก็เต็มด้วยบุญ เหมือนโยมญาติบาง
ท่าน ใส่บาตรทุกวัน พระผ่านหน้าบ้านใส่องค์สององค์ใส่ตลอดปีตลอดชาตินั่นแหละ
สะสมบุญ แล้วก็ไม่เดือดร้อน ทำาตามกำาลัง หมายความว่ากำาลังทรัพย์ เรามีน้อยทำา
น้อย แต่ว่าทำาบ่อยมันก็มากเอง 

ของน้อยๆ นี่ บางทีอย่าไปประมาท เช่นว่า โยมไปกู้เงินธนาคาร โอ๊ย..ดอก 
ศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ (๐.๗๕ %) เพลินเลย กู้ให้ลูกไปซื้อรถเครื่อง กู้ไปทำานั่น
ทำานี่ เอาโฉนดไปวางไว้ที่ธนาคาร เอาบ้านไปวางไว้ จ่ายเพลินถือว่าดอกไม่แพง รู้ๆ 
ที่ไหนได้ ทั้งดอกทั้งต้นเยอะเขายึดทรัพย์ไปเยอะแยะ นี่แหละของเล็กกินของใหญ่ 
ดอกที่น่ากลัวก็คือดอกเบี้ยนี่เอง ไม่ได้มากมาย นิดเดียว บาทนึงเอง นี่ดอกเบี้ยใน
ระบบ ถ้าดอกเบี้ยนอกระบบยืมร้อย เขาให้มาแปดสิบ ยี่สิบเขาหักแล้วเป็นดอกเบี้ย
รายวัน ผลสุดท้าย บางคนก็ล้มละลาย ดอกเบี้ยมันกัด นั่นแหละโยม สะสมบาป 
หมดเนื้อหมดตัวเพราะดอกเบี้ยกันเยอะแยะ ปิดบริษัทหนีก็มี 

ในทางตรงกันข้าม บุญก็เหมือนกัน โยมสะสมไปเรื่อย นานเข้ามันก็มากด้วย
บุญ เหมือนคนสร้างตึกที่เขาก่ออิฐ เขาไม่ได้ก่อทีละร้อยแผ่นพันแผ่น เขาก็ก่อทีละ
แผ่นๆ ก่อเรื่อยไปจนตึกตั้ง ๕๐ ชั้น ตั้ง ๑๐๐ ชั้น นี่มันสะสมกันไปอย่างนี้ จากอิฐ
ก้อนเล็กๆ กลายเป็นตึกกี่ชั้น โรงแรม อย่างสุราษฎร์นี่ โรงแรม ณ วังใต้อย่างนี้ หรือ



162 163

ตรัง โรงแรมอมรินทร์ โรงแรมหัวเรือ ก็ไป
จากอิฐก้อนเล็กๆ ทรายเม็ดเล็กๆ เหล็กก็
เส้นเล็กๆ แต่มากเข้าๆ มันก็สูงใหญ่โตเลย 
ลักษณะเดียวกันคนสั่งสมบุญ ทำาเรื่อยๆ
ๆๆ นานมันก็เต็มด้วยบุญ 

คนเต็มด้วยบุญไปไหนก็สะดวก
สบาย อาตมายกตัวอย่างให้โยมฟังว่า การ
ทำาบุญเหมือนโยมเอาเงินไปฝากธนาคาร
ในรูปของบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเงินด่วน โยมไปไหนไม่ต้องพกเงินสดไปเลย ถือบัตร
ไปแผ่นเดียว ไปถึงประเทศไหนก็รูดได้ ออกมาเป็นสตางค์ สามารถจะใช้จ่ายได้ แต่
ถ้าคนนอกดูไม่รู้ เพราะไม่เห็นเขาพกสตางค์ เวลานี้เมืองไทยก็นิยม เติมน้ำามันบาง
แห่งก็ใช้บัตรเครดิต แต่เรามีบัตรถ้าเราไม่ไปเติมเงิน ก็เหมือนโทรศัพท์ระบบเติมเงิน 
ไม่เติม เราโทรเรื่อย นานไป มันก็บอกว่า เงินคุณใกล้หมดแล้ว คุณไปเติมตังค์ได้แล้ว 
ถ้าไม่เติมเบอร์นี้ไม่สามารถใช้การได้ คนไม่สั่งสมบุญก็เหมือนไม่เติมเงินโทรศัพท์มือ
ถือ มีโทรศัพท์ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้  มีร่างกายมีจิตวิญญาณ เมื่อไม่มีบุญ ก็เหมือน
โทรศัพท์ไม่มีเงิน

เพราะฉะนั้นอาตมาเชื่อเรื่องบุญ ถ้าไม่เชื่อก็คงไม่บวชอยู่ ๔๐ กว่าปีหรอก 
แล้วบุญนี่ช่วยได้ ช่วยเราได้แน่ เอ้า..เป็นพระนี่ทำาบุญอย่างไร รักษาศีลให้เคร่งครัด
ปฏิบัติธรรม คนอยู่ตั้งไกลหอบสตางค์มาให้ ยิ่งพระที่เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนา
กรรมฐาน ใครก็อยากไปหามาสู่ อยากไปชมบุญบารมีของท่าน แล้วใครสร้างให้
ล่ะ ท่านต้องสร้างเอาเอง เมื่อคนรู้ข่าวพระองค์นั้นพระองค์นี้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่าง
นี้ โยมก็ไปหา แปลว่าท่านทำาบุญของท่านให้เต็มขึ้นมาในชีวิตจิตใจ คนก็ให้ความ
เคารพนับถือ

แม้ญาติโยมชาวบ้านก็เหมือนกัน คนที่มีบุญคนที่ใจดี ใครก็อยากคบหา
สมาคมไปหามาสู่ เพราะไปหามาสู่แล้วสร้างความอบอุ่นสบายอกสบายใจ 

การนั่งใกล้คนดี ท่านบอกว่าเหมือนนั่งใต้ร่มไม้ที่ใบหนา แดดออกมาก็
แสงแดดส่องไม่ถูก ฝนตกมาก็ยังหลบฝนได้ คนดีคนมีบุญเป็นที่หลบแดดหลบฝน
ของคนทั้งหลาย เป็นที่พึ่ง เหมือนโบราณเขาพูดว่า “พึ่งบรมโพธิสมภาร” พึ่งใครล่ะ 
ก็พึ่งในหลวง พึ่งพระเจ้าแผ่นดิน โบราณน่ะ เรียกว่าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เพราะ

คนไม่สั่งสมบุญ ก็เหมือน
ไม่เติมเงินโทรศัพท์มือถือ 
มีโทรศัพท์ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
มีร่างกายมีจิตวิญญาณ 
เมื่อไม่มีบุญ ก็เหมือน 
โทรศัพท์ไม่มีเงิน
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ในหลวงหรือพระเจ้าแผ่นดินนั้น เป็นผู้ปกป้องอาณาประชาราษฎร์ เหมือนในพระ
ราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑ ว่า 

“ตั้งใจจะอุปถัมภก			 	 ยอยกพระพุทธศาสนา	
จะป้องกันขอบขัณฑสีมา		 รักษาประชาชนและมนตรี”	
นั่นปฐมบรมราชจักรีวงศ์ คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช ถ้าปัจจุบันก็เรียกว่า แถลงนโยบายขึ้นครองราชย์ แถลงนโยบายว่าจะ
อุปถัมภ์บำารุงพระพุทธศาสนา แล้วเป็นจริงไหม ถ้าโยมอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ไปดู
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ สร้างเสียอย่างสวยงามวิจิตรพิสดาร แล้ว
ก็อีกหลายๆ วัดที่พระองค์ทรงบูรณะขึ้น พระมหากษัตริย์ทรงบูรณะขึ้นที่เรียกว่า
พระอารามหลวง นั่นคืออุปถัมภ์บำารุงพระศาสนา 

นอกจากอุปถัมภ์บำารุงการสร้างเสนาสนะถวายพระเจ้าพระสงฆ์แล้ว ยัง
บำารุงพระสงฆ์ด้วยการพระราชทานสมณศักดิ์บ้าง ในสมัยโบราณนั้นโปรดให้พระ
บางวัดไปรับบิณฑบาต อย่างเช่น พระวัดโพธิ์ พระวัดระฆัง ให้ไปบิณฑบาตใน
พระบรมมหาราชวัง วัดละ ๗ วันผลัดกัน แล้วก็ส่งเสริมพระที่เรียนพระไตรปิฎก 
เรียนอะไร แม้แต่การสอบนักธรรมครั้งนี้ก็อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ แปลว่าในความ
อุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ นั่นแหละที่ว่า “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธ
ศาสนา” 

คำาว่า “ยอยก” ก็คือ ยกย่อง ประเทศไทยนั้นศาสนาที่เจริญมา วัดวาอาราม
ที่เจริญมา เพราะพระมหากษัตริย์ทรงยกย่องให้เกียรติศาสนา แม้ในปัจจุบันนี้
โยมสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์ ทูลเชิญพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเสด็จไป นั่นยกย่องพระ
ศาสนา ยกย่องพระสงฆ์องค์เจ้า ถวายสมณศักดิ์ให้เป็นพระครู เป็นเจ้าคุณ เป็น
สมเด็จพระราชาคณะ นี่ก็เห็นชัดเจน

ทีนี้ “ป้องกันขอบขัณฑสีม�” คือรักษาประเทศ เพราะโบราณนั้นเป็นพระ
มหากษัตริย์ด้วย เป็นแม่ทัพด้วย ศึกเสือเหนือใต้ พระเจ้าแผ่นดินก็ออกนำาทัพไป
เลย รักษาคนรักษาบ้านรักษาเมือง จนได้ตกทอดมาถึงเราทุกวันนี้ เพราะความกล้า
หาญและความเสียสละของพระมหากษัตริย์ ดังที่เราได้อ่านพระราชประวัติแต่ละ
พระองค์ๆ ล้วนแต่เป็นผู้กล้าหาญมุ่งรักษาประชาชนให้อยู่ดีมีสุข พระราชทาน
เบี้ยเลี้ยง ที่ทำามาหากินให้คนได้อยู่เย็นเป็นสุข แม้ในปัจจุบันนี้เกิดเหตุเภทภัยไฟ
ไหม้น้ำาท่วมก็ยังมีถุงยังชีพพระราชทานส่งไปปลอบขวัญให้กำาลังใจแก่ประชาชน นี่
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แหละ “ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษา
ประชาชนและมนตรี” พระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช 

แล้วก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นทุกพระ-
องค์ หย่อนบ้าง ยิ่งบ้าง แต่ไม่เคยละเลย 
เรียกว่าอยู่ในนโยบายของปฐมบรมราช-
จักรีวงศ์ เราลองนึกคิดอย่างนี้ แล้วก็สั่งสม
บุญบารมี บุญญาธิการ ท่านทำาบุญทุกวัน ไม่ว่าหน้าฝนหน้าแล้ง 

เมื่อสั่งสมบุญมากเข้าๆ ชาวบ้านจึงเรียกพระมหากษัตริย์อีกคำาหนึ่งแถวปักษ์
ใต้ว่า “มีบุญ” คนเฒ่าคนแก่เขาเรียกว่า “มีบุญ”หมายถึงพระมหากษัตริย์ มีบุญที่
ได้เกิดมาเป็นพระมหากษัตริย์ มีบุญที่ได้มีโอกาสแจกทานแก่อาณาประชาราษฎร์ 
มีบุญที่ได้บำารุงพระศาสนา เราก็อาศัยใบบุญบารมีของพระองค์ท่าน แห่งพระมหา
กษัตริย์ทุกพระองค์ๆ จึงอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

นี่ พิจารณาดูว่าบุญนั้นช่วยตัวเองด้วย ยังช่วยผู้อื่นได้ด้วย อย่างเช่นพระ-
พุทธเจ้าท่านก็ต้องการบุญ เสด็จออกบรรพชาแล้วท่านพบบุญคือธรรมะ แล้วบุญ
ของพระพุทธเจ้าก็ช่วยคนได้เยอะ ช่วยให้พ้นจากความทุกข์ความโศก เวียนว่ายตาย
เกิดเข้าสู่แดนนิพพาน ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีก เรียกว่าเป็นความสุขที่ถาวร
มั่นคง 

ความสุขนั้นต้องเริ่มต้นที่บุญ ไปเริ่มต้นที่อื่นไม่ได้ เพราะฉะนั้น การทำาบุญใน
ชีวิตประจำาวัน ถือว่าเป็นภารกิจ เหมือนกับโยมตื่นเช้ามาอาบน้ำาแต่งตัวรับประทาน
อาหาร แต่ว่าส่วนมากเราบำารุงแต่กาย ไม่ได้บำารุงจิต จิตนั้นต้องบำารุงด้วยบุญกุศล 
บุญกุศลอะไร ตื่นเช้ามาไหว้พระสวดมนต์ใส่บาตรนี่เรียกว่าเป็นอาหารจิตหรือบำารุง
จิต สูงไปกว่านั้นก็อาจเจริญสมาธิกรรมฐาน นานเข้าบุญก็เพิ่มขึ้นๆ 

คนมากด้วยบุญนี่จะรังเกียจบาป โยมดูพวกอุบาสกอุบาสิกาที่ไปถือศีล ๘ 
ตามวัด คนเหล่านี้จะไปหาบ่อนไก่พบไหม ไปหาบ่อนวัวชนพบไหม ไปหาบ่อนกัด
ปลาเจอไหม ไปหาบ่อนการพนัน ไพ่อะไรต่ออะไรเจอไหม..ไม่เจอ คนพวกนี้เขา
รังเกียจบาป สถานที่บาปเขาไม่ไป เหมือนกับคนตกลงไปในหลุมคูถ ยกตัวอย่าง 
(ขออภัย) คือในส้วม จมผุดจมผุด เหม็นทั้งตัว แล้วต่อมาก็มีคนมาช่วย ได้ขึ้นพ้น

ความสุขนั้นต้องเริ่มต้นที่บุญ 
ไปเริ่มต้นที่อื่นไม่ได้ 
เพราะฉะนั้น การทำาบุญ
ในชีวิตประจำาวัน 
ถือว่าเป็นภารกิจ
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มาจากหลุมคูถ แล้วพาไปอาบน้ำาขัดสีฉวีวรรณเรียบร้อย ถ้าปัจจุบันก็เรียกว่าไปเข้า
สปาเลยทีเดียว ออกมาตัวหอม เครื่องแต่งกายก็สวยงาม ถามว่าคนนี้อยากจะลง
ไปในหลุมอุจจาระอีกไหม จะตกส้วมอีกไหม..ไม่เอาแล้ว เข็ดแล้ว มันเหม็น คนบุญ
รังเกียจบ่อนเหมือนกับคนรังเกียจหลุมคูถเพราะเป็นแหล่งสกปรกโสโครกสำาหรับ
คนบุญ แต่มันก็เป็นแหล่งบันเทิงเริงรมย์สำาหรับคนบาป 

เหมือนเขาเล่านิทานว่า มีสหายสองคน รักชอบพอกันมาก คนหนึ่งมันชอบ
ทำาบาป อีกคนหนึ่งชอบทำาบุญ ตายแล้วไอ้คนทำาบุญก็ไปเกิดเป็นเทวดา ไอ้คน
ทำาบาปก็ไปเกิดเป็นหนอน อยู่ในส้วม 

เพื่อนที่เป็นเทวดาก็สอดส่องมองดู เอ..เพื่อนเราไปเกิดที่ไหน โอ้..ไปเกิดใน
ส้วม ก็ลงมาเยี่ยม ก็ดลบันดาลใจให้หนอนพูดขึ้นมา หนอนก็ว่า เอ้า..สหายไปเกิดอยู่
ที่ไหน บอกว่าไปเกิดบนสวรรค์ สวรรค์มันดีอย่างไร ก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้ บอก
ว่า..สหายไม่เหมือนเรา เราอยู่ที่นี่สุขสบาย ไม่ต้องทำาอะไร ถึงเวลาคนก็มาถ่ายลงมา
เราก็กิน กินไม่หมดสักที 

นี่แหละโยม จะชวนหนอนขึ้นสวรรค์ มันก็ยาก เพราะมันยินดีในคูถ ในสิ่ง
สกปรกโสโครก ถามว่าถ้าหนอนชวนเทวดาไปอยู่ด้วย เทวดาจะเอาไหม เทวดาก็ไม่
เอา เพราะรังเกียจสิ่งสกปรก  บาปเหมือนมูตร เหมือนคูถ บุญเหมือนเครื่องแต่งตัว
ของชาวสวรรค์  คนแต่งตัวอย่างชาวสวรรค์ ไม่ต้องถึงชาวสวรรค์ชั้นฟ้าหรอก แต่ง
ตัวเป็นพระเอกลิเกแล้วจะให้กระโดดลงไปในหลุมส้วมนี่เอาไหม..ไม่เอา

คนบาปจึงยินดีในบาป  พระพุทธเจ้าสอนว่า  “บาปยังไม่ให้ผลเพียงใด คน
ชั่วยังมองเห็นว่าบาปเป็นสิ่งดีอยู่  บาปให้ผลเมื่อใด เมื่อนั้นคนชั่วก็นอนน้ําตานอง
หน้า” 

เหมือนคนที่โกงเขา เขายังจับไม่ได้ก็ โอ..หัวเราะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ แต่พอเขา
จับได้ เห็นบางคนเดินไม่รอด ต้องเข็นเลย นี่บาปให้ผล แล้วน้ำาตานองหน้า เมื่อก่อน
ก็สนุกรื่นเริงที่โกงเพื่อนได้ กินเล่น สนุกเลย แต่พอเขาจับได้ไล่ทัน น้ำาตาเต็มลูกตา 
ไหลพรากเลย นี่แปลว่าบาปเผล็ดผล

 และก็รู้ว่าบาปมีจริงๆ แต่เมื่อนั้นก็อาจจะสายไปแล้ว เหมือนคนที่ถูกตัดสิน
ประหารชีวิต อย่างดีก็คอยทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ถ้าทรงพระกรุณาลงมาก็จำาคุก
ตลอดชีวิต ตรงนั้นแหละรู้สึกบาป โอ..บาปมีจริง เวรกรรมมีจริง แต่แก้ไม่ได้แล้ว 
โน่นแน่ะ จะแก้ได้ก็วันสุดท้าย วันที่เขาจะประหารชีวิต เขาก็นิมนต์พระไปเทศน์ให้
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ฟัง ถ้าเจริญสมาธิน้อมเอาพระธรรมเป็น
อารมณ์ก็อาจจะพอได้ แต่จะไปถึงไหนก็
ไม่ทราบ

เพราะฉะนั้นอาตมาพูดเช้าๆ จึง
พูดว่า อนุโมทนาบุญ คือว่าชื่นชมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของญาติโยม ที่แต่ละวัน โยม
ได้ทำาบุญแน่ ถ้าโยมรู้ แล้วก็เคยอธิบาย
เรื่องหลักของการทำาบุญ แล้วก็ชี้โทษแห่ง
การทำาบาป ให้โยมมีความรู้สึกเหมือนเทวดาไปเจอเพื่อนเป็นหนอนอยู่ในหลุมส้วม  
ไม่มีเทวดาตนใดที่จะลงไปอยู่ แต่หนอนก็ยินดีพอใจ เหมือนกับคนชั่วเห็นความชั่ว
เป็นสิ่งหอมหวล  เป็นสิ่งน่ารัก น่าใคร่ น่าปรารถนา เพราะอะไร เพราะมิจฉาทิฏฐิ 
คือความเห็นมันผิดเพี้ยนไป ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อความเห็นมันผิดเพี้ยนไปแล้ว..
ยาก  แล้วคนเหล่านี้ก็ไม่เข้าหาสมณะชีพราหมณ์ ที่จะถามเรื่องศีลเรื่องธรรม ไม่
สนใจฟังเทศน์ฟังธรรม บางทีมีงานมีการที่บ้าน มีงานศพพ่อตายแม่ตาย นิมนต์พระ
มาสวดตั้งแต่ ๔ โมง ๕ โมง แทนที่จะเทศน์บ้าง เพราะกลัวว่าเทศน์แล้วมันจะถูก
นิสัยตนเข้า พระเทศน์ว่าอย่ากินเหล้า..ก็กูชอบกินเหล้า ถ้าพูดว่าอย่าเล่นการพนัน 
เอ้า..ก็ตั้งวงอยู่รอบบ้าน เลยพระไม่ได้เทศน์ เพราะมันไปขัดกับความรู้สึก อย่างนี้ก็
มี ปากว่าจะทำาบุญ แต่แล้วบาปรอบด้านเลย

นานมาสัก ๒๐ ปี หรือกว่า อาตมาสอบเปรียญ ๙ ประโยคได้ใหม่ๆ เขานิมนต์
ไปเทศน์งานศพ โอ้โฮ..มีเหล้ามีการพนันสารพัด ถึงเวลาจะเทศน์มีโยมอยู่ ๔-๕ คน 
เขาตั้งวงเล่นไพ่เล่นไฮโลว์กัน อาตมาคิดว่า เอ..จะเทศน์อย่างไร เจ้าภาพเขาบอกว่า..
ท่านมีหน้าที่เทศน์ ก็เทศน์ไป พวกเล่นผมก็หาเขามา ท่านผมก็นิมนต์มา.. บอกว่า..
เอาไว้เทศน์พรุ่งนี้ก็แล้วกันโยม กลางคืนให้เขาเล่นกัน 

อาตมามานอนนึกว่า เอ..แล้วนี่เขาจะกรวดน้ำาอย่างไร ต้องกรวดว่า อิมินา	
ปาปะกัมเมนะ - ด้วยบาปกรรมที่เราฆ่าวัวฆ่าควาย เล่นไพ่เล่นโปไฮโลว์รอบโลงศพ
นี้ ขอให้สำาเร็จแก่คุณพ่อของข้าพเจ้าด้วย ขอให้ไพ่โปไฮโลว์ทุกอย่างจงเป็นสมบัติ
ของพ่อด้วย เพราะไม่มีบุญที่จะไปกรวดน้ำาเลย 

สลดใจเลย ตอนหัวรุ่ง อาตมานั่งรถเครื่องหนีกลับเลย มันอาย ไม่รู้จะเทศน์
อย่างไร จะไปนั่งเทศน์ คนก็เล่นการพนัน เหมือนกับว่าให้เราเป็นพระมาลัยลงไป

พระพุทธเจ้าสอนว่า  
“บาปยังไม่ให้ผลเพียงใด 
คนชั่วยังมองเห็นว่า
บาปเป็นสิ่งดีอยู่  
บาปให้ผลเมื่อใด เมื่อนั้น
คนชั่วก็นอนน้ำาตานองหน้า” 
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โปรดสัตว์นรก แต่มันไม่ยกมือไหว้ ยากเต็มที  เดี๋ยวนี้ บางแห่งนะ คนไม่นิยมฟัง
เทศน์ มิหนำาซ้ำา อืม..อย่านิมนต์พระองค์นั้นมา แกมาด่าอีก เขาพูดเรื่องดีมีเหตุมีผล 
หาว่าด่า เออ..แปลก

เพราะฉะนั้นให้พิจารณาให้ดีว่า เวลาเราจะทำาบุญนี่ เป็นบุญจริงๆ หรือเปล่า 
หรืออ้างว่าทำาบุญแล้วไปทำาบาป ให้ใคร่ครวญ แล้วจะเห็นความจริง 

และเมื่อเราได้ทำาบุญแล้ว ไม่ต้องทุกข์ร้อน ทำาไมคนทำาบุญไม่ค่อยกลัวตาย 
เพราะเหมือนกับคนอยู่บ้านเก่าๆ  แต่เขาไปสร้างตึกไว้แล้ว บ้านเก่ามันจะพังเมื่อ
ไหร่เขาไม่ใส่ใจหรอก เขาพร้อมจะไปอยู่บ้านใหม่ คนทำาบุญไว้แล้ว เขาไม่เยื่อใยใน
ร่างกาย ตายเมื่อไหร่เขาก็ไปอยู่บ้านใหม่ เป็นเทพธิดา เป็นเทพบุตร ถ้าทำาบุญสูง ได้
ฌานสมาบัติ ก็ไปเป็นพรหม เสวยสุข เขาไม่กลัว 

แต่คนบาปกลัวตาย โยมสังเกตโจรผู้ร้ายสิ โอ๊ย..ต้องแขวนเครื่องราง ต้อง
แขวนตะกรุด ต้องแขวนพระเยอะแยะ เพราะเขารู้ว่าถ้าตายนี่เขาไม่มีโอกาสได้มอง
เห็นสวรรค์ ได้ชมเชยสวรรค์เลย นรกมันคอยอยู่แล้ว ประตูมันเปิดอ้าอยู่แล้ว คอย
แต่จะให้หล่นตุ๊บลงไปเท่านั้นเอง 

เพราะฉะนั้นโยมคิดเสียบ้าง ไม่ใช่อาตมาจะเอาสวรรค์มาล่อ จะเอานรกมาขู่ 
แต่ให้ดูในชีวิตปัจจุบัน ปลายทางของคนดี กับปลายทางของคนไม่ดี มันต่างกัน เห็น
ชัดเจน

ยกตัวอย่าง คนขยันกับคนขี้เกียจ เอาเรื่องการเรียน ปลายทางของคนขยัน..
รับปริญญา โก้หรูเลย ได้ถ่ายรูปกับคุณพ่อคุณแม่ คนขี้เกียจ ปลายทาง..ไม่ได้รับ
ปริญญา เขาไล่ออก เรียกว่ารีไทร์ แล้วจะไปโทษใคร โทษครูบาอาจารย์ได้ไหม เรา
ไม่ขยันเอง  

คนโง่สามารถเรียนหนังสือได้ ถ้าขยัน แต่ต้องขยันให้ถูกทาง เขาบอกว่า 
“ขยันอย่างฉลาด ปราศจากอบายมุข” เด็กบางคนก็ขยันเหมือนกัน ขยันเล่นเกม 
ขยันไปเที่ยว ไม่ได้ขยันในหน้าที่ของตน ส่วนเด็กที่ขยันในหน้าที่ของตนเขาก็ประสบ
ความสำาเร็จ ปลายทางคนขยัน กับปลายทางคนขี้เกียจ มันห่างกันฟ้ากับดินเลย ทั้งๆ 
อยู่ในโลกใบเดียวกัน ประเทศเดียวกัน เห็นอยู่แล้ว ไม่ต้องไปเปรียบเทียบหลังตาย 
นรกสวรรค์อะไร ดูมันในโลกนี้ บนพื้นพิภพนี้ 

เพราะฉะนั้นบุญน่ะคือการทำาความดี ความดีมันมีหลายอย่าง ขยันในหน้าที่
การงานก็ถือว่าเป็นบุญ บริจาคทรัพย์ของตนช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นบุญ ภาษากลางๆ 
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เรียกว่า “ความดี” ถ้าพูดภาษาศาสนาเรียกว่า “บุญ”
แล้วบุญท่านบอกว่า “ปุญญัง	โจเรหิ	ทูหะรัง - บุญนี่ โจรขโมยไม่ได้ ปล้นไม่

ได้” มีเงินมีทองไม่แน่ ถูกปล้นถูกจี้ คนมาหลอกเอาไปได้ แต่บุญใครมาปล้นมาจี้ไม่
ได้เอาไปไม่ได้ บาปก็เพื่อนมาปล้นมาจี้เอาไปไม่ได้ เป็นสมบัติส่วนตัว ดังนั้นใครจะ
สั่งสมอะไรก็สุดแท้แต่ แต่ถ้าหวังความสุขก็ขอให้สั่งสมบุญ หวังความเจริญแก่ชีวิต 
ขอให้สั่งสมบุญ แล้วก็จะได้ผลในโลกนี้ ในชีวิตนี้ ไม่ต้องคอยชาติหน้าชีวิตหน้า 

เหมือนกับตัวอย่างที่เอามาอ่านให้โยมฟัง เรื่องนี้ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎก 
อาตมาไม่ได้ตบแต่งขึ้นมา  ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศน์ ท่านยกตัวอย่าง 
เพราะท่านหูทิพย์ตาทิพย์  ท่านรู้ท่านเห็น ท่านได้วิชานี้ตั้งแต่คืนตรัสรู้ ที่เรียกว่า 
จุตูปปาตญาณ รู้จุติและกำาเนิดของสัตว์ว่าคนทำาอย่างนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไร 

พระพุทธเจ้ามองเห็นชีวิตสรรพสัตว์เหมือนเรามองเห็นด้วยตาเปล่า แต่เรา
ไม่มีโอกาสมองเห็นอย่างพระองค์ท่านได้ เพราะเราบุญไม่ถึงบารมีไม่ถึง คุณธรรม
ไม่ถึงท่าน แต่พระองค์ท่านนั้นสุดด้านธรรมะจึงสามารถเห็น แล้วพระองค์ก็อุตส่าห์
มาบอก บอกเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ  

การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบว่าเหมือนคนจุดประทีปส่อง
เข้าไปในที่มืดด้วยเห็นว่าผู้มีดวงตาจักได้เห็นแสงสว่าง  เมื่อใดมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น 
พระธรรมเกิดขึ้น พระสงฆ์เกิดขึ้น มีการแสดงธรรมก็เหมือนการจุดประทีปแห่งชีวิต
ขึ้นมา เมื่อประทีปมีอยู่เราก็สามารถมองเห็นอะไรได้  แต่คนบางคนรังเกียจประทีป
คือธรรมะ ชีวิตก็มืดบอด มีแต่ความทุกข์ระทมตรมใจ 

วันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลา ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมทุกท่านที่ไป
ร่วมกันถวายภัตตาหารคาวหวานแด่พระสงฆ์ผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวงทุกแห่งทุก
จังหวัด เป็นโชควาสนาที่เรามีพระเจ้าพระสงฆ์ให้ทำาบุญสุนทร์ทาน และบุญทาน
การกุศลที่ญาติโยมทำาแล้ว จงเป็นปฏิพรย้อนมาสู่ญาติโยมให้มีความสุขความเจริญ 
ประกอบด้วยจตุรพิธพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ โดยทั่วกันทุกๆ ท่าน 
เทอญ.
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“เว้นชั่ว ประพฤติดี 
ทำาใจให้ใสสะอาด

เป็นคำาสอน
ของพระพุทธเจ้า

ทั้งหลาย

”
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“ธรรมจักรหินสลัก”
พระธรรมวิมลโมลี

เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
สร้าง : ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
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จากวัดราษฎร์ สู่พระอารามหลวง
ปาฐกถาธรรมโดย พระธรรมวิมลโมลี  

ณ โรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

เจริญพรญ�ติโยม 
บัดน้ีถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรม ประจำาวันอาทิตย์ท่ี ๑๐ มิถุนายน พุทธ- 

ศักราช ๒๕๕๕  อันเป็นกิจกรรมประจำาวัดท่ีได้ทำากันมาต่อเน่ือง ต้ังแต่สมัยพระเดช
พระคุณหลวงพ่อพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ) เป็นเจ้าอาวาส 
และริเริ่มการทำาบุญในวันอาทิตย์ขึ้น มีญาติโยมให้การสนับสนุนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึง
ปัจจุบันนี้  นับว่าได้ช่วยกันสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นประโยชน์แก่
คนหมู่มาก  

เมื่ออาตมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ก็ได้ต่อยอดจากที่หลวงพ่อทำาไว้ คือได้
จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คลื่นปัญญานันทะ 
เรดิโอขึ้น และในการแสดงปาฐกถาธรรมในวันอาทิตย์ก็ได้ถ่ายทอดออกอากาศไป
ด้วย เผื่อญาติโยมที่มาไม่ได้ อยู่ที่บ้านก็ได้รับฟัง  เพื่อต้องการให้การเผยแผ่ธรรมะ
กว้างไกลและเข้าถึงญาติโยมได้เป็นจำานวนมาก  ทั้งยังได้รับการตอบรับจากญาติโยม
เป็นอย่างดี  ญาติโยมบางแห่งเปิดที่บ้านตัวเองแล้วไปช่วยเปิดที่บ้านใกล้ๆ ด้วย ว่า
ให้ฟังสถานีวิทยุวัดชลประทานฯ เวลานี้มีการถ่ายทอดไปก็เกือบทั่วประเทศ  นับว่า
ช่วยกันเป็นกำาลังในการเผยแผ่ธรรมะ  

และเพ่ือบันทึกเร่ืองราวอันสำาคัญ วันนี้ก่อนจะเข้าเนื้อหาสาระก็จะเอา
หนังสือพิมพ์มาอ่านให้โยมฟัง ญาติโยมที่อ่านก็คงรู้แล้ว  เขาเขียนหัวไว้ว่า “๒๐	วัดดัง 
ขึ้นชั้นอารามหลวง” นี่เป็นหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ ๙ และเนื้อข่าวภายในหน้า 
๒ ว่า เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์  ผู้อำานวยการสำานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ  
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เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จำานวน ๒๐ วัด ดังนี้ 
๑.  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพฯ  ๒.  วัดยาง  กรุงเทพฯ      
๓.  วัดธาตุทอง  กรุงเทพฯ       ๔.  วัดชัยมงคล  จังหวัดชลบุรี    
๕.  วัดอาสาสงคราม  จังหวัดสมุทรปราการ  
๖. วัดบางพลีใหญ่ใน  จังหวัดสมุทรปราการ  
๗.  วัดชัยสามหมอ  จังหวัดชัยภูมิ  
๘.  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  จังหวัดนนทบุรี    
๙.  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  
๑๐. วัดเพชรวราราม  จังหวัดเพชรบูรณ์      
๑๑. วัดสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
๑๒.  วัดมหาพุทธาราม  จังหวัดศรีสะเกษ      
๑๓.  วัดคีรีวิหาร  จังหวัดตราด    ๑๔. วัดราชศรัทธาธรรม  จังหวัดสุโขทัย      
๑๕.  วัดหนองหอย  จังหวัดราชบุรี  ๑๖. วัดเมืองยะลา  จังหวัดยะลา                
๑๗.  วัดชูจิตธรรมาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            
๑๘.  วัดเซกาเจติยาราม  จังหวัดบึงกาฬ      
๑๙. วัดพราหมณี  จังหวัดนครนายก  และ 
๒๐.  วัดคูยาง  จังหวัดกําแพงเพชร  
นายนพรัตน์กล่าวว่า สำาหรับขั้นตอนจากนี้ สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่ง

ชาติจะนำาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จากนั้นการยกฐานะวัดราษฎร์ทั้ง ๒๐ วัด 
จะถือว่ามีผลสมบูรณ์  ทั้งนี้การดำาเนินการคัดเลือกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 
นั้น มีคณะกรรมการพิจารณายกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงซึ่งมีสมเด็จพระธีร- 
ญาณมุนี  กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธาน  โดยคณะ
กรรมการมีความเห็นว่า วัดทั้ง ๒๐ แห่งมีความเหมาะสม และเข้าหลักเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้ อาทิ ต้องเป็นวัดราษฎร์ที่มีความสำาคัญต่อชุมชน  มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี 
และมีพระสงฆ์จำาพรรษาไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งที่ประชุม
มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอมา  ทั้งนี้ เมื่อยกวัดราษฎร์
เป็นพระอารามหลวงแล้วสามารถรับกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ ได้ และจะมีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาวัดด้วย แต่ไม่ได้เพิ่มมากกว่า
ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันมากนัก  



174 175

ปัจจุบันพระอารามหลวงทั่วประเทศมีทั้งหมด ๒๑๖ วัด  การยกวัดราษฎร์ขึ้น
เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ครั้งนี้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า-อยู่
หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา รวมทั้งถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  นอกจากนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้วัดต่างๆ เกิดการ
พัฒนาและดำาเนินการเป็นแบบอย่าง อีกทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและพระพุทธ- 
ศาสนาด้วย นายนพรัตน์กล่าว  

ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนา กล่าวว่า พระอารามหลวงคือวัดที่
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงสร้าง หรือทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ หรือมี
ผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้างหรือบูรณะ
ปฏิสังขรณ์และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง  โดยเมื่อปี พ.ศ. 
๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
จัดระเบียบพระอารามหลวงขึ้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่นั้นมาจึงแบ่งพระอารามหลวง
ออกเป็น ๓ ชั้น ดังนี้ 

๑. พระอ�ร�มหลวงชั้นเอก ได้แก่ วัดที่มีเจดียสถานบรรจุพระบรมอัฐิ หรือ
เป็นวัดที่มีเกียรติสูง มี ๓ ระดับ คือ ชั้นเอกพิเศษ ราชวรมหาวิหาร  ราชวรวิหาร 
และวรมหาวิหาร  

๒. พระอ�ร�มหลวงชั้นโท ได้แก่ วัดที่มีเจดียสถานสำาคัญ มี ๔ ระดับ ได้แก่ 
ราชวรมหาวิหาร  ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร  และวรวิหาร  

๓. พระอ�ร�มหลวงชั้นตรี ได้แก่ วัดประจำาหัวเมือง หรือวัดที่มีความสำาคัญ
ชั้นรอง  รวมถึงวัดที่ราษฎร ที่ประชาชนสร้าง หรือปฏิสังขรณ์แล้วเห็นว่า สมควร
ยกย่องเป็นพิเศษ เป็นพระอารามหลวง  มี ๓ ระดับ คือ  ราชวรวิหาร  วรวิหาร  และ
ชนิดสามัญไม่ต้องมีสร้อยนามต่อท้าย  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับวัดราษฎร์ทั้ง ๒๐ วัด ที่ได้รับการยกฐานะเป็น
พระอารามหลวงในครั้งนี้  เนื่องจากเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ จะไม่มี
สร้อยนามต่อท้าย  

ที่นำามาอ่านให้ญาติโยมฟังเพื่อจะได้ร่วมกันสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดทั้ง ๒๐ วัดเป็น
พระอารามหลวง และในจำานวน ๒๐ วัดนั้น ก็มีวัดชลประทานฯ รวมอยู่ด้วย  เรียก
ว่า ผลจากการพัฒนาจัดกิจกรรมของวัด โดยความอุปถัมภ์บำารุงของญาติโยม ทราบ
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ถึงพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ยกฐานะให้พิเศษขึ้น  
การเป็นพระอารามหลวง จะได้รับสิทธิพิเศษ ๒ ประการ  
ประก�รที่ ๑ เจ้าอาวาสจะต้องมีสมณศักดิ์อย่างน้อยเป็นพระครู  เรื่องจะ

เป็นพระอธิการธรรมดานั้นไม่ได้  และในวัดที่เป็นพระอารามหลวงนั้น  สามารถมี
เจ้าคุณ มีพระครู ได้หลายรูป อย่างน้อยก็ ๖ รูป  เขาเรียกว่า ๖ หน้าที่การงาน  

๑. งานด้านการปกครอง  
๒. งานด้านการศึกษาพระธรรมวินัย  
๓. งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๔. งานด้านการก่อสร้างที่เรียกว่า สาธารณูปการ  
๕. งานการศึกษาสงเคราะห์  และ 
๖. งานสาธารณสงเคราะห์  
แต่ละงานนี้จะต้องมีพระรับผิดชอบ  จะเรียกว่า เป็นหัวหน้างานก็ได้  ให้เป็น

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  และมีสิทธิขอพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครู 
หรือเป็นพระราชาคณะก็แล้วแต่วุฒิ  นี้เรียกว่า ได้ประโยชน์กับพระที่อยู่อาศัยในวัด
และร่วมไม้ร่วมมือจัดกิจกรรมของวัด  

ประก�รที่ ๒ จะได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินทุกปี  แปลว่า ตั้งแต่ปีนี้ไป
วัดชลประทานฯ จะไม่มีกฐินสามัคคี  แต่จะเป็น “กฐินพระราชทาน” ใครจะเป็น 
เจ้าภาพก็ได้ แต่ต้องไปขอรับพระราชทานมา แล้วก็มาทอดถวาย  ในการทอดถวาย 
ผ้ากฐินพระราชทานนี้ เจ้าภาพหรือประธานจะต้องแต่งกายประดับเครื่องราช-
อิสริยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสูงสุด เป็นเสมือนพระราชพิธี  พระที่ลงรับกฐิน จะต้องใช้
พัดยศ  พระที่ไม่มีพัดยศลงรับกฐินไม่ได้  ต้องไปแอบรับอยู่ใต้ถุนโบสถ์  คือ ลงทีหลัง 
ลงเวลาอนุโมทนากฐิน  แต่ว่าเวลาทำาพิธีรับกฐินต้องเป็นพระที่มีพัดยศ  ที่วัดก็คงไม่
ลำาบากเพราะอาตมาก็มี  แล้วก็พระลูกวัดที่เป็นมหานี่มีพัดยศทั้งหมด  การรับกฐิน
พระราชทานทั่วๆ ไป อย่างน้อยต้องมีพระลงไป ๒๕ รูป แต่บางแห่งหาไม่ได้  หรือ
หาได้ก็มีพัดยศไม่ครบ  แต่อย่างน้อยนี่ องค์ประธานต้องมี  ถ้าไม่มีก็ต้องนิมนต์มา
จากวัดอื่น  แต่ที่วัดนี่ไม่จำาเป็นต้องนิมนต์มาจากวัดอื่น เพราะมีทั้งพระราชาคณะก็
คือเจ้าคุณ  มหาเปรียญตั้งแต่ ๓ ประโยค ถึง ๙ ประโยค มีพัดประจำาตำาแหน่ง  นี้
เรียกว่า ผลที่จะเกิดขึ้น  

แต่วันนี้ ก็ยังไม่ได้เป็นพระอารามหลวงสมบูรณ์แบบ จะเป็นก็ต่อเมื่อลง 
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วก็ต้องไปรับตราตั้ง เขาเรียกว่า ประกาศสำานักงาน
พระพุทธศาสนาเรื่อง “การยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง” จะลงนามใน
ประกาศโดยรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกฯ ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  หลังจากนั้น 
จึงจะเป็นพระอารามหลวงที่สมบูรณ์แบบ เรียกว่า ได้รับตราตั้งแล้ว ถ้าพูดแบบภาษา
ชาวบ้าน  ที่นำามากล่าวเพราะว่า จะได้บันทึกไว้ในเทป  เพราะถ้าอยู่ในหนังสือพิมพ์
ไม่กี่วันก็ลืม จำาไม่ได้ แต่ถ้าบันทึกไว้ในเทปแล้วมันก็จะอยู่ได้นาน  และญาติโยมก็ได้
ช่วยจำา แต่ว่าปีนี้นี่มันจำาง่าย  ปีที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ได้เป็นพระอารามหลวงนั้น 
มีพระสอบเปรียญ ๙ ประโยคได้ ๓ องค์  เพราะว่าตั้งแต่สร้างวัดมาก็เพิ่งปีนี้ แต่ก่อน
ส่วนมากก็ได้รูปสองรูป ปีนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดี  ซึ่งพระเพิ่งจะไปรับพัดมาเมื่อวันที่ 
๓  ดังที่ญาติโยมทราบ  นั้นเรียกว่า เป็นเกียรติ เป็นประวัติของวัด  

การที่ได้เป็นพระอารามหลวง ก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทางราชการ
ด้วย ส่วนญาติโยมนั้นเรียกว่า เป็นเจ้าภาพหลักอยู่แล้ว ในการบูรณะพัฒนาและการ
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือต่อชุมชน ที่วัดได้จัดกิจกรรมเหล่านี้มา
เป็นเวลายาวนาน เรื่องการทำาวัตรสวดมนต์ แสดงธรรมวันอาทิตย์ เรื่องการบวชพระ 
เรื่องการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เรื่องการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนที่
เข้ามาฝึกอบรม วันหนึ่งบ้าง ๒ วันบ้าง ๓ วันบ้าง ก็ทำากันมาต่อเนื่อง  และได้มีการ
เปิดสอนบาลี เปิดสอนนักธรรม อันนี้เรียกว่า พัฒนาพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ 
ให้มีความเข้าใจในหลักธรรม เพื่อบอกกล่าวแก่ญาติโยม เพื่อบังคับควบคุมตนเองให้
อยู่ในความเรียบร้อย  

อันนี้ก็เอามาเล่าให้โยมฟัง แล้วก็จะได้บันทึกไว้เพื่อป้องกันลืม และถ้าหากว่า 
ศาลาเสร็จ กำาแพงเสร็จเรียบร้อย  เวลาได้รับตราตั้งพระอารามหลวงมาแล้ว ก็จะได้
จัดทำาบุญสักวัน  จะเรียกว่า ฉลองก็ได้ หรือเรียกว่า ทำาบุญรับขวัญวัดหลวงก็ได้  แต่
ต้องคอยอีกระยะหนึ่ง เพราะว่า ศาลาก็ยังไม่ได้ติดประตูหน้าต่าง โรงงานเขากำาลัง
ทำาอยู่ ยังไม่แล้วเสร็จ พระประธานที่ปิดทองไปเมื่อวันที่ ๒-๓-๔  องค์พระเสร็จแล้ว  
ฉัตรเหนือพระประธานก็ใกล้จะเสร็จ ยังเหลือแผ่นกลางที่จะต้องเขียนเป็นลาย  ช่าง
ยังทำาไม่เสร็จ  ถ้าเสร็จตรงนั้น เรื่องของพระประธานก็เสร็จ  ญาติโยมมาปิดทองวัน
นั้นแล้วยังไม่ได้ไปดู  บางคนก็ปิดยังไม่เรียบร้อย  ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้ว 
โยมไปดูได้  งานปิดทอง ๓ วัน ๒-๓-๔ ได้ปัจจัยเข้ามา สองล้านสองแสนห้าหมื่นหก
พันกับสี่สิบบาท เพราะว่า ที่โยมมาทำาบุญน่ะ  อาตมาให้พระกับลูกศิษย์วัดเก็บใส่ตู้ 
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เก็บใส่ตู้ แล้วก็ไปใส่ตู้เซฟไว้  พอวันอังคาร
จึงให้ธนาคารมานับ  ธนาคารมานับอยู่ 
เลยเที่ยงจึงเสร็จ เพราะว่าจำานวนมาก ก็
ต้องใช้ในการปิดทองพระประมาณล้าน
หรือล้านกว่านิดหน่อย  เหลือนั้นก็เข้า
สมทบในศาลา  จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่
มันยังไม่แล้วเสร็จ  มันจะได้แล้วเสร็จไป  

ก็นับว่าน่าชื่นใจ  ปิดทอง ๓ วันได้
สองล้านกว่า แล้วก็ไม่มีรายจ่ายด้วยนะ  ค่าน้ำาดื่มโยมก็หากันมาเอง  ค่าอาหารโยม
ก็หากันมา  จะจ่ายก็คือค่าทอง  ค่าทองนั่นแผ่นละ ๗ บาท ถ้าใช้ไปแสนแผ่นก็ ๗ 
แสน คือคนปิดทองนี่เค้าปิดแล้วก็ต้องนับ เขานับมาจากโรงงาน โรงทองแล้ว  ที่ใส่
ถุงให้โยมเอาไปอธิษฐานน่ะ ถุงละร้อยแผ่น ร้อยแผ่น  แล้วก็นับไว้ว่า ใช้ไปทั้งหมด
กี่ถุง ก็จะรู้จำานวน  นอกจากค่าทองแล้วก็ต้องจ่ายค่าฝีมือของคนปิด คนปิดก็ปิดดี 
๓ วันเสร็จ แล้วก็ปิดสวยงาม ให้นึกถึงคำาว่า “เป็นทองแผ่นเดียวกัน” นี่โยมไปดูเสีย
ว่า  ทองแผ่นเดียวกันมันเป็นอย่างไร  เราใช้ทองเป็นแสนแผ่น แต่ไปดูแล้วหาที่ต่อ 
หาที่เชื่อมไม่ได้  เขาจึงบอกว่า “ให้เป็นทองแผ่นเดียวกันนี่  อย่ามีรอยแตก อย่ามี
รอยร้าว”

คือส่วนมากเรามันไม่เป็นทองแผ่นเดียวกัน ในครอบครัวแต่งงานกันแล้ว  
วันแต่ง เขาให้พรกัน “แต่งงานกันแล้วก็ขอให้เป็นทองแผ่นเดียวกันนะ” มันคอยจะ
แตกอยู่เรื่อย คอยจะปริอยู่เรื่อย  นี่เราไปกราบพระที่ปิดทองนี่ เอามาสอนใจเราได้
ว่า เราเป็นเหมือนหลวงพ่อไหม เราเป็นทองแผ่นเดียวกันไหม  บางทีนั่งติดกันแต่มัน
แตกนะ คนโน้นก็ไปอย่าง คนนี้ก็ไปอย่าง คนโน้นก็ไปสีหนึ่ง คนนี้ก็ไปสีหนึ่ง โยมลอง
นึกดู ถ้าเอาทองสัก ๓-๔ สีมาปิดพระนี่ จะสวยไหม  กลายเป็นหลวงพ่อลายไปเลย  
แต่พอใช้สีเดียว..สวย  เราควรน้อมเข้ามาสู่ตัวว่า เราควรจะเป็นทองแผ่นเดียวกัน  

ทำาบุญวัดเดียวกัน บางทีนั่งหันหลังให้กัน เผลอๆ ก็นินทากันแล้ว  ไหว้พระ 
องค์เดียวกัน มันก็ไม่เป็นทองแผ่นเดียวกัน  พยายามที่จะทำาจิตทำาใจให้มันเป็นทอง
แผ่นเดียวกัน  ในครอบครัว ในหมู่บ้าน ในชุมชน ในตำาบล ในอำาเภอ ในจังหวัด ใน
ประเทศ  ถ้าคนเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วมันจะสวยงาม  เหมือนกับพระพุทธรูป  
ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่อิจฉาคนได้ดี ไม่ดูถูกคนตกยาก  

ให้นึกถึงคำาว่า “เป็นทอง
แผ่นเดียวกัน” นี่โยมไปดูเสีย
ว่า  ทองแผ่นเดียวกันมันเป็น
อย่างไร  เราใช้ทองเป็นแสน
แผ่น แต่ไปดูแล้วหาที่ต่อ 
หาที่เชื่อมไม่ได้ 
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แต่มีน้ำาใจว่า เออ..คนที่ได้ดี ก็ขอให้ได้ดีในทางที่ดีที่ชอบ  คนที่ตกยากก็ให้ใช้ความ
พยายามช่วยเหลือตัว เดี๋ยวก็จะฟื้นขึ้นมา  อย่าไปดีใจกะคนนี้ แล้วก็ไปสมน้ำาหน้า
กะคนโน้น  ถ้าทำาอย่างนั้นก็เรียกว่า ใจยังกวัดแกว่งไปตามโลกธรรม  ความทุกข์ด้าน
จิตใจมันก็มี แต่ถ้าว่า เราวางใจเป็นกลาง  คนที่เเขาทำามาหากินสุจริตร่ำารวย ก็ เออ..
สมแล้ว สมเหตุสมผล  คนที่ได้รับความทุกข์ยากก็นึกว่า อือม..เป็นเพราะกรรมที่เขา
ทำาไว้  ขอให้เขาพ้นจากกรรมอันไม่ดีนั้น ให้ได้รับความสุขความเจริญ  แปลว่า เราไม่
ไปหุ้นบาปกับคนที่เขาทำาไม่ดี แต่เราพยายามให้กำาลังใจ เราไม่ได้ให้กำาลังใจต่อหน้า 
ก็เรียกว่า นึกภาวนาช่วยอยู่ในใจ ขอให้คนนั้นพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อนโดย
เร็ว  ความมีน้ำาใจอย่างนี้เรียกว่า มีธรรมอยู่ในจิตใจ  คือมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้
อื่น  

เมื่อเราเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผู้อื่นเขาก็จะเห็นอกเห็นใจเรา เรียกว่า สร้างไมตรี
ดีกว่าสร้างเวร เพราะสร้างเวรนั้น เวรจะตอบสนอง แต่สร้างไมตรี ไมตรีจะตอบ
สนอง ไมตรีคือความเสียสละ ไมตรีคือความรัก  ถ้าเราเสียสละแก่ผู้อื่น ผู้อื่นก็เสีย
สละแก่เรา  ถ้าเรารักผู้อื่น ผู้อื่นก็รักเรา  

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตร สูตรหนึ่ง  อยู่ใน อังคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบาต 
ท่านใช้ชื่อว่า อิฏฐสูตร แปลว่า พระสูตรที่คนต้องการ หรือธรรมะที่คนต้องการมีอยู่ 
๕ เรื่อง  ๑. อายุ  ๒. วรรณะ ๓. ความสุข ๔. ยศ ๕. สวรรค์  ที่เรามักจะให้พรกันว่า 
อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ นั่นน่ะ  

แต่ถ้าพูดแค่ว่า อายุ วณฺโณ สุขำ พลำ นี่แล้วโยมมีสุข โอ..ถ้าอย่างนั้นอาตมาก็
ช่วยโยมมีสุขทีหนึ่งเป็นแสนคน  แต่มันไม่เป็นไปตามปากพระพูดหรอก  เพราะพุทธ
ศาสนา  พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่า อะไรมันจะเกิดขึ้นลอยๆ แต่มันต้องเกิดจากเหตุ 
ต้องเกิดจากผล  อย่างคนต้องการมีอายุยืนนี่  พระพุทธเจ้าก็สอนธรรมะไว้ว่า จะต้อง
ปฏิบัติตนให้กลมกลืนกับธรรมะที่เป็นเหตุให้อายุยืน 

ท่านตรัสไว้ ๕ เรื่อง - คนที่จะมีอายุยืน 
๑. รู้จักทําความสบายให้แก่ตนเอง   ๒. รู้จักพอประมาณในสิ่งที่สบาย 
๓. บริโภคอาหารที่ย่อยง่าย    ๔. เป็นผู้มีศีล  
๕. มีเพื่อนที่ดีงาม  
ธรรมะ ๕ ข้อนี้ ถ้าเราปฏิบัติได้จะอายุยืน  
๑. รู้จักในสิ่งที่สบ�ยหรือทำ�ตนเองให้สบ�ย พูดแบบปัจจุบันว่า อย่าสร้าง
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ความเครียดให้กับตนเอง  ตื่นเช้ามาก็ทำาใจให้สบายๆ  นี่ คนบางคนตื่นเช้ามานี่ยังไม่
ได้ล้างหน้าเลย ไปดุคนนั้น ไปว่าคนโน้น มันเครียดทั้งวันเลย  เลยทำาให้อายุสั้น เซล
ในร่างกายมันได้รับแต่ของเสีย  ไม่ได้รับของดี  โยมลองนึกดูว่า ถ้าเราสูดอากาศเสีย
ตั้งแต่เช้าจดเย็นทุกวันๆ ร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้  โรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาแทรกแซง  ถ้า
เราทำาจิตใจของเราให้โมโหโทโสอยู่เรื่อย ร่างกายก็อ่อนแอ เดี๋ยวเป็นความดันบ้าง  
เดี๋ยวจะเป็นลมบ้าง  หน้ามืดบ้าง  เพราะว่า ความโกรธหรือความเครียดเป็นบ่อเกิด
แห่งโรคสารพัด  แล้วความเครียดนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับคนนะ กับสัตว์ก็มี  

อาตมาดูโทรทัศน์ ในสารคดี สัตว์บางชนิดคนไปรุกพื้นที่มาก มันเครียด
เหมือนกัน  อย่างช้างนี่เมื่อก่อนมันอยู่ในป่าไหนก็ได้  ต่อมาคนไปแย่งที่มัน ปลูก
สับปะรดบ้าง อะไรบ้าง ช้างก็โมโห  ข้ามมาฝั่งไทยก็ถูกยิง ไปฝั่งพม่าก็ถูกยิง ลุยเข้า
ในไร่สับปะรดเลย มันเครียด  เพราะว่าที่เคยอยู่เคยกิน เคยหากิน มันแคบลงๆ ๆ  
เหมือนกับเรานี่ ถ้าหากว่า เราอยู่อิสระเสรีแล้ว ต่อมาก็ถูกจำากัดให้แคบลงๆ เหลือ
ที่นอนห้องเดียว อย่างนี้มันก็เครียดแล้ว เพราะฉะนั้น ท่านบอกว่า ให้รู้จักสิ่งที่สบาย  
สิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือ อารมณ์  ความรู้สึกนึกคิด  โยมลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเลย วัน
ไหนเรากลุ้มใจ คิดด่าคนนั้น คิดเกลียดคนนี้ มันสบายไหม..ไม่สบาย ข้าวก็ไม่อยาก
กิน น้ำาก็ไม่อยากดื่ม  นี่เป็นเหตุให้อายุสั้น  แต่คนที่ทำาให้สบาย ๆ ไม่เป็นทุกข์มาก
เกินไป ข้าวก็ทานได้ น้ำาก็ดื่มได้ นอนก็หลับ  แต่ถ้าพอโมโหใครขึ้นหรือว่า เป็นหนี้
เป็นสินเข้า ทานก็ไม่ได้ นอนก็ไม่หลับ หน้าตาก็ไม่สดใส นี่ เรียกว่า โรคอายุสั้นกำาลัง
มาเยี่ยมเยียนญาติโยมบางคน บางท่าน 

เมื่อวาน อาตมาไปเทศน์ที่จังหวัดตรัง ออกจากวัดตั้งแต่เช้า ๖ โมง ไปเครื่อง 
ขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แล้วก็ไปลงที่กระบี่ ไปถึงกระบี่ก็ ๙ โมงครึ่ง  เขาเอารถ
มารับไปถึงที่จังหวัดตรัง วัดที่เขาจัดงาน พอดีเลย พระสวดลง ภวนฺตุ เต เรียกว่า 
พอดีได้ฉันเพล  เพลเสร็จนั่งพัก บ่ายโมงก็เทศน์ เทศน์ชั่วโมงกว่าๆ ที่ต้องไปเพราะ
ว่า พระรูปนี้ เกิดปีเดียวกับหลวงพ่อปัญญาฯ นะ อยู่ทนนะ ได้หนึ่งร้อยกับหนึ่ง
ปี เป็นผู้บุกเบิกในการเรียนของพระภิกษุสามเณรที่จังหวัดตรัง แล้วจัดตั้งโรงเรียน 
โรงเรียนวัด เมื่อก่อนเขาเรียกว่า โรงเรียนวัด  ปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนราษฎร์ การกุศล
ของวัด เด็กเป็นพันๆ นะ เป็นโรงเรียนที่มีชื่อมีเสียง  อาตมาลองถามเจ้าคณะจังหวัด
เมื่อวานว่า ท่านเจ้าคุณ  อาตมาเรียก หลวงปู่ เพราะว่าพระองค์นี้เป็นอาจารย์ของ
เจ้าคณะใหญ่หนใต้  อาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เคยสอนอาตมา ก็ต้องเรียก หลวง
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ปู่  หลวงปู่มรณภาพนี่มีเงินบ้างไหม เจ้าคุณบอกว่า ไม่มี เพราะว่า เอาสร้างโรงเรียน
หมด  ได้มาก็เข้าโรงเรียน เพราะเมื่อก่อนโรงเรียนราษฎร์นี่มันต้องช่วยตัวเอง ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  มันไม่มีเงินอุดหนุนเหมือนอย่างปัจจุบัน  ปัจจุบันรัฐบาลเขาอุดหนุนค่า
เล่าเรียนของเด็ก ค่าเงินเดือน แล้วเมื่อได้อุดหนุนแล้วท่านก็ไม่เอา  เอาไปพัฒนา
โรงเรียน แล้วพออายุมากขึ้นท่านก็เกษียณตัวเอง ลาออกจากตำาแหน่งต่างๆ เหลือ
แต่เป็นเจ้าอาวาสอย่างเดียว  ให้ลูกศิษย์ทำา  ไม่เคยได้ยินท่านดุใครว่าใคร จึงอยู่มา
ได้ถึงหนึ่งร้อยกับหนึ่งปี ความมีอารมณ์ดี ความมีเมตตา ความเสียสละ มันสนับสนุน
ให้สุขภาพอนามัยดี  ถึงคราวจะมรณภาพก็ไม่ได้ป่วยอะไรมากมายนัก เพียงแต่บ่น
ว่า อ่อนเพลีย  ลูกศิษย์ก็พาไปโรงพยาบาล  คุณหมอบอกว่า มันเหมือนเทียนที่เล่ม
มันก็หมดแล้ว ไส้มันก็หมดแล้ว ทำายังไงมันก็ต้องดับ ร่างกายมันใช้มาร้อยกว่าปีแล้ว
นี่ ก็ดับไปตามเรื่องตามราวของสังขาร  เป็นเครื่องเตือนใจเราว่า แม้อยู่ตั้งร้อยกว่าปี
สุดท้ายก็ต้องตาย

อย่างโยมจะไหวไหม เอาสักร้อยกับสองปี  แค่ห้าหกสิบบางคนก็ ลุกก็โอย 
นั่งก็โอยแล้ว  เมื่อเรารู้ว่า เวลาแห่งชีวิตมีน้อย ควรจะเก็บเกี่ยวประโยชน์ของชีวิต
คือทำาบุญสุนทร์ทาน เพราะเรามีลูก มีหลาน มีบ้าน มีรถ มีสตางค์ในธนาคาร แต่ถ้า
ตายแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ไปส่งนะ ลูกมันก็ไปเวียนเมรุ ๓ รอบ ก็กลับบ้านแล้ว เงินที่ใน
แบงค์มีอยู่กี่สิบล้าน ๙๐ วันเขาประกาศเปลี่ยนชื่อแล้ว หมดทั้งนั้น  แต่บุญกุศลนี่จะ
ตามญาติ ตามโยมไป  บุญกรรมที่เราทำาไว้ทั้งที่ดีและไม่ดี เราเป็นเจ้าของ เราเป็น
ทายาท แล้วเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นี่ ก็หมายความว่า ลูกหลานญาติพี่น้องไปส่งได้
แค่เมรุเผาศพ แต่บุญกรรมที่เราทำานี่ไปส่งข้ามภพ ข้ามชาติ เป็นญาติแท้ เป็นเพื่อน
แท้ แต่คนไม่ค่อยสร้างเพื่อนแท้ ญาติแท้ สร้างแต่เพื่อนปลอม มิตรปลอม ได้เพียงชั่ว
อยู่ในโลกนี้ไม่กี่ปี  แต่ถ้าเราสร้างบุญ สร้างกุศลนะ มันนำาส่งข้ามภพ ข้ามชาติ นี้เรียก
ว่า เราต้องทำาตัว ต้องให้รู้จักสิ่งที่สบาย 

๒. รู้จักพอประม�ณ แปลว่า ไม่สนุกเพลิดเพลินจนเกินควร ๑. ไม่เครียด  ๒. 
ทําใจให้สบาย  แต่ว่า ไม่ใช่สบายจนไม่รับผิดชอบอะไรเลย ให้เป็นคนรู้จักตน รู้จัก
ประมาณตนในเรื่องการเป็นอยู่ ในเรื่องการจับจ่ายใช้สอย ในเรื่องการแสวงหาความ
สุข  ถ้าเกินพอดีก็ไม่อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา ก็จะกลายเป็นความทุกข์ความเดือดร้อน  

ประก�รที่ ๓ พระองค์สอนว่า ให้รับประท�นอ�ห�รที่ย่อยง่�ย นี่ปรากฏแก่
ญาติโยมผู้สูงอายุ ตอนหนุ่มสาวๆ ล่ะก็ชอบกินไก่ย่าง ชอบกินคอหมูย่าง อะไรพวก
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นี้ ที่เหนียวๆ กัดหนึบหนับๆ น่ะ  แต่พออายุมากขึ้น หมอก็บอกว่า ทานปลาดีที่สุด
ครับ ย่อยง่าย  ถ้าไข่ก็เป็นไข่ขาวไง โยมทำามาถวายบางทีก็เบื่อเหมือนกัน  แต่ว่ามัน
มีคุณค่า  บางทีเราไปเกลียดอาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร  แล้วไปชอบอาหารที่มัน
ทำาร้ายร่างกาย ส่งเสริมไขมัน ส่งเสริมเบาหวาน นี่ ชอบจริง เห็นไม่ได้ เพื่อนไม่ให้กิน 
น้ำาตาไหล ขอสักช้อนหนึ่งน่า นี่แปลว่า เราฝืนกฎของร่างกาย เมื่ออายุมากขึ้น เรียก
ว่า เครื่องย่อยมัน...สายพานมันหย่อนแล้ว เราเอาของลำาบากลงไป เครื่องย่อยมันก็
ลำาบาก  พระพุทธเจ้าจึงสอนว่า ให้รับประทานของที่ย่อยง่าย  

พระองค์เสวยของที่ย่อยยากครั้งสุดท้าย ก่อนนิพพาน คือ สุกรมัททวะ ที่
ท่านเสวยแล้วเหลือ บอกนายจุนทะว่า ให้เอาไปฝัง อย่าให้ใครทานเข้าไป  เพราะ
กระเพาะของคนอื่นไม่สามารถย่อยอาหารชนิดนั้นได้ แล้วคืนนั้นพระองค์ก็นิพพาน 
แต่ว่าก่อนปรินิพพาน พระองค์ก็ยังเป็นห่วงนะ ห่วงว่านายจุนทะนี่จะถูกตำาหนิ ว่า
ไม่รู้เอาอะไรถวายพระพุทธเจ้า ฉันแล้วนิพพานเลย  กลัวเขาจะเดือดร้อน เลยบอก
พระอานนท์ว่า อาหารที่คนถวายตถาคต ๒ กาลมีผลเท่ากัน ๑. อาหารที่นางสุชาดา
ถวายวันที่จะตรัสรู้ ซึ่งเรียกกันว่า ข้าวมธุปายาส  ๒. อาหารที่นายจุนทกัมมารบุตร
ถวายในวันปรินิพพาน มีผลเหมือนกัน แปลว่า ได้บุญเท่ากัน  แล้วสั่งให้พระอานนท์
ไปบอกจุนทะให้ได้ แปลว่า มื้อสุดท้ายของนายจุนทะส่งพระพุทธเจ้าไปนิพพาน 
ไม่มีใคร เศรษฐี มหาเศรษฐีจะถวายได้อีกแล้ว  อาหาร ๒ มื้อนี้เรียกว่า มีค่ามีราคา
ประมาณไม่ได้  

ถ้าเราพูดตามหลักจิตวิทยาปัจจุบันว่า พระพุทธเจ้าเป็นนักจิตวิทยาชั้นสูง  
ชั้นไหนล่ะ  ชั้นบรมครู  ถ้าเกิดท่านบอก..เรานี่สงสัยน่าจะไม่รอดกะอาหารมื้อนี้แหละ 
เจ้าของอาหารเดือดร้อนเลย  คนก็ประณาม คุณนั่นแหละถวายอาหาร พระพุทธเจ้า
ปรินิพพาน  ที่จริงท่านยังอยู่ได้อีก นี่ท่านพูดดักไว้เสียเลยว่า อาหาร ๒ มื้อนี้มีค่าที่
สุด คืออาหารที่ฉันแล้วตรัสรู้ และอาหารที่ฉันแล้วนิพพาน  เพราะไม่มีใครมีโอกาส
ที่จะได้ถวายต่อไปแล้ว  พระพุทธเจ้าบริโภคปัจจัย ๔ คือ อาหารบิณฑบาต จีวร ที่
อยู่อาศัย และยารักษาโรค ไม่ทำาให้เจ้าของเดือดร้อน  ไม่ดี..พระองค์ก็จะไม่นำามาพูด 
แต่จะพูดว่า ทำาให้อัตภาพเป็นไปได้ ไม่พูดว่า อร่อย หรือไม่อร่อย ถูกใจ หรือไม่ถูกใจ  
แต่ท่านบอกว่า ฉันอาหารเพื่อให้อัตภาพมันเป็นไปได้  เพื่อการประพฤติพรหมจรรย์  
นี้เรียกว่า การรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย  

ประก�รที่ ๔ ท่านบอกว่า ให้เป็นคนมีศีล  คนมีศีลอายุยืน ถ้าถือศีลตั้งแต่
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เด็กจนแก่ เช่น พระนี่ แปดสิบ เก้าสิบร้อยกว่า แต่คนไม่มีศีล โยมก็เห็น บางทียัง
หนุ่มอยู่แท้ๆ เมาเข้า ไปขับรถชนเสาไฟฟ้า เสาไฟฟ้ามันไม่หลบ ตายอยู่นั่น  นี่เห็น
แล้ว  อ้าว..ไปทุบตีกัน ตายแล้ว  คนที่ถือศีล ๕ ได้นี่อายุยืน เพราะศีล ๕ เปรียบ
เหมือนเกราะป้องกันชีวิต  ถ้าเปลื้องศีลออกเสีย เหมือนชีวิตที่เปล่าเปลือย แล้วก็ลง
ไปสู่สนามรบ มันก็เท่ากับตาย  โยมดูนักฟุตบอล นักมวย แม้เขาจะใส่เสื้อน้อยๆ แต่
ว่าจุดสำาคัญนี่เขาป้องกัน เขาไม่เปลือยกายไปต่อยไปชกกัน ต้องป้องกันไว้  ศีลเป็น
เครื่องป้องกันชีวิตเป็นอย่างดี แต่คนบางคนกลับละเลยศีล ก็ทำาให้อายุสั้น  โยมไป
อ่านดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์  เมื่อวานที่ไหนไม่รู้ว่า พวกไม่พอใจกันแล้วชกต่อยกัน 
ผลสุดท้ายไปตกน้ำาตายตั้ง ๔ ศพ นี่มาจากความไม่มีศีล เผลอสติ ประมาท บางทีดื่ม
เครื่องมึนเมาเข้าไปแล้ว ครองตัวไม่อยู่  ครองสติไม่อยู่  เพราะฉะนั้น ท่านบอกว่า 
อยากมีอายุยืนให้รักษาศีล ศีลจะช่วยชะลอเรื่องความโมโหโทโส  เรื่องใจร้าย  เรื่องที่
ไม่พอเป็นเรื่อง ก็เป็นเรื่องเป็นราว  

สุดท้าย..ประก�รที่ ๕ ท่านบอกว่า ให้มีมิตรที่ดีง�ม ที่เรียกว่า กัลยาณมิตร  
คนเราบางครั้งนี่เสียเพราะเพื่อน ตายเพราะเพื่อน เพื่อนชวนไป  ซึ่งตนไม่ได้มีส่วน
ร่วมอะไรหรอก แต่ว่าเพื่อนชวนไป รักเพื่อน  ถ้าเราได้เพื่อนดี  พระพุทธเจ้าเคยตรัส
กับพระสารีบุตรว่า ดูก่อนสารีบุตร กัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีงาม เป็นรุ่งอรุณแห่งชีวิต  
เหมือนกับแสงเงินแสงทอง ตอนเช้า ถ้าแสงเงินแสงทองขึ้นก็แปลว่า จะสว่างแล้ว คน
สามารถไปไหนมาไหนได้เลย คนมีเพื่อนดีเป็นแสงเงินแสงทองแห่งชีวิต เพราะเพื่อน
ดีนั้นไม่หักหลังเพื่อน ไม่ชวนเพื่อนไปในทางเหลวไหล ป้องกันเพื่อนผู้ประมาท ยาม
เพื่อนตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือ  ความมีมิตรดี ความมีเพื่อนดี จึงทำาให้เกิดความสุข
กายสุขใจ  พระนี่ ถ้าไปได้เพื่อนไม่ดี  อย่างไปได้พระเทวทัตเป็นเพื่อน เดือดร้อน แต่
ไปได้พระสารีบุตร ไปได้พระอานนท์ ไปได้พระโมคคัลลานะ ไปได้พระมหากัสสปะ 
เป็นเพื่อน เป็นอาจารย์ ล้วนแต่สำาเร็จมรรคผล เหมือนเราเข้าโรงเรียน เราได้โรงเรียน 
เราได้ครูดี แล้วตัวเราดีด้วย ก็เจริญรุ่งเรือง  แต่ถ้าเราไปได้เพื่อนไม่ดี เพื่อนชวนไป
เหลวไหล ไปรับน้องใหม่ ไปทุบ ไปตีกัน เอ้า ถึงเป็นถึงตาย  คนที่ไปรับน้องใหม่ก็
ถูกไล่ออกแล้วไปติดคุก ไอ้ฝ่ายหนึ่งก็ตาย  ไม่เป็นผลดีกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลย เป็น
แต่ผลเสีย  เพราะฉะนั้น การคบมิตรจึงเป็นบันไดขั้นแรกของความมีอายุมั่นขวัญยืน
ของคน  ท่านบอกว่า ให้คบคนดี นี้เป็นหลักสำาหรับที่จะทำาให้อายุยืน  

วรรณะ คือผิวพรรณผ่องใส  โยมจะทำาบุญกับอะไรให้ผิวพรรณมันดี  ก็มี
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ศีลอย่างหนึ่ง มีเมตตาอย่างหนึ่ง มีกรุณาอย่างหนึ่ง คุณธรรมเหล่านี้น่ะส่งเสริมให้
วรรณะผ่องใส  เพราะไม่มีความเครียด ไม่เกลียดใคร ไม่โกรธใคร  มีเมตตา เขาเรียก
ว่า เมตตาเป็น ปูเรจาริก ตั้งเมตตากายกรรม วจีกรรม มโนกรรมต่อเพื่อนทั้งที่พบ
แล้ว และไม่ได้พบ ไม่ได้ปรารถนาร้าย นี่ทำาให้มีวรรณะ  

ทีนี้ คว�มสุข ถ้าเป็นฆราวาสต้องประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ 
๑. ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์  
๒. ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค  
๓. ความสุขเกิดจากการได้ทํางานที่ปราศจากโทษ  
๔. ความสุขอันเกิดจากการมีเพื่อนที่ดีงาม  
๔ ประการนี้  ประการแรกเรียกว่า อตฺถิ	สุขำ - คว�มสุขเกิดจ�กมีปัจจัย ๔ 

เพียงพอแก่ก�รเลี้ยงอัตภ�พ นี่เป็นเบื้องต้น อาตมาจะให้พรโยมอย่างไรๆ แต่ถ้า
โยมไม่มีสตางค์สักบาทหนึ่ง อย่านึกเลยว่าจะถึงอาตมา ตัวโยมเองยังอด เพราะ
ฉะนั้น อตฺถิ	 สุขำ	 ความสุขเพราะมีทรัพย์  ทีนี้ทรัพย์ท่านแบ่งไว้เป็น ๒ ประเภท  
โลกียทรัพย์ ได้แก่ปัจจัย ๔  อริยทรัพย์ ได้แก่คุณธรรมทางจิตใจ มีศรัทธา มีหิริ มี
โอตตัปปะ มี  จาคะ มีศีล มีปัญญา เป็นต้น พวกนี้เรียกว่า อริยทรัพย์  อริยทรัพย์
ไม่มีอันตราย  ไฟไม่ไหม้ น้ำาไม่ท่วม โจรปล้นไม่ได้  แต่ว่าโลกียทรัพย์มีอันตราย มี
มาก โจรปล้นบ้าง น้ำาท่วมเสียบ้าง ไฟไหม้เสียบ้าง นั่นเป็นโลกียทรัพย์  แต่คนไม่มี
โลกียทรัพย์ก็ดำารงชีพอยู่ไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ดำารง
ชีพอยู่ได้ด้วยอาหาร  อาหาร...ถ้าเป็นสมัยพุทธกาล ก่อนพุทธกาล อาจจะไปหาตาม
ในป่าไหนก็ได้ คนมันน้อย ผลหมากรากไม้มันแยะ กินไม่หมด ทานไม่หมด  แต่ยุคนี้
จะไปหาที่ไหน  เดินไปที่ไหนมันก็มีแต่คน จำาเป็นต้องมีทรัพย์เพื่อไปแลกเปลี่ยนเอา
อาหารมา ที่เรียกว่า การซื้อขาย  เพราะฉะนั้น คนมีทรัพย์ ก็มีความสุข 

ได้ใช้จ่�ยทรัพย์ในก�รบริโภค อยากทานอะไรได้ทาน อยากไปไหนได้ไป 
อยากเสื้อ อยากกางเกง ก็ได้ซื้อมานุ่ง มาห่ม ก็มีความสุข แม้กระทั่งจะไปทำาบุญเวลา
นี้ ถ้าไม่มีทรัพย์ก็ไปไม่ได้ อย่างมาวัดนี่โยมจะเดินไหวหรือ มันไกล ต้องเสียแล้วค่ารถ 
เอ้า..อยากจะใส่บาตรก็ต้องซื้อกับข้าว อยากจะบูชากัณฑ์เทศน์ก็ต้องเสียสตางค์ แต่
ถ้าเรามีสตางค์พอสมควร เพื่อนเขาทำาบุญเราก็ได้ทำา อยากทานอะไรก็ซื้อมาทานได้ 
นี่ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์  

ทีนี้ คว�มสุขเกิดจ�กก�รทำ�ง�นที่ปร�ศจ�กโทษ งานที่ไม่ผิดศีลธรรม 
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งานที่ไม่ผิดกฎหมาย ทำาแล้วชื่นใจ แต่งาน ถ้ามันผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย เช่น ค้า
ยาบ้าอย่างนี้ โยมดู เป็นสุขเสียเมื่อไร  ค้าสุนัขอย่างนี้ นอกจากเป็นบาปแล้วเสียชื่อ 
อาตมาไม่รู้จักญาติโยมที่ขายสุนัข อยากจะบอกว่า..ขอร้องเถอะโยม เขาจะดูถูกคน
ไทยว่า คนไทยนี่แย่ ขายหมากิน  เอ้อ..ของค้าของขายมันเยอะแยะ ผิดทั้งกฎหมาย 
ผิดทั้งศีลธรรม โยมดูที่เขาไปจับได้ น่าเวทนาเหลือเกิน  ป่วยบ้าง ร้องอยู่ ง้องแง้งๆ 
โอ้ย..เรานึกว่า ถ้าเขาจับเรามารวมกันอย่างนั้น ใส่กรง ใส่รถสิบล้อไปขายนี่จะรู้สึก
อย่างไร สุนัข หมา แมว สัตว์ทั้งหลายมันก็มีครอบครัว มีผัว มีเมีย มีลูก  เราไปพราก
ผัว พรากเมีย พรากลูกมันน่ะ  เหมือนเราเป็นคน เรามีครอบครัวน่ะ อยู่ดี ๆ เขามา
แยกไปนี่ โยมจะรู้สึกอย่างไร จะกินลงไหม จะนอนหลับไหม 

ท่านจึงบอกว่า บุคคลทำาตนให้เป็นอุปมาแล้ว ไม่ควรเบียดเบียน ไม่ควร
ฆ่าผู้อื่นสัตว์อื่น ทั้งไม่ควรส่งเสริมให้มีการเบียดเบียน ให้มีการฆ่าสัตว์อื่น สิ่งอื่น  
อาตมาเห็นเขาจับสุนัขได้ เห็นช้างถูกยิงล้ม บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็น้ำาตาไหล สงสาร 
ก็นี่อาตมามาอยู่นี่ก็ไม่มีญาติพี่น้อง ถ้าญาติโยมโกรธขึ้นมา เอาไม้ไล่ตีเหมือนหมา
ไม่มีเจ้าของก็เสร็จ  แต่คนเราเพราะมีคุณธรรม รักใคร่นับถือกัน จึงไปอยู่ตรงไหน
ก็ได้  ถ้าปราศจากเมตตาธรรมแล้ว คนก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน  เมื่อเรารู้ว่า
มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉาน ไม่ได้ประเสริฐที่ร่างกายของความเป็นมนุษย์  แต่
ประเสริฐเพราะมีคุณธรรม  ถ้าไม่มีคุณธรรม ความเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ประเสริฐอะไร  
เหมือนสัตว์เดรัจฉานทั่วไป 

พระพุทธเจ้าตั้งศาสนาสอนธรรมะเพื่อยกระดับคนให้สูงขึ้นกว่าสัตว์
เดรัจฉาน  ถ้าหากว่า เราไปทำาพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมทารุณ เราก็จะกลับไปเป็น
เดรัจฉานในคราบของมนุษย์  สิ่งนี้ควรที่จะระลึกนึกอยู่เสมอๆ อะไรที่สังคมเขาไม่
นิยมยกย่อง ถึงได้สตางค์ก็ไม่ควรไปทำา  เพราะเป็นสตางค์ที่ได้มาอย่างน่าขยะแขยง  
เหมือนอย่างสมมุติว่า เวลาคนตายแล้วเขาเอาสตางค์ใส่ไว้ในปากศพ แล้วก่อนเผา
ศพ ถ้าสัปเหร่อควักออกมา แล้วเอาไปแจกญาติโยมๆ จะเอาไหม เขาเรียกว่า สตางค์
ปากผี อย่างนี้  ราคามันไม่ลด แต่ความรู้สึกรังเกียจ สะอิดสะเอียน ไปแย่งมาได้แม้
กระทั่งของศพ  เราไปเอาสัตว์มาค้า มาขาย มาทำานี่ ไปแย่งชีวิตเขามา ไปปล้นชีวิต
เขามา ไปทำาลายครอบครัวเขา  นึกถึงครอบครัวเราอยู่ดี ๆ มีคนจับลูกไปฆ่านี่  โยม
สบายใจไหม..ไม่สบายใจ หรืออยู่ๆ เขามาจับพ่อเราไปต่อหน้าต่อตา เอาไปทุบไปตี  
เราจะนึกอย่างไร  
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คน ส่วนหนึ่งไม่ได้ฟังพระเทศน์ ไม่ได้นึกเปรียบเทียบระหว่างเรา ระหว่าง
เขา ระหว่างสัตว์ ระหว่างคน ถ้าได้ยินได้ฟัง คงจะเกิดความสำานึกขึ้นมาบ้าง ว่า โอ..
เรารักสุขเกลียดทุกข์อย่างไร สัตว์อื่นมันก็รักสุขเกลียดทุกข์อย่างนั้น  เรารักพ่อ รัก
แม่ รักลูกอย่างไร สัตว์มันก็รักพ่อ รักแม่ รักลูกมันอย่างนั้น  เมื่อรู้อย่างนี้ก็ไม่ควร
เบียดเบียนกัน  เพราะฉะนั้น ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์บริโภค 
และความสุขที่เกิดจากการทำางานที่ปราศจากโทษ  จะไปรับจ้างเขาหรือทำาอะไร
ก็ตามให้มันถูกศีลธรรม ถูกกฎหมาย ยามได้สตางค์มาก็ชื่นอกชื่นใจ จะเอาไปซื้อ
อะไรก็ไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ  ถ้าได้มาชนิดที่ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย บางทีทำาให้
หน้าที่การงานก็เสื่อมไปด้วย  ทรัพย์ได้มาเขาก็ยึดไปด้วย เพราะว่าแสดงที่มาไม่ได้  
นี่ก็เห็นว่าเป็นทุกข์ในปัจจุบัน ถ้าทำาผิดขั้นตอน  

คว�มสุขเพร�ะมีเพื่อนดี สำาคัญ เป็นพระ เป็นเณร เป็นญาติ เป็นโยม  เพื่อน
ดีก็พาไปสู่ที่ดีที่งาม  เพื่อนไม่ดีก็พาไปสู่ทางเสื่อม  ญาติโยมมาวัด โยมก็อยากดึงลูก 
ดึงหลานเข้าวัด  คนไปบ่อน มันก็อยากพาลูก พาหลานไปบ่อน  คนไปห้าง ก็อยาก
พาลูกไปเที่ยวห้าง  ท่านจึงบอกว่า คบคนเช่นใดก็เป็นเช่นนั้น  คบคนดีเราก็เป็นคน
ดีด้วย คบคนไม่ดีเราก็กลายเป็นคนไม่ดีด้วย  ภาษาบาลีว่า ยำ	 เว	 เสวติ	 ตาทิโส - 
คบคนเช่นใด เป็นเช่นนั้น ให้เราพยายามสอนตัวเองไว้เสมอๆ สิ่งใดที่ดีที่งาม เราก็
ควรทำาสิ่งนั้น  สิ่งใดที่ไม่ดีไม่งาม พยายามลด วันนี้ยังลดไม่ได้ ยังละไม่ได้ เอาพรุ่งนี้ 
พยายามไปๆ มันก็ค่อยๆ ได้  เหมือนกับโยมมาวัดนี่ ครั้งแรกๆ ก็มานั่งนอกๆ ก่อน  
นานเข้าๆ ก็มาเป็นหัวหน้านำาไหว้พระได้  ความกล้าหาญก็เกิด เรียกว่า วิสารทธรรม 
มันเกิดขึ้น  

ต้นไม้นี่เราปลูกจากเล็กแล้วมั่นคง ถ้าเอาต้นโต มาปลูกนี่ไม่แน่ใจนะ ลมโยก
มาทีเดียวล้มลง ก็อาจจะเป็นอันตรายได้ นี่ที่โยมเอามาปลูกที่หน้าศาลาใหม่ ๔ ต้น
น่ะ ปลูกแล้วต้องลงเสาเข็ม แล้วต้องเอาเหล็กมาดามไว้  ถ้าเกิดล้มลงมาก็หลาย
สตางค์อีก ศาลาก็ต้องซ่อม ต้นไม้ก็เสีย แต่ถ้าปลูกต้นไม้เล็ก ๆ มันไม่ต้องทำาอะไร  
เหมือนกับเราเอาลูกหลานเล็กๆ เข้าวัด มันค่อยๆ โตขึ้นๆ  เหมือนโยมเอาเด็กมา
เรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ แกได้รับไปทีละเล็กละน้อย พอคุ้นเคย พอโต
ขึ้นมา หลายคน อ้าว..ทำาไมคุณต้องมาบวชวัดนี้  ผมเคยเรียนโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์วัดนี้ครับ  ผมเคยบวชสามเณรวัดนี้  มันมีผลต่อเนื่องมา ทำาให้เขารู้สึกว่า 
เอ้อ..ไปแล้วก็ได้ประโยชน์ทางจิตใจ  



186 187

เราต้องสร้างชีวิตของเด็ก ของลูก ของหลานของเราไปในทางที่ดี  แม้เขา
อาจจะไม่ชอบ  แต่ว่าโตขึ้น เขาก็ค่อยๆ รู้ว่า  สิ่งนี้คุณแม่แนะนำา เป็นเรื่องที่ดี  สิ่ง
นี้ที่คุณพ่อแนะนำาเป็นเรื่องที่ดี สิ่งนี้ที่คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยายแนะนำาเป็นเรื่อง
ที่ดี เหมือนกับข้าวนี่ถ้าเราไม่สอนให้กินตั้งแต่เล็กนี่ เด็กก็กินไม่เป็น โยมก็พยายาม
คะยั้นคะยอ ให้กินคำา ๒ คำา ๓ คำา พอนานๆ เข้า เขากินได้เอง กินเป็นจาน ๒ จาน  
เรื่องความดีงาม เรื่องการเข้าวัดเข้าวาก็เหมือนกัน โยมอย่าไปตัดว่า โอ๊ย! ไม่ไหวท่าน 
เด็กสมัยนี้มันไม่สนใจวัดวาอารามศาสนาหรอก เด็กไม่สนใจ หรือผู้ใหญ่ไม่สนใจ ถ้า
ผู้ใหญ่สนใจก็ เดี๋ยวเด็กมันก็ตามมาเอง ญาติโยมหลายคนที่มาไหว้พระ สวดมนต์ ฟัง
เทศน์วัดชลประทานฯ ตายไปลูกมานั่งแทนที่ ไม่ได้..แม่มาทำาที่วัดนี้  พ่อเคยมาทำา
อยู่วัดนี้  เขาก็รับช่วงต่อไป นั่นเพราะการปลูกฝังให้เขารู้ว่า อะไรควร อะไรไม่ควร  

ชีวิตคนเรานั้น ญาติโยม ถ้าเราได้มอบศีลธรรมไว้ในมือลูกหลาน ถือว่าเรา
ได้มอบสมบัติอันล้ำาค่าไว้ แต่ถ้าเรามอบทรัพย์สมบัติให้อย่างเดียว ไม่มีคุณธรรม  
ทรัพย์สมบัติที่มีมันอาจจะไปเล่นการพนัน วันเดียวหมดก็ได้  อาจจะเอาไปซื้อเหล้า
ก็ได้ เอาไปทำาอะไรที่มันเสียหายก็ได้  แต่ถ้ามีคุณธรรม เชื่อแน่ว่า เด็กลูกหลานของ
ญาติโยมจะไม่เหลวไหล  เพราะว่าคุณธรรมมันคอยเตือนอยู่ ว่าทำาอย่างนี้ไม่ถูก ทำา
อย่างนั้นไม่ได้ คุณธรรมจึงเป็นสิ่งมีคุณค่าสูง ช่วยปรับปรุงตนเองและผู้อื่นให้ดีงาม
ขึ้น  

วันนี้ เริ่มต้นด้วยการนำาข่าวหนังสือพิมพ์มาให้ญาติโยมทราบ เพื่อร่วม
อนุโมทนาและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงจำานวน ๒๐ วัด ใน
จำานวน ๒๐ วัดนั้นก็มีวัดชลประทานรังสฤษดิ์เราอยู่ด้วย ขอให้พวกเราได้น้อมระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  เป็น
ที่พี่งพาอาศัย เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเรา จะได้ชื่นใจ แค่ได้เห็นในโทรทัศน์ก็
สบายใจแล้ว เพราะว่านั่นเป็นองค์ธรรมที่เดินได้  เราก็ซาบซึ้งในพระราชจริยาวัตร
มาเป็นเวลานาน 

ขอความสุขความสวัสดี จงบังเกิดมีแด่ญาติโยม ทั้งที่รับฟังอยู่ในวัดและรับ
ฟังสถานีวิทยุ โดยทั่วกัน ทุกๆ ท่านเทอญ.

(พระมหาวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน - ถอดไฟล์เสียง)
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๕ ปีที่สืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญาฯ
ป�ฐกถ�ธรรมโดย พระธรรมวิมลโมลี  

ณ โรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่าน ผู้สนใจในธรรม  ทั้งที่รับฟังอยู่ที่ในวัดและรับ
ฟังอยู่ทางบ้านผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม 
คลื่นปัญญานันทะเรดิโอ ทุกๆ ท่าน  

วันนี้ เป็นวันที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕  อีก ๓ วันถึงวันที่ ๑๐  ตุลาคม 
ครบรอบ ๕ ปีแห่งการมรณภาพของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ หรือพระพรหมมัง-
คลาจารย์ เพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๐  ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อบำาเพ็ญกุศลศพ ๑๐๐ วันแล้วก็ได้อัญเชิญศพท่านมาตั้ง
ประดิษฐานที่อาคารพิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิกขุ ดังที่ญาติโยมทราบ  เกี่ยวด้วยการ
มรณภาพของหลวงพ่อนั้น ก่อนมรณภาพ หลวงพ่อได้ตั้งปณิธาน หรือตั้งใจไว้ว่า จะ
ทำาสิ่งอันเป็นประโยชน์ที่สำาคัญ ซึ่งสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ได้
ประมวลรวมไว้ มีอยู่ ๔ เรื่อง 

๑. เรื่องการสร้างอุโบสถกลางนํ้า ที่ตําบลลําไพร อําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒.  การสร้างศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
๓.  การสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
๔.  โครงการธรรมทายาท  
๔ ประการนี้ นับว่าเป็นความตั้งใจแน่วแน่ และพระเดชพระคุณได้ริเริ่ม

ก่อสร้างไปบ้างแล้ว ซึ่งวันนี้อาตมาก็รวบรวมปณิธานทั้ง ๔ ประการ มาเล่าให้
ญาติโยมฟัง เสมือนหนึ่งว่ารายงานความก้าวหน้าในปณิธานที่หลวงพ่อตั้งไว้  

ประก�รแรก เรื่อง ก�รสร้�งอุโบสถกล�งน้ำ� ให้มหาวิทยาลัมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัย ในปีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังมีสุขภาพพลานามัยดี  ถ้า
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อาตมาจำาไม่ผิด ได้กระทำาพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อจะสร้างอุโบสถกลางน้ำาเมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  แต่ปีแรกของการวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างเป็นไปด้วยความยาก
ลำาบาก เพราะว่า ประสบภาวะน้ำาท่วม  จึงได้ลงมือสร้างจริง ๆ ในปี ๒๕๔๙  การ
ก่อสร้างในเบื้องต้นก็จะต้องใช้ทุนรอนมาก เพราะว่า สร้างลงในสระน้ำา ต้องเสียค่า
เข็ม  เสากว่าจะโผล่เหนือน้ำานี่ ความยาว ๑๐ เมตร แล้วลงไปอยู่ในดินอีก และพอ
มาถึงปี ๒๕๕๐ พระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงแก่มรณภาพ  การก่อสร้างก็ดังในภาพที่
ญาติโยมเห็น ได้แค่โครงชั้นล่างและชั้นบน  อุโบสถหลังนี้มีความกว้างพอสมควร คือ
กว้าง ๔๕ เมตร  ยาว ๘๙ เมตร คิดเป็นตารางเมตรก็ได้ สี่พันกับห้าตารางเมตร  เขา
คำานวณว่า คนหนึ่งนั่งใช้พื้นที่ ๑ ตารางเมตร ก็จะจุคนได้ สี่พันกับห้าคน  เฉพาะ
พื้นที่ชั้นล่าง ส่วนพื้นที่ชั้นบนเป็นตัวอุโบสถ ลดเล็กลง  แต่ชั้นล่างนั้นกว้าง มีห้องน้ำา 
ทั้ง ๔ มุม ก็หลายสิบห้อง  

ทีนี้ เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อมรณภาพ  อาตมาไม่รับก็ต้องรับ  เพราะ
เป็นปณิธานที่หลวงพ่อวางไว้  ก็ได้พูดกับสื่อมวลชนว่า ถึงแม้พระเดชพระคุณหลวง
พ่อจะมรณภาพไป ก็จะพยายามสร้างอุโบสถต่อจากหลวงพ่อให้แล้วเสร็จ  อาตมา
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในช่วงนั้นก็
ต้องปรึกษาหารือกับท่านผู้รู้  โดยเฉพาะลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลายท่านที่มีความรู้
ความเข้าใจ ก็ได้ให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์  อาตมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
มาชุดหนึ่ง  เรียกว่า กรรมการจัดจ้างและควบคุมการก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำา  มี 
ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน  ประกอบ
ด้วยกรรมการก็เป็นวิศวะ สถาปัตย์ มัณฑนศิลป์ เพื่อเป็นผู้ช่วยให้คำาแนะนำา  

อาตมาได้พาญาติโยมไปที่อุโบสถครั้งแรกดู จะเป็นเดือนพฤษภา  ไปเอา
กระเบื้องส่งให้ช่างมุงหลังคา และบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างโครงสร้างก็จบสัญญาใน
โครงสร้างหยาบ  จากนั้นอาตมาได้เซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัทใหม่  เป็นบริษัทตกแต่ง
ทั้งภายใน ทั้งภายนอก เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หน้าบัน ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง  รวม
ทั้งศาลาราย รอบพระอุโบสถ ๙ หลัง งานก็เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้รับความ
อุปถัมภ์จากญาติโยม  บางคนบางท่านบริจาคเป็นรายเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ เดือน
ละ ๖,๐๐๐ ส่งมาทางไปรษณีย์ทุกเดือน  โดยตั้งปณิธานไว้ว่า ถ้ายังมีชีวิตอยู่ อุโบสถ
หลวงพ่อยังไม่เสร็จ ก็จะบริจาคจนแล้วเสร็จ  งานก็ดำาเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย  

จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  ๒๕๕๓  อาตมาก็ได้พาญาติโยมไป ๒ ครั้ง ครั้ง
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หนึ่งก็ไปอัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชี  ครั้งที่ ๒ ก็ได้พาญาติโยม
ไปยกช่อฟ้า ด้านหลัง ซึ่งมีญาติโยมไปกันเป็นจำานวนมาก ตอนนั้นอาตมาคิดว่า จะ
ไม่มีการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง  แต่จะทาสีเฉยๆ  ทีนี้พอประชุมกรรมการ  คณะ
กรรมการบอกว่าเราสร้างมาถึงขนาดนี้  ก็น่าที่จะมีภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถ เพื่อ
เป็นแหล่งศึกษาธรรมะกับเยาวชนหรือประชาชนต่อไปในอนาคต  อาตมาก็ได้ติดต่อ
ช่าง  เป็นที่น่าภูมิใจว่า ช่างผู้เขียนก็เป็นคนไทย แล้วก็อยู่ในภาคกลาง ชื่อว่า คุณ
เมืองสิงห์ จันทร์ฉาย อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาตมาไม่ได้รู้จักก็ติดต่อผ่านเจ้าคณะ
จังหวัดสุพรรณบุรี  พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสุพรรณโมลี  ท่านบอกว่า 
อ๋อ..ลูกศิษย์ผม เจ้าคุณไม่ต้องมาหา เดี๋ยวจะไปหาที่วัด ไม่กี่วันเขาก็มาหา แต่ก่อน
ที่มาหานั้น เขาไปที่อุโบสถกลางน้ำาแล้วเขาไปวัดพื้นที่มาว่า กว้างยาวเท่าไร  เขาว่า 
พื้นที่ที่จะเขียนภาพมี ๓๗๐ ตารางเมตร  เขาคิดตารางเมตรละหมื่น ๓๗๐ ตาราง
เมตร ก็ ๓๗๐ หมื่น คือ สามล้านเจ็ดแสน  อาตมาก็ให้กรรมการไปติดต่อช่างอีก
ช่างหนึ่ง ช่างนั้นเขาคิดตารางเมตรละ หมื่นสามพัน แล้วถ้าส่วนใดเป็นสีทอง เราจะ
ต้องซื้อทองเอง เพราะการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นสีทอง ไม่ใช่สีทอง แต่ใช้
ทองคำาเปลว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ปิด เหมือนกับปิดพระประธาน แต่ว่าคุณเมืองสิงห์เขา
บอกว่า เขาขอทำาในราคาตารางเมตรละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มุ่งหวังเรื่องกำาไร แต่
ต้องการจะโชว์ผลงาน  อาตมาและคณะกรรมการก็ไปดูภาพที่เขาเขียนที่อื่น แล้วเขา
เอามาให้ดู ก็เป็นที่พอใจของคณะกรรมการ ก็ตกลงว่าจ้าง สัญญาว่าจ้างนี่ก็จะหมด
ในเดือนนี้  

ก�รเขียนภ�พจิตรกรรมฝ�ผนัง นี่ยากพอสมควร เพราะเบื้องต้นนี่ต้องร่าง
บนกระดาษเล็กๆ มาให้อาตมาแล้วก็กรรมการดูก่อน เมื่ออาตมาเห็นชอบ กรรมการ
เห็นชอบ เขาก็เอาไปขยายแบบ  การเขียน เขียนลงในแผ่นผ้า เขียนเสร็จ ระบายสี
เสร็จเรียบร้อยก็ต้องเอามาให้กรรมการตรวจรับที่วัดนี่ โดยใช้โรงเรียนพุทธธรรมชั้น
บนนี่ เอามาแล้วก็ปูลง แล้วเราพวกเป็นกรรมการ เขาก็เอาถุงเท้ามาให้  ติตรงไหน 
ชมตรงไหน เขาไม่น้อยใจ เราติเขาก็แก้ จนเป็นที่พอใจทุกฝ่าย  เขาจึงเอาภาพนั้น
ไปติด เวลานี้ติดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาตมาเพิ่งไปประชุมสรุปงานมาเมื่อเดือนที่แล้ว  
ภาพที่วาดนั้นมี ๔ ด้าน  ด้านหน้าพระประธานเป็นปางชนะมาร ปางนี้ที่ไหนๆ เขาก็
วาด  แต่ที่อุโบสถกลางน้ำานี่ถ้าโยมไปดู แล้วดูให้ละเอียดนะ จะพบของยุคใหม่ปะปน
อยู่ด้วย เช่น ว่าพญามารนี่เป็นยุคใหม่ ถือกล้องถ่ายรูปก็มี ถือปืนก็มี ถือหนังสติ๊กก็มี 



190 191

มันแล้วแต่ว่า มารมันหยิบฉวยอะไรได้ จะไปทะเลาะกับพระพุทธเจ้า แล้วก็นางธรณี
บิดมวยผม ถ้าที่โบสถ์อื่น ๆ นี่มักจะแต่งชุดไทย  ทีนี้อาตมาให้ความคิดว่า นี่มันเรื่อง
เกิดที่อินเดียนะ เพราะฉะนั้น นางธรณีต้องวาดให้เป็นแบบอินเดีย ต้องใส่ชุดส่าหรี 
แต่งตัวก็ให้เป็นแบบอินเดีย ก็ลงทุนให้คนวาดนี่เขาไปอินเดียมา ไปดูมา  แล้วเขาก็
วาดได้สวยงามเป็นที่พอใจของกรรมการ 

ในส่วน ด้านหลังองค์พระประธาน เป็นปางแสดงโอวาทปาติโมกข์  เป็นการ
แสดงครั้งแรกและครั้งเดียว คือ หลังจากที่พระพุทธเจ้าไปประกาศศาสนาในเมือง
ราชคฤห์ ได้พระเจ้าพิมพิสารเป็นอุบาสกสำาคัญ สร้างวัดแรกในพระพุทธศาสนา  
สร้างวัดเวฬุวัน หรือวัดสวนไผ่ จากนั้น ในวันเพ็ญเดือน ๓  พระที่พระพุทธเจ้าบวช
ให้ คิดถึงพระพุทธเจ้าก็กลับมาเฝ้า โดยไม่ได้นัดแนะ มาพร้อมกันจำานวน ๑,๒๕๐ 
รูป พระพุทธเจ้าเลยถือโอกาสนั้นแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ หลักของพระพุทธ
ศาสนาที่สำาคัญ ๓ ประการ  เว้นชั่ว ประพฤติดี ทําใจให้ผ่องใส  ทีนี้การเขียนภาพ
นี้ ในประเทศไทยก็เขียนกันมาหลายครั้ง แต่ว่าส่วนมากจะเขียนแล้วก็พระ ก็หน้า
เป็นไทยๆ มีพาดสังฆาฏิ  แต่ถ้าโยมไปดูภาพนี้ที่อุโบสถกลางน้ำา หน้าไม่เหมือนไทย
สักคน เพราะตอนนั้นคนไทยยังไม่ได้บวช หน้าต้องเป็นแบบอินเดียทั้งหมด  แล้ว
พระห่ม มันยังไม่มีผ้าพาดบ่าที่เรียกว่า สังฆาฏิ เพราะตอนนั้นยังไม่ได้บัญญัติเรื่องผ้า
สังฆาฏิ  พระยังใช้ผ้าแค่ ๒ ผืน คือสบงผ้านุ่ง และจีวรผ้าห่ม แล้วยังเป็นผ้าที่เก็บ
มาจากป่าช้า เก็บมาจากซากศพ ยังไม่ได้อนุญาตให้รับผ้าจากชาวบ้าน ที่เรียกว่า 
คฤหบดีจีวร  ภาพนี้วาดแล้วก็เป็นที่ต้องอกต้องใจของผู้ที่ไปพบเห็น  นอกจากนั้นก็
ยังมีตัวเทวดา เรียกว่า รุกขเทวดา มาอนุโมทนา พลอยฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรม
ด้วย  

ทีนี้ภาพที่วาดยากมี ๒ ภาพ คือด้านขวามือพระพุทธรูป หรือ ด้านขวาองค์
พระประธาน เป็นภาพประวัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมังคลาจารย์ และ
ประวัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสโดยย่อ  ทำาไมต้องวาด ๒ องค์นี้ไว้  
เพราะ ๒ องค์นี้ ถือว่า เป็นแม่ทัพธรรม บุกเบิกการเผยแผ่ธรรมะ  หลวงพ่อปัญญา
เป็นผู้เผยแผ่ชนิดที่เรียกว่า เปลี่ยนแปลงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากเดิมที่พระ
ต้องนั่งธรรมาสน์ ถือคัมภีร์ อ่านตามคัมภีร์ให้ญาติโยมได้ฟัง  แต่หลวงพ่อเปลี่ยน
เป็นยืนพูดแล้วไม่ถือคัมภีร์ เรียกว่า ปาฐกถา  แรกๆ ก็มีทั้งพระทั้งโยมตำาหนิว่า ท่าน
ปัญญาทำาให้เสียธรรมเนียม  มีที่ไหนยืนพูด ไม่เคารพในธรรมบ้าง อะไรบ้าง แต่
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หลวงพ่อก็ไม่ได้ฟังเสียงติติงเหล่านั้น  จนในที่สุด ปัจจุบันนี้ที่ไหนก็มีปาฐกถา เพราะ
สะดวกสบายและสามารถใช้คำาง่ายๆ แทนที่จะใช้คำาบาลี ซึ่งพระผู้พูดบางครั้งก็ไม่ได้
เข้าใจความหมาย ยิ่งโยมยิ่งไม่รู้  เพราะฉะนั้นจะได้วาดภาพหลวงพ่อไว้ ตั้งแต่พอที่
จะจับเค้าประวัติ  ภาพโยมแม่ท่านก็เขียนใส่ไว้  ภาพปาฐกถา  แล้วก็ภาพหลวงพ่อ
พุทธทาส  อาตมาก็ยังชื่นชมช่างที่เขาเสาะแสวงหาภาพ  เช่นว่า ภาพหลวงพ่อพุทธ
ทาสนี่ได้มาตั้งแต่เล็กๆ  ยังแขวนสร้อยคอแล้วก็มีเหรียญพระอยู่ด้วย  จนถึงสุดท้าย
เดินหันหลังให้เมื่อพิธีฌาปนกิจสรีระของท่านที่สวนโมกข์ ก็นับว่า วาดได้สวยงาม  
ภาพนี้ต้องใช้เวลา เพราะว่าเป็นภาพ...คล้ายๆ ว่าเขียนภาพเหมือน  

ด้านซ้ายพระพุทธรูป เป็นพระราชประวัติโดยย่อของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ 
ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นภาพของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลปัจจุบัน  เก็บรายละเอียดได้พอสมควร  มีภาพภาพ
หนึ่ง ไม่ได้ถ่ายมา  ญาติโยมคงไม่เคยเห็น ภาพที่ในหลวงแต่งชุดชาตรี หรือชุดลิเก 
เล่นละครตอนที่ยังทรงพระเยาว์ 

แล้ว ระหว่างช่องหน้าต่างก็ให้วาดเป็น ภาพหิมพานต์  อันนี้ที่โยมเห็นอยู่นี่ 
ช่างเขาบอกว่า เป็น ปลาอานนท์  ปลาอานนท์นั้นเป็นนิทานปรัมปรา ว่า แผ่นดินนี้ 
ปลาอานนท์หนุนอยู่ หรือตั้งอยู่บนปลาอานนท์  ปลาอานนท์ขยับตัวเมื่อไรแผ่นดิน
ไหว  นั่นเป็นความเชื่อก่อนที่จะรู้ว่า โลกนี้กลม ตั้งแต่สมัยโลกแบน  เขาก็วาดภาพ
ได้สวยงาม ให้สีระบายอะไรต่างๆ  แล้วก็วาดไว้เป็นภาพอยู่ในกรอบ ถ้าเราดูผิวเผิน
ก็เหมือนกับว่า อยู่ในกรอบที่สวยงาม แต่ว่ากรอบนั้นก็วาดขึ้นมา แล้วก็ปิดทองลงไป
ที่กรอบให้เป็นสีทอง 

ใช้เวลาทั้งหมดนี่เกือบ ๒ ปี ตั้งแต่เริ่มสัญญาจนจะครบสัญญาเดือนนี้  เพราะ
ว่าปีที่แล้วเขาต้องพาลูกหนีน้ำาอยู่หลายเดือนเหมือนกัน ตอนน้ำาท่วม เพราะว่าบ้าน
เขาอยู่สุพรรณบุรี  เขาทำาเป็นโรงใหญ่  ตามปกติช่างทั่วไปก็จะไปวาดที่หน้างาน  
ทีนี้เขาบอกว่า ถ้าไปวาดที่นั่น คนไปคนมาถามเขา เสียสมาธิ  เขาเลยไปสร้างโรง
แล้วก็วาดที่บ้านเขา  ทุนในเบื้องต้นเขาขอมาเบิกไปก่อนนี่ เฉพาะค่าซื้อผ้า ๕ แสน
บาท เพราะว่า ผ้านี้ยังไม่มีในเมืองไทย ต้องสั่งมาจากสหรัฐอเมริกา  อายุการใช้งาน
นี่ ๑๐๐ ปีขึ้น ถึงแม้ว่า จะมีความชื้นมันก็ไม่เข้าเนื้อผ้า และชั้นสองนั้นมันสูงไม่เปียก
ชื้นก็คงจะอยู่ได้นาน  

สำาหรับการวาดภาพ นี้มีผู้ศรัทธาบริจาค อาจารย์ทัศนีย์ ไผทฉันท์ ที่นครปฐม
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ให้มา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท, ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน ให้มา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ
มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกท่านหนึ่งให้มา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และมีญาติโยมสมทบ 
ถ้าพูดเชิงธุรกิจ อาตมาก็กำาไร เพราะได้มา ๔ ล้านกว่าบาท แล้วบอกช่างว่า คุณ
ทำาให้สวยนะ เรื่องเงินเรื่องทองไม่มีปัญหา  คุณส่งงานเมื่อไรรับเมื่อนั้น  อย่ามาส่ง
เสาร์อาทิตย์ สตางค์มีอยู่แล้ว ฝากไว้ในธนาคารแล้ว พร้อมจะจ่าย เขาก็เอามาให้
ตรวจแล้วก็เอาไปติด  เมื่อเดือนที่แล้ว ก็ไปประชุมคณะกรรมการ เรียกว่า พาไป
ประชุมที่อุโบสถ เพื่อจะได้ดูกันว่า อะไรบ้างที่ยังขาดตกบกพร่อง  คณะกรรมการก็
ไปกันพร้อมหน้า ต่างก็ชื่นชมยินดี ถ่ายภาพกับภาพจิตรกรรมมากมาย  

ในส่วนของชั้นล่าง ภายนอก ก็เป็นที่ฮือฮามาครั้งหนึ่งแล้ว เพราะว่า มันมี
ที่ที่ให้เป็นหน้าต่าง แล้ว ที่หน้าต่างก็ให้สลักรูปหลินปิงไว้  แล้ว หินนั้นให้แกะสลัก
วัฒนธรรม ๔ ภาค ว่าภาคไหนมีอะไรเด่น  ค่าแกะสลักหินนี้ ๑๓ ล้าน คนออกแบบ
แนวคิดก็คืออาตมา ว่าภาคเหนือมีอะไร ภาคอีสานมีอะไร ภาคกลางมีอะไร ภาคใต้
มีอะไร ให้แกะไว้  อันนี้เป็น ภาพงานชักพระของภาคใต้ แล้วก็มีตลาดด้วยนะ ขาย
สะตอบ้างอะไรบ้าง แต่วันนั้นไปบอกช่างว่า คุณแกะลูกสะตอดี แต่ว่าฝักมันสั้นไป
หน่อย  เขาใช้เวลาทำาอยู่ปีกว่าเหมือนกัน เพราะว่า ต้องไปเอาหินมาจากโคราช แล้ว
ก็ช่างแกะสลักนี่ เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบงานนี้ผู้ว่าฯ จ้างต่อ ไปทำาที่
ศูนย์ของจังหวัดอยุธยา เขาได้ฝีมืออย่างดี อาตมาเลยซื้อธรรมจักรเขามา เอามาไว้ที่
หน้าอุโบสถ คือช่างนี้  ธรรมจักรนั้นเดิมเขาจะเอาสองแสนห้า  ทีนี้พระครูปลัดฯ ไป
เยี่ยมบ้านเขาหลายครั้งหรืออย่างไรไม่ทราบ  เขาลดให้  เอาแค่สองแสน  เขาแกะ
ฝีมือดี หินก็ดี และที่ทำาอย่างนี้เพราะว่า อาตมาไปประเทศเขมรเกือบทุกปี  ไปดูนคร
วัด นครธม เขาสร้างมาเป็นร้อยๆ ปี มันไม่ลบเลือนไม่สูญหาย  อันนี้ก็เหมือนกัน ถึง
แม้โบสถ์จะเก่า จะผุ จะพัง อันนี้มันใครลบไม่ได้ เพราะมันเป็นหิน และโยมจะไปเดิน
ลูบเดินคลำาก็ไม่ห้าม ยิ่งคนลูบมากเท่าใดก็ยิ่งดี มันจะได้เหลื่อม ดูสวยงามขึ้น 

แล้วส่วนด้านใน ท่านมหาเจริญก็โผล่รูปให้โยมดู ๒ ครั้งแล้ว ให้เขาเขียน ด้าน
หนึ่งก็เขียน นี่เขียน เรื่องศีล ๕ เรื่องศีล ๕ นี่ก็ตลกอยู่เหมือนกัน อันนี้เขาเขียนคน
ผิดศีลข้อกาเม  ผู้ชายไปเที่ยวอยู่ ผู้หญิงมีชายชู้มา อ้าว..พอผัวกลับมาเอาอีดาบมา
ด้วย ชู้ตกใจวิ่งหนีทางหน้าต่าง แต่ว่าหยิบไม่ได้กางเกงของตัวเอง หยิบได้เสื้อในของ
ผู้หญิงไป  อันนี้ไปว่าเขาลามกไม่ได้นะ เรื่องความจริงจังนี่บางทีมันดูไม่ออกหรอกว่า 
กางเกงใคร กางเกงฉัน คว้าไปก่อน นั่นเรื่องของคนที่อารามตกใจ คือเขาต้องการสื่อ
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ให้รู้ว่า การผิดศีล ๕ เป็นมนุษย์เป็นอย่างไร และสุดท้ายต้องไปตกนรก เขาทำาไว้ ๒ 
ภาค คือ ภาคมนุษย์ และ ภาคนรก อันนี้อยู่ด้านใน ให้เขียนเรื่องศีล ๕  ก็ไม่ได้คิด
พิเรนทร์เอาเอง แต่ว่ามันมีใน หนังสือมาลัยสูตร เรื่องของการละเมิดศีล ๕ แล้วผล
เป็นอย่างไร  

ทีนี้อีกฝั่งหนึ่ง อันนี้เป็นแนวคิดมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  ปีที่เกิดสึนามิ 
ซึ่งอาตมาต้องลงไปอยู่ที่นั่นนาน  แล้วท่านบอกว่า..เจ้าคุณ น่าจะทำาเป็นหนังสือหรือ
อะไรสักอย่างนะ ต่อไปในอนาคตลูกหลานเราจะไม่รู้  อาตมาเลยได้ความคิดว่า ต้อง
เอาไปวาดไว้ที่อุโบสถกลางน้ำา ก็เลยซีกนี้ให้วาด เรื่องสึนามิ  แล้วบุคคลสำาคัญ ๒ คน 
ที่ขาดไม่ได้ก็คือ อาตมา ไปยืนอยู่ในหมู่ศพเยอะแยะ แล้วก็ โยม หมอพรทิพย์  นี่ยัง
ไม่ได้บอกเจ้าของนะว่า วาดโยมหมอพรทิพย์ไว้ด้วย  นี่โยมหมอพรทิพย์นะโยมเห็น
ก็รู้ได้เพราะว่า มีเอกลักษณ์  โยมหมอพรทิพย์ก็เป็นผู้ที่เคารพนับถือหลวงพ่อ แล้ว
ว่างๆ ท่านก็มาสนทนากับอาตมาบ่อยๆ  ทีนี้ศพที่ห่อๆ ไว้นี่  อันนี้ช่างเขามาแปลง
นะโยม แต่ภาพที่อาตมาถ่ายมานี่ไม่มีผ้าหรอก ทีนี้เขาบอกว่า กลัวคนจะว่าเอาว่า 
วาดแล้วมันโป๊  ถ้าภาพจริง ๆ เนี่ยที่อาตมาถ่ายมาตอนไปช่วยเขาน่ะ ไม่มีผ้าติดเนื้อ
แม้แต่ศพเดียว ในจำานวนศพเป็นพันๆ นี่ผ้านุ่งก็ไม่มี กางเกงก็ไม่มี เอามาก็ต้องเอา
กระดาษ หรือเอาเสื่อปิดๆ ไว้ ป้องกันอุจาดตา กว่าจะได้ใส่หีบศพ เขียนไว้เพื่อให้คน
รู้ว่า ประเทศไทยเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ไว้เรียบร้อย  เพื่อ
ต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เพราะว่า ตรงนั้นน่ะ เป็นที่ที่พระนักศึกษา เป็นที่ที่ชาว
ต่างประเทศจะต้องมาเยี่ยมมาชม  

เวลานี้คนไปทุกวัน โยมที่ไปถวายเพลพระนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์  เพล
เสร็จก็ไป พระพาไปเยี่ยมชม ดูอุโบสถกลางน้ำา และอาตมามาคิดต่อไปว่า เอ..อุโบสถ
อยู่กลางน้ำาสะพานมันไม่สวย ต้องมีพญานาค ก็เลยบอกช่างว่า ช่าง ทำาพญานาคให้ 
๒ ตัว พญานาคนี่อาตมาให้แนวคิดแล้วให้เขาไปออกแบบ  เดิมจะเอา ๗ หัว แต่ ๗ 
หัวมันแผ่ออกมามาก ก็เลยเอาว่า เอ้า..เอาแค่ ๕ หัว  พญานาค ๒ ตัวนี้ ตัวละ ๕ แสน 
วันนั้นโยมมาเยี่ยมอาตมาก็เลยเล่าให้ฟัง โยมถามว่า ตัวละเท่าไรละเจ้าคุณ?..นาคตัว
ละ ๕ แสน นะโยม  อืม..โยมเอาสักตัว  เอ้า..ไม่เป็นไร  นั่งคุยกันสักพัก เอ..ตัวหนึ่ง 
แล้วอีกตัวจะอยู่กับใคร  บอก..ไม่ทราบเหมือนกัน เอ้า..ถ้าอย่างนั้นโยมเอาหมดทั้ง 
๒ ตัว  ก็อาจารย์ทัศนีย์ ไผทฉันท์ อีกแหละ  บอกว่า ตัวเดียว มันหงอยเหงา เหมือน
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กับคนไปไหนคนเดียว ว่าอย่างนั้นนะ 
แล้วพระที่ในมหาวิทยาลัยนี่เขาบอก 
นี่มหาสหัสด้วย  บอกว่า..น้ำามันจะไม่
ท่วมได้อย่างไร ก็สร้างพญานาคไว้ตั้ง 
๒ ตัว แล้วตัวหนึ่งตั้ง ๕ หัว มันช่วยกัน
พ่น  ปีที่แล้วนี่ ท่วมสะใจจริงๆ นี่พูด
ภาษาไทย  เดี๋ยวมหาเจริญเอาภาพให้
โยมดูหน่อย  

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ-
ชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติ เจ้า
คณะใหญ่หนกลาง โทร.มาหาอาตมา  
- เจ้าคุณมานี่หน่อย  อ้าว...พระเดช
พระคุณมีอะไรให้เกล้าฯ รับใช้  - ไม่มี 
แต่ว่ามาที่วัดก็แล้วกัน  พอไปถึง หยิบ
รูปนี้ส่งให้ - นี่ๆ โบสถ์คุณกลางน้ำาจริงๆ 
นะนี่ ผมนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปถ่ายมา  
ว่าอย่างนั้น  คือท่านไปตรวจน้ำาท่วม  
แล้วจำาเพาะเจาะจงท่านบอกว่า แล้ว
พอเลยนั้นไปถ่านผมหมด ผมได้รูปคุณ
นี่แหละ รูปโบสถ์น่ะ  รูปอื่นไม่ได้  นี่
เจ้าประคุณสมเด็จวัดพิชัยญาติฯ ถ่าย
มาให้ เป็นอุโบสถกลางน้ำา  อาตมาไป
เยี่ยม ๒-๓ ครั้ง ต้องนั่งเรือไป  แล้วมิ-
หนำาซ้ำาเขาบอกว่า จระเข้มาพลอยอยู่ 
๓ ตัว ไปก็ตกอกตกใจญาติโยม แล้วก็
ต้องติดต่อฝ่ายที่เขาจับจระเข้  ไปเฝ้า
อยู่ ๒ วัน จับไม่ได้  จระเข้ที่ไหนมัน
จะมาลอยคอให้คนจับ มันก็หนีไปที่
อื่นต่อไป  
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อุโบสถกลางน้ำา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในมหาอุทกภัย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ถ่ายภาพ เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
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ทีนี้ เมื่อสร้างพวกนี้เสร็จแล้ว โยม ปีหนึ่งมีการประชุมคนหลายพัน  ๒ วันนี่
กลิ่นมันออก ห้องน้ำา  แล้วเมื่อวันที่ไปยกช่อฟ้า โยมก็ไปเข้าแถวคอยเข้าห้องน้ำา ไม่
สะดวก อาตมาก็มาปรารภว่า เอ..จะต้องสร้างห้องน้ำาไว้นอกอาคาร  พูดไปสัก ๒ 
ครั้งในวิทยุ  โยม ดร.อาสา เมฆสวรรค์  โยม ศาสตราจารย์พิเศษศิริ เกวลินสฤษดิ์ 
อดีตอธิบดีกรมที่ดินได้ยินเข้า  ก็โทร.มาบอกโยมว่า ให้บอกท่านเจ้าคุณด้วย ไม่ต้อง
พูดแล้วเรื่องห้องน้ำา เดี๋ยวโยมจะเป็นเจ้าภาพเอง  ผลสุดท้าย โยมทั้ง ๒ ท่านนี่รับเป็น
เจ้าภาพในราคา ๔ ล้าน ๖ แสน ๕ หมื่นกว่าบาท  ถ้าทำาเสร็จจะได้ห้องน้ำาผู้หญิง 
ผู้ชาย ห้องน้ำาคนพิการ รวมแล้ว ๔๓ ห้อง  ตอนนี้การก่อสร้างก็มุงหลังคาแล้ว และ
กำาลังจัดวางสิ่งภายใน  

ตอนนี้ ภาพที่กำาลังเอาให้โยมดูนี่ เป็นภาพห้องน้ำาในตัวอาคารเมื่อน้ำาท่วมปี
ที่แล้ว ประตูก็สีถลอก จะต้องทำาใหม่  นี่ก็สั่งให้ช่างไปประเมิน การตกแต่ง ทำาความ
สะอาดห้องน้ำา ซึ่งอยู่ชั้นล่างของอุโบสถทั้ง ๔ มุม ก็น่าจะต้องเสียเพิ่มเติมไปตรงนี้อีก
สว่นหนึง่ ถา้สว่นนีส้ำาเรจ็ หอ้งน้ำาสำาเรจ็ ตัง้ใจวา่ปหีนา้ โยมทีอ่ายมุากๆ อยา่เพิง่ตายเสยี
ก่อนนะ  เราจะไปยกช่อฟ้า แล้วก็มอบอุโบสถให้แก่มหาวิทยาลัย  ก็เป็นอันว่าสำาเร็จ
ในเรื่องของอุโบสถกลางน้ำา  เพราะถ้ายังอยู่ในความรับผิดชอบของวัดชลประทานฯ 
นี่ ถ้าน้องน้ำามาอีก อาตมาก็เจ็บตัวอีก  ปีที่ผ่านนี่ พอน้ำาลด เฉพาะทำาความสะอาด 
ขัดอะไรต่างๆ หมดไปล้าน ๔ แสนกว่า  มันต้องซ่อมสี  ต้องจ้างคน  เขาต้องเอาเรือ
มา มันยืนไม่ได้นี่ เอาไปทำาความสะอาด และพระประธานในอุโบสถ เรียกว่า ปาง
ปราบพญาชมพูบดี หรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่า รัตนโกสินทร์ทรงเครื่อง อันนี้ออกแบบ
โดย อาจารย์ภิญโญ  สุวรรณคีรี  แต่ว่าปัจจุบันนี้หุ้มพลาสติกไว้ เพราะว่า ยังไม่เสร็จ
เรียบร้อย ไม่อย่างนั้นขี้ฝุ่นมันไปเกาะ ทองมันก็จะเศร้าหมอง  แต่ถ้าหากมอบให้
มหาวิทยาลัยแล้วก็สุดแต่ทางมหาวิทยาลัย  เป็นที่คนไปมากราบไหว้บูชา  

เพราะฉะนั้น ในเรื่องของอุโบสถ ถึงวันนี้พูดได้ว่า เข้าเส้นชัย ถึงไม่สำาเร็จ 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อาจจะมีกระเบื้องหักอยู่สักแผ่น มีอะไรขาดตกบกพร่อง แต่ถือว่า
สมบูรณ์พร้อมที่จะมอบให้มหาวิทยาลัย  ก็คอยห้องน้ำา  ถ้าห้องน้ำาเสร็จก็อาจจะ
มกรา กุมภา ก็ดูก่อน  นี่ในส่วนของอุโบสถ  โยมอาจจะสงสัยว่า ที่สร้างไปนี่ใช้เงิน
ไปเท่าไร หยาบๆ นะ ยังไม่ลงรายละเอียด ประมาณ ๑๙๐ ล้าน ก็ไม่น้อย เพราะ
ว่า ของเลือกให้มันดี ให้มันทน เดี๋ยวคนเขาจะตำาหนิได้ว่า ทำาแล้วไม่สวย เฉพาะที่รื้อ
ทิ้งไปนี่ หมดไป ๓-๔ ล้านนะ บางอย่างทำาไม่ถูกใจ อาตมาสั่งรื้อเลย เพราะว่า เสีย
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สตางค์ดีกว่าเสียชื่อ ดีกว่าคนตำาหนิ  เพราะทำาแล้วมันเหมือนกับโชว์ เป็นสถานที่
สำาคัญ  เวลาพระรับปริญญานี่ทั้งพระทั้งโยมไปนอนกันเต็ม ทั้งข้างบนข้างล่าง  เป็น
ที่คนไปไหว้ ไปกราบ นี่ ในส่วนของอุโบสถ  

ทีนี้ ปณิธ�นข้อที่ ๒ ของหลวงพ่อก็คือ ก�รสร้�งศูนย์ก�รแพทย์ปัญญ�นันท-
ภิกขุ  หลังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อมรณภาพ  เขาก็ได้ทำากิตติกรรมประกาศ
คล้ายกับว่าย้ายโรงพยาบาลกรมชลประทานนี่ไปสังกัด ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ระดับสูง ขนาด ๓๐๐ เตียง ปัจจุบันนี้โรงพยาบาล
กรมชลฯ ที่ด้านหน้าเขียนว่า ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  เมื่อก่อน
มีคนมารักษาวันหนึ่ง. ๓-๔ ร้อย เวลานี้ขึ้นหลักพัน วันละ ๒-๓ พันคน เพราะว่า มี
หมอเพิ่ม มีพยาบาลเพิ่ม มีบุคลากรเพิ่ม  ตอนนี้มีปัญหาเรื่องห้องรองรับไม่เพียง
พอ  ก็ทางเทศบาลก็ได้บริจาคให้อาคารมาหลังหนึ่ง แล้วปีที่แล้วอาตมาก็ไปบริจาค
สมทบไป ๔ ล้าน ในวันคล้ายวันเกิด
หลวงพ่อ  เพื่อตกแต่งห้องสำาหรับพระ
สงฆ์ชั้นหนึ่ง  คล้ายๆ ว่า เป็นตึกสงฆ์  
อาคารหลังนี้ที่จริงจะเปิดตั้งแต่ต้นปี  
แต่ตอนน้ำาท่วม ผู้ที่หลบหนีน้ำาท่วมมา
อยู่ ก็เลยไม่ได้ก่อสร้าง ก็คงจะปลาย
ปีนี้จะได้เปิดอาคารใหม่ และอาคาร
ใหญ่ซึ่งใช้งบประมาณถึง ๙๐๐ ล้านนี่ 
สมเด็จพระเทพฯ ก็ได้เสด็จมาทรงวาง 
ศิลาฤกษ์ ตอนนี้เขาได้บริษัทรับเหมา
แล้ว แต่ว่า ยัง เรื่องแบบ เรื่องอะไรต่างๆ 
อยู่  ถ้าอาคารนี้เสร็จ จะเป็นทั้งที่สอน
หมอ เป็นที่สอนพยาบาล เป็นที่รักษา
คนป่วย ก็จะเอื้ออำานวยประโยชน์แก่
ญาติโยมชาวบ้าน  เพราะว่า ปัจจุบัน
นี้โรงพยาบาลชลประทาน หรือวัด
ชลประทานฯ นี่มันเป็นศูนย์กลาง มี
หน่วยราชการอยู่รอบๆ เช่น กระทรวง



198 199

ยุติธรรม ศูนย์ราชการ กงสุล กองทัพไทย ศาลปกครองสูงสุด กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงพาณิชย์ เหล่านี้ล้วนแต่คนเป็นหมื่นๆ โรงพยาบาลแห่งนี้ก็ได้รองรับคนเจ็บ 
คนป่วย เกิดอุบัติเหตุต่างๆ และทางโรงพยาบาลก็ยังเอื้อเฟื้อ เวลานี้มาเปิดคลินิกไว้
ในวัด นี่ ด้านหลังที่อาตมาพูด  วันพุธ กับวันศุกร์จะมีหมออาสา นำาโดย โยมหมอ
อุทัย สุภาพ อดีตผู้อำานวยการโรงพยาบาล มาคัดกรองพระภิกษุสามเณร ถ้าป่วย
เล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาล  ฉีดยาให้ ถวายยาให้ ก็มีโยมอุบาสกมาพลอย
อยู่บ่อยเหมือนกัน อันนี้ก็ไม่ได้ห้าม อันนี้เป็นการบริการ  ถ้าหากว่า ญาติโยมจะช่วย 
ก็บริจาคใส่ในตู้  ยาก็บางอย่าง ขอ  อาตมาเซ็นหนังสือ หมอเขาไปขอ  หน่วยงานนั้น
หน่วยงานนี้  เป็นการแบ่งเบาภาระที่โรงพยาบาล  เพราะฉะนั้น โรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์ปัญญานันทภิกขุน่ะ จะเอื้ออำานวยประโยชน์แก่คน ไม่สามารถคิดเป็น
ตัวเลขได้  เพราะเป็นทั้งที่สอนหมอ สอนพยาบาล และเป็นที่รักษาคนเจ็บคนป่วย  
ชื่อว่า ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ก็คงอยู่คู่กับประเทศไทยจนกว่าเขาจะเลิก
โรงพยาบาล  การมองการณ์ไกลของหลวงพ่อ ต้องการฝากชื่อไว้ด้วยการทำาสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สาธารณะ  

ปณิธ�นข้อที่ ๓ ก�รสร้�งโรงพย�บ�ลศรีนครินทร์ ปัญญ�นันทภิกขุ  
อาตมาเคยพูดว่า อำาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง นี้  เป็นอำาเภอที่หลวงพ่อริเริ่มให้
จัดตั้งขึ้น ครั้งแรกจะไม่ได้ แล้วท่านขอพิเศษกับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ตอนนั้นท่าน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ครั้งแรกชื่อว่า กิ่งชุมพล  แต่หลวงพ่อบอก
ไม่เอา จะเอากิ่งศรีนครินทร์  เพราะในสมัยที่ยังมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  สมเด็จ
ย่าเสด็จไปเยี่ยมโรงเรียน เยี่ยมประชาชน หลังจากสมเด็จย่าไปแล้วนี่ เหตุการณ์
ก็สงบจนกลับสู่ภาวะปกติ  ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการของสมเด็จย่า ที่เสด็จ
แล้วยังความสงบสุขให้เกิดขึ้นตรงนั้น จึงขอใช้นามสมเด็จย่าเป็นชื่ออำาเภอ  ชื่อว่า
อำาเภอศรีนครินทร์  เวลาสร้างโรงพยาบาลเดิมทีเขาจะตั้งชื่อว่า โรงพยาบาลปัญญา
นันท-ภิกขุ  ทีนี้อาตมาบอกว่า ไม่ได้  เพราะว่า อำาเภอใช้พระนามของสมเด็จย่าแล้ว  
โรงพยาบาลก็ต้องใช้พระนามของสมเด็จย่า เพื่อเป็นมงคลและเป็นการเทิดทูน  โรง
พยาบาลแห่งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากอาจารย์เจิม อาจารย์รัชนี สืบขจร บริจาค
ที่ดินที่ตั้งอยู่ริมถนนสายเพชรเกษม พัทลุง-ตรัง ในท้องที่หมู่ที่ ๙ ตำาบลบ้านนา 
อำาเภอศรีนครินทร์ อยู่ติดกับสถานีอนามัยบ้านนา มีเนื้อที่ ๓๕ ไร่  ถ้าซื้อนี่ ไร่ละล้าน 
ก็ ๓๕ ล้าน เพราะว่าที่ติดถนนใหญ่  พอเลี้ยวรถก็เข้า โยมบางท่านเคยไปแล้ว การ
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สร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์นั้นสำาเร็จลงได้ด้วยสามัคคีธรรม ๑. โยมผู้บริจาคที่ดิน  
๒. สื่อมวลชนโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. สมัยคุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ 
เป็นผู้อำานวยการ ได้เป็นแกนกลางประสาน ระดมทุนครั้งแรกทอดกฐินในปี ๒๕๕๒ 
ได้ ๒๑ ล้านกว่าบาท  ราชการได้อนุมัติเบื้องต้นให้ ๒๕ ล้าน ในส่วนของราชการ
ก็เซ็นสัญญากับผู้ว่าราชการ ส่วนที่เหลือนอกจากนั้นเซ็นสัญญากับอาตมา ในฐานะ
เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ สร้างครั้งเดียวก็มีอาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน โรง
หุงต้ม โรงซักฟอก บ้านพักหมอ ๓ หลัง บ้านพักพยาบาล ๓ ชั้น สร้างคราวเดียวกัน
เลย ใช้เวลาก่อสร้าง ๒ ปีแล้วเสร็จ  แล้วเมื่อปีที่แล้วก็ได้กราบอาราธนา เจ้าประคุณ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ไปเป็น
ประธานมอบโรงพยาบาลนี้ให้แก่ทางราชการ เป็นอันว่าโรงพยาบาลก็สำาเร็จ แต่ว่า
ยังให้บริการไม่เต็มที่  เพราะว่า หมอพยาบาลยังไม่เพียงพอ  เราสร้างโรงพยาบาล
นี่โยม อย่างดีก็ ๓ ปีเสร็จ  ๓ ปีเสร็จนี่ หมอเรียนยังไม่ได้ครึ่งทางนะ เพราะหมอต้อง
เรียน ๖ ปี ๘ ปี  เมื่อเดือนที่แล้วนี่อาตมาก็ยังต้องโอนสตางค์ไปให้ล้านหนึ่ง ค่าซัก
ผ้า ค่าโน้น ค่านี้  อาตมาไม่อยากไป ไปทุกทีก็ถูกขอสตางค์ทุกที  เพราะงบประมาณ
ไม่เพียงพอ และการบริการก็บริการฟรี  ดีที่ว่าอาตมานั้นขยักสตางค์ไว้ ที่โยมให้ไว้
นี่ ไม่ให้หมด  เมื่อเดือนที่แล้วนี่ให้ไป ทำาเสาธง ที่หน้าโรงพยาบาลน่ะ ต้นหนึ่ง ๕ 
แสน อันนี้อาตมาก็ไม่ต้องออก ท่านเจ้าคุณธรรมปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดปฐมเจดีย์ 
เขียนเช็คให้มาแล้วอาตมาก็เอาเงินที่เก็บไว้นี่ให้ไปอีก ๕ แสน  ลงไปเสริมในสิ่งที่



200 201

ขาด  ต้องดูแลอยู่ ๒-๓ ปี ถ้าไปแวะแล้วเป็นอันว่า เสียสตางค์เกือบทุกครั้ง  ผู้รักษา
การผู้อำานวยการ  เออ..มันขาดอันนั้น อาจารย์  เอ้า..ทำาไมไม่ขอ ขอไปแล้วยังไม่ได้
มา ถ้าได้ที่ไหนก่อนก็ดี  เอา เออ เอา ๆ เดี๋ยวจะหาให้  รถก็ซื้อให้ รถตู้ รถฉุกเฉิน 
เจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำานี่ให้คันหนึ่ง ก็ ๒ ล้านกว่าบาท มีเครื่องช่วยชีวิตพร้อม
อุปกรณ์ทุกประการ ตั้งแต่รถเครื่อง รถปิคอัพ รถตู้ จัดหาให้ครบ เครื่องมือแพทย์ทุก
อย่าง  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามเจตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ปรารภไว้ แต่ท่าน
ยังไม่ได้ลงมือสร้างก็ถึงแก่มรณภาพ อันนี้ก็เรียกว่า เรื่องปณิธานข้อที่ ๓ เรื่องการ
สร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

เรื่องที่ ๔ ก็เรื่อง ธรรมท�ย�ท  ธรรมทายาทเราต้องตีความว่า เรื่องมรดก
ทางธรรมของหลวงพ่อ เรื่องนี้อาตมาทำาองค์เดียวไม่ได้ คือกิจกรรมที่หลวงพ่อดำาเนิน
การไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ญาติโยม เช่น การอุปสมบทพระภิกษุ  เมื่อสมัยหลวงพ่อ
ยังมีชีวิตจะเริ่มบวชเดือนกุมภา  กุมภา มีนา เมษา พฤษภา และมิถุนา หยุด ไปบวช
กรกฎา เข้าพรรษา  พฤศจิกา ธันวา ไม่ได้บวช แต่เมื่ออาตมารับช่วงเป็นเจ้าอาวาส
ต่อจากหลวงพ่อ ก็บวชทุกเดือน พฤศจิกา ธันวา มกรา กุมภา แล้วมีคนนิยมมาบวช
เดือนหนึ่งก็ร้อยกว่ารูป  และได้จัดตารางอบรมให้ความรู้แก่พระ ตามสมควรแก่วันที่
เขาบวชอยู่  โดยได้อาศัยพระในวัดที่มีความรู้ความสามารถช่วยกัน  ถ้าอาตมาองค์
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เดียวคงทำาไม่ได้ แต่อาศัยพระภิกษุสามเณร ศิษย์วัดช่วยกันตามที่ตนถนัดในเรื่อง
ใดๆ ก็ช่วยกัน  

นอกจากนั้นเรื่องการพัฒนาภายในวัด ดังที่ญาติโยมเห็น เมื่อก่อนเช้าๆ พระ
ออกไปบิณฑบาต ในเขตกรรมฐาน  ขโมยข้ามรั้วมาด้านหลังก็งัดกุฏิพระบ่อย อาตมา
ก็ สร้�งกำ�แพงเสียใหม่ เวลานี้สูง ๓ เมตรกว่า คงจะกระโดดข้ามไม่ได้ต้องใช้กำาแพง
ล่ะ ส่วนทางด้านซอยชูชาตินี่ ตรงนี้น่ะเกินครึ่งกิโลนะ ๕ ร้อยกับ ๘ เมตร ในงบ
ประมาณว่า ๒๘ ล้าน ตอนนี้จ่ายไปแล้ว ๑๕ ล้าน แต่มีงานเพิ่มเช่น ให้ทำาขอบสระ 
แล้วก็รื้อสระ แล้วก็จะทำาระบบบำาบัดน้ำาเสีย อันนี่ยังไม่แล้วเสร็จ  สัญญานั้นหมดไป
นานแล้วแต่ว่างานยังไม่เสร็จ 

แล้วก็ ศ�ล� ๑๐๐ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ศาลานี่เกือบเสร็จแล้วนะ 
เหลืออยู่ห้องเก็บของ ๒ ห้อง แล้วก็บานประตูใหญ่ๆ ๒ บาน มันกว้าง ๒ เมตรกว่า 
สูง ๒ เมตร ๗๐ ไม้นั้นก็ไปซื้อแล้วก็อบยังไม่แห้งได้ที่  เขาก็ยังไม่กล้าทำา  ส่วนประตู
หน้าต่างนอกนั้นเสร็จเรียบร้อยติดตั้งแล้ว  ศาลาหลังนี้ลองให้มหาสมชายซึ่งเป็นฝ่าย
จัดทำาบัญชีค่าใช้จ่ายนี่ รวมหยาบๆ จ่ายไปแล้ว ๖๐ ล้านนิดๆ เพราะว่า ก่อสร้างแล้ว
ค่อนข้างจะใช้วัสดุที่ดี  เช่นไม้พื้นนี่ ไม้สักหนา ๒ นิ้ว หน้ากว้าง ๑๐ นิ้ว กับ ๑๒ นิ้ว 
เฉพาะค่าไม้ก็ ๘ ล้านเข้าไปแล้ว แล้วพระพุทธรูปที่โยมช่วยกันหล่อนี่ ตั้งแต่เริ่มจน
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เสร็จสำาเร็จนี่ ค่าพระองค์นี้ก็ ๓ ล้าน ฐานชุกชีอีกต่างหาก  ทั้งหมดนี้เรียกว่า เป็นการ
สานต่องานที่หลวงพ่อทำาไว้ เพื่อให้วัดได้เป็นที่ชื่นชมของญาติโยม  

นอกจากนั้นงานการเผยแผ่ก็ยังได้จัดตั้ง “สถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงพระพุทธ
ศ�สน�แห่งช�ติและสังคม” คลื่น“ปัญญ�นันทะเรดิโอ” สถานีวิทยุวัดชลประทานฯ 
นี่ดังนะโยม  ถ้าไปแถวภาคอีสานนี่เขาฟังทุกจังหวัด เช้าๆ เขาถ่ายทอดเสียงอาตมา
ไป เวลานี้เข้าไปถึงประเทศลาวด้วย  วันก่อนอาตมาไปเทศน์ที่จังหวัดนครพนม ถ้า
โยมดูในโทรทัศน์นะ คงเห็นนะ คนไม่มากหรอก ก็ประมาณสักแสนนิดๆ มาทางฝั่ง
ลาวด้วย แล้วเทศน์กันจนสว่างนะ อาตมาเทศน์เลิกห้าทุ่ม แล้วพระเดชพระคุณพระ
ธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เทศน์ต่อไปเลิกตี ๑  แล้วมหาเจริญเทศน์ต่อไป
เลิกตี ๓  แล้วพวกรับไมค์ต่อจากมหาเจริญก็ทำาวัตรเช้า  ทำาวัตรเช้าเสร็จก็ใส่บาตร
แล้วก็ต่างแยกย้ายกันกลับ  เพราะเขาได้ยินเสียงทางวิทยุ ไม่เคยเห็นตัวจริง พอรู้ว่า
อาตมาไปนี่ คนมาเยอะ ไปลงเครื่องที่จังหวัดอุดรธานี แล้วก็นั่งรถอีก ๒ ชั่วโมง ทาง
โน้นก็รายงานเป็นระยะว่า เวลานี้ มาถึงนั้นแล้ว มาถึงนี้แล้ว พอไปถึงขึ้นธรรมาสน์
เทศน์ มองคนไม่เห็น มันสุดลูกหูลูกตา นั่งที่หน้าวัดพระธาตุพนมจนไปถึงแม่น้ำาโขง
บนถนนคนเต็มหมด แล้วน่ารัก คนภาคอีสาน ยอเขาหน่อย มาฟังธรรมนี่นุ่งขาวห่ม
ขาวหมดเลย ไม่มีสีอื่นปนเลย ขาวล้วนๆ นะ เขาปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่ นี่เขาก็
มาปรึกษาจะปฏิบัติธรรมงานวันพ่อ ในเดือนธันวา  แต่สำาคัญว่า อาตมาต้องไป  ถ้า
อาตมาไม่ไป เขาไม่จัด  ก็เห็นจะต้องไป  เพราะว่าเป็นงานเผยแผ่  นั่นก็เสริมจากที่
พระเดชพระคุณหลวงพ่อทำาไว้  

และ ปีนี้ในพรรษาตั้งกรรมการใหม่มาชุดหนึ่ง ให้ดูแลโยมที่มาค้างศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย์  เอาพวกมหาเปรียญที่ไปฝึกวิปัสสนามาแล้ว ไปจำาพรรษาต่างประเทศมา
แล้ว มาช่วยกัน เพราะถ้าหากว่า อาตมาทำาคนเดียวคงทำาไม่ได้  เดือนที่แล้วทั้งเดือน
ไม่ได้พูดวันอาทิตย์สักวันหนึ่ง อยู่แต่ต่างวัด  อาทิตย์ที่แล้วก็ไปเทศน์ที่ภูเก็ต ต้องการ
เอาปัจจัยช่วยท่านเจ้าคุณเทพปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดพังงา ซื้อที่ดินวัดท่านมี
เนื้อที่ ๘ ไร่เป็นพระอารามหลวง พอดีที่ติดกัน ๑๔ ไร่ เขาขาย ๑๐ ล้าน ก็เลยต้อง
ไปช่วยหา  วันนั้นไปเทศน์ที่จังหวัดภูเก็ต วัดเจ้าคณะจังหวัด ก็ยังไม่พอ ได้ ๓ ล้าน
เท่าไร ๓ ล้าน ๒ แสนหรือ  ยังขาดอยู่อีก ๖ ล้านกว่า เดี๋ยวต้องไปเทศน์อีกสัก ๒ ครั้ง  
การได้ซื้อที่ดินถวายพระอารามหลวงก็ถือว่า เป็นบุญเหมือนกัน  เพราะว่า นานๆ จึง
จะมีครั้งหนึ่ง 
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และเหตุการณ์สำาคัญก็คือ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ด้วยทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ ยกวัดชลประท�นรังสฤษดิ์ ตำาบลบางตลาด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เป็นพระอ�ร�มหลวงชั้นตรี ชนิดส�มัญ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ เป็นต้นไป  การพัฒนาวัดพร้อมทั้งกิจกรรมที่โยมทำา ส่งผลให้วัด ณ ปัจจุบัน
นี้เป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯท่านโปรดเกล้าฯ และอาตมา
ก็ได้เป็นเจ้าอาวาสครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  ครั้งที่ ๒ นี่เป็นเจ้า
อาวาสพระอารามหลวง  สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง  เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยา แล้วก็ไปรับพระบัญชาจากเจ้าประคุณสมเด็จวัดสระเกศ มา แต่ยังไม่ได้เอามา
วัด  ผู้ว่าฯ ยึดไปไว้ศาลากลางฯ จะเอามาอาทิตย์หน้าวันที่ ๑๔  เหตุที่คอยวันที่ ๑๔ 
ก็เพราะว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดภูเก็ต  เขาจะถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
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อีกฉบับหนึ่ง เลยจัดเสียทีเดียวรับตราตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงด้วย  รับด๊อก
เตอร์ด้วย จะได้ไม่รบกวนโยมหลายครั้ง เพราะฉะนั้น ในวันอาทิตย์หน้าที่ ๑๔ ก็จะ
มีงานเวลาบ่าย รับตราตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง แล้วรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดภูเก็ต  นี่
คือผลของการทำาตามปณิธานที่หลวงพ่อวางไว้ ทำาให้อาตมาพลอยได้รับเลื่อนฐานะ
จากพระเทพ ขึ้นมาเป็นพระธรรม จากพระธรรมดาก็ได้เป็นด๊อกเตอร์ฟรีๆ มา นี่ก็
เป็นใบที่ ๓ ถ้าแม้นว่าไม่ได้สืบต่องานที่หลวงพ่อวางไว้ก็คงไม่ส่งผลให้เกิดความเจริญ
ดังที่กล่าว โดยเฉพาะการได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นพระอารามหลวง ถือว่าเป็นเกียรติ
อันสูงของวัดและของโยมที่ช่วยกันสร้างสรรค์ จึงรายงานให้ญาติโยมทั้งหมดหลาย
ได้รับทราบไว้  

สุดท้ายนี้ในวันที่ ๑๐ ถ้าญาติโยมว่างก็มา ได้นิมนต์พระมาสวดพระพุทธ
มนต์ ๑๐ รูป แล้วก็ถวายเพลพระทั้งวัด ใครจะเอาอะไรมาร่วมทำาบุญก็ตามอัธยาศัย  
ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมท่านผู้ฟังโดยทั่วกัน ทุกๆ ท่านเทอญ
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(พระมหาวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน - ถอดไฟล์เสียง)

ธรรมะเพ่ือความสวัสดีของชีวิต
ธรรมกถ�โดย พระธรรมวิมลโมลี 

ณ ศาลาร้อยปีพระพรหมมังคลาจารย์ 
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ขอเจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และญาติโยมทุกท่านทั้งที่อยู่ที่ในวัดชลประทานฯ และ
ที่รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คลื่นปัญญา
นันทะเรดิโอทุกท่าน  ต่อนี้ไปจะได้แสดงธรรม  โยมก็จะได้ฟังธรรมกัณฑ์สุดท้ายแห่ง
ปี เพื่อชำาระล้างจิตใจ เพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับตนเอง ครอบครัว  ในที่สุดก็จะได้น้อม
เกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  พร้อมไปด้วยพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกๆ พระองค์  และประชาชนชาวไทยทั่วโลกได้มีความสุขสวัสดี ในโอกาสนี้ถือว่า
ทุกท่านได้มาร่วมบำาเพ็ญบุญเพื่อค้ำาจุนโลก  ค้ำาจุนพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนสืบไป 
ซึ่งอาตมาจะได้แสดง ณ โอกาสบัดนี้

	 นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
	 นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
	 นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

	 นาญฺญตฺร	โพชฺฌาตปสา				นาญฺญตฺร	อินฺทฺริยสํวรา
	 นาญฺญตฺร	สพฺพนิสฺสคฺคา				โสตฺถึ	ปสฺสามิ	ปาณินนฺติ	ฯ

ณ โอกาสบัดนี้  อาตมภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในโสตถิกถา  วาจา
เป็นเครื่องกล่าวซึ่งความสุขสวัสดี  อันอนุรูปแก่กิริยา คือการกระทำา ที่พุทธบริษัท
ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้มีสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เริ่มแต่คณะ
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รัฐมนตรีและคณะกรรมการมหาเถรสมาคมอันเป็นองค์กรปกครองสูงสุดแห่งคณะ
สงฆ์ไทยได้มีความเห็นพ้องต้องกันให้วัดที่มีในพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เพื่อ
นำาพาญาติโยม เข้าสู่กิจกรรมแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ถ้าหากว่า
ญาติโยมได้ใกล้ชิดกับวัดในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำาบล  ก็ไม่ต้องเดินทางไกลถึงสอง
สามร้อยกิโล ไม่สิ้นเปลืองค่าเชื้อเพลิง ไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิดความสูญเสีย  แต่เพราะ
เราเอาความสุขสนุกสนานไปไว้ไกลบ้าน ไปไว้ไกลวัด เลยต้องเที่ยวตามคว้าหาความ
สุขไปตามดอย ไปตามทะเล  บางครั้งก็ไม่พบความสุข พบความทุกข์กลับมา  มหา
เถรสมาคมและรัฐบาลเห็นความเสื่อมโทรมแห่งทรัพย์สินและชีวิตของคนไทย แต่ละ
ปีๆ ในเทศกาลต่างๆ หวังที่จะหยุดยั้งอันตราย รักษาชีวิตของประชาชนไว้ด้วยอุบาย
วิธีต่างๆ  การจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมข้ามปีเป็นกิจกรรมหนึ่ง
เพื่อพิทักษ์รักษาคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของญาติโยมทั้งในโลกนี้และทั้งในโลก
อื่นให้อยู่มั่นคงถาวรสืบไป 

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง แห่งนี้ ซึ่งได้รับพระมหากรุณา
โปรดเกล้าให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕  
น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และคิดถึงคุณูปการของรัฐบาล  คิดถึงคุณูปการ
ของมหาเถรสมาคม  จึงสนองนโยบายของมหาเถรสมาคมและรัฐบาลด้วยการเป็น
ศูนย์กลางจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้เชิญชวนญาติโยม ส่วนมากก็มาบำาเพ็ญบุญกุศลที่
วัด หรือญาติโยมที่เคยเลื่อมใสศรัทธาเป็นลูกศิษย์ลูกหาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทะ อันเป็นพระผู้เผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาตลอดชีวิต ได้มารวมใจกัน  อาตมาก็คิดไม่ถึงว่าจะมีโยมมามาก เดิมก็พูดไว้
กับพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดในอารามว่า ถ้าญาติโยมมาสัก ๓๐๐ คนก็ถือว่า
มากแล้ว ให้ไปซื้อหนังสือสวดมนต์มา ๓๐๐ เล่ม  แต่ ๓๐๐ เล่มน่ะ โยมจองหมด
ตั้งแต่กลางวัน  ตอนหัวค่ำาก็ไปซื้อมาจนหมดร้าน ที่ร้านเขาหมดแล้ว  แปลว่าโยม
ทุกคนไขว่คว้าหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต  ก็มีพระถามว่า เชิญใครมาเป็นประธาน  
อาตมาบอกว่า ที่วัดชลประทานฯ นี่ไม่เชิญ ไม่ว่าผู้ว่าฯ หรือใคร  เพราะล้วนแต่
เป็นโยมอุปัฏฐากวัด  ท่านผู้ใดว่างผู้นั้นจะมาเองทุกปี  มีงานสำาคัญ มีงานบวชนาค
แต่ละเดือน  ถ้าไม่เป็นผู้ว่าฯ ก็รองผู้ว่าฯ  เพราะท่านเป็นเจ้าของวัด  พระอาราม
หลวงนั้น โยมอุปัฏฐากของวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เดิม
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ก็เรียกว่า เป็นมรรคทายกหลวง ดูแลพระภิกษุสามเณร  ดูแลกิจการงานของวัดให้
เป็นประโยชน์สาธารณะ  ซึ่งถือว่า วัดต้องเป็นศูนย์กลาง เป็นที่รวมแห่งน้ำาจิตน้ำาใจ
ของญาติโยม  อาตมาเป็นเจ้าอาวาส พูดแบบภาษาชาวบ้านว่า ปลื้มปีติยินดีใน
สามัคคีธรรมของโยม

ถ้าจะจำาแนกแจกแจงในมหาสมาคมนี้ มีทั้งนายพลทหาร มีทั้งนายพลตำารวจ 
มีทั้งฝ่ายบริหาร มีทั้งฝ่ายตุลาการ มีทั้งฝ่ายการเมือง แต่ไม่ต้องการระบุนาม เพียงให้
เรารู้ว่า ความแตกต่างของคน เป็นไปตามอำานาจของกรรม กรรมในที่นี้โยมอย่านึก
ว่า กรรมเวร  กรรมตัวนี้แปลว่า การกระทำา  ภาษาพระพุทธเจ้าท่านใช้ว่า กมฺมํ	สตฺ
เต	วิภชฺชติ แปลว่า กรรมย่อมจําแนกคนให้แตกต่างกัน  อันที่จริงอาตมาก่อนบวช
ก็เป็นคนเหมือนโยม แต่พอมาบวช พระสงฆ์ท่านสวดสมมุติ ก็เรียกว่า เป็นสมมุติ
สงฆ์ ก็ต่างจากโยม แต่พื้นฐานเดิมคือ เป็นคน เป็นมนุษย์ เป็นคนไทยเหมือนกัน  แต่
เพราะมาทำาหน้าที่อย่างนี้ ก็เลยเรียกว่า เป็นพระ  โยมที่เป็นผู้ว่าฯ  เป็นรองผู้ว่าฯ  ที่
เรียกอย่างนั้นก็เพราะไปทำาหน้าที่ตรงนั้น  คนที่ได้ชื่อว่า ทหาร ก็เพราะไปทำาหน้าที่
ปกป้องบ้านเมือง เปรียบเสมือนรั้วของชาติบ้านเมือง  ข้าราชการแผนกต่างๆ เดิม
เราเรียกว่า “ต่างพระเนตร ต่างพระกรรณ”

ที่ใช้คำาว่า “ต่างพระเนตร ต่างพระกรรณ” นั้น  ประเทศไทยหรือประเทศใน
เอเชียเรานั้น ก่อกำาเนิดมาจากพระมหากษัตริย์  และพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้ดูแล
สุขทุกข์ของประชาชนด้วยพระองค์เอง  แต่สมัยโบราณคนมันมีน้อย อย่างเช่นสมัย
พ่อขุนรามคำาแหง ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของราชาธิปไตยอันผสมด้วยธรรมาธิปไตย  
พระองค์ทรงแขวนระฆังไว้ที่หน้าพระราชวัง ใครมีความทุกข์ก็ไปสั่นระฆัง แล้วก็จะ
มีมุขอำามาตย์ราชมนตรีมารับฟังความทุกข์นำาขึ้นทูลเกล้า แล้วพระองค์ก็จะมีพระ
ราชวินิจฉัยแก้ปัญหานั้นได้  เมืองเมืองหนึ่งก็เท่ากับจังหวัด คือจังหวัดสุโขทัย แล้ว
ไม่ใช่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เพราะเหนือขึ้นไปก็มีเมืองอีกเมืองหนึ่ง ชื่อว่า เมือง
ศรีสัชนาลัย  ดังนั้น ระบบราชาธิปไตยอันผสมด้วยธรรมาธิปไตยในยุคโบราณนั้น  ท่าน
บริหารบนหลักแห่ง “ทศพิธราชธรรม” สามารถเฉลี่ยความสุขให้แก่อาณาประชา- 
ราษฎร์ได้อย่างทั่วถึง กำาราบปราบปรามผู้ที่ประพฤติมิดีมิชอบ อันเป็นผู้ประทุษร้าย
ความสงบสุขของสังคม ทีนี้เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไปทางสังคม  
เรารวมเอาหลายๆ เมืองเข้ามาเป็นประเทศ  เช่น  เมืองโคราช  เมืองเชียงใหม่  
เมืองลำาพูน  เมืองลำาปาง  เมืองพิษณุโลก  แล้วมารวมเป็นประเทศ  พื้นที่รับผิด
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ชอบของพระมหากษัตริย์ก็กว้างขวาง  สมัยพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช หรือพระ
นเรศวรมหาราช  ราชอาณาจักรไทยลงไปถึงสุดแดนคือประเทศสิงคโปร์  อาณาจักร
กว้างใหญ่เข้าไปในเขมร เข้าไปในลาว เข้าไปในพม่า  เมื่อประเทศกว้างใหญ่แต่
พระราชาเท่าเดิม คือพระองค์เดียว  จะทำาอย่างไรให้ดูแลสุขทุกข์ของอาณา 
ประชาราษฎร์  จึงได้เกิดระบบขึ้นระบบหนึ่งเรียกว่า ระบบต่างพระเนตรต่างพระ-
กรรณ  ต่างพระเนตรต่างพระกรรณก็คือเจ้าเมือง  เจ้าประเทศราช หรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายให้จัดการเมืองนั้นเมืองนี้  เดิมใช้คำาว่า “ต่างพระเนตรต่างพระกรรณ” 
ข้าราชการตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน  โบราณนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นขุนแล้ว ขุนนั้น ขุนนี้  ข้าราช-
การทุกหมู่เหล่าจึงเป็นเสมือนตา เป็นเสมือนหูของพระเจ้าแผ่นดิน  จึงใช้ศัพท์ว่า 
“ต่างพระเนตร ต่างพระกรรณ” ดูแลสุขทุกข์ประชาชนแทนพระเจ้าแผ่นดิน  ที่เรา
เรียกว่า รับราชการสนองพระเดชพระคุณในองค์พระมหากษัตริย์  เพื่อให้รู้ที่มาและ
ประวัติการบริหารราชการแผ่นดินแต่ละยุคแต่ละสมัย  คนที่เข้าสู่ระบบราชการก็
ถือว่าเข้าสู่ระบบต่างพระเนตร ต่างพระกรรณ  ทำาไมเขาใช้อย่างนี้  ตามีหน้าที่หนึ่ง  
หูมีหน้าที่หนึ่ง  แต่สองอย่างนี้แหละจะรู้ความสุขความทุกข์  บางครั้งตาไม่เห็น แต่
ว่าหูได้ยิน  บางครั้งมีคนไม่กล้าพูด แต่ว่าไปเห็นเข้าก็นำามาแก้ปัญหา  แม้ยุคจะ
เปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตย  แต่ประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข  ข้าราชการก็ยังได้ชื่อว่า เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ  ยังคงเป็นต่างพระเนตร ต่างพระกรรณ 

วัดวาอารามท่ีสร้างขึ้นในประเทศไทยก็โดยพระบรมราชานุญาตแห่งพระ
มหากษัตริย์  เมื่อวัดมีมากพระองค์ไม่สามารถดูแลทั่วถึงก็มอบหมายให้เจ้าบ้านผ่าน
เมืองเป็นผู้ดูแล  ต่อมาก็จัดระบบวัดขึ้นเป็น ๒ ประเภท คือ วัดราษฎร์ ได้แก่ วัด
ที่ประชาชนทั่วไปสร้างขึ้นอย่างหนึ่ง  พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ทรง
สร้าง หรือบูรณะ หรือวัดที่ชาวบ้านสร้างแต่เห็นว่ามีความมั่นคง ก็ย้ายเข้าบัญชีพระ
อารามหลวง  พระอารามหลวงนั้นอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์  เช่นว่า การถวายผ้า
พระกฐิน ต้องเป็นของหลวง  แต่พระมหากษัตริย์ก็เสด็จไม่ได้ทุกวัด  ก็มอบหมายให้
หน่วยงานหรือท่านผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพนำามาถวาย  โดยที่สุดถ้าไม่มีใครเป็นเจ้า
ภาพถวายผ้าพระกฐินหลวง  เจ้าภาพหลักคือผู้ว่าราชการฯ  หรือรองผู้ว่าราชการฯ 
ที่ได้รับมอบหมาย นั่นแปลว่า ภาระความรับผิดชอบต่อวัดที่ราชการมี  ทางวัดจึง
ทำางานประสานกับหน่วยราชการอยู่อย่างสม่ำาเสมอ  เพราะเป้าหมายของวัดกับเป้า
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หมายของราชการ ก็คือขจัดทุกข์บำารุงสุข เอื้อประโยชน์แก่อาณาประชาชนที่เข้า
ประกอบกิจการอันเป็นบุญเป็นกุศล 

วัดชลประทานรังสฤษดิ์  พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมังคลาจารย์
ได้วางแบบให้เป็นวัดแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ทุกกิจกรรมต้องสอดแทรก
การสอนธรรมะ  ไม่ว่างานใดๆ  แม้แต่โยมจะมาถวายสังฆทาน  ต้องให้พระอธิบาย
ว่า ถวายสังฆทานคืออะไร มันจะได้บุญอย่างไร  สิ่งใดที่เป็นไปเพื่อสติปัญญาก็ทำาใน
สิ่งนั้น  เช่น งานบวช พยายามลดค่าใช้จ่ายของญาติโยม  แต่พยายามเพิ่มสติปัญญา
ให้แก่ผู้บวช  เริ่มตั้งแต่บวชไม่ต้องดูฤกษ์  สึกไม่ต้องดูฤกษ์  คนไปเสียเวลากับฤกษ์
ผานาทีเยอะแยะ  ความก้าวหน้าก็ไม่เกิดขึ้น  เราดูนักธุรกิจเขาไม่ดูฤกษ์ผานาที  ได้
โอกาสขายได้เขาขาย  ได้โอกาสช้อนได้เขาช้อน  ไม่ต้องไปดูว่ามันเป็นฤกษ์อะไร  คน
ไทยนับถือพระพุทธศาสนามานาน  แต่ไปหลงงมงายอยู่กับฤกษ์ผานาที  คนไปหลง
งมงายนั้นจะเสียประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์  แล้วก็พัฒนาไม่ทันเขา  เพราะมัว
แต่ไปเชื่อเรื่องอันไกลจากวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์  ทางวัดจัดเจริญพระพุทธ-
มนต์ข้ามปีก็มิได้มุ่งหมายให้โยมเชื่อพุทธมนต์เพียงอย่างเดียว  แต่นำาพุทธมนต์นั้นมา
อธิบายให้โยมรู้ความหมายแต่ละเรื่องว่า เราจะนำาธรรมะของพระองค์ที่เราสวดได้นี่ 
มาประพฤติปฏิบัติกันอย่างไร  เช่น พระบาลีที่อาตมภาพยกขึ้นมาเป็นบทนิกเขปบท
เบื้องต้นว่า

         นาญฺญตฺร	โพชฺฌาตปสา				นาญฺญตฺร	อินฺทฺริยสํวรา
					 นาญฺญตฺร	สพฺพนิสฺสคฺคา				โสตฺถิํ	ปสฺสามิ	ปาณินนฺติ	ฯ

ความว่า สมัยหนึ่ง เทวดาตนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามเรื่อง
ความสวัสดีว่า ในเทศกาลต่างๆ ญาติโยมมักจะอวยพรกัน  ขอให้สวัสดีมีโชคมีชัย 
“สวัสดีปีใหม่” เจอกันก็สวัสดีกัน  เทวดาถามพระพุทธเจ้าว่า ความสวัสดีมีชัยจะเกิด
ขึ้นได้เพียงพูดด้วยวาจาหรือต้องปฏิบัติ  พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเป็นคาถาดังที่กล่าว
แล้ว  แปลเป็นภาษาไทยว่า “นอกจากความรู้  ความเพียร  ความระมัดระวัง  และ
ความเสียสละแล้ว  เรายังไม่มองเห็นทางอื่นที่จะก่อให้เกิดความสวัสดีแก่หมู่สัตว์ทั้ง
หลาย”

หมู่สัตว์ทั้งหลายจะประสบความสุขความสวัสดี ก็ด้วยการปฏิบัติตามหลัก
ธรรม ๔ ประการ   
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๑. คว�มรู้  ท่านใช้คำาว่า โพชฺฌา โพชฺฌา นี่แปลว่า องค์แห่งความรู้  ความ
รู้นั้นมันพลิกผันเปลี่ยนคน  จากคนหนึ่งไปสู่ความเป็นคนหนึ่ง  ทำาให้เกิดความแตก
ต่าง  นี่ที่ในวัดปีที่แล้ว มีพระกำาลังเรียนในระดับปริญญาเอก  มี ๕ รูป  จะจบปีนี้
บ้าง  จะจบปีหน้าบ้าง  พอจบปริญญาเอกเขาก็เรียกว่า ด๊อกเตอร์ อักษรย่อ ดร. มัน
ก็แปลกไปจากพระทั่วไปที่ไม่จบ  เพราะความรู้  เวลานี้โยมยอมรับไหม แต่อาตมา
ยอมรับ  ยอมรับว่า เวลานี้บางอย่างเราโง่  สู้ลูกสู้หลานไม่ได้  เช่น เรื่องคอมพิวเตอร์  
เรื่องไอโฟน  เรื่องไอแพด  เรื่องเฟซบุ๊ค  เรื่องไลน์อะไรต่างๆ บางคนมีโทรศัพท์ก็ได้
แค่เปิด..แล้วก็รับ..แล้วก็ปิด  แต่ว่าไปซื้อมาทุกเวอร์ชั่น ซื้อให้เสียสตางค์  เพราะทำา
ไม่เป็น  บางทีดังขึ้นมาจะปิดไม่รู้จะทำาอย่างไร..อีหนูปิดให้หน่อย.. เรายอมรับว่า สิ่ง
เหล่านั้นเราไม่ทันลูกไม่ทันหลาน  แต่ลูกหลานก็ไม่ทันเราในเรื่องประสบการณ์ชีวิต  
ในเรื่องประสบการณ์ของสังคม  พระพุทธเจ้าจึงใช้คำาว่า โพชฺฌา โพชฌงค์  แปลว่า 
องค์ความรู้ 

องค์ความรู้น่ะมันกระโดดมาอย่างเดียวไม่ได้  เหมือนโยมอยู่บ้านจะตำาน้ำา
พริกสักถ้วยนี่ เอาแต่พริกอย่างเดียวมันเป็นน้ำาพริกไหม..เป็น..แต่ว่าคงทานไม่ได้  
องค์ประกอบของน้ำาพริกมันมีอะไรบ้าง  โยมแม่ครัวอธิบายได้ดี  ต้องมีกะปิ ต้องมี
น้ำาตาล ต้องมีพริก มีกระเทียม มีหอม  มีกุ้ง หรือไม่ก็มีปลาทู  มีมะนาว  มีของ
เหล่านั้นแล้วไม่มีครกก็จะไปตำากะอะไร  เอาถ้วยมาตำาก็ไม่ได้  แปลว่า องค์ประกอบ
ของน้ำาพริกก็ต้องหลายอย่าง  องค์ประกอบของความรู้ ถ้าโดยพื้นฐานจริงๆ ก็ต้อง
ใช้คำาว่า สติปัญญา  “สติ” นั้นในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นฐานของชีวิต  เราเรียกว่า 
“สติปัฏฐาน”  ให้คนกำาหนดรู้เรื่องกาย เรื่องเวทนา เรื่องจิต เรื่องธรรม  กาย เวทนา 
จิต ธรรม ก็คือกำาหนดรู้ในธาตุ ๔ ในร่างกาย เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ประสบความ
สวัสดี เพราะขาดความรู้ในแต่ละแขนง ในแต่ละเรื่อง  หรือรู้แต่ไม่เอามาใช้  อย่าง
เขาบอกว่า “๗ วันอันตรายนี่จะให้เป็นศูนย์” คงเป็นศูนย์ไม่ได้  ตอนนี้ตายไปแล้ว 
๒๒๐ แล้ว  เพราะอะไร  เพราะคนเหล่านั้นไม่มีความรู้ หรือไม่เอาความรู้มาใช้  ไป
ตามถนนเขาก็จะมีจุดสกัด  แต่พอเลยจุดสกัด  ดื่มเหล้า  ขับเร็ว  รถเครื่องปาดหน้า
เขา รถปิคอัพ  มีรถแต่ไม่มีความรู้เรื่องรถ  มีรถแต่ไม่มีความรู้ว่า เราจะขับอย่างไร
ให้ปลอดภัย  มันก็เท่ากับว่าขาดความรู้ พอขาดความรู้ สิ่งที่มาแทนที่ก็คืออุบัติเหตุ 
ตายไป ดังที่ญาติโยมทราบ  นี่คือคนขาดความรู้  คนขาดความรู้อยู่ใกล้ยาก็ตาย โยม  
สมมุติว่า เขาให้ยาแก้ปวดศีรษะมา ว่าให้รับประทานครั้งละ ๕ เม็ด  โยมบอกว่า ไม่
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ต้องรับหลายครั้ง เอาเสียทีเดียวหมดเลย 
๒๐ เม็ด  แทนที่ยาจะเป็นยา ก็กลายเป็น
ยาฆ่าตัวตาย  เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ต้องใช้
ความรู้ 

เพราะฉะนั้น โยม ในชีวิตประจำาวัน 
พระพุทธเจ้าสอนให้รู้แม้กระทั่งว่า นอน  
ถ้านักปฏิบัติธรรมจะ “นอนหนอ” แล้ว
ก็ภาวนาไปจนหลับ  หลับแล้วจะลุก จะ 
“ลุกหนอ” ถ้าลุกพรวดพราดไม่ได้  เดี๋ยวก็ศีรษะไปทิ่มกับฝาเข้า  ลุกแล้วยังไม่ยืน
นะ นั่งไว้ก่อน  แล้วท่านบอกว่า “อยากยืนหนอ” เอ้า ยืน  ยืนสักพัก “อยากเดิน
หนอ” บางคน โอ๊ย! เจ้าคุณ! ถ้าทำาอย่างนี้จะไปหากินที่ไหนทันเขาเล่า  บอกว่า 
อาตมาตั้งแต่บวชมานี่ ยังไม่เห็นพระที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยากจนข้นแค้น  คน
ที่มั่นอยู่ในศีลธรรมยังไม่เห็นยากจนข้นแค้น  คนมาทำาบุญทุกวันอาทิตย์ นี่อาตมายัง
ไม่เห็นเอาบ้านไปจำานอง  แต่คนไปบ่อนไม่ถึงทุกอาทิตย์ ก็บ้านต้องไปนอนธนาคาร  
ระหว่างไปวัดกับไปบ่อนนี่ ใครหมดทรัพย์สมบัติก่อน  โยมลองคิดดู นี่สวัสดีเพราะ
เรามีความรู้และต้องเอาความรู้มาใช้ 

๒. ต้องมีตบะ ความอดกลั้นอดทน  ที่เขาบอก บำาเพ็ญตบะ  บางคนขาด
ความอดกลั้นอดทน  ความอดกลั้นอดทนเราแปลเป็นไทยว่า ให้คอยได้ ให้รอได้  ถ้า
คนเป็นชาวนา วันนี้ไปหว่านข้าว แล้วพรุ่งนี้จะไปเกี่ยว ข้าวที่ไหนหว่านคืนเดียวเกี่ยว
ได้  มันต้องคอยให้มันสมเหตุสมผล  เรื่องบางเรื่องต้องคอย  คนบางคนนี่เอาลูกมา
ฝากบวช ให้บวช ๗ วันนะ สอนให้ดีนะท่านเจ้าคุณ ลูกผมมันเลว..ไม่ไหว  เอ๊ะ..๗ 
วัน ลูกโยมไปเข้าโรงเรียน ๗ วันนี่เขาจะออกประกาศนียบัตรให้ไหม  ๗ วันมันยังรู้จัก
คุณครูไม่หมด  ไอ้ไปเที่ยวไปเล่นไปได้เป็นปี แต่มาบวชเอา ๗ วัน แล้วให้สอนให้ดี  อยู่
บ้าน ๒๐ ปีไม่สอนเลย  เท่ากับว่าเราเอามีดที่เราซื้อมาตั้งไว้ ๒๐ ปี สนิมเกรอะ แล้ว
มาฝน ๗ ทีแล้วให้มันคม เอาไปโกนผมได้นี่ มันเป็นไปไม่ได้  โรงเรียน มหาวิทยาลัย
ต้องอยู่กัน ๕ ปี ๗ ปี เรียนหมอต้อง ๘ ปี  ๘ ปี ยังไม่ได้ดีต้องไปเรียนเฉพาะทางอีก  
กว่าจะเป็นหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญได้  ทางด้านศีลธรรมก็เหมือนกัน  ไม่ใช่ว่านั่งรถผ่าน
หน้าวัดแล้วมันจะฉลาดขึ้น  มันต้องเอาธัมโม ธรรมะไปคิด ไปพิจารณา  รู้จักคอยได้  
รู้จักอดได้  รู้จักทนได้ 

“สติ” นั้น ในทางพุทธศาสนา
ถือว่าเป็นฐานของชีวิต  
เราเรียกว่า “สติปัฏฐาน”  
ให้คนกำาหนดรู้ เรื่องกาย 
เรื่องเวทนา เรื่องจิต 
เรื่องธรรม
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คนบางคน “จนเพราะไม่อด” เห็นอะไรอยากได้เรื่อยไป  บางคน “จนเพราะ
ทนไม่ได้” เห็นเขามีอะไรก็อยากมี ไม่ได้ดูฐานะของตนเอง ก็เลยลำาบากยากจน  ต้อง
อดต้องทน คอยไปก่อน  ยังไม่พร้อมไม่เป็นไร คอยไปก่อน  ที่วัดมีเด็กมาอยู่แล้วก็
เรียนหนังสือหลายคน  จบแล้วก็ไปทำางาน  อาตมาก็ถามว่า เธอทำางานได้เงินเดือน
เท่าไรล่ะลูก  ได้หมื่นสองหลวงพ่อ  ได้หมื่นสาม  ค่ารถเดือนละเท่าไร  ค่าอาหาร
เดือนละเท่าไร  เดือนหนึ่งเหลือเท่าไรล่ะลูก  เหลือประมาณ ๓,๐๐๐ หลวงพ่อ  แล้ว
นี่คิดจะออกไปเช่าบ้านอยู่  ค่าเช่าบ้านเดือนละ ๔,๕๐๐ ค่ากับข้าวอีก อะไรอีก แล้ว
จะไปเอาจากไหนมาจุนเจือล่ะ  เอาอย่างนี้ได้ไหมล่ะ  ทนอยู่วัดไปก่อน  บางคนทน
ได้มันก็อยู่  พร้อมเมื่อไรก็ไป  ลูกหลานของญาติโยมบางคน  อดไม่ได้ ทนไม่ได้  เขา
จะมีรถคันแรกก็จะมีกับเขาด้วย  ไอ้ชักหน้าก็ยังไม่ถึงหลัง แล้วจะไปชักตรงกลางอีก 
แล้วมันจะเอาอะไรปิดล่ะ  มันต้องถามตัวเองว่า เราพร้อมไหมที่จะมีในเรื่องนั้นๆ  
ถ้าไม่พร้อมรอไปก่อน  ใช้รถเมล์ไปก่อน  ใช้รถแท็กซี่ไปก่อน  พร้อมแล้วเอาไม่มีใคร
ว่า  ปัญหามันก็จะเกิดน้อย  แต่ถ้าไม่พร้อม  แปลว่าไม่รู้จักรอ ไม่รู้จักคอย 

คนไม่รู้จักรอ ไม่รู้จักคอยนี่มีแต่เสียกับเสีย  ในอดีตกาลพระพุทธเจ้าเล่าไว้ว่า 
มีพราหมณ์ครอบครัวหนึ่ง  ธรรมเนียมอินเดียนี่  เขามีภรรยา ๒ คน ๓ คนก็ได้ถ้า
มีปัญญาเลี้ยง  พราหมณ์คนนี้มีภรรยา ๒ คน  ภรรยาคนโต เรียกว่า เมียหลวง  มี
ลูกคนหนึ่งเป็นผู้ชาย  อายุได้สัก ๓ ขวบ  แต่ภรรยาคนที่ ๒ นั้น กำาลังท้อง ยังไม่ได้
คลอด  สามีถึงแก่ความตาย  กฎหมายธรรมเนียมของอินเดียว่า ลูกผู้ชายจะต้องเป็น
ผู้รับทรัพย์มรดกของพ่อ  ถ้าไม่มีก็เข้าเป็นของหลวง  ทีนี้เมื่อเผาศพพ่อเสร็จแล้ว  ไอ้
ลูกคนโตก็ต้องการแบ่งสมบัติ  ทีนี้ภรรยาน้อยก็บอกว่า อย่าเพิ่งแบ่ง  ขอให้แม่คลอด
เสียก่อน  ถ้าคลอดมาเป็นผู้ชายก็สมบัติแบ่ง ๒  แต่ถ้าคลอดมาเป็นผู้หญิง สมบัติตก
ได้แก่ลูกผู้ชาย  ลูกผู้หญิงของเมียน้อยนั้นถ้าอยากได้สมบัติก็ต้องไปเป็นภรรยาของ
ลูกชายของเมียหลวง  ลูกก็รบเร้า แม่ก็อยากรู้  วันหนึ่งแม่ซึ่งท้อง เข้าไปในห้อง เอา
มีดมาผ่าท้องตัวเอง เพื่ออยากดูว่า ลูกเป็นผู้หญิง ผู้ชาย  โยมคิดดูว่าถ้าผ่าท้องเอา
เองอะไรจะเกิด ก็ตายทั้งแม่ทั้งลูก  นี่คือไม่รู้จักคอย ไม่รู้จักรอ คนมันไม่ได้ท้อง ๒๐ 
๓๐ เดือนเมื่อไร  ๑๐ เดือนมันก็คลอดแล้ว  แต่ความใจร้อนอยากรู้  เดี๋ยวนี้จึงเกิด
เรื่องอุลตร้าซาวด์  อยากรู้ลูกเป็นผู้หญิง ลูกเป็นผู้ชาย  ถามว่า รู้แล้วมันได้อะไรขึ้น
มา  แทนที่ถ้ารู้ว่า ลูกในท้องเป็นผู้หญิง ผู้ชายนี่  พ่อแม่ก็ต้องส่งเสริม  เป็นผู้ชาย
ก็ต้องส่งเสริมให้เป็นผู้ชาย  เป็นผู้หญิงก็ต้องส่งเสริมให้เป็นผู้หญิง  การใช้ความอด
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กลั้น อดทน  พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ขนฺติ 
ธีรสฺส	 ลงฺกาโร - ความอดกลั้น อดทน 
เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์” คนเรา
ถ้าไม่อดกลั้น อดทน ยากที่จะเจอของดี  
ต้องเอาใจใส่  นี่ในธรรมะข้อที่ ๒ 

ข้อที่ ๓. ว่า  นาญฺญตฺร	อินฺทฺริย 
สํวรา นอกจากการสำารวมอินทรีย์ จะ 
“สวัสดี” ไม่ได้  อินทรีย์นี่เป็นภาษาพระ 
ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ตานี่เขาเรียกว่า จักขุนทรีย์ หูเรียกว่า โสตินทรีย์  
จมูกเรียกว่า ฆานินทรีย์  ลิ้นเรียกว่า ชิวหินทรีย์  กายเรียกว่า กายินทรีย์  อินทรีย์
แปลว่า เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน  เช่น ตาของโยม หรือตาของอาตมา มันก็เป็นใหญ่
ในเรื่องดู  ทำาอย่างอื่นไม่ได้  เอาไปฟังเสียงแทนหูก็ไม่ได้  เอาไปดมกลิ่นแทนจมูกก็
ไม่ได้  เอาไปชิมแกงแทนลิ้นก็ไม่ได้  ใหญ่เฉพาะตน  แต่ว่าคนนี่ต้องมีอินทรีย์ครบ
ทั้ง ๖ อย่าง จึงจัดเป็นคนสมบูรณ์  มีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีใจ  ที่เขาบอกว่า 
สำารวมระวังอินทรีย์  ก็หมายความว่า ความระมัดระวังตัว  ความระมัดระวังตัวนั้น 
โยมมักรู้จักแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  เช่นว่า ถ้าเขาจะให้ไปรับราชการทางภาคใต้นี่
ไม่ไป  ถ้าไปก็ต้องระวังตัวแจ.. กลัว  จะออกเดินทางไปไหนมาไหน  อย่าว่าแต่โยม
เลย  เป็นพระนี่ อาตมาเขานิมนต์ไปนราธิวาส ไปยะลา  บอกเจ้าภาพว่า คุณอย่าขึ้น
ป้ายว่า นิมนต์พระธรรมวิมลโมลีมาเทศน์นะ  ถ้าขึ้นป้าย..ไม่ไป  แปลว่า ระวัง  เรา
กลัวจระเข้  เราก็ไม่ลงน้ำา ที่ๆ มีจระเข้อยู่  กลัวเสือเราก็ไม่เข้าป่า ในป่าที่เสือมันอยู่  
ทีนี้ถ้าเรากลัวอันตรายล่ะ  แล้วเรายังผ่าเข้าไปในแดนอันตราย  เราเป็นคนโง่หรือ
เป็นคนฉลาด  เขาบอกว่า ขับรถเร็ว..อันตราย  แล้วเราขับเร็ว  แปลว่า เราท้าทาย
กับอันตราย  คือไม่ระมัดระวังตัว 

พระพุทธเจ้าสอนให้ระมัดระวังตัว  โดยใช้ศัพท์ว่า อย่าประมาทในการดำารง
ชีวิต  พระองค์ตรัสว่า “ปมาโท	มจฺจุโน	ปทํ -  ความประมาทเป็นทางแห่งความ
ตาย”    “อปฺปมาโท	 อมตํ	 ปทํ	 - ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย”  
สอนกันอย่างนี้  ญาติโยมก็จำากันอย่างนี้  แต่ในทางปฏิบัติก็ไปอีกอย่าง  แล้วเราจะ
ว่า พระพุทธศาสนาไม่ช่วย หรือเราไม่ช่วยพระพุทธศาสนา  คนที่เขาทำาตาล ถ้าใคร
อยู่ทางจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดปทุมฯ  ที่เขาทำาน้ำาตาลขายน่ะ  ต้นตาลมันสูง  เขา

ธรรมะพระพุทธเจ้า
ก็เหมือนพะอง
ที่คาดไว้แล้วให้เราเดิน  
แต่ว่าเราไม่เดิน  
พระเตือนแล้ว ก็ไม่ฟัง ...
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เอาไม้ไผ่ไปคาดไว้เรียกว่า พะอง  คาดพะองไว้เรียบร้อย  น้ำาตาลก็อยู่บนปลายตาล  
ลูกตาลก็อยู่บนต้นตาล  คาดพะองแล้วนี่  กระบอกตาลมันจะลงมาไหม  ลูกตาลมัน
จะลงมาไหม  หรือคนต้องเดินขึ้นไป  คนต้องเดินขึ้นไป ขึ้นไปเอาลูกตาล ขึ้นไปเอา
น้ำาตาล  แล้วอย่างนี้เราจะเรียกว่า ตาลไม่ช่วยได้ไหม...ไม่ได้  เพราะน้ำาตาลเขามีหน้า
ที่ออกเป็นน้ำาอยู่ในกระบอก  ลูกตาลเค้าก็มีหน้าที่ออกเป็นลูกอยู่ในทะลาย  คนจะ
เอาต้องขึ้นไปหยิบมา ต้องขึ้นไปตัดมา  ธรรมะพระพุทธเจ้าก็เหมือนพะองที่คาดไว้
แล้วให้เราเดิน  แต่ว่าเราไม่เดิน  พระเตือนแล้วก็ไม่ฟัง ตำารวจเตือนแล้วก็ไม่ฟัง ป้าย
ตรงข้างถนนก็เตือนแล้ว  ลดความเร็วหน่อย ทางโค้ง ทำารูปไว้ให้ดูด้วย  ข้างหน้าเกิด
อุบัติเหตุบ่อย  ไอ้คนคนหนึ่งอาตมานั่งไปด้วย แล้วตั้งแต่วันนั้นไม่นั่ง  พอถึงที่เขา
บอกว่า ข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุบ่อย  มันเหยียบปรู๊ดขึ้นไป ๑๕๐  ถาม ทำาไม?  ให้มัน
เร็วๆ จะได้พ้นที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ว่างั้น  เอ.. ตั้งแต่นั้นบอกว่า คนนี้มารับไม่นั่งแล้ว  
กลัวมันจะไม่พ้น นี่ เรามักจะไปดื้อด้านกับคำาสอนคำาเตือน  คำาสอนคำาเตือนเหล่านั้น 
เป็นคำาให้สติแก่เรา  โยมต้องนึกว่า..ดีแล้ว โชคดีที่เขาเขียนเตือนไว้  ทุกอย่างเขา
เขียนเตือนไว้น่ะ ถ้าเราปฏิบัติตาม ความปลอดภัยก็มี  บางแห่งเขาว่า “ปลอดภัยไว้
ก่อน”  มีเครื่องหมายกากบาทตัวโตๆ  ถ้าปฏิบัติตาม มันก็ปลอดภัย  แต่ถ้าไม่ปฏิบัติ
ตาม มันก็เสี่ยง นี่คือความระมัดระวัง 

ธรรมะข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า จะเกิดโชคดี สวัสดีมีชัย ต้องมีความ
เสียสละ - นาญฺญตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา ความเสียสละ  เหมือนอย่างพระบวชใหม่นี่เสีย
สละ  ไม่ไปเค้าท์ดาวน์ที่ไหน  มาเค้าท์ดาวน์ที่วัด  ค่าเหล้าก็ไม่ต้องเสีย  ค่าโรงแรม
ก็ไม่ต้องเสีย  ค่าน้ำามันรถก็ไม่ต้องเสีย  หัวก็ไม่แตก  เหมือนญาติโยมก็เหมือนกันน่ะ  
ถึงไปเชียงใหม่ ไปเชียงราย ไปฮ่องกง ไปเกาหลี  หัวไม่แตก หัวไม่โน แต่ว่าสตางค์
มันแตก ต้องเสียสตางค์  แล้วไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ไปทั้งครอบครัว  บางทีก็พ่อหนีไป
คนเดียว  บางทีลูกหนีไปคนเดียว  ไปแล้วทำาให้คนอยู่ข้างหลังเป็นกังวลอีก  ตัวเอง
ไปแล้วเอาความทุกข์ไว้ให้คนอื่นอีก  แต่ถ้าโยมว่า เอ้อ เราไม่ไปไหน อยู่บ้านนี่แหละ 
สวดมนต์ ไปวัดใกล้ ๆ บ้าน ไปมาสะดวก  รู้จักว่าเราอยู่ในวัยไหน  มันวัยเกินที่จะ
สนุกแล้วหรือยัง  อยู่ในวัยหนึ่งก็ เอ้อ มันยังเป็นเด็ก แต่เราก็ต้องให้สติ  ถ้าเป็นผู้ใหญ่
แล้วยังไปทำาตัวเป็นเด็ก เขาก็เรียกว่า เฒ่าทารก ดูไม่เหมาะ ไม่สม  ท่านบอกว่า รู้จัก
กาลเทศะ  เพราะฉะนั้นที่โยมมาไหว้พระสวดมนต์กัน  แปลว่า มาล้างบาปเพื่อจะ
สร้างกองบุญให้กับชีวิต 
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รุ่งอรุณของวันใหม่ ปีใหม่ เดือนใหม่  เราจะเอาบุญเป็นเครื่องรองรับชีวิต
ใหม่  บาปของปีนี้โยมอย่าเอาไปปีหน้า  ความยุ่งใจ ความไม่สบายใจ เกลียดใคร 
โกรธใคร ทิ้งเสียเลยปีนี้  ปีหน้าอย่าเอาไป 

ทีนี้บางคนลากหางยาวไปเลย ไม่ยอมตัด เรียกว่า ปล่อยหางไว้ ลากไป  
โกรธกัน ๓ ปีที่แล้วก็เอามาว่ากัน  นี่แหละ บ้านเมืองมันสงบระงับไม่ได้ เขาจะออก
กฎหมายปรองดอง  ปรองดองอะไร ด่ากันทุกวัน เช้า-เย็น  แล้วที่ด่ากันนะ ไม่ใช่
เด็กนะ  หัวหงอกหัวดำา ฟัน ๒ รุ่นแล้วน่ะ  เรียกว่า จะจองโลงอยู่แล้ว ยังไม่รู้จัก
ประนีประนอม  หรือว่าเอาไว้ค่อยจองเมรุพร้อมกับประนีประนอม  ตายมันจะได้ไป
สักกี่มากน้อย  อาตมานี่เห็นหลายศพที่วัด อดีตรัฐมนตรีบ้าง  อดีตผู้ว่าฯ บ้าง  ตาย
แล้วเผาช่องเดียวกับคนจนที่ไม่มีโลงจะใส่นั่นแหละ  แล้วจะไปอิจฉาตาร้อน อาฆาต
มาดร้ายกันไปถึงไหน  จะอยู่คนหนึ่งสักกี่ร้อยปี  แค่ร้อยปีก็ไม่รู้จะถึงไม่ถึง  ทำาไมเรา
ไม่สร้างมิตรไมตรี  ทำาไมเราต้องไปอาฆาตพยาบาท  คนกลุ่มนั้น คนกลุ่มนี้  คนสีนั้น 
คนสีนี้  สีไหนๆ ก็ตาย เห็นเอามาเผาไม่ดิ้นสักรายหนึ่งเลย ที่วัดนี้เผามันทุกสีเลยนะ  
ยังไม่เห็นสีไหนมาประท้วงว่า เอาตรงนี้ไม่ได้มันไปทับที่ของสีโน้น  คนเป็นนี่โง่กว่า
ศพเสียอีกบางครั้ง  ไม่รู้จักแยกแยะ ไม่รู้จักให้อภัย 

สุดท้ายญาติโยม ความสุขจะเกิดขึ้น ธรรมะง่าย สั้น  รู้จักให้อภัย  ลืมเสียบ้าง 
บ้านเราก็ดี ในครอบครัวก็ดี คนไม่เคยขัดใจไม่มีหรอก  แม้แต่พระอยู่ในวัดนี่  เป็น
พระก็ยังขัดใจกันนะ บางทีไปรับสังฆทานได้ปลากระป๋องไม่เท่ากันก็ชำาเลืองเหมือน
กันนะ  แต่ที่อยู่กันได้ก็เพราะ เออ ช่างเหอะ  หลวงพี่แกบวชนานแล้วให้แกหลาย
กระป๋องหน่อย นั่น  มันก็ให้อภัยกัน  ถ้าเรารู้จักให้อภัยกัน ความเคียดแค้น ความ
อาฆาตพยาบาทมันไม่มี  โยมมาไหว้พระสวดมนต์ ทิ้ง ความอาฆาตพยาบาท จอง
ร้าย นึกแผ่เมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ  ให้เขาได้ประสบความ
สุข ความสวัสดี  เมื่อคนทั้งหลายประสบความสุข ความสวัสดี  เราก็ได้รับความสุข 
ความสวัสดีด้วย พระพุทธเจ้าบอกว่า “ให้อย่างไร ได้อย่างนั้น - ทําอย่างไร ได้อย่าง
นั้น” หลวงพ่อปัญญาเทศน์ว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ถ้าไม่ให้ จะไม่ได้อะไรจากใครๆ  โยม
ต้องฝึกเป็นฝ่ายให้  อย่าคิดแต่จะเอา เราจะให้อะไรใครบ้าง ให้แล้วเราเสียของแต่ได้
น้ำาใจ  ให้แล้วเราเสียของแต่ได้มิตรไมตรี  มิตรไมตรีมันตีค่าตีราคาเป็นเงินเป็นทอง
ไม่ได้  น้ำาใจคนตีค่าตีราคาเป็นเงินเป็นทองไม่ได้  มิตรไมตรีนั้นถือว่า เป็นสิ่งแวดล้อม
ที่ทำาให้ชีวิตมีความสุข 
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ดังอาตมาแสดงธรรมะมาก็พอสมควรแก่เวลา

นตฺถิ	เม	สรณํ	อญฺญํ	 ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
พุทฺโธ	เม	สรณํ	วรํ	 พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตน	สจฺจวชฺเชน	 ด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้
โสตฺถิ	โว	โหตุ	สพฺพทา  ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่ท่านทั้งหลาย 
 ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ

นตฺถิ	เม	สรณํ	อญฺญํ		   ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
ธมฺโม	เม	สรณํ	วรํ	        พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตน	สจฺจวชฺเชน	       ด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้
โสตฺถิ	โว	โหตุ	สพฺพทา	  ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่ท่านทั้งหลาย   

 ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ

นตฺถิ	เม	สรณํ	อญฺญํ	     ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
สงฺโฆ	เม	สรณํ	วรํ	        พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตน	สจฺจวชฺเชน	       ด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้
โสตฺถิ	โว	โหตุ	สพฺพทา	  ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่ท่านทั้งหลาย   

 ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ

รับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในโสตถิกถา ก็สมควรแก่เวลา ขอยุติ
ลงคงไว้แต่เพียงนี้ 

เอวำ ก็มีด้วยประการฉะนี้.

(พระมหาวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน - ถอดไฟล์เสียง)
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งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๗ วัน
สัตตมวาร

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ 
ทรงพระกรุณ�โปรดบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลสัตตมว�ร 

พระร�ชท�นศพ พระธรรมวิมลโมลี
๑๔ เมษ�ยน ๒๕๕๖ 
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ร�ยน�มองค์แสดงพระธรรมเทศน�ในง�นบำ�เพ็ญกุศลศพ
พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙)

วันจันทร์ ๘ เม.ย. ๒๕๕๖ พระธรรมคุณ�ภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗)

 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรมหาวิหาร, 
 รองเจ้าคณะภาค ๗
วันอังคาร ๙ เม.ย. ๒๕๕๖ พระเทพปัญญ�โมลี (วิศิษฎ์  กนฺตสิริ  ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง, 
 เจ้าคณะจังหวัดพังงา
วันพุธ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๖ พระร�ชธรรมว�ที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วันพฤหัสบดี ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๖ พระร�ชปฏิภ�ณมุนี (บุญมา อาคมปุญฺโญ  ป.ธ.๘)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วันศุกร์ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๖ พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ ์โชตินฺธโร ป.ธ.๕)

 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง, 
 เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 

พระธรรมคุณาภรณ์ พระเทพปัญญาโมลี พระราชธรรมวาที พระราชปฏิภาณมุนี พระเทพรัตนสุธี พระพรหมบัณฑิต 
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พระพรหมบัณฑิต พระธรรมกิตติมุนี พระธรรมปริยัติเวที พระธรรมกิตติวงศ์ พระธรรมเจดีย์

วันเสาร์ ๑๓ เม.ย. ๒๕๕๖ พระพรหมบัณฑิต ศ. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.)

 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันอาทิตย์ ๑๔ เม.ย. ๒๕๕๖ (ในพระบรมร�ช�นุเคร�ะห์ บำ�เพ็ญพระร�ชกุศลสัตตมว�ร)
 พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงฺคโล)

 เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
 เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ ๑๕ เม.ย. ๒๕๕๖ พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
 เจ้าคณะภาค ๑๕
วันอังคาร ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๖ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)

 เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
 หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๘
วันพุธ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖ พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙, Ph.D.)

 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร,  เจ้าคณะภาค ๑๓
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วันพฤหัสบดี ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๖ พระร�ชวรมุนี (พล  อาภากโร ป.ธ.๙)

 วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร, รองเจ้าคณะภาค ๖ 
วันศุกร์ ๑๙ เม.ย. ๕๖ พระเทพคุณ�ภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร, 
 รองเจ้าคณะภาค ๑๓
วันเสาร์ ๒๐ เม.ย. ๕๖ พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙, Ph.D.)

 กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร
 เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ๒๑ เม.ย. ๕๖ พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ  กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต, เจ้าคณะภาค ๙
วันจันทร์ ๒๒ เม.ย. ๕๖ พระรัตนสุธี (รวม สุเมธี ป.ธ. ๓)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม

พระราชวรมุนี พระเทพคุณาภรณ์ พระพรหมดิลก พระธรรมวโรดม พระรัตนสุธี
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วันอังคาร ๒๓ เม.ย. ๕๖ พระร�ชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)

 รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,
 เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
วันพุธ ๒๔ เม.ย. ๕๖ พระร�ชวิสุทธิดิลก (ละเอียด  กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร
วันพฤหัสบดี ๒๕ เม.ย. ๕๖ พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร  อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข, เจ้าคณะภาค ๓
วันศุกร์ ๒๖ เม.ย. ๕๖ พระร�ชปัญญ�สุธี (อุทัย  ญาโณทโย  ป.ธ.๙)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
วันเสาร์ ๒๗ เม.ย. ๕๖ พระสุธีวรญ�ณ รศ. (ณรงค์  จิตฺตโสภโณ ป.ธ. ๘, Ph.D.)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม

พระราชรัตนมุนี พระราชวิสุทธิดิลก พระธรรมปริยัติโมลี พระราชปัญญาสุธี พระสุธีวรญาณ 
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วันอาทิตย์ ๒๘ เม.ย. ๕๖ พระร�ชโมลี (มีชัย  วีรปญฺโญ ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร, รองเจ้าคณะภาค ๑
วันจันทร์ ๒๙ เม.ย. ๕๖ พระร�ชปัญญ�เวที (ริด  ริตเวที ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะภาค ๔
วันอังคาร ๓๐ เม.ย. ๕๖ พระเทพเมธี (สมเกียรติ  โกวิโท ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม, รองเจ้าคณะภาค ๙
วันพุธ ๑  พ.ค. ๕๖ พระวิสุทธิภัทรธ�ด� (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี  ป.ธ.๕, Ph.D.)

 รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,
 เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒
วันพฤหัสบดี ๒ พ.ค. ๕๖ พระธรรมคุณ�ภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗)

 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรมหาวิหาร, รองเจ้าคณะภาค ๗

พระราชโมลี พระราชปัญญาเวที พระเทพเมธี พระวิสุทธิภัทรธาดา พระธรรมคุณาภรณ์
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พระราชวิสุทธิโมลี พระราชวิมลเมธี พระเทพสิทธิมุนี พระเทพสุวรรณโมลี พระราชสุตาภรณ์

วันศุกร์ ๓ พ.ค. ๕๖ พระร�ชวิสุทธิโมลี (มนู  สุมโน ป.ธ.๙)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร, 
 รองเจ้าคณะภาค ๙
วันเสาร์ ๔  พ.ค. ๕๖ พระร�ชวิมลเมธี (บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, เจ้าคณะจังหวัด
วันอาทิตย์ ๕  พ.ค. ๕๖ พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดดุสิตารามวรวิหาร, รองเจ้าคณะภาค ๑๖
วันจันทร์ ๖ พ.ค. ๕๖ พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง  สิรินนฺโท ป.ธ.๘) 
 เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, 
 เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 
วันอังคาร ๗  พ.ค. ๕๖ พระร�ชสุต�ภรณ์ (ประชัน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๕)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำา, รองเจ้าคณะภาค ๔
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วันพุธ ๘  พ.ค. ๕๖ พระสุธีปริยัติธ�ด� (ชะลอ  ปิยาจาโร ป.ธ.๙)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, 
 รองเจ้าคณะภาค ๓
วันพฤหัสบดี ๙  พ.ค. ๕๖ พระร�ชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดสวนพลู, รองเจ้าคณะภาค ๑๐
วันศุกร์ ๑๐  พ.ค. ๕๖ พระเมธีวร�ภรณ์ (สุทัศน์  วรทสฺสี ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
วันเสาร์ ๑๑  พ.ค. ๕๖ พระปัญญ�นันทมุนี (สง่า  สุภโร ป.ธ.๓)

 เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม, เจ้าคณะตำาบลคลองหก
วันอาทิตย์ ๑๒ พ.ค. ๕๖ พระศรีธวัชเมธี (ชนะ  ธมฺมธโช ป.ธ.๙)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร, 
 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสุธีปริยัติธาดา พระราชวชิรโมลี พระเมธีวราภรณ์ พระปัญญานันทมุนี พระศรีธวัชเมธี
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พระราชธรรมนิเทศ พระเทพวิสุทธิกวี พระเทพสาครมุนี พระมหาเจริญ  
สุทฺธิาณเมธี 

พระราชวชิราภรณ์

วันจันทร์ ๑๓  พ.ค. ๕๖ พระร�ชธรรมนิเทศ (พยอม  กลฺยาโณ น.ธ. เอก) 
 เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี
วันอังคาร ๑๔  พ.ค. ๕๖ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙, Ph.D.)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
วันพุธ ๑๕ พ.ค. ๕๖ พระเทพส�ครมุนี ( สมบูรณ์ ปญญาวฺโธ ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม, เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ๑๖  พ.ค. ๕๖ พระมหาเจริญ  สุทฺธิญาณเมธี  ป.ธ.๗

 รักษาการเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันศุกร์ ๑๗  พ.ค. ๕๖ พระร�ชวชิร�ภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร,
 รองเจ้าคณะภาค ๑๕



228 229

วันเสาร์ ๑๘  พ.ค. ๕๖ พระร�ชวรเวที (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร, 
 รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๔
วันอาทิตย์ ๑๙  พ.ค. ๕๖ พระร�ชวร�กร (สงบ วรเสรี  ป.ธ.๗)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง,
 เจ้าคณะจังหวัดตรัง
วันจันทร์ ๒๐  พ.ค. ๕๖ พระสุธีธรรม�นุวัตร (เทียบ สิริญาโณ  ป.ธ.๙, Ph.D)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร,
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันอังคาร ๒๑ พ.ค. ๕๖ พระมหาเจริญ  สุทฺธิญาณเมธี  ป.ธ.๗

 รักษาการเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันพุธ ๒๒ พ.ค. ๕๖ พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙, Ph.D.)

 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, 
 เจ้าคณะภาค ๑๓

พระราชวรเวที พระราชวรากร พระสุธีธรรมานุวัตร พระมหาเจริญ  
สุทฺธิาณเมธี 

พระธรรมเจดีย์
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พระศรีสุธรรมมุนี พระมหาอากร  อุตฺตมปฺโ พระพรหมดิลก พระธรรมกิตติวงศ์

วันพฤหัสบดี ๒๓  พ.ค. ๕๖ พระศรีสุธรรมมุนี (บุญเทียม  ญานินฺโท  ป.ธ.๘)

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
วันศุกร์ ๒๔  พ.ค. ๕๖ พระมห�อ�กร  อุตฺตมปฺโญ  ป.ธ.๕, Ph.D.
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันเสาร์ ๒๕  พ.ค. ๕๖ พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙, Ph.D.)

 เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม, 
 เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ๒๖  พ.ค. ๕๖ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)

 เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, 
 หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๘
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๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

พิธีบำาเพ็ญกุศลครบ ๕๐ วัน
ปัญญาสมวาร 

และ 

พิธีปิดศพ
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กำ�หนดก�รออกเมรุพระร�ชท�นเพลิงศพ
พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปฺโ ป.ธ.๙)

 ๑๕-๑๘ กรกฎ�คม ๒๕๕๖
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎ�คม ๒๕๕๖  พิธีสตมว�ร (ทำ�บุญครบ ๑๐๐ วัน)
 เวลา ๐๙.๐๐ น. เชิญโกศศพขึ้นตั้งบนจิตกาธาน 
 เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดธรรมนิยามสูตร
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล  ๑๐๐  รูป
 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์  เปิดงาน
 เวลา ๑๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา  ๑ กัณฑ์ 
  โดย พระพรหมโมลี (สุชาติ สุชาโต ป.ธ.๙) วัดปากน้ำา 
  พระสงฆ์ ๘ รูป สวดพระอภิธรรม
วันอังค�รที่ ๑๖ กรกฎ�คม ๒๕๕๖ 
 เวลา ๑๐.๐๐ น.  พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ 
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ๑๐๐ รูป
 เวลา ๑๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา  ๑ กัณฑ์ 
  โดย พระเทพสุธี (สงคราม อสิญาโณ ป.ธ.๙) วัดไตรธรรมาราม
  พระสงฆ์ ๘ รูป สวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ ๑๗ กรกฎ�คม ๒๕๕๖ 
 เวลา ๑๐.๐๐ น.  พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ๓๕๐ รูป
 เวลา ๑๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา  ๑ กัณฑ์ 
  โดย พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)    
  วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
  พระสงฆ์ ๘ รูป สวดพระอภิธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎ�คม ๒๕๕๖ พิธีพระร�ชท�นเพลิง
 เวลา ๑๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา  ๑ กัณฑ์ (พระราชทานเครื่องกัณฑ์เทศน์)
  โดย พระพรหมบัณฑิต ศ. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.)
  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
  พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ๓๕๐ รูป
 เวลา ๑๒.๐๐ น. ทักษิณานุปทาน 
 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 
  ทรงเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพ
วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎ�คม ๒๕๕๖  พิธีส�มห�บ
 เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีสามหาบ
 เวลา ๑๐.๐๐  น. ฉลองอัฐิ
 เวลา ๑๑.๐๐  น. ถวายภัตตาหารเพล
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สังขารทั้งหลาย
มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา
ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวง
ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด

นี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้าย
ของพระตถาคตเจ้า
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พระธรรมเทศนา ๙ กัณฑ์
ในง�นบำ�เพ็ญกุศลศพ พระธรรมวิมลโมลี

ณ ศ�ล�ร้อยปีพระพรหมมังคล�จ�รย์
วัดชลประท�นรังสฤษดิ์ พระอ�ร�มหลวง
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พระธรรมเทศนา 
ในง�นบำ�เพ็ญกุศลศพ พระธรรมวิมลโมลี (๘ เม.ย. ๒๕๕๖)

โดย พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗) 
เจ้�อ�ว�สวัดปทุมคงค�ร�ชวรมห�วิห�ร, รองเจ้�คณะภ�ค ๗

	 นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
	 นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
				 นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

				 ชีวิตํ	พยาธิ	กาโล	จ					เทหนิกฺเขปนํ	คติ
	 ปญฺเจเต	ชีวโลกสฺมึ					อนิมิตฺตา	น	นายเรติ	ฯ

ณ บัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนา ใน อนิมิตตกถา คือ กถาว่าด้วยไม่มี
เครื่องหมาย ไม่มีใครรู้ได้ เพื่อเป็นการอนุโมทนากุศลบุญราศี ทักษิณานุปทานกิจ 
เพื่ออุทิศกัลปนาผล ไปให้ดวงวิญญาณ แก่พระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น 
ธีรปญฺญมหาเถร) เปรียญธรรม ๙ ประโยค อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗ และอดีตเจ้า
อาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพไปเมื่อวานนี้ 
ในเวลา ๑๖.๐๐ น. เศษ ๆ ทำาให้วงการคณะสงฆ์ได้สูญเสียพระเถระที่มีความรู้ความ
สามารถทั้งการคณะและการ พระศาสนาไปอย่างน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง และก็



236 237

โดยเฉพาะเพื่อนสหธรรมิกที่ทราบข่าวก็สลดใจ และอาลัยระลึกถึงท่านเจ้าคุณ พระ
ธรรมวิมลโมลี เพราะท่านเป็นพระมหาเถระที่สำาคัญยิ่งในคณะสงฆ์ไทยรูปหนึ่ง ได้
มาสูญเสีย ในวัยที่ยังไม่สมควร คืออายุ ๖๖ ปี ทำาบุญอายุท่านเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม 
ที่ผ่านมา ที่ศาลา ๑๐๐ ปี แห่งนี้ ยังความเศร้าโศกเสียใจอาลัยถึงแก่วงการคณะสงฆ์ 
ญาติพี่น้อง ศิษยานุศิษย์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง คณะสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ซึ่งมี
ท่านพระมหาเจริญ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ศิษยานุศิษย์
ทั่งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายฆราวาส ก็นำาสรีระศพของท่าน มาตั้งบำาเพ็ญกุศลอาบน้ำา
สรงศพในเวลา ๑๗.๐๐ น. ได้รับเมตตาธรรมจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมัง
คลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาส
วัดปากน้ำา ได้ประทานเมตตามาเป็นประธานในการสรงน้ำาศพ แล้วก็มีการบำาเพ็ญ
กุศลคืนนี้เป็นคืนแรก ทางคณะสงฆ์ คณะศิษย์ จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา 
โดยอาราธนาอาตมภาพมาเทศน์เป็นคืนแรก ค่ำาคืนนี้คณะสงฆ์ที่เป็นหลักก็คือวัดชล
ประทานรังสฤษดิ์ แล้วก็มีคุณโยมกัลยาณี เทพสวัสดิ์และครอบครัว ป้าเลี่ยม ป้าลิ่ม 
และก็นายเอียด และคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดชลประทานรังสฤษดิ์ร่วมกันเป็น
เจ้าภาพบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจ เพื่ออุทิศกุศลเป็นกัลปนาผลไปให้แก่ดวง
วิญญาณของพระธรรมวิมลโมลี ด้วยความรักความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน หาก
ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี ท่านหยั่งทราบด้วยญาณวิถี คือความรู้ทางใดทาง
หนึ่ง ท่านคงต้องขอขอบคุณอนุโมทนาในกุศลศรัทธาในความมีน้ำาใจของคณะสงฆ์
วัดชลประทาน รังสฤษดิ์และศิษยานุศิษย์ที่ได้บำาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายท่าน 

การบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี
นั้น เป็นการบำาเพ็ญกุศล เพื่อยกย่องพระมหาเถระผู้มีความสำาคัญยิ่งในสังฆมณฑล
รูปหนึ่ง เป็นการบำาเพ็ญกุศลตามโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่
พระองค์ตรัสแก่พระเจ้าพิมพิสารไว้ใน ติโรกุฑฑสูตร ตอนหนึ่งว่า 

	 อทาสิ	เม	อกาสิ	เม							ญาติมิตฺตา	สขา	จ	เม
	 เปตานํ	ทกฺขิณํ	ทชฺชา				ปุพฺเพ	กตมนุสฺสรํ	ฯ

ซึ่งแปลเป็นใจความว่า บุคคลเมื่อหวนระลึกถึงคุณงามความดี ของผู้ที่ละ
โลกนี้ไปแล้ว ว่าผู้นี้ได้ทําสิ่งนี้แก่เรา ผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา ผู้นี้เป็นญาติ เป็นมิตร เป็น
สหาย แล้วบําเพ็ญกุศลทักษิณาอุทิศกุศลไปให้  ฉะนั้น กุศลทักษิณาในค่ำาคืนวันนี้
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หรือ ค่ำาคืนต่อๆ ไป เป็นการบำาเพ็ญกุศลทักษิณาเพื่อยกย่องคุณงามความดีของพระ
เดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีทั้งสิ้น ประวัติความเป็นมาของพระเดช
พระคุณพระธรรมวิมลโมลีนั้น ทุกท่านคงทราบกิตติศัพท์ และทราบดีว่า ท่านเกิด
ที่ไหน วันที่เท่าไหร่ จะไม่พูดถึง วันนี้จะพูดถึงคุณธรรม ที่สำาคัญยิ่ง ต่อท่านผู้ที่ล่วง
ลับดับขันธ์ไปแล้วคือ พระธรรมวิมลโมลี เพราะท่านตกอยู่ในคติธรรมดังที่ได้ยกขึ้น
เป็นหัวข้อเทศนาเบื้องต้นว่า

	 ชีวิตํ	พยาธิ	กาโล	จ					เทหนิกฺเขปนํ	คติ
	 ปญฺเจเต	ชีวโลกสฺมึ						อนิมิตฺตา	น	นายเร	ฯ

ซึ่งแปลเป็นใจความว่า เรื่องที่ไม่มีเครื่องหมาย บุคคลกําหนดไม่ได้ ๕ อย่าง
คือ ๑. ชีวิตความเป็นอยู่ ว่าคนเราจะมีอายุยืนอยู่เพียงใด มีอายุเท่าไหร่  ๒. เรื่องเจ็บ
ไข้ อาพาธเจ็บไข้ได้ป่วย  ๓. เรื่องเวลาที่จะต้องตาย  ๔. สถานที่ทอดร่างกาย หรือ
สถานที่ตาย  ๕. เมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหน ในชีวโลก โลกเป็นอยู่นี้ไม่สามารถที่
จะรู้ได้ ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมาย 

เราท่านทั้งหลายก็คงจะไม่คิดว่า ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี จะมีอายุ
เพียง ๖๖ ปี เห็นท่านเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมกราคม และวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พบกับ
ท่าน ๒ วัน แล้วก็นั่งติดกันได้พูดคุยเย้าแหย่ในฐานะที่เป็นสหธรรมิกที่สนิทสนมรูป
หนึ่ง พอวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ท่านก็ได้เข้าโรงพยาบาลชลประทาน แล้วก็ย้ายไปรักษา
ที่โรงพยาบาลศิริราช จากนั้นท่านก็กลับมาในสภาพที่เราทั้งหลายได้เห็น ซึ่งได้สรง
น้ำาท่านเมื่อตอนบ่ายวันนี้แล้ว ทุกท่านทุกคนไม่คิดว่าท่านจะมาด่วนจากพวกเราไป
ในวัยยังไม่ถึงอายุขัยเช่นนี้ นี่เป็นเรื่องของชีวิต ชีวิตํ ว่าคนเราจะมีอายุยืนนานเท่า
ไหร่ ไม่สามารถที่จะกำาหนดรู้ได้ ชีวิตคือความเป็นอยู่นั้น ไม่สามารถที่จะกำาหนดได้
ว่า เราเกิดมาแล้วจะมีอายุยืนเท่านั้นเท่านี้ปี ไม่มีใครสามารถที่จะกำาหนดรู้ได้ ใน
พุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณโคดม กำาหนดอายุขัย
บุคคลไว้ ๑๐๐ ปี ดั่งปรากฏในพุทธภาษิต ตัวอย่างว่า 

	 โย	จ	วสฺสสตํ	ชีเว						กุสีโต	หีนวีริโย
	 เอกาหํ	ชีวิตํ	เสยฺโย				วีริยํ	อารภโต	ทฬฺหํ.

บุคคล แม้จะมีอายุหนึ่งร้อยปี แต่มีความเป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียร
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ย่อหย่อน มีอายุถึง ๑๐๐ ปี ก็ยังสู้บุคคลผู้ปรารภความเพียรมีความมั่นคง มีอายุ
เพียงวันเดียวไม่ได้ 

นี่ก็แสดงว่า ศาสนาพุทธ สมณโคดมของเรากำาหนดอายุขัยของคนไว้ ๑๐๐ 
ปี แต่ก็ไม่คงที่ กำาหนดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปหนึ่งร้อยปี อายุขัยก็ลดลง หรือ
ศตวรรษหนึ่งปัจจุบันนี้ล่วงไปแล้ว ๒๖ ศตวรรษ คือนิพพาน นับตั้งแต่พระองค์เสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน ก็ ๒๕๕๖ ปีแล้ว ฉะนั้นก็เอา ๒๕ หรือ ๒๖ มาลบ ๑๐๐ ก็เหลือ
อายุ ๗๔ ปีหรือ ๗๕ ปี ๗๕ ปีนั้นเป็นอายุขัยของคนเราในปัจจุบัน ที่จะมีอายุยืนกว่า
นั้นก็คงเป็นส่วนน้อย ในการกำาหนดอายุ ๑๐๐ ปีนั้น ท่านกำาหนดวัยไว้สามวัย คือ ๑. 
ปฐมวัย  ๒. มัชฌิมวัย  ๓. ปัจฉิมวัย ปฐมวัยนั้นกำาหนดเอาตั้งแต่ ๑ ขวบถึง ๒๕ ปี 
๒๖ ปี ไปถึง  ๕๐ ปี เป็นมัชฌิมวัย  ๕๑ ปี ขึ้นไปเป็นปัจฉิมวัย บางคนบางท่านก็ตาย
อยู่ในปฐมวัยบ้าง มัชฌิมวัยบ้าง ปัจฉิมวัยบ้าง 

ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี พวกเราก็คิดไม่ถึงว่าท่านจะมีอายุขัยเพียง 
๖๖ ปี ซึ่งยังไม่ถึงอายุขัยของท่าน นี่ด้วยเป็นไปตามลักษณะของบุญกรรมที่พระเดช
พระคุณได้กระทำาไว้ ท่านมีอายุมาเพียงถึงวันที่ท่านมรณภาพ ก็มีอายุขัยเพียงเท่า
นี้ นี่พูดถึงเรื่องชีวิต กำาหนดไม่ได้ว่าต้องอายุเท่านั้นปีเท่านั้นปี ท่านเป็นเจ้าอาวาส 
๒ ครั้ง เป็นเจ้าอาวาสครั้งแรกเป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นวัดราษฎร์ 
แล้วก็มาได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพระ
บัญชาลงวันที่ ๘ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ และท่านรับพระบัญชา พระ
อารามหลวงจริงๆ คือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ นับว่า ท่านเจ้าคุณ พระธรรมวิมล
โมลี เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงรูปแรกของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ และเป็นเจ้า
อาวาสวัดราษฎร์รูปที่สอง รองจากหลวงพ่อ พระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อ
ปัญญานันทะของเรา ทุกท่านก็คงไม่คาดคิดไม่คาดฝัน นี่เป็นเรื่องที่กำาหนดไม่ได้ ว่า
จะต้องมีอายุเท่านั้นเท่านี้ ไม่มีใครรู้ พวกเราก็คงจะคาดไม่ถึง 

เรื่องที่สอง เรื่องพยาธิ ความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเรา ก็กำาหนดไม่ได้ว่าเกิดมา
แล้วจะต้องตายด้วยโรคนั้นโรคนี้ แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์
ก็ทรงประชวรด้วยโรคปักขันธิกาพาธ แม้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็กำาหนดไม่ได้ว่าพระองค์จะต้องนิพพานด้วยโรค
ปักขันธิกาพาธ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีก็เหมือนกัน ท่านก็มรณภาพด้วยโรค
ติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรุนแรง พูดถึงโรคภัยไข้เจ็บ พยาธินั้นก็มีมากมายหลาย
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ชนิด เฉพาะโรคตาอย่างเดียวก็มีหลายชนิด สรุปรวมความว่ามีอยู่ ๓ อย่าง 
๑. โรคบางอย่างรักษาก็หาย ไม่รักษาก็หาย เช่น เป็นหวัด เป็นไข้เล็กๆ น้อยๆ 
๒. โรคที่รักษาก็ตาย ไม่รักษาก็ตาย หนักขึ้นไปหน่อย 
๓. โรคที่รักษาจึงหาย ไม่รักษาก็ตาย 
ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี ก็ตกอยู่ในคติดังที่กล่าวแล้วนี้ และพวกเราก็

คาดไม่ถึงว่า ท่านจะมรณภาพด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรุนแรง กำาหนดไม่
ได้ ไม่มีใครรู้ 

เรื่องที่สาม เรื่องกาลเวลาที่จะตาย ไม่รู้ว่าจะตายในเวลาบ่าย เวลาเช้า เวลา
เย็น หรือเวลากลางคืน กำาหนดเวลาไม่ได้ว่าจะตายเวลาใด ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ 
และสถานที่ที่จะตายก็ไม่มีใครกำาหนดรู้ได้ ไม่มีนิมิตเครื่องหมาย และเราก็ไม่สามารถ
ที่จะรู้ได้ในเวลาที่จะตาย พูดถึงเวลาแล้ว ทุกคนมี ๒๔ ชั่วโมงเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น
เด็กสาว เฒ่าแก่ เป็นบรรพชิตหรือเป็นฆราวาส เป็นคนรวยคนจน เป็นคนเขลาหรือ
คนมีสติปัญญา ก็มีเวลา ๒๔ ชั่วโมงเท่าๆ กัน เสมอกันหมด ให้ความยุติธรรมแก่ทุกๆ 
คน แต่ใครจะใช้เวลานั้นให้เป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์แก่ตัวเองอย่างไร เมื่อวัน
เวลาล่วงไป ก็จะเหลือแต่ความสุข ความทุกข์ เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นที่ได้บำาเพ็ญไว้ ทำาไว้ทั้ง
ความดีและความชั่วก็จะติดตามตนไป พูดถึงกาลเวลา มีภาษิตโบราณว่า 

	 มีพญายักษ์หนึ่งนา			 มีนัยน์ตาสองข้าง		
	 ข้างหนึ่งสว่าง			 ข้างหนึ่งริบหรี่		
	 มีปากสิบสองปาก		 แต่ละปากมีฟันสามสิบซ่ี	
	 เค้ียวกินสัตว์ท่ัวปฐพี		 พญายักษ์น้ีคือใคร	?

ตอบว่า คือ กาลเวลา หรือ พระกาล นั่นเอง ให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน 
ปัญหาโบราณท่านกำาหนดเอา วัน เดือน ปี เป็นพญายักษ์ กำาหนดเอาวันข้างแรม 
หรือกลางคืนเป็นนัยน์ตาริบหรี่ คือฝ่ายมืด กำาหนดเอาเวลาข้างขึ้นหรือเวลากลาง
วันเป็นนัยน์ตาข้างสว่าง กำาหนดเอาสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี เป็นปากของพญายักษ์ 
แล้วกำาหนดเอาสามสิบวันในหนึ่งรอบเดือน เป็นฟันของพญายักษ์ เคี้ยวกันสัตว์ทั่ว
ปฐพี ก็หมายความว่า คนเราตั้งแต่เกิดมาพญายักษ์นี้ก็กลืนกินบุคคลนั้นไปหนึ่งวัน 
จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปี จากปีเป็นสิบปียี่สิบปี พญายักษ์ก็จะกลืนกินชีวิต
ของบุคคล ถ้าสิ้นชีวิตลงเมื่อไหร่ พญายักษ์ก็กลืนชีวิตของบุคคลนั้นหมดไป ดุจดัง
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ท่านเจ้าคุณ พระธรรมวิมลโมลี พญายักษ์ท่านก็ได้ทำาหน้าที่กลืนกินชีวิตของท่านเจ้า
คุณพระธรรมวิมลโมลี ในเวลาช่วง ๖๖ ปี ซึ่งเป็นอายุขัยของท่าน 

เรื่องต่อมา คือเรื่องที่สี่ สถานที่จะตาย คือสถานที่ทอดร่าง คนเราเมื่อเกิด
มาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายที่ใด บางคนเกิดในบ้านไปตายกลางถนนก็มี บางคนเกิดโรง
พยาบาลมาตายที่บ้านก็มี บางคนก็ประสบอุบัติเหตุตามถนนหนทางดังที่เคยได้
ทราบได้รู้กันโดยทั่วไป บางคนก็ไปตายกลางอากาศ เช่นเครื่องบินตก ไม่ทันถึงพื้น
ก็ตาย ซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี หรืออุบัติเหตุทางอากาศ ไม่มีใครกำาหนดได้ว่า
เราจะตายที่ไหน แต่สถานที่ตายนั้นทุกแห่ง แม้กระทั่งปลายเส้นผมจดลงถึงพื้นดิน 
ไม่มีสถานที่จะไม่ตาย มีสถานที่ตายทุกๆ แห่ง ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี ท่าน
ก็ไปมรณภาพที่โรงพยาบาลศิริราช พวกเราท่านทั้งหลายก็ไม่คิดไม่ฝันว่าท่านจะต้อง
ไปมรณภาพที่โรงพยาบาล คิดว่าท่านจะมีอายุยืนอยู่กับเราไปอีกตราบนานเท่านาน 
ก็ไม่มีใครคาดฝันไม่มีใครคิด รู้ไม่ได้ 

และสุดท้ายคือ คติ  หมายถึงเมื่อตายแล้วจะไปที่ไหน ก็ไม่มีใครกำาหนดรู้ได้
ว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน ไปเกิดเป็นอะไรบ้าง แต่ท่านกล่าวเป็นคตินิมิตไว้ว่า ถ้า
บุคคลนั้นเห็นมโนภาพเกิดขึ้นในใจก่อนที่จะสิ้นชีวิต ถ้าเห็นเป็นไฟเป็นเปลวเพลิง 
คนนั้นตายก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรก ถ้ามีคติปรากฏในใจเห็นทางมโนภาพเป็นสถาน
ที่ไม่สะอาด มืดๆ ก็จะไปเกิดเป็นเปรต ถ้าเห็นเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นป่าไม้เป็น
ภูเขาคนนั้นก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้านิมิตเห็นเป็นบ้านเป็นตึกอาคารบ้าน
ซ่องเป็นปราสาทราชวัง บุคคลนั้นก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ ถ้ามีคติเห็นสวรรค์จะเป็น
กามาวจร เป็นต้นไป บุคคลนั้นก็จะไปเกิดบนสวรรค์ 

คตินิมิต คือ ภาพที่ปรากฏขึ้นในใจของบุคคลนั้น เราท่านทั้งหลายก็รู้เอง
ไม่ได้ จะรู้ได้เฉพาะผู้ที่จะสิ้นชีวิตเท่านั้น เรียกว่าเป็นมโนภาพ ภาพที่เกิดขึ้นทางใจ 
อาตมภาพสมัยเรียนหนังสืออยู่ที่วัดคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ เห็นกับตา มีหลวง
ตารูปหนึ่ง อายุประมาณสักเจ็ดสิบกว่าๆ ท่านจะสิ้นชีวิต ท่านเพ้อ ขนาดพระหนุ่มๆ 
๓-๔ รูปจับยึดแขนขาท่านไว้ ไม่รู้ท่านเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนก่อนที่จะสิ้นใจ ท่าน
เคยเล่าให้ฟังว่า ก่อนที่ท่านจะบวชนั้น เคยฆ่าคนไว้ ๑๓ ศพ เป็นผู้ชายเสีย ๑๐ ศพ 
เป็นผู้หญิงเสีย ๓ ศพ แม้กระทั่งมาบวชเป็นพระแล้ว ก็ยังไม่สามารถที่จะชดใช้กรรม
นั้นได้ก็ต้องมารับกรรมนั้น นั่นมีคตินิมิตที่เห็นได้ชัด เห็นกับตาทีเดียว ก่อนที่สิ้นชีวิต
ก็มีคนมาปรากฏจะมาทำาร้ายร่างกายท่านเพ้อฝันตลอดเวลาจนสิ้นใจตาย นั่นคติ
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ของท่านก็คงจะไปสู่ทุคติ ดังมีพุทธภาษิตรับรองไว้ว่า 
	 จิตฺเต	สงฺกิลิฏฺเ ฐ	ทุคติ	ปาฏิกงฺขา	
 เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติก็เป็นอันหวังได้ 
ถ้าคนเรามีคติดี คือเมื่อมีจิตผ่องใส ก็สามารถที่จะไปเกิดบนสวรรค์ได้  ดัง

นางสาว กีสาโคตมี ในขุททกธรรมบท มีปรากฏชัด หรือในมงคลสูตร เล่มที่ ๑ ใน
ปูชากถา จะยกตัวอย่างมาให้ดูสักอย่าง นางกีสาโคตมี คนอินเดีย เช้าๆ ก็จะไปถ่าย
ทุกข์ ห้องน้ำาห้องส้วม ถ้าเคยไปอินเดียก็จะรู้ว่าห้องน้ำาห้องส้วมใหญ่ที่สุดในโลก ตอน
เช้าๆ นางกีสาโคตมีก็จะไปถ่ายทุกข์ ระหว่างที่เดินทางไปนั้นไปพบดอกบวบขม ดอก
บวบขมนั้นเป็นดอกสี่แฉกสีม่วง แกก็หมายใจไว้ว่า ถ้าเราทำาสรีระกิจ คือถ่ายทุกข์ ก็
จะเก็บดอกบวบขมนั้นมาบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระเจ้าอชาตศัตรูบรรจุไว้ ที่
เจดีย์ข้างทาง เมื่อถ่ายทุกข์เสร็จก็เดินมาถือดอกบวบขม เด็ดดอกบวบขม ก็เดินพนม
มือมา ใจของนางมุ่งไปที่เจดีย์เพื่อจะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระหว่าง
ทางนั้นก็มีป่าละเมาะอยู่ มีแม่โคตกลูกดุวิ่งมาขวิด นางตายลงในขณะนั้น ศัพท์ชาว
บ้าน หรือชาวบ้านเรียกว่า ตายโหง นั่นเอง ตายไม่ดี แต่ดวงวิญญาณของนางกีสา- 
โคตมีนั้นไปจุติเป็นเทพธิดาบนสรวงสวรรค์ ชั่วขณะจิตเดียวมันเร็วยิ่งกว่ากระแส
ไฟฟ้า เพราะจิตของนางเลื่อมใสเพื่อจะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
ดอกบวบขม แต่ยังไม่ถึงเจดีย์ เหมือนเราจะเดินทางมาวัดชลประทานรังสฤษดิ์ รถ
ติด ใจก็โอ๊..จะมาทันหรือเปล่า พระจะเทศน์ในเวลาหนึ่งทุ่ม ใจมาถึงแล้ว ตัวยังอยู่
ตามทางรถติดบ้างอะไรบ้าง ใจมาถึงวัดชลประทานฯ แล้วฉันใด นางกีสาโคตมีก็
ฉันนั้น ใจของนางส่งไปถึงองค์เจดีย์แล้ว แล้วก็ถูกแม่โคขวิดตายขณะนั้นชั่วขณะจิต
เดียวนางก็จุติเป็นเทพธิดาในสรวงสวรรค์ มีผิวพรรณมีอาภรณ์ประดับสีเหลือง ถึง
กับท้าวสักกเทวราชถามว่าเธอทำาบุญด้วยอะไรจึงมีผิวพรรณ มีภูษามาลาอาภรณ์ที่
สวยงามเช่นนี้ นางก็ตอบแก่ท้าวสักกเทวราชดังที่กล่าวแล้ว 

 จิตฺเต	อสงฺกิลิฏฺเ ฐ	สุคติ	ปาฏิกงฺขา	
 เมื่อจิตไม่เศร้าหมองคือจิตผ่องใส สุคติโลกสวรรค์ก็เป็นอันหวังได้ 

หรือ มัฏฐกุณฑลี พ่อเป็นเศรษฐี แต่ว่าขี้เหนียว ไม่ให้ใครมาเยี่ยมลูก กลัวเขา
มาเห็นสมบัติ ก็เอาลูกไปไว้ชั้นบน ลูกนั้นเข้าขั้นโคม่าแล้ว จะไปรักษาหมอที่ไหนก็
ไม่เอาแล้ว เข้าขั้นโคม่า แม้กระทั่งมือก็ยกไม่ขึ้น คิดว่าพ่อนี่แย่มาก ขี้เหนียว ไม่หา
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หมอมารักษาลูก ปล่อยให้เราจะตาย จะตายแล้ว ยังเอาลูกขึ้นไปไว้ชั้นบน ไปวาง
ไว้ที่ระเบียง เพราะกลัวเขามาเยี่ยมลูก เขาจะเห็นสมบัติไม่ให้มาเยี่ยม พระพุทธเจ้า
เห็นคุณธรรมของมัฏฐกุณฑลี ก็ไปโปรด ขณะที่ไปโปรดนั้น มัฏฐกุณฑลีก็หันหน้า
เข้าหาฝา มองไม่เห็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เปล่งพระรัศมีไปกระทบฝาผนัง 
มัฏฐกุณฑลีเห็นพระรัศมีก็เลยพลิกตัวกลับมา เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ก็อุทานในใจว่า โอหนอ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่ผู้บังเกิด 
เกล้า แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตามาโปรดเรา เราซึ่งเป็นลูกของพราหมณ์ พราหมณี
เสียอีก ยังไม่เหลียวดูแลเรา ขณะนั้นคิดอยู่ เช่นนั้น จะยกมือก็ยกไม่ขึ้นแล้ว เพราะใกล้
จะตายแล้วได้แต่ทำาใจให้เลื่อมใส พอพระพุทธเจ้ารู้ว่ามัฏฐกุณฑลี มีจิตใจเลื่อมใส มี
พระรตันตรยัคือมพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ปน็สรณะทีร่ะลกึนกึถงึแลว้ พระพทุธ- 
เจ้าก็พอใจสำาหรับคติมัฏฐกุณฑลี แล้วแกก็ตายลงในขณะนั้น ไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อ
ว่า มัฏฐกุณฑลี

พระพุทธองค์ตรัสว่าใครทำาใจให้เลื่อมใสจะเป็นหนึ่งคน สิบคน ยี่สิบคน ร้อย
คน พันคน หมื่นคนทำาใจได้เช่นนี้ 

จิตฺเต	อสงฺกิลิฏฺเ ฐ	สุคติ	ปาฏิกงฺขา - จิตผ่องใส สุคติโลกสวรรค์ก็เป็นอัน
หวังได้ อยู่ที่จิต ที่ใกล้ดับจิต คือใกล้จะตาย 

แต่ก็เชื่อแน่ว่า คติของพระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลีท่านต้องสุคติ
แน่นอน ก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลพบท่านครั้งสุดท้ายยังคุยกันว่าความปรารถนา
ของท่าน อีกอย่างหนึ่ง คืออยากจะมอบพระอุโบสถกลางน้ำาและมอบห้องสุขาให้แก่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันนี้เป็นความปรารถนาของท่านครั้ง
สุดท้าย ก็ขอฝากท่านพระมหาเจริญ ผู้รักษาการฯ และศิษยานุศิษย์ไว้ด้วย ก็ขอ ถ้า
ท่านไม่กังวล ทำาให้หายความกังวล เราก็สานงาน ที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ให้ท่านด้วยจิต
ของท่านอยู่กับการคณะและการพระศาสนา เชื่อแน่เหลือเกินว่าคติภพของท่านต้อง
ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นแน่นอน เราเป็นชาวพุทธเราเชื่ออย่างนั้น เชื่อว่าการกระทำา
ของท่าน เพราะท่านเป็นพระเถระเก่งในด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ 
การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณะสงเคราะห์ ท่านทำาได้
อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในด้านบรรยายพระสังฆาธิการก็ดี ในด้านการเผยแผ่
พระศาสนาก็ดี พูดรวมๆ ว่าการคณะและการพระศาสนา ท่านเป็นพระเถระที่หา
ได้ยากอย่างยิ่ง เพื่อนสหธรรมิกชื่นชมกันว่า พระสงฆ์ที่น่ายกย่อง มีอยู่ ๒ รูป คือ 
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ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี รูปหนึ่ง และท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รูปหนึ่ง คือเป็นผู้กล้า กล้าที่จะนำาในทางที่ดี นำาจิตวิญญาณ
ของศิษยานุศิษย์ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ฉะนั้นเรื่องทั้ง ๕ จะเป็นเรื่อง “ชีวิต” เรา
จะมีชีวิตอยู่เท่าใดก็ดี  เรื่อง “พยาธิ” ความเจ็บป่วย ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรก็ดี 
“เวลา” ที่เราจะตายก็ดี  “สถานที่” เราจะตายก็ดี  “คติ” คือตายแล้วจะไปเกิด
ที่ไหนก็ดี ทั้ง ๕ นี้ ไม่มีเครื่องหมาย กำาหนดรู้ไม่ได้ เมื่อไม่มีเครื่องหมาย กำาหนดรู้ไม่
ได้ เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ดุจดังท่านเจ้าคุณพระ
ธรรมวิมลโมลี ซึ่งได้จากเราไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ว คติทั้ง ๕ ถ้าเราประกอบคุณ
งามความดีไม่ประมาททั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรม ฝ่ายโลกนั้น เช่น ประกอบสัมมาอาชีพ
ด้วยซื่อสัตย์สุจริตและมีความรอบคอบ ในฝ่ายธรรมนั้นก็มั่นอยู่ในทาน ศีล ภาวนา 
มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งคนเรา จะตายเมื่ออายุเท่าไรก็ชื่อว่า
ตายดี จะตายด้วยโรคอะไรก็ชื่อว่าตายดี จะตายเวลาไหนก็ชื่อว่าตายดี จะตาย ณ 
สถานที่ใดก็ชื่อว่าตายดี และเราจะไปไหนก็ชื่อว่าตายดี คือตายอย่างคนดี ตายอย่าง
ผู้มีสรณะที่พึ่ง ดุจดังท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี

ดังได้แสดงมา 	อิมินา	กตปุญฺเญน	 ขออำานาจบุญกุศลคุณความดีที่เจ้าคุณ
พระธรรมวิมลโมลี ได้สร้างสมอบรมไว้ ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ทั้งการคณะและการพระ
ศาสนาจนตลอดอายุขัยของท่านก็ดี ทักษิณานุปทานกิจที่ฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส
ดังที่กล่าวนามมาแล้วและทุกท่านที่ มาแสดงน้ำาใจแสดงความอาลัยบำาเพ็ญกุศล
ทักษิณานุปทาน ขอให้สำาเร็จเป็นวิบาก อำานวยอวยผลให้ดวงวิญญาณของท่านเจ้า
คุณ พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺญมหาเถร) ได้รับทราบโมทนาประสบความสุข
ความเจริญในสัมปรายภพ สมเจตนาปรารภของเราท่านทุกประการ แสดงพระธรรม
เทศนา ในอนิมิตตกถา มาก็พอสมควรแก่เวลา 

เอวำ ก็มีด้วยประการฉะนี้.
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พระธรรมเทศนา 
ในง�นบำ�เพ็ญกุศลศพ พระธรรมวิมลโมลี (๙ เม.ย. ๒๕๕๖)

โดย พระเทพปัญญาโมลี (วิศิษฏ์ กนฺตสิริ ป.ธ.๙)
เจ้�อ�ว�สวัดประชุมโยธี พระอ�ร�มหลวง, เจ้�คณะจังหวัดพังง�

นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

	 โย	โหติ	พฺยตฺโต	จ	วิสารโท	จ		พหุสฺสุโต	ธมฺมธโร	จ	โหติ	
	 ธมฺมสฺส	โหติ	อนุธมฺมจารี						ส	ตาทิโส	วุจฺจติ	สงฺฆโสภโนติ	ฯ

ณ บัดนี้ จักได้แสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาศาสนธรรมคำาสอนขององค์
สมเด็จพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใน สังฆโสภนกถา อนุโมทนาในส่วนกุศลบุญราศี 
ประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมี ของคณะท่านเจ้าภาพ จนกว่าจะ
ยุติลงด้วยเวลาอันสมควร 

สำาหรับวันนี้ การบำาเพ็ญกุศล ซึ่งมีพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระ-
พุทธชินวงศ์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้า
คณะใหญ่หนกลาง และเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ได้มีเมตตาธรรม มา
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เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร ในฝ่ายฆราวาส
มีท่านธีระ วงศ์สมุทร ท่านสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นต้น เป็นประธาน พร้อมด้วย
ญาติโยมพุทธบริษัท ซึ่งมีความรักใคร่ใกล้ชิด มีความเคารพนับถือ ได้พร้อมเพรียง
พร้อมใจกันบำาเพ็ญกุศลในส่วนทักษิณานุปทานกิจ คือการทำาบุญอุทิศ เพื่อถวายแด่
ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณอาจารย์ พระธรรมวิมลโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดชล-
ประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง และอดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙ เจ้าคณะ
ภาค ๑๗ ซ่ึงได้ถึงแก่มรณภาพไป สิริอายุรวมได้ ๖๖ ปี นับอายุพรรษาได้ ๔๖ พรรษา 
การบำาเพ็ญกุศลในวันน้ี ทุกคนทุกท่านได้มีความเพรียงพร้อมใจกัน เร่ิมต้นด้วยการ
สมาทานศีล แล้วก็หลังจากน้ันก็มีการฟังสาธยายธรรม และพระอภิธรรมเป็นลำาดับไป 

ท่านสาธุชนทั้งหลาย การบำาเพ็ญกุศลในส่วนทักษิณานุปทานกิจ หรือการ
ทำาบุญอุทิศนั้น เราท่านทั้งหลายได้มีความตั้งใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้แสดงออก
ซึ่งคุณธรรมหลายสิ่งหลายประการ เพราะฉะนั้นการบำาเพ็ญกุศลในส่วนทักษิณา
นุปทาน ดังที่เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าจะสำาเร็จได้ด้วยอะไรบ้าง ก็สำาเร็จได้ด้วย
คุณธรรมต่างๆ มากมายหลายสถาน 

ประการแรก      สำ�เร็จได้ด้วยคว�มกตัญู 
ประการที่สอง    สำ�เร็จได้ด้วยก�รบูช� 
ประการที่สาม    สำ�เร็จได้ด้วยคว�มอ�ลัย  และ
ประการสุดท้าย  สำ�เร็จได้ด้วยคว�มส�มัคคีมีน้ำ�ใจ ประกอบกัน 
ท่านสาธุชนทุกท่าน การที่เราท่านทั้งหลายได้มาประชุมกันในธรรมศาลา

แห่งนี้ ซึ่งมีทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที 
ต่อพระเดชพระคุณอาจารย์ พระธรรมวิมลโมลี ซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพไป ความกตัญญู
กตเวที ก็คือได้มีความสำานึกระลึกรู้ ในคุณงามความดี คุณประโยชน์ และคุณธรรม 
ที่พระเดชพระคุณได้กระทำาบำาเพ็ญให้เป็นไปในขณะมีชีวิต ดังนั้นบัดนี้แม้ว่าพระเดช
พระคุณจะถึงแก่มรณภาพไป แต่สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นยังฝังลึกอยู่ในจิตในใจของ
เราท่านทั้งหลาย เราจึงมาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที 

กตัญญูรู้คุณท่านสำาคัญนัก			 							นี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วน	
ตอบแทนท่านให้งามตามสมควร					คนดีล้วนกตัญญูรู้แทนคุณ	
เพราะฉะนั้น เราท่านทั้งหลาย ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที เป็นการ

ตอบแทนคุณงามความดี คุณประโยชน์ หรือคุณธรรม ที่พระเดชพระคุณมีอยู่นั่นเอง 
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การกระทำาอย่างนี้ก็เป็นคนดีในทางพระพุทธศาสนา ในอีกลักษณะหนึ่ง ดังพระบาลี
ที่ว่า นิมิตฺตํ	 	สาธุรูปานํ	 	กตญฺญูกตเวทิตา - ความกตัญูกตเวทีคือรู้อุปการ
คุณที่คนอื่นทําแล้ว แล้วแสดงตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องหมายหรือเป็นนิมิตของคน
ดีนั่นเอง ในคุณธรรมส่วนนี้ ทำาให้การบำาเพ็ญกุศลของพระเดชพระคุณอาจารย์ พระ
ธรรมวิมลโมลี สำาเร็จได้ประการหนึ่ง

ประการต่อมา สําเร็จได้ด้วยการบูชา ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่าน คุณธรรม
ข้อนี้ เราท่านทั้งหลายเข้าใจได้เป็นอย่างดี การบูชาก็คือการยกย่อง การเชิดชู การ
เทิดทูน ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวรับรองไว้ว่า ปูชา	 จ	 	 ปูชนียานํ	 	 เอตมฺ 
มงฺคลมุตฺตมํ - การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา เป็นอุดมมงคล คือเป็นเหตุ ให้ถึงซึ่งความ
เจริญอย่างสูงสุด เพราะฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลาย ก็ได้แสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์ 
นั่นเองว่าเราทุกคนทุกท่าน ได้แสดงออกซึ่งการบูชาสักการะต่อพระเดชพระคุณ
อาจารย์พระธรรมวิมลโมลีนั่นเอง ประการแรก ที่เราเห็นว่าสรีระร่างกายของพระ
เดชพระคุณ แม้บัดนี้ท่านจะได้ล่วงลับดับไป แล้วบรรจุอยู่ในหีบ แต่เราท่านทั้งหลาย
ก็มาบูชาสักการะตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อวันที่พระเดชพระคุณ ได้ถึงแก่มรณภาพ เราท่าน
ทั้งหลายก็มาพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้น ก็ได้รับพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ แล้ว
ก็โกศโถเกียรติยศประดับศพ ดังจะเห็นว่า เราท่านทั้งหลายนั้นได้เป็นที่ประจักษ์อยู่
ในขณะนี้ นั่นหมายความว่า เราบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ๓ ลักษณะด้วยกัน ก็
คือ

หนึ่ง บูช�รูป นำารูปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาตกแต่งด้วยดอกไม้
อย่างสวยสดงดงาม แทนที่จัดรูปนั้นประดับอยู่ที่กุฏิธรรมดาติดฝาผนัง แต่นี้เรานำา
มาเพื่อประดับตกแต่งแล้วก็สักการะบูชาด้วยเครื่องสักการะบูชา นี้เรียกว่า บูชารูป 

สอง บูช�ร่�ง นำาร่างของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซึ่งในที่นี้อาจจะไม่มี
คุณค่า เพราะไม่เหมือนเราท่านทั้งหลาย หาประโยชน์อะไรมิได้ในร่างกายสังขาร 
แต่ว่า เราท่านทั้งหลายยังเห็นว่า ร่างกายสังขารของพระเดชพระคุณนั้น มีคุณค่า มี
คุณธรรม มีคุณประโยชน์ ที่เคยได้กระทำาบำาเพ็ญมา เราก็บูชาร่าง บรรจุในหีบแล้ว
ก็ตกแต่งอย่างสวยสดงดงาม ซ้ำาก็จะมีประดับด้วยโกศโถ อันเป็นเกียรติ เป็นประวัติ 
สำาหรับพระเดชพระคุณ นี้ก็คือบูชาร่าง      

ส�ม บูช�รอย ดังจะเห็นว่า เราท่านทั้งหลาย ตั้งแต่วันแรกที่มาเริ่มงาน ได้ยิน
พิธีกร ได้พรรณนาคุณงามความดี ว่าพระเดชพระคุณมีคุณงามความดี อย่างนั้น
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อย่างนี้ ได้เคยบำาเพ็ญคุณประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ นี้เรียกว่าทุกสิ่งทุกประการนั้น 
กล่าวได้ ๒ ความหมาย ความหมายที่หนึ่งก็คือ รอยโอวาท โอวาท ก็คือ คำาแนะนำา
สั่งสอนข้อคิดโดยประการต่างๆ ที่พระเดชพระคุณได้เคยให้เราท่านทั้งหลายในขณะ
มีชีวิต เราในเมื่อสำานึกระลึกรู้ในโอวาทในคำาสั่ง คำาสอน คำาชี้แนะ โดยประการต่างๆ 
นั้น ก็นำามาศึกษา นำามาประพฤติปฏิบัติ นี้ประการหนึ่ง ประการที่สองก็คือ รอย
ปฏิปทา ก็คือ ความประพฤติปฏิบัติที่พระเดชพระคุณได้เคยประพฤติปฏิบัติในขณะ
มีชีวิต เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดี โดยประการต่างๆ เราเมื่อเห็นแล้ว ก็นำามาเป็น
ครู นำามาศึกษา นำาไปประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์แก่การดำาเนินชีวิตต่อไป นี้
เรียกว่าบูชารอย 

เพราะฉะนั้น การที่เราท่านทั้งหลาย ได้แสดงออกซึ่งการบูชาทั้ง ๓ ลักษณะ
นี้ ก็เป็นการแสดงออกในการบำาเพ็ญกุศลศพของพระเดชพระคุณนั่นเอง 

ประการต่อมา คุณธรรมที่ทำาให้งานบำาเพ็ญกุศลศพของพระเดชพระคุณ
สำาเร็จได้ ก็คือความอาลัย ความอาลัยก็คือความสูญเสีย ความเสียดายที่เราท่านทั้ง
หลายมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่ต้องสูญเสียพระเดชพระคุณไป ตั้งแต่
ทราบข่าววันแรกว่า พระเดชพระคุณถึงแก่มรณภาพ ต่างก็มีเสียงร่ำาไห้บ้างเสียง
คร่ำาครวญบ้าง เสียงพรรณนาโดยประการต่างๆ บ้าง ว่าไม่น่าสูญเสีย เพราะว่าพระ
เดชพระคุณนั้นเป็นพระสงฆ์ทรงคุณค่า เป็นกำาลังให้พระศาสนาได้เป็นอย่างดี เพราะ
ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายหากจะกล่าวได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็คงจะกล่าวว่า

แสนเสียดายพระดีอย่างนี้แท้						สุดจะแก้ให้ฟื้นคืนสังขาร		
มัจจุราชโหดร้ายไม่รู้กาล											ด่วนพรากท่านจากเราเศร้าอาลัย
ดังจะเห็นว่าทุกคนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคณะสงฆ์ หรือฝ่ายฆราวาส

ญาติโยม ที่มีความเคารพนับถือ ที่มีความศรัทธาในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์ เป็น
พุทธบริษัทอะไรก็ตาม ก็มีความเศร้าโศกเสียดาย อาลัยอาวรณ์จากการที่พระเดช
พระคุณ ได้ถึงแก่มรณภาพไป นี่เรียกว่ามาแสดงความอาลัยทำาให้งานบำาเพ็ญกุศล
นั้นสำาเร็จได้ประการหนึ่ง ประการต่อมาก็คือ สำาเร็จได้ด้วยความสามัคคีและความ
มีน้ำาใจประกอบกัน ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเราทุกคนทุกท่าน ที่มาประชุม
พร้อมเพรียงกันในธรรมศาลาแห่งนี้เกิดคุณธรรมประการหนึ่งก็คือความสมัครสมาน
สามัคคี ความสมัครสมานสามัคคี ได้แก่ความเป็นเอกภาพ ความเป็นเอกฉันท์ ดัง
นั้นทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ ทั้งฝ่ายฆราวาส ตั้งแต่วันแรกก็มาร่วมด้วยช่วยกัน เรียกว่าต่าง



248 249

คนต่างมีความความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ว่าจะต้องมาช่วยเพื่อให้งานบำาเพ็ญ
กุศลนี้สำาเร็จลงได้ บางคนบางท่านช่วยกำาลัง ทั้งกำาลังกาย กำาลังความคิด บางคน
บางท่านก็กำาลังทรัพย์ เสียสละ เรียกว่า ทำาให้เกิดประโยชน์ในการบำาเพ็ญกุศลอีก
ชั้นหนึ่ง นี้เรียกว่า เกิดจากความสมัครสมานสามัคคี 

เมื่อมีความสมัครสมานสามัคคี คุณธรรมที่ตามมาก็คือ ความมีน้ำาใจ น้ำาใจ
ของทุกคนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฆราวาสญาติโยม นี่
มีน้ำาใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีพระผู้ใหญ่หลายท่านหลายรูปมาแสดงออก มาให้
กำาลังใจแก่บุคคลที่อยู่ข้างหลัง คือผู้รักษาการเจ้าอาวาส คณะสงฆ์แห่งวัดชลประทา
นรังสฤษดิ์เป็นต้น นี่ทุกคนทุกท่านได้มีน้ำาใจ เพราะฉะนั้นน้ำาใจโบราณท่านบอกว่า
เป็นน้ำาที่ศักดิ์สิทธิ์ซื้อหาไม่ได้ แลกเปลี่ยนด้วยสิ่งของเงินทองไม่ได้ แต่เกิดจากความ
รู้สึกภายในกลั่นออกมาจากภายในนั่นเองถึงกับมีคำาพูดที่โบราณ ท่านกล่าวไว้ว่า    

น้ำาบ่อน้ำาคลองยังเป็นรองน้ำาใจ				น้ำาที่ไหนๆ	ก็สู้น้ำาใจไม่ได้	
คนจะดีเพราะว่ามีน้ำาใจ				คนจะร้ายเพราะน้ำาใจไม่มี	
เพราะฉะนั้น น้ำาใจจึงเกิดขึ้นในธรรมศาลาแห่งนี้ เมื่อมีความสามัคคีมีน้ำาใจ 

แม้จะมีความทุกข์ ความโศก ความเศร้าต่อการจากไปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ 
แต่ก็เกิดเป็นความสุขได้ ความสุขที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกัน ความสุขที่จะมาร่วมกัน
บำาเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น เรียกว่ามาปลอบประโลมใจ ทำาให้เกิดความสุขนั่นเอง ดังนั้น
พระบาลีที่รับรองว่า    

สุขา	สงฺฆสฺส	สามคฺคี	-  ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ทําให้เกิดความสุข 
นั่น ก็เป็นที่ประจักษ์แก่ญาติโยมทุกคนทุกท่าน ดังนั้น ญาติโยมทั้งหลาย 

การบำาเพ็ญกุศลศพสำาเร็จได้ด้วยคุณธรรมที่กล่าวมา แต่ถามว่าการบำาเพ็ญกุศลนั้น
ทำาเพื่ออะไร ไม่ทำาได้ไหม ถ้าจะตอบตามหลักในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านผู้รู้ท่าน
ได้กล่าวเอาไว้ การจัดบำาเพ็ญกุศลศพก็มีประโยชน์มากมายหลายสถานด้วยกัน

ประการแรก    เพื่อเป็นก�รปร�รภถึงผู้ว�ยชนม์ 
ประการที่สอง  เพื่อบำ�เพ็ญกุศลเพิ่มให้ 
ประการที่สาม  เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจถึงสภ�วธรรม
มีประโยชน์ตรงนี้นั่นเอง ที่ทำาให้เราท่านทั้งหลาย ได้มาร่วมบำาเพ็ญกุศล หรือ

กล่าวง่ายๆ ก็คือการมาจัดงานศพของพระเดชพระคุณอาจารย์พระธรรมวิมลโมลี
นั่นเอง 
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ประการแรก ได้ปร�รภถึงผู้ว�ยชนม์ เราท่านทั้งหลายก็ได้ปรารภ ดูง่ายๆ 
ก็คือได้มาพูดคุย ได้มากล่าวถึงพระเดชพระคุณที่เมื่อขณะมีชีวิตอาจจะไม่ได้มีการ
พูดคุย อาจจะไม่ได้มีการกล่าว แต่ว่าเมื่อพระเดชพระคุณถึงแก่มรณภาพไป เป็น
ธรรมดาเราก็มาพูดกล่าวกัน การพูดกล่าวนั้นมากมายหลายประการ แต่ว่าถ้าจะ
สรุปง่ายๆ ว่าเรามาพูดอยู่ ๔ เรื่อง ที่โบราณท่านกล่าวว่า มาพูดเรื่อง ๔ ภูมิ นั่นเอง 
๔ เรื่อง หรือว่า ๔ ภูมิ ถามว่าภูมิอะไรบ้าง ก็คือ

๑. ภูมิเดิม ภูมิเดิมของพระเดชพระคุณเป็นอย่างไรบ้าง เราก็ทราบกันตาม
ประวัติ ในหนังสือที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ที่ คณะศิษยานุศิษย์ ได้พิมพ์ไว้ในโอกาส
ที่พระเดชพระคุณมีกิจกรรมต่างๆ ในขณะมีชีวิตเช่นได้รับสมณศักดิ์บ้าง ได้รับเลื่อน
สมณศักดิ์บ้าง ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บ้าง อย่างนี้เป็นต้น นี่ภูมิเดิมไม่ต้องพูด
ถึง 

๒.  ภูมิรู้ เราก็มาพูดกันว่า พระเดชพระคุณนั้นมีภูมิรู้อะไรบ้าง เช่น เรา
ศึกษาประวัติแล้วภูมิรู้ ถ้าเป็นทางโลกก็จบแค่ชั้นประถมปีที่ ๔ เท่านั้นเอง ถ้าเป็น
ทางธรรมหรือวุฒิทางธรรม พระเดชพระคุณก็จบนักธรรมชั้นเอก จบเปรียญธรรม 
๙ ประโยค แล้วก็มีโอกาสที่จะศึกษาความรู้ จบศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แล้วก็ได้
รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หลายสาขาวิชาจากหลายมหาวิทยาลัย นี่เราก็มาพูดกันว่า
พระเดชพระคุณนั้นมีภูมิรู้อะไรบ้าง 

๓. ภูมิฐ�น ในที่นี้ถ้าภาษาชาวโลกทั่วไป ก็อาจจะหมายถึงวิชาอาชีพ 
ตำาแหน่งหน้าที่ต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น คนคนนั้นมีอาชีพอะไรบ้าง ประกอบสัมมาชีพอะไร
บ้าง หรือดำารงตำาแหน่ง มีหน้าที่อะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้น แต่สำาหรับทางธรรม เราก็รู้
กันโดยทั่วไปว่า พระเดชพระคุณนั้นมีฐานะทางธรรม คือภูมิฐานทางธรรมนั้นหลาย
สิ่งหลายประการ ตั้งแต่ศึกษาชีวประวัติเบื้องต้นของท่าน เป็นมาหลายอย่าง ตั้งแต่
เป็นเลขาเจ้าคณะอำาเภอ แล้วก็เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นเจ้าคณะอำาเภอ เป็น
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นรองเจ้าอาวาส แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ เป็นเจ้าอาวาส
พระอารามหลวง เป็นรองเจ้าคณะภาค จนถึงที่สุดเป็นเจ้าคณะภาค นี่เรียกว่ามี
ฐานะตำาแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ที่พระเดชพระคุณมีอยู่ นี่เราก็มาพูด มาคุยกัน 
มากล่าวกัน เพราะบางครั้งบางครานั้น พระเดชพระคุณเป็นอะไรบ้าง มีหน้าที่อะไร
บ้าง ก็อาจจะไม่พูดถึง แต่วันนี้ครั้งนี้ เราก็มาพูดกัน มาคุยกัน นี่เรียกว่าภูมิฐาน 

๔. ภูมิธรรม ในที่นี้ก็คือ คุณธรรมที่มีอยู่ในพระเดชพระคุณนั่นเอง ความ
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จริงแล้ว ภูมิธรรม หรือคุณธรรมในพระเดชพระคุณ หากจะสังเกตก็มีมากมายหลาย
สถาน แต่หากจะสงเคราะห์ลงในคุณธรรมตามหลักศาสนา จะได้สมกับพระพุทธ
ภาษิตที่อาตมภาพ ได้อันเชิญมาเป็นบทเบื้องต้นว่า

โย	โหติ	พฺยตฺโต	จ	วิสารโท	จ				พหุสฺสุโต	ธมฺมธโร	จ	โหติ	
ธมฺมสฺส	โหติ	อนุธมฺมจารี								ส	ตาทิโส	วุจฺจติ	สงฺฆโสภโนติ	ฯ
ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า พระสงฆ์ สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใด เป็น

ผู้ฉลาด เป็นผู้แกล้วกล้า เป็นพหูสูต เป็นผู้ทรงธรรม เป็นผู้ประพฤติธรรมตามสมควร
แก่ธรรม และเป็นผู้มีปฏิปทาคงที่มั่นคง พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธ
เจ้านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า สังฆโสภณ แปลว่า ผู้ทำาหมู่คณะให้งดงาม 

ดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย คุณธรรมตามพระพุทธภาษิตนี้ จะเห็น
ได้ว่ามีอยู่ในพระเดชพระคุณทุกประการ 

ประการแรก ที่บอกว่า เป็นผู้ฉล�ด พระเดชพระคุณเป็นผู้ฉลาด คำาว่า 
“ฉลาด” นั้นมีมากมาย บางคนอาจฉลาดในการที่จะเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่น เป็น
คนฉลาดที่จะเบียดเบียนผู้อื่น อย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้ก็ฉลาด แต่ว่าฉลาดไม่อยู่ใน
คุณธรรมหรือในหลักของพระศาสนา แต่คำาว่าฉลาดในหลักพระพุทธศาสนาก็คือ 
ฉลาดในการที่จะศึกษาหลักธรรมคำาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้ว
นำาไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น  เช่น รู้ดี รู้ชั่ว รู้ถูก 
รู้ผิด รู้ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ เป็นต้น แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น 
นำาไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นได้ นี่ความฉลาดมีอยู่ในพระเดช
พระคุณ 

ประการที่สอง เป็นผู้แกล้วกล้� อันนี้เราจะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณนั้น 
เป็นผู้กล้าในสิ่งต่างๆ ในการกระทำาทุกสิ่งทุกประการ โดยเฉพาะเมื่อพระเดชพระคุณ 
มาดำารงตำาแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ก็ดี เป็นผู้
ปกครองในฐานะเป็นเจ้าคณะภาค ๑๗ ก็ดี เรียกว่ามีความกล้าหาญ ที่จะกระทำาใน
สิ่งที่ถูกต้องดีงาม เรียกว่า รู้ถูก รู้ผิด รู้อะไรที่ควรปฏิบัติ ไม่ให้เกิดคุณ เกิดโทษ แก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป สิ่งไหนที่เป็นคุณให้ประพฤติปฏิบัติ สิ่งไหนที่เป็นโทษก็
ห้าม นี่เรียกว่าเป็นผู้กล้า บางคนบางท่าน นั้นไม่กล้า เพราะว่าอาจจะมีสิ่งอื่นเป็น
องค์ประกอบ ทำาให้ไม่กล้าในการตัดสินใจ แต่พระเดชพระคุณนั้นมีความกล้า เรียก
ว่า ถูกเป็นถูก ผิดเป็นผิด นี้เป็นผู้มีความแกล้วกล้า 
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ประการที่สาม เป็นพหูสูต ก็หมายความว่า เป็นผู้ได้สดับตรับฟังหรือศึกษา
มามาก ถ้ากล่าวง่ายๆ ก็คือ มีประสบการณ์มากนั่นเอง ดังจะเห็นได้ว่าพระเดช
พระคุณนั้น เบื้องต้นชีวิตฆราวาสจบชั้นประถมปีที่ ๔ บางคนบางท่านอาจจะจบ
ประถมปีที่ ๔ แล้ว ก็แล้วกันไปแค่นั้น ไม่ใฝ่รู้ใฝ่หาวิชาความรู้ แต่พระเดชพระคุณ
ไม่ใช่ เมื่ออาศัยการบวชเข้ามาแล้ว พระเดชพระคุณก็มีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียน ดัง
คำาโบราณว่า “บวชเพื่อเรียน เขียนเพื่ออ่าน” บวชแล้วเรียน ใช้เวลาหลังจากบวช ๓ 
ปี ศึกษาจบนักธรรมชั้นเอก ใช้เวลา ๑๑ ปี ศึกษาจบเปรียญธรรม ๙ ประโยค อย่าง
นี้เป็นต้น เรียกว่า เป็นผู้ใฝ่รู้ เป็นพหูสูต 

ประการที่สี่ ก็คือ เป็นผู้ทรงธรรม คำาว่าธรรมในที่นี้ก็คือ ความถูกต้อง ความ
เที่ยงตรง พระเดชพระคุณนั้นเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมในการปกครองในการปฏิบัติให้
เป็นแบบ อย่างได้อย่างดี อะไรที่ว่าถูกก็ว่าถูก อะไรที่ว่าผิดก็ว่าผิด ไม่เคยทำาให้เกิด
โทษแก่ใครๆ ถ้าหากว่า เราเอาคุณธรรมไปจับ ก็กล่าวได้ง่ายๆ ว่า พระเดชพระคุณ
นั้นมี “พรหมวิหารธรรม” ก็คือมีเมตตา มีกรุณา มุทิตา และอุเบกขา ปรารถนาดี
ต่อผู้อื่น มีความสงสารผู้อื่นเมื่อประสบความทุกข์ ความลำาบาก มีมุทิตา คือความ
พลอยยินดี เช่น ในโอกาสบางครั้ง บางคราว ลูกศิษย์ลูกหาประสบความสำาเร็จก็มี
มุทิตาจิต ให้รางวัลบ้างให้กำาลังใจบ้าง อย่างนี้เป็นต้น มีอุเบกขา คือความเป็นกลาง 
หมายความว่า ไม่ซ้ำาเติม บางครั้งบางคราลูกศิษย์ลูกหาประสบความล้มเหลว ก็ไม่
ซ้ำาเติม ให้กำาลังใจ เรียกว่า คอยชี้แนะ คอยแนะนำาอย่างนี้เป็นต้น นี่มีพรหมวิหาร
ธรรมและก็มีคุณธรรมคือ ปราศจากอคติทั้ง ๔ ไม่ลำาเอียงเพราะรัก ไม่ลำาเอียงเพราะ
ชัง ไม่ลำาเอียงเพราะหลง และไม่ลำาเอียงเพราะกลัว พระเดชพระคุณนั้นปราศจาก 
อคติ เรียกว่า มีความเที่ยงตรง มีความเที่ยงธรรม มีความถูกต้อง กล่าวได้ว่า พระ
เดชพระคุณนั้นเป็นผู้ทรงธรรม 

ประการที่ห้า ก็คือ เป็นผู้ปฏิบัติธรรมต�มสมควรแก่ธรรม พระเดชพระคุณ
นั้นมีคุณธรรมข้อนี้ ก็คือประพฤติปฏิบัติให้เราเป็นแบบอย่างได้อย่างนี้ ญาติโยมท่าน
สาธุชนทั้งหลายที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรม ยกตัวอย่างเช่นว่า 
ญาติโยมนั้นต้องมีศีลห้า ก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามศีลห้านั้น ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อย 
พระเดชพระคุณก็เช่นเดียวกันเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีศีล ๒๒๗ พระเดช
พระคุณหลวงพ่อก็ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง เรียกว่าประพฤติสิกขาวินัยนั้นไม่ให้ด่าง
ไม่ให้พร้อย ในศีล ๒๒๗ อย่างนี้เป็นต้น นี้เรียกว่า เป็นผู้ประพฤติธรรมตามสมควร
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แก่ธรรม 
ประการสุดท้าย ก็คือ มีปฏิปท� ได้แก่ ความประพฤติปฏิบัติ ทางกาย วาจา 

ใจ คงที่ มั่นคง ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย ข้อนี้เป็นสิ่งที่ทำาให้เราท่านทั้งหลายนั้น
เป็นผู้ เรียกว่า เป็น “สังฆโสภณ” อีกประการหนึ่ง เพราะกว่าบางคนบางท่านนั้น ไม่มี
ความประพฤติทางกาย วาจา ใจอย่างมั่นคง เพราะอะไร เพราะโบราณท่านบอกว่า 
เหมือนกับ “ไม้หลักปักเลน” เช่น ทำาดี ก็ไม่ทำาดีตลอด ทำาดีเพียงชั่วประเดี๋ยวประด๋าว 
หากมีสิ่งแวดล้อมที่พาไป ก็อาจจะไปทำาความชั่วได้ อย่างนี้เป็นต้น แต่ว่าพระเดช
พระคุณของเรานั้น ไม่ปฏิบัติอย่างนี้ คือมีปฏิปทา ความประพฤติปฏิบัติทางกาย 
วาจา ใจ คงที่ มั่นคง อยู่ตลอดเวลานี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 

ดงันัน้ เมือ่มคุีณธรรมท้ังหกประการนี ้จงึสามารถกลา่วไดว้า่เปน็ “สงัฆโสภณ” 
คือสามารถที่จะทำาหมู่คณะให้งดงามได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็มาปรารภถึงพระ
เดชพระคุณกัน 

ประการที่สอง ม�เพื่อบำ�เพ็ญกุศลเพิ่มให้ เราท่านทั้งหลายมาประชุมพร้อม
เพรียงกันในสถานที่นี้ ด้วยความตั้งใจว่า จะมาทำาบุญแล้วก็อุทิศถวายให้พระเดช
พระคุณไป นี้เป็นความตั้งใจที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณเมื่อยามที่ฝ่าย
ใด ฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นที่รักเคารพนับถือของเราท่านทั้งหลายล่วงลับไป คนที่อยู่ข้างหลัง 
ก็จะทำาบุญแล้วอุทิศไปให้ เป็นการปฏิบัติตามโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ที่ว่า 

เปตานำ	ทกฺขิณำ	ทชฺชา	ปุพฺเพกตมนุสฺสรำ - เมื่อเราท่านทั้งหลาย หวนรําลึก
นึกถึงบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้ว แล้วทําบุญอุทิศไปให้ อย่างนี้เป็นต้น 

ประการสุดท้าย การที่เราท่านทั้งหลาย มาจัดงานศพ หรือมาร่วมบำาเพ็ญ
กุศลในงานนี้ ก็เพื่อที่จะเข้าใจสภาวธรรม คำาว่า สภาวธรรม ในที่นี้กล่าวง่ายๆ ก็
คือ เรื่องเกิด-แก่เจ็บ-ตาย-นั่นเอง เราท่านทั้งหลาย มีความรู้ มีความเข้าใจตามหลัก
ศาสนาว่า สภาวธรรมก็คือ เกิดแก่เจ็บตาย ก็มาพูดกันเรื่องเกิด เรื่องแก่ เรื่องเจ็บ 
เรื่องตาย นี่เรื่องเกิด เราเกิดแล้ว แก่ เราแก่แล้ว เจ็บ เราเจ็บแล้ว แต่ตาย ตอนนี้
เรายังไม่ตาย แต่พระเดชพระคุณนั้นพบกันสภาวธรรมสุดท้ายก็คือความตาย ดังนั้น
พระเดชพระคุณจึงเป็นครูสอนเราท่านทั้งหลาย เราท่านทั้งหลายเป็นนักเรียน ดังนั้น
บุคคลผู้ฉลาดจึงกล่าวว่า ชีวิตเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้ว ถามคำาถาม ถามตัวเองว่า 
เกิดมาทำาไม มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เราจะปฏิบัติชีวิตอย่างไรบ้าง  เพราะฉะนั้นบัณฑิต
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ผู้ฉลาดตั้งคำาถามอย่างนี้ ก็เพื่อสติเตือนใจเราท่านทั้งหลายนั่นเอง ว่ากระบวนการ
หรือสภาวธรรมนี้เราทุกคนทุกท่านประสบด้วยกันทั้งนั้น แต่ตอนนี้เรายังไม่ประสบ
ความตาย ยังมีลมหายใจ ก็ต้องถามว่าเวลาที่เหลืออยู่นี้ เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรบ้าง 
จะทำาอะไรบ้าง ดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานั้นได้ทำาไว้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีว่า ในขณะมีชีวิตทำาอะไรที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ บำาเพ็ญคุณธรรมให้เต็ม
ที่ ก็จะทำาให้ชีวิตนั้นมีคุณค่า แม้จะประสบกับความตาย คนที่อยู่ข้างหลังก็ยังไม่ลืม 
เหมือนกับหลายคนหลายท่านที่มีอนุสาวรีย์แห่งชีวิตให้เป็นที่รำาลึกนึกถึงได้ โบราณ
ท่านบอกว่า

		 				เกิดมาเพียรก่อสร้าง		ความดี		
	 แก่เฒ่ากุศลมี						 			เสาะบ้าง
	 เจ็บป่วยพยาธิ							 			มีทั่ว	กันนา
	 ตายแต่กาย	ชื่อยั้ง				 			ชั่วฟ้าดินสลาย
เพราะฉะนั้นเกิดมาแล้ว ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่ก่อนที่จะแก่ เจ็บ ตาย

นั้นต้องทำาอย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นวันนี้มาศึกษา มาเรียนรู้ถึงสภาวธรรมนั่นเอง 
อาตมาได้ชี้แจงแสดงธรรม ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา  
อิมินา	 กตปุญฺเญน	 ด้วยอำานาจบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำา

บำาเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่ต้นจนถึง บัดนี้ ขอบุญกุศลส่วนนี้ จงรวมกันเป็นตบะ เดชะ 
พะละวะปัจจัย สนับสนุนส่งเสริมให้ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณอาจารย์ พระ
ธรรมวิมลโมลี ได้รับความสันติสุขในสัมปรายภพ อนึ่งด้วยคุณงามความดี ที่เราท่าน
ทั้งหลายได้กระทำานี้ จงเกิดเป็นปฏิพรย้อนสนอง ให้ทุกคนทุกท่านได้มีสุขมีความ
เจริญในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบทุกประการ 

รับประทานวิสัชนา พระธรรมเทศนา ใน สังฆโสภณกถา เห็นว่า พอสมควร
แก่เวลา ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ 

เอวำ  ก็มีด้วยประการฉะนี้.
สมุห์อาทิตย์ อธิปฺโญ - ถอดไฟล์เสียง)
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พระธรรมเทศนา
ในง�นบำ�เพ็ญกุศลศพ พระธรรมวิมลโมลี (๑๐ เม.ย. ๒๕๕๖)

โดย พระราชธรรมวาที 
ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�สวัดประยุรวงศ�ว�สวรวิห�ร

นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

สุปฏิปนฺโน	ภควโต	สาวกสงฺโฆ	สงฺฆํ	นมามีติ	ฯ

ณ บัดนี้  จักได้แสดงพระธรรมเทศนา ใน สงฺฆปูชากถา พรรณนาถึงการ
ยกย่องเชิดชูบูชาพระเถระผู้อุดมด้วยความดี ว่าเป็นอุดมมงคล  ปรารภในโอกาสที่
คณะสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อันมีท่านพระมหาเจริญ สุทฺธิ
ญาณเมธี เปรียญธรรม ๗ ประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
เป็นประธาน พร้อมด้วยท่านพระเถรานุเถระ พุทธบริษัท ญาติมิตร ศิษยานุศิษย์
ทุกท่านผู้บำาเพ็ญกุศลเนื่องด้วยทาน ศีล และภาวนา  เพื่อที่จะได้อุทิศกัลปนาผลที่
ทุกท่าน ทุกคนได้ร่วมกันบำาเพ็ญให้เป็นไป อุทิศถวายแด่ดวงวิญญาณของพระเดช
พระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี หรือท่านเจ้าคุณ รุ่น ธีรปญฺโญ  เปรียญธรรม 
๙ ประโยค อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗  อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙ และอดีตเจ้า
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อาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ซึ่งท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้ว 
ภายหลังแต่ได้อยู่บำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และ
วัดวาอารามเป็นอเนกประการ  สิริอายุได้ ๖๖ ปี ๒ เดือน กับ ๑๒ วัน การถึงแก่
มรณภาพของพระเดชพระคุณยังความเสียดายอาลัยรักให้เกิดขึ้นแก่วงการคณะสงฆ์ 
พุทธบริษัท ญาติมิตร ศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือเป็นอันมาก  

อาศัยความเคารพ อาศัยความรัก และอาศัยความอาลัย หมายที่จะให้ดวง
วิญญาณของพระเดชพระคุณได้อยู่เย็นเป็นสุขในสัมปรายภพ  ท่านทั้งหลาย ทั้งฝ่าย 
บรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์จึงได้บำาเพ็ญบุญกุศลอุทิศถวายอย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี 
สมกับความดีของท่าน เฉพาะในคืนนี้  อันเป็นการบำาเพ็ญกุศลในวาระที่สาม ท่าน
เจ้าภาพประกอบด้วยคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๑๙ คณะสงฆ์และพุทธบริษัท วัดทุ่งยาว อำาเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง  มีหลวงพ่อท่านพระครูสุธรรมวัตร เจ้าคณะตำาบลบ้านนา และเจ้าอาวาสวัด
ทุ่งยาวเป็นประธาน  พร้อมด้วยท่านผู้หลักผู้ใหญ่  ท่านผู้มีเกียรติ  ท่านผู้มีน้ำาใจ อัน
มี ฯพณฯ ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ได้มีน้ำาใจไมตรีรับเป็น
เจ้าภาพบำาเพ็ญบุญกุศล 

เบื้องต้นได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเสริมธรรมและ
เสริมปัญญา กุศลกัลยาณกรรม น้ำาใจ ไมตรี และความกตัญญูกตเวทีที่ทุกๆ ท่านได้
ร่วมกันบำาเพ็ญให้เป็นไป  แม้นว่าดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระ
ธรรมวิมลโมลี ผู้ถึงแก่มรณภาพ สามารถหยั่งทราบด้วยญาณวิถีใด  ท่านก็จะต้อง
ปลาบปลื้มปีติยินดี อนุโมทนา ขอบพระคุณ ขอบคุณ ขอบใจ และอนุโมทนาทุกๆ 
ท่านเป็นอันมาก  ที่ถึงแม้ว่าบัดนี้ท่านจะพลัดพรากจากไป ไม่มีโอกาสที่จะกลับ
มาสนองประโยชน์ให้ใครๆ ได้อีก  แต่ทุกท่านก็ยังเฝ้ารำาลึกนึกถึง  แล้วบำาเพ็ญบุญ 
บำาเพ็ญกุศลอุทิศถวาย  เป็นการปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ปรากฏในติโรกุฑฑสูตร ว่า “เปตานํ ทกฺขิณํ ทชฺชา ปุพฺเพ 
กตมนุสฺสรํ”  แปลความว่า เมื่อหวนรำาลึกนึกถึงอุปการะหรือคุณความดีที่ท่านมีแก่
ตน หรือไม่มีแก่ตนโดยตรงก็มีต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และ
วัดวาอาราม ก็จัดการบำาเพ็ญบุญ บำาเพ็ญกุศลอุทิศไปให้ เป็นการประกาศกตัญญู
บูชาอาลัยและน้ำาใจอันงดงามให้ปรากฏ  

ถามว่าทำาไมเราท่านทั้งหลายจึงต้องบำาเพ็ญกุศลอุทิศแด่ผู้วายชนม์ ไม่ว่าผู้
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นั้นจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตาม ข้อนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจ้าได้ตรัสถึงอานุภาพของบุญไว้ว่า “ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺ ฐา โหนฺติ ปาณินํ” 
เนื่องจากบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้า “สยํ ก-
ตานิ ปุญฺญานิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ” บุญกุศลที่บุคคลได้บำาเพ็ญไว้ด้วยตนเองก็ดี ญาติ 
มิตร ศิษยานุศิษย์ ท่านที่เคารพนับถือบำาเพ็ญอุทิศไปให้ก็ดี  จะเป็นกัลยาณมิตร 
ตามติดไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้า “ฉายาว อนุปายินี” 
เปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถาน ต้องด้วยวัจนประพันธ์ที่ว่า

บุญเป็นเงาเฝ้าตามติด		 บุญเป็นมิตรในทุกที่
คอยช่วยเหลือเอื้ออารี		 ห่างราคีปลอดโพยภัย
บุญพิทักษ์บุญรักษา		 บุญนำาพาพบสุขใส
แม้ชีพลับดับล่วงไป		 บุญส่งให้ถึงสุขาวดี

รวมความว่า บุญนั้นแหละคือทุนหนุนชีวิต คือ

หนุนให้ยามอยู่ก็มีคนรัก			 หนุนให้ยามจากก็มีคนอาลัย	
หนุนให้ยามอยู่มีผู้อุปัฏฐาก		 หนุนให้ยามพลัดพรากมีผู้อุปถัมภ์	
หนุนให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกาย		 หนุนให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณ

อันทุนที่สำาคัญนั้นมี ๒ ทุนด้วยกัน  

ทุนแรกได้แก่กุศลคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรม
วิมลโมลี ท่านได้สร้างสมอบรมไว้  อย่างนี้เรียกว่า ต้นทุน  

อย่างท่ีสองเม่ือท่านถึงแก่มรณภาพไปแล้ว คณะสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษด์ิ 
พระอารามหลวง พร้อมด้วยพุทธบริษัท ญาติมิตร ศิษยานุศิษย์ ท่านท่ีเคารพนับถือ 
จนกระท่ังถึงท่านเจ้าภาพ ณ วาระน้ี ได้บำาเพ็ญให้เป็นไปแล้วต้ังกัลยาณจิตอุทิศไปให้  
อย่างน้ีเรียกว่า สมทบทุน  ผู้ท่ีมีท้ัง ต้นทุน และ สมทบทุน จะช่วยให้ มองข้างหน้าก็มี
หวังมองข้างหลังก็มีสุข  เรียกว่าบันเทิงเริงใจท้ังในโลกน้ีและก็ในโลกหน้า  รวมความ
ว่า ยามมีชีวิตอยู่ ต้องพ่ึงดีของตน ต่อเม่ือวายชนม์ ต้องพ่ึงบุญกุศลของคนท่ีรัก  น่ี
แหละจึงเป็นเหตุเป็นประเพณีให้มีการบำาเพ็ญบุญกุศลอุทิศถวายเป็นลำาดับเร่ือยมา 

นอกจากนี้การบำาเพ็ญบุญกุศลอุทิศแด่ท่านผู้วายชนม์นั้น ยังเป็นการ
ประกาศคุณธรรมสำาคัญถึง ๕ ประการให้ปรากฏ คือ  
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๑. บอกความเป็นญาติ  
๒. ประกาศกตัญญู  
๓. เป็นการบูชาท่านผู้ที่มีพระคุณ  
๔. เป็นการค้ำาจุนพระพุทธศาสนา  และ 
๕. เป็นการแสดงออกซึ่งความอาลัย  
เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกประการเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยที่พระเดชพระคุณผู้

ถึงแก่มรณภาพ ท่านเป็นพระดีศรีศาสนา เป็นนาถะ คือเป็นที่พึ่งของวัด ของคณะ
สงฆ์ และของพุทธบริษัท  เหตุนี้ ยามที่ท่านอยู่ก็เป็นที่เคารพรัก  ยามที่ท่านจาก
ก็เป็นที่อาลัย  พระเดชพระคุณนั้นเป็นพระแบบ พระกล้วยไม้  หรือไม่ก็เป็นพระ
ที่เปรียบเสมือน อัญมณีที่ล้ําค่า ประดับวัดให้มีสง่า ประดับพระศาสนาให้คํ้าคูณ  
ประดับวงศ์ตระกูลให้มีศักดิ์ศรี  ด้วยพระเดชพระคุณเป็น สุสมณะ คือเป็นสมณะที่ดี  
เป็น สังฆโสภณะ เป็นพระผู้ยังหมู่คณะให้งาม  ท่านจึงเป็นอะไรอีกหลายๆ ประการ  
ที่ว่าเป็นหลายๆ ประการนั้น เช่น 

	 เถรา  เป็นพระเถระ  
 รตฺตญฺญู  เป็นผู้รู้ราตรีนาน  
 จิรปพฺพชิตา	 เป็นผู้บวชมานาน  
 สงฺฆปิตโร  เป็นบิดาของพระสงฆ์ และ 
 สงฺฆปรินายกา	 เป็นผู้นําในหมู่สงฆ์  
องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงยกย่องว่าพระเถระผู้มีคุณสมบัติท้ัง ๕ ประการ 

นี้เป็น พระกล้วยไม้ หรือเป็นอัญมณีศรีศาสนา  เถรา ที่ว่าพระเดชพระคุณเป็นพระ
เถระ ด้วยมั่นคงในพระศาสนาตั้งแต่ต้นจนถึงวาระสุดท้าย เรียกว่าตายคาผ้าเหลือง  
รตฺตญฺญู เป็นผู้รู้ราตรีนาน คือมีประสบการณ์ชีวิตมาก ได้รู้จัก รู้จริง รู้แจ้ง ในพระ
ธรรมวินัยไตรสิกขาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาอย่างถ่องแท้  จิรปพฺพชิตา พระ
เดชพระคุณนั้นบวชมานาน ดำารงมั่นอยู่ในสมณเพศอยู่ถึง ๔๖ พรรษา  เป็น สงฺฆปิตโร 
เป็นบิดาของพระสงฆ์ ด้วยพระเดชพระคุณเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้การอุปสมบทต่อ
กุลบุตรผู้มีศรัทธาปสาทะ ในพระวรพุทธศาสนา มาเป็นเวลาช้านาน ทำาให้กุลบุตรผู้
มีศรัทธาเป็นศาสนทายาทเป็นอันมาก  ประการสุดท้าย สงฺฆปรินายกา เป็นสังฆ-
ปรินายก แปลว่าผู้นำาในหมู่สงฆ์ อาทิ ในวัด พระเดชพระคุณเป็นผู้นำาในฐานะเจ้า
อาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง  ในอำาเภอ พระเดชพระคุณเป็น
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ผู้นำาในฐานะเจ้าคณะอำาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  ในหน้าที่ของพระธรรมทูต พระ
เดชพระคุณเป็นผู้นำาในฐานะหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙  ในภาค พระเดชพระคุณ
เป็นผู้นำาในฐานะเจ้าคณะภาค ๑๗  

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณนั้นเป็นพระเถระผู้มีดีในชีวิตแบบ
ครบวงจร  คำาว่าดีครบวงจร ได้แก่ดีทั้งสามระดับ คือมีความรู้ดี มีความสามารถดี 
และมีความประพฤติปฏิบัติที่ดี ที่ว่ารู้ดีนั้น ด้วยมีความรู้สูงส่งทั้งทางโลกและทาง
ธรรม ในทางโลกพระเดชพระคุณเป็นศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย  เป็นพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เป็นครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  นี้เป็นเครื่องยืนยันว่า พระ
เดชพระคุณนั้นมีความรู้สูงส่งที่โลกและสังคมยกย่อง  ในด้านทางธรรม พระเดช
พระคุณเป็นนักธรรมชั้นเอกและเป็นเปรียญเอกคือเป็นเปรียญธรรมถึง ๙ ประโยค  
เรียกว่า ทางโลกก็เลิศลํ้า ทางธรรมก็ลํ้าเลิศ  นี้เป็นส่วนแห่งความรู้ดี  ในส่วนแห่ง
ความสามารถดี พระเดชพระคุณเป็นพระที่เก่ง  ทั้งเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และเก่ง
ดำาเนินชีวิต  เก่งงานด้วยการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ  เก่งคนด้วยการใช้คน
ให้เหมาะแก่งาน  เก่งคิดมีความริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาก้าวหน้า  และเก่งดำาเนินชีวิต 
ด้วยพระเดชพระคุณเลือกดำาเนินชีวิตในทางสมณเพศและมีชีวิตที่ปราศจากตำาหนิ 
ไฝ ฝี ขี้แมลงวัน จึงเป็นพระสุปฏิบัติโดยแท้  

นอกจากนี้พระเดชพระคุณอาศัยที่เป็นผู้ที่มีความสามารถดีจึงได้รับยกย่อง
ให้เป็นเจ้าถึง ๔ เจ้าด้วยกัน อาทิ เป็น เจ้าคณะอําเภอ ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานสมณศักดิ์เป็น เจ้าคุณ หรือเป็นพระราชาคณะ  ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ดำารงตำาแหน่ง เจ้าคณะภาค คือภาค ๑๗  และสุดท้ายได้รับ
ความไว้วางใจให้ดำารงตำาแหน่ง เจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษดิ์ และได้พัฒนาต่อ
เนื่องมาจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ  ต่อเนื่องมาจนกระทั่งได้รับการสถาปนายกระดับเป็นพระอารามหลวง นี่
เป็นเครื่องยืนยันว่าพระเดชพระคุณนั้นเป็นพระที่อุดมด้วย คุณวุฒิ คุณประโยชน์ 
คุณภาพ และคุณธรรม โดยแท้  

ในส่วนแห่งความประพฤติปฏิบัติดี พระเดชพระคุณเป็นพระเถระที่มีศีลา
จารวัตรที่งดงาม ใครเห็นก็อยากกราบ ใครทราบก็อยากไหว้  เพราะฉะนั้นพระเดช
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พระคุณจึงมีกัลยาณมิตรที่มีความเคารพนับถือมาก มีพุทธบริษัท ญาติโยม อุบาสก 
อุบาสิกา เลื่อมใสศรัทธามาก  การที่พระเดชพระคุณต้องมาด่วนจากไปในวัยอันยัง
ไม่สมควรเช่นนี้ จึงก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงและกว้างขวาง  เช่น วัดชล- 
ประทานฯ ก็ต้องมาสูญเสียเจ้าอาวาสผู้เป็นร่มโพธิ์ทองของวัดไป  พระธรรมทูตสาย
ที่ ๙ ก็ต้องมาสูญเสียผู้นำาที่มีความสามารถไป  คณะสงฆ์ภาค ๑๗ ต้องมาสูญเสีย
เจ้าคณะภาคผู้มีความเก่งกล้าและสามารถ  คณะสงฆ์ส่วนรวมต้องสูญเสียบุคลากร
ที่ทรงคุณค่า  พระศาสนาต้องเสียบริษัทที่ทรงคุณภาพ  ญาติต้องสูญเสียผู้ร่วมวงศ์
ตระกูลที่สำาคัญ  มิตรต้องสูญเสียผู้ที่ตนเคารพรักนับถือ  ศิษยานุศิษย์สูญเสียผู้เป็น
ครู อุปัชฌาย์อาจารย์ไปอย่างชนิดที่ไม่มีวันกลับ เข้าลักษณะที่ว่า 

						อันคนดีตายเหมือนไทรร่มมาล้มหัก			ผู้คนรักระลึกอยู่มิรู้หาย

แต่ก็นั่นแหละท่านทั้งหลาย  ชีวิตทุกชีวิตเป็นอนิจจัง คือกำาหนดไม่ได้ ทาย
ไม่ออก และก็บอกไม่ถูกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้  จะต้องจากกันเมื่อนั้น 
เมื่อนี้  แต่รวมความว่า เกิดก็เพื่อตาย ได้ก็เพื่อเสีย  พบก็เพื่อพราก  เจอะก็เพื่อจาก
กันโดยแท้  ไม่จากกันยามเป็น ก็จากกันยามตาย  ไม่จากกันด้วยร้าย ก็จากกันด้วยดี  
ไม่จากกันวันนี้ ก็จากกันวันหน้า  เพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้น

						ชีวิตสั้นหรือยาวใครเล่ารู้	 โรคาพาธอาจโจมจู่ใครรู้ได้
						อีกเวลาที่จิตปลิดจากกาย	 ที่นอนตายมิหมายรู้ทุกผู้แล

อีกบทหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “สายเมเก	 น	 ทิสฺสนฺติ”	 เป็น อาทิ  
แปลถอดความว่า

						เช้ายังเห็นหน้า		 								พอสายมา	สิ้นชีวิต
						ตอนบ่ายยังใกล้ชิด						เย็นลงนิด	มรณา
						หัวค่ำายังเห็นอยู่		 							พอเช้าตรู่	สิ้นชีวา
						เมื่อครู่ยังดูหน้า		 							พอลับตา	ตายเสียแล้ว

นี่แหละ พระไตรลักษณ์ในชีวิตประจำาวันซึ่งไม่มีใครหลีกได้ ไม่มีใครเลี่ยง
พ้น ไม่เลือกว่ายากดีมีจน เด็กหรือผู้ใหญ่ ร้ายหรือดี คฤหัสถ์หรือบรรพชิต มีความ
ตายเป็นสถานีสุดท้ายด้วยกันทั้งสิ้น  พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี
เป็นพระมหาเถระที่เป็นศักดิ์ศรีแก่คณะสงฆ์ เมื่อถึงแก่มรณภาพ ทุกท่านจึงต่างได้
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แสดงออกซึ่งกตัญญู บูชา และอาลัย  มากท่านเมื่อได้ทราบข่าวการมรณภาพของ
พระเดชพระคุณถึงกับรำาพันด้วยกตัญญู ด้วยบูชา และด้วยอาลัย เช่นเดียวกันว่า 

แสนเสียดายพระดีอย่างนี้แท้			สุดจะแก้ให้ฟื้นคืนสังขาร
มัจจุราชโหดร้ายไม่รู้กาล							ด่วนพรากท่านจากพวกเราเศร้าอาลัย

จึงต่างด้วยแสดงออกซึ่งการเชิดชูบูชาคารวะ รับเป็นเจ้าภาพบำาเพ็ญบุญ
กุศลอุทิศถวาย ด้วยหมายที่จะให้ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณได้อยู่เย็นเป็นสุข
ในสัมปรายภพ  ดังได้วิสัชนามา  

อิมินา	กต	ปุญฺเญน  ขออำานาจบุญกุศลคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณ
ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี เปรียญธรรม ๙ ประโยค อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗  อดีต
หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙ และอดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอาราม 
หลวง ผู้ถึงแก่มรณภาพ  พระเดชพระคุณได้บำาเพ็ญบุญกุศลไว้เป็นอเนกประการ  
ตลอดถึงบุญกุศลที่คณะท่านเจ้าภาพและญาติมิตรตั้งแต่วาระแรกจนกระทั่งถึงวาระ
นี้ คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
รุ่นที่ ๑๙  คณะสงฆ์ พุทธบริษัท วัดทุ่งยาว อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  มีหลวงพ่อ
ท่านพระครูสุธรรมวัตร เจ้าคณะตำาบลบ้านนา และเจ้าอาวาสวัดทุ่งยาวเป็นประธาน  
พร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติ  ท่านผู้มีน้ำาใจ มากท่าน  อันมี ฯพณฯ ท่านชวน หลีกภัย 
อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ร่วมกันบำาเพ็ญบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ แล้วตั้งจิต
อุทิศถวาย  

ขออานุภาพแห่งบุญกุศลทั้งปวงนี้  จงเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย ส่งเสริม
สนับสนุนให้ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณผู้ถึงแก่มรณภาพ จงได้ประสบแต่
ทิพยสุข ทิพยสมบัติ ในสัมปรายภพ ให้สมดังเจตนาปรารภของท่านเจ้าภาพจงทุก
ประการ  เมื่อดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณได้รับทราบข่าวสารการกุศลนี้แล้ว 
ขอจงได้รับและอนุโมทนาให้สำาเร็จเป็นปัตตานุโมทนามัย พร้อมทั้งเสวยสุขอยู่ใน
สุขคติโลกสวรรค์นั้น หากดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณยังมิได้รับทราบ ก็ขอ
เทพยเจ้าเหล่าเทพยดาผู้มีตาทิพย์ หูทิพย์ทั้งหลาย จงได้นำาข่าวสารการกุศลนี้ไปแจ้ง
แก่ดวงวิญญาณของท่านด้วย  

อนึ่ง ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีความเสียสละ ความสามัคคี ที่เจ้าภาพทุก
คน สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันบำาเพ็ญให้เป็นไป  ขอจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ท่าน
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ทั้งหลาย ณ สมาคมนี้ จงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยสิ่งอัน
พึงปรารถนาจงทุกประการ  รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสงฺฆปูชากถา 
พรรณนาถึงการยกย่อง เชิดชูบูชาพระเถระผู้อุดมด้วยความดี ได้ชี้แจงแสดงมา สม
สมัยได้เวลา  ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้  

เอวำ ก็มีด้วยประการฉะนี้.
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พระธรรมเทศนา 
ในง�นบำ�เพ็ญกุศลศพ พระธรรมวิมลโมลี (๑๑ เม.ย. ๒๕๕๖)

โดย พระราชปฏิภาณมุนี 
ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�สวัดประยุรวงศ�ว�สวรวิห�ร

นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

เปตาน	ปูชา	จ	กตา	อุฬาราติ	ฯ

ณ บัดนี้  จักได้แสดงพระธรรมเทศนา ปรารภพิธีบำาเพ็ญกุศลสวดศพพระเดช
พระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี ที่คณะเจ้าภาพทั้งหลาย มีทั้งฝ่ายบรรพชิต 
ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ซึ่งได้พร้อมใจกัน ร่วมใจกัน ตั้งใจบำาเพ็ญให้เป็นไป
อยู่ ณ บัดนี้ ซึ่งเป็นพิธีบำาเพ็ญกุศล โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าโกศศพของพระเดช
พระคุณ  โดยมีวัตถุประสงค์จำานงหมายที่สำาคัญ ๔ ประการ คือ  

๑. เป็นการทำาบุญอุทิศ  
๒. เตือนจิตให้กตัญญู  
๓. บูชาพระสังฆเถระผู้มีพระคุณ  
๔. เป็นการทำาบุญเก็บไว้เป็นเสบียงหล่อเลี้ยงชีวิต 
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อันเป็นกิจที่ควรแก่การสรรเสริญ เป็นเรื่องที่ควรแก่การยกย่อง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในค่ำาคืนนี้  มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์  เจ้าอาวาสวัด
ปทุมคงคา รองเจ้าคณะภาค ๗ เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ มีใจเมตตา กรุณาเดินทาง
มาเป็นเกียรติในค่ำาคืนนี้  ในฝ่ายคณะท่านเจ้าภาพซึ่งเป็นภาคส่วนของข้าราชการนั้น 
มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คือ ท่านวิเชียร พุฒิวิญญู  เป็นผู้นำาคณะ นอกจาก
นี้ยังมีคณะประชาชน อุบาสกผู้มีศรัทธา อุบาสิกาผู้มีความเลื่อมใส ศิษยานุศิษย์ผู้มี
น้ำาจิตกตัญญูทุกๆ ท่าน ได้มาพร้อมใจกันอยู่ ณ ที่นี้  ตั้งอกตั้งใจที่จะบำาเพ็ญกุศลให้
เป็นไป แล้วจะได้อุทิศส่วนกุศลนั้นให้เป็นธรรมพลีถวายแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้า
คุณพระธรรมวิมลโมลี  

พระธรรมวิมลโมลี นามเดิมท่านชื่อว่า รุ่น นามฉายา ธีรปญฺโญ นามสกุล 
รักษ์วงศ์  อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์  อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗  และ
หัวหน้าพระธรรมทูตสาย ๙  เป็นพระเถระที่มีความสำาคัญรูปหนึ่ง ในการที่จะดำารง
รักษาพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง  และเป็นพระเถระรูปหนึ่งซึ่งถ้ามาตรแม้นว่าท่าน
มีอายุมั่นขวัญยืนยิ่งไปกว่านี้ท่านจะบำาเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์น้อย
ใหญ่แก่ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และประชาชนได้อย่างกว้างขวาง  บัดนี้ท่าน
ได้ถึงแก่มรณกรรม จากพวกเราทั้งหลายไปแล้ว คงไว้ซึ่งความดีที่ท่านบำาเพ็ญ ยัง
เป็นประจักษ์พยานแจ่มแจ้งในจิตใจของเราท่านทั้งหลายทำาให้เรารำาลึกนึกถึงท่าน 
จึงได้มาพร้อมใจกันประกอบพิธีบำาเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายท่าน  ถ้ามาตรแม้นว่า
ท่านได้ทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่ง ถึงการบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานใน
ค่ำาคืนนี้  ท่านจะต้องรู้สึกชื่นชมยินดี เพราะความยินดีอันเกิดจากอนุโมทนาสาธุการ
ในส่วนกุศลทักษิณานุประทาน กุศลจะได้ช่วยบันดาลให้บังเกิดทิพยสมบัติแด่พระ
เดชพระคุณให้สมกับเจตนาปรารภของคณะเจ้าภาพทั้งหลาย  การกระทำาเช่นนี้ตรง
กับอุทเทสบาลีที่อาตมภาพได้ยกตั้งเป็นหัวข้ออุทเทสไว้ในเบื้องต้นว่า เปตาน	ปูชา	
จ	 กตา	 อุฬารา ซึ่งแปลความว่า การบูชาท่านพระเถระผู้เป็นปูชนียะ ซึ่งได้ถึงแก่
มรณภาพไปนั้นควรทําให้โอฬาร หมายความว่าอย่างไรจะได้วิสัชนาต่อไป  

คำาว่า บูชา ก็แปลว่า เคารพรักสักการะ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึงการ
ยกย่องเชิดชูผู้มีพระคุณต่างๆ นี่คือความหมายของคำาว่า บูชา  การบูชานั้น ใช่ว่าจะ
บูชาได้เฉพาะผู้ที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วเท่านั้น  ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ หากเป็นผู้ที่ควรบูชา 
ก็สามารถจะบูชาได้เช่นกัน  แต่องค์สมเด็จบรมจอมธรรม์ ทรงตรัสเน้นไว้ว่า  การ
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บูชาผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วนั้น  ควรทำาให้โอฬาร ส่องนัยให้เห็นว่า  ผู้ที่มีคุณงาม
ความดีนั้น ถ้าต้องจากกัน ผู้ที่ยังอยู่ จะไม่รับรู้ จะไม่เห็นไม่ได้  ทำาเป็นเอาหูไปนา
เอาตาไปไร่ เป็นผู้ที่แล้งน้ำาใจ ทำาอย่างนั้นไม่ได้ จะถูกชาวโลกเขาตำาหนิติฉิน ว่า เป็น
คนใจหิน เป็นคนใจโหด  เป็นคนใจเหี้ยม จะต้องแสดงความมีน้ำาใจ มีความเมตตาให้
ปรากฏอย่างยิ่งเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารู้จักมักคุ้น พอที่จะเจือจุนกัน
ได้ในยามจนต้องแสดงความมีน้ำาใจ  

คนที่เรารู้จักมักคุ้น จะเป็นพระก็ตาม จะเป็นฆราวาสก็ตาม เจ็บไข้ได้ป่วย 
ต้องช่วยให้กำาลังใจให้กันไว้ยามเจ็บ  คนที่รู้จักมักคุ้น สิ้นบุญ อำาลาจากโลกนี้ไป จะ
ต้องแสดงความมีน้ำาใจให้ปรากฏ  เรียกกันว่า ยามจน ยามเจ็บ หรือยามจาก  จำาต้อง
แสดงความมีน้ำาใจให้ปรากฏแก่กัน  หากผู้ใดประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ เชื่อว่าเป็นคนดี
ของสังคม  ดังเช่นท่านทั้งหลาย ทั้งฝ่ายบรรพชิต และฝ่ายข้าราชการ และประชาชน 
ได้พร้อมกันมาบำาเพ็ญกุศลในค่ำาคืนนี้  เป็นการแสดงความเป็นผู้ใหญ่น้ำาใจดีให้
ปรากฏ  

อันว่าความเป็นผู้ใหญ่นั้นต้องแสดงน้ำาใจในคราวทั้งสาม ยามที่คนของเรา 
จน เจ็บ หรือ จาก ไป จะต้องแสดงความมีน้ำาใจของผู้หลักของผู้ใหญ่  จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นผู้ใหญ่ใจดีมีคุณธรรม เป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณ  เป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่ง  เป็น
ผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างนํ้าปิง  เป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจ  เป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะ เป็น
ผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่  เป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งเห็นใจ  เป็นผู้ใหญ่ใจใสชื่นใจชน 
ไม่ใช่ชื่นใจเฉพาะประชาชนที่ยังอยู่นี้เท่านั้น แม้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระ
ธรรมวิมลโมลี  ท่านทราบด้วยญาณวิถีทางหนึ่งทางใด ท่านก็จะต้องชื่นใจเช่นกัน  

การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนานั้น องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอน
เอาไว้ว่า สามารถบูชาได้หลายประเภท อามิสบูชาดังที่ปรากฏอยู่ ณ บัดนี้  จะมี
พวงหรีดจากน้ำาใจและมาลัยจากน้ำาจิต มาจากทิศต่างๆ เรียกรวมๆ ว่า มาจากใจของ
ศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตกตัญญูในพระเดชพระคุณ ได้นำาพวงหรีดและมาลัยมาบูชาสักกา
ระพระเดชพระคุณ  แล้วบูชาอะไรของพระเดชพระคุณบ้าง  เป้าหมายแห่งการบูชา
ในค่ำาคืนนี้ มีอยู่สามเป้าหมายด้วยกัน เป้าหมายแรกก็คือ บูชาขันธ์ หรือบูชาธาตุ 
บูชาขันธ์ของท่าน  อันดับสองก็คือบูชาคำา  สามบูชาคุณ..  บูชาขันธ์ บูชาคํา และ
บูชาคุณ รวมอยู่ในการบูชาของท่านทั้งหลาย  บูชาขันธ์ก็หมายถึงบูชาสรีระร่างซึ่ง
บัดนี้ปราศจากวิญญาณแล้ว ธาตุขันธ์ของท่านไม่สมประกอบ หลังจากเจ็บไข้ได้ป่วย
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มานาน ธาตุขันธ์ของท่านพิการ ดิน น้ำา ไฟ ลม ประสมกันไม่สมส่วน  จึงทำาให้เจ็บไข้
ได้ป่วย  บางท่านนั้นเจ็บป่วยพอรักษาได้  แต่บางท่านอาการหนัก จะรักษาเท่าไรก็
ไม่ไหว  ในที่สุดธาตุขันธ์ก็เป็นไปตามกฎธรรมดา  

ธรรมดาของธาตุ ธรรมดาของสังขาร ธรรมดาของชีวิตมีอะไรบ้าง  มี ๓ 
ประการด้วยกัน ๑. อนิจจัง - เปลี่ยนแปลงไป  ๒. ทุกขัง - จะอยู่ในสภาพเดิมได้
ยาก  ๓. อนัตต� - ไม่อยู่ในอํานาจของใครผู้ใดทั้งสิ้น  อยากจะให้มันแข็งแรงไม่เจ็บ
ไม่ป่วย ก็ไม่ได้ดังใจ  อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ใช่ว่าจะได้ดังใจ ทั้งนี้เพราะมันเป็น
อนัตตา  เมื่อธาตุขันธ์ทั้งหลายแตกแยกย้ายกันไป  เราก็ไม่เคยลืมว่าร่างกายร่าง
นี้ ธาตุขันธ์ก้อนนี้เมื่อครั้งที่มีชีวิตอยู่นั้นมีความสำาคัญต่อประชาชน  มีความสำาคัญ
ต่อสังคม  ท่านได้อาศัยธาตุขันธ์นี้ประกอบคุณงามความดีอย่างมากมาย  ไม่ว่าจะ
เป็นคุณงามความดีส่วนตัว  คุณงามความดีส่วนรวม  ท่านอาศัยอาการ ๓๒ อวัยวะ
ทั้งหมดที่ปรากฏนั้นสร้างสิ่งสำาคัญไว้อย่างมากมาย  

ยกตัวอย่างศาลาการเปรียญ หรือศาลาบำาเพ็ญกุศลหลังนี้ ที่เกิดมีได้ก็เพราะ
อาศัยธาตุขันธ์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี  ฉะนั้นคนดีมี
ความกตัญญูเมื่อรำาลึกนึกรู้ว่า สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อันนี้เกิดจากธาตุขันธ์อันใด 
เราก็กราบก็ไหว้ เรียกกันว่าเป็นการบูชา  

นอกจากจะเป็นการ บูช�ขันธ์ แล้ว  ยังเป็นการ บูช�คำ� ของพระเดชพระคุณ 
หมายถึงคำาสอน  พระเดชพระคุณนั้นท่านได้ชื่อว่าเป็นพระอาจารย์  เป็นอาจารย์ผู้
สอนศิษย์ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ  ท่านเป็นครู
ประจำาชั้น สอนนักเรียนนักศึกษาที่มีศรัทธาในการศึกษาภาษาบาลี เพราะว่าท่านมี
ความรู้ดีมาก สำาเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค  ท่านกะอาตมานั้นเคยนั่งเรียนด้วยกัน  
นั่งโต๊ะติดกันชั้นประโยค ๘ แล้วก็สอบประโยค ๘ ด้วยกัน 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ หลังจากได้ประโยค ๘ ด้วยกันแล้ว ๒๕๒๔ ท่านยัง
แสดงความมีน้ำาใจให้ปรากฏ  ไปตามอาตมภาพให้มาเรียนประโยค ๙  แต่เนื่องจาก
ว่าอาตมานั้น ตอนนั้นปฏิบัติงานในฐานะเป็นพระเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕  เวลา
ศึกษาเล่าเรียนไม่ค่อยมี  ก็จึงบอกกับท่านว่า ขอบใจหลวงพี่มาก ปีนี้ผมเห็นทีจะ
เว้นไปก่อน ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่  ก็ปรากฏว่าปีนั้น พุทธศักราช ๒๕๒๓ ท่านก็สอบ
เปรียญธรรม ๙ ประโยคได้  หลังจากที่ได้เรียนเปรียญธรรม ๘ ประโยค ปีพุทธศักราช 
๒๕๒๒ ได้ด้วยกัน  แต่พอถึงชั้นประโยค ๙  ท่านก็แซงหน้าไปก่อน  ถึงอย่างนั้นท่านก็
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ใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง  ได้ทราบว่าที่ไหนเปิดสอนภาษาบาลี
ไม่มีครูบาอาจารย์  ท่านอาสาไปเป็นครูบาอาจารย์สอนศิษย์  เรียกกันว่าเป็นครูใน
ชั้น  นอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้ที่สั่งสอนประชาชน  ประชาชนทั้งหลายเรียกท่านว่า
พระอาจารย์  ท่านได้ทำาหน้าที่ของอาจารย์อย่างเต็มที่  คำาสอนของท่านนั้นยังก้อง
อยู่ในหูของผู้ที่เป็นศิษย์ทั้งหลาย  ท่านสอนอย่างไรบ้าง  สอนศิษย์ให้เว้นชั่ว  สอน
ศิษย์ให้ประพฤติชอบ  สอนศิษย์ให้ประกอบด้วยศรัทธา  เทศนาให้ศิษย์ฟัง  แล้วชี้
ทางสวรรค์ให้กับลูกศิษย์  นี่ท่านสอนอย่างนี้ เรียกกันว่าสอนแก่ประชาชน  

ประชาชนทั้งหลายได้ฟังคำาสอนของท่านแล้ว  ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  
การแสดงพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณนั้น  แจ่มแจ้ง  จูงใจ  ก่อให้เกิดความ
แกล้วกล้า  ฟังแล้วมีความร่าเริงบันเทิงใจ  ท่านได้ทำาหน้าที่อย่างนี้มาโดยตลอด  ยาม
ที่เจ็บป่วย ไปเยี่ยมเยียน  ยามที่พูดได้  ท่านก็ยังให้ความหวังกับอาตมาว่า  สหาย.. 
หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนี่  จะนิมนต์สหายไปบรรยายที่จังหวัดภูเก็ต  
ก็ยังไม่ทราบว่าท่านจะให้ไปบรรยายที่ไหน  ในที่สุดผู้ที่นิมนต์ก็ไปเสียก่อน  ท่านยัง
มีน้ำาใจต้องการจะให้ไปช่วยงานเผยแผ่  นี่เป็นความมีน้ำาใจของท่าน  แล้วคำาเทศนา
ว่าการของพระเดชพระคุณนั้น  ฟังชัดเจนแจ่มแจ้ง  สุ้มเสียงของท่านมีน้ำาหนัก  ถ้า
หากว่าผู้ใดใครก็ตามได้ฟังท่านเทศนาว่าการ จะต้องยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า 
ท่านเทศน์น่าฟังมาก  ผู้ที่ฟังรายการวิทยุ FM ของวัดชลประทานรังสฤษดิ์  ต่างเป็น
แฟนของท่าน เกาะติดรายการตลอดเวลา  เป็นการยืนยันว่า คำาสอนของท่านมาจาก
จิตใจของผู้เป็นอาจารย์ที่มีต่อผู้ฟังทั้งหลาย  ผู้ฟังทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์คอย
ติดตามผลงานของท่าน  ฉะนั้นศิษยานุศิษย์ของท่านนั้น จึงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำา
ใจเสมอ  ประการแรกก็คือว่า  ลุกขึ้นคํานับ  ประการที่สอง คอยรับใช้  ประการที่
สาม ตั้งใจเรียนรู้  และประการที่สี่ ทําให้ครูพอใจ  ญาติโยมทั้งหลายเวลาพบท่านก็
กราบไหว้ท่าน ดังนี้เป็นต้น  อันเป็นคุณธรรมของผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นศิษยานุศิษย์ทั้ง
หลาย  แล้วพระเดชพระคุณนั้น ท่านเป็นพระที่มีความขยัน มีความอดทน มุมานะ
มาก  ต้องการจะทำาสิ่งใด  ตั้งใจจะทำาสิ่งใด  ต้องทำาให้สำาเร็จ  กัดไม่ปล่อย  ไม่ยอม
ปล่อยมือ  ไม่ยอมวางมือไปได้ง่ายๆ  

เราลองนึกถึงคำาสอนของท่าน พร้อมกับการกระทำาของท่านว่าตรงกัน  ท่าน
เป็นครูเป็นอาจารย์ที่ควรแก่การเชิดชูบูชา  เพราะท่าน สอนให้เราจํา ท่าน ทําให้เรา
ดู ท่าน อยู่ให้เราเห็น และท่าน เย็นให้เราสัมผัส  ปฏิบัติตรงตามคำาที่ท่านสอนผู้อื่น  นี่
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แหละที่เรียกว่าเป็นปูชนียบุคคล  นอกจากจะบูชาคำาสอนของท่านแล้ว  ยัง บูช�คุณ 
ของท่าน  คุณในที่นี้มี ๒ คุณ ๑. คุณความดี  ๒. คุณประโยชน์  เรียกรวมๆ ว่า
คุณของท่านนั้นมีมากมายหลายประการ สุดที่จะพรรณนาได้  คุณความดีเหล่านี้ไม่
เลือนลับหายไปไหน ยังอยู่แทนกายของท่าน  เราจึงบูชาสักการะคุณงามความดีของ
ท่าน ที่ยังคงอยู่  ยังประจักษ์แก่ตา  ยังประจักษ์แก่ใจอยู่นั่นเอง  ดังคำาที่ท่านกล่าว
ไว้ว่า  

					อันความดีทำาไว้กับใครนั้น	 		ไม่มีวันเลือนหายในวันหน้า
					ถึงแม้กายลับหายจากสายตา			ดีไม่ลาลับหายจากสายใจ

ท่านทั้งหลายรำาลึกถึงคุณงามความดีของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระ
ธรรมวิมลโมลี  ความดีเตือนใจของท่าน จึงให้ท่านทั้งหลายได้มาประกอบพิธีบำาเพ็ญ
กุศล พร้อมๆ กันเป็นประจำาทุกค่ำาคืน  เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง  โดย
เฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะ ได้แสดงความ
กตัญญูกตเวที  มาเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีบำาเพ็ญกุศล  ให้ปรากฏอยู่ ณ บัดนี้  การ
บูชาที่สำาคัญอันควรแก่การพูดถึงในค่ำาคืนนี้  นอกจากจะบูชาด้วยอามิส คือข้าวของ
ต่างๆ  บูชาด้วยการตั้งใจปฏิบัติตามความดีที่มีอยู่  เวลาเรากราบ เราไหว้ศพของ
พระเดชพระคุณนั้น ถามว่ากราบเพื่ออะไร ไหว้เพื่ออะไร  ก็ตอบว่ากราบไหว้เพื่อ
รำาลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระเดชพระคุณ  เหมือนกับพุทธศาสนิกชน เวลาจุด
ธูป จุดเทียน บูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาซึ่งมีองค์พระประธานเป็นประมุข  ใน
ขณะที่เราจุดธูป จุดเทียน กราบไหว้ลงไปนั้น ถามว่ากราบไหว้อะไร เป้าที่สำาคัญก็คือ
กราบไหว้คุณงามความดีขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดา  ผู้ที่เป็นนักปราชญ์
ได้แต่งเป็นคำากลอนสอนผู้ท่ีกราบท่ีไหว้พระประธานที่โต๊ะหมู่บูชาหรือจะเป็นที่ไหน
ก็ตาม  เวลาเราจะกราบจะไหว้  จิตใจของเราต้องรำาลึกนึกถึงพระคุณความดีของ
พระพุทธเจ้า  โดยท่านได้แต่งเป็นคำากลอนเตือนใจเอาไว้ดีมากว่า

					กราบพระไหว้พระคราวใด	 ตั้งใจให้ถูกพระหนา
					ชาวพุทธกราบด้วยปัญญา	 ใช่ว่ากราบอย่างงมงาย
					กราบพระไหว้พระคราวใด	 น้อมใจคิดไปง่ายๆ
					พระเศียรแหลมคือปัญญาไว	 ทุกข์ใจดับได้ทันที
					หูยานคือความหนักแน่น	 ไม่แล่นรับเสียงเร็วรี่
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					เสียงด่าเสียงว่าโจมตี	 	 ไม่มีโมโหวู่วาม
					มองทอดต่ำาหมายถึงตัวสติ	 				ไม่ดำาริในสิ่งต้องห้าม
					เรื่องโหดเรื่องเหี้ยมเรื่องทราม		 เรื่องกามเรื่องเกียรติเบียดเบียน
					กราบพระไหว้พระครั้งใด	 				ตั้งใจอย่ากราบให้เพี้ยน
					พระพักตร์ยิ้มแย้มไม่เปลี่ยน	 				เพราะใจโล่งเตียนเบิกบาน

ถ้าหากว่าเรากราบเราไหว้เช่นนี้  เรียกกันว่ากราบไหว้ถูกวิธี  จิตของเราจะมี
คุณภาพสูงขึ้น  เป็นจิตสว่าง เป็นจิตสะอาด เป็นจิตสงบพบความเบิกบาน  เหมือน
กับเราทั้งหลายมากราบไหว้สรีระร่าง หรือสรีระศพของพระเดชพระคุณท่านเจ้า
คุณพระธรรมวิมลโมลีก็เหมือนกัน  เราท่านต้องกราบพระคุณความดีของท่าน  ว่า
เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านได้บำาเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นแบบแผนแบบ
ฉบับให้กับพวกเรา  เราก็อย่าได้ลืมคุณงามความดีของท่าน  เช่น เราลองรำาลึกนึกถึง
ว่าท่านอุตส่าห์เรียนถึง ๙ ประโยค  กว่าจะได้ ๙ ประโยค ไม่ธรรมดา ท่านต้องมี
วิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้า  กราบไหว้ลงไปใจลองรำาลึกนึกถึงอุตสาหะวิริยะของ
ท่านอย่างนี้  แล้วเราก็จะได้เตือนตัวเองว่าเราก็ต้องมีความพากเพียรอุตสาหะวิริยะ
อย่างท่านเหมือนกัน  กราบไหว้ลงไปรำาลึกถึงความมีน้ำาใจของท่าน  ว่าท่านเป็นผู้
ที่ทำาการเผยแผ่โดยมีวัตถุประสงค์จำานงหมาย ต้องการที่จะสื่อสารถ่ายทอดธรรมะ
ให้แก่ประชาชน  ให้ญาติโยมได้รู้จักอะไรเป็นบาป อะไรเป็นบุญ อะไรเป็นคุณ อะไร
เป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน์ ไม่ใช่ประโยชน์  ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้  แสดงให้เห็น
ถึงว่า เป็นผู้มีความเมตตากรุณา  กราบลงไปแล้วก็เตือนใจให้ตนเองเป็นคนมีความ
เมตตากรุณาเหมือนอย่างท่าน  อย่างนี้ท่านเรียกว่า บูชาอย่างโอฬาร 

ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้บูชาอย่างโอฬารนั้นก็หมายความว่า  ให้เราทำา 
ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ เหมือนกับท่านทั้งหลาย ได้บำาเพ็ญให้เป็นไปอยู่ในบัดนี้ ได้จัด
ให้มีพิธีบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน  ทักษิณานุประทาน ก็หมายถึงการบำาเพ็ญ
กุศลเพื่อที่จะได้ส่งผลบุญผลกุศลไปถวายท่าน ทักษิณานี้เป็นเรื่องของบุญ  การบูชา 
พระเดชพระคุณได้ชื่อว่าเอา บุญบูชา  เป็นการบูชาพิเศษ เหนือกว่าการบูชา ๒ 
ประเภทที่กล่าวนั้น  คือ อามิสบูชา และ ปฏิบัติบูชา  แต่เราบูชาด้วย ทักขิณาบูชา  
ด้วยการตั้งใจบำาเพ็ญกุศลแล้วอุทิศส่งไปให้  บูชาด้วยทักขิณาบูชาอย่างนี้แล้ว จะได้
อานิสงส์แก่ผู้บูชาอย่างไรบ้าง  บางท่านอาจสงสัย  จะขอจาระไนวิสัชนาให้ทราบว่า 
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ผู้ใดใครก็ตามบูชาปูชนียบุคคลแม้จะล่วงลับไปแล้ว บุคคลผู้นั้นย่อมได้รับผลานิสงส์
ดังต่อไปนี้  ๑. ชาวโลกชื่นชม  ๒. อินทร์พรหมสรรเสริญ  ๓. ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
ก้าวหน้า  ๔. เมื่อม้วยมรณาก็ไปสวรรค์  ๕. สูงไปกว่านั้นสำาเร็จพระนิพพาน  ห้า
ประการนี้ได้แน่ เว้นแต่ญาติโยมจะจำาได้หรือเปล่าว่า มาบูชาพระเดชพระคุณใน
ค่ำาคืนนี้ก่อให้เกิดผลดีอะไรบ้าง  บางท่านอาจจะจำาไม่ได้  ไอ้ที่จำาไม่ได้ไม่ใช่ความผิด
ของญาติโยม  แต่เป็นความผิดของยักษ์  ยักษ์มันมาสิงใจโยม  ทำาให้ท่านทั้งหลายไม่
สามารถจะจำากระแสแห่งพระธรรมเทศนาได้  เวลาโยมไปฟังเทศน์ที่ไหนก็ตาม ยักษ์
มันจะตามไปด้วย มันตามไปทำาไม  ไปสิงใจคนฟังเทศน์  แล้วเจ้ายักษ์ที่ชอบไปสิง
ใจคนฟังเทศน์  ก็มีอยู่ ๓ ตนด้วยกัน  ญาติโยมสำารวจดูเถอะว่า ขณะนี้มียักษ์สิงใจ
โยมบ้างแล้วหรือยัง  ยักษ์ตัวที่หนึ่งมันชื่อว่า เจ้าหลับใหล  ยักษ์ตัวที่สองชื่อว่า เจ้า
ใจลอย  ยักษ์ตัวที่สามชื่อว่า เจ้าคอยจบ  ถ้าหากว่าถูกยักษ์ตนหนึ่งตนใดสิงใจเข้า
แล้วละก็ รับรองจะไม่สามารถจับกระแสพระธรรมเทศนาได้  เสียงเทศน์จะเข้าทาง
ขวาแล้วก็ทะลุออกไปทางซ้าย หรือเข้าทางซ้ายจะทะลุออกไปทางขวา ก่อให้เกิด
ปัญหาต่อการฟังธรรม  

ยักษ์ตัวแรกเวลาสิงใจจะทำาให้เป็นผู้ที่มีอาการง่วงเหงาเศร้าซึม  ขอบตาบน
ชนกะขอบตาล่าง ตาจะเริ่มปรือมือจะเริ่มตก นั่งผงกหัว  แสดงว่ายักษ์ตัวแรกเริ่มสิง
ใจเข้าแล้ว  ถ้าหากว่ายักษ์ตัวแรกไม่สิงใจก็จะถูกยักษ์อีกตัวสิงใจ  ยักษ์ตัวที่สองเวลา
มาสิงใจใครเข้าแล้ว ใจจะลอย ตัวนั่งอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ แต่ว่าจิตมันลอย
ไปถึงบ้าน ลอยไปถึงร้านอาหาร หรือบางทีลอยไปวันพรุ่งนี้ หรือวันมะรืนนี้  ว่าเสาร์
นี้ อาทิตย์นี้  ละครทีวีจะมีเรื่องอะไรบ้าง.. มันลอยไป..  จิตใจล่องลอย  ในที่สุดก็
ไม่สามารถจะจับกระแสพระธรรมเทศนาได้  หรือบางทีก็ถูกยักษ์อีกตนหนึ่งน่ะสิงใจ  
ยักษ์ตนนี้ก็คือคอยจบ จ้องว่าเมื่อไรพระจะจบซะที  ทำาให้จิตมีความหงุดหงิดฟุ้งซ่าน
วุ่นวาย  ถ้าอย่างนี้ไม่สามารถจะจับกระแสพระธรรมเทศนาได้  

ขอย้ำาอีกครั้งหนึ่งว่า  ท่านทั้งหลายมาพร้อมใจกันบำาเพ็ญกุศลบูชาพระเดช
พระคุณในค่ำาคืนนี้  ก่อให้ผลดี ๔ ประการด้วยกันเป็นอย่างน้อย  ๑. ชาวโลกชื่นชม  
๒. อินทร์พรหมสรรเสริญ  ๓. ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า  ๔. เมื่อม้วยมรณาก็ไปเกิด
ในสวรรค์  สูงไปกว่านั้นสําเร็จพระนิพพาน  

ชาวโลกชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากเลยทีเดียว  ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ในกลุ่มอาเซียน  หรือสื่อทางยุโรป  เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำาเพ็ญ
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พระราชกุศลบูชาพระคุณของพระบรมชนกแล้วก็พระราชชนนีสมเด็จย่า สื่อบาง
สายบางแขนงนี้หาโอกาสมาถ่ายทำาแล้วนำาไปขยายให้กับประชาชนในภาคพื้นยุโรป 
ในทวีปอื่น  คนในทวีปอื่นนั้นเขาก็ต้องการคนดีมีความกตัญญูเหมือนกัน  เมื่อทราบ
ว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำาเพ็ญเช่นนี้เป็นกรณียกิจที่สำาคัญ  สื่อเหล่า
นั้นก็ทำาการแพร่กระจาย เป็นการเตือนจิตสะกิดใจให้ชาวโลกตั้งมั่นอยู่ในความ
กตัญญู  อันว่าความกตัญญูมีความสำาคัญต่อโลกมาก

					กตัญญูรู้คุณท่านสำาคัญนัก			 					นี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วน
					ตอบแทนท่านให้งามตามสมควร		คนดีล้วนใจมั่นกตัญญู

นี่ที่บอกว่า ชาวโลกชื่นชม  ประการต่อมาไม่ว่าจะเป็นพระอินทร์พระพรหม
ก็สรรเสริญ  เทวดาทั้งหลายสรรเสริญลูกที่ดีมีความกตัญญู  รักพ่อ รักแม่ บูชา
พระคุณพ่อ บูชาพระคุณแม่

เด็กชาวจีนคนหนึ่ง อายุ ๑๘ ปี  ต้องพลัดพรากจากพ่อ  แม่นั้นอยู่ในฐานะ
ยากจน  ไม่สามารถจะบำาเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่เป็นพ่อได้  ประเพณีของจีนเวลาพ่อ
แม่ตายนั้น จะต้องไปสร้างฮวงซุ้ย เพื่อกลบเก็บศพพ่อแม่เอาไว้  ไอ้เจ้าเด็กคนนี้ มี
ความกตัญญูบูชาพ่อเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าฐานะไม่ดี ในที่สุดเมื่อพ่อตายแล้ว พักศพ
พ่อไว้ที่บ้าน แล้วก็เขียนป้ายแขวนคอ  ไปนั่งอยู่ที่ชุมชนเมืองใหญ่  ใครต่อใครเดิน
ผ่านไปผ่านมาก็นึกแปลกใจ  ทำาไมเด็กคนนี้มีป้ายแขวนคอ  มีชายคนหนึ่งซึ่งมีฐานะ
ดีมาก นั่งรถผ่านไป เห็นข้อความที่แขวนอยู่  ข้อความที่ติดอยู่ที่แผ่นป้ายนี่ บอก
ว่า  “ข้าพเจ้าขอยอมเป็นทาสตลอดชีวิต ถ้าหากว่าผู้ใดมีน้ําใจ ให้เงินแก่ข้าพเจ้าไป
ทําศพให้กับพ่อ” ข้อความสั้นๆ อย่างนี้  บุคคลผู้นั้นลงจากรถไปสัมภาษณ์  รู้เรื่อง
ราว  ต้นจนถึงปลาย  แล้วจึงพาเด็กนั้นกลับบ้าน  ควักเงินจากกระเป๋าให้เด็ก ให้ไป
ซื้อที่ทำาฮวงซุ้ย  แล้วเด็กคนนี้ก็มีสัจจะสัญญา  หลังจากที่ทำากิจการต่างๆ เรียบร้อย
แล้ว  ก็เป็นบ่าวรับใช้ใกล้ชิดคนผู้นี้ต่อมาจนถึงอายุ ๓๐ ปี  ชายผู้นี้ก็บอกว่า “ตั้งแต่
อยู่ด้วยกันมา  ยังไม่เห็นอะไรที่ขาดตกบกพร่องเลย  ฉะนั้นเป็นไท ได้แล้ว” มอบเงิน
ให้อีกก้อนหนึ่ง.. ยังไม่พอ  มอบลูกสาวให้เป็นศรีภรรยาอีกคนหนึ่ง  

นี่แหละคือคนที่มีความกตัญญูกตเวที มีความเคารพนบนอบบูชาพ่อแม่ ได้
อานิสงส์อย่างนี้  อินทร์พรหมสรรเสริญ  ชีวิตจึงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า  คนประเภท
นี้เมื่อม้วยมรณาก็ไปสู่สวรรค์  สูงไปกว่านั้นสำาเร็จพระนิพพานอย่างพระสารีบุตร  
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พระสารีบุตรนั้นบูชาแม่มาก  ก่อนที่ท่านจะนิพพาน เดินทางกลับมาที่บ้าน ต้องการ
ที่จะเทศนาให้โยมแม่ฟัง แล้วก็ทำาได้สำาเร็จ  จนกระทั่งแม่นั้น เปลี่ยนจากลัทธิอื่น
ศาสนาอื่น หันกลับมานับถือพระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ  พระสารี
บุตรก็เห็นว่า สามารถที่จะยกจิตของแม่ ให้เป็นจิตที่ใกล้ชิดกับรัตนตรัยได้แล้วจึง
นิพพาน  พระสารีบุตรนิพพานไปแล้ว แต่ก็เหมือนไม่นิพพาน ปัจจุบันเรายังหล่อยัง
ปั้นรูปของพระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ไว้เป็นอนุสาวรีย์ บูชาสักการะตามที่ต่างๆ 
ทั่วไป  พระสารีบุตรที่มีความเด่น เป็นที่กราบที่ไหว้ ตายเหมือนไม่ตาย เพราะอะไร.. 
เพราะท่านบูชาสักการะเคารพนบนอบแม่ของท่าน  ซึ่งได้ชื่อว่าผู้มีพระคุณ  ดั่งเช่น
ท่านทั้งหลายกำาลังบำาเพ็ญให้เป็นไปอยู่ ณ บัดนี้  ได้ชื่อว่าท่านบูชาสักการะพระสงฆ์
ผู้มีบทบาทสำาคัญรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนา  เมื่อถึงเวลาท่านถึงแก่มรณภาพ ท่าน
ทั้งหลายจึงระลึกนึกถึงความดีของท่าน แล้วได้แสดง อปจายนธรรม เคารพคารวะ
กราบไหว้บูชาสักการะศพของท่าน  ดังที่เห็นกันนี้  มีใจความดังที่ได้วิสัชนามา   
อิมินา	 กตปุญฺเญน ด้วยเดชะบุญกุศลที่ญาติโยมท่านสาธุชน ได้พร้อมใจกัน ได้
ร่วมใจกันและตั้งใจบำาเพ็ญให้เป็นไป ณ บัดนี้ อันเป็นการประกอบพิธีต่อหน้าโกศ
ศพของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี  ขออำานาจบุญกุศลจงสำาเร็จ
เป็นบุญราศี ช่วยบันดาลทิพยสมบัติแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมล
โมลี  ให้ท่านประสบความสุขตามสมควรแก่คติวิสัยในสัมปรายภพ  ให้สมกับเจตนา
ปรารภทุกประการ  เทศนาบรรหารมีนัยดังที่ชี้แจงแสดงมา  พอสมสมัยได้เวลา  จึง
ขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้  

เอวำ ก็มีด้วยประการฉะนี้.
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พระธรรมเทศนา 
ในง�นบำ�เพ็ญกุศลศพ พระธรรมวิมลโมลี (๑๓ เม.ย. ๒๕๕๖)

โดย พระพรหมบัณฑิต 
เจ้�อ�ว�สวัดประยุรวงศ�ว�สวรวิห�ร, กรรมก�รมห�เถรสม�คม, 

เจ้�คณะภ�ค ๒, อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

	 	ยถาปิ	ปุปฺผราสิมฺหา			กยิรา	มาลาคุเณ	พหู
	 	เอวํ	ชาเตน	มจฺเจน				กตฺตพฺพํ	กุสลํ	พหุนฺติ		ฯ

ณ บัดนี้ จะแสดงพระธรรมเทศนาในกุสลกรรมกถา  เพื่อเป็นเครื่องประคับ
ประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญราศีในส่วนทักษิณานุ- 
ประทานในการบำาเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรม
วิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ) เปรียญธรรม ๙ ประโยค อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทาน 
รังสฤษดิ์ และอดีตเจ้าคณะภาค ๑๗  ผู้ถึงมรณภาพไปนั้น  ซึ่งคณะสงฆ์วัดชลประทาน- 
รังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ได้ดำาเนินการจัดการบำาเพ็ญกุศลมาตั้งแต่ต้น โดยการ 
ประสานงานอำานวยการของท่านผู้รักษาการเจ้าอาวาส คือท่านพระมหาเจริญ สุทฺธิ-
ญาณเมธี  พร้อมคณะสงฆ์ ญาติสนิทมิตรสหาย  สัมพันธชนของพระเดชพระคุณ 
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รวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้มีความนับถือในท่านเจ้าคุณ พร้อมใจกันบำาเพ็ญกุศลมา
ตั้งแต่ต้น  จนคืนนี้เป็นคืนที่หก  โดยเฉพาะในคืนนี้คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  มีพระ
เดชพระคุณพระโสภณสุตาลังการ รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นต้น เป็นประธาน รับเป็น
เจ้าภาพ  จัดให้มีการสวดพระอภิธรรม ก่อนจะมีการสวดนั้นก็มีการแสดงพระธรรม
เทศนา ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของสำานักวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตั้งแต่สมัยที่หลวง
พ่อพระพรหมมังคลาจารย์ ปญฺญานนฺทภิกฺขุ เป็นเจ้าอาวาส  ว่าในการบำาเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมนั้น ให้มีธรรมบรรยาย หรือธรรมกถาประกอบด้วยเพื่อช่วยให้
ญาติโยมสาธุชนได้เกิดสติปัญญา ความรู้ความเข้าใจว่ามาฟังพระสวด  พระท่านสวด
อะไร  มาในงานศพมาทำาไม  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจดังนั้น จึงมีการแสดงพระ
ธรรมเทศนา หรือธรรมกถาในวัดนี้มาโดยตลอด  และเป็นเหตุให้วัดทั้งหลายได้ถือ
เป็นแบบอย่าง จัดการแสดงธรรม หรือธรรมบรรยาย ในการสวดอภิธรรม  จนถือว่า
เป็นประเพณีปฏิบัติที่เราเห็น เราได้ทราบกันโดยทั่วไป อันเริ่มแต่สำานักวัดชลประทา
นรังสฤษดิ์นี้เอง  

และบัดนี้ เจ้าสำานัก คือเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง ท่านหยุดสอนหยุดเทศน์แล้ว นิ่ง
สนิทอยู่เบื้องหน้าเราท่านทั้งหลาย เป็นนิทัศนอุทาหรณ์แห่งธรรมะหรือธรรมดาของ
ชีวิต ว่าโดยที่สุดแล้ว ชีวิตก็เป็นเช่นนี้เอง  ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี ท่านไม่ได้
ส่งเสียง ไม่ได้พูดในคืนนี้  แต่ความที่ท่านเป็นนักเทศน์นักเผยแผ่มาโดยตลอด  ไม่
เคยหยุดในการใช้เสียงแสดงธรรม  ท่านสอนให้รู้  ท่านทำาให้ดู  ท่านอยู่ให้เห็น  วันนี้
ท่านไม่ได้สอน ไม่ได้ทำา ไม่ได้อยู่  แต่ว่าชีวิตที่ดับนั้น เป็นการสอนธรรมะเช่นเดียวกัน  
ธรรมะที่ท่านสอนโดยไม่ต้องพูด เป็นอุปกรณ์การสอนสำาหรับผู้ที่ไปร่วมงานศพทั้ง
หลายทั้งปวง  ว่าในที่สุดชีวิตก็เป็นเช่นนี้

	 ชีวิตคือโรงละคร	 	 ปวงนิกรเราท่านเกิดมา
	 ต่างร่ายรำาทำาทีท่า		 ตามลีลาของบทละคร
	 บางครั้งก็เศร้า	 	 บางคราวก็สุข	
	 บางครั้งก็ทุกข์	 	 หัวอกสะท้อน
	 มีร้างมีรัก	 	 มีจากมีจร	 	 	 	 	
	 พอจบละคร	 	 ชีวิตก็ลา

ทุกคนเกิดมาแสดงละครชีวิต  เป็นพระบ้าง  เป็นโยมบ้าง  แต่ไม่ว่าจะแสดง
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ละครชีวิตอะไร ก็ต้องทำาอย่างท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี คือร้องให้มันสุดคำา  
ทำาให้มันสุดแขน  แพนให้มันสุดปีก  เขาให้บทแสดงอะไร แสดงให้มันดีที่สุด เป็น
พระก็ต้องเป็นพระอย่างสมบทบาท  ไม่ว่าคณะสงฆ์จะให้ปกครอง ให้งานศึกษา 
เผยแผ่หรือสาธาณูปการ สาธารณสงเคราะห์ ทำาให้สุดฝีมือ นั่นคือพระสงฆ์ที่ชื่อ
ว่า รุ่น ธีรปฺโ  ฝากผลงานไว้มากมายก่อนจะถึงวาระสุดท้ายในชีวิต ไม่ต้องไป
ดูที่ไหนไกลหรอก  ศาลาบำาเพ็ญกุศลหลังนี้ ๑๐๐ ปี พระพรหมมังคลาจารย์ เสร็จ
หมาดๆ สดๆ ร้อนๆ ยังไม่ได้จัดงานให้คนอื่นเลย  จัดงานฉลองพระอารามหลวง วัด
ชลประทานรังสฤษดิ์  รับตราตั้งเจ้าอาวาส  งานรับดุษฎีบัณฑิตของเจ้าอาวาส  แล้ว
ก็มาตั้งศพเจ้าอาวาส อย่างที่เราเห็นอยู่นี้  นี่ก็เรียกว่าท่านสร้าง ท่านทำา ท่านรังสรรค์
หลายอย่างนอกเหนือในงานหน้าที่เจ้าอาวาสพระอารามหลวง เจ้าคณะภาค ๑๗  

เหตุที่ท่านทำาได้อย่างนี้เพราะท่านได้สร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองมาตั้งแต่ต้น 
ดังพระบาลีนิกเขปบทที่ยกไว้ ณ เบื้องต้นว่า ยถาปิ	ปุปฺผราสิมฺหา เป็นต้น แปล
ความว่า  ดอกไม้ที่สุมเป็นกองอยู่นี้  นายมาลาการผู้ชาญฉลาด  นํามาร้อยเป็นพวง
มาลาให้สวยสดงดงามได้ฉันใด  ชีวิตคนเราเกิดมาก็ฉันนั้น  ต้องทําความดีให้มาก
เข้าไว้  เบื้องหน้าเราท่านทั้งหลาย มีพวงมาลาพวงมาลัยประดับเรียงร้อยกันสวยสด
งดงาม กว่าจะมาเป็นดอกไม้ในแจกันประดับ ณ สถานที่แห่งนี้ ก็เป็นดอกไม้ธรรมดา
เกิดจากดิน นายมาลาการผู้ชาญฉลาด รังสรรค์ปั้นแต่งเรียงร้อยเป็นพุ่มเป็นพวงที่
งดงาม ประดับอยู่เบื้องหน้า  เวลาเรากราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่ก็ดี  กราบร่างอันไร้
วิญญาณของท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีก็ดี  ก็ต้องกราบดอกไม้เหล่านี้  นี่แหละ
ชีวิตของคนเรา เกิดมาจากดิน เหมือนดอกไม้ทั้งหลาย เกิดมาจากดิน บางดอกเป็น
ดอกหญ้าให้คนเหยียบย่ำา ไร้ศักดิ์ศรี ดับไปอย่างไร้คุณค่า  แต่บางดอกประดับไว้ใน
แจกันทองสง่างาม ให้คนได้กราบได้ไหว้  ดอกไม้ที่ประดับโลกให้คนได้ชื่นชมได้ถือ
เป็นแบบอย่าง ได้กราบ ได้บูชา นั่นคือชีวิตของพระธรรมวิมลโมลี  สถิตอยู่เบื้องหน้า
เราท่านทั้งหลาย  

ดอกไม้เกิดจากดินฉันใด ชีวิตของท่านเจ้าคุณก็เริ่มต้นเรียบง่าย  ในปี ๒๔๙๐ 
ถือกำาเนิดในจังหวัดพัทลุง  อันเป็นจังหวัดมาตุภูมิเดียวกันกับของหลวงพ่อปัญญา
นันทะ พระพรหมมังคลาจารย์ แต่ท่านก็ได้สร้างสรรค์ ท่านเจ้าคุณได้รังสรรค์ชีวิต 
โดยนำาตนเข้ามาสู่เพศบรรพชิต เมื่ออายุ ๒๐ ปี แทนที่จะเป็นพระบ้านนอกธรรมดา  
ก็พัฒนาตนเองด้วยการศึกษา เรียนจนจบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เรียนจนจบ
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ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากหลายมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในส่วน อัตตสมบัติ 
ความพร้อมแห่งส่วนตนจึงเรียกว่า ครบเครื่อง ปริยัติเพียบพร้อม ปฏิบัติไม่ขาด จึง
อาจสามารถในการบำาเพ็ญหน้าที่ปรหิตปฏิบัติ ทำาประโยชน์แก่สังคม 

เริ่มต้นด้วยการเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นอาจารย์ของสำานักเรียนที่มี 
ชื่อเสียงอย่างวัดคลองโพธิ์ ที่อุตรดิตถ์ สร้างศิษย์ให้เป็นเปรียญ มหาเปรียญ จำานวน
มาก พัฒนาสำานักเรียนวัดชลประทานรังสฤษดิ์ให้ขึ้นมาในอันดับที่ต้องมอง ต้อง
เข้าใจว่าด้วยฝีมือของท่าน ทำาให้สำานักวัดชลประทานรังสฤษดิ์มิได้จะมีชื่อเสียงใน
ด้านการเผยแผ่เท่านั้น ทั้งด้านการศึกษา การปกครอง  สาธารณูปการ สาธารณ-
สงเคราะห์ ครบบริบูรณ์ ด้วยทีมงานที่ช่วยกันสร้าง ช่วยกันสรรค์ เป็นแขนเป็นขา 
เป็นมือเป็นเท้า ให้ท่านเจ้าคุณได้ทำางานสำาเร็จ จนอาจสามารถยกฐานะวัด จากวัด
ราษฎร์เป็นวัดอารามหลวง ดังที่ได้ทราบกัน 

ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีสามารถปฏิบัติงานพระศาสนาตามที่ได้
กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้ครบถ้วน ด้านการปกครองเป็นเจ้าคณะ
ภาค ๑๗  เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ด้านการศึกษา ทั้งศาสนศึกษา คือสอน
บาลี ท่านก็ทำา บริหารสำานักเรียนพระปริยัติธรรม นักธรรมและบาลี ท่านก็ทำา  ด้าน
ศึกษาสงเคราะห์ ทั้งการสอนเด็กเยาวชน ทั้งการให้ทุนการศึกษา สร้างทุน สร้าง
อาคารด้านการศึกษา ท่านก็ไม่ได้ละเว้น ด้านการเผยแผ่สานงานต่อเรื่องธรรมทายาท 
ที่วัดนี้ จากที่หลวงพ่อปัญญานันทะวางไว้ และตัวท่านเองก็เป็นนักเผยแผ่ นักเทศน์
สุดยอด  เริ่มเทศน์มาตั้งแต่ยังเป็นมหาเปรียญ ๙ ประโยค  จนเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญ 
ที่พระเมธีวราภรณ์ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๗  เทศน์มีชื่อกระเดื่องเลื่องลือ ใครๆ ก็
ต้องนิมนต์ท่านเจ้าคุณรุ่น ไม่ว่าจะอยู่ที่วัดราชสิทธิ์ วัดอรุณราชวราราม  จนตามมา
นิมนต์ถึงวัดชลประทานรังสฤษดิ์  

ในช่วงที่เป็นพระเมธีวราภรณ์นั้นได้มีโอกาสในการไปเทศน์ไปสอน ได้พบกับ 
ท่านในเวทีต่างๆ เป็นประจำา จนเมื่อเทศน์กันมากๆ  ท่านเจ้าคุณรุ่นพระเมธีวราภรณ์ 
ท่านก็เอ่ยปากว่า ตอนนี้ท่าจะมีแค่สองเมธีเท่านั้นละมัง ที่เทศน์กันอยู่นี้ ไม่มีเวลา
ได้พักผ่อน ก็คือ เมธีวราภรณ์ กับ เมธีธรรมาภรณ์ สมณศักดิ์ของอาตมภาพในชั้น 
สามัญ ก็เรียกว่าเป็นสหายธรรมในการเผยแผ่มาตั้งแต่นั้น เกื้อหนุนเกื้อกูล ต่างฝ่าย
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ต่างนิมนต์กันก็บ่อย ชื่นชมในฝีมือการเทศน์ของกันและกัน จนกระทั่งมารับตำาแหน่ง 
ปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะภาค ก็เป็นในปีเดียวกัน ท่านเป็นเจ้าคณะภาค ๑๗ 
อาตมภาพผู้เทศน์เป็นเจ้าคณะภาค ๒ ในปี ๒๕๔๑  ก็เลยต้องเกื้อหนุนเกื้อกูลกัน 
ในหลายด้าน ได้เห็นฝีมือในการบริหารคณะสงฆ์ ในการปกครอง พระผู้ใหญ่แห่ง
สำานักวัดสระเกศได้ปรารภเมื่อวานนี้เองว่า เสียดายท่านเจ้าคุณรุ่นเหลือเกิน เพราะ
หวังปั้นแต่งให้ท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่ในโอกาสต่อไป โดยหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จ 
พระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วางใจในฝีมือบริหาร 
ฝ่ายท่ีสนองงานเจ้าประคุณสมเด็จก็คาดหวังว่าท่านจะเป็นทายาทท่ีดูแลคณะสงฆ์หน
ใต้ต่อไป ใครจะนึกว่า มัจจุมารจะมาตัดรอนโอกาสเช่นนี้ ฉะนั้นชีวิตของท่านเจ้าคุณ 
จะว่าไปแล้วก็ยังมีอะไรดีๆ รออยู่อีกมาก เพราะท่านเหนื่อยมามาก ด้านการปกครอง 
การศึกษา การเผยแผ่  แต่ที่เห็นง่ายๆ ก็คือ สาธารณูปการ การบูรณะปฏิสังขรณ์ 
วดัวาอารามโดยเฉพาะแหง่นี ้พฒันาผดิหผูดิตา ตัง้แตท่า่นเปน็เจา้อาวาสมานัน้ บรูณะ
ปฏิสังขรณ์มิได้หยุด และมิใช่แต่เท่านั้น พอหลวงพ่อพระพรหมมังคลาจารย์มรณภาพ 
ท่านได้ประกาศผ่านสื่อมวลชนต่อหน้าอาตมภาพผู้เทศน์นี้ ซึ่งเป็นสักขีพยาน ว่า
ท่านจะสานต่อปณิธานของหลวงพ่อปัญญานันทะ หรือพระพรหมมังคลาจารย์ 
ในการสาธารณูปการหรือการก่อสร้างและสาธารณสงเคราะห์ ใน ๔ ประการด้วยกัน  

๑.  ก็คือการสร้างศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุที่โรงพยาบาลชลประทาน  
๒.  สร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่จังหวัดพัทลุง  
๓.  สานต่อโครงการธรรมทายาทมีการบรรพชาอุปสมบทประจําทุกเดือน  
๔. สร้างอุโบสถกลางน้ําของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยให้ 

 แล้วเสร็จ  
และทีเ่พ่ิมเปน็ขอ้ท่ี ๕.  เพราะไดท้ราบวา่หลวงพอ่พระพรหมมงัคลาจารยก์อ่น 

จะมรณภาพได้ปรารภกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยว่า
ช่วยกันหาทางยกฐานะวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ซึ่งตอนนั้นยังเป็นวัดราษฎร์ให้เป็น
พระอารามหลวงให้จงได้  รวมความว่าปณิธานของหลวงพ่อพระพรหมมังคลาจารย์ 
ที่ค้างไว้นั้น นับแต่ท่านรับตำาแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมา ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมล-
โมลีรับเป็นภาระแห่งชีวิตของท่าน ทำาจนสำาเร็จเรียบร้อยสมมโนปณิธานทุกประการ 
ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การแพทย์ที่โรงพยาบาลชลประทาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่
จังหวัดพัทลุง โครงการธรรมทายาท ทำามาตลอด จนแม้กระทั่งอุโบสถกลางน้ำาของ
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่หลวงพ่อปัญญานันทะหรือพระพรหม-
มังคลาจารย์สร้างค้างไว้ ท่านก็สานต่อ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีสานต่อจน
เรียบร้อย แม้กระทั่งยกฐานะวัดแห่งนี้ให้เป็นพระอารามหลวงก็เสร็จเมื่อปีที่แล้ว 
๒๕๕๕  

ดูเหมือนว่าทุกโครงการสำาเร็จเรียบร้อยในปีที่ผ่านมาทั้งสิ้น  เหลืออย่างเดียว
ก็คือการยกอุโบสถกลางน้ำามอบถวายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
ท่านเจ้าคุณก็บอกเดี๋ยวรอก่อน สร้างห้องน้ำาแถมให้อีก ห้องน้ำาเสร็จเมื่อไรจะยก
ถวาย  ก็ตกลงกันดิบดีว่าจะถวายอุโบสถกลางน้ำาให้มหาจุฬาฯ ในวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๖  รายการนัดกันเรื่องนี้ก็ยังค้างอยู่ในปฏิทินกิจกรรมของอธิการบดีอยู่เลย  ไม่
นึกเลยว่าชีวิตนั้นจะผกผันเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วปานนี้  คุณสมหมายก็บอกว่า คง
ไม่ได้ถวายแล้วล่ะ เพราะหลวงพ่อยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลศิริราช 

ก่อนหน้านั้น ก่อนที่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ที่ท่านจะเข้าโรงพยาบาล ได้คุย ได้
ปรึกษา ได้สนทนากับท่าน ในหลายเรื่องหลายประการ  รวมทั้งการถวายอุโบสถ
กลางน้ำา รวมทั้งการนิมนต์ไปกิจการเผยแผ่ที่ท่านได้นิมนต์ไปที่จังหวัดกระบี่ในเดือน
ธันวาคม  ได้ไปค้างแรมอยู่ด้วยกัน มีโอกาสสนทนาธรรมกันมาก  จากกันวันนั้นก็ไม่
นึกว่า จะต้องไปเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลศิริราช อาตมภาพพอได้ทราบข่าวว่าท่านเข้า
โรงพยาบาล เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศในตอนนั้น ได้ไปเยี่ยมท่านทันที
ในวันรุ่งขึ้นที่กลับจากต่างประเทศ  จำาได้ว่าเป็นวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พอเข้าไปใน
ห้องที่ท่านพำานักรักษาก็ค่อนข้างจะงง  เพราะว่ามีการส่งพระไปรับศพของท่านเสธ.
หนั่น พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ไปเยี่ยม แล้วก็มาตั้งศพที่
วัดชลประทานฯ  เจ้าอาวาสก็อาพาธหนักอยู่ในห้องใกล้ๆ กัน  เข้าไปก็ต้องไปแสดง
ความอาลัย ปลงสังเวชกับครอบครัวขจรประศาสน์  แล้วก็แวะไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณ
พระธรรมวิมลโมลี  ไม่นึกว่าท่านจะป่วยหนักขนาดนั้น  ว่าจะไปคุยกัน กลายเป็นว่า
ท่านพูดได้แต่ฟังไม่รู้เรื่อง เพราะว่าหมอเอาเครื่องให้ออกซิเจนครอบที่ปากของท่าน 
ในขณะที่เครื่องครอบที่ปากของท่านนั่นแหละ ท่านก็กุมมือของอาตมภาพแล้วท่าน
ก็คุยอะไรยกใหญ่ ฟังไม่รู้เรื่อง เกรงใจท่านเหลือเกิน ที่เห็นท่านอยู่ในสภาพนั้นแล้ว
ยังจะต้องฝืนพูด ก็พยายามบอกท่านว่าไม่ต้องคุย นั่งบีบมือส่งใจให้กำาลังใจท่าน นั่น
เป็นช่วงที่ยังอยู่ในความทรงจำา  

เราแต่ละท่านแต่ละคนก็มีความทรงจำาอันงดงาม รำาลึกนึกถึงท่านอยู่ในใจ  
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มาวันนี้ก็มาส่งท่าน มารำาลึกนึกถึงท่านด้วยกันทั้งนั้น  เรียกว่าท่านทั้งหลายมาด้วย
น้ำาใจ  ตามแต่สถานะความสัมพันธ์ เป็นสหายธรรมบ้าง เป็นศิษย์ เป็นอาจารย์บ้าง 
เป็นต้น  ใครเล่าจะนึกว่าชีวิตของผู้มีสุขภาพแข็งแรงจะมีอันล่วงลับดับไปในเวลาอัน
รวดเร็ว  ดังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๕ ที่ว่า

	 					เห็นหน้าอยู่เมื่อเช้า	 สายตาย
	 สายอยู่สุขสบาย	 	 บ่ายม้วย
	 บ่ายสดชื่นรื่นราย	 	 เย็นดับ	ชีพแฮ
	 เย็นอยู่หยอกลูกด้วย	 ค่ำาม้วยอาสัญ

ชีวิตมีความไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นธรรมดา  ดังคำาพิจารณาบังสุกุล
ซึ่งนำามาจาก มหาสุทัสสนชาดก  ว่า

					อนิจฺจา	วต	สงฺขารา							อุปฺปาทวยธมฺมิโน	
					อุปฺปชฺชิตฺวา	นิรุชฺฌนฺติ			เตสํ	วูปสโม	สุโข

แปลความว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เพราะมีการเกิดและเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา คือเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับ ความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุข  
คำาว่า เข้าไปสงบระงับ หมายถึงดับความยึดมั่นถือมั่น ไม่จำาเป็นว่าต้องดับลมหายใจ
แล้วเป็นสุข  บางคนดับลมหายใจยังเป็นทุกข์ในปรโลก  คำาว่า เข้าไปสงบระงับ คือ 
ดับความยึดมั่นถือมั่น  ดับตัวกู ของกู พูดตามคำาของหลวงพ่อพุทธทาส ก็คือ ตาย
ก่อนตาย  กิเลสตายความทุกข์ดับเราก็จะมีความสุขสงบระงับ แม้ยังมีลมหายใจ  ดัง
คำาประพันธ์ของหลวงพ่อพุทธทาสที่ว่า

	 ยามจะได้	ได้ให้เป็น	ไม่เป็นทุกข์		 ยามจะเป็น	เป็นให้ถูก	ตามวิถี
	 ยามจะตาย	ตายให้เป็น	เห็นสุดดี	 ถ้าอย่างนี้	ไม่มีทุกข์	ทุกวันเอย

นั่นแหละคือ เตสํ	วูปสโม	สุโข  ซึ่งท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีได้กระทำา 
ให้เห็นเป็นแบบอย่าง  อยู่ด้วยความไม่ประมาท  ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปอย่างไร้ค่า 
เพราะพิจารณาตลอดว่า อชฺเชว			กิจฺจมาตปฺปํ	โก		ชญฺญา		มรณํ			สุเว - เร่งขวน- 
ขวายทํากิจที่พึงทําเสียแต่วันนี้  ใครจะรู้บ้างว่า  พรุ่งนี้มัจจุราชจะมาเยือนหรือไม่ 
เสมือนหนึ่งว่าท่านจะรับรู้ว่าชีวิตของท่านอาจจะอยู่ไม่นาน ปณิธานของหลวงพ่อ 
ปัญญานันทะ ๕ ข้อที่ตั้งใจไว้  ทำาเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างทุกประการ  ฉลองพระ 
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อารามหลวงแห่งนี้เมื่อปลายปีที่แล้ว แม้แต่อาคารหลังนี้ก็สร้างไว้พร้อมกับบอกว่า 
ให้เป็นที่บำาเพ็ญกุศลศพของท่าน  เรียกว่าทำาทุกอย่างสำาเร็จ วางภาระ จากโลกนี้ไป 
อย่างหมดห่วง  ชาวบ้านเรียกว่า ตายตาหลับ  นี่คือแสดงละครชีวิตจนจบบริบูรณ์ 
ไม่มีอะไรต้องห่วงต้องกังวล  ศิษย์ของท่านย่อมจะสืบต่องานของท่านต่อไป สานต่อ 
ปณิธานที่ยังค้างไว้ถ้าจะพึงมี คณะศิษย์ของท่านเป็นที่วางใจให้รับภาระในการ
บริหารวัดชลประทานรังสฤษดิ์ก็ย่อมจะไม่ทำาให้ท่านผิดหวัง  เช่นเดียวกับท่านเจ้า
คุณพระธรรมวิมลโมลีไม่ทำาให้อาจารย์ของท่านคือพระพรหมมังคลาจารย์ผิดหวัง  
ถ้าพูดตามภาษาพุทธศาสนาฝ่ายจีนก็ต้องบอกว่า ตายแล้วก็ยังมีหน้าไปพบอาจารย์
ในปรโลกได้อย่างไม่ต้องขวยเขิน อย่างไม่ต้องขอโทษขอขมา ว่าทำาให้อาจารย์ผิด
หวัง ไม่สามารถสานต่อปณิธานของอาจารย์ได้  ท่านเจ้าคุณรุ่น ท่านเจ้าคุณพระ
ธรรมวิมลโมลี สามารถจะรายงานกับหลวงพ่อปัญญาได้เต็มปากเต็มคำาว่า ทําทุก
อย่างที่หลวงพ่อสั่งเป็นครั้งสุดท้ายได้สําเร็จ  

แต่เมื่อชีวิตประสบความไม่เที่ยง ก็ต้องจบบทบาท หลังจากที่มีความไม่
ประมาท ขวนขวายทำาทุกสิ่งทุกอย่าง สมมโนปณิธานของตน และของหลวงพ่อ
ปัญญานันทะพระพรหมมังคลาจารย์ ทุกประการ  ท่านจากไปเหมือนกับเทียนที่จุด
อยู่เบื้องหน้า เป็นเทียนส่องธรรม ดับไปอย่างมีคุณค่า ดับไปอย่างมีอนุสรณ์ให้รำาลึก
นึกถึง จะได้จดจำาสำาหรับคนต่อไป

	 เปลวเทียนละลายแท่ง						เพื่อเปล่งแสงอันอำาไพ
	 ชีวิตมลายไป		 	 					เพื่ออะไรทิ้งไว้แทน

เราไม่ต้องถามว่ามีอะไรเป็นมรดกของท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีบ้าง 
ต่างมีสิ่งที่เป็นประจักษ์หลักฐานเป็นพยาน  ชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัยมองเห็นอุโบสถกลางน้ำาครั้งใด  ใช้บำาเพ็ญกุศลครั้งใด ก็ต้องนึกถึงพระมหา
เถระสองรูป พระพรหมมังคลาจารย์และพระธรรมวิมลโมลีเมื่อนั้น  และที่นั่นเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนานานาชาติ  มิใช่แต่ชาวไทยเท่านั้นจะได้เห็นอนุสรณ์
สถานของพระมหาเถระทั้งสอง ซึ่งมีภาพวาดเป็นจิตรกรรมฝาผนังของทั้งสองรูป
ชัดเจน  ย่อมจะนึกถึงพระมหาเถระอันเป็นแนวหน้าของการเผยแผ่พระศาสนา  นี่
แหละสมดังพุทธภาษิตที่ว่า

				รูปํ	ชีรติ	มจฺจานํ					นามโคตฺตํ	น	ชีรติ
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ร่างกายเปื่อยสลายผุพังไป  แต่ชื่อเสียงเกียรติคุณความดีหาได้เปื่อยสลายไป
ไม่  ดังพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ที่ว่า

	 พฤษภกาสร		 อีกกุญชรอันปลดปลง
	 โททนต์เสน่งคง		 สำาคัญหมายในกายมี
	 นรชาติวางวาย		 มลายสิ้นทั้งอินทรีย์	
	 สถิตทั่วแต่ชั่วดี		 ประดับไว้ในโลกา

ความดีของท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี  ประดับไว้ในโลก และประดับไว้
ในจิตใจของเราท่านทั้งหลาย  เพราะท่านเป็นเหมือนดอกไม้ที่ท่านเองเป็นนายมาลา
การผู้ชาญฉลาด รังสรรค์เรียงร้อยจนเป็นพวงมาลัยที่งดงาม ประดิษฐ์ให้เราได้รำาลึก
นึกถึงเป็นทิฏฐานุคติ เป็นแบบอย่าง ไปนานเท่านาน  ดังพระบาลีนิกเขปบทเบื้องต้น
ว่า  ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา เป็นต้น แปลความว่า  ดอกไม้ที่สุมเป็นกองอยู่นี้  นาย
มาลาการผู้ชาญฉลาด  นํามาร้อยเป็นพวงมาลัยที่สวยสดงดงามฉันใด  คนเราเกิดมา
ก็เช่นนั้น  ต้องทําความดีให้มากเข้าไว้  ดังพรรณนามาพอสมควรแก่เวลา  

อิมินา	 กตปุญฺเญน ด้วยอานุภาพกุศลผลบุญที่คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
และเราท่านทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันนี้ได้บำาเพ็ญในคืนนี้และก่อนนี้  พร้อม
อำานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  ขอจงมารวมกันเป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวปัจจัย 
เพิ่มบารมีธรรมให้แด่ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ) ขอได้โปรด
อนุโมทนาบุญสำาเร็จเป็นอิฏฐวิบากสุขสมบัติ เพิ่มบารมีธรรมในสัมปรายภพยิ่งๆ ขึ้น
ไป สมดังเจตนาปรารภของเราท่านทั้งหลายทุกประการ  รับประทานแสดงพระ
ธรรมเทศนาในกุสลกรรมกถาพอสมควรแก่เวลา  ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้  

เอวำ  ก็มีด้วยประการฉะนี้.
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พระธรรมเทศนา 
ในง�นบำ�เพ็ญกุศลศพ พระธรรมวิมลโมลี (๑๖ เม.ย. ๒๕๕๖)

โดย พระธรรมกิตติวงศ์
เจ้�อ�ว�สวัดร�ชโอรส�ร�มร�ชวรวิห�ร

หัวหน้�พระธรรมทูตส�ยที่ ๘

นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

อชฺเชว	กิจฺจมาตปฺปํ			โก	ชญฺญา	มรณํ	สุเว
น	หิ	โน	สงฺครนฺเตน		มหาเสเนน	มจฺจุนาติ	ฯ

บัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนา อนุโมทนาในส่วนกุศล ทักษิณานุปทานกิจ 
ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำาเพ็ญให้เป็นไปเนื่องในการสวดพระอภิธรรมคืนที่ ๙ อุทิศ
ถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อดีตเจ้า
คณะภาค ๑๗ และอดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙ ในคืนนี้ตามสมควรแก่เวลา

ก็แล วันนี้เป็นการบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลี 
(ท่านเจ้าคุณรุ่น) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์คืนที่ ๙ ซึ่งในแต่ละคืนที่
ผ่านมานั้น มีพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาที่เคารพนับถือ
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ในท่านเจ้าคุณผู้มรณภาพ ได้แจ้งความจำานงเป็นเจ้าภาพ เป็นคณะเจ้าภาพ และมา
ร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรม เป็นจำานวนมากในทุกๆ คืน  สำาหรับในคืนนี้ ก็ได้รับ
เมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระครูวิมลสุวรรณกร เจ้าอาวาสวัดกู้ รองเจ้าคณะอำาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และท่านพระมหาอากร อุตฺตมปญฺโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ได้แจ้งความจำานง
เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมคืนที่ ๙ นี้  และนอกจากนั้น ยังมีพระมหาเถระ
ผู้ใหญ่ที่ได้มีน้ำาใจเมตตาอนุเคราะห์ในท่านเจ้าคุณผู้มรณภาพ คือพระเดชพระคุณ
ท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธิเวที เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม พร้อมทั้งพระมหาเถระ
อีกหลายรูป ได้มานั่งเป็นประธาน ณ ที่นี้

การบำาเพ็ญกุศลที่เป็นไปตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันคืนนี้ ก็ด้วยอาศัยน้ำาใจ
รำาลึกนึกถึงพระคุณความดีของท่านเจ้าคุณผู้มรณภาพ ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น 
ได้สร้างสรรค์ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ ทั้งแก่พระอาราม ทั้งแก่การ
พระศาสนา และแก่สังฆมณฑลเป็นจำานวนมาก แม้จะใช้เวลาไม่มากนัก แต่ก็มีผล
งานโดดเด่นปรากฏ เป็นที่รักเคารพนับถือของคฤหัสถ์และบรรพชิตเป็นจำานวนมาก 
ดังที่ทราบกันดีอยู่ เมื่อท่านเจ้าคุณได้มรณภาพลงเมื่ออายุเพียง ๖๖ ปี ๒ เดือน ๑๒ 
วัน ซึ่งถ้านับในปัจจุบันก็ถือว่ายังไม่มากนัก จึงเป็นเหตุให้พระศาสนา สังฆมณฑล 
และพระอาราม เสียบุคลากรที่สำาคัญยิ่งไปอีกรูปหนึ่ง โดยเฉพาะญาติโยมทั้งหลาย 
คณะสงฆ์ คณะศิษย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ซึ่งมีท่านพระมหาเจริญ ในฐานะผู้
รักษาการแทนเจ้าอาวาสในปัจจุบัน เป็นต้น เป็นประธาน เป็นอย่างยิ่ง เพราะกำาลัง
สำาคัญของพระอารามได้สูญสิ้นไป 

ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับมา 
ตั้งแต่เริ่มแรก เพราะชีวิตของท่านเกิดมาเพื่อพระพุทธศาสนาโดยแท้ เริ่มแรกเมื่อ 
บวชมา ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในต่างจังหวัด ได้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพ- 
มหานคร สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ได้ที่วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ และหลังจากนั้นได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าคณะ
อำาเภอลับแล และได้ย้อนกลับมาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระ
อารามหลวงชั้นเอก เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ พระพรหมมังคลา-
จารย์ มีอายุมากขึ้น จึงได้ย้ายมาจากวัดอรุณราชวราราม มาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
เป็นผู้ช่วยเหลือหลวงพ่อปัญญานันทะ จนกระทั่งหลวงพ่อปัญญานันทะมรณภาพ 
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ก็ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์นี้เรื่อยมา ได้สืบสานปณิธาน
หลวงพ่อปัญญานันทะให้สำาเร็จลุล่วงไปแทบจะทุกอย่าง โดยใช้เวลาเพียง ๕-๖ ปี 
เช่น อุโบสถกลางน้ำา ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น และ
นอกจากนั้น ยังได้สร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างภายในวัด เช่น ศาลาหลังนี้ ให้สำาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ปรับภูมิทัศน์ จัดสถานที่ จัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มพูนให้วัดนี้เจริญรุ่งเรืองขึ้น 
จนได้รับการคัดเลือก ยกย่อง ให้เป็นพระอารามหลวงในที่สุด นี่คือเป็นผลงานที่โดด
เด่น เห็นชัด ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปี

ท่านเจ้าคุณมรณภาพด้วยอายุ ๖๖ ปีเศษ ส่วนใหญ่ก็คิดกันว่า ไม่มาก ไม่น่า
จะอายุสั้น แต่ว่า ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ ไม่ช้าก็เร็ว เพราะว่า
ชีวิตนั้น เป็นไปตามธรรมดา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่มีอะไรต้านทานได้ สิ่งที่จะ
มาพรากชีวิต เราเรียกกันว่าความตาย หรือมัจจุราช ท่านว่ามัจจุราชหรือความตายนี้ 
ท่านถือว่าเป็นมาร เรียกกันว่า มัจจุมาร มารคือความตาย มารหมายถึงผู้กำาจัด ผู้ฆ่า 
ผู้ทำาลาย คือกำาจัด ทำาลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ให้หมดไปสิ้นไป ความตาย
นั้น ไม่เหลือ ไม่เว้น ไม่ว่าใครทั้งสิ้น เมื่อถึงเวลาแล้ว ก็ต้องไปสู่ความตายหรือเงื้อม
มือของมัจจุราชนั้น ไม่มีใครจะผ่อนผัน ไม่มีใครจะขอผลัดเปลี่ยน หรือขอผ่อนผัน
อย่างนั้นอย่างนี้ได้

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ตรัสเพื่อให้เราท่านทั้งหลาย ได้คำานึงถึง
ข้อเท็จจริง ความจริงข้อน้ี ดังพระบาลีท่ีได้อัญเชิญมาเป็นนิกเขปบทเบ้ืองต้นเทศนาว่า

	 อชฺเชว	กิจฺจมาตปฺปํ				โก	ชญฺญา	มรณํ	สุเว
	 น	หิ	โน	สงฺครนฺเตน			มหาเสเนน	มจฺจุนา

ซึ่งท่านผู้รู้ได้แปลเป็นความไทยเข้าไว้ว่า

พึงรีบทําความดีเสียแต่ในวันนี้   ใครเล่าจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องตาย 
การขอผ่อนผันกับพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามาก ไม่มีแก่พวกเราเลย 

หมายความว่า พญามัจจุราชนั้น มีพวก มีเสนา ซึ่งแวดล้อมมากมาย ได้แก่ 
ความแก่ ความเจ็บป่วย ที่ถือว่าเป็นเสนาของมัจจุราช ความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย 
เป็นเสนาที่พญามัจจุราช ส่งมาเตือนสติคนก่อน ให้รู้ตัวว่าไม่ช้าแล้ว จะไปยังเงื้อม
มือของมัจจุราชต่อไป ถ้ายังไม่มีสติ ยังเผลอ พญามัจจุราชก็จะรีบพรากผู้นั้นจาก
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ชีวิต นำาไปสู่สำานักของตน ก็คือนำาไปสู่ความตาย พญามัจจุราชไม่เคยละเว้นให้แก่
ใคร ยุติธรรมที่สุด เมื่อถึงเวลานี้ จะขอผัดผ่อน จะขอผ่อนผันอย่างไร ก็ไม่ได้ทั้งสิ้น 
จะขอสั่งเสียลูกเสียก่อน สั่งเสียลูกศิษย์ลูกหา จะขอลาพ่อลาแม่ ขอลาเพื่อนฝูง คน
ที่รักก่อน ก็หายอมไม่ เมื่อถึงเวลาก็ต้องไป นี่คือเรื่องของมัจจุราชคือความตาย ซึ่ง
ไม่มีใครหลีกพ้นได้ เป็นความจริง เป็นสัจจธรรม 

เมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า อชฺเชว	กิจฺจมาตปฺปํ	-	ควรรีบ
ทําสิ่งที่ควรทําเสียแต่ในวันนี้ทีเดียว โก	ชญฺญา	มรณํ	สุเว - ใครเล่าจะรู้ว่า พรุ่งนี้ 
จะต้องตาย หรือว่า พรุ่งนี้จะต้องไปสํานักมัจจุราช จะถูกพรากชีวิตไปแล้ว ดีที่สุดก็
ควรรีบทำาเสียตั้งแต่วันนี้

ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี ท่านคำานึงถึงข้อนี้ นอกจากสอนชาวบ้าน
ญาติโยมทั้งหลายให้รู้ความจริง ให้รู้สัจจธรรมข้อนี้แล้ว ท่านยังได้ประพฤติตัวปฏิบัติ
ตนให้เป็นแบบเป็นอย่าง คือรีบทำาความดีเสียแต่วันนี้   อายุ ๖๖ ปี ของท่าน อยู่ใน 
เพศสมณะ ๔๐ กว่าปี เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๖ เดือน  เป็นเจ้าอาวาสวัด
ราษฎร์ได้ ๕ ปีเศษ ได้ทำาสิ่ง ได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายในฐานะเป็นเจ้า
อาวาส ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙ และในฐานะที่เป็นเจ้าคณะภาค 
ท่านก็ประพฤติปฏิบัติเร่งรีบทำาสิ่งต่างๆ ที่ทำาได้ให้เสร็จให้สิ้นไปแต่โดยเร็ว  ทั้งนี้ก็
เพราะว่า ท่านไม่รู้ว่า ชีวิตจะอยู่ได้นานเพียงใด แค่ไหน และท้ายที่สุด เมื่อมีโรคภัย
ไข้เจ็บอันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเสนาของพญามัจจุราชมาถึง ท่านก็เลยหมดโอกาสที่
จะได้ทำาคุณงามความดีต่อไป นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล ๒ เดือนเศษ ว่ากันว่า มีโรค
ติดเชื้อ ซึ่งรุนแรงมาก รักษาไม่หาย ก็ดังเป็นที่ทราบกันอยู่ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ชีวิต
ของท่านก็มีค่า ชีวิตของท่านก็มีประโยชน์ เพราะว่ามิใช่สูญสิ้นไปเสียทั้งหมดทั้งสิ้น 
สูญสิ้นเฉพาะสังขารร่างกาย  แต่ผลงานความดีต่างๆ ยังคงอยู่ และยังเป็นรูปธรรม
ให้จับต้องได้ ให้เห็นได้ สัมผัสได้ด้วยตา ด้วยหู รู้ได้ด้วยใจ คิดได้ด้วยจิต ว่าท่านทำา
อะไรเข้าไว้บ้าง เป็นประโยชน์อย่างไร และยังจะคงอยู่ต่อไปตลอดกาลนาน นี่คือสิ่ง
ที่ท่านทำาไว้ ฝากไว้

การมรณภาพของท่านเจ้าคุณ เป็นเครื่องบ่งชี้ เป็นเครื่องเตือนสติ เตือนใจ 
แก่เราท่านทั้งหลายได้เป็นอย่างดีว่า ไม่ควรประมาท รีบทำาความดีเสียแต่ในวันนี้ 
ท่านเจ้าคุณท่านมรณภาพด้วยโรคติดเชื้อ แสดงว่าร่างกายของท่าน ไม่สามารถที่จะ
ป้องกันเชื้อโรคร้ายแรงได้ แม้หมอ ยา ก็เอาไม่อยู่ นี่แสดงว่า ภูมิคุ้มกันในตัวของท่าน 
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หรือภูมิป้องกันในตัวของท่าน ยังไม่เพียงพอ ที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งคนเราใน
ทางโลก ก็รู้กันว่า ทุกคนต้องมีภูมิคุ้มกันโรค ต้องมีภูมิป้องกันโรค เมื่อมีโรคภัยไข้
เจ็บเบียดเบียนขึ้นมา ก็ต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ ไม่ต้องถึงกับไปหาหมอ หาหยูก 
หายา ก็หายได้ โรคบางชนิดบางอย่าง การป้องกันโรค ในทางโลก เขาก็แนะนำา เช่น 
หมอ พยาบาล หรือผู้รู้ในเร่ืองสุขภาพ ก็จะแนะนำาให้ดูแลเร่ืองอาหารบ้าง เร่ืองอากาศ
บ้าง เร่ืองอารมณ์บ้าง เร่ืองออกกำาลังกายบ้าง ๓ อ. ๔ อ. ก็พยายามแนะนำากัน เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างภูมิป้องกันตัวเอง ไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บ หรือโรคภัยไข้เจ็บท่ีเกิด
ข้ึน จะได้ไม่ทำาอันตรายแก่ชีวิต ไม่ทำาให้ถึงแก่ชีวิตได้ น่ีเป็นเร่ืองของร่างกาย 

แต่คนเรามิได้มีเฉพาะร่างกายเท่านั้น โรคของจิตใจก็มีอยู่ ภาษาพระเรียกกัน
ว่า กิเลส บ้าง เรียกกันว่า กาม บ้าง เรียกว่า ราคะ บ้าง โลภะ โทสะ โมหะ ตัณหา 
เรียกหลายอย่าง ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อของโรค เป็นชื่อของโรคคือโรคทางใจ เป็นโรค
ภายใน คนเราบางครั้ง แม้โรคทางกาย เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มี แต่ก็เป็นโรคทางใจ คนที่
เป็นโรคทางใจก็แพ้ภัยเหมือนกัน ก็ทำาให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ทำาให้ร่างกายอายุ
สั้น พลันตายได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นคนเรา มิใช่เพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สุขภาพ
กาย คือร่างกายเท่านั้น ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่จิตใจ สร้างสุขภาพจิตให้ดีด้วย 
และสุขภาพกายสุขภาพจิตก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันอยู่ โรคทางกายรักษาได้
ป้องกันได้ด้วยยาเป็นต้น แต่โรคทางใจจะรักษาอย่างไร ธรรมะเป็นยารักษาใจ ที่พระ
ท่านสอนแนะนำากันมานาน แต่การที่ไม่ให้ใจเป็นโรคดีที่สุด หมายความว่า การรักษา
บางทีก็หาย บางทีก็ไม่หาย แต่การป้องกันดีที่สุด ป้องกันไม่ให้โรคเกิดขึ้นนะดีที่สุด 
การป้องกันโรคภายนอก ในร่างกายดังที่กล่าวมา เช่น ดูแลเรื่องอาหาร เรื่องอากาศ 
เรื่องอารมณ์ เป็นต้น นั่นเป็นการป้องกัน คือสร้างภูมิคุ้มกันเข้าไว้ สำาหรับโรคคือ
กิเลส คือตัณหา เราจะสร้างได้อย่างไร จะป้องกันได้อย่างไร การป้องกัน หรือสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค คือกิเลสตัณหาที่ทำาให้ก่อความเดือดร้อน ทำาให้เสียสุขภาพจิต ทำาให้
จิตตก ท่านแสดงไว้ในที่หลายแห่ง ภาษาพระเรียกอย่างหนึ่งว่า สังวร คำาว่า สังวร 
แปลว่า เครื่องป้องกันหรือก�รป้องกัน ก็คือภูมิคุ้มกันนั่นเอง 

สังวร ท่านแบ่งเป็น ๕ อย่าง คือ สีลสังวร สติสังวร ญ�ณสังวร ขันติสังวร 
และ วิริยสังวร  ก็แสดงว่าเคร่ืองป้องกันกิเลส ป้องกันราคะ ป้องกันโลภ ป้องกันโกรธ 
ป้องกันหลง ป้องกันความทุกข์ ป้องกันบาป ป้องกันทุจริต มีอยู่ ๕ ประการด้วยกัน

ประการแรก สีลสังวร เครื่องป้องกันคือศีล คือเราสามารถป้องกันตัวเราเอง 
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ให้พ้นจากบาปทุจริตความชั่ว จากกิเลสได้ โดยอาศัยศีล เป็นที่รู้กันโดยทั่วๆ ไปว่า 
ศีล เป็นเรื่องของการงดเว้น การสำารวม การระวัง ไม่ทำาบาป ไม่ทำาชั่ว ไม่ทำาทุจริต 
เพราะผู้ที่รักษาศีล หรือมีศีล เท่ากับว่ามีเครื่องป้องกันอยู่ในตัว ป้องกันตัวเองไม่ให้
ไปทำาบาป ไม่ให้ไปทำาชั่ว ไม่ให้ไปทำาทุจริต เมื่อมีภูมิคุ้มกันป้องกันความชั่วด้วยศีล
อย่างนี้ ความชั่วก็ดี บาปก็ดี ทุจริตก็ดี ก็จะไม่มาเบียดเบียนให้มีทุกข์มีโทษ เพราะ
ฉะนั้นศีลจึงถือว่าเป็นเครื่องป้องกันชนิดหนึ่ง เรียกว่า สีลสังวร 

ประการที่สอง สติสังวร เครื่องป้องกันคือสติ หรือป้องกันบาป ป้องกันกิเลส
ได้ด้วยสติ สติก็คือการรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจ การไม่เผลอ ไม่ประมาท ไม่ลืมตัว นั่น
คือสติ คนส่วนหนึ่งทำาบาป ทำาชั่ว ทำาทุจริต เพราะขาดสติ พอขาดสติก็ไม่ได้สติ เมื่อ
ไม่ได้สติ ก็ไปทำาอะไรต่อมิอะไรที่ไม่ได้สติ คือไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไร คือส่วนหนึ่งก็
ไปทำาบาป ทำาชั่ว ทำาทุจริตต่างๆ  เพราะว่านึกไม่ได้ นึกไม่ถึง หรือไม่ได้นึก ว่าสิ่งที่
ทำาไปเป็นบาป เป็นความชั่ว เป็นทุจริต ต่อเมื่อได้รับทุกข์ได้รับโทษแล้ว มานั่งเสียใจ
ในภายหลัง ว่ารู้อย่างนี้ไม่ทำาเสียเลยดีกว่า รู้อย่างนี้ ก็จะไม่ทำาหรอกความชั่ว อะไร
อย่างนี้เป็นต้น 

เพราะฉะนั้น การมีสติระลึกนึกอยู่ตลอดเวลา ไม่เผลอไผล  คิดก่อนทำา คิด
ก่อนพูด นั่นดีที่สุด  การคิดก่อนนั่นแหละ คือการมีสติ ถ้าไม่มีสติก็จะไม่คิด สติจึง
เป็นของสำาคัญมาก เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เรา ถลำาตัวไปทำาชั่วทำาผิดบ้าง ไปสร้าง
เวรสร้างกรรม สร้างบาปสร้างอกุศลให้เกิดขึ้นในตัวได้ สติจึงเป็นเครื่องป้องกันอีก
อย่างหนึ่ง เรียกกันว่า สติสังวร

ประการที่สาม ญ�ณสังวร เครื่องป้องกันก็คือปัญญา ปัญญาหมายถึงความ
รู้ความเข้าใจ  ปรีชาในการแยกแยะว่า อะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร
ทำา อะไรไม่ควรทำา คนที่แยกแยะบาปบุญคุณโทษ แยะแยะดีชั่วได้ ก็จะอายชั่วกลัว
บาป ไม่ทำาบาป ไม่ทำาทุจริต คนที่แยกแยะไม่ได้ ไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไร
ผิด ก็มักจะถลำาลึกไปในความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ เพราะแยะแยะไม่ได้ แยกแยะไม่
ถูก ขาดปัญญา  เพราะฉะนั้น ปัญญาจึงถือว่าเป็นเครื่องป้องกัน ไม่ให้ไปทำาบาปทำา
ชั่ว ทำาทุจริต สร้างเวรสร้างกรรมได้ดีประการหนึ่ง เรียกกันว่า ญ�ณสังวร

ประการที่สี่ ขันติสังวร เครื่องป้องกันคือขันติ หมายถึงความอดทน ความ
อดกลั้น อดทนต่อหนาว ร้อน ลม แดด อดทนต่อคำาล่วงเกินของคนอื่น อดทนต่อสิ่ง
ที่ไม่ถูกใจ คนเราถ้าลองอดทนต่อหนาว ร้อน ลม แดดไม่ได้ ก็จะทำาตามใจชอบ จะ
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ทำาสิ่งที่ไม่ถูก ทำาสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ได้ คนเราเมื่ออดกลั้นไม่ได้ ก็จะเป็นไป
ตามอารมณ์ ไปตามเรื่องของจิต นึกอยากจะลักก็ลัก นึกอยากจะขโมย ก็ขโมย จะ
จี้จะปล้นใครก็ได้ นึกอยากจะทำาลาย จะว่าใครก็ทำาได้ ใครมาด่าว่าต่อว่า ก็ทนไม่
ได้ ความอดทนไม่ได้ ความอดกลั้นไม่ได้ ก็เป็นเหตุให้คนเราไปทำาบาปทำาชั่ว ทำา
ทุจริต ในขณะเดียวกันก็ไหลไปตามกระแสกิเลส เมื่อทนไม่ได้อดกลั้นไม่ได้  ไหลไป
ตามความโลภบ้าง ไหลไปตามความโกรธบ้าง ไหลไปตามความหลงบ้าง ไหลไปตาม
อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งดีทั้งไม่ดี มีโอกาสที่จะทำาชั่วทำาผิดได้โดยง่าย เพราะฉะนั้น 
ถ้าหากว่ามีขันติ มีความอดทน มีความอดกลั้น ก็เท่ากับว่ามีเครื่องป้องกันไว้ ไม่ให้
ไปทำาชั่วทำาผิดได้ 

ประการที่ห้า สุดท้าย วิริยสังวร เครื่องป้องกันคือความเพียร ความพยายาม 
ความต่อสู้ คนเราถ้าไม่มีความเพียรพยายาม ไม่ต่อสู้ ไม่กล้า ก็ทำาความดีอะไรไม่ได้ 
ไม่กล้าที่จะละกิเลส ไม่กล้าที่จะปฏิบัติธรรม ไม่กล้าที่จะทำาสิ่งที่ดีที่งาม ที่เป็นกุศล
ความดี คนเราเมื่อไม่กล้าก็เท่ากับว่า ไม่มีวิริยะ ขาดวิริยะก็อาจจะทำาให้เกิดความ
ท้อแท้ ทำาความดี ทำากุศลไม่สำาเร็จตลอดรอดฝั่ง พยายามไม่ตลอดรอดฝั่ง จับจด 
ปล่อยวางกลางคัน ทำาอะไรก็ไม่สำาเร็จ เกิดความท้อแท้ท้อถอย คนที่ไม่มีความเพียร 
ไม่มีวิริยะ ก็จะมีลักษณะอย่างนี้ เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่ามีวิริยะ มีความเพียร ก็
เท่ากับว่ามีเครื่องป้องกันตัวเอง ไม่ให้ไปทำาบาป ไม่ให้ไปทำาชั่ว ไม่ให้ไปทำาทุจริต 
กล้าในสิ่งที่ควรกล้า ไม่ฮึกเหิม ไม่กล้าหาญ ในสิ่งที่ผิด กล้าในการที่จะยังกุศลให้
เกิดขึ้น กล้าในการที่จะยังความดีให้เกิดขึ้น กล้าในการที่จะละชั่ว ละผิด ละสิ่งที่ไม่
ดีไม่งาม ละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลได้ ความกล้าอย่างนี้ เป็น วิริยสังวร เป็นเครื่อง
ป้องกัน ไม่ให้คนเราถลำาลึกลงไปได้ 

คนเราถ้าหากว่าได้สร้างเครื่องป้องกันทั้ง ๕ ประก�ร ที่เรียกกันว่า สังวร มี
สีลสังวรเป็นต้น คือ มีศีล มีสติ มีญาณปัญญ� มีขันติความอดทน และมีวิริยะความ
พากเพียรพยายาม ดังนี้ ก็เท่ากับว่ามีเครื่องป้องกัน ๕ ชั้น ถ้าจะเปรียบ เปรียบ
เหมือนกำาแพงก็ได้ เป็นกำาแพง ๕ ชั้น  กำาแพง ๕ ชั้น ก็เป็นเครื่องป้องกันใจเรา ตัว
เรา ไม่ให้ไปหาความชั่ว ความผิด ในขณะเดียวกัน ก็ป้องกันความผิดความชั่ว ไม่ให้
มาหาตัวเราได้ คนที่มีสังวรทั้ง ๕ ประการนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเครื่องป้องกัน มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวเองดี เหมือนกับมีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บภายในภายนอก ดังที่ได้ขยายมา และ
สังวรทั้ง ๕ ประการนี้แหละ เป็นกิจจะ ก็คือเป็นสิ่งที่พึงกระทำา เป็นสิ่งที่ควรทำาใน
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วันนี้ส่วนหนึ่ง  เพราะว่าเมื่อทำาดังนี้ได้ ป้องกันได้อย่างนี้ เมื่อความตายมาถึงเข้า ก็
ยังจะมีผล มีประโยชน์ มีสิ่งที่ดีที่งาม ได้บำาเพ็ญ ได้ทำา และสามารถนำาติดตัวไปได้ 
เหมือนกับท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี  ได้ทำาให้เห็นเป็นตัวอย่าง ท่านมีสังวร มี
ความสำารวม มีความระวัง ป้องกันภัย ป้องกันอันตรายตัวท่าน อยู่ในเพศบรรพชิต
จนกระทั่งมรณภาพในผ้าเหลือง เป็นผู้นำา เป็นเจ้าอาวาส เป็นเจ้าคณะภาค เป็น
หัวหน้าพระธรรมทูต และเป็นบรรพชิต เป็นนักบวชที่นำาพาชาวบ้านญาติโยมทั้ง
หลาย ให้เข้าถึงธรรม ชี้แจงแสดงธรรมแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้าง
ขวัญกำาลังใจให้แก่ผู้คนทั้งหลายเป็นจำานวนมาก สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น 
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จนกระทั่งเป็นพระอารามหลวงได้ในที่สุด สิ่งเหล่านี้ชื่อว่า
ท่านได้ป้องกันตัวเองได้ และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามได้ ด้วยอาศัยเครื่องป้องกัน ไม่
ยอมให้เครื่องป้องกันนี้ มาทำาอันตรายความดีงามที่ท่านควรจะมีควรจะได้  แม้ว่าใน
ส่วนของร่างกาย ท่านจะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ จนถึงมรณภาพลง แต่ว่าในทาง
ธรรมท่านก็ป้องกันได้ 

นี่ก็เป็นแบบเป็นอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงและปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เท่า 
กับว่า ได้ทำาตามพระพุทธพจน์ที่สมเด็จบรมสุคตได้ตรัสไว้ตามพระบาลีที่ได้แสดงมา
ว่า อชฺเชว	กิจฺจมาตปฺปํ	โก	ชญฺญา	มรณํ	สุเว - ควรรีบทําความดีเสียแต่ในวันนี้ 
ทีเดียว เพราะใครเล่าจะรู้ว่า วันพรุ่งนี้ จะต้องตาย การขอผ่อนผันต่อพญามัจจุราช
ซึ่งมีเสนามาก ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย ดังที่ได้ขยายความมา พระธรรมเทศนา
สมควรแก่เวลา ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ 

เอเตน	สจฺจวชฺเชน - ด้วยอํานาจการกล่าวคําสัตย์อันเป็นธรรมนี้ 
สทาโสตฺถี	ภวนฺตุ	โว - ขอความสุข ขอความสวัสดี ขอความเจริญก้าวหน้า

ในธรรม จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดจิรัฏฐิติกาล อิมินา จ กตปุญฺเญน	-	และ
ด้วยอำานาจแห่งบุญกุศล ที่คณะท่านเจ้าภาพ พร้อมทั้งสัมพันธชนทั้งคฤหัสถ์และ
บรรพชิตได้ร่วมกันบำาเพ็ญให้เป็นไป ณ โอกาสบัดนี้ ขอจงเป็นตบะ เดชะ เป็นพลว
ปัจจัย บังเกิดเป็นทิพยสุข ทิพยสมบัติ ในสัมปรายภพ แก่ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมล
โมลี ผู้ถึงมรณภาพไปแล้ว ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดกาลนาน 

รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาสมประสงค์ ขอยุติลงคงไว้ด้วยเวลาเพียง
เท่านี้ 

เอวำ ก็มีด้วยประการฉะนี้.
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พระธรรมเทศนา 
ในง�นบำ�เพ็ญกุศลศพ พระธรรมวิมลโมลี (๒๐ เม.ย. ๒๕๕๖)

โดย พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙, Ph.D.)
เจ้�อ�ว�สวัดส�มพระย�วรวิห�ร, 

เจ้�คณะกรุงเทพมห�นคร, กรรมก�รมห�เถรสม�คม

นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส	
นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส	
นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

อุปฺปาโท	ปญฺญายติ		วโย	ปญฺญายติ
ฐิตสฺส	อญฺญถตฺตํ					ปญฺญายตีติ	ฯ

บัดนี้  อาตมภาพจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาใน อนิจจตากถา  เพื่อ
เป็นเครื่องฉลองศรัทธาเสริมสติปัญญาบารมี  เพิ่มพูนกุศลบุญราศีส่วนทักษิณานุ
ประทาน ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดชลประทานฯ มีรักษาการเจ้าอาวาสเป็นประธาน และ
ในฝ่ายของคฤหัสถ์ได้มีท่านพลตำารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ เป็นประธาน พร้อมด้วย
ทายกทายิกาทุกท่านของวัดชลประทานฯ ได้ร่วมกันบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน 
เพื่อที่จะได้ประมวลบุญกุศลอันเกิดขึ้นจากการบำาเพ็ญกุศลในครั้งนี้อุทิศไป ให้แก่
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พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ 
พระอารามหลวง  อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗  อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙  ผู้ถึง
มรณภาพลง ดังที่ทราบกันสำาหรับสาธุชนทุกท่านเป็นอย่างดีแล้ว  สำาหรับอัตตโน
ประวัติหรือความเป็นมาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมล โมลีนั้น คิด
ว่าสาธุชนทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ก็ดี และในฝ่ายของคฤหัสถ์ก็ดี ก็คงจะได้ทราบกันไปอย่าง
ดีแล้ว  เพราะว่า นับแต่วันที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีได้ถึง
มรณภาพลง  ก็ได้มีการแสดงพระธรรมเทศนามาโดยลำาดับจนมากระทั่งถึงในวันนี้  
เพราะฉะนั้น ในเกียรติประวัติหรือเกียรติคุณของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระ
ธรรมวิมลโมลี นั้น  องค์พระธรรมกถึกแต่ละรูปๆ ก็จะได้สังวัธยายให้ท่านสาธุชนทั้ง
หลายได้ทราบกันเป็นที่จับใจและเป็นที่ ประทับใจของท่านสาธุชนเป็นอย่างดีแล้ว  
เพราะฉะนั้น ในวันนี้ก็คิดว่า ถ้าจะนำาเอาอัตตโนประวัติของพระเดชพระคุณท่าน
เจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีนั้นมา กล่าวให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟัง  ท่านทั้ง
หลายก็จะคิดว่า พระมาเทศน์ก็ไม่ได้มีอะไรมาก เพียงแต่นำาประวัติเก่าๆ หรือเรื่อง
ราวเก่าๆ ซ้ำาๆ ซากๆ มาพูดให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง เดี๋ยวก็จบ เดี๋ยวก็กลับไป  

เพราะฉะนั้น ในวันนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ได้นำาอัตตโนประวัติของพระเดชพระคุณ 
มาแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง ก็อยากจะกล่าวกับท่านสาธุชนทั้งหลายว่า ผู้
เทศน์กับผู้ที่ถึงมรณภาพลงไปนั้น เป็นนักเรียนที่เรียนจบเปรียญธรรม ๙ ประโยคมา
พร้อมกัน  ในปี ๒๕๒๓  เป็นรุ่นหนึ่งที่มีพระสังฆาธิการในระดับปกครองหลายๆ รูป
ด้วยกัน  ผู้เทศน์กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ทำางานร่วมกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  
เริ่มเรียนหนังสือในประโยค ป.ธ.๘ พร้อมกันที่โรงเรียนของคณะสงฆ์วัดสามพระยา  
ตกประโยค ๘ ตกประโยค ๙ มาพร้อมกัน แล้วก็มาได้พร้อมกัน  เพราะฉะนั้น ในความ
คุ้นเคยกับพระเดชพระคุณ ในฐานะที่ทำางานร่วมกันในงานของพระพุทธศาสนา 
ซึ่งได้ทำาหน้าที่ร่วมกันในฐานะที่ทั้งในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในด้านของ
การสอน  ในด้านของการปกครอง มาอยู่ในระดับเดียวกัน  ซึ่งการทำางานกับพระ
เดชพระคุณก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่าง ด้วยการปรึกษาหารือซึ่งกันและ
กันถึงการปกครองคณะสงฆ์ที่อยู่ในต่างถิ่นกัน ว่ามีความเป็นมา หรือมีความเป็น
ไปอย่างไรบ้าง ในเขตปกครองที่พระเดชพระคุณปกครองอยู่  ก็คือคณะสงฆ์ภาค 
๑๗  เพราะฉะนั้น งานในทางพระพุทธศาสนา  ผู้เทศน์กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราจึงได้
ทำางานร่วมกันมาโดยตลอด  
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เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งว่า พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมล
โมลีนั้น ท่านมีอายุที่น้อยจนเกินไป  ถ้าท่านอยู่ต่อไป ก็ทำาประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่
ประเทศชาติ และพระศาสนาได้มากยิ่งขึ้น  แต่นั่นก็สุดวิสัยที่เราสามัญชนทั้งหลาย 
จักกำาหนดกันได้สำาหรับชีวิตของคนเรา ก็เพราะชีวิตของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ เรา
ทุกคนไม่สามารถที่จะรู้กันได้ ก็เพราะเหตุที่ว่า ชีวิตนั้นไม่มีเครื่องหมายเป็นเครื่องรับ
ประกันว่า ชีวิตของเรานั้นจะอยู่ยั่งยืนยาวนานอย่างไร  เราทุกคนไม่สามารถจะรู้กัน
ได้  ชีวิตของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีความฝืดเคือง และก็มีเป็นไปด้วยอายุที่น้อย
จนเกินไปสำาหรับคนบางคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชีวิตของพระเดชพระคุณท่าน
เจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีนั้น เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าท่านอยู่ต่อไป งาน
ของพระพุทธศาสนา  ทั้งในส่วนของวัดชลประทานฯ ก็ดี  ในคณะสงฆ์ภาค ๑๗ ก็ดี 
หรือในคณะสงฆ์ทั่วไปในประเทศไทยก็ดี  จะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปมากกว่า
นี้ที่เป็นอยู่  ก็เพราะเหตุว่า พระเดชพระคุณนั้นเป็นผู้อุดมไปด้วยคุณธรรม ที่ในทาง
พระพุทธศาสนาได้ยกย่องว่า ภิกษุรูปใดที่ประกอบด้วยคุณธรรมใน ๕ ประการด้วย
กัน คือ 

ประก�รที่ ๑ พฺยตฺต ก็คือ ความเป็นผู้เฉียบแหลม หรือเป็นผู้ที่มีปัญญา
เข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  หรือเป็นผู้ที่มองการณ์ไกลในเรื่อง
ของอนาคต เข้าใจได้ชัด โดยเอาเหตุในปัจจุบันมาเป็นอนุมาน ในการดำาเนินงาน จึง
ทำาให้งานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่าง  

ประก�รที่ ๒ ก็คือ วิส�รท ย่อมเป็นที่ยอมรับกันว่า พระเดชพระคุณนั้นเป็น
พระมหาเถระรูปหนึ่งที่กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำา  การที่ท่านได้เป็นพระมหาเถระที่มี
ครบเครื่องทุกอย่าง ทั้งกล้าในการคิด ในการที่จะดำาเนินการ และนำาสิ่งที่ท่านคิดมา
นั้นมาพูด มากล่าว ให้ประชาชนทั้งหลายได้ทราบ หรือคณะสงฆ์ได้ทราบ และท่าน
ได้ทำางานของท่าน ไม่เคยคำานึงความยาก หรือถึงความลำาบากของงาน แต่คิดถึง
ประโยชน์ของงานที่จะทำาเป็นที่ตั้ง  ประโยชน์อันใดเป็นประโยชน์แก่วัด  ประโยชน์
อันเป็นประโยชน์แก่พระศาสนา ประโยชน์อันใดเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
ประโยชน์อันใดเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ  ถึงแม้ว่างานนั้นจะหนัก งานนั้นจะ
ยาก จะเสี่ยงกับชีวิตของตนก็ตาม  พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีก็
สามารถจะยอมเสียสละแม้ด้วยชีวิตของท่าน  เพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ดังที่กล่าว
มาข้างต้น  
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ประก�รที่ ๓ พหุสฺสุต ก็คือเป็นผู้ที่ได้มีการศึกษามามาก  ทั้งในส่วนของ
คดีโลก และในส่วนของทางคดีธรรม จึงจะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณนั้นได้รับการ
ยกย่องจากสถาบันต่างๆ ให้เป็นผู้ทรงเกียรติวุฒิ เกียรติคุณ ยกย่องถึงในดุษฎีบัณฑิต 
ดังนี้เป็นต้น  

ประก�รที่ ๔ ก็คือ  ธมฺมธโร  ก็คือเป็นผู้ที่ทรงธรรม มิใช่ว่าท่านจะได้ศึกษา
เล่าเรียนแล้วก็ผ่านไปแต่เพียงเท่านั้น  ท่านยังสามารถได้ทรงธรรมที่ท่านได้ศึกษา
เล่าเรียนของท่านมา และก็สามารถนำามาเผยแผ่ให้แก่ประชาชน และแก่คณะสงฆ์ได้
เข้าใจอย่างแจ่มชัด  

ประก�รที่ ๕  อนุธมฺมจ�รี  พระเดชพระคุณจะเป็นพระแต่เพียงผู้สอนหรือ
เป็นผู้ทรงธรรมแต่เพียงอย่างเดียว เท่านั้น หามิได้ พระเดชพระคุณยังเป็นพระมหา
เถระผู้ทรงอยู่แก่การปฏิบัติในคุณธรรมตามที่ตนได้ ศึกษาเล่าเรียนมา 

เพราะฉะนั้น พระเดชพระคุณจึงได้นามว่า เป็น สงฺฆโสภโณ ก็คือเป็นผู้ที่ยัง
วงการของคณะสงฆ์ให้งดงาม  ก็เพราะพระเดชพระคุณเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรม
ทั้ง ๕ ประการ ดังที่กล่าวมาข้างต้น  

ดังนั้นจึงได้กล่าวมาข้างต้นว่า การถึงมรณภาพลงของพระเดชพระคุณนั้น 
จึงนำามาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่วัดชลประทานรังสฤษดิ์  จึงนำามาซึ่ง
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่วงการคณะสงฆ์ภาค ๑๗  แก่คณะสงฆ์ในพระบวร
พุทธศาสนา  และแก่พระสงฆ์ในประเทศไทยของเรา ก็เพราะเหตุที่ว่า พระเดช
พระคุณเป็นพระที่มีคุณธรรมดังที่กล่าวมา ซึ่งนับว่า คุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของพระ
เดชพระคุณนั้นยากนักที่เราจะหาได้ พระสงฆ์ในประเทศไทย ได้แม้นเหมือนพระ
เดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี  เพราะฉะนั้น ท่านสาธุชนทุกๆ ท่าน 
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีนั้น ท่านจึงสมควรได้รับการยกย่อง
ว่า เป็นปูชนียบุคคล หรือเป็นบุพการีของสาธุชนทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่ว่า พระเดช
พระคุณได้สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น ทั้งในส่วนตน สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น ทั้งใน
ส่วนวัด  สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของพระศาสนา และสร้างประโยชน์ให้
เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ ดังที่กล่าวมาข้างต้น  

เราสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้รับประโยชน์อันเกิด ขึ้นจากการปฏิบัติของพระ
เดชพระคุณ  ดังที่กล่าวมาข้างต้น  จึงไม่ได้ลืมในคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณที่
ได้ปฏิบัติมาในขณะที่มีชีวิตอยู่  ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น  เราสาธุชนศิษยานุศิษย์
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ทั้งหลาย ไม่ว่าจะมีกิจกรรมงานอันใดที่เกิดขึ้นทั้งเป็นส่วนตัว และส่วนรวมของ
พระเดชพระคุณ เราก็จะมาร่วมงานนั้น  โดยไม่ขาดสาย  และมาร่วมงานนั้นด้วย
ความเต็มใจทุกประการ  เพราะคิดอยู่เสมอว่า งานที่พระเดชพระคุณดำาริขึ้นมานั้น
ทั้งหมดเป็นงานที่เป็นประโยชน์โดยส่วนรวม โดยส่วนเดียว  ไม่ได้มีสิ่งหนึ่งประการ
ใดมาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานของพระเดชพระคุณ  ไม่ได้มีผลอื่นมาแอบแฝงในการก
ระทำางานของพระเดชพระคุณ  ก็เพราะว่าเราเชื่อใจในพระเดชพระคุณ  ว่าพระ
เดชพระคุณนั้นมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจด สมกับเป็นพุทธสาวกขององค์สมเด็จ
พระบรมศาสดา สมกับเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ  ที่
หลวงพ่อได้ฝากฝังวัดชลประทานรังสฤษดิ์นี้เอาไว้เพื่อให้พระเดชพระคุณได้ ดูแล
สืบสานเจตนารมณ์ในมโนปณิธานของพระเดชพระคุณ  เพื่อให้รักษามโนปณิธาน
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะให้มั่นคงดำารงอยู่ ในวัดชลประทานฯ 
และให้มั่นคงดำารงอยู่ในโลกนี้ตลอดไป  ซึ่งพระเดชพระคุณได้ปฏิบัติตามปฏิปทา
ของหลวงพ่อปัญญานันทะทุกประการ  เพราะฉะนั้น งานในส่วนคณะสงฆ์ในส่วน
ของวัดชลประทานฯ ก็ตาม  งานในส่วนของคณะสงฆ์ในส่วนภาค ๑๗ ก็ตาม  งาน
ในส่วนเผยแผ่ในส่วนของธรรมทูตในสาย ๙ ก็ตาม  ที่พระเดชพระคุณได้รับภาระ
หน้าที่มาทั้งหมดนั้น ก็ไม่ทำางานอันใดเลยแม้สักนิดเดียวให้ขาดตกบกพร่องลงไป  
กลับทำางานนั้นให้มีความสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป  ด้วยความตั้งใจในการปฏิบัติของพระ
เดชพระคุณ  เพื่อที่จะถวายสิ่งที่ทำาทั้งหมดเอาไว้เป็นสมบัติในพระบวรพุทธศาสนา  
แล้วก็เป็นสมบัติเอาไว้ในประเทศไทยของเรา และเพื่อที่จะเป็นทิฏฐานุคติต่อปัจฉิม
ชนทั้งหลาย  ทั้งในฝ่ายของคณะสงฆ์และในฝ่ายคฤหัสถ์ จะได้นำาปฏิปทาของพระ
เดชพระคุณนี้เอาไปปฏิบัติ  เพื่อได้ลุผลประโยชน์อันสูงสุดเหมือนพระเดชพระคุณ
ที่ได้ปฏิบัติมา ดังนั้นเราสาธุชนทั้งหลายจึงได้น้อมระลึกนึกถึงในพระคุณที่พระเดช
พระคุณได้ กระทำามาข้างต้น จึงได้มาพร้อมใจกันบำาเพ็ญกุศลตั้งแต่วันเริ่มต้นที่ได้ถึง
มรณภาพลง จนมากระทั่งถึงในวันนี้ และจะมีในวันต่อๆ ไป  เพื่อน้อมใจของเราอุทิศ
ส่วนบุญกุศลในส่วนทักษิณานุประทานที่ถวายพระเดชพระ คุณดังที่กล่าวมา 

ที่เราเรียกการบำาเพ็ญกุศลชนิดนี้ว่า การบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ก็คือ
การเพิ่มให้ซี่งส่วนผลบุญให้เพิ่มขึ้นแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มิใช่เป็นจารีตประเพณีหรือ
วัฒนธรรมที่ท่านสาธุชนทั้งคณะสงฆ์และในฝ่ายของ คฤหัสถ์จะพึงปฏิบัติกัน แต่
ความเป็นจริงแล้วการบำาเพ็ญกุศลทักษิณาฯ นี้เป็นการปฏิบัติตามพุทธโอวาทของ
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องค์สมเด็จพระบรมศาสดาของเรา ได้ทรงประทานเอาไว้ในพระสูตรสูตรหนึ่ง ที่
เรียกว่า ติโรกุฑฑสูตร  ที่ยกพระบาลีที่ว่า

						อทาสิ	เม	อกาสิ	เม						ญาติมิตฺตา	สขา	จ	เม
						เปตานํ	ทกฺขิณํ	ทชฺชา				ปุพฺเพ	กตมนุสฺสรํ	ฯ
ดังนี้เป็นต้น  ที่แปลเป็นใจความง่ายๆ ว่า นรชนคือคนดี เมื่อมาหวนระลึก

นึกถึงคุณความดีของผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้เคยกระทําไว้แก่เราว่า ท่านผู้นี้ได้เคย
ให้สิ่งนี้แก่เรา เคยทําสิ่งนี้แก่เรา เป็นญาติของเรา เป็นมิตรของเรา เราจึงมาบําเพ็ญ
กุศลทักษิณานุประทานอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปให้ 

เพราะฉะนั้น การบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานนี้จึงมิได้เป็นจารีตประเพณี
หรือวัฒนธรรม  แต่เป็นการปฏิบัติตามพุทธโอวาทขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา 
ในส่วนของ ปฏิปตฺติปูชา หรือในส่วนของธรรมบูชา ก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติ
ตามโอวาทขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา  ซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัส
การบูชาเป็น ๒ อย่างคู่กัน ก็คือส่วนหนึ่งที่เรียกว่า อามิสบูชา อีกส่วนหนึ่งก็คือ ธรรม
บูชา เพราะฉะนั้น การบูชาทั้ง ๒ ประการนี้ในบุพการีชนมีพระเดชพระคุณท่านเจ้า
คุณพระธรรมวิมลโมลี เป็นต้น  ถ้าจะถามว่า มาบูชาในบุคคลที่ควรบูชาดังที่กล่าว
มาข้างต้นนี้ จะได้อะไรกับการบูชาในครั้งนี้  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัส
พระบาลีต่อไปว่า ปูชา	 จ	 ปูชนียานํ	 	 เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ	  ว่า บุคคลผู้บูชาใน
บุคคลผู้ควรบูชา สิ่งที่จะได้รับก็คือความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตนเอง เพราะฉะนั้น 
บุคคลใดก็ตามบูชาในคุณงามความดีของบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่เคยมีพระคุณกับ
ตัวเอง  บุคคลผู้บูชานั้นย่อมจะได้รับความเจริญรุ่งเรือง อย่างน้อยที่สุดก็คือ ความ
เจริญในคุณธรรมให้เกิดขึ้นในหัวใจของท่านทั้งหลาย  จะเป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่อง
รับประกัน หรือค้ำาประกัน ให้สังคมทั้งหลายเขายกย่องในบุคคลผู้ปฏิบัติเช่นนี้ว่า 
เป็นผู้ที่ยึดมั่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรม  

บุคคลที่เป็นคนดีได้ต้องมี คุณธรรมเป็นเครื่องรองรับ แล้วคุณธรรมเป็น
เครื่องรองรับในความดีของคนนั้นได้ก็คือ กตัญญูกตเวทิตาธรรม  ดังพระบาลีบท
หนึ่งที่ว่า 

ภูมิ	เว	สาธุรูปานํ	กตญฺญู	กตเวทิตา	 ที่แปลเป็นใจความง่ายๆ ว่า ความ
กตัญูคือรู้คุณ  กตเวทีคือมากระทําตอบแทนคุณ  นี่แหละเป็นภูมิของคนดีทั้งหลาย  

คำาว่า ภูมิ ที่เราแปลกันว่า พื้นดิน หรือ ชั้น หรือ ที่ตั้ง  หรือเราแปลกันว่า  
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ที่อาศัย  เพราะฉะนั้น ความดีของคนจะเป็นเครื่องประกาศให้สังคมทั้งหลายได้รับรู้
ว่า คนนี้เป็นคนดีได้ก็จะต้องมีที่ตั้งหรือเป็นที่รองรับ  ถ้าไม่มีที่ตั้ง มีที่รองรับ ความ
เป็นความดีของคน  ความดีของคนก็ตั้งขึ้นมาไม่ได้ก็เพราะไม่มีที่รองรับ เพราะ
ฉะนั้น เครื่องเป็นที่รองรับความดีของคนก็คือ ความกตัญญูก็คือรู้คุณ  กตเวทีก็คือ
การมากระทำาตอบแทนคุณ  แต่ความดีของบุคคลแต่ละคนก็มีความดีในหลายชั้น
ด้วยกัน บางคนก็มีความดีเพียงเบื้องต้น บางคนก็มีความดีพอปานกลาง บางคนก็
มีความดีมาก บางคนก็มีความดีถึงขั้นสูงสุด  แต่จะมีความดีขั้นเบื้องต้นหรือสูงสุด
ก็ตาม ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ชื่อว่า อยู่ในชั้นแห่งความดีของคน  

ดังนั้นทั้งคณะสงฆ์ของวัดชลประทานฯ และพุทธศาสนิกชนผู้เป็นศิษยานุ-
ศิษย์ของวัดชลประทานฯ และเป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ
พระธรรมวิมลโมลีก็ตาม  เราได้มาประกาศในความดีของพระเดชพระคุณให้ปรากฏ 
ณ สังคมแห่งนี้  และประกาศให้สังคมทั้งหลายได้รับรู้ว่า ศิษยานุศิษย์ของพระเดช
พระคุณทุกคนยึดมั่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรม แม้ว่าพระเดชพระคุณจะถึงมรณภาพ
ลงไปแล้ว ไม่มีโอกาสที่จะเวียนกลับมาอีกแล้วก็ตาม  แต่ว่าสิ่งที่พระเดชพระคุณได้
ให้เอาไว้ก็คือ ความดี  ได้เกิดขึ้นจากการแนะนำาสั่งสอนให้เรานำาไปประพฤตินำาไป
ปฏิบัติ หรือความดีที่พระเดชพระคุณได้สร้างในส่วนถาวรวัตถุที่วัดชลประทานฯ 
แห่งนี้ หรือในที่ต่างๆ ในที่บ้านเกิดของท่านก็ตาม  ทุกส่วนก็ยังเป็นส่วนแห่งความดี
อันเกิดขึ้น  เพราะว่า ท่านสร้างเอาไว้เป็นเครื่องรองรับความดีของคนทั้งหลายที่จะ
มาประพฤติปฏิบัติธรรมกัน  ทุกส่วนที่ท่านทำาไปแล้วล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี  ดังนั้นเมื่อ
เราทุกคนได้รับจากส่วนที่ท่านได้ให้  และคำาสอนที่ท่านได้สอนเรา  เราจึงมานึกถึงใน
ความดีดั่งที่กล่าวมาข้างต้น  เราทุกคนจึงคิดว่า

			ท่านจากเราไปก็จากไปแต่ร่าง			สิ่งที่ท่านสร้างและสอนก็ยังมีอยู่		
			ยังเป็นเกียรติยศปรากฏให้โลกรู้		ชีวิตของผู้สรรค์สร้างทางแห่งความดี

พระเดชพระคุณได้สร้างทางแห่งความดีเอาไว้เพื่อให้ปรากฏแก่สังคมของ
พระสงฆ์รุ่น หลัง และประชาชนทั้งหลายได้เห็นเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติความดี
ของท่าน  เพื่อให้เราทุกคนทั้งหมดได้เดินตามท่านในการปฏิบัติความดี  เมื่อเราได้
สามารถปฏิบัติตามท่านในการปฏิบัติความดีได้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นอย่างปรากฏ
ให้เราทั้งหลายได้เห็น  เพราะฉะนั้น เครื่องประกอบศพที่ปรากฏที่หน้าศพของพระ
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เดชพระคุณเป็นเครื่องปรากฏให้เรา ทั้งหลายได้เห็นนั้น  ก็เกิดขึ้นจากการสร้างคุณ
งามความดีของพระเดชพระคุณมาโดยตลอด  เพราะฉะนั้น คุณงามความดีจึงได้
ปรากฏแก่พระเดชพระคุณทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ พระเดชพระคุณได้
ล่วงลับไปแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานสมณศักดิ์ให้พระ
เดชพระคุณ เริ่มต้นแต่ประทานพัดแต่งตั้งเป็นเปรียญธรรม ๖ ประโยค ๙ ประโยค 
และพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ชั้นราช ชั้นเทพ และชั้น
ธรรม ซึ่งเป็นเครื่องประกาศให้เห็นในคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณได้กระทำาเอา
ไว้ ในขณะที่มีชีวิตอยู่ สมควรค่าแก่การยกย่อง  ด้วยการปฏิบัติในคุณงามความดีของ
พระเดชพระคุณดังที่กล่าวมา จึงได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยในหลายมหาวิทยาลัย 
ได้พระราชทานปริญญาบัตร ถวายพระเดชพระคุณในฐานะที่เป็นพระมหาเถระที่ได้
สร้างคุณงามความดีให้ปรากฏ ให้เราทั้งหลายได้เห็น  ที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าของท่านทั้ง
หลาย และเมื่อถึงเวลาที่พระเดชพระคุณได้ถึงมรณภาพลง ก็ได้รับพระมหากรุณา
โปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ
มาให้เป็นรางวัลชีวิตของพระเดชพระคุณ และทรงพระราชทานโกศมาเป็นรางวัลใน
การบำาเพ็ญกุศลแก่พระเดชพระคุณ  ทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้ก็เพราะเหตุว่า พระเดช
พระคุณเป็นพระมหาเถระที่ได้สร้างคุณงามความดีดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงสมควร
ได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคลดังที่กล่าวมา  

ดังนั้น เรา สาธุชนทุกท่านได้มาร่วมบำาเพ็ญกุศลในครั้งนี้เพื่อที่จะประกาศให้
สังคมทั้ง หลายได้รับทราบ  ตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นมา ในฐานะที่พระเดชพระคุณ
ได้เคยทำาในสิ่งนี้แก่เรา หรือได้ให้สิ่งนี้แก่เรา หรือเมื่อกล่าวรวมทั้ง ๒ ประการนี้ว่า 
ในส่วนทั้งการให้ และการทำา เป็นส่วนของอุปการคุณ คือคุณที่ท่านได้ทำาไว้ให้แก่เรา 
หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือ ญาติธรรม ก็คือความเป็นญาติของกันและกัน ในฐานะความ
เป็นญาตินั้น จะเป็นญาติกันในทางสายโลหิตก็ตาม  จะเป็นญาติกันในสายทางธรรม
ก็ตาม  ซึ่งมีคำาพังเพยที่ได้กล่าวไว้ว่า “ถึงเป็นญาติเป็นเชื้อ ถ้าไม่ได้มีความเอื้อเฟื้อ 
ก็เปรียบเหมือนเนื้อกลางป่า” ในบริบทนี้เป็นเครื่องชี้ให้เราทั้งหลายได้เห็นว่า คน
เราแม้ถึงจะเป็นญาติกัน  แต่ไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในขณะที่มีชีวิตอยู่  
ความเป็นญาติของกันทางสายโลหิตก็ไม่สามารถจะอำานวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่
กัน และกันได้  ต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ต่างกันนักกับเนื้อที่อยู่กลางป่า และอีกคำาหนึ่งที่ว่า 
“ถึงมิใช่ญาติมิใช่เชื้อ ถ้ามีความเอื้อเฟื้อ เปรียบเหมือนเนื้ออาตมา” ในข้อนี้ชี้ให้เรา
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ทั้งหลายได้เห็นว่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นญาติกันในสายโลหิตก็ตาม  แต่ด้วยอาศัย
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานที่มีต่อกันและกัน  คือเอื้ออำานวยกันในความสุขความ
ทุกข์ของกันและกัน  เมื่อมีทุกข์ก็ช่วยกันบรรเทาความทุกข์ให้ หรือเมื่อมีความสุขเรา
ก็อนุโมทนาในความสุขกันให้  อยู่ด้วยกันด้วยความรัก อยู่ด้วยอำานาจของคุณธรรม 
ในลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วนี้  ท่านได้กล่าวว่า ความเป็นญาติในทางคุณธรรม ยังมี
ค่ามากเสียกว่าความเป็นญาติกันในทางสายเลือด  

และอีกคำาหนึ่งที่ว่า “ถึงเป็นญาติเป็นเชื้อ ถ้ามีความเอื้อเฟื้อ ก็เปรียบเหมือน
เนื้ออาตมา” เช่นเดียวกัน คือเมื่อเราเป็นญาติกันในสายโลหิต ต่างก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เจือจานซึ่งกันและกัน สุขก็สุขด้วย ทุกข์ก็ทุกข์ด้วย ต่างก็ช่วยซึ่งกันและกันอยู่ตลอด
มา ในฐานะเป็นญาติของกันและกัน  ในลักษณะเช่นนี้ท่านกล่าวว่า เป็นญาติที่มี
ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ในวันนี้ ทางคณะสงฆ์ก็ดี ทางคณะศิษย์ก็ดี 
ก็ได้มาแสดงออกให้เห็นถึงความสัมพันธ์แห่งความเป็นญาติทั้งในสายโลหิต แล้วก็
เป็นญาติกันในทางธรรม  

ในประการต่อมาก็คือ สขา หรือก็คือความเป็นเพื่อน  หรือว่าความเป็น
สหาย  ก็คือความร่วมสุขร่วมทุกข์กัน  ก็คือเคยร่วมงานกันมา เคยปฏิบัติร่วมงาน
กันมา  แม้ว่าจะเหนื่อย จะยาก จะลำาบากอย่างไรก็ตาม ก็ช่วยกันทำางานนั้นให้
สัมฤทธิ์ผลเหมือนกับที่ทางคณะสงฆ์ของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ และญาติโยมทุก
คน ศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้แสดงออกถึงคุณธรรมในความเป็นเพื่อน หรือความเป็น
สหายในการร่วมปฏิบัติ ทั้งในการทำางานและการปฏิบัติธรรมร่วมกันมาทั้งหมด ให้
ปรากฏดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้  เป็นเครื่องรับรองหรือเป็นเครื่องยืนยันในลักษณะ
แห่งความดีของคน  ดังนั้นเราทุกคนจึงได้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สังคมทั้งหลายเขารู้
ว่า ศิษย์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี เป็นผู้ที่ยึดมั่นในกตัญญู
กตเวทิตาธรรม ดังที่กล่าวมา เพราะฉะนั้น การบำาเพ็ญกุศลให้เกิดในครั้งนี้  ก็ด้วย
แรงกตัญญูกตเวทีของศิษยานุศิษย์ทุกคน ดังที่กล่าวมา 

ท่านสาธุชนทุกท่าน พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีนั้น ท่านก็
มีชีวิตเหมือนหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้  ว่าหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย 
ที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้เราต้องเดินไปตามกฎอันเดียวกัน กฎแห่งชีวิตของเราทุกคน
ที่เกิดมาแล้วย่อมจะเป็นไปในแบบเดียวกัน  ดังพระบาลีที่ยกไว้ในการพระธรรม
เทศนาที่ว่า 
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อุปฺปาโท	ปญฺญายติ	  ที่แปลว่า ความเกิดขึ้นปรากฏ 
วโย	ปญฺญายติ		  ความแตกกายทำาลายขันธ์ก็ปรากฏ 
ฐิตสฺส	อญฺญถตฺตํ	 ในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้น ความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตก็

ปรากฏให้เห็น  
ถ้าชีวิตของคนเราจะมีแต่ความเกิดและความดับ ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะไม่มี

ปัญหาอะไร แต่ที่มีปัญหาสำาหรับชีวิตของคนเราก็คือ ในขณะที่มีชีวิตอยู่  ซึ่งทาง
พระบาลีท่านใช้ศัพท์ว่า  ชีวิตวุตฺติ ก็คือความเป็นไปแห่งชีวิต  หรือว่าความดำาเนิน
ไปแห่งชีวิตของคนเรา  เพราะฉะนั้น ความดำาเนินไปแห่งชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญ เป็น
ตัวได้ตัวเสีย สำาหรับชีวิตของคนเรา ในการดำาเนินชีวิตของคนเราที่กล่าวได้ว่า เป็น
ตัวได้ตัวเสีย สำาหรับชีวิตของคนเรานั้น  ถ้าว่าบุคคลเราเข้าใจในชีวิต ในการดำาเนิน
ชีวิตของคน สามารถที่จะหลีกพ้นในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายได้ นั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐ
สำาหรับชีวิตของคน  ในทางพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยก
คุณธรรมในส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องปรากฏ แห่งความดีของคนว่า บุคคลผู้ดำาเนินชีวิต
ของตนเองด้วยความไม่ประมาท สามารถที่จะยึดประโยชน์ได้ใน ๒ ทางด้วยกัน  ดัง
พระบาลีที่ว่า  

อปฺปมตฺโต	อุโภ	อตฺเถ   			อธิคฺคณฺหาติ	ปณฺฑิโต
ทิฏฺเ	ฐ	ธมฺเม	จ	โย	อตฺโถ		โย	จตฺโถ	สมฺปรายิโก    ดังนี้เป็นต้น 
ที่แปลเป็นใจความว่า บุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมจะยึดประโยชน์ได้ใน ๒ ทาง 

ประโยชน์ประการต้นก็คือประโยชน์ในปัจจุบัน  ประโยชน์อีกประโยชน์หนึ่งก็คือ
ประโยชน์ในโลกหน้า หรือกล่าวอีกในส่วนหนึ่งว่า บุคคลผู้ไม่ประมาทในการดำาเนิน
ชีวิตนั้น ย่อมจะได้สมบัติใน ๒ ทาง คือ “มนุษย์สมบัติ” ประการหนึ่ง และ “สวรรค์
สมบัติ” อีกประการหนึ่ง  พระเดชพระคุณได้ดำาเนินชีวิตอยู่ด้วย อัปปมาทธรรม ก็
คือ ความไม่ประมาท ดังนั้นท่านจึงสามารถจะยึดสาระอันสำาคัญในขณะที่ท่านมี
ชีวิตอยู่ได้  ได้มีโอกาสได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา แทนพระคุณบิดามารดา  ได้
ศึกษาเล่าเรียนประกาศเกียรติคุณของผู้ที่เป็นบิดามารดาของตนให้ปรากฏว่า กำาลัง
ที่บิดามารดาได้ให้แก่ตนมาใน ๒ ทาง กำาลังประการต้นก็คือ กําลังกาย  อีกกำาลัง
ประการหนึ่งก็คือ กําลังปัญญา  พระเดชพระคุณได้ใช้กำาลังที่โยมบิดามารดาของตน
ท่านได้ให้มาทั้ง ๒ ทาง คือทั้งกำาลังกาย คือการพัฒนาตัวเองให้มีสุขภาพและกายที่
สมบูรณ์ ได้ช่วยเหลือโยมบิดามารดาในขณะที่ครองเพศฆราวาส  ทำางานทุกสิ่งทุก
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อย่างเพื่อสนองพระคุณของโยมบิดามารดา  และในประการต่อมาเมื่อได้มีโอกาสได้
เข้ามาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาก็ได้ใช้ กำาลังปัญญาอีกส่วนหนึ่งได้ศึกษาเล่า
เรียนจนจบเปรียญธรรม ๙ ประโยค และจบปริญญา  และได้รับเกียรติยกย่องจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ นี่ก็เพราะเหตุที่ว่า พระเดชพระคุณเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการใช้
กำาลังทั้ง ๒ ประการดังที่กล่าวมาข้างต้น  และการดำาเนินชีวิตของพระเดชพระคุณ
นั้นก็ยึดหลักคือ อัปปมาทธรรม ก็คือความไม่ประมาท  พระเดชพระคุณรู้เป็นอย่าง
ดีแล้วว่า    

	 ความไม่ประมาทนั้นเป็นทางแห่งความไม่ตาย						
	 ความประมาทนั้นเป็นทางแห่งความตาย		
	 บุคคลผู้ไม่ประมาท	ชื่อว่าไม่ตาย																				
	 บุคคลผู้ประมาทก็เหมือนดังคนตายแล้ว		
ดังนั้นเมื่อพระเดชพระคุณได้ยึดหลักก็คือ การปฏิบัติในชีวิตของพระเดช 

พระคุณด้วยอำานาจของอัปปมาทธรรมเป็นเครื่องดำาเนินชีวิต เราสาธุชนศิษยานุศิษย์
ทั้งหลาย ถึงแม้ว่าพระเดชพระคุณจะถึงมรณภาพลงไปแล้วก็ตาม แต่ความทรงจำา
ในเรือนร่างของพระเดชพระคุณก็ดี ความทรงจำาในคำาสอนของพระเดชพระคุณ
ก็ตาม ยังฝังลึกอยู่ในหัวใจ อยู่ในความรู้สึกของศิษยานุศิษย์ทุกคนที่ยึดมั่นในกตัญญู
กตเวทิตาธรรม  ดังนั้นพระเดชพระคุณจากไปก็จากไปแต่ร่าง แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง
ความดีที่พระเดชพระคุณได้ทำาไว้แล้วนั้นไม่ได้เลือนหายไปจากสายตา และไม่ได้
เลือนหายไปจากหัวใจของศิษยานุศิษย์เลยแม้แต่สักนิดเดียว  แต่กลับเพิ่มบารมี
ธรรมให้เกิดขึ้นแก่ศิษย์ทั้งหลายที่มีความคิดที่จะสนับสนุนในความดีที่พระเดช 
พระคุณได้กระทำาเอาไว้  ว่าสิ่งใดก็ตามที่พระเดชพระคุณได้ทำาไว้ยังค้างอยู่ เป็น
หน้าที่ของศิษยานุศิษย์ทั้งหมดจะต้องร่วมกันจัดกันทำา  เพื่อเป็นการน้อมบูชาใน
พระคุณของพระเดชพระคุณให้ปรากฏ  ถ้าเราไม่ทำาให้คุณของพระเดชพระคุณให้
ปรากฏ ก็เท่ากับว่าเราทุกคนลืมพระคุณของพระเดชพระคุณ  ดังนั้นผู้ลืมพระคุณ
ของพระเดชพระคุณนั้น จะได้รับการยกย่องว่า เป็นบุคคลที่ดีของสังคมไปไม่ได้  ก็
จะกลับกลายไปในด้านตรงข้ามกับคนที่มีความกตัญญูกตเวที  

ผู้เทศน์ก็เชื่อว่า ศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตแล้วก็คฤหัสถ์ที่เป็นศิษยานุศิษย์
ของพระเดชพระคุณ นั้น  ก็คงจะดำาเนินรอยตามในสิ่งที่พระเดชพระคุณได้ทำาเอาไว้ 
ว่าสิ่งใดที่ค้างก็จะรีบจัดทำาให้เสร็จ เพื่อเป็นการบูชาในพระคุณของพระเดชพระคุณ  
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ดังนั้นการสร้างคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณได้กระทำาไว้แล้วข้างต้น  อาตมภาพ
ผู้เทศน์ก็หวังว่า คงจะไม่เลือนหายไปจากใจของศิษยานุศิษย์ที่ยึดมั่นในกตัญญูกต- 
เวทิตาธรรม  เพราะกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นเครื่องค้ำาในความดีของคนดังที่กล่าว
มา และพระเดชพระคุณก็ได้ยึดมั่น ปฏิบัติมั่น มาจนตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณ ได้
รับสนองงานของคณะสงฆ์ ได้รับสนองงานของหลวงพ่อปัญญานันทะมาโดยตลอด 
ไม่ว่าหลวงพ่อจะใช้ให้ทำางานอันใดพระเดชพระคุณได้สนองงานมาโดยตลอด และก็
สามารถทำางานทุกสิ่งทุกอย่างให้ลุผลตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ
ได้ปฏิบัติมา  ดังนั้นเมื่อท่านปฏิบัติในหลวงพ่อปัญญานันทะมาอย่างไร  ศิษยานุศิษย์
ทั้งหลาย อาตมาก็เชื่อจะต้องปฏิบัติในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมล
โมลีเหมือน อย่างนั้นเช่นเดียวกัน  เพราะฉะนั้น การดำาเนินชีวิตของพระเดชพระคุณ
นั้น จึงเข้ากับหลักในทางพระพุทธศาสนาที่พระเดชพระคุณได้เข้าใจในชีวิตของ
ตนเอง ได้อย่างแท้จริงว่า ชีวิตของท่านเมื่อได้เกิดมาในโลกนี้ก็จะต้องหนีกันไปไม่ได้ 
เมื่อมีความเกิด เกิดขึ้น สิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ แล้วก็ความเจ็บ แล้ว
ก็ความตาย แล้วก็การพลัดพรากจากของรักของชอบใจทุกอย่าง หรือสิ่งที่จะติดตาม
ไปก็มี ๒ อย่าง ก็คือ ความดี ความชั่วนั่นเอง  เพราะฉะนั้น พระเดชพระคุณ ในฐานะ
ที่ท่านเป็นพระที่คงแก่เรียน เป็นพระที่คงแก่การปฏิบัติ  มีความเข้าใจอย่างแจ่มชัด
ในหลักพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดง  พระเดชพระคุณจึงได้ปฏิบัติในหน้าที่
ของตน 

ลักษณะของความตายของคนเรามีอยู่ด้วยกัน ๒ อย่าง ๑. ตายเพื่ออยู่  ๒. อยู่
เพื่อตาย  ตายเพื่ออยู่นั้นก็คือขอให้ตายไปแต่เพียงร่างกายเท่านั้น แต่สิ่งที่เป็นเครื่อง
ทดแทนในร่างกายของตัวเองก็คือ ความดีที่ทำาเอาไว้นั่นแหละจะเป็นเครื่องทดแทน  
เพราะฉะนั้น ความดีที่พระเดชพระคุณได้ทำาเอาไว้นั่นแหละจะเป็นเครื่องทดแทน
ในการจากไปของพระเดชพระคุณ ดังที่กล่าวมา  เราก็เหลือแต่ความดีของพระเดช
พระคุณเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องสักการะบูชาที่เราทุกคนจะมาหวนระลึกนึกถึงในส่วน
นั้น แล้วมากระทำาตอบแทนในคุณงามความดีของท่าน  เพราะฉะนั้น ท่านสาธุชน
ทุกท่าน  ชีวิตของคนเรา จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของคนก็เป็นอยู่อย่างนี้เช่น
เดียวกัน เพราะฉะนั้น ก่อนที่ชีวิตของเราจะจบโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะกลับต่อไป  เรา
จะทำาอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเรา  นี่เองคือเป็นสิ่งที่สำาคัญ  ดังนั้น พระเดช
พระคุณได้ดำาเนินชีวิตด้วยอัปปมาทธรรม เป็นหลักในการดำาเนินชีวิตของพระเดช
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พระคุณ จึงทำาให้ชีวิตของพระเดชพระคุณน้ันเป็นชีวิตท่ีจัดอยู่ในข้างแห่งชีวิตในฝ่ายดี  
ชีวิตที่เป็นในฝ่ายดีประการต้นก็คือ อโมฆชีวิต  ก็คือเป็นชีวิตที่ไม่เปล่าจาก

สิ่งที่เป็นประโยชน์  เพราะฉะนั้น พระเดชพระคุณได้สร้างสาระอันเป็นประโยชน์ให้
เกิดขึ้นแก่ชีวิตของพระเดชพระ คุณ  ได้สร้างประโยชน์อันเป็นสาระให้เกิดขึ้นแก่วัด
ชลประทานรังสฤษดิ์ แก่พระพุทธศาสนา และแก่พระสงฆ์ในภาค ๑๗ ทั้งหมดด้วย
กัน  นี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณได้สร้างเอาไว้ให้เราทั้งหลายได้เห็น  

สุชีวิต ก็คือเป็นชีวิตที่ดีที่งาม เป็นชีวิตที่ดีพร้อมด้วยอำานาจของคุณธรรม  
พระเดชพระคุณได้ปฏิบัติในหน้าที่ของพระเดชพระคุณมา ด้วยเอาศีลมาเป็นเครื่อง
ปกครองกาย เอาธรรมะมาเป็นเครื่องปกครองใจ จึงทำาให้ส่วนกายของพระเดช
พระคุณได้ถึงพร้อม  ส่วนใจของพระเดชพระคุณก็เต็มไปด้วยคุณธรรม  จึงได้สมญา
นามว่า สงฺฆโสภโณ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  

ส่วนในประการที่ ๓ ก็คือ ชีวิตของพระเดชพระคุณนั้นเป็น เสฏฐชีวิต ก็คือ
เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด เพราะเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยอำานาจของปัญญา  นี่คือ
พระเดชพระคุณได้ดำาเนินชีวิตของพระเดชพระคุณอยู่ในหลักแห่งความดีแห่ง ชีวิต 
ทั้ง ๓ หลักดังที่กล่าวมา  ดังนั้นถึงแม้ว่า พระเดชพระคุณจะจากโลกนี้ไปอย่างไม่มี
วันกลับแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่ไม่ลาลับพร้อมไปกับกายของพระเดชพระคุณก็คือคุณงาม
ความดีที่พระเดช พระคุณได้ปฏิบัติมา นี่แหละเป็น นิทสฺสน ให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย
ได้พิจารณากัน เพราะฉะนั้น ก่อนจบพระเทศนาในกัณฑ์นี้ ก็ขอฝากเป็นข้อคิดให้แก่
ท่านทั้งหลายว่า  

ความตายเป็นของที่คงที่		ความดีเป็นของที่คงทน	 
ก็ขอให้เราทุกคนได้สร้างกุศลให้เกิดมี		สร้างคุณงามความดีให้ติดตัว		
หลีกความชั่วให้ห่างไกล		นั่นแหละจะเป็นผลกำาไรแห่งชีวิตที่เราได้เกิดมา 
เพราะฉะนั้น ท่านสาธุชนทั้งหลาย ช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้ว ยังมีหนัง

มีเขา ใช้เป็นประโยชน์ได้ แต่ว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วไซร้  เหลืออะไรเล่าให้เป็น
ประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง นอกเสียจากความดีที่เราได้สร้างของเราเอาไว้  เข้ากับพุทธ
ภาษิตที่ว่า 

รูปํ	ชีรติ	มจฺจานํ		นามโคตฺตํ	น	ชีรติ		  
ที่แปลเป็นใจความว่า รูปก็คือร่างกายของคนเรา เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆ แก่

ลงๆ แล้วก็แตกสลายไปในที่สุด แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่แตกสลายไปพร้อมกับรูปของคนเรา
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ก็คือ นาม ก็คือ ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ยังจะคงอยู่คู่กับโลกนี้ตลอดไป อย่างน้อยที่สุด
พระเดชพระคุณก็จะต้องมีชื่อจารึกอยู่ในวงศ์ตระกูลของพระเดชพระคุณ  จะต้อง
มีชื่อจารึกในสมณศักดิ์ ในพระบวรพุทธศาสนาว่า พระเดชพระคุณพระธรรมวิมล
โมลี เคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ และก็เป็นอดีตเจ้าคณะภาค 
๑๗ และเป็นอดีตหัวหน้าธรรมทูตสาย ๙  นี่คือ ทั้งหมดนี้ไม่มีวันที่จะสูญสลายไป จะ
คงอยู่คู่กับโลกนี้ตลอดไป ตราบใดที่โลกนี้ยังมีอยู่ เกียรติยศ เกียรติคุณ และคุณงาม
ความดีของพระเดชพระคุณทั้งหมดนั้น ก็จะคงอยู่คู่กับโลกนี้ตลอดไป เพราะฉะนั้น 
ก็ขอฝากเป็นแนวคิดกับท่านสาธุชนทั้งหลายว่า 

ถึงดินจะกลบกายทับเมื่อดับจิต  ถึงไฟจะติดเผากายจนมลายสูญ
แต่ความดีที่ทําไว้ไม่เป็นจุล    ยังเป็นคุณเหลือไว้ให้ลูกหลานได้กราบไหว้บูชา

เหมือนดั่งชีวิตของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี  ดังที่ได้
แสดงมาด้วยประการฉะนี้

อิมินา	กต	ปุญฺเญน  ด้วยอำานาจแห่งบุญกุศลที่ทางคณะท่านเจ้าภาพทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ร่วมกัน บำาเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีแล้วนี้  ขออำานาจแห่งบุญ
กุศลนี้จงได้ผลิตวิบากเป็นทิพยสุข เป็นทิพยสมบัติ จงได้บังเกิดมีแก่ดวงวิญญาณ
ของพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี ในสุคติ ในสัมปรายภพ ได้สมเจตนา
ปรารภของคณะท่านเจ้าภาพจงทุกประการ  

รับประทานแสดงพระธรรมเทศนามา พอสมควรแก่เวลา  ขอสมมุติยุติลงคง
ไว้แต่เพียงนี้  

เอวำ ก็มีด้วยประการฉะนี้.

(พระมหาวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน - ถอดไฟล์เสียง)
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พระธรรมเทศนา 
ในง�นบำ�เพ็ญกุศลศพ พระธรรมวิมลโมลี (๒๘ เม.ย. ๒๕๕๖)

โดย พระราชโมลี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้�อ�ว�สวัดหงส์รัตน�ร�มร�ชวรวิห�ร, รองเจ้�คณะภ�ค ๑

นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม		ตสฺส		ภควโต		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

	 		ชีวิตํ	พยาธิ	กาโล	จ				เทหนิกฺเขปนํ	คติ
	 		ปญฺเจเต	ชีวโลกสฺมึ				อนิมิตฺตา	น	นายเรติ	ฯ

ณ โอกาสบัดนี้  จักได้รับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนา พรรณนาคำา
สอนของสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมี  
เพิ่มพูนกุศลบุญราศี  แด่ท่านผู้มีจิตกุศลทั้งหลาย ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ได้
มาแสดงน้ำาใจอันงดงาม  ในการบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้า
คุณพระธรรมวิมลโมลีผู้ถึงมรณภาพแล้วนั้น  สำาหรับในครั้งนี้  ค่ำาคืนวันนี้มีคณะ
ศรัทธาสาธุชน ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลายคณะด้วย
กัน อันประกอบด้วย 
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อันดับที่ ๑. คุณแม่ยินดี อุดรชลธารและคุณพ่อซุงยิก แซ่อึ้ง 
๒. คุณอุดม, คุณนิภา กุลลิ้มรัตน์ชัย  อู่ต่อเรือบางโพใต้ จำากัด 
ในส่วนของบรรพชิตก็มีท่านเจ้าคุณพระพิสิฐพัฒนวิธานและคณะศิษย์ กล่าว

โดยท่านเจ้าคุณนั้น ก็ดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะอำาเภอปลายพระยา จ.กระบี่ ยังพร้อม
ด้วยศรัทธาสาธุชนศิษยาสานุศิษย์ผู้มีเกียรติทั้งหลายมาร่วมแสดงน้ำาใจในวันนี้  นับ
เป็นกิจและเป็นส่ิงท่ีควรแก่การชื่นชมยกย่องในน้ำาใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง  
ซึ่งเมื่อได้มาแสดงน้ำาใจครั้งนี้ ก็ได้รับความอนุเคราะห์เกื้อกูลอำานวยความสะดวก
ทุกๆ ด้านจากคณะสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง แห่งนี้  ซึ่งก็มีคณะ
สงฆ์ทั้งปวง พร้อมด้วยท่านพระมหาเจริญ สุทฺธิญาณเมธี  ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เป็นผู้เอื้ออำานวยการในการรับผิดชอบ
งานครั้งนี้ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระรูปอื่นๆ และที่สำาคัญยังมีเพื่อนร่วมงานในอัน
ที่เคยสนองงานกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีมาโดยตลอด นั่น
ก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติเวที รองเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม  รองเจ้าคณะภาค ๑๗  รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๗ แสดงน้ำาใจมา
ร่วมในครั้งนี้ด้วย

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย  การแสดงน้ำาใจที่ท่านทั้งหลายเดินทางมาจากที่ไกลๆ 
เป็นจำานวนมาก นับว่าน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง  หากว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ
พระธรรมวิมลโมลี ท่านจะพึงทราบด้วยญาณวิถีอันใดก็ตาม  ท่านจะพึงปราบปลื้ม
ยินดีและซาบซึ้งในน้ำาใจของท่านทั้งหลายบ้านใกล้บ้านไกลเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่าน  
เวลาเราเจริญ เวลาเราได้ดี เวลาเรามั่งมีทรัพย์  คนนั้นก็มาเป็นพี่เป็นน้อง  คนนั้นก็
มาเป็นเพื่อนเป็นพ้อง  คนนั้นก็นำาช่อดอกไม้มาให้  คนนี้ก็มาอวยพรอย่างนั้นอย่าง
นี้  ในเวลาเช่นนั้น ถ้าตามมารยาทสังคมก็เป็นสิ่งที่ดีงามอยู่หรอก  ควรแก่การรับ
น้ำาใจนั้น  แต่ยามนั้นกับยามนี้ต่างกันมาก  ถ้าเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการแสดงน้ำาใจ
ในยามนี้ มีความลึกซึ้งทรงคุณค่าอย่างยิ่ง  ที่ว่ายามนี้ โบราณท่านกล่าวว่า ประทับ
จิตประทับใจในเวลาแสดงน้ำาใจ ท่านกล่าวไว้ ๓ ยาม  ๑. ยามเจ็บ  ๒. ยามจน  ๓. 
ยามจาก

ใน ๓ ยาม นี้เอง ท่านทั้งหลาย  มีใครมาแสดงน้ำาใจ  ช่างประทับใจสูงส่ง 
ยากแก่การที่จะลืมเลือนจริงๆ  

เวลาเราเจ็บ ใครมาเยี่ยม มาให้กำาลังใจ มันทำาให้ชุ่มชื่นจิตใจ มีกำาลังขึ้นมา
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มากมายทีเดียว  ยามจน มีใครหยิบยื่นสักบาท สักสตางค์มาให้เรา พอได้เกื้อหนุน
จุนเจือใช้สอยได้บ้าง ก็ยิ่งประทับจิตประทับใจยากแก่การลืมเลือน และ ยามจาก  
ยามจากนี้เอง เป็นน้ำาใจที่เราทั้งหลาย พุทธศาสนิกชน มีต่อกันเสมอมา ทรงคุณค่า
อย่างยิ่ง  ดังโบราณท่านกล่าวว่า  

 น้ำาบ่อน้ำาคลอง	ยังเป็นรองน้ำาใจ				น้ำาในที่ไหนๆ	ก็สู้น้ำาใจไม่ได้
ท่านเจ้าคุณที่มาเป็นเจ้าภาพในวันนี้  คือ ท่านเจ้าคุณพระพิสิฐพัฒนวิธาร 

เจ้าคณะอำาเภอปลายพระยา จ.กระบี่  นี่ก็เป็นสหธรรมิก คุ้นเคย รักใคร่ นับถือกัน  
กับพระเดชพระคุณในโกศมาโดยตลอด  เดินทางมาจากภาคใต้ พร้อมด้วยคณะ
ศิษย์ ก็มุ่งหวังด้วยเจตนาสูงส่งคือมาแสดงน้ำาใจ  แล้วน้ำาใจอย่างนี้นี่ท่านทั้งหลาย 
ซึ้งใจประทับใจจริงๆ  เราท่านทั้งหลายปฏิเสธไม่ได้เลยว่า พอจากกันไปแล้วเราก็ไม่
สามารถพิสูจน์และรู้ได้ว่า ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี ท่านจะรู้ไหม ว่าเพื่อนสห-
ธรรมิกที่รักใคร่กันมา  ญาติโยมทั้งหลายที่เคารพนับถือกัน  มาในงานบำาเพ็ญกุศล
ท่าน ท่านจะทราบได้หรือไม่ทราบได้นั้นไม่สำาคัญ แต่สิ่งสำาคัญคือความงดงามที่ท่าน
เจ้าคุณ และญาติโยมศิษยาสานุศิษย์ทั้งหลายมาแสดงน้ำาใจ  นี่เป็นความสำาคัญ เป็น
ความสูงส่ง ควรค่าแก่การยกย่อง  ดังที่โบราณท่านกล่าวไว้ว่า  

การได้เกิดเป็นมนุษย์สุดประเสริฐ	งามพร้อมเลิศก็ด้วยธรรมประจำาจิต		
แม้ต่ำาต้อยน้อยค่าราคานิด			 จงรู้คิดสร้างคุณค่าราคาคน		

ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี ตลอดชีวิตของท่าน ท่านสร้างคุณค่า สร้าง
ราคา ทั้งรักษาสิ่งที่เป็นโบราณไว้  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มพูนสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
ในวงการการปกครองคณะสงฆ์  วงการการศึกษา  วงการการเผยแผ่ และในอีก
หลายๆ วงการด้วยกัน  ท่านจึงเป็นปูชนียบุคคล  ที่เราท่านทั้งหลายควรค่าแก่การ
ระลึกถึงเป็นอย่างยิ่ง  ท่านทั้งหลาย  ตามคติโบราณ ท่านกล่าวว่า  การระลึกถึงนั้น  
ควรระลึกถึงกันโดย ๔ สถานะ   ๑. ระลึกถึงคน  ๒. ระลึกถึงคํา ๓. ระลึกถึงคุณธรรม  
และ ๔. ระลึกถึงผลงาน  

ระลึกถึงคน คือระลึกถึงตัวตนแท้ๆ ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณในโกศ
นั้นเอง  พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณในโกศ ชาติภูมิเริ่มต้นมาอย่างไรใคร่ขออัญเชิญ
กล่าว แม้จะทราบแล้ว  เพื่อถวายเกียรติเชิดชูบูชาสักเล็กน้อย  พระเดชพระคุณท่าน
เจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี  ฉายา ธีรปญฺโญ นั้น  นามเดิมท่านชื่อว่า รุ่น  นามสกุล 
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รักษ์วงศ์  เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๙๐  เป็นบุตรของนายขาว  นางฝ้าย  อยู่ที่ 
ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง  ท่านบรรพชาอุปสมบทในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๑๐  ณ วัดธาราสถิตย์ ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง  และก็ได้ศึกษาเล่าเรียน 
พากเพียรปฏิบัติตามสมควรแก่กำาลังสติปัญญาของท่านมาโดยตลอด  การที่เรา
ระลึกนึกถึงท่าน  จะเห็นได้ว่าชีวิตของท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณในโกศนั้น  
เป็นชีวิตที่เกิดมาแบบธรรมดาเรียบง่าย  แต่วิถีชีวิตของท่านมีความโลดโผนโดดเด่น
และโลดแล่นเป็นอย่างยิ่ง  

ท่านสาธุชนแขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย  ถ้าอาตมภาพจะกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี รุ่น ธีรปญฺโญ ในโกศนั้น  เป็นพระมหาเถระ ที่ทรง
คุณค่า มีเกียรติภูมิ และมีความสามารถ รูปหนึ่งในสังฆมณฑลที่หาตัวจับยากจริงๆ  
ดังนั้นการที่ท่านถึงมรณภาพลงนั้น  จึงเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ไทยสูญเสียบุคคลผู้มี
ความสามารถในทุกๆ ด้านไป  อย่างน่าเสียดายมาก  แต่ท่านทั้งหลาย  เมื่อพูดถึง
เรื่องสูญเสีย  ก็เป็นธรรมชาติ ที่เราจะต้องยอมรับและก็ต้องปลงให้ได้ว่า  ท่านใช้ชีวิต
อย่างคุ้มค่า  มีคุณค่าจวบจนวาระสุดท้าย  ที่เป็นเพราะเหตุแห่งสัจธรรมของชีวิตนั่น
แหละ ท่านจึงถึงแก่มรณภาพ  แม้เราท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน  วันนี้เรายังอยู่อย่าง
นี้  วันข้างหน้าสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏกะเราเฉกเช่นเดียวกัน  เมื่อระลึกถึงคน ก็มา 
ระลึกถึงธรรม  

ระลึกถึงธรรม หมายถึงคำาสอนที่ท่านได้อบรมสั่งสอนทั้งศิษยาสานุศิษย์ที่
เป็นบรรพชิต และศิษยาสานุศิษย์ที่เป็นคฤหัสถ์ มีผลงานการเป็นนักเผยแผ่มากมาย
มหาศาล ไม่สามารถนำามากล่าวในที่นี้ได้หมด แต่เมื่อว่าโดยส่วนตัวกับผู้ที่กำาลังเทศน์
อยู่นี้  ท่านก็เหมือนศิษย์รุ่นพี่ที่ออกมาจากวัดอรุณราชวราราม แล้วมาเจริญเติบโต  
ทั้งหน้าที่การงานและสมณยศ สมณศักดิ์  ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์แห่งนี้  ท่าน
กล่าวให้ฟังอยู่เสมอๆ ว่าในชีวิตของท่าน  สิ่งที่ท่านได้และท่านไม่เคยปล่อยไปเลย 
คือโอกาส เมื่อท่านมีโอกาส  พระเถระชั้นผู้ใหญ่ให้โอกาสทำางาน  ท่านก็รับทำางาน
ในทุกๆ ด้าน ในทุกๆ หน้าที่  ในทุกๆ ตำาแหน่ง  อย่างเต็มกำาลังความสามารถ  แล้ว
ท่านก็ค่อยๆ พัฒนาตัวท่านเอง  จากรู้บ้างไม่รู้บ้าง  เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง แต่ท่าน
มีใจเต็มร้อยกับงานนั้น ท่านก็พัฒนาตัวเอง ท่านบอกให้อาตมาฟัง สอนอาตมาให้
ฐานะศิษยาสานุศิษย์รุ่นน้องว่า  ท่านจะพัฒนาตัวเองให้ทันกาล ทันเกม ทันกล แล้ว
ก็ทันคน ท่านไม่เคยมองแต่ปัจจุบัน ท่านมองย้อนอดีต  ท่านไม่เคยดูหมิ่นบูรพาจารย์ 
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และก็ไม่เคยที่จะทำาลายล้างสิ่งที่บูรพาจารย์ทำามาแต่ก่อน ตรงกันข้าม ท่านกลับ
เชิดชูบูชา สิ่งใดควรรักษาก็รักษา สิ่งใดควรประยุกต์ก็ประยุกต์ สิ่งใดควรปรับปรุงก็
ปรับปรุง โดยที่ท่านถือคติว่า  จะพัฒนาชาติต้องเริ่มที่คน  จะพัฒนาตนต้องเริ่มที่ใจ  
จะพัฒนาอะไรๆ ต้องเริ่มที่ตัวท่านเองก่อน  ท่านจึงเป็นผู้สืบสานปณิธานแห่งพระ
เดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณปัญญานันทะด้วยดีเสมอมา  

หลักคำาสอนของท่านมีมากมาย  นอกเหนือจากท่านจะเป็นคนที่มีสติปัญญา
ฉลาดสามารถแล้ว ยังเป็นคนที่เคารพเทิดทูนบูชาครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง  ดัง
นั้นคำาสอนของท่านทุกถ้อยคำา  จึงไม่เคยที่จะลืมการระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์แต่
ประการใดเลย 

ศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย เราท่านทั้งหลายสามารถน้อมนำาจริยาวัตรส่วนนี้
มาเป็นเยี่ยงและมาเป็นอย่างได้เช่นเดียวกัน  ลูกหลานถ้าได้ดีแล้วลืมพ่อลืมแม่  ลูก
หลานถ้าได้ดีแล้วลืมปู่ย่าพี่ป้าอาลุง  คิดมองแต่เฉพาะวันนี้ ไม่คิดย้อนหลัง  คนๆ นี้
จะอยู่ในสังคมแล้วเจริญเติบโตได้ไม่นาน  โบราณท่านกล่าวว่า 

	 ไม้สูงกว่าแม่		 มักจะแพ้ลมบน		
	 คนสูงกว่าคน	 มักไม่พ้นภัยตัว	

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ควรคิดคำานึง ต้องมองตั้งแต่เหตุไปหาผล และมองตั้งแต่
ผลไปหาเหตุ กลับไปกลับมาได้  ทั้งการทำางานการดำาเนินชีวิตจึงร่มเย็นเป็นสุขและ
เจริญรุ่งเรือง  

มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งสำาหรับคนมองสั้นๆ ว่า  ครั้งหนึ่ง มีพ่อค้าคนหนึ่งเดิน
ทางไปขายของที่เป็นโลหะยังต่างเมือง ในระหว่างเดินทางพ่อค้าคนนี้หิวมาก มัน
ผ่านทะเลทรายด้วย ไม่มีอาหารอะไรเลย  เดินไปสักระยะหนึ่ง  เห็นร้านอยู่ร้านหนึ่ง 
อาหารที่ขายก็มีอย่างเดียว คือขนมเปี๊ยะ พ่อค้าคนนี้หิวมาก และก็มีเงินติดตัวอยู่ไม่
มากเท่าไรนัก  ขนมเปี๊ยะชิ้นละ ๒๐ บาท  พ่อค้าคนนี้มีเงินติดกระเป๋าอยู่ประมาณสัก
ร้อยกว่าๆ ใกล้ๆ สองร้อย  เป็นแบงค์ยี่สิบเป็นส่วนใหญ่  แกก็เดินเข้าไปในร้านค้าแล้ว
ก็ควักแบงค์ยี่สิบออกมาหนึ่งใบแล้วก็ซื้อขนมเปี๊ยะ ด้วยความหิวก็หยิบขนมเปี๊ยะนั้น
มารับประทานจนหมดชิ้น  พอรับประทานหมดชิ้นแล้วก็ยังไม่อิ่ม เพราะว่าหิวมาก 
ก็ควักเงินของตัวเองออกมาซื้อชิ้นที่สอง  ซื้อชิ้นที่สองรับประทานไปหมดชิ้นก็ยังไม่
อิ่มอีกเพราะเดินทางไกลหิวมาก  ก็ควักออกมาซื้อชิ้นที่สาม ที่สี่  ที่ห้า  ที่หก  รับ
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ประทานครบหกชิ้น  ยังไม่อิ่ม  ตัดสินใจควักอีกหนึ่งแบงค์ออกมาซื้อชิ้นที่เจ็ด  พอรับ
ประทานชิ้นที่เจ็ดไปได้ครึ่งชิ้น  พ่อค้าคนนี้ก็รู้สึกว่า  เออ พอรับประทานได้ชิ้นที่เจ็ด
แค่ครึ่งชิ้นเท่านั้น เริ่มอิ่มเข้ามาแล้ว  เขาก็เลยคิดในใจของเขาว่า  แหม เรานี่มันโง่มา
นานนะ เราอุตส่าห์ควักเงินของเราซื้อขนมเปี๊ยะตั้งแต่ชิ้นที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่
ห้า ที่หก แล้วก็ที่เจ็ด มาอิ่มเอาไอ้ครึ่งชิ้นที่เจ็ดนี่เอง  ถ้าเรารู้เสียอย่างนี้  เราจะไม่ซื้อ
ไอ้หกชิ้นนั้นเลย  เราจะมาซื้อเฉพาะชิ้นที่เจ็ดนี้เท่านั้น  เพราะซื้อชิ้นที่เจ็ดนี้ชิ้นเดียว
เท่านั้น ก็รับประทานครึ่งชิ้นก็อิ่มแล้ว  นี่เรามันโง่ไปก่อน 

ท่านทั้งหลาย  ความคิดอย่างนี้ เป็นความคิดที่ไม่ถูก  แล้วคนในปัจจุบันก็
เหมือนกัน  ถ้าคิดว่าความเจริญของประเทศชาติบ้านเมือง หมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ 
เจริญเพราะเราโดยไม่ได้มีบรรพบุรุษ ปลูกรากฐานมาก่อนละก็  การคิดอย่างนั้นเป็น
ความคิดที่ผิด  แต่จริยาวัตรของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี ท่าน
เจ้าคุณในโกศนั้นไม่ใช่อย่างนั้น  ท่านศึกษาและประพฤติปฏิบัติตลอดสาย  ดังนั้น
การระลึกถึงคน  ระลึกถึงคำา  ระลึกถึงคุณธรรม  จึงปรากฏชัดเจนในองค์แห่งการ 
กระทำาของท่านเจ้าคุณในโกศนั้นโดยครบถ้วน 

และประการที่สี่ ระลึกถึงผลง�น  ท่านสาธุชนแขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย  ท่าน
เจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีในโกศนั้น ท่านมีประวัติโลดโผนจริงๆ  เป็นพระมหาเถระ
ที่มีความสามารถมากจริงๆ  มากถึงขนาดว่า  ท่านเป็นเจ้าคณะปกครองบ้าง  ท่าน
เป็นรองเจ้าอาวาสบ้าง  ท่านก็ลาออกเพื่อการศึกษา แล้วท่านลาออกไปทุกตำาแหน่ง 
ดังประวัติว่า  งานด้านการปกครอง พ.ศ. ๒๕๑๖ ท่านได้รับให้ดำารงตำาแหน่งรองเจ้า
อาวาสวัดกุฏยาราม จ.ตรัง ท่านก็ลาออกเพื่อมาศึกษา  ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ท่านได้รับ
แต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำาเภอสิเกา จ.ตรัง  ท่านก็ลาออกมาศึกษาภาษาบาลี  
ท่านตั้งใจศึกษาในส่วนของนักธรรมบาลีแล้วมั่นคงจริงๆ ญาติโยมทั้งหลาย  ท่าน
ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะอำาเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ ท่านก็ลาออก  ใน
การทำางานและวิถีชีวิตแห่งสมณะของท่าน  ท่านลาออกหลายครั้ง  ลาออกหลาย
ตำาแหน่ง  ล่าสุดท่านเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำาเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ท่านก็ลา
ออก  ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่สูงมาก ชนิดราชวรมหาวิหาร คือ
วัดอรุณราชวราราม ท่านก็ลาออก โดยความปรารถนาของหลวงพ่อปัญญานันทะ 
ให้มาอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์  ในสมัยนั้นเป็นวัดราษฎร์  จากพระอารามหลวง
เอกอุของประเทศไทย เป็นแบรนด์ของไทยแลนด์  ท่านก็ลาออกมา เพราะความ
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ปรารถนาของครูบาอาจารย์  มาอยู่ที่วัดราษฎร์ คือวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในสมัย
นั้น ท่านก็ลาออก  

จะเห็นได้ชัดเจนว่า วิถีชีวิตของท่านเจ้าคุณในโกศนั้น เป็นพระนักต่อสู้  เป็น
พระนักทำางานในทุกๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการคณะสงฆ์หกด้าน  หนึ่งการปกครอง  
การศาสนศึกษา  การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่  การสาธารณสงเคราะห์ และ
การสาธารณูปการ  ท่านทำาด้วยดีมีความสามารถจนได้รับการยอมรับของคณะสงฆ์
ในระดับสูง  ให้ดำารงตำาแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑๗ และเป็นเจ้าคณะภาค ๑๗ ใน
ที่สุด  

ท่านสาธุชนทั้งหลาย  ถ้าอาตมภาพจะกล่าวถึงเกียรติประวัติ เกียรติคุณของ
พระเดชพระคุณในโกศ ไม่สามารถกล่าวหมดในเวลาอันสั้น  จึงขอสรุปให้ท่านทั้ง
หลายได้รับรู้ว่า  ท่านเป็นพระที่เก่งจริงๆ  เป็นพระที่มีความสามารถจริงๆ  เป็นพระ
ที่คณะสงฆ์ยอมรับขีดความสามารถ ขีดความรู้ จริงๆ  เราท่านทั้งหลายเป็นศิษยา- 
สานุศิษย์ของท่าน จึงควรแก่การภาคภูมิใจว่า  ดีแล้ว  ที่เราเป็นพี่เป็นน้อง เป็น
พวกเป็นพ้อง  เป็นศิษย์ในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณในโกศ  เพราะท่านเป็นพระ
ดีศรีพระศาสนาอย่างแท้จริง  แต่..ท่านสาธุชนทั้งหลาย  ไม่ว่าจะดีสักปานใดก็ตาม 
สุดท้ายของชีวิต บั้นปลายของชีวิต สัจธรรมแห่งชีวิตก็คือความตาย ในที่สุดพระ
เดชพระคุณก็ถึงมรณภาพลง ยังความสูญเสียและเศร้าโศกเสียใจมายังเป็นศิษยา-
สานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง  แต่ เมื่อพิจารณาถึงผลงานที่ท่านรังสรรค์ไว้แล้ว ท่านใช้ชีวิต
คุ้ม และท่านเรียกได้เต็มปากว่า ท่านตายในผ้าเหลือง เป็นพระสงฆ์ที่งดงามทั้งความ
รู้ การปฏิบัติ และน้ำาใสใจจริง  ท่านไม่ถือตัว  ท่านเป็นคนโอบอ้อมอารี  ท่านเป็นนัก
ต่อสู้  

ถ้าอาตมภาพ ในฐานะเป็นพระรุ่นหลัง จะกล่าวยกย่อง ต้องยกย่องพระเดช
พระคุณในโกศ ว่า ท่านเป็นพระร่วมสมัย  ที่เราท่านทั้งหลายต้องเอาเป็นแบบอย่าง
สี่ประการ  สี่ประการที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนี้  ถ้าอาตมากล่าวแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
พระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์  ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นเพื่อน  ไม่ว่าจะเป็นพระ
สงฆ์ที่เป็นศิษย์ของท่าน  จะต้องยอมรับโดยดุษฎียภาพทั้งนั้น ที่ว่าท่านเป็นพระดี
ร่วมสมัย คือ ท่านมีคุณสมบัติสี่ประการที่พอสกัดให้เราท่านทั้งหลายทราบได้คือ  

๑.	ใจถึง				๒.	พึ่งได้				๓.	เรียบง่าย				๔.	ใช้คล่อง	 
ท่านใจถึง พึ่งได้ เรียบง่าย ใช้คล่อง ในฐานะที่เป็นพระบริหารงานในระดับ
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วัดใหญ่อย่างนี้  ท่านเป็นผู้ปกครองที่ปกปักรักษาพระสงฆ์องค์เณรในวัด  ท่านครอง
ใจพระสงฆ์องค์เณรในส่วนของวัด  ท่านเป็นเจ้าคณะภาค ๑๗  ท่านปกปักรักษาลูก
ภาคของท่าน ตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำาเภอ เจ้าคณะตำาบล ถึงเจ้าอาวาส  
ท่านครองจิตครองใจของพระสงฆ์องค์เณรในเขตปกครองด้วยดีเสมอมา  ดังนั้นท่าน
จึงเป็นนักปกครองที่ควรค่าแก่การยกย่อง..  

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ใจถึง พึ่งได้ เรียบง่าย ใช้คล่อง เป็นคุณสมบัติของ
พระเดชพระคุณในโกฎิครบถ้วน  แต่เมื่อท่านถึงมรณภาพลงแล้วนั้น  สิ่งที่ท่านฝาก
เราท่านทั้งหลายไว้ ก็คือการกระทำาที่ท่านเคยทำาเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่  เราท่านทั้ง
หลายขอให้ตระหนักในสัจธรรมแห่งชีวิต ดังที่อาตมภาพได้ยกบทบาลีบรรหารในอ
นิมิตตกถา กล่าวไว้ว่า ชีวิต ความเจ็บไข้ กาลเป็นที่ตาย สถานเป็นที่ทิ้งร่างกาย และ
คติในสัมปรายภพ ไม่มีเครื่องหมาย ใครๆ ก็กำาหนดไม่ได้ ดังนั้นเราท่านทั้งหลาย จึง
ควรตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท ดำารงอยู่ในสุจริตทั้งสาม คือ ๑. กายสุจริต ๒. วจี- 
สุจริต ๓. มโนสุจริต เรียกว่าทำาดี พูดดี คิดดี แล้วชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จะมี
ความสุข เป็นสุชีวิต เฉกเช่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี รุ่น ธีร-
ปญฺโญ ท่านเจ้าคุณในโกศเคยกระทำามาเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่ มาโดยตลอด..  

ท่านทั้งหลาย ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ พระองค์ใส่ใจในเรื่องของความตาย 
พระองค์จึงทรงพระราชนิพนธ์เป็นโคลงสี่สุภาพสอนพสกนิกรของพระองค์ว่า 

	 	 			เห็นหน้ากันเมื่อเช้า				สายตาย
	 สายอยู่สุขสบาย	 			บ่ายม้วย
	 บ่ายยังรื่นเริงกาย	 			เย็นดับ	ชีพนา
	 เย็นอยู่หยอกลูกด้วย	 			ค่ำาม้วยดับสูญ

ความตายเป็นของไม่แน่  แต่ความดีเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปทั้งในภพนี้และ
ในภพหน้าแน่ๆ ตามหลักธรรมคำาสอนในทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นเราท่านทั้ง
หลายจึงควรอย่างยิ่งที่จะรักษาความดีเสมือนเกลือรักษาความเค็ม  คนมีความดี อยู่
ก็สบาย ตายก็เป็นสุขดังที่ได้กล่าวมา  

อิมินา	 กต	 ปุญฺเญน  ด้วยอานุภาพแห่งกุศลเจตนา สัมมาปฏิบัติที่ทั้งคณะ
สงฆ์และศิษยาสานุศิษย์ ศรัทธาสาธุชน แขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย ได้บำาเพ็ญให้เป็น
ไปในครั้งนี้  ขอกุศลส่วนนั้น จงมารวมกันเป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวปัจจัย เป็น
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มหากุศลอันยิ่งใหญ่ อุทิศกัลปนาผล วิบากสมบัติ ถวายแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้า
คุณพระธรรมวิมลโมลี รุ่น ธีรปญฺโญ  อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗  อดีตหัวหน้าพระธรรม
ทูตสายที่ ๙  อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง  ขอให้พระ
เดชพระคุณถึงแก่สุคติในสัมปรายภพ สมเจตนาปรารภ ของคณะท่านเจ้าภาพ จง
ทุกประการ  ดังอาตมภาพชี้แจงแสดงมาสมควรแก่กาลเวลา  จึงขอยุติพระสัทธรรม
เทศนาลง คงไว้แต่เพียงเท่านี้  

เอวำ ก็มี ด้วยประการฉะนี้.
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พระธรรมเทศนา 
ในง�นบำ�เพ็ญกุศลศพ พระธรรมวิมลโมลี (๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖)

โดย พระมหาเจริญ สุทฺธิญาณเมธี
รักษ�ก�รเจ้�อ�ว�สวัดชลประท�นรังสฤษดิ์ พระอ�ร�มหลวง

นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส	
นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส	
นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺ

								โย	เว	กตญฺญู	กตเวทิ	ธีโร						กลฺยาณมิตฺโต	ทฬฺหภตฺติ	จ	โหติ	
								ทุกฺขิตสฺส	สกฺกจฺจ	กโรติ	กิจฺจํ		ตถาวิธํ	สปฺปุริสํ	วทนฺติ.	

ณ บัดนี้ อาตมภาพจะได้รับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนา พรรณนา
ศาสนธรรม ซึ่งเป็นหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนา  แห่งองค์สมเด็จพระชินสีห์ศาสดา 
สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีของคณะท่านเจ้าภาพ อัน
ประกอบไปด้วยคณะสงฆ์ภาค ๑๘ อันมีพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ เจ้า
คณะภาค ๑๘ เป็นต้น เป็นประธาน และคณะผู้บริหารครูอาจารย์จากโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม โดยท่าน ผอ.นพรัตน์ จั่นเพชร คณะศิษยานุศิษย์ ทั้งฝ่ายบรรพชิต
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และฆราวาส ได้มาพร้อมกันเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระ
เดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗ อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสาย
ที่ ๙ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี แห่งนี้ 

ด้วยความสำานึกในพระคุณของพระเดชพระคุณท่าน ตั้งแต่วันต้นที่ทราบ
ข่าวถึงใจการถึงแก่มรณภาพของพระเดชพระคุณ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้นำา ท่านดำารงตำาแหน่งเป็นเจ้าคณะภาค ได้ประสานเข้ามายังวัดชลประ-
ทานฯ ว่าจะต้องขอรับเป็นเจ้าภาพบำาเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศให้หลวงพ่อเจ้าคุณ จะได้
รวบรวมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองภาค๑๘ ตั้งแต่จังหวัดพัทลุง จังหวัด
สตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ได้มาพร้อม
กันที่สำานักวัดชลประทานฯ เพื่อร่วมกันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่พระเดชพระคุณ
ท่าน ก็ตกลงเอาวันที่ ๑๖ เข้าใจว่าเป็นความตั้งใจของพระเดชพระคุณทั้งหลาย 

อีกคณะหนึ่งคือคณะของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงเรียนนี้ กับวัดชลประทานฯตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปัญญา ก็ให้ความอุปถัมภ์ค้ำาชู
ทั้งฝ่ายโรงเรียนทั้งฝ่ายวัด ด้วยความเรียบร้อยทุกประการ มาระยะหลังนี้ท่านผอ.ก็
ย้ายมาใหม่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี ก็เป็นเจ้าอาวาสใหม่ ก็ได้
นิมนต์หลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี เป็นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน แล้วก็
ยังได้นิมนต์พระไปสอนหนังสือเด็กนักเรียนที่โรงเรียน ล่าสุดก็นิมนต์หลวงพ่อเป็น
ประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี

คณะสงฆ์ภาค ๑๘ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เจ้าคุณพระ
ธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะภาค เสมือนหนึ่ง
เป็นครูบาอาจารย์ ไปมาหาสู่คลุกคลีตีโมงกันอยู่ตลอด คณะสงฆ์ภาค ๑๗ มีพระเดช
พระคุณพระธรรมวิมลโมลีเป็นเจ้าคณะภาค ภาค ๑๘ มีพระเดชพระคุณพระธรรม
วงศาจารย์ เป็นเจ้าคณะภาค ภาค ๑๖ มีพระเดชพระคุณพระเทพสุธี เป็นเจ้าคณะ
ภาค จะมีการประชุมร่วมกัน ทั้ง ๓ ภาค เรียกว่าเป็น ๑ หน โดยมีพระเดชพระคุณ
พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอาราม
หลวง เป็นแม่ทัพใหญ่ นี่เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ทั้ง ๓ ภาค ภาค ๑๖ 
๑๗ ๑๘ จึงมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันด้วยประการฉะนี้ แม้นจะด้วยสายสัมพันธ์ใน
ฐานะเป็นครูบาอาจารย์ ในฐานะเป็นเพื่อน ในฐานะเป็นลูกศิษย์ จะมีกันอยู่ก่อน แต่
ด้วยสายการบริหารงาน เมื่อมีข้อตกลงกันอย่างนี้จึงเกิดความสนิทสนมชิดเชื้อ มีงาน
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มีการเกี่ยวกับการอบรมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองภาค ๑๘ ไม่ว่าจะ
เป็นพัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ก็มักจะนิมนต์พระเดชพระคุณ
พระธรรมวิมลโมลี ไปเป็นวิทยากรถวายความรู้เป็นประจำา หรือในการประชุมคณะ
สงฆ์ภาค ๑๗ ภาค ๑๖ ก็จะต้องนิมนต์ผู้แทนจากภาค ๑๘ ไปร่วมเป็นวิทยากรร่วม
รับร่วมรู้ เรียกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันตลอดมา จึงทำาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระธรรมวิมลโมลีกับคณะสงฆ์ภาค ๑๘ มีความสนิทสนมใกล้ชิดกัน 

ท่านทั้งหลาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลีนั้นท่านเป็นพระที่
มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่อาตมภาพได้ยกบทพระบาลีขึ้นเมื่อสักครู่ ว่า 

โย	เว	กตญฺญู	กตเวทิ	ธีโร				กลฺยาณมิตฺโต	ทฬฺหภตฺติ	จ	โหติ	
ทุกฺขิตสฺส	สกฺกจฺจ	กโรติ	กิจฺจํ		ตถาวิธํ	สปฺปุริสํ	วทนฺติ.	
แปลความเป็นไทยว่า ธีรชนคนใด มีคุณธรรม ๓ ข้อ คือ 
๑.  มีความกตัญูกตเวที 
๒.  มีความเป็นกัลยาณมิตร ผู้จงรักภักดีต่อมิตรอย่างมั่นคง 
๓. เป็นผู้มีน้ําใจช่วยแบ่งเบาภาระธุระของมิตร ผู้ตกอยู่ในภาวะของความ

ลําบาก อย่างเต็มใจ ด้วยความเคารพ 
คุณสมบัติท้ังสามประการน้ี เกิดข้ึนในธีรชนคนใด ปราชญ์ท้ังหลายมีพระพุทธ- 

เจ้าเป็นต้น เป็นประธาน ขนานนามท่านนั้นว่า สัปปุริสัง คือ เป็นสัตบุรุษ 
คำาว่า เป็นสัตบุรุษ ก็แปลว่า บุคคลผู้สงบรำางับแล้ว บุคคลผู้ที่ได้สร้างคุณ

ความดีทั้งแก่ตนแก่สังคม แก่ผู้อื่น ได้อย่างครบถ้วนทุกประการ 
ท่านทั้งหลายข้อว่า “กตัญูกตเวทิ” พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรม

วิมลโมลี ในเรื่องของความกตัญญูกตเวที มิใช่ว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วจะ
มานั่งยกยอปอปั้น  ท่านทั้งหลายก็คงทราบ โยมพ่อนั้นได้ถึงแก่กรรมไปตั้งแต่ท่าน
อายุยังน้อย อยู่กับโยมแม่ มีพี่สาว มีพี่ชาย เมื่อครั้งที่โยมแม่ฝ้ายยังมีชีวิต ท่านก็ถาม
ข่าวถามคราวไปมาหาสู่ กลับจังหวัดพัทลุงต้องเยี่ยมแม่ กลับจังหวัดพัทลุงต้องพบพี่
พบน้อง เมื่อถึงคราวที่โยมแม่ฝ้ายได้ถึงแก่กรรม ท่านจัดพิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศให้ดวง
วิญญาณของโยมแม่อย่างสมเกียรติ เจ้าคณะพระสังฆาธิการในหนใต้ รวมกระทั่ง
ในส่วนกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมาก ได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังวัดที่
พระเดชพระคุณจัดงานบำาเพ็ญกุศลศพโยมแม่ คือ วัดธาราสถิตย์ (วัดเต่า) จังหวัด
พัทลุง  สมัยนั้นอาตมภาพยังเป็นเณรน้อย ก็ได้ไปอยู่ช่วยถวายงานพระเดชพระคุณ 
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เจ้าคณะพระสังฆาธิการยุคนั้น ที่มานั่งอยู่ในมหามณฑลพิธีวันนี้ ก็ได้ไปร่วมพิธีโดย
พร้อมเพรียง ทุกๆปี เมื่อครบรอบวันจากไปของโยมแม่ จะมีกิจนิมนต์ที่ไหน ใครจะ
ชวนไปไหน นิมนต์ไปไหน ท่านจะไม่รับ จะต้องไปงานทำาบุญอุทิศให้แม่ บางปีไม่
สะดวกนำารถไป ก็ไปเครื่องบิน 

เมื่อโยมแม่ไม่อยู่ เหลือแต่พี่ ทุกครั้งที่ไปปักษ์ใต้ ถ้าไปด้วยรถยนต์จะต้อง
แวะตรงไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ซื้อของฝากไม่ว่าจะเป็นผล หมากรากไม้ตามฤดูกาล 
หรือของอันอร่อยๆ ไปฝากพี่สาว ซึ่งในวันนี้ก็อยู่ในพิธี (ยายเลื่อน ยายลิ่ม) มีข่าวมี
คราวก็จะโทรถามหลานเหลนว่าพี่สาวเป็นยังไง เป็นห่วงเป็นใย ดูแลเอาใจใส่ แม้
กระทั่งท่านเป็นเจ้าคณะภาค เป็นพระธรรม นี่ในส่วนแห่งบรรพกาล ที่พระเดช
พระคุณหลวงพ่อดูแลบุพการีในฐานะเป็นแม่ ในฐานะเป็นพี่ 

ในส่วนแห่งครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ท่านบวชกับพระครูชู อุปัชฌาย์ ท่านให้
ความเคารพยำาเกรง หรือแม้กระทั่งพระกรรมวาจาจารย์ของท่าน ย้ายจากเมืองใต้
ขึ้นมากรุงเทพฯ อยู่ที่วัดราชสิทธาราม ในยุคนั้นพระเดชพระคุณพระราชสังวรวิสุทธิ์ 
เจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ก็รับ เมื่อมีมติมหาเถรสมาคมให้พระเดชพระคุณพระ
ราชสังวรวิสุทธิ์ ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระอาราม
หลวงชั้นเอกพิเศษชนิดราชวรมหาวิหาร หรือวัดแจ้ง พระเดชพระคุณในฐานะเป็น
พระอนุจรก็ตามถวายการรับใช้ เมื่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสสั่งอะไรท่านก็ทำาตามนั้น อยู่
มาไม่นานก็สั่งให้ไปเป็นครูสอนนักเรียนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วัดคลองโพธิ์ 

ท่านไปอยู่วัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติตามคำาสั่งของครูบาอาจารย์ 
สร้างเด็กเล็กๆ เอามาบวชเณรฝึกฝนอบรม ขัดเกลาจนได้มหาเปรียญ ๓ เปรียญ 
๔  เปรียญ ๕  เปรียญ ๙  ถ้ายังอยู่ในเพศบรรพชิตก็ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัด เป็น
รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นเจ้าคณะภาค เป็นรองเจ้าคณะภาค เป็นพระครู เป็นเจ้า
คุณมากมาย ลูกศิษย์ลูกหาที่ลาสิกขาออกไปก็เป็นครูอาจารย์ เป็นข้าราชการ ทหาร 
ตำารวจ เป็นนักการเมือง ได้ทำาคุณูปการต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นับจำานวน
ไม่ถ้วน ท่านสร้างสำานักเรียนวัดคลองโพธิ์จนกระทั่งยกระดับโปรดเกล้าฯ เป็นพระ
อารามหลวง 

อยู่มาไม่นานก็ได้รับคำาสั่งจากอาจารย์บอกว่าคุณกลับ ก็กลับมาวัดอรุณฯ 
มาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณอีกรอบ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมังคลา
จารย์ หลวงพ่อปัญญา ไปขอกับเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ สมณศักดิ์ในขณะนั้นคือพระ
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เมธีวราภรณ์ ให้มาเป็นครูสอนที่สำานักเรียนวัดชลประทานฯ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๖ ในปี
นั้นหลวงพ่อก็ไปอยู่จำาพรรษาที่วัดพุทธธรรม ชิคาโก อเมริกา ท่านเริ่มสร้างนักเรียน 
สำานักเรียนตั้งแต่ยุคแรกๆ จนกระทั่งถึงบัดนี้ มีพระภิกษุ สามเณร ที่สอบไล่ได้
เปรียญ ตั้งแต่ ๑-๒ จนกระทั่งถึงประโยค ๙ นับจำานวนไม่ถ้วน โดยเฉพาะประโยค 
ป.ธ.๙  ๑๐ กว่ารูป จนเมื่อปีกลาย สำานักศาสนศึกษาวัดชลประทานฯ ก็ได้ยกฐานะ 
รับรางวัลเป็นสำานักศาสนศึกษาดีเด่น ท้อปเท็นของภาคกลาง 

อยู่กับหลวงพ่อปัญญาจนกระทั่งปี ๒๕๕๐ หลวงพ่อปัญญา ถึงแก่มรณภาพ 
ท่านรับตำาแหน่งเป็นเจ้าอาวาสต่อ งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตนท่านหยุด อันไหนที่พระ
เดชพระคุณหลวงพ่อปัญญาสร้างไว้ ยังคั่งค้าง เป็นปณิธานที่ท่านอยากให้เสร็จ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง อุโบสถกลางน้ำา ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง
ขนาดประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่า “โบสถ์กลางน้ําไม่เสร็จ..ท่านปัญญาไม่ตาย” 
คำาคำานี้ยังก้องอยู่ในโสตประสาทของศิษยานุศิษย์ไม่เว้นแม้แต่กระทั่ง พระธรรมวิมล
โมลี ผู้รับตำาแหน่งเจ้าอาวาสในขณะนั้น ท่านก็เริ่มศึกษารายละเอียดต่างๆ ประสาน
งาน ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการตรวจรับงาน” มี 
ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ เป็นประธานกรรมการ ปรับเปลี่ยนพัฒนาปรับปรุงรังสรรค์
อุโบสถกลางน้ำาจนแล้วเสร็จ แล้วก็กำาหนดมอบโดยนำาความขึ้นขอประทานกราบ
เรียนอาราธนานิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จฯ ไว้เป็นที่เรียบร้อย

แต่เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ หลังจากที่ท่านเดินทางมุ่งสู่ปักษ์ใต้ ไปฉลอง
สมณศักดิ์ของพระเดชพระคุณที่วัดทรายขาว เย็นวันนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วย
สายการบินแห่งชาติของประเทศไทย ลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าสู่วัดชลประ-
ทานฯ อาการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ค่อยสู้ดี อาตมารู้ พี่หมีรู้ คนใกล้ชิด
รู้ แต่ด้วยความเป็นพระยอดนักสู้ ท่านบอก “ไม่เป็นไร..ไอแค่นี้ไม่เป็นไร” สั่งรถใน
ขณะนั้น .......คุณธวัชชัยหรือพี่หมีทำาความเร็วที่ ๑๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลวงพ่อ
แตะบ่าบอก “เฮ้ย..มึงขับเร็วกว่านี้ได้ไหม?” คุณธวัชชัยหรือพี่หมีนั่งเงียบ อาตมานี่
เงียบกริบไม่กล้าพูด ๑๔๐ แล้วบอกว่า เฮ้ยยังมีไวกว่านี้ไหม? ท่านอยากจะกลับถึง
วัดไวๆ  เมื่อลงทางด่วนปุ๊บ ก็บอก “จอด เซเว่น-อีเลฟเว่น ซื้อยาแก้ไอ” ในขณะนั้น
ท่านไม่ไหวแล้ว ลูกศิษย์ลูกหาก็บอก “อาจารย์..ไปโรงพยาบาล” ท่านก็นิ่ง 

เที่ยงคืนเศษ ท่านลุกขึ้นห่มจีวร บอก.. “เราจะไปโรงพยาบาล” พี่หมี
ประสานมาบอกว่า “ห่มผ้่า ไปโรงพยาบาล” ก็รีบห่มผ้า วิ่งแจ้นไป หมาก็เห่า  ก็ไป
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ส่งโรงพยาบาล ท่านไม่ลงจากรถ บอกว่า..ยังไหว.. “ไปบอกเอายาแก้ไอ” ใช้ยาแก้
ไอระงับความไอเท่านั้น แต่ลูกศิษย์ไม่ยอม ถึงขนาดดับเครื่องรถยนต์ ต้องลงจากรถ 
เข้าไปพักอยู่ที่ห้องพิเศษที่โรงพยาบาลได้แค่ไม่ถึงคืน เช้าขึ้นมาท่านก็ทรุดเข้า ไอซียู 

คุณโยมหมอ นายแพทย์อุทัย สุภาพ ซึ่งเป็นอดีตผู้อำานวยการโรงพยาบาล
ชลประทาน ท่านเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างจังหวัด ต้องเดินทางกลับด่วน 
เห็นอาการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่สู้ดี ประสานไปยังโยมหมอนายแพทย์
สงคราม โรงพยาบาลศิริราช ได้ห้องได้หับก็พาหลวงพ่อเข้าสู่โรงพยาบาลศิริราช 
ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน 

เจ็ดวันแรกจนกระทั่งถึงวันที่ ๑๒ พระเดชพระคุณไม่รู้เนื้อรู้ตัว ต้องใช้เครื่อง
ช่วยทุกชนิดเท่าที่มีอยู่ในโรงพยาบาล  จนกระทั่งวันที่ ๑๓, ๑๔ พระเดชพระคุณจึง
ค่อยๆ รู้ตัว แล้วก็ค่อยๆ ดีขึ้นตามลำาดับๆ ๆ จนกระทั่งถอดเครื่องช่วยหายใจ ไม่ต้อง
ให้น้ำาเกลือ ดีขึ้นๆๆๆ จนกระทั่งหมอท่านสามารถเพาะเชื้อ แล้วก็ทราบเชื้อว่าชื่อเชื้อ
อะไร เมื่อท่านค่อยๆดีขึ้นๆๆๆ เจอลูกศิษย์ลูกหา สามสี่ห้าคนที่ไปอยู่ที่นั่น หรือบาง
คราวพี่สาวพี่ชายมาเฝ้า ก็บอกทุกครั้งว่า “พาพ่อกลับวัด” ให้พาท่านกลับวัด ท่าน
บอกว่าท่านไม่ไหว ท่านอยากจะกลับมาอยู่ที่วัด ลูกศิษย์ลูกหาก็มองตากันปริบๆ แต่
ไม่กล้าพูดอะไร กลัวว่าจะกระทบกระเทือนถึงหัวใจ ถึงความรู้สึก ก็พยายามนิ่งเงียบ 
จนกระทั่งสุดท้ายเมื่อท่านรู้แน่แล้วว่าพวกเราไม่พาท่านกลับ ก็จะสงบ จนกระทั่งสิ่ง
ที่ศิษยานุศิษย์หวั่นวิตกจากคำาบอกเล่าของหมอก็คือว่า อย่าให้เลือดของหลวงพ่อ
ออกในช่องท้อง นั่นหมายถึงสัญญาณอันตรายแห่งชีวิต 

แล้วสิ่งที่พวกเรากังวลก็เกิดขึ้น คืนวันที่ ๑๑ มีนาคม เลือดก็ออกในช่อง
ท้องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะปลงอายุ
สังขาร เพราะในคืนวันที่ ๑๑ ท่านเรียกพยาบาลคนหนึ่งมาสั่งว่า “อีก ๓ วัน หลวง
พ่อจะไปแล้วนะ เมื่อหลวงพ่อไปแล้ว ให้ลูกศิษย์ช่วยปิดตา และซับน้ำาตาให้หลวงพ่อ
ด้วย แล้วฝากบอกลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยว่า ช่วยแผ่เมตตาให้คนที่เขามาบริจาคเลือด
ให้ด้วย” พยาบาลท่านนั้นก็ไม่ได้นึกอะไร นึกว่าหลวงพ่อพูดเปรยๆ เล่นๆ ไม่ได้คิด 
จนกระทั่งรุ่งสางของวันนั้น เลือดก็ออกในช่องท้องของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ทรุด
ลงๆๆๆ ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อเย็นวันที่ ๗ เมษายน 

ทุกครั้งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทำางานสานต่อปณิธานของหลวงพ่อ
ปัญญาด้วยความรัก ด้วยความกตัญญูกตเวที ท่านไม่คิดถึงอื่นใด แดดจะร้อนขนาด
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ไหน ฝนจะตกขนาดไหน พระเดชพระคุณไม่เคยหยุด พวกเราที่ตามไปด้วย พี่หมี
คนขับรถ ก็พยายามบอกว่า “หยุดบ้าง.. วันนี้ยังไม่ต้องไป” ฉันข้าวเสร็จบอก “ไป
โบสถ์กลางน้ำา ไปดูโบสถ์” ฝนก็จะตก ร้อนก็จะร้อน ไป ต้องไปให้ได้ อันไหนมันยัง
ขาด มันยังเหลือ ช่างทำาทันไม่ทันอะไรยังไง...ไป จนกระทั่งอุโบสถกลางน้ำาแล้วเสร็จ
กัน ....สร้างศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ มหาวิทยาลัยชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ แล้วเสร็จ ที่จังหวัดพัทลุงก็ไปสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
จังหวัดพัทลุง ที่ตำาบลบ้านนา แล้วเสร็จ มาถึงศาลาหลังนี้ ใช้งบประมาณไปแล้ว 
๖๖ ล้าน เป็นเงินที่พระเดชพระคุณบอกญาติบอกโยมช่วยกันบริจาค ในระยะเวลา
เพียงแค่ ๓ ปี ก็แล้วเสร็จ ยังไม่ทันได้ใช้งานอื่นเลย พระเดชพระคุณหลวงพ่อเหมา
แต่เพียงผู้เดียว 

ท่านทั้งหลาย ความกตัญญูกตเวทีที่พระเดชพระคุณมีต่อครูบาอาจารย์ พ่อ 
แม่ เป็นที่ประจักษ์ของท่านทั้งหลาย คณะสงฆ์ภาค ๑๘ โดยพระเดชพระคุณพระ
ธรรมวงศาจารย์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โดยท่านนพรัตน์  ได้เห็นถึงคุณสมบัติ
ข้อนี้ ก็มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที เมื่อคราวที่ท่านยังมีชีวิต บางรูปก็เรียก
ครูบาอาจารย์ บางรูปก็เรียกพี่หลวง บางรูปก็เรียกเจ้าคุณ บางรูปก็เรียกป๋า บางรูปก็
เรียกพ่อ พ่อ พ่อ  ด้วยความเคารพ ด้วยความสนิทสนม ไม่ถือองค์ ไม่ถือศักดิ์  วันนี้
ท่านทั้งหลายได้มาแสดงออกซึ่งความเป็นผู้มีน้ำาใจ อาตมาในฐานะผู้แทนแห่งสำานัก
วัดชลประทาน ในฐานะผู้แทนศิษยานุศิษย์ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ กราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติประการที่สอง ที่สาม คือ ความเป็นกัลยาณมิตร รักมั่นคงจริงจัง
จริงใจ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ดูแลเอาใจใส่ บริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา เมื่อยามที่มีความทุกข์ยากเกิดขึ้นในบรรดา
พี่น้อง พระเจ้าพระสงฆ์ด้วยกัน ก็จะแสดงความช่วยเหลือ เมื่อคราวที่จังหวัดสงขลา
น้ำาท่วม วัดโคกสมานคุณ น้ำาท่วม พระเดชพระคุณก็ไปติดอยู่ที่นั้นกับเขาด้วย เมื่อ
รอดมาได้ก็ช่วยด้วยความรักด้วยความเต็มใจ 

คุณสมบัติสามประการนี้ มีพร้อมในพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระธรรม
วิมลโมลี ท่านทั้งหลายจึงมาแสดงออกซึ่งคุณสมบัติข้อเดียวกัน เพื่อประกาศให้โลกรู้
ว่า ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสประกาศไว้นั้น เป็นจริง ปรากฏ
อย่างแท้จริง ด้วยความรัก ด้วยความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ



320 321

ใช้เวลาในการแสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลา อิมินา กตปุญเญนะ ด้วย
อานุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านคณะเจ้าภาพ มีคณะสงฆ์ภาค ๑๘ นำาโดยพระเดช
พระคุณพระธรรมวงศาจารย์ คณะโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โดยท่านนพรัตน์ จั่น-
เพชร เป็นต้น คณะญาติโยมศิษยานุศิษย์ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการทุกรูปทุกองค์ 
ได้กระทำาบำาเพ็ญให้เป็นไปในค่ำาคืนนี้ จงเป็นตบะ พลวปัจจัย ส่งผลดลบันดาลให้
พระเดชพระคุณ หลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี ได้ประสบสิ่งอันพึงประสงค์ใน
สัมปรายภพ ตกอยู่ ณ ที่ทุกข์ ขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ตกอยู่ ณ ที่สุขแล้ว ขอ
ให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ในทำานองเดียวกันขออำานวยอวยพร คณะพระเดชพระคุณ
ทุกรูป ญาติโยมทุกคนทุกท่าน จงประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา หวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่ง
นั้น จงทั่วกันทุกคนทุกท่าน 

รับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลา ขอสมมุติยุติลงคง
ไว้แต่เพียงเท่านี้ 

เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้.
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คำาไว้อาลัย
พระธรรมวิมลโมลี
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คำาไว้อาลัย พระธรรมวิมลโมลี

พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๑๗ เจ้าอาวาสวัด
ชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มรณภาพ
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลศิริราช ยังความเศร้าสลดเสียใจแก่คณะ
ศิษยานุศิษย์ญาติโยมพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ทั้งที่รู้กันทุกคนแล้วว่า ทุกคนจะต้อง
เป็นอย่างนี้ แต่อดอาลัยไม่ได้ โดยเฉพาะในวงการคณะสงฆ์ ต้องสูญเสียกำาลังไป   
รูปหนึ่ง

ข้าพเจ้าเอง พบกับท่านเจ้าคุณครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่
วัดทรายขาว จังหวัดสงขลา ฉันเพลด้วยกัน ในงานทำาบุญอายุวัฒนมงคลของท่าน
เจ้าคุณพระราชพิพัฒนาภรณ์ (ผัน) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เมื่อเสร็จพิธีแล้วต่าง
แยกย้ายกันกลับวัด ไม่ได้คุยอะไรกัน ต่อมาประมาณ ๔ วัน ได้ทราบข่าวว่าเข้าโรง
พยาบาล แต่ก็คิดว่าคงเป็นไข้ธรรมดาไม่หนักหนาอะไร จนต่อมาทราบว่าอาการ
หนักยังต้องพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลต่อ ยังคิดว่าคงไม่เป็นอะไร เพราะเชื่อว่าคงหาย
แน่นอน ครั้งสองเดือนผ่านพ้นไปยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับวัดได้ ชักไม่แน่ใจเสียแล้ว 
พอดีในช่วงนั้น ข้าพเจ้าเองก็เกิดอาพาธหนักแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกัน จึงไม่
ได้ไปเยี่ยมเลย กระทั่งวันสุดท้ายแห่งชีวิต ได้แต่ปลงสังเวช ไปเยี่ยมไม่ได้

ถ้าว่าไปแล้ว ท่านเจ้าคุณเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งลูกน้องคู่ทำางาน ในสมัยเริ่ม
ต้น อยู่วัดกุฏยาราม จังหวัดตรัง เดินเรียนบาลีที่วัดกะพังสุรินทร์ ขยันเดินเรียนจน
สอบเปรียญธรรม ๓ ประโยคได้ และปีต่อมาสอบได้เรื่อย ย้ายจากวัดกุฏยาราม ไป
เป็นครูสอนที่วัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ กลับเข้ากรุงเทพฯ สอบเปรียญธรรม ๙ 
ประโยคได้ เป็นรองเจ้าคณะภาค เป็นเจ้าคณะภาค ๑๗ ท้ายสุดเป็นเจ้าอาวาสวัดชล
ประทานรังสฤษดิ์ 

ในวาระที่จัดงานบำาเพ็ญบุญและพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้ มีคณะสงฆ์ใน
หนใต้และญาติโยมพ่ีน้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลายครั้งเพราะความอาลัยดังเป็นที่
ทราบกันอยู่แล้ว ขอให้จิตวิญญาณของท่านเจ้าคุณรับทราบอนุโมทนาในคติภพ เป็น
ปัตตานุโมทนามัยด้วย เทอญ.

พระพรหมจริย�จ�รย์
เจ้าคณะใหญ่หนใต้

วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง
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ธีรปัญญานุสรณ์

พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙)  อดีตเจ้าอาวาส วัดชลประทานฯ 
พระอารามหลวง เป็นพระมหาเถระผู้ควรแก่การศึกษา เป็นทั้งนักปกครอง นัก
บริหารการศึกษา นักเผยแผ่ และสาธารณูปการ วัดชลประทานฯ ได้ผู้บริหารที่มี
ความสามารถ จึงได้ยกฐานะจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ด้วยเวลาอันสั้น

เม่ือท่านต้องมาด่วน 
จากไปด้วยวัยเพียง ๖๐ 
เศษ จึงเป็นเหตุให้เกิด
ความโศกเศร้าเสียใจ
อาลัยรักในหมู่ศิษย์หา
ที่สุดมิได้

การจากไปของท่าน
จะเป็นก็แต่เพียงทาง
กาย ส่วนคุณงามความ
ดีทั้งหลายหาได้จากไป
ด้วยไม่ จะฝังลึกอยู่ใน
ดวงใจของคนข้างหลัง
อีกนานเท่านาน

ขอบุญกุศลคุณงาม
ความดีที่ท่านได้สั่งสม
ไว้ จงดลบันดาลให้ท่าน
ประสบสุขชั่วกาลนาน

พระธรรมกิตติมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

๑ ก.ค. ๕๖
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อัตตสัมมาปณิธิ
ความตั้งตนไว้ชอบ

ธรรมอนุสรณ์ถึงพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙)

เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตติโสภณมหาเถระ) สมเด็จ
พระสังฆราช องค์ที่ ๑๔ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ได้ตรัสประทานอธิบายความ 
ความตั้งตนไว้ชอบ  ไว้ดังนี้ อันคนเกิดมาในโลก ก็ชื่อว่า ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏสงสาร 
จำาจะต้องประพฤติตนให้เหมาะแก่ภูมิของตน เพื่อจะได้หลีกพ้นข้อขัดข้อง และนำา
ชีวิตไปโดยสะดวก ไม่เช่นนั้น ชีวิตก็จะไม่มีความสุขเป็นผล เหมือนคนไปในเรือน้อย 
จำาต้องคอยพายวาดคัด เพื่อเรือได้ไปได้สะดวก ฉะนั้น และทางที่จะตั้งตนไว้ชอบนั้น 
ควรสันนิฏฐานเห็นในกิจ ๔ ประการ คือ 

๑. คอยระวังไม่ทำาความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งยังไม่เคยทำา 
๒. ละทิ้งความชั่วที่เคยทำาไว้แล้วนั้นเสีย 
๓. ความดีอย่างใดที่ยังไม่เคยทำา ก็สนใจทำา 
๔. ความดีที่ทำาไว้แล้ว รักษาให้มั่นคงไม่ให้เสื่อม มีแต่จะให้ทวีคูณขึ้น  
ทุจริต ความประพฤติมิชอบด้วยกาย วาจา ใจ เป็นความเสียหายแก่ผู้

ประพฤติ ยังไม่เคยทำาพึงระวัง ไม่ทำา เคยทำามาแล้ว ก็ควรงดเสีย 
สุจริต ความประพฤติชอบตรงข้ามต่อทุจริต เป็นความดีความงามแก่ผู้

ประพฤติ ยังไม่เคยทำา ควรสนใจทำา เคยทำาแล้ว ควรรักษาให้มั่นคง 
ประพฤติเช่นนี้ชื่อว่า ตั้งตนไว้ชอบ 
อีกประการหนึ่ง วางตนให้เหมาะแก่ความเป็นตน เป็นผู้ใหญ่ก็ประพฤติให้

เป็นหลักฐาน มีเมตตาอารีในผู้น้อย  เป็นคนเสมอกันก็ประพฤติตามฉันมิตรซื่อตรง
และเผื่อแผ่แก่เขา เป็นผู้น้อย ก็ประพฤติอ่อนน้อมเอื้อเฟื้อแก่ท่านผู้ใหญ่ เช่นนี้ก็ชื่อ
ว่า ตั้งตนไว้ชอบ  
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พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ) อดีตดำารงตำาแหน่ง เจ้าคณะภาค ๑๗, 
หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙ , เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
จังหวัดนนทบุรี มีศาสนกิจสำาคัญ ล้วนเป็นกิจธุระแห่งอัตตสัมมาปณิธิ ความตั้ง
ตนไว้ชอบ ทำาหน้าที่เจ้าคณะภาค ในการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๗  (ภูเก็ต ตรัง 
พังงา กระบี่ ระนอง)  ทำาหน้าที่พระธรรมกถึก เผยแผ่พุทธศาสนธรรม และ พุทธ
ศาสนปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ก่อตั้ง ส่งเสริมสำานักปฏิบัติธรรม ทั้งส่วนคณะสงฆ์
ใต้ปกครอง และที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เป็นมหาคุณานุคุณแก่
พระพุทธศาสนายิ่ง 

ขอกุศลบุญราศีดังประจักษ์ในดวงจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณความดีของ
พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙) และขออำานาจบุญกุศลอันเป็นส่วนที่
คณะสงฆ์ภาค ๑๗ ได้กระทำาอนุสรณ์ถึง จงเกิดประโยชน์ตามควรแก่ฐานะ คงเหลือ
อยู่แต่ผลงาน ความระลึกถึง ความเคารพ เป็นเนตติแบบอย่างแก่คณะสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนสืบไป

พระเทพกิตติเวที
รองเจ้าคณะภาค ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๗

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
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พระธรรมวิมลโมลี - สว่างมา สว่างไป

พระสุตตันตปิฏก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตมสูตร ความว่า ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย บุคคลในโลกนี้มี ๔ จำาพวก คือ  

๑.	ตโม	ตมปรายโน ผู้มืดมามืดไป คือ ผู้เกิดในตระกูลต่ำา  มีความเป็นอยู่ฝืด
เคือง  ประพฤติทุจริตทางกาย  วาจา ใจ  เมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงอบายภูมิ

๒.	ตโม	โชติปรายโน ผู้มืดมาสว่างไป  คือ ผู้เกิดในตระกูลต่ำา มีความเป็นอยู่
ฝืดเคือง  แต่มีความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ  เมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติ 
โลกสวรรค์

๓.	โชติ		ตมปรายโน	 ผู้สว่างมามืดไป  คือ ผู้เกิดในตระกูลสูง  เพียบพร้อม
ด้วยโภคสมบัติ  แต่ประพฤติทุจริตทางกาย  วาจา ใจ  เมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึง
อบายภูมิ

๔.	โชติ		โชติปรายโน	 ผู้สว่างมาสว่างไป คือ ผู้เกิดในตระกูลสูง  เพียบพร้อม
ด้วยโภคสมบัติ  ประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ  เมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติ โลก
สวรรค์

พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทาน 
รังสฤษดิ์ อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗  อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙ เป็นพระเถระที่
อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา ตั้งมั่นอยู่ในธรรม และทางดำาเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะ
สมแก่ภาวะหน้าที่ เป็นพระเถระสุปฏิปันโน คือ ปฏิบัติดี ทำาดี พูดดีและคิดดี เป็น
อุชุปฏิปันโน คือ ปฏิบัติตรงต่อหน้าที่ ญายปฏิปันโน คือ ปฏิบัติเพื่อขูดเกลากิเลส
ให้เบาบาง และสามีจิปฏิปันโน คือ ปฏิบัติตนควรแก่การกราบไหว้บูชา ตลอดชีวิต
ของท่านจึงเป็น สุชีวิต  คือชีวิตที่ดี  เสฏฺฐชีวิต คือ ชีวิตที่ประเสริฐ และ อโมฆชีวิต 
คือชีวิตที่ไม่ว่างเปล่า เป็นชีวิตที่สว่างทั้งในปัจจุบัน สว่างทั้งในอนาคต ตามพระพุทธ
พจน์ที่ว่า โชติ โชติปรายโน  สว่างมา สว่างไป

พระเทพคุณ�ภรณ์
เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๓
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อาลัย พระธรรมวิมลโมลี 

		รูปํ	ชีรติ	มจฺจานํ				
นามโคตฺตํ	น	ชีรติ

				รูปกายของสัตว์ย่อมย่อยยับไปเพราะมัจจุ	(คือความตาย)
		แต่ชื่อและโคตรหาได้ย่อยยับไปด้วยไม่

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทาน- 
รังสฤษดิ์, อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗ เป็นพระเถระที่เป็นแบบอย่าง เป็นหลัก และเป็น
แรงให้แก่คณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  ท่านจากพวกเราไปก็แต่
เพียงสังขารร่างกาย แต่คุณงามความดีของท่านยังปรากฏอยู่ให้พวกเราได้ระลึกถึง 
ดังคำาที่ท่านผู้รู้เขียนคำากลอนไว้ว่า

ดินจะกลบลบกายวายสังขาร
ไฟจะผลาญชีพไหม้มลายสูญ
แต่ความดีที่ทำาไว้ย่อมค้ำาคูณ
ย่อมเทิดทูนแทนซากที่จากไป

พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
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สังฆโสภนกถา

โย	โหติ	พฺยตฺโต	จ	วิสารโท	จ
พหุสฺสุโต	ธมฺมธโร	จ	โหติ
ธมฺมสฺส	โหติ	อนุธมฺมจารี

ส	ตาทิโส	วุจฺจติ	สงฺฆโสภโน.

พระมหาเถระผู้เฉียบแหลม	แกล้วกล้า	เป็นพหูสูต
ทรงธรรม	และปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรียกว่า

ผู้ทำาหมู่ให้งาม.

การท่ีคณะสงฆ์และญาติโยมต้องสูญเสียพระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลี 
(รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙) ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เพราะพระเดชพระคุณเป็น
พระมหาเถระที่รัตตัญญู ตั้งใจบวขเรียนปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจ รู้พระธรรมวินัย
มาก เป็นผู้เฉียบแหลม มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ของความเป็นผู้นำาที่ดี เป็นผู้แกล้ว
กล้า อาจหาญ พูดจาฉะฉาน ตรงไปตรงมา ตรงประเด็น เป็นพหูสูต รอบรู้ในพระ
ไตรปิฎก นำาเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาวิเคราะห์ สังเคราะห์กับหลักธรรม
อย่างสมเหตุสมผล ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม ตั้งมั่นในศีลาจารวัตร ประพฤติตามพระธรรม
วินัย ปฏิบัติตนเป็นเนตติเป็นตัวอย่าง ทำาตนเป็นตัวอย่างให้เห็นเด่นชัดทั้งด้านปริยัติ
และปฏิบัติ เป็นแนวทางให้สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก และอนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นเป็น
แบบในการดำาเนินรอยตาม พระเดชพระคุณจึงเป็นผู้ทำาหมู่ให้งาม เป็นพระดีศรีพระ
ศาสนา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด สถานการณ์ไหน
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พระเดชพระคุณเป็นนักปกครอง นักพัฒนา นักเผยแผ่ รับภารธุระงานทาง
พระศาสนา สนองงานคณะสงฆ์ด้วยดี ส่งเสริม สนับสนุนงานพระศาสนา ทำาหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายทุกอย่างด้วยความตั้งใจและจริงจัง เต็มกำาลังความสามารถ ไม่ขาด
ตกบกพร่อง จึงเป็นที่ไว้วางใจของพระมหาเถระ สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นกัลยาณมิตร เป็นที่พึ่งของศิษยานุศิษย์ เป็นผู้คอย
ชี้แนะแนวทาง ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติที่ผิดให้ถูก โดยได้สืบต่อมโน
ปณิธานจากพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺทมหาเถร)

ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระ
พรหมมังคลาจารย์ รวมทั้งบารมีธรรมที่พระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลีได้สร้าง
สมอบรมมา และบุญกุศลที่ศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันบำาเพ็ญถวาย จงมารวมกันเป็น
ตบะเดชะพลวปัจจัยอำานวยผลให้พระเดชพระคุณได้เสวยอิฏฐวิปากมนุญญวิบุลย
ผลในสัมปรายภพ สมดังเจตนาปรารภของคณะศิษยานุศิษย์ทุกประการ

ขอถวายความเคารพ

พระเทพปัญญ�โมลี
เจ้าคณะจังหวัดพังงา

เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
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คำาไว้อาลัยท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี

มิตร คือผู้มีอุปการะ ผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ ผู้แนะนำาประโยชน์ และผู้มีความรัก
ความปรารถนาดี นี่เรียกว่ามิตรแท้หรือกัลยาณมิตร ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี  
เป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนทุกอย่างทุกประการต่อข้าพเจ้า แล้วก็มีอย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย ตั้งแต่เริ่มแรกที่รู้จักกัน ที่วัดกะพังสุรินทร์ อำาเภอเมือง จังหวัด
ตรัง ท่านเป็นพระ ข้าพเจ้าเป็นสามเณร ตอนนั้นข้าพเจ้าอายุ ๑๘ ปี ท่านอายุ ๒๑ 
ปี  อายุห่างกัน ๓ ปี  ในฐานะศิษย์ร่วมสำานัก ท่านเรียนชั้นบาลีไวยากรณ์ ข้าพเจ้า
เรียนชั้นประโยค ๑-๒ เมื่อปี ๒๕๑๒ ท่านเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งจนจบประโยค ๙ 
ข้าพเจ้าได้เพียง ๕ ประโยค จากจังหวัดตรัง ข้าพเจ้าไปอยู่จังหวัดภูเก็ต ท่านเจ้า
คุณไปอยู่กรุงเทพฯ วัดราชสิทธาราม – วัดอรุณราชวราราม – ไปอยู่วัดคลองโพธิ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ แล้วก็กลับมาอยู่กรุงเทพ – วัดอรุณราชวราราม – มาอยู่วัดชลประ
ทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปี ๒๕๓๗ – ปี ๒๕๕๑ เป็นเจ้า
อาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จนถึงแก่มรณภาพ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา 
๑๖.๓๐ น.

ท่านเจ้าคุณเป็นผู้มีอุปการะมากต่อข้าพเจ้าในหลายสิ่งหลายประการ นับ
ตั้งแต่แต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำาเภอกลาง ปี ๒๕๔๔ ต่อมาแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเจ้า
คณะจังหวัดภูเก็ต ในปี ๒๕๔๙ และเป็นเจ้าคณะจังหวัด ในปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน 
ครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านเจ้าคุณจะถึงแก่มรณภาพ ข้าพเจ้าป่วยหนัก เนื่องจาก
เส้นเลือดบวม – รั่ว – แล้วกดทับไขสันหลังจนเดินไม่ได้ และหายใจไม่ค่อยออกแล้ว 
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ข้าพเจ้า เข้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พอวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตส่งเข้ากรุงเทพด่วน เพื่อผ่าตัดที่โรงพยาบาลเลิศสิน หมอที่โรง
พยาบาลเลิศสินเห็นว่าอาการของข้าพเจ้าหนักมากแล้ว  โอกาสที่จะกลับมาเดินได้
เหมือนเดิมเหลือน้อยแล้ว หมอไม่อยากเสี่ยง จึงส่งข้าพเจ้าฉีดรังสี เพื่อให้เส้นเลือด
ที่บวมยุบลง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แต่ปรากฎว่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไม่มี
ห้องให้พัก ท่านเจ้าคุณให้ข้าพเจ้าไปนอนรอห้องพักที่โรงพยาบาลชลประทานไป
ก่อน ท่านโทร. ให้ท่านพลเอกคณิต เพิ่มทรัพย์ ช่วยติดต่อห้องพักให้อีกต่อหนึ่ง วัน
ที่ ๑๓ ธันวาคม ข้าพเจ้าจึงได้เข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้เข้าฉีดรังสี ๓ ครั้ง 
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เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ – ๒๔ ธันวาคม อาการป่วยของข้าพเจ้าเริ่มดีขึ้น เท้าทั้งสองข้าง
เริ่มเคลื่อนไหวได้ วันที่ ๒๘ ธันวาคม หมออนุญาตให้ข้าพเจ้าออกจากโรงพยาบาล 
ท่านเจ้าคุณกำาชับให้ข้าพเจ้ามานอนพักฟื้นที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ติดต่อให้ไปทำา
กายภาพบำาบัดที่โรงพยาบาลชลประทาน ห้ามกลับไปพักที่วัดท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต 
ญาติโยมรบกวน อยู่นี่ไปก่อนจนกว่าจะเดินได้ – ค่อยกลับ ท่านจัดห้องพักให้อย่างดี
ที่สุด มีเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์พร้อม ข้าพเจ้าพักอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตั้งแต่
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นเวลาเกือบ ๓ เดือน 
ท่านให้ครัวพี่นันท์ทำาอาหารเช้า–เพล มาถวายบริบูรณ์ไม่ขาด วันไหนไม่มีกิจนิมนต์
ข้างนอก ท่านมาฉันด้วยกันกับข้าพเจ้าทุกวันทั้งเช้าทั้งเพล ข้าพเจ้าทั้งเกรงใจทั้ง
ซาบซึ้งในความมีน้ำาใจอันดีงามของท่าน พอวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่านเองก็
เข้าโรงพยาบาลชลประทาน วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ โรงพยาบาลชลประทานส่งเข้าโรง
พยาบาลศิริราช แล้วก็ไม่ได้กลับมาวัดอีกเลย จนถึงวันที่ท่านถึงแก่มรณภาพ เมื่อวัน
ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ข้าพเจ้ากลับภูเก็ต 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ไปอยู่ภูเก็ตได้ ๑๘ วัน พอวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ กลับ
ขึ้นมาวัดชลประทานรังสฤษดิ์อีกครั้ง เพื่อร่วมพิธีรดน้ำาศพท่านเจ้าคุณ ณ ศาลาร้อย
ปีหลวงพ่อปัญญา ด้วยความรู้สึกเสียดายที่สูญเสียกัลยาณมิตรไปอีกท่านหนึ่ง ขอให้
ท่านเจ้าคุณหลับให้เป็นสุขๆ เถิด หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมานานหลายปี

ด้วยความเคารพอย่างสูง

พระวิสุทธิธรรมคณี
เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
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คำาไว้อาลัย พระธรรมวิมลโมลี

ด้วยความรัก ความเสียดาย ในความรู้ ความสามารถ ที่พระเดชพระคุณ 
พระธรรมวิมลโมลี มี เสียดายที่ปฏิบัติหน้าที่ได้น้อย ขอให้พระเดชพระคุณสู่สุคติที่ดี

ด้วยความอาลัย
จ�ก พระโสภณสุต�ลังก�ร

รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี วัดบัวขวัญ

คำาไว้อาลัย

ด้วยความอาลัยถึงพระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี เป็นอย่างยิ่ง และ
เสียดายที่พระคุณท่านได้จากไปเร็วนัก  ด้วยความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้ว มี
ความอาลัยถึงพระเดชคุณท่าน เพราะได้มีความคุ้นเคย และสนทนาถึงเรื่องต่างๆ 
มากมาย เรื่องการศึกษา ทั้งด้านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี พระคุณ
ท่านให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาเป็นอย่างดี เช่นที่วัดชลประทานเป็นต้น พระ
เดชพระคุณท่าน ได้เริ่มสนับสนุนการศึกษาแผนกบาลีตั้งแต่ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.
๙ และสำาเร็จเป็นปริญญามากมายหลายรูป ทั้งด้านการสังคมในคณะสงฆ์ พระเดช
พระคุณได้เอาใจใส่และเมตตา เช่นเมื่อคราวที่ เกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ท่านพร้อมทั้งพระเลขา ได้ออกเยี่ยมเยียน ถามถ่ายถึงสุขทุกข์เป็นอย่างไร 
ด้วยความที่พระเดชพระคุณท่านเป็นห่วง ท่านได้ไปเยี่ยมตามวัดต่างๆ ในอำาเภอ
ปากเกร็ด และอำาเภอใกล้เคียง และยังมีความรู้สึกเสียดายที่ท่านได้จากลูกศิษย์ลูก
หา และอุบาสกอุบาสิกาไปเร็วนัก เพราะพระเดชพระคุณท่านมีความห่วงใยในพระ
ศาสนาและสังคมสงเคราะห์ ยิ่งกว่าห่วงตัวเอง ถึงแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยเองก็ตาม แต่
ต้องทำางานนั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยจึงจะได้สบายใจ

พระสุเมธมุนี
วัดปรมัยยิกาวาส

เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
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ธรรมานุสติ พระธรรมวิมลโมลี  

ชีวิตเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมะหรือธรรมชาติ (อนิจจัง) เจริญวัย
ตามกาลเวลา (ทุกขัง)  ไม่สามารถกำาหนดเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดได้ (อนัตตา) 
เป็นการอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งรูปทั้งนาม(อิทัปปัจจย-
ตา) ยังคุณประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ (ตถตา) ทุก
สรรพสิ่งมุ่งสู่ภาวะที่ดีที่สุด เข้าถึงสภาวะสงบเย็น(นิพพาน)

ดังนั้น ชีวิตกับธรรมคือสิ่งเดียวกัน หรือต้องคู่กัน ที่มนุษย์ต้องเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ดังที่หลวงพ่อพุทธทาสกล่าวว่า ธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่
คือสิ่งที่ช่วยให้รอด ธรรมะจึงเป็นคู่ชีวิต ที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง แก่ความ
รอดทั้งทางกาย และทางจิต ทุกขั้นตอนแห่งชีวิต ทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น  ธรรมะ
คือความจริงที่ว่า สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา ไม่มีอะไรที่อาจยึดถือเป็นตัวตนหรือของตน  
เพียงแต่พัฒนาตามที่ต้องการ  แล้วคืนเจ้าของเดิมคือธรรมชาติ

พระธรรมวิมลโมลี ได้พัฒนาชีวิตที่ธรรมชาติให้มา ได้สิ่งที่ต้องการแล้วคืน
เจ้าของเดิม  สิ่งที่คงเหลือเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อเป็นธรรมานุสติ ดังคำาที่ว่า พระ
ธรรมวิมลโมลี พระผู้สร้าง (ทั้งตนเองและผู้อื่น) พระผู้ปกครอง (เป็นพระสังฆาธิการถึง
ระดับภาค) พระผู้สนองงาน (รับเป็นภาระทุกด้านที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย) พระ
ผู้ประสานประโยชน์ (วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จากวัดราษฎร์เป็นวัดหลวง อุโบสถ 
กลางน้ำา ม.มจร.ฯ) พระผู้โปรดการศึกษา (จัดปริยัติศึกษามีพระเปรียญเกิดขึ้นมาก
หลายมีท่านเองเป็นต้น) พระผู้นำาพุทธศาสนิก (ผู้เข้าไปช่วยเหลือตอนเกิดคลื่นสึนามิ
และเหตุการณ์อื่นๆ แทนคณะสงฆ์ไทย สง่างามยิ่ง) 

ด้วยบุญบารมีที่ท่านบำาเพ็ญมา และทุกฝ่ายได้จัดบำาเพ็ญบุญกิริยาตลอดมา 
ขอจงมีส่วนแก่ท่าน ดังคติที่ว่า “ท่าน มาดี อยู่ดี ไปดีแล้ว”

พระปัญญ�นันทมุนี (ส.ณ. สุภโร)
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คิดถึงความดีของหลวงพี่พระธรรมวิมลโมลี

ความดีที่คนเราตั้งใจทำากัน เพื่อต้องการเป็นคนดีบ้าง เพื่อต้องการได้ดีบ้าง 
เพื่อต้องการให้คนอื่นได้ดีบ้าง  เป็นเจ้าอาวาสก็ทำาดีเพื่อให้วัดดีขึ้น  ดีที่สุดก็คือการ
ทำาคนไม่ดีให้เป็นคนดี หรือทำาคนดีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก  ความดีทั้งหลายเหล่านั้นในทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า “บุญ”  ฉะนั้น ทำาดีก็คือ ทำาบุญ นั่นเอง

“บุญ” เป็นตัวแทนของความสุข ใครมีบุญมากก็มีความสุขมาก “บุญ”ยัง
แปลเป็นความหมายให้เข้าใจชัดแจ้งเข้าไปคือ บุญ แปลว่า เครื่องชำาระ หมายถึง 
เครื่องชำาระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ ชำาระความไม่ดีคือบาป อันเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับ
บุญให้หมดไป เมื่อจิตใจมีบุญมากเท่าใด บาปในจิตใจก็น้อยลงไปเท่านั้น จนกระทั่ง
จิตมีแต่บุญบริสุทธิ์อย่างเดียว สวรรค์นิพพานก็มาเยือน ปรากฏให้เห็นเมื่อนั้นทันที

หลวงพี่พระธรรมวิมลโมลี ได้ใช้ชีวิตสะสมความดี คือบุญ ไว้มากมาย ก็เพื่อ
ต้องการให้สังคม ชาติ (ประชาชน)  สังคมทางพุทธศาสนา คือพระสงฆ์ องค์เณร 
วัดวาอาราม ให้ดีมีบุญมีความสุข มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป และมีการแสดงออกถึง
การยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ปรากฏอยู่เสมอแสดงให้ เราทั้งหลายได้รู้ว่า 
ท่านเป็นคนดีมีบุญโดยแท้

	 อันความดีที่ทำาไว้กับใครนั้น
	 จะไม่มีวันเลือนหายในภายหน้า
	 แม้ร่างกายจะลับหายจากสายตา
	 แต่ความดีไม่เลือนหายจากสายใจ

ผมเชื่อสนิทใจว่าความดีที่หลวงพี่ทำาไว้ ต้องส่งผลให้หลวงพี่ไปดีแน่  คิดถึง
ความดีที่ทำาให้หลวงพี่เป็น “พระดี”ครับ

พระรัตนสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง
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อัญฺชลี กรณีโย

พระผู้เป็นนักคิด
พระธรรมวิมลโมลี เป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิ มีแนวคิดที่พิเศษไปกว่า

บุคคลอื่น คือ คิดเร็ว มีปฏิภาณ เป็นที่ยอมรับนับถือในหลักการ คิดแตกต่างบนพื้น
ฐานของความเป็นจริง มีหลักการหลักฐาน เหตุผลอ้างอิง และประกอบด้วยธรรม สิ่ง
นี้สำาคัญยิ่ง

กล่าวคือ ศึกษาง่าย เข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้ง่ายๆ ฉลาดสามารถนำาสิ่งที่อยู่
ใกล้ตัว รอบๆ ตัว มาพูด มาคิด ให้เป็นธรรมะ สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้
จริง ได้ประโยชน์จริง

พระแท้ๆ
พระธรรมวิมลโมลี เป็นพระแท้ๆ อุดมไปด้วยพรหมวิหาร น่าเลื่อมในศรัทธา 

เป็นทีเคารพนับถือ ของพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาทั่วไป งดงามไปด้วย
ศีลและอาจาระ ประกาศกิจในพระศาสนาอย่างไม่ย่อท้อ กิจธุระอันใดในพระพุทธ
ศาสนาบรรดามี พระเดชพระคุณ จะทำา จะพูด แนะนำาให้ทำา ให้พูด ทำาให้เป็น
ตัวอย่าง พูดให้เป็นตัวอย่าง หากกิจอันใดไม่ถูกต้อง เป็นบาป อกุศล ไม่ถูกต้องตาม
ทำานองคลองธรรม จะห้ามมิให้ทำา แนะนำาให้เข้าใจอย่างถูกต้องเสมอ

พระนักเผยแผ่
พระธรรมวิมลโมลี เป็นพระธรรมทูต นักเผยแผ่ ประกาศพระสัทธรรมคำา

สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แผ่ไปทั่วทุกทิศานุทิศ เป็นไปตามพระประสงค์ของ
พระพุทธองค์ ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ เธอจงเที่ยวจาริกไป (ประกาศศาสนา) เพื่อ
ประโยชน์สุขของชนเป็นจำานวนมาก” ดังนี้ ช่วงเวลาใดที่มีโอกาสประกาศธรรมะ ก็
จะใช้เวลานั้นที่เหมาะสม สอดแทรกหัวข้อหลักธรรมให้ได้ขบคิดเป็นแนวทาง นำาไป
ปฏิบัติได้ ตั้งแต่พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ประกาศพระพุทธศาสนาให้ชาวโลกได้ประจักษ์
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นับได้ว่า พระธรรมวิมลโมลี เป็นพระนักคิด พระแท้ๆ พระนักเผยแผ่ ตลอด
กาล ถือว่าเป็นโชคอันดีของชาวปากเกร็ด ที่ได้มีโอกาสพบ กราบไหว้บูชา ศรัทธา ใน
พระผู้เป็นบุญเขต แต่ว่า กาลบัดนี้ พระธรรมวิมลโมลีได้ถึงแก่มรณภาพแล้ว ประหนึ่ง
ว่า คณะสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะสงฆ์อำาเภอปากเกร็ด ได้สูญเสียพระผู้เป็นต้น
แบบ มีคุณภาพหาประมาณมิได้ พระผู้ชี้ทาง พระนักเผยแผ่ชั้นนำาที่สำาคัญยิ่ง โอกาส
นี้ ขอน้อมถวายสักการะ ในคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณ ได้บำาเพ็ญในหิตานุหิต
ประโยชน์ต่อสาธุชนจำานวนมาก

ขอถวายสักการะด้วยความนับถือยิ่ง

พระครูนนทธรรม�ภรณ์
เจ้าคณะอําเภอปากเกร็ด
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พระธรรมวิมลโมลี รำาลึก

ความไม่แน่นอนย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ มีใครคิดหรือว่า พระเดชพระคุณซึ่งมี
สุขภาพแข็งแรงจะมาละสังขารรวดเร็วอย่างนี้ ด้วยสาเหตุนี้เองพระพุทธองค์ได้ตรัส
เตือนภิกษุทั้งหลาย ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด”

พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ซึ่งเป็นเสาหลักอันสำาคัญของ
คณะสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของคณะสงฆ์ในจังหวัด ในภาค แม้แต่ในองค์กรบริหารคณะสงฆ์
ไทย การบริหารจัดการคณะสงฆ์กำาลังเป็นไปด้วยดี ด้วยความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ 
สติปัญญา หน้าที่การงาน ไม่มีใครคาดคิดว่าพระเดชพระคุณจะมาละสังขารอย่างกะทันหัน
อย่างนี้

หลังจากที่พระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทะ) ได้ละ
สังขาร พระธรรมวิมลโมลี ได้มาทำาหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสแทน ท่านได้ทำาหน้าที่บริหารจัดการ
คณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พัฒนาวัดให้มีความก้าวหน้าเป็นระเบียบ สะอาด และที่
สำาคัญคือท่านเหมือนเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เลย ในการไปบรรยายธรรม 
ในสถานที่ต่างๆ เนื่องจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สร้างวัดชลประทานฯ ให้เป็นวัดที่เน้นใน
เรื่องสติ ปัญญา เป็นการสร้างมาตรฐานที่สูงมาก แต่พระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลีได้เข้า
มาสอดรับช่วงงานต่ออย่างสวยงาม

พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความมุ่งมั่นในการสร้างอุโบสถกลางน้ำาให้แล้วเสร็จ เพื่อ
เป็นประโยชน์ให้คณะสงฆ์ที่มาศึกษาในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลับ ได้ร่วมกันทำาสังฆกรรม 
แต่หลวงพ่อก็ได้ละสังขารไปก่อนแต่อุโบสถยังไม่แล้วเสร็จ ภาระจึงตกมาถึงพระเดชพระคุณ
พระธรรมวิมลโมลี และท่านก็ได้ประสานงานอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงก่อนที่ท่านมรณภาพประมาณ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เขียนได้
เดินทางกลับไปประเทศไทย ท่านยังเมตตาให้ร่วมเดินทางไปตรวจงานด้วยกันกับท่านและยัง
นำาไปชมภาพต่างๆ อธิบายความหมาย แนวคิด และธรรมที่จะสื่อให้ผู้คนที่เข้าไปชมได้เข้าใจ

ในช่วงปี ๒๕๕๕ ข้าพเจ้าได้เดินทางกลับประเทศไทยได้มีโอกาสได้นั่งคุยกับท่านใน
หลายๆ เรื่อง ซึ่งเป็นคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสร้างวัดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และแคนาดา ในครั้งนั้นก็ได้กราบเรียนถามถึงการวางแผนในการพระราชทานเพลิงเพื่อสลาย
ร่างพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ ท่านบอกว่า หลวงพ่อมีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง
อุโบสถศาลากลางน้ำาให้แล้วเสร็จ จึงจะจัดงานสลายศพหลวงพ่อ และอีกประเด็นหนึ่งท่าน
บอกว่าท่านจะจัดภูมิทัศน์ของวัดให้เรียบร้อยด้วย  สร้างศาลาร้อยปีปัญญานันทะ ทุกอย่างเป็น
ไปตามที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้
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พระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลี ได้มีคุณูปการต่อวัดอตัมมยตารามเป็นอย่างยิ่ง 
โดยในปี พ.ศ.๒๕๔๙ พระเดชพระคุณได้เดินทางเป็นประธานจัดงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต 
อุโบสถธรรมชาติ วัดอตัมมยตาราม พร้อมคณะสงฆ์จากประเทศไทยอีก ๘ รูป ได้เห็นความ
เป็นผู้นำาที่เด็ดขาด ท่านได้สั่งเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย เนื่องจาก
การผูกพัทธสีมา อุโบสถธรรมชาติ เป็นการทำาครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ทุกอย่าง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นวันเดียวกันที่ท่านได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ศาลาธรรม
โกศาจารย์ (ธรรมานุสรณ์แด่พระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ และพระ
เดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ ปัญญานันทภิกขุ) ในขณะที่มีการก่อสร้างทางวัดก็ได้ทำา
รายงานให้ท่านได้ทราบเป็นระยะๆ จนแล้วเสร็จ  และท่านได้เขียนอนุโมทนากถาไว้ว่า

“เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ อาตมภาพ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จาก
ประเทศไทยได้เดินทางมาร่วมพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถ ธรรมชาติ คืออุโบสถที่มีเฉพาะฐานชุกชี
ประดิษฐานพระพุทธรูปเท่านั้น ไม่มีตัวอาคาร ได้ทําพิธีฝังลูกนิมิต และผูกพัทธสีมาตามพระ
วินัยบัญญัติ และได้ประกอบสังฆกรรมลงอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข์ โดยพระมหาชัยณรงค์ ภทฺท 
มุนี ป.ธ.๕ เป็นองค์แสดงพระปาฏิโมกข์ และแล้วได้ประกอบพิธีอุปสมบทเป็นปฐมฤกษ์ ๒ รูป

เช้าวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๙ น. อาตมภาพพร้อมด้วย พระครูสิทธิ
ธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม ได้วางศิลาฤกษ์ เพื่อสร้างศาลาธรรมโกศาจารย์ เป็น 
ธรรมานุสรณ์ แด่ พระมหาเถระผู้เป็นต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ พระธรรมโกศา-
จารย์ (พุทธทาสภิกขุ) พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ในคราววางศิลาฤกษ์ นั้น พระ
เดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ได้ถึงแก่มรณภาพละสังขารไปแล้ว   ส่วน
พระธรรมโกศาจารย์  (ปัญญานันทภิกขุ)  มีอายุได้ ๙๕ ปี ยังมีชีวิตอยู่ แต่ท่านไม่สามารถมา
ร่วมงานได้ ได้มอบหมายให้อาตมภาพเดินทางมาเป็นประธานแทนในการวางศิลาฤกษ์ดังกล่าว 
ศาลาธรรมโกศาจารย์นี้ เป็นเสมือนตัวแทนพระธรรมโกศาจารย์ ๒ รูป และเป็นเครื่องกระตุ้น
เตือนใจ ให้ท่านพระครูสิทธิธรรมวิเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และพี่น้องชาวพุทธในเขตนี้
จะได้ช่วยกันทํางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อาตมภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ และอุบาสก อุบาสิกา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมี
ธรรมในพระธรรมโกศาจารย์ทั้ง ๒ รูป จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความ
เจริญ ขอให้พระพุทธศาสนาจงตั้งมั่นในสหรัฐอเมริกาตลอดไป”

หลังจากที่ท่านได้มอบอนุโมทนากถาให้ผู้เขียนไม่กี่วัน พระเดชพระคุณก็ได้ล้มป่วย
ด้วยโรคติดเชื้อ และเป็นที่มา ที่เป็นเหตุเป็นผล ที่ต้องเปลี่ยนแปลงกำาหนดการในการจัดงาน
ฉลองศาลาธรรมโกศาจารย์ที่ได้กำาหนดไว้เดิม

นอกจากวัดอตัมมยตารามแล้ว พระเดชพระคุณยังได้มีคุณูปการต่อคณะสงฆ์ไทย
ในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน โดยท่านได้เป็นกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์สมัชชาสงฆ์ไทยใน
สหรัฐอเมริกา หลังจากที่พระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์อดีตกรรมการที่ปรึกษา และ
อุปถัมภ์สมัชชาสงฆ์ไทย ได้มรณภาพลง ข้าพเจ้าในนามของกรรมการสมัชชาสงฆ์ก็ได้เสนอพระ
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เดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลี แทนหลวงพ่อปัญญา ด้วยเหตุผลที่ว่า พระพรหมมังคลาจารย์ 
ได้สรรค์สร้างผลงานไว้มากมาย ทั้งในรูปหนังสือ ซีดี และวัดต่างๆ ที่อยู่ในเครือสมัชชาฯ ก็ได้
นำาไปเผยแผ่ เป็นงานหลัก และในขณะเดียวกันมูลนิธิพุทธทาส ก็อยู่ที่วัดชลประทานฯ เมื่อ
พระเดชพระคุณทำาหน้าที่แทนหลวงพ่อปัญญา จีงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะให้ท่านเป็น
กรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ ปรากฏว่าคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในขณะนั้นทุกรูปให้
ความเห็นชอบ

ฝ�กผลง�นให้สมัชช�สงฆ์
ครั้งหนึ่งท่านเดินทางไปร่วมประชุม ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านได้ 

เสนอในที่ประชุมเรื่องการบริหารจัดการของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาควรจะแบ่ง
เป็นโซนในการบริหาร เพราะในปัจจุบันนี้วัดที่อยู่ในเครือ และอยู่ในความดูแล มีถึง ๙๖ วัด 
กระจัดกระจายอยู่เกือบทุกรัฐทั่วอเมริกา การบริหารจัดการก็มีความลำาบาก ซับซ้อนมากขึ้น 
และท่านยังเป็นผู้นำายกร่างในครั้งแรกด้วย หลังจากนั้นคณะกรรมการก็ได้ปรับปรุงมาเรื่อยๆ 
จนในที่สุดก็ได้ฝ่านในที่ประชุมใหญ่ ประกาศใช้ไปแล้ว

แผนผังก�รบริห�ร
รัฐภ�คกล�ง  มี ๒๐ รัฐ และมีวัดอยู่ ๒๙ วัด

รัฐไอโอวา รัฐมอนทานา รัฐอาคันซอ รัฐไวโอมิง รัฐเท็กซัส รัฐมินนิโซตา รัฐเซ้าธ์
ดาโกตา รัฐหลุยเซียนา รัฐโอกลาโฮมา รัฐวิสคอนซิล รัฐนอร์ธดาโกตา รัฐโอไฮโอ รัฐโคโลราโด 
รัฐอินเดียนา รัฐมิชิแกน รัฐเนบราสกา รัฐมิสซูรี รัฐมิสซิสซิปปี รัฐแคนซัส รัฐอิลลินอยส์
รัฐภ�คตะวันออก  มี ๒๐ รัฐ และมีวัดอยู่ ๒๒ วัด

รัฐนิวยอร์ค รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย รัฐเมน รัฐจอร์เจีย รัฐแมรีแลนด์ รัฐแมสซาชูเซส รัฐ
โรดไอแลนด์ รัฐเวอร์มอนด์ รัฐฟลอริดา รัฐนิวเจอร์ซี่ รัฐคอนเนคติกัท รัฐอลาบามา รัฐเพ็น
ซิลวาเนีย รัฐนิวแฮมเซียร์ รัฐนอร์ธแคโรไลนา รัฐเคนตักกี รัฐเวอร์จิเนีย รัฐแทนเนสซี รัฐเซาธ์ 
แคโรไลนา รัฐเดลาแวร์ 
รัฐภ�คตะวันตก ใต้  มี ๕ รัฐ และมีวัดอยู่ ๓๔ วัด

รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐเนวาดา รัฐอริโซน่า รัฐยูท่าห์ รัฐนิวเม็กซิโก
รัฐภ�คตะวันตก เหนือ  มี ๕ รัฐ และมีวัด ๑๖ วัด

รัฐวอชิงตัน รัฐออเรกอน รัฐไอดาโฮ รัฐอลาสก้า รัฐฮาวาย และรัฐแคลิฟอร์เนีย
ในแต่ละส่วนรัฐภาคก็มี ประธาน และรองประธาน ดูแล ได้แบ่งงานการบริหารอย่าง

ชัดเจน

ในนามของคณะสงฆ์ คณะกรรมการ อุบาสก อุบาสิกา ชาววอชิงตัน ขอ
ถวายบุญกุศล อุทิศแด่พระเดชพระคุณในครั้งนี้

พระครูสิทธิธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
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มหาเถรานุสรณ์
พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙) อดีต

เจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗ เป็น
พระมหาเถระผู้รัตตัญญู มีสติปัญญาเป็นเลิศ ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยระเบียบ
แบบแผน อุทิศตนเพื่อการพระศาสนา สืบทอดปณิธานของท่านเจ้าคุณพระพรหม
มังคลาจารย์ ได้อย่างครบถ้วนดีงาม ทำาคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา ทั้ง
ทางด้านการศึกษา เผยแผ่และปกครองดูแลวัดเป็นอย่างดี จนวัดได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นพระอารามหลวงในสมัยของท่าน ทั้งให้การอุปถัมภ์ดูแลช่วยเหลือพระภิกษุ
สามเณรในปกครอง ท่านมีเมตตาคุณอย่างสูงในเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้มาบำาเพ็ญ
กุศลในวัดด้วยดีเสมอมา ท่านเป็นที่ยอมรับเคารพนับถือของประชาชนโดยทั่วไป

ในฐานะที่เป็นคณะศิษย์ของท่าน รู้สึกใจหายเมื่อทราบว่าพระเดชพระคุณ
ผู้มีเมตตาได้มามรณภาพจากไป แม้จะเข้าใจว่าเป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์ก็ตาม 
แต่กระนั้น ความเมตตาปราณีที่ท่านมีแก่บรรดาศิษย์ ก็เป็นเหตุให้เกิดความเศร้าใจ
มิใช่น้อยด้วยนึกถึงในพระคุณของท่าน

ขออำานาจบุญกุศลที่พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีร
ปญฺโญ ป.ธ.๙) ได้กระทำาบำาเพ็ญมาแล้วทั้งปวง ตลอดจนกุศลทักษิณานุประทานที่
บรรดาศิษย์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ตั้งใจกระทำาอุทิศมาตั้งแต่ต้นนั้น จงสัมฤทธิ์
สุขวิบูลมนูญผลแก่  พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระธรรมวิมลโมลี โดยสมควรแก่
ฐานนิยม เทอญ

พระมห�กำ�พล คุณงฺกโร
เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง
เจ้าคณะอําเภอบางกรวย
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คำาไว้อาลัย พระธรรมวิมลโมลี

เย็นวันอาทิตย์ท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๒ น. ณ ตึกอัษฎางค์ ช้ัน ๒ 
ห้อง RCU โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เป็นอีกวันหน่ึงท่ีบรรดาพุทธศาสนิกชน 
ศิษยานุศิษย์ และ คณะญาติ ต้องสูญเสีย พระเถระผู้ใหญ่ ในราชทินนามว่า พระเดช
พระคุณ พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น รักษ์วงศ์ ป.ธ.๙) อย่างไม่หวนกลับ และนับเป็นความสูญ
เสียหนท่ี ๒ ของชาววัดชลประทานรังสฤษด์ิ ในรอบ ๖ ปี 

พระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น รักษ์วงศ์ ป.ธ.๙) เป็นพระผู้ใหญ่ ท่ีใช้
ชีวิตเรียบง่าย อยู่ง่าย ฉันง่าย ไม่พิธีรีตองมากนัก เข้าได้กับคนทุกช้ัน วรรณะ ไม่ถือตัวถือ
ตน เป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองของการศึกษา ท้ังทำาตนให้เป็นแบบอย่าง สนับสนุนผู้อ่ืนให้ได้
รับการศึกษา เฉพาะอย่างย่ิงผู้เขียนเองน้ัน ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณอาจารย์ 
ท่านสนับสนุน ส่งเสริม ให้ได้มีโอกาสส่องแสงในสังคม ท่านเป็นพระท่ีมีความกตัญญูเป็น
เลิศ ท้ังกับโยมพ่อโยมแม่ พ่ีสาว พ่ีชาย ท้ังกับอุปัชฌาย์อาจารย์ ท่านจะให้ความเคารพ
ยำาเกรง ยกไว้ในฐานะผู้ควรเคารพสูงสุด

เม่ือท่านมารับภาระต้องจากหลวงพ่อปัญญา ส่ิงท่ีท่านทำาคือ สืบสานปณิธาน
ของหลวงพ่อเป็นหลัก สร้างศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จนเป็นท่ีประจักษ์ เป็นประธานหาทุนสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
(ปัญญานันทภิกขุ)  อำาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จนแล้วเสร็จ ส้ินงบประมาณ ๑๓๙ ล้าน
บาท   สานต่อมโนปณิธานหลวงพ่อปัญญา  โดยการสร้างอุโบสถกลางน้ำา อำาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มอบแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส้ินงบประมาณ 
ร่วม ๒๐๐ ล้านบาท และได้ทำาพิธีส่งมอบไปแล้ว เม่ือวันท่ี ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ สร้าง
ศาลา ๑๐๐ ปี พระพรหมมังคลาจารย์  ไว้ในวัดชลประทานฯ ส้ินงบประมาณ ๖๖ ล้านเศษ 
พัฒนา บูรณปฏิสังขรณ์วัด จนเม่ือ วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ ยกฐานะข้ึนเป็นพระอารามหลวงหลวง ช้ันตรี ชนิดสามัญ แลอ่ืนๆๆ อีกมาก ท่ี
พระเดชพระคุณได้สรรค์สร้างไว้บนบรรณภิภพ จวบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ขอบารมีธรรมท่ีพระเดชพระคุณอาจารย์ได้บำาเพ็ญดีแล้ว จงสำาเร็จเป็นอิฐวิบาก
สมบัติในทิพยวิมานตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญ

พระมหาเจริญ  สุทฺธิญาณเมธ ี
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง



342 343

คำาไว้อาลัย พระธรรมวิมลโมลี

ผมได้ทราบข่าวการมรณภาพ ของพระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระธรรมวิมล-
โมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ก็รู้สึกเสียใจที่สังคมไทยต้องสูญเสียพระ
เถระที่เป็นผู้ทรงคุณค่ายิ่งในวงการคณะสงฆ์ไทย ท่านเสียสละทำางานเพื่อพระพุทธ-
ศาสนาและสังคมไทยมาโดยตลอด

ผมได้ทำาโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติดหรือลานมวยครูเสือ มา
เป็นเวลานานกว่า ๑๓  ปีเศษแล้ว เป็นการดำาเนินงานตามแนวพระราชดำารัสของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนาง-
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ การส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬามวยไทย จะได้
นำาพาให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษและอบายมุขทั้งปวง

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ผมได้เริ่มนำาโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด
หรือลานมวยครูเสือ เข้ามาก่อตั้งสาขาที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตั้งสำานักงานที่
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์   วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (ปัจจุบันเป็นศูนย์ประสาน
งานในการขับเคลื่อนโครงการฯ)  ที่สามารถดำาเนินการได้ ก็ด้วยความเมตตาของ
พระธรรมวิมลโมลี อนุญาตให้ก่อตั้งและสนับสนุนกิจการดังกล่าวด้วยหลักธรรม 
พรหมวิหาร ๔ ที่ท่านมีกับเด็กๆ เยาวชนไทย ที่จะเป็นกำาลังของชาติในอนาคต 
กิจการของลานมวยครูเสือในยุคหลังๆ เจริญก้าวหน้าก็ด้วยบารมีธรรมของพระ-
ธรรมวิมลโมลี 

จึงกล่าวได้ว่า พระธรรมวิมลโมลี  ท่านเป็นผู้ที่อุทิศตนทำางานรับใช้พระพุทธ-
ศาสนา และประเทศชาติ จวบจนท่านถึงกาลมรณภาพ ล่วงลับจากโลกนี้ไป แต่
อย่างไรก็ตามคุณงามความดี ศีลจริยวัตร อันงดงามของท่าน ยังคงตราตรึงอยู่ใน
จิตใจของทุกท่านและอนุชนคนรุ่นหลัง ตลอดไปตราบนานเท่านาน

 พลเอก  พิจิตร กุลละวณิชย์
องคมนตรี

ประธานโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส คณะกรรมการกองทุนครูเสือ

สืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยวัดชลประทานรังสฤษดิ์  
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พระธรรมวิมลโมลี

พวกเราชาวจังหวัดตรังรู้จักพระธรรมวิมลโมลีมาหลายสิบปีแล้ว คือนับ
ตั้งแต่ท่านจากบ้านเกิดจังหวัดพัทลุง มาจำาพรรษาที่วัดกุฏยาราม จังหวัดตรัง ยังจำา
กันได้ว่า “ท่านรุ่น” พระภิกษุหนุ่มจากพัทลุง ได้รับหน้าที่เป็นเลขานุการโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดควนวิเศษ เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพุทธศาสนา วัด
มัชฌิมภูมิ และเป็นครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม ที่วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง และ
เมื่อครั้นอายุได้ ๓๓ ปี ท่านก็สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จากสำานักเรียนวัดราช-
สิทธาราม กรุงเทพมหานคร

ท่านใฝ่เรียนรู้ แสวงหาประสบการณ์ สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่พุทธ-
ศาสนาในทุกแห่งท่ีได้ไปจำาพรรษาอยู่ ทั้งภาคใต้และไปถึงภาคเหนือที่อุตรดิตถ์ 
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่านี้เป็นส่วนสำาคัญเมื่อท่านได้ดำารงตำาแหน่งในทาง
ปกครองของสงฆ์สูงขึ้น จนเป็นเจ้าคณะภาค ๑๗ ท่านสามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่ชื่นชมกันทั่วไป ทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาส และเมื่อได้รับแต่งตั้งให้
ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ท่านเป็นกำาลังสำาคัญช่วยงาน
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ในทุกๆ ด้าน นับเป็นกำาลังหลัก จวบจน
พระพรหมมังคลาจารย์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพอย่างยิ่ง ถึงแก่มรณภาพลง 
พระคุณเจ้าพระธรรมวิมลโมลี ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์

พระธรรมวิมลโมลีเมตตาให้กำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไม่ให้อามิส
ใดๆ มาเป็นเงื่อนไข และให้คำาแนะนำาที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งความรู้ ความคิด และการ
ปฏิบัติในทุกโอกาส เมื่อติดขัดเรื่องความรู้ ความเข้าใจเรื่องใด ผมจะกราบนมัสการ
ขอคำาแนะนำา และท่านก็ให้ความกระจ่างในเรื่องเหล่านั้นทุกเรื่อง อย่างผู้รู้แตกฉาน
อย่างแท้จริง ในงานพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพแม่ถ้วน หลีก
ภัย ท่านได้เมตตาเดินทางไปดูแลให้พิธีดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามธรรมเนียม
ประเพณีด้วยตัวท่านเอง

เป็นที่รู้กันว่า ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ดังนั้น เมื่อศิษย์ท่านแจ้งให้ผมทราบว่า
ท่านอาพาธ ผมยังคิดว่าท่านคงไม่เป็นอะไรมาก ต่อเมื่อได้ไปกราบเยี่ยมท่านที่เตียง
คนไข้ที่โรงพยาบาลศิริราช จึงบอกพระลูกศิษย์ที่เฝ้าอยู่ว่า ท่านเป็นมากกว่าที่คิด ขอ
ให้ช่วยดูแลโดยใกล้ชิดที่สุด
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บัดนี้ พระคุณเจ้าพระธรรมวิมลโมลีได้ละสังขารลงแล้ว ยังความเศร้า
เสียดายอย่างยิ่งแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไป ในฐานะชาวพุทธที่
เชื่อในสัจธรรมของชีวิต มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย แล้วก็ตาม แต่ยังรับรู้การมรณภาพของ
ท่านได้ยาก ยังระลึกถึงความตั้งใจที่ท่านจะทำาเพื่อวัดและศาสนาอีกมาก หากด้วย
บุญกุศลที่พระคุณเจ้าพระธรรมวิมลโมลีได้สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน ย่อมเป็นพลว-
ปัจจัยน้อมนำาให้ดวงวิญญาณของพระคุณเจ้าพระธรรมวิมลโมลีได้ถึงซึ่งวิมุตติ

น�ยชวน  หลีกภัย
ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์



344 345

อาลัยพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ. ๙)

พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทาน 
รังสฤษดิ์ พระอารามหลวงเจ้าคณะภาค ๑๗  หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๙ เป็นพระ
เถระผู้ใหญ่ ที่มีผู้ให้ความเคารพนับถือเป็นจำานวนมาก เนื่องจากพระธรรมวิมลโมลี 
เป็นผู้สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดสวัสดิการ
ถวายแก่พระภิกษุสามเณร จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์เพื่อบำารุงการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม และการศึกษาของเยาวชน ก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ  อีก
ทั้งท่านยังเป็นผู้ส่งเสริมให้   เยาวชนประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่เสมอ 
ผลงานและคุณงามความดีเหล่านี้ ทำาให้พระธรรมวิมลโมลี ได้รับพระราชทานเลื่อน
สมณศักดิ์ชั้นสูงเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ “พระธรรมวิมลโมลี ศรีศาสนกิจ
โกศล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี” เมื่อ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

ผมเชื่อมั่นว่า คุณงามความดีที่ พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙) ได้
ปฏิบัติบำาเพ็ญกุศลกรรมไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ จะได้รับการจารึกไว้ให้ผู้ที่อยู่ข้าง
หลังได้กล่าวขวัญถึง สืบต่อไป และอานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้สะสมสร้างสมไว้ในภพ
นี้ ประกอบกับกุศลทักษิณานุปทานที่ครอบครัวและญาติมิตรได้บำาเพ็ญอุทิศให้ จัก
น้อมนำาให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพตราบกาลนิรันดร

น�ยอภิสิทธิ์  เวชช�ชีวะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
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คำาไว้อาลัย

พระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัด 
ชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เจ้าคณะภาค ๑๗ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙ 
เป็นพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม มีปฏิปทาและวัตรปฏิบัติอันงดงาม ผู้ที่เข้ากราบ
นมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลี จะได้รับความเมตตาจากท่านเสมอด้วย
พรหมวิหารธรรมที่ท่านได้เจริญอยู่เป็นนิตย์

ตลอดชีวิตในเพศบรรพชิตของท่าน ท่านได้บำาเพ็ญประโยชน์นานัปการทั้งทาง
ธรรมและทางโลก ด้วยการบำาเพ็ญสมณธรรมและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ไปด้วยกันทั้ง
งานปกครองคณะสงฆ์ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา งานสาธารณูปการและงานสาธารณ
สงเคราะห์ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์และการศึกษาของ
เยาวชนเป็นอาทิ

ผมเองเคารพเลื่อมใสศรัทธาพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวง
พ่อปัญญานันทะ) เป็นอย่างยิ่งและได้ปฏิบัติตนเป็นศิษย์วัดชลประทานฯ ตลอดมา จึง
มีโอกาสกราบนมัสการและรู้จักคุ้นเคยกับพระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลีและได้
รับความเมตตาจากท่านมาโดยตลอด ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๔ ซึ่งท่านรับภาระ
เป็นประธานจัดหาทุนสร้างอุโบสถกลางน้ำา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อจากพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจาร
ย์นั้น ผมได้มีโอกาสร่วมเป็นคณะกรรมการและร่วมทำาบุญกับท่าน ได้ประจักษ์ถึงบารมี
ธรรมและความสามารถของท่านในการบริหารจัดการ จนสร้างพระอุโบสถกลางน้ำาสำาเร็จ 
สมดังปณิธานของพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง

ผมเป็นคนหนึ่งในบรรดาศิษยานุศิษย์ที่เคารพ เลื่อมใส ศรัทธาในพระเดชพระคุณ
พระธรรมวิมลโมลี รู้สึกอาลัยเป็นอย่างยิ่งต่อการจากไปของพระเดชพระคุณผู้เปี่ยมด้วย
เมตตาธรรม

ด้วยอำานาจแห่งกุศลผลบุญที่พระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลี ได้บำาเพ็ญสร้าง
สมมาและผลานิสงส์ที่คณะศิษยานุศิษย์ ญาติมิตร ท่านที่เคารพนับถือได้บำาเพ็ญอุทิศ
ถวาย ขอจงเป็นพลวปัจจัยเสริมส่งให้พระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลี ได้ไปสู่สุคติสุข 
สงบ ในสัมปรายภพด้วยเทอญ

น�ยสุเทพ  เทือกสุบรรณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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คำาไว้อาลัย พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้�อ�ว�สวัดชลประท�นรังสฤษดิ์ พระอ�ร�มหลวง

ผมเคารพเลื่อมใสวัตรปฏิบัติของเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลีมา
นานมาก ท่านเป็นนักศึกษา เป็นครู ผู้เผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่สำาคัญ
มาก เป็นนักพัฒนาที่มีแก่นสาร และอีกมากมายที่มีคุณูปการต่อสังคม อาทิ เช่น 
หลังจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้ละสังขารไปแล้ว ท่านได้ดำาเนินการสร้างโรง
พยาบาลที่จังหวัดพัทลุง ก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำา (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) และ
ดำาเนินการอื่นๆ อีกหลายประการ จนสำาเร็จตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อปัญญาฯ 
และของหลวงพ่อเจ้าพระคุณพระธรรมวิมลโมลีเอง

เมื่อประมาณ ๓๐ ปีเศษ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้
วัดชลประทานรังสฤษดิ์เป็นพระอารามหลวง แต่ติดขัดเพราะโฉนดที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
วัดไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด ต่อมา หลวงพ่อเจ้าพระคุณพระธรรมวิมลโมลีรักษา
การเจ้าอาวาส ท่านได้มอบหมายให้ผมดำาเนินการโอนที่ดินเป็นของวัดชลประ-
ทานฯ จนเป็นที่เรียบร้อย สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ประกาศยกวัด
ชลประทานรังสฤษดิ์เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
สมดังเจตนารมณ์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ในปีมหามงคล ๒๕๕๓-๒๕๕๔ วัดได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษ 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดทั้งปี

คุณงามความดี คุณูปการทางด้านพระพุทธศาสนาที่ท่านเจ้าพระคุณพระ
ธรรมวิมลโมลีได้สร้างไว้จะเป็นแบบอย่างพุทธปฏิบัติตามวิถีพุทธแก่ญาติโยม 
พุทธศาสนิกชนตลอดไป

น�ยถ�วร เสนเนียม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
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คำาไว้อาลัย

พระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙)  อดีตเจ้าอาวาสวัด 
ชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อดีตหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๙ และอดีต
เจ้าคณะภาค ๑๗ นับเป็นพระมหาเถระที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมเป็นที่ประจักษ์ มีคุณูปการ 
บำาเพ็ญคุณประโยชน์ สร้างสรรค์ความเจริญ ให้เกิดแก่สถาบันพระพุทธศาสนาและ
กิจการคณะสงฆ์มานับเป็นเวลานาน โดยพระคุณท่านได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะ มีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา เอาใจใส่ต่อภารกิจหน้าที่บริหาร
พัฒนากิจการคณะสงฆ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม
ทุกด้าน

ดิฉันได้มีโอกาส..ได้รับเมตตา..ได้เห็นวัตรปฏิบัติของพระคุณท่านต้ังแต่ปี พ.ศ.
๒๕๓๕  เมื่อครั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตครั้งแรก  และพระคุณท่านได้
มารับภารธุระของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ  และดำารงตำาแหน่งรองเจ้าคณะภาคในขณะ
นั้น  จนกระทั่งพระคุณท่านได้ดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๗  และสืบต่อในตำาแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง  ซึ่งพระคุณท่านได้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อ
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  ดิฉันถือว่าพระคุณท่านเป็นปูชนียภิกษุ   ผู้ควรค่าแก่การ
ทำาอัญชลีกรรม  เป็นที่น่ายกย่องและเชิดชูยิ่ง    ดังนั้น    การถึงแก่มรณภาพละสังขาร
จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับของพระคุณท่าน   จึงนำามาซึ่งความโศกเศร้าของพระภิกษุ
สามเณร  บรรดาศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน  ผู้เป็นญาติธรรมทั้งหลาย เป็นอย่างยิ่ง

ดิฉันขอแสดงความไว้อาลัยต่อการมรณภาพละสังขารจากโลกน้ีไป ของพระธรรม- 
วิมลโมลีเป็นอย่างยิ่ง แม้กายสังขารของพระคุณท่านได้ลาลับจากไปตามคติธรรมดา 
ของสังขารแล้ว แต่คุณความดีอันยิ่งใหญ่ที่พระคุณท่านได้บำาเพ็ญเพื่อประโยชน์ต่อพระ 
พุทธศาสนาและประเทศชาตินั้น จะไม่สูญหายไปตามคติธรรมดาของสังขารและกาล
เวลาอย่างแน่นอน หากจะยังคงเป็นที่รำาลึกจดจำาและกล่าวถึงของปวงพุทธศาสนิกชน
ตราบนานเท่านานตลอดไป 

ขอน้อมจิตไว้อาลัยด้วยความเคารพอย่างสูง

น�งอัญชลี ว�นิช เทพบุตร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต
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คำาไว้อาลัย

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ผมได้รับโทรศัพท์จาก
กรรมการควบคุมการก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำาท่านหนึ่งว่าท่านเจ้าคุณรุ่นได้มรณภาพแล้ว 
นับเป็นเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงหลังจากท่านเจ้าคุณฯ ได้มรณภาพ 

ผมรู้สึกใจหายและเสียดายเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องสูญเสียพระนักพัฒนาไปก่อนวัยอันควร
ผมได้มีโอกาสรับใช้ท่านเจ้าคุณฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่านติดต่อให้ผมมาช่วย 

กำากับดูแลการก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำาซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อปัญญา 
(พระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทาน- 
รงัสฤษด์ิ) เหตทุีท่า่นขอใหผ้มมาช่วยกเ็พราะวา่ในเวลาน้ันการกอ่สรา้งมปีญัหาตา่งๆ นานา 
ปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดก็เกิดขึ้นมาได้ ผมได้ตอบรับทันทีด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะได้มี
โอกาสช่วยทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา ผมได้ขอให้พรรคพวกเพื่อนฝูงที่มีความรู้ด้านการ
ก่อสร้างมาช่วยงานบุญนี้ด้วย ทุกคนตอบรับด้วยความเต็มใจ ซึ่งท่านเจ้าคุณฯ ได้แต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างโดยมีผมเป็นประธาน

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผมมีโอกาสรับใช้ท่าน ผมมีความประทับใจในความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลอย่างดียิ่ง ท่านสั่งรื้อหากเห็นว่าผลงานการ
ก่อสร้างไม่ดีพอ ท่านสั่งแก้หากเห็นว่าแบบก่อสร้างไม่เหมาะสม แต่ทุกครั้งท่านนำาปัญหา
เหล่านี้เข้าหารือกับคณะกรรมการเพื่อขอความเห็น หลายครั้งที่ท่านได้แสดงให้เห็นถึง
ความมีวิสัยทัศน์อย่างเป็นเลิศในการพัฒนาพระพุทธศาสนา รวมทั้งโบราณสถาน

น่าเสียดายยิ่งนักที่พระนักพัฒนารูปนี้ต้องจากไปก่อนวัยอันควร แต่ท่านจากไป
เพียงร่างกายเท่านั้น คุณงามความดีของท่านยังคงสถิตอยู่ในใจของผมรวมทั้งคณะสงฆ์ 
คณะศิษย์ ตลอดจนญาติโยมและพุทธศาสนิกชนตลอดไป

ขออำานาจแห่งผลบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ประพฤติดี ประพฤติชอบ อันเป็น 
คุณูปการต่อพระพุทธศาสนาตลอดมา จะเป็นผลปัจจัยอำานวยให้ท่านไปสู่สุคติในสัม-
ปรายภพเทอญ

ดร.ส�ม�รถ ร�ชพลสิทธิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อดีตประธานคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างอุโบสถกลางนํ้า
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อาลัยบูชา แด่
พระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี 

อดีตเจ้�อ�ว�สวัดชลประท�นรังสฤษดิ์

ผมได้มีโอกาสพบและรู้จักกับพระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี ตั้งแต่สมัยที่ท่าน
ยังทรงสมณะเป็นพระเทพปริยัติเมธี ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว 
แตก่อ่นหนา้นัน้ ผมก็มีแตโ่อกาสไดพ้บทา่นในงานบญุทีท่างวดัชลประทานฯ ไดจ้ดัเปน็ประจำา 
ทุกๆ สัปดาห์ ยามเมื่อผมมีโอกาสได้พาครอบครัวไปร่วมถวายภัตตาหาร แต่ก็ไม่เคยได้มี
โอกาสสัมผัสหรือใกล้ชิดกับพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีเป็นการส่วนตัว
เลย

จนเมื่อ ๘ ปีที่แล้ว ก่อนที่ภรรยาของผมจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลธนบุรี ๒ เป็นครั้ง
แรกที่ผมได้รับรู้ถึงความเมตตาของพระเดชพระคุณท่าน เมื่อท่านรับนิมนต์มารับการถวาย
สังฆทานและผ้าไตรจีวร เป็นวาระสุดท้ายของภรรยาของผมที่โรงพยาบาลธนบุรี ๒ ด้วยตัว
ท่านเอง นับว่าเป็นโชคดีของภรรยาของผมเป็นอันมาก เพราะนอกจากจะได้มีโอกาสทำาบุญ
ในวาระสุดท้ายของชีวิตกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ภรรยาของผมยังได้มีโอกาสได้รับ
ธรรมะจากพระเดชพระคุณท่านเพื่อเป็นหลักชัยในวาระสุดท้ายของชีวิต จนได้คลายความ
กังวลและได้จากผมและครอบครัวไปด้วยความสงบในวันเดียวกันกับที่พระเดชพระคุณท่าน
ได้มารับสังฆทานนั่นเอง

ความเมตตาเอื้ออาทรของพระเดชพระคุณท่านกว้างใหญ่หาประมาณไม่ได้ เมื่อ
พระเดชพระคุณท่านได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของภรรยาผม พระเดชพระคุณท่านก็เป็นธุระ
ในการจัดการเตรียมศาลาและงานต่างๆ ไว้สำาหรับการบำาเพ็ญกุศลให้กับภรรยาของผม รวม
ถึงเมตตามาเทศน์ในคืนวันแรกของการสวดพระอภิธรรม ตลอดจนมาร่วมงานในวันพระ-
ราชทานเพลิงศพ ทั้งนี้ อาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่า พระเดชพระคุณท่านเป็นพระมหาเถระ
พระผู้ใหญ่เพียงองค์เดียวที่ได้ร่วมอยู่เป็นกำาลังใจให้กับครอบครัวของผม และเป็นผู้ให้ความ
สงบและธรรมะอย่างแท้จริงให้กับภรรยาของผมจนวาระสุดท้ายของชีวิต

นอกจากความเมตตาที่ผมและครอบครัวได้รับในโอกาสนั้นแล้ว ในช่วง ๕ ปี ที่ผ่าน
มา ผมก็ได้ทราบว่าพระเดชพระคุณท่านจะมีภารกิจและความรับผิดชอบมากมาย ทั้งด้าน
การพัฒนาวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จนได้เลื่อนเป็นพระอารามหลวง ทั้งด้านการเทศน์จนได้
รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าคุณนักเทศน์ที่ได้รับความยอมรับและเลื่อมใสจากอุบาสกอุบาสิกา
เป็นจำานวนมาก อีกทั้งความมุ่งมั่น และความอดทนที่เป็นแบบอย่างอย่างดียิ่งในการสืบทอด
และสานต่อเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ จนสำาเร็จและลุล่วง
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ในทุกๆ โครงการที่ได้มีไว้ภายในระยะเวลาเพียง ๕ ปี ซึ่งนับว่าเป็นบารมีธรรมที่สูงส่งและหา
ได้ยากยิ่งในปัจจุบัน

แม้พระเดชพระคุณท่านจะรั้งสมณศักดิ์เป็นถึงพระธรรมโมลี เป็นเจ้าอาวาส
พระรามหลวง ตลอดจนถึงเจ้าคณะภาคปกครองพระสงฆ์เป็นร้อยเป็นพันรูป แต่ความไม่ถือ
เนื้อถือตัว และความเป็นกันเองที่พระเดชพระคุณท่านมีให้กับผมและครอบครัว ตลอดจน
ลูกศิษย์ลูกหายังคงไม่เปลี่ยนไป พระเดชพระคุณเป็นแบบอย่างแห่งความเรียบง่าย ความ
สมถะ ที่น่าชื่นชมและยกย่อง ตลอดจนควรนำาไปเป็นแบบอย่างของการดำาเนินชีวิตด้วย
ความพอเพียงอยู่บนทางสายกลางของปุถุชนทุกๆ คน

แต่ด้วยพระสัทธรรมแห่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ พระเดช
พระคุณอาพาธด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อผมได้ทราบข่าว ผมได้รีบเข้าไปกราบท่าน
ทันทีในวันที่ทราบ และเฝ้าติดตามอาการด้วยแรงอธิษฐานที่แรงกล้าที่น้อมส่งให้พระเดช
พระคุณท่านฟื้นคืนสู่ปกติโดยเร็ว

แต่ในที่สุด ผมก็ได้รับแจ้งว่าพระเดชพระคุณท่านอาการหนักขึ้น ผมจึงรีบไปกราบ
ท่านทันทีด้วยความหวังที่ว่าจะได้เห็นพระผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือมากที่สุดท่านหนึ่งในชีวิต
ของผม จะฟื้นและหายสู่สภาวะปกติ แต่ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้น ตั้ง
อยู่ และดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีบุคคลใดที่จะสามารถเอาชนะพญามัจจุราชไปได้ พระเดช
พระคุณท่านได้จากผมและทุกคนไปด้วยอาการสงบ โดยผมได้อยู่เฝ้าพระเดชพระคุณท่าน
จนวาระสุดท้ายข้างๆ เตียงที่พระเดชพระคุณท่านนอน ด้วยความรักและอาลัยยิ่งกว่าสิ่งใด

แม้วันนี้ รูปของท่านจะไม่อยู่ให้ผมได้กราบไหว้บูชาอีกแล้ว แต่พระเดชพระคุณ
ท่านก็ได้ฝากไว้ซึ่งคุณงามความดี ตลอดจนถึงคำาสั่งสอนและปูชนียสถานต่างๆ ไว้มากมาย
ให้ผมและพวกเราทุกคนได้ระลึกถึงท่าน ความดีตลอดจนผลงานทั้งทางโลกและทางธรรม
นั้น จะอยู่ในความทรงจำาของผมและศิษยานุศิษย์และญาติมิตรตลอดจนถึงอยู่คู่กับพระพุทธ
ศาสนาอีกนานเท่านาน

ท้ายที่สุด ผมขออาราธนาพระบารมีและคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระอริยธรรมและพระอริยสงฆ์ ตลอดจนถึงคุณงามความดีทั้งหลายที่พระเดชพระคุณ พระ
ธรรมวิมลโมลีได้สั่งสมมาตลอดทั้งชีวิต โปรดจงนำาพาดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ไปสู่สุคติที่
เกษมสมความปรารถนาเทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

พลตำ�รวจโทธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ผมเองเป็นคนพ้ืนเพ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และยังได้รับราชการใน
จังหวัดนนทบุรีเป็นเวลานาน จึงมีความผูกพันกับหลวงปู่ปัญญานันทะ และวัดชลประทาน- 
รังสฤษดิ์เป็นอย่างมาก เมื่อหลวงปู่ปัญญานันทะ มรณภาพ ผู้ที่สืบสานปณิธานหลวงปู่
ปัญญานันทะ ก็คือ หลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี หรือ หลวงพ่อรุ่น แต่พวกเราก็ต้องมาเสีย
พระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเมืองไทยอีกท่าน เมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ 

ผมเองได้มาทำางานใกล้ชิดกับพระธรรมวิมลโมลี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขณะนั้นผม
ได้รับมอบหมายภารกิจจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี/ประธาน
โครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด ให้ประสานขออนุญาตเปิดสาขาลานมวย
ครูเสือที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ผมก็ได้รับความเมตตาสนับสนุนจากท่านเป็นอย่างดียิ่ง 
ท่านเห็นดีเห็นงามด้วยที่ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร ฯ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 
ท่านได้สนับสนุนในทุกเรื่อง ครั้งสุดท้ายได้ร่วมกันต้อนรับ ฯพณฯ พลเอก พิจิตรฯ ใน
งานแถลงข่าวโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด ณ หอประชุม โรงเรียนพุทธ-
ศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

พระธรรมวิมลโมลีท่านมีเมตตากับเด็กๆ เยาวชนที่มาเป็นนักเรียนมวย ลานมวย
ครูเสือ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ท่านมาเยี่ยมเยียนเด็กๆ ขณะฝึกซ้อม ท่านมาชมเด็กๆ 
ขณะที่แสดงโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ณ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฯ ไม่คิดว่าท่านจะ
มาด่วนมรณภาพจากพวกเราไป ยังความเศร้าโศกเสียใจกับทุกคนที่ได้ทราบข่าว

ขออำานาจความดทีีพ่ระธรรมวิมลโมล ีไดก้ระทำามาน้ัน จงบงัเกดิเปน็แรงบนัดาลใจ
ให้พวกเราสานุศิษย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ และเยาวชนที่เป็นศิษย์ โรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตลอดจนเยาวชนลานมวยครูเสือ วัดชลประทาน- 
รังสฤษดิ์ ได้มีจิตใจที่เข้มแข็งระลึกนึกถึงและมุ่งมั่นที่จะคิด จะทำา จะพูดแต่สิ่งดีงาม ตาม
คำาสอนของหลวงปู่ปัญญานันทะ เพื่อให้เกิดผลดีโดยรวมกับประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

ดร.ดิเรก   ถึงฝั่ง 
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี 

รองประธานโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด
ประธานคณะกรรมการกองทุนครูเสือสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย

วัดชลประทานรังสฤษดิ์     
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ผมทราบข่าวการจากไปของพระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี หรือ 
หลวงพ่อรุ่น อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์  ผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก นับ
ว่าเราได้สูญเสียพระภิกษุนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาของจังหวัดนนทบุรี และของ
ประเทศ อีกท่าน เมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ 

พระธรรมวิมลโมลีเป็นพระเถระที่เป็นพระนักเผยแพร่ พระนักปกครอง พระ
นักพัฒนา หลังจากหลวงปู่ปัญญานันทะ มรณภาพ พระธรรมวิมลโมลี ก็ดูแลบริหาร
กิจการของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ต่อจากหลวงปู่ปัญญานันทะ บริหารงานได้อย่าง
งดงามด้วยบารมีธรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตา

ความดีที่พระธรรมวิมลโมลีเป็นที่ประจักษ์กับประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปในประเทศ ผมจึงขอชูเชิดคุณงามความดี ความมีเมตตา
ธรรมของพระธรรมวิมลโมลี ให้พวกเราได้นำาไปเป็นแบบอย่างในการร่วมกัน
ประกอบคุณงามความดี เพื่อให้เกิดความสันติสุขกับ สังคมและประเทศชาติต่อไป

น�ยวิเชียร พุฒิวิญู
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  
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พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ถือเป็นพระเถระชั้น
ผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่ง ที่ได้รับความเลื่อมในศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน ควรค่าแก่การ
จดจำา ท่านมุ่งที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ที่
หลวงพ่อพระปัญญานันทภิกขุ ประสงค์ที่จะให้ทำาการพัฒนาเผยแผ่งานการศึกษา
ด้านนี้ขึ้น ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งปัจจุบันงานด้านการศึกษา
พระธรรมวินัย ได้รับการพัฒนาไปอย่างมาก จากการสานงานต่อของพระธรรมวิมล
โมลี

วัดชลประทานรังสฤษดิ์เป็นวัดที่สำาคัญ ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด เป็น
วัดที่เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการจัดการศึกษาพระธรรมวินัยให้กับเด็กเยาวชนและ
พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครปากเกร็ดได้ให้ความสำาคัญใน
เรื่องนี้ และได้รับคำาแนะนำาจากพระธรรมวิมลโมลีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการส่ง
เสริมการปฏิบัติธรรมในวันสำาคัญ และการประชาสัมพันธ์เพื่อสืบต่อจากท่านหลวง
พ่อปัญญานันทภิกขุ การจากไปของท่านเป็นเพียงการละสังขารจากไปเท่านั้น คุณ
ความดีและสิ่งที่ท่านมุ่งมั่นทำา เป็นคุโณปการแด่พุทธศาสนิกชน จะยังคงอยู่สืบไป

ในฐานะที่เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการร่วม
เผยแพร่พระพุทธศาสนา ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา การเผยแผ่หลัก
ธรรมคำาสั่งสอนของพุทธศาสนา ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นของท่านและจะได้นำา
แนวทางคำาสอนที่ พระธรรมวิมลโมลี ได้พัฒนางานไว้ ไปขยายผลสู่พุทธศาสนิกชน
ในปากเกร็ดสืบต่อไป

น�ยวิชัย  บรรด�ศักดิ์
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
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พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการสืบทอดพระศาสนา 
ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกมาได้ แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วถึง ๒๕๕๖ ปี

นี่จึงเป็น “คุณ” อย่างยิ่งยวดของพระสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นสมมุติสงฆ์ หรือสงฆ์ 
สุปฏิปันโน กระทั่งพระอริยสงฆ์ ต่างล้วนทำาให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายกระจาย
ไปในประเทศต่างๆ เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของผู้ที่เข้าถึงหรือเห็นคุณของพุทธศาสนา

สำาหรับพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี แม้ท่านจะได้มาดำารง
ตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในช่วงระยะเวลาไม่นานนัก แต่วัตร- 
ปฏิบัติของท่านเจ้าคุณในฐานะเจ้าอาวาสและในฐานะพระสงฆ์สุปฏิปันโน ทำาให้
เป็นที่เลื่อมใส ชื่นชม เคารพยกย่อง เป็นที่ปรากฏแก่ชาวจังหวัดนนทบุรีและพระ
พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป อีกทั้งยังทำาให้แนวทางเผยแผ่และปฏิบัติธรรมของวัดชล
ประทานรังสฤษดิ์ ซึ่งหลวงพ่อท่านเจ้าคุณปัญญานันทภิกขุ วางรากฐานไว้ ได้ดำารง
คงอยู่อย่างหนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การมรณภาพของพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี 
อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จึงถือได้ว่าชาวจังหวัดนนทบุรี รวมทั้ง
พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปได้สูญเสียพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าต่อพระพุทธ
ศาสนาอย่างยิ่ง ซึ่งคุณความดีงาม วัตรปฎิบัติอันสง่างามของท่านจะยังคงอยู่ใน
จิตใจชาวจังหวัดนนทบุรีและพุทธศาสนิกชนตลอดไป

พันตำ�รวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
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คำาไว้อาลัย

พระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาส
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง และอดีตเจ้าคณะภาค ๑๗ นับเป็นพระ
มหาเถระที่มีคุณูปการ บำาเพ็ญคุณประโยชน์สร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่สถาบัน
พระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์มาเป็นเวลานาน โดยพระคุณท่านได้รับภาระ
เอาใจใส่ต่อการดำาเนินภารกิจของคณะสงฆ์ ให้เจริญรุ่งเรืองในด้านการปกครองคณะ
สงฆ์ การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม   การศึกษาสงเคราะห์   การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ     และการสาธารณสงเคราะห์ให้ลุล่วงไป 
ด้วยความเรียบร้อยดีงามทุกด้าน  นับว่าพระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี  เป็น
ปูชนียภิกษุสังฆโสภณ  คือ   เป็นพระดีศรีสง่าแห่งวงการคณะสงฆ์ ทั่วทั้งสังฆมณฑล 
ซ่ึงควรค่าแก่การทำาอัญชลีกรรมกราบเคารพนบน้อมบูชาของปวงพุทธศาสนิกชน
เป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นที่ประจักษ์ว่า  พระเดชพระคุณ   พระธรรมวิมลโมลี นอกจาก
จะมีความเพียบพร้อมบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร มีปฏิปทาการดำาเนินชีวิต
ดำารงเพศสมณะเยี่ยงอย่างพระอริยสงฆ์ผู้ทรงศีล และอุดมบริสุทธิ์ด้วยหลักเมตตา
พรหมวิหารธรรม เป็นต้น อันเป็นคุณสมบัติส่วนตนแล้ว ยังได้มีผลงานสร้างสรรค์
ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันนำามาซึ่งความ
ศรัทธาเลื่อมใสของบรรดาพุทธศาสนิกชนอีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งกล่าวได้ว่า พระเดช
พระคุณ พระธรรมวิมลโมลี เป็นพระภิกษุ พุทธสาวก ผู้เกิดมาเพื่อบำาเพ็ญบารมี
ธรรม นำาสันติสุขสู่มวลมนุษย์อย่างแท้จริง ดังนั้น การถึงแก่มรณภาพละสังขาร จาก
โลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับของพระคุณท่าน จึงนำามาซึ่งความโศกเศร้า โศกาอาดูรสูญ
เสียใจ ของบรรดาศิษยานุศิษย์ พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน ผู้เป็นญาติ
ธรรมทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง 
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ในนามของสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต กระผมขอแสดงความ
ไว้อาลัย ต่อการมรณกรรมถึงแก่มรณภาพละสังขารจากโลกนี้ไปของ พระเดช
พระคุณ พระธรรมวิมลโมลี เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม กระผมเชื่อมั่นว่า แม้กาย
สังขารของพระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี ได้ลาลับจากโลกไปตามคติธรรมของ
สังขารแล้ว แต่กุศลผลบุญคุณความดีอันยิ่งใหญ่ ในการอุทิศตนบำาเพ็ญคุณประโยชน์ 
ต่อพระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ ที่พระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี 
ได้เพียรพยายามสรรค์สร้างตลอดชีวิตของการดำารงเพศบรรพชิตนั้น จะไม่สูญสลาย
มลายลับไปตามคติธรรมดาของกายสังขาร และกาลเวลาอย่างแน่นอน หากจะยังคง
เป็นที่รำาลึกจดจำาและกล่าวถึง ของปวงพุทธศาสนิกชนตราบนานเท่านาน ตลอดไป

ขอน้อมจิตไว้อาลัยด้วยความเคารพอย่างสูง

น�ยฉัฏฐ์ปวิชญ์ จิน�พงศ์
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
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เจ้าพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี
เจ้�อ�ว�ส นักบริห�ร นักก�รศึกษ� และนักพัฒน�

เจ้าพระคุณพระธรรมวิมลโมลี เป็นเจ้าอาวาสที่มีคุณสมบัติโดดเด่นหลาย
ประการเป็นทั้งนักบริหาร นักการศึกษา นักพัฒนา รวมทั้งเป็นนักปกครอง และนัก
ประสานงาน เจ้าพระคุณเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำา มีประสบการณ์ และมีผลงาน
ที่ชัดเจน

หากนับเวลาย้อนอดีตไปประมาณ ๕-๖ ปี ในช่วงที่พระคุณเจ้าได้ดำารงตำาแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ สืบต่อจากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณพระพรหม
มังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ใหม่ๆ นั้น บรรดาญาติโยม คณะศิษย์ และผู้ใกล้ชิดกับ
วัด มีความชื่นชมยินดีและอนุโมทนา

บทบาทในตำาแหน่งเจ้าอาวาส ของพระคุณเจ้าพระธรรมวิมลโมลี มีหลาย
ประการ ที่โดดเด่น  มีดังนี้

๑.  ก�รส�นต่อปณิธ�นของพระพรหมมังคล�จ�รย์ 
ได้แก่ การสร้างอุโบสถกลางน้ำาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ปัญญานันทภิกขุ) การจัดสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่จังหวัด
พัทลุง การจัดตั้งสถานีวิทยุของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ และการจัดตั้งสมาคมศิษย์วัด
ชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นต้น

เจ้าพระคุณพระธรรมวิมลโมลี เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ มีบารมีเป็นที่
เลื่อมใสศรัทธาทั้งในวงการสงฆ์ แวดวงราชการ และพุทธศาสนิกชน ทุกหมู่เหล่า ได้
รีบดำาเนินการงานต่างๆ เหล่านั้นก่อนงานอื่นใด เห็นได้ชัดถึงความกตัญญูกตเวที ทำาให้
ประสบความสำาเร็จในเวลาอันรวดเร็วเป็นที่น่าอัศจรรย์

๒.  ก�รดำ�เนินง�นพัฒน�วัด
เมื่อการดำาเนินงานต่างๆ ดังกล่าวสำาเร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าพระคุณก็ดำาเนิน

งานอื่นๆ ทันที ภายในเวลา ๒-๓ ปี ทำาให้เห็นได้ชัดในเรื่องของความมีวิสัยทัศน์ เป็น
นักบริหารจัดการ และเป็นนักประสานงานฯลฯ ผลงานที่น่าชื่นชมคือ การสร้างศาลา 
๑๐๐ ปี พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) การปรับปรุงกำาแพงวัด การบูรณะ
ปฏิสังขรณ์อาคารต่างๆ การพัฒนาอาคารสถานที่ การสร้างศาลาจตุรมุขประดิษฐาน
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รูปหล่อหลวงพ่อปัญญาฯ ทำาให้สภาพแวดล้อมของวัดสวยงามร่มรื่น น่าเลื่อมใสศรัทธา 
เสริมบุญบารมีของพระคุณเจ้าได้เป็นอย่างดี

๓. วัดชลประท�นรังสฤษดิ์ ได้รับก�รยกฐ�นะเป็นพระอ�ร�มหลวง                                               
เจ้าพระคุณพระธรรมวิมลโมลี ได้ดำาเนินการพัฒนาวัดทุกด้าน จนวัดชลประทาน 

รังสฤษดิ์มีความพร้อมสมบูรณ์แบบครบถ้วนทุกประการ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ยกวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นพระ
อารามหลวง และสมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้งให้เจ้าพระคุณพระธรรมวิมล
โมลี เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

เจ้าพระคุณพระธรรมวิมลโมลี มีดำาริที่จะดำาเนินงานต่อไปอีกหลายประการ 
เพื่อวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จะได้มีความสง่างาม สมกับที่เป็นพระอารามหลวง อาทิ
เช่น ป้ายชื่อวัดที่โดดเด่น ซุ้มประตูวัดที่ใหญ่โตสวยงาม สร้างฉัตรกางกั้นเศียรพระ
ประธานในพระอุโบสถ ปรับปรุงและพัฒนาวัดในด้านต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริม
สนับสนุนวัดที่เป็นเครือข่ายด้วย

ในช่วงหลังๆ หากพระคุณเจ้า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ คงได้ดำาเนินงาน
ต่างๆ เหล่านั้นสำาเร็จเรียบร้อยไปแล้ว

ความเป็นวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ความเป็นพระอารามหลวง และความเป็น
วัดที่ศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นวัดแห่งความหวังและความเชื่อมั่นว่าสิ่งดีงามต่างๆ เหล่านั้น เจ้า
อาวาสรูปใหม่คงจะได้สานต่อเจตนารมณ์ และดำาเนินการให้ประสบความสำาเร็จต่อไป

การที่พระเดชพระคุณ เจ้าพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ ได้วางรากฐานวัด
ชลประทานรังสฤษดิ์ ไว้เป็นอย่างดี เจ้าพระคุณพระธรรมวิมลโมลีได้สานต่อจนประสบ
ความสำาเร็จเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัดนั้น เชื่อมั่นได้ว่า เจ้าพระคุณเจ้าอาวาสรูปต่อๆ 
ไปคงจะดำาเนินการพัฒนาวัดให้มีความดีงาม มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เป็นต้นแบบ 
ต้นบุญ มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป 

บัดนี้ เจ้าพระคุณพระธรรมวิมลโมลีได้ละสังขารไปแล้ว บุญกุศลทั้งหลายที่
พระคุณเจ้าได้บำาเพ็ญมา คงนำาพาดวงวิญญาณของพระคุณเจ้าไปสู่สรวงสวรรค์ และมี
ความสุขในผลบุญนั้น ต่อเนื่องสืบไปชั่วนิจนิรันดร์

ดร.อ�ทิตย์  อุไรรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

อดีตนายกสมาคมศิษย์วัดชลประทานฯ
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เจ้าคุณรุ่น มีพระคุณต่อการศึกษา

ดิฉันรู้จักพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ) ตั้งแต่ท่านดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยเจ้า
อาวาส พระอารามหลวง  วัดอรุณราชวราราม  (พ.ศ. ๒๕๓๓–๒๕๓๗)  ช่วงเวลานั้นดิฉันได้ทำา
หน้าที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา ได้กำาหนดให้ทำาโครงการ “ความรู้ 
คู่ความดี” ครั้งแรกที่ดิฉันไปพบท่าน ดิฉันเรียกท่านว่า “ท่านรุ่น” ได้หารือท่านเรื่องการ
ถวายความรู้พระทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเป็นวิทยากร “สอนความดี” ตามหลักธรรมคำาสอนใน
ศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา

ท่านรุ่นได้กรุณานำาดิฉันเข้ากราบนมัสการ “ท่านเจ้าคุณใหญ่” เจ้าอาวาสวัดอรุณ- 
ราชวราราม ท่านอนุญาตให้วัดอรุณราชวราราม เป็นศูนย์ถวายความรู้พระ เป็น ๑ แห่ง 
ในจำานวนทั้งหมด ๔ แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

ท่านรุ่นกรุณาเป็นที่ปรึกษา เป็นวิทยากร แนะนำาวิธีสอนและหนังสือด้านพระ 
พุทธศาสนาของวัดต่างๆ โดยเฉพาะจากวัดชลประทานฯ ท่านรุ่นเป็นวิทยากรเล่าชาดก
เก่งมาก

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการจัดทำารายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ๑๒ ปี นับว่าเป็นงานที่สำาคัญระดับชาติ

งานนี้ พระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
ประธาน เป็นงานที่ทำากันแบบ “หามรุ่งหามค่ำา” ท่านรุ่นหรือพระราชวิสุทธิโมลี แห่งวัด
ชลประทานรังสฤษดิ์ในฐานะคณะทำางาน ท่านได้ทุ่มเทกำาลังกาย กำาลังใจ กำาลังสติปัญญา 
อย่างเข้มแข็ง จนสำาเร็จ หนังสือ “สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา” เล่มนี้ มีคุณค่าต่อ
การเรียนการสอน ต่อการศึกษาในวิชา “ความเป็นมนุษย์” ที่มี “ความรู้ คู่ความดี” เป็น
อย่างยิ่ง

กราบนมัสการถวายความเคารพอย่างสูงต่อ “ท่�นเจ้�คุณรุ่น ผู้มีพระคุณต่อก�ร 
ศึกษ�”

รศ. บุญนำ� ท�นสัมฤทธิ์
นายกสมาคมศิษย์วัดชลประทานรังสฤษดิ์
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คำาไว้อาลัย พระธรรมวิมลโมลี

โรงพยาบาลชลประทาน หรือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบัน มีความใกล้ชิดสนิทสนมอุดหนุนเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันกับวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยที่อดีตเจ้าอาวาส พระ
พรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา) ทางโรงพยาบาลได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล คอย
ดูแลสุขภาพของท่านอย่างใกล้ชิดและได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงพระธรรมวิมลโมลี
เป็นเจ้าอาวาส ได้ดำาเนินการตรวจสุขภาพ รวมถึงการตรวจเลือด ปัสสาวะ เอ็กซเรย์ 
และการตรวจพิเศษอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ท่านมีความสนใจปัญหาสุขภาพของพระ 
โดยสนับสนุนให้ตั้งคลินิกสุขภาพในวัดเพื่อดูแลสุขภาพ และให้การรักษาเบื้องต้นแด่
พระภิกษุสงฆ์ที่จำาพรรษาอยู่ในวัดชลประทานฯ ประมาณ ๑๐๐ รูป ตลอดจนให้คำา
ปรึกษาเรื่องสุขภาพ นอกจากนั้นท่านเจ้าอาวาสยังได้บริจาคเงินจำานวน ๔ ล้านบาท 
ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงห้อง
พิเศษสงฆ์อาพาธในอาคารพิเศษ ๖ ชั้นด้วย

ทั้งชีวิตอุทิศให้ง�น
ผมรู้จักท่านเจ้าอาวาส พระธรรมวิมลโมลี มานานพอสมควร และได้มีโอกาส

ทำางานร่วมกับท่าน ตั้งแต่มารับตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลชลประทาน จน
เกษียณอายุราชการ และหลังเกษียณยังได้มีโอกาสมาเปิดคลินิกในวัดเพื่อบริการ
ตรวจรักษาตามที่กล่าวแล้วข้างต้น และผมยังได้มีโอกาสช่วยเหลืองานของวัดใน
การประสานงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงพยาบาลชลประทานและเทศบาลนคร
ปากเกร็ด 

โดยบุคลิกของท่านเจ้าอาวาส พระธรรมวิมลโมลี เป็นพระที่พูดเสียงดังฟัง
ชัด ตรงไปตรงมา ดูท่าทางดุ แต่แฝงไว้ด้วยเมตตาธรรม หลังจากที่ท่านได้รับแต่งตั้ง 
ให้เป็นเจ้าอาวาสใหม่ ท่านปวารณาตนเองว่า จะสานต่องานที่ค้างของหลวงพ่อ
ปัญญาฯ ให้แล้วเสร็จทั้งหมดให้จงได้ ซึ่งท่านก็ทำาได้สำาเร็จ ประจักษ์แก่สายตาของ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป นับว่าท่านเจ้าอาวาสพระธรรมวิมลโมลีสามารถสร้างศรัทธา
บารมีได้ไม่น้อยไปกว่า ยุคท่านหลวงพ่อปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นโชคดีของวัดชลประ-
ทานฯ ที่ความนิยมของญาติโยมพุทธบริษัทไม่ได้น้อยลงกว่าเดิม แต่จะเพิ่มขึ้น จน
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พื้นที่วัดดูจะแคบไป โดยเฉพาะในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีพุทธบริษัทมา
วัดทำาบุญที่วัดกันมาก 

ท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ วิริยะ อุตสาหะ จริงจังกับงาน มีความรู้
ความสามารถในการสอนพระปริยัติ มีจุดเด่นในการแสดงปาฐกถาธรรม แตกฉาน
ในภาษาบาลีและพระไตรปิฎก มีสไตล์การเทศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ เสียงดังฟังชัด สั้น 
ตรงประเด็นสามารถยกข้อธรรมะในพระไตรปิฎกมาอธิบายให้เข้าใจง่าย เป็นการส่ง
เสริมสติปัญญาของพุทธบริษัทให้มีสัมมาทิฏฐิ ในการดำารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน 
โดยท่านจะเทศน์ออกอากาศทุกวันทางวิทยุ FM ๑๐๔.๗๕ MHz หรือวิทยุพุทธ
ศาสนาแห่งชาติและสังคม คลื่นปัญญานันทะเรดิโอ เวลา ๖.๐๐ - ๗.๐๐ น.

๑ สัปดาห์ ก่อนอาพาธหนักท่านเจ้าอาวาสได้ปฏิบัติกิจนิมนต์ตามปกติ ไม่ได้
ยกเลิก แม้จะมีอาการไข้ ไอ อ่อนเพลียอยู่บ้าง สำาคัญไปว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา พอ
ฉันยาที่นำาติดตัวไป อาการดีขึ้นก็ทำางานต่อ จนกระทั่งคืนวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
อาการแสดงชัดเจนขึ้นหลังกลับจากอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถึงสนามบิน
สุวรรณภูมิถึงวัดชลประทานรังสฤษดิ์ประมาณ ๔ ทุ่มเศษ พระอาจารย์เลขาฯ เจ้า
อาวาสจึงโทร.ปรึกษาจะนำาหลวงพ่อไปตรวจที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชลประทาน 
เนื่องจากมีอาการไข้ อ่อนเพลีย ไอ และเหนื่อยมาก จึงแนะนำาให้นอนโรงพยาบาล
เพื่อตรวจเช็คร่างกายโดยละเอียดพร้อมทั้งเอกซเรย์ ปอด ซึ่งพบว่ามีอาการอักเสบ
ของปอดด้านซ้ายรุนแรง ไข้สูง หายใจเร็วและดูเหนื่อยมาก จำาเป็นต้องใส่ท่อหายใจ
ช่วย และย้ายลงไอซียู แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงส่งต่อไปรักษาที่หน่วยวิกฤตระบบหายใจ 
(อาร์.ซี.ยู) โรงพยาบาลศิริราช หลังจากรับไว้ในโรงพยาบาลชลประทาน ๒๔ ชั่วโมง

ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยการประสานงานอย่างดีเยี่ยมของศาสตราจารย์
เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ  แพทย์ประจำาพระองค์ (อดีตผู้อำานวยการ 
รพ.ชลประทาน) ตั้งแต่รับย้ายจาก รพ.ชลประทานเข้ารับการรักษาต่อที่ รพ.ศิริราช  
พร้อมกันนี้ได้จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อดูแลท่านเจ้าอาวาสอย่างเต็มที่
และใกล้ชิด แต่เนื่องจากการติดเชื้อที่เริ่มจากปอดข้างซ้ายค่อนข้างรุนแรง และแพร่
กระจายเข้ากระแสโลหิตอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบทำาให้อวัยวะสำาคัญ ได้แก่ ไต, ตับ 
เสื่อมหน้าที่ลงอย่างเฉียบพลัน โดยเริ่มจากไตก่อน นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสริม คือ 
สูงอายุ จึงทำาให้เกิดภาวะไต, ตับวายในที่สุด    ยิ่งไปกว่านั้น ยังเกิดภาวะแทรกซ้อน 
คือ ช็อค เนื่องจากการเสียเลือดมาก เกิดจากการที่เส้นเลือดขอดของทวารแตก ซึ่ง
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เป็นผลมาจากตับ แม้ทีมแพทย์ต้องทำางานอย่างหนัก เพื่อแก้วิกฤติการเจ็บป่วยที่
เกิดขึ้นซ้ำาซ้อนในแต่ละครั้งผ่านไปได้  แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ ท่านเจ้าอาวาส
มรณภาพลงในวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๒ น. รวมเวลาที่นอน
รักษาตัวอยู่ รพ.ศิริราช ๒ เดือน ๔ วัน

ขออานิสงส์แห่งคุณงามความดีที่ท่านเจ้าอาวาสได้กระทำาสำาเร็จเพื่อสังคม 
ประเทศชาติมาตลอดชีวิต จงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านสถิตสถาพรอย่างมี
ความสุขในสัมปรายภพชั่วนิรันดร

น�ยแพทย์อุทัย สุภ�พ 
ผู้อํานวยการคลินิกสุขภาพ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

อดีตผู้อํานวยการโรงพยาบาลชลประทาน
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คำาไว้อาลัย

ผมเองมีบ้านพักอยู่ในพื้นที่ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และยังเคยได้
รับราชการเป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มีที่ตั้งหน่วยอยู่แถวทุ่ง
สีกัน เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่ติดต่อกับอำาเภอปากเกร็ด ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดชลประ-
ทานรังสฤษดิ์ จึงได้มีโอกาสเข้าทำาบุญที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์อยู่บ่อยครั้ง  ผมเอง
เคารพนับถือหลวงปู่ปัญญานันทะ ที่มรณภาพ ไปแล้วเป็นอย่างยิ่ง สำาหรับท่านเจ้า
คุณพระธรรมวิมลโมลี ผมที่โอกาสก็ได้ทำางานใกล้ชิดท่าน ก็เมื่อผมรับเป็น ที่ปรึกษา    
คณะกรรมการกองทุนครูเสือสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย วัดชลประทานรังสฤษดิ์   
ต่อมา เมื่อวันที่  ๗ เมษายน ๒๕๕๖ ผมได้ทราบข่าวว่า ท่านมรณภาพ รู้สึกเสียใจ
และเสียดายที่ต้องเสียพระเถระผู้ทรงศีล มากความรู้ความสามารถในการเผยแพร่
พระศาสนา

ผมเองได้มาทำางานสนับสนุน โครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด  
ของ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร  กุลละวณิชย์  องคมนตรี/ประธานโครงการฯ ที่ ลานมวย
ครูเสือ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ โดย ดร.ดิเรก   ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี/ 
รองประธานโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด/ประธานคณะกรรมการ
กองทุนครูเสือสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย วัดชลประทานรังสฤษดิ์  ได้เชิญผมเป็น
ที่ปรึกษา ผมรีบตอบรับ เพราะนอกจากได้ช่วยงาน ฯพณฯ  พลเอก พิจิตร  กุลละ-
วณิชย์  แล้วยังได้รับใช้ช่วยงานพระพุทธศาสนา ใน วัดชลประทานรังสฤษดิ์  อีกด้วย 

สุดท้ายนี้ ผมขอสรรเสริญในความดีงาม ที่ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี ได้
กระทำาไว้ ตัวอย่างการกระทำาความดีของท่านเจ้าคุณ พระธรรมวิมลโมลี จะเป็นแบบ
อย่างให้สานุศิษย์วัดชลประทานรังสฤษดิ์และพุทธศาสนิกชน ได้ประพฤติปฏิบัติตาม 
เพื่อเป็นหนทางให้ประเทศชาติ และสังคมไทย อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สืบต่อไป   

พลเอก เหมรัฐ ขำ�นิล
นายกสมาคมชาวกรุงศรีอยุธยา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนครูเสือสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย วัดชลประทานรังสฤษดิ์
อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
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คำาไว้อาลัย

เนื่องในโอกาสงานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระธรรมวิมล
โมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง  
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗ อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙  อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-
เนปาล  ยังความอาลัยให้เหล่าลูกศิษย์เป็นอย่างยิ่ง จริยวัตรและปฏิปทาตลอดจน
ความดีงามทั้งหลายของท่านที่ได้ปฏิบัติมาจะอยู่ในจิตใจของพวกเราเหล่าลูกศิษย์
ตลอดไป

ในนามตัวแทนสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ และมูลนิธิวีระภุชงค์ ขอแสดง 
กตัญญูกตเวทิตาธรรมด้วยตั้งใจเป็นอุบาสกที่ดีและมุ่งมั่นทำางานรับใช้พระพุทธ
ศาสนา ตามคำาแนะนำาของหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลีได้สอนให้พวกเราเหล่าลูกศิษย์ 
ได้ตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของตนในฐานะพุทธบริษัท

วันนี้โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธ
ภูมิ อินเดีย-เนปาล ของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ได้ดำาเนินการติดต่อกันมา
เป็นปีที่ ๕ แล้วและตลอดระยะเวลาการทำางานของสถาบันฯนับแต่รุ่นที่ ๒ จนถึงรุ่น
ที่ ๕ หลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลีได้มีเมตตานุเคราะห์ในการเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
ให้คำาแนะนำาและคัดสรรค์พระสงฆ์ในวัดชลประทานรังสฤษดิ์และพระสงฆ์ในเขต
ภาคใต้ให้เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ฯ มาโดยตลอดทุกปี ความ
เมตตาเหนือประมาณท่ีท่านมอบให้ผมและคณะลูกศิษย์ล้วนทำาให้พวกเราเกิดแรง
กายแรงใจในการทำางานเป็นอย่างยิ่ง 

ขออำานาจแห่งผลบุญทั้งหลายและการประพฤติดี ปฏิบัติชอบของหลวงพ่อ
พระธรรมวิมลโมลี ซึ่งท่านได้บำาเพ็ญมาโดยตลอดชีวิตในเพศบรรพชิต จงเป็นพลว-
ปัจจัยอำานวยอิฏฐวิบากสุขสมบัติในสุคติสัมปรายภพตลอดไปเทอญ

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์
เลขานุการชมรมโพธิคยา ๙๘๐

เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐
กรรมการมูลนิธิวีระภุชงค์
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อาลัยรักและเสียดาย หลวงพ่อ

ผมมีโอกาสได้รู้จักหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ ขณะที่
ผมรับราชการ    เป็นนายทหารคนสนิทรองแม่ทัพภาคที่ ๓ (พลตรี ประหยัด  รอดโพธิ์ทอง  
- ยศขณะนั้น) ที่จังหวัดพิษณุโลก หลวงพ่อยังเป็นพระมหารุ่น ธีรปัญโญ ผมมียศเพียง
ร้อยโท ผมมีโอกาสได้ฟังหลวงพ่อบรรยาย เรื่องอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ให้
กับรองแม่ทัพภาคที่ ๓ กับชาวบ้านฟัง ท่านเป็นพระหนุ่มเพิ่งจบเปรียญ ๙ ใหม่ๆ มีลีลา
การเทศน์และบรรยายไม่แพ้พระพยอม กัลยาโน ซึ่งกำาลังโด่งดังในตอนนั้น ทำาให้ผมเกิด
ความประทับใจหลวงพ่อในครั้งแรก

หลังจากนั้นผมได้รับมอบจาก รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ให้เป็นผู้ประสานงาน นำาพระ
สงฆ์นักพัฒนาจากกองทัพภาคที่ ๓ จำานวน ๓ รูป มาร่วมออกรายการ “สนทนาปัญหา
บ้านเมือง”  ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เรื่องแนวทางการพัฒนาตามอุดมการณ์
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาที่หลวงพ่อได้ทำาใน
ครั้งนั้น แต่ในช่วงปี ๒๕๒๘ – ๒๕๔๔ ผมได้ห่างจากการติดต่อกับหลวงพ่อ เพราะย้ายไป
รับราชการในภาคใต้ (กองทัพภาคที่ ๔) และในภาคเหนือที่ อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผมได้ย้ายกลับมารับราชการที่กรุงเทพฯ และได้รับพระราชทานยศพลตรี เมื่อปี 
๒๕๔๘ ได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ บ่อยครั้ง เนื่องจากมีบ้าน
พักอยู่ใกล้กับวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ซึ่งตอนนั้นท่านเป็นพระเทพปริยัตเมธี และดำารง
ตำาแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๗ ด้วย จนกระทั่งในปี ๒๕๕๐ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวง
พ่อปัญญานันทภิกขุ) ได้มรณภาพลง และผมได้มาร่วมงานสวดอภิธรรม  หลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ ในช่วงสวดอภิธรรม ๑๐๐ วัน หลายครั้ง ขณะท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดชล
ประทานรังสฤษดิ์อยู่

พอหลวงพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ท่านได้เอ่ยปาก
ชักชวนให้มาช่วยงาน ในตำาแหน่งไวยาวัจกร ซึ่งผมได้รับปากกับหลวงพ่อ และหลวงพ่อ 
ได้มีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นไวยาวัจกรของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตั้งแต่ วันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๕๑ ซึ่งหลังจากแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกรอย่างเป็นทางการแล้ว ท่านได้มอบงานที่สำาคัญ
หลายงาน เช่น มอบอำานาจให้เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำา 
กับบริษัทผู้รับจ้าง แต่งตั้งให้เป็นประธานตรวจการจ้างเหมาก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำา เป็น
ผู้ลงนามในสัญญาจ้างและเป็นประธานตรวจการจ้างการเขียนภาพฝาผนังภายในอุโบสถ
กลางน้ำา ฯลฯ

ในช่วงที่ผมปฏิบัติหน้าที่ไวยาวัจกร ๕ ปีเต็ม ตั้งแต่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ ถึง ๗ 
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เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิด ได้ร่วมปฏิบัติงาน ได้ฟังเทศน์ ได้ฟังบรรยาย ได้
สนทนา ได้ปรนนิบัติสนองงานในหน้าที่ ได้ติดตาม ได้ปรึกษาหารือ ได้ขอความเห็น ได้ขอ
ความรู้ ในทุกๆ เรื่อง ในทุกๆ ด้าน ทำาให้ผมได้เห็น ได้ทราบ ได้รู้ ถึงความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ ของหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี นั้น มีมากมายหลายประการ

ประการที่หนึ่ง “คว�มเป็นนักก�รศึกษ�” หลวงพ่อเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔ แต่หลวงพ่อมีความพยายามศึกษาเล่าเรียนต่อและสามารถสอบได้ “นักธรรมเอก” 
ในปี ๒๕๑๒ สอบได้ “เปรียญธรรม ๙” ในปี ๒๕๒๓ สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท “ศาสน
ศาสตร์มหาบัณฑิต” จากมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย    ในปี ๒๕๔๙ ซึ่งนอกจากศึกษา
ด้วยตนเองแล้ว หลวงพ่อยังส่งเสริมงานการศึกษา จะเห็นได้จากประวัติของหลวงพ่อ ใน
การเป็นครูสอนปริยัติธรรม เป็นอาจารย์ใหญ่สำานักเรียนปริยัติธรรม เป็นกรรมการตรวจ
ข้อสอบธรรมสนามหลวง ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้สงเคราะห์
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิษย์วัด ให้ได้รับการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาให้ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้แสดงถึงความเป็นนักการศึกษาที่แท้จริงในจิตวิญญาณของหลวงพ่อ

ประการที่สอง “คว�มเป็นนักบริห�ร” ในช่วง ๕ ปีกว่า ที่ได้ใกล้ชิดหลวงพ่อ 
ผมมีโอกาสได้รับราชการมาหลายหน่วยงานในกองทัพจนจะเกษียณอายุราชการในเดือน 
กันยายน ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ ผมได้เห็นความสามารถในการบริหารงานที่ดีเยี่ยมของหลวง
พ่อ เริ่มตั้งแต่ หลวงพ่อสามารถสานต่อปณิธาณของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เช่น การ
ก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำา ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำาเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนสำาเร็จเรียบร้อย สมบูรณ์ สวยงาม ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ
ไม่กี่เดือน งานอุปสมบทพระภิกษุทุกเดือน เดือนละประมาณ ๑๐๐ รูป งานจัดแสดง
พระธรรมเทศนาทุกวันพระตลอดปี งานจัดแสดงปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ งานจัดให้
มีการแสดงธรรมในงานศพทุกคืนของการสวดอภิธรรม และก่อนการฌาปนกิจศพ หรือ
พระราชทานเพลิงศพ ฯลฯ ซึ่งหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี ยังคงสืบสาน รักษาเอกลักษณ์
ของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ที่หลวงพ่อปัญญาได้ริเริ่มไว้ให้ดำารงอยู่คู่วัดชลประทาน- 
รังสฤษดิ์ตลอดไป นอกจากนี้หลวงพ่อยังได้ริเริ่มจัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่ง
ชาติและสังคม คลื่นปัญญานันทะเรดิโอ เอฟ เอ็ม ๑๐๔.๗๕ เมกกะเฮิร์ซ เผยแผ่ธรรมะ
ออกอากาศ เวลา ๐๔.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงปัจจุบันโดยหลวงพ่อมอบ
อำานาจให้ผมไปทำาสัญญาติดตั้งเสาอากาศบนตึกจัสมิน ถนนแจ้งวัฒนะ และหลวงพ่อจะ
เทศนาออกอากาศทุกเช้า เวลา ๐๖๐๐ – ๐๗๐๐ น. ทุกวัน ถ้าไม่ติดภารกิจที่อื่น หรือ
ป่วยเสียก่อน นอกจากนี้ หลวงพ่อสามารถบริหารงานของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ใน
ทุกๆ ด้าน เช่น การบริหารสถานที่     ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การบริหารบุคลากร ได้
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แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้พระภิกษุอย่างชัดเจน การบริหาร  การใช้จ่ายเงินภายใน
วัดอย่างเป็นระบบ อีกเรื่องหนึ่ง คือ การจัดทำาการรังวัดที่ดินทางวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
จัดทำาโฉนดใหม่จนเรียบร้อย ทั้งภายในวัดและที่ดินอื่นๆ ของวัด นอกจากนี้ซึ่งเป็นเรื่อง
สำาคัญ คือ หลวงพ่อดำาเนินการขอพระราชทานยกวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ซึ่งเป็นวัด
ราษฎร์ เป็นพระอารามหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ยกวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป สิ่งที่ผมกล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่แสดงให้
เห็นถึง “ความเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม หรือนักบริหารมืออาชีพ ของหลวงพ่อ” เพียง ๕ ปี 
กว่า ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ก็มีผลงานทางด้านบริหารมากมายที่สมควร
ได้รับการยกย่อง

ประการที่สาม “คว�มเป็นนักเทศน์ นักเผยแผ่” ผมโชคดีที่มีโอกาสได้เห็นแวว
การเป็นนักเทศน์   ของหลวงพ่อ ตั้งแต่ผมมียศเพียงร้อยโท ในปี ๒๕๒๕ ซึ่งขณะนั้นพระ
พยอม กัลยาโน กำาลังมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการเทศน์มาก พอผมได้ฟังหลวงพ่อพระ
ธรรมวิมลโมลี ซี่งขณะนั้นเป็นเพียงพระมหารุ่น ธีรปัญโญ    เพิ่งจบเปรียญ ๙ ได้ ๒ ปี ไป
เทศน์ที่จังหวัดพิษณุโลก พอผมได้ฟังก็มีความรู้สึกประทับใจในลีลาการเทศน์ และบอก
กับหลายคนว่า ท่านเทศน์ได้ไม่แพ้พระพยอม ในขณะนั้น ซึ่งการเทศน์มีเนื้อหาธรรมะที่
แน่น ซึ่งในภายหลังที่ได้ฟังต่อๆ มา จนกระทั่งมาสนองงานรับใช้หลวงพ่อ และได้ติดตาม
ฟังเทศน์ของหลวงพ่อในโอกาสต่างๆ แล้ว หรือได้ฟังพระสังฆาธิการ พระเถระผู้ใหญ่ 
ท่านพูดเสมอว่า หลวงพ่อเป็นนักเทศน์ติดอันดับท็อปเท็นของเมืองไทย เพราะหลวงพ่อ
เทศน์ได้โดนใจ ตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม ทั้งถูกต้องและถูกใจ แน่นในเนื้อหาและหลัก
ธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์จริงๆ ดังนั้น หลวง-
พ่อจึงเป็น “นักเทศน์ นักเผยแผ่” ในดวงใจของญาติโยม

ประการที่สี่ “คว�มเป็นนักพัฒน�” ความเป็นนักพัฒนาของหลวงพ่อนั้น ผมมี
โอกาสได้เห็นตั้งแต่ผมได้รู้จักหลวงพ่อดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะอำาเภอลับแล จังหวัดอุตร-
ดิตถ์ ท่านได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา โดยเฉพาะปัจจัยหลักของการพัฒนาทั้งปวง 
คือการพัฒนาคนที่เป็นรากฐานหรือพื้นฐานของการพัฒนา และ  ที่สำาคัญยิ่งกว่านั้นคือ 
การพัฒนาการศึกษาหรือการพัฒนาองค์ความรู้ และการพัฒนาจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนที่สำาคัญ
ที่สุด ก่อนที่จะนำาไปสู่การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจในที่สุด หลวงพ่อได้มอง
เห็นตรงนี้  ท่านมองเห็น และเข้าใจจนแจ่มแจ้ง ท่านจึงได้พัฒนาสิ่งแรกคือ การพัฒนา
ตนเอง ศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่เริ่มบวช ได้ศึกษาจนจบนักธรรมเอก จบเปรียญ ๙ ประโยค 
เมื่อปี ๒๕๒๓ เมื่อจบแล้ว ท่านได้นำาความรู้สู่การปฏิบัติจริงในสนาม คือ นำาลงไปสอน 
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โดยท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ สำานักเรียนปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ภาค ๕ วัดคลองโพธิ์ 
อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  และในปี ๒๕๒๔ – ๒๕๓๑ ท่านได้พัฒนาสำานัก
เรียนปริยัติธรรมวัดคลองโพธิ์ จนประสบความสำาเร็จ มีภิกษุ สามเณร สอบเปรียญธรรม
ได้จำานวนมาก นอกจากนี้ หลวงพ่อได้ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ เป็นวิทยากรหลักในการ
เผยแพร่ อุดมการณ์แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ซึ่งในการเป็นวิทยากรนั้น ช่วงที่ผมเป็น
นายทหารคนสนิท (ท.ส.) รองแม่ทัพภาคที่ ๓ (พลตรี ประหยัด  รอดโพธิ์ทอง - ยศขณะ
นั้น) ผมมีโอกาสได้ฟังการบรรยาย ได้เทศนาให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ
ฟัง หลวงพ่อทั้งบรรยายและเทศนาให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจที่จะนำาหลักธรรมขององค์
สัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตได้ ด้วยความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจของ
หลวงพ่อ จึงได้รับรางวัล ซึ่งผมถือว่าเป็นเครื่องหมายของการเป็นนักพัฒนาของหลวงพ่อ
ในช่วงนั้น คือ

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับโล่ “อนุรักษ์คนดีมีศีลธรรม” ของคณะชุมนุมฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (ฟ.ป.ท.) โดย ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี 
เป็นผู้มอบถวาย

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับโล่วิทยากรเผยแผ่อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดิน 
ทอง จาก ฯพณฯ พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร รองนายกรัฐมนตรี

ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรทองคำา สาขาพัฒนาสังคม 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นอกจากการแสดงความเป็นนักพัฒนาของหลวงพ่อตามที่กล่าวมาแล้ว เมื่อ
หลวงพ่อดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ 
และหลวงพ่อได้มีหนังสือแต่งตั้งให้ผมเป็นไวยาวัจกร วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตั้งแต่วัน
ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ ด้วยนั้น ทำาให้ผมเห็นความเป็นนักพัฒนา  ที่สมบูรณ์ของหลวงพ่อ
เพิ่มมากขึ้น ทั้งการพัฒนาศาสนบุคคล และพัฒนาศาสนวัตถุ ซึ่งมีมากมาย ซึ่งจะเห็นได้
จากประวัติโดยละเอียด แต่ที่เป็นรูปธรรม คือ การบริหารจัดการ การก่อสร้างสิ่งใหม่ การ
บูรณะซ่อมแซม   การสร้างเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะ คือ จัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติและสังคม คลื่นปัญญานันทะเรดิโอ เอฟ เอ็ม ๑๐๔.๗๕ เมกกะเฮิร์ซ ขึ้น
ภายในวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ซึ่งสิ่งที่เป็นผลงาน เป็นตัวชี้วัด ของการเป็นนักพัฒนาของ
หลวงพ่อ เราสามารถเห็นได้ในประวัติ ในวัดชลประทานรังสฤษดิ์   ในอุโบสถกลางน้ำา ที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และที่อื่นๆ ที่ผมไม่สามารถนำามากล่าวได้หมด 
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ประการที่ห้า “คว�มเป็นนักปกครอง” ความเป็นนักปกครองของหลวงพ่อ ผม
คงจะไม่ต้องสาธยายเพราะสิ่งที่เป็นผลงาน เป็นประกาศนียบัตร คือ หลวงพ่อได้รับ
ตำาแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์มาโดยตลอด ตั้งแต่จบการศึกษาเปรียญ ๙ ประโยค 
ในปี ๒๕๒๓ จนถึง มรณภาพในปี ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๓๓ ปี เช่น

พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๒ เป็นเจ้าคณะอำาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๒๙–๒๕๓๐     เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๓๒     เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๗
พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๗ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๕๑ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๖ เป็น เจ้าคณะภาค ๑๗
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ เป็น เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  เป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ ์พระอารามหลวง
ซึ่งการเป็นนักปกครองที่มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ และผลงานที่

ปรากฏ หลวงพ่อจึงได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์ ให้ดำารงตำาแหน่งทางการปกครองที่
สำาคัญมาอย่างต่อเนื่องจนหลวงพ่อมรณะภาพ

ในช่วง ๕ ปีกว่า ที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งไวยาวัจกร และหลวงพ่อเป็น
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ นั้น ผมยังช่วยงานหลวงพ่อได้ไม่มาก เพราะในเวลา
ราชการผมต้องไปปฏิบัติราชการ ในตำาแหน่งของทางราชการ จะมาช่วยในงานที่หลวง
พ่อขอให้ช่วยในวันหยุด หรือวันที่หลวงพ่อและทางวัดมีงานมอบให้ทำา แต่ในงานที่สำาคัญ
ของหลวงพ่อ หรือทางวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ผมมีโอกาสไปร่วมโดยตลอด  จากการที่
ได้เห็นการปฏิบัติงาน ได้บรรยาย ได้ฟังเทศนา ได้ปรึกษาหารือ ได้ร่วมประชุม รวมทั้ง
ได้พูดคุย กับหลวงพ่อ ทำาให้ได้ข้อสรุปว่า หลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี ท่านเป็นจอมยุทธ
ทั้ง การเป็นนักการศึกษา การเป็นนักบริหาร การเป็นนักเทศน์ นักเผยแผ่ การเป็นนัก
พัฒนา และการเป็นนักปกครอง ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ที่
ครบถ้วน และครบเครื่อง ทำาให้พระเถระผู้ใหญ่ พระสังฆาธิการ รวมทั้งญาติโยมทุกท่าน
ที่รู้จัก รวมทั้งผมและครอบครัว รู้สึกมีความอาลัยและรู้สึกเสียดายต่อการจากไป ของ
หลวงพ่อเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าหลวงพ่อยังอยู่ คงจะสร้างประโยชน์อันมากมายมหาศาล
ให้แก่ประชาชน ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา เหลือคณานับ  

ในช่วงสุดท้ายของชีวิตหลวงพ่อ ผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมงาน และได้รับใช้หลวง
พ่อ ในการสวดมนต์มงคลนพเคราะห์ และพิธีทักษิณานุปทาน ในงานมงคลฉลองครบ 
๗๒ ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะหนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เมื่อ ๓๑ 
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มกราคม และ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ป่วย  ต้องเข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ด้วยโรคปอดติดเชื้อ ในช่วงที่หลวงพ่อ
ป่วยอยู่ที่ห้อง RCU ชั้น ๒ ตึกอัษฎางค์ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๒ เดือน
กว่านั้น ถ้ามีเวลาว่างผมจะแวะไปที่โรงพยาบาลตลอดทั้งวันราชการ และวันหยุด เพื่อดู
อาการ สอบถามอาการจากหลวงพี่เจริญ จากหมี   จากเอียด และแพทย์ พยาบาล และ
มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมในบางครั้ง บางทีหลวงพ่อก็อาการดีขึ้น บางทีก็ทรุดหนัก จนกระทั่ง
ก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพ ๑ อาทิตย์ ผมมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยม หลวงพ่อถามผมชัดเจน
ว่า “จะกลับวัดได้เมื่อไหร่” ผมตอบไปว่า รอให้หลวงพ่อปลอดภัยและแข็งแรงกว่านี้สัก
หน่อย พวกเราจะพาหลวงพ่อกลับวัดอย่างแน่นอน หลวงพ่อก็นิ่งไม่พูดอะไรต่อ

จนกระทั่งตอนสายวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ ผมได้รับโทรศัพท์จากเอียด 
หลานหลวงพ่อว่า อาการหลวงพ่อไม่ค่อยดี ผมและภรรยาจึงรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาล
ศิริราช พบว่าอาการของหลวงพ่อหนักจริง ทุกคนที่เฝ้าอยู่ที่นั่นต่างมีสีหน้าและอาการ
วิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัด จนกระทั่งเวลา ๑๕.๐๐ น. กว่าๆ แพทย์ได้เชิญพี่ชาย พี่สาว
ของหลวงพ่อ ญาติ หลวงพี่เจริญ คนใกล้ชิด หมี เอียด พลตำารวจโทธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ 
และผม  เข้าไปที่เตียงหลวงพ่อ แล้วอธิบายถึงอาการและเหตุผลที่จะต้องปล่อยให้หลวง
พ่อละสังขารฟังอย่างละเอียด จากนั้นหลวงพ่อก็ละสังขารไปต่อหน้าพวกเราทุกคนที่อยู่
ในห้อง เมื่อเวลา ๑๕.๓๒ น. ด้วยอาการอันสงบ และท่านพลตำารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ 
เป็นผู้ปิดตาหลวงพ่อเป็นวาระสุดท้าย

การจากไปของหลวงพ่อทั้งที่หลวงพ่อยังมีตำาแหน่งและภาระหน้าที่ที่สำาคัญ
และมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และพระพุทธศาสนา นับเป็นความสูญเสีย 
ที่ยิ่งใหญ่ ในความรู้สึกของผม ครอบครัว และบุคคลที่เคารพรักและนับถือหลวงพ่อเป็น
อย่างที่สุด

ด้วยอานุภาพแห่งคุณงามความดี ตลอดจนบุญกุศลที่หลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี 
ได้บำาเพ็ญมาตลอดชีวิต รวมทั้งกุศลผลบุญที่บรรดาศิษยานุศิษย์ ญาติมิตร ได้ร่วมกัน
บำาเพ็ญ โปรดเป็นปัจจัยนำาดวงวิญญาณของหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลีไปสู่สุคติ ใน
สัมปรายภพด้วยเทอญ

พลโท พิช�ติ  เขม้นจันทร์
ไวยาวัจกร วัดชลประทานรังสฤษดิ์
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จากเบื้องล่าง ถึงเบื้องบน

“ก็พระท่�นพูดเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกอยู่แล้วครับหลวงพ่อ 
ผมจะพูดซ้ำ�กับท่�นจะดีหรือครับ?”    

“เร�ก็พูดแบบสำ�นวนช�วบ้�นๆ ซี่ เข�จะได้ฟังเข้�ใจง่�ย”  

นี่เป็นที่มาของการจัดรายการ “พระไตรปิฎกสําหรับชาวบ้าน” ที่หลวงพ่อ
ได้เมตตาให้ “ประสก” จัดรายการวิทยุของวัดเมื่อแรกๆที่ก่อตั้งสถานีวิทยุ พระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติและสังคม

คลื่นปัญญานันทะเรดิโอ ๑๐๔.๗๕ MHz. และประสกก็ได้จัดรายการมา
ตั้งแต่ เสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ โดยท่านจะแนะนำาการเลือกพระสูตรที่น่าสนใจ
เหมาะที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังระดับชาวบ้านแก่ประสกเสมอ จนถึงปัจจุบัน   
เมื่อท่านมาด่วนจากไปจึงเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะรวดเร็วปานนี้   ประสกไม่มีทาง
เลือกใดๆ ที่จะตอบแทนและระลึกในพระคุณของท่านได้  จึงได้คุยกับมวลศิษย์ที่ได้
สอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  และขอคำาปรึกษาจากพระคุณเจ้าที่เคารพนับถือ
ในวัดว่า จะขอจัดทำาดอกไม้เพื่อจะร่วมส่งหลวงพ่อครั้งสุดท้าย  และก็เป็นเอกฉันท์
ที่จะจัดทำาเป็นดอกบัว เนื่องจากท่านเป็นพระที่เราทั้งหลาย รักเคารพท่านเป็นที่สุด 
กราบไหว้ท่านได้อย่างสนิทใจ และเป็นมงคลแก่เราทุกครั้งที่ได้พบเห็น ได้ฟังท่านพูด 
ได้เห็นรอยยิ้ม และได้ฟังธรรมจากท่าน  โดยมี พระครูสังฆกิจพิมล, พระมหาเจริญ 
รักษาการเจ้าอาวาส, พระมหาสุคนธ์, พระธีรพล ฯ  ร่วมประเดิมเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในการจัดทำา ดอกบัว อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายของวัดชลฯ สถาบันการศึกษา
สันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ( SIBA ) ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงินและแรงกายช่วยกันจัด
ทำาทั้งวันธรรมดา เสาร์ อาทิตย์ จนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือ ประดิษฐ์ดอกไม้ที่พวกเราคิดว่าดีที่สุดจากหัวใจ เพื่อมาร่วมส่งหลวงพ่อเป็นครั้ง
สุดท้าย ที่จากไปชั่วนิรันดร  พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ หลวงพ่อ
รุ่น ที่พวกเรารู้จัก  หลวงพ่อของพวกเราทั้งหลาย
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ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่เกิดจากที่ต่ำาสุด คือ โคลนเลน และเมื่อได้บานก็บาน
สูงสุดไม่มีสิ่งสกปรกใดๆ ที่จะติดต้องติดตัว ทั้งมีกลิ่นหอมสะอาดชื่นใจ เป็นดอกไม้ที่
ใช้เพื่อบูชาพระมาแต่สมัยครั้งพระพุทธองค์ยังมีพระชนม์อยู่ เหมาะสมที่สุดที่จะถูก
เลือกเป็นดอกไม้ที่เราทั้งหลายจะถือมาร่วมถวายส่งท่านเป็นครั้งสุดท้าย ที่ท่านจาก
พวกเราไปชั่วนิรันดร  

การทำาจัดเป็น ๔ รูปแบบ คือ เป็นของพระ  ๓ แบบ  ของอุบาสก อุบาสิกา  ๑ แบบ  

เนื่องจากมีผู้ถามบ่อยครั้งถึงการที่ทำาหลายแบบ และประสกไม่เรียกว่า 
“ดอกไม้จันทน์”  อีกทั้งมีสีสันไม่เหมือนที่อื่นๆ  ขอเรียนอธิบายดังนี้
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ดอกบัว   เป็นดอกบัวสาย  
สีฟ้�  เนื่องจากหลวงพ่อเกิด

วันศุกร์  เกสรสีเหลือง  หมายถึง 
พุทธศาสนาที่เรานับถือ บ�งดอก
เป็นสีเหลือง  ( เฉพาะของพระ
บางแบบ ) เนื่องจากท่านเป็น
พระสงฆ์และเพื่อให้เข้ากับชุด
หัวข้อธรรมที่ได้จัดไว้ให้เหมาะ
กับศีลวัตรตามพรรษาของท่าน                  

ธูป ๙ ดอก หมายถึง โลกุตร- 
ธรรม ๙ ได้แก่ โสดามรรค โสดา 
ผล สกทาคามีมรรค สกทาคามี
ผล อนาคามีมรรค อนาคามีผล 
อรหัตมรรค  อรหัตผล  และ
นิพพาน  ล้อมรอบเทียน ๑ เล่ม  
หมายถึงปัญญา  ที่จะนำาพาไปให้
ถึงขั้นโลกุตรธรรม  อันเป็นจุดมุ่ง
หมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาที่
ศาสนิกทั้งหลายจะต้องพัฒนาจิต
ของตนไปให้เข้าถึงให้จงได้

ธูปสีม่วง ๙ ดอก (ของ
อุบาสก อุบาสิกา ) หมายถึง สี
ของปุถุชน ที่ยังจะต้องพัฒนา
อีกมากกว่าจะถึงขั้นโลกุตรธรรม 
เพราะ ปุถุชน หมายถึงบุคคลที่
ยังหมกมุ่นอยู่กับ  กิเลส  กรรม  
วิบาก  อยู่อย่างเหนียวแน่น โดย
ไม่ปรารถนาที่จะพัฒนาจิตใจของ
ตนให้ไปถึงขั้นโลกุตรธรรมอย่าง
จริงจังแต่อย่างใด

ธูป ๓ สี   ( ของพระ ) หมาย
ถึง ศีล สมาธิ  ปัญญา ที่พระต้อง
พัฒนาไปให้ถึง ในอริชาติของ
ท่านให้ได้
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พวกเราทั้งหลายต่างมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อของเรายัง
อยู่ ยังไม่ได้จากพวกเราไปไหน เราทั้งหลายจึงขอนําถวาย
ดอกบัว ที่จัดทําขึ้นจากหัวใจเพื่อบุคคลอันเป็นที่รัก หลวง
พ่อของพวกเรา พร้อมกันมาส่งท่านที่เดินทางไปสู่สุคติภูมิ
ในเบื้องหน้า   สิ่งที่ท่านได้เมตตาอบรมสั่งสอนเราทั้งหลาย 
ลูกทั้งหลายจะน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่อง
มือ เป็นอริยทรัพย์  และเสบียงเพื่อเดินทางติดตามท่านไป
ในอนาคตกาลอย่างแน่นอน.

จ�ก “ประสก” (อ. มงคล ดีวิมล) 
และ อุบ�สก อุบ�สิก�   

วัดชลประทานรังสฤษดิ์   พระอารามหลวง

ภ า พ ช ุด พ ิธ ีม อ บ อ ุโ บ ส ถ ก ล า ง น ำา ดอกบัวแบบที่ ๑ มี ๕ ดอก  ใช้กับพระนวก, พระ
เถระท้ังหลาย หมายถึงหัวข้อธรรม อินทรีย์ ๕,  พละ ๕ 
คือ สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปัญญา อันเป็นธรรมที่
ต้องใช้ร่วมกันเพื่อพัฒนาจิตไปให้ถึงขั้นโลกุตรธรรม ๙ 
ให้จงได้

ดอกบัวแบบที่ ๒ มี ๗ ดอก  ใช้กับพระผู้ใหญ่, 
พระมหาเถระชั้นต่างๆ  ที่ต้องเจริญโพชฌงค์ ๗ คือสติ  
ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ  ปัสสัทธิ  สมาธิ  อุเบกขา  อัน
เป็นองค์ธรรมที่นำาเข้าสู่การตรัสรู้  เพื่อพัฒนาจิตไป
ให้ถึงขั้นโลกุตรธรรม ๙ ให้ได้ในชาติปัจจุบัน   เพราะ
ท่านเป็นผู้รู้ราตรีมานานแล้ว                                                                                   

ดอกบัวแบบที่ ๓ มี ๙ ดอก ( มีธูป สีทอง ) ใช้
กับพระมหาเถระชั้นพรหมขึ้นไป  ที่ท่านได้พัฒนาจิต
ของท่านไปจนถึงขั้นโลกุตรธรรมแล้ว คือ ตั้งแต่ชั้น
โสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นอรหัตผล ถ้าท่านยังเจริญอิทธิ-
บาทธรรมอยู่อย่างมั่นคงท่านย่อมเข้าถึงโลกุตรธรรม ๙ 
ในชาติปัจจุบันอย่างแน่นอน  

ดอกบัวแบบที่ ๔ มี ๑ ดอก มีแกนเป็น ธูปสีม่วง 
๙ ดอก ล้อมเทียน ใช้กับอุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย ที่
ยังวนเวียนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก อย่างไม่ลดละ ยัง
ต้องพัฒนาจิตอีกมาก กว่าจะถึงขั้นโลกุตรธรรม  แต่ก็
มีจุดมุ่งหมายแน่นอนแล้ว
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ภ า พ ช ุด พ ิธ ีม อ บ อ ุโ บ ส ถ ก ล า ง น ำา 

ภาพชุดพิธีมอบอุโบสถกลางน้ำา 
ปฐมบทแห่งวัดมหาจุฬาวราราม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สืบสานปณิธานพระพรหมมังคลาจารย์ สมเจตจำานงพระธรรมวิมลโมลี
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

้
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ป ฐ ม บ ท แ ห ่ง ว ัด ม ห า จ ุฬ า ว ร า ร า ม

กำ�หนดก�รส่งมอบอุโบสถกล�งน้ำ� 
มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 
ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
วันเส�ร์ที่ ๖ กรกฎ�คม ๒๕๕๖  เวล� ๑๕.๐๐ น.

เวล� ๑๑.๓๐ น.
- คณะพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
 เดินทางออกจากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
เวล� ๑๔.๓๐ น. 
-  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่  
 สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม 
 เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม    
 ประธานในพิธีเดินทางมาถึงมณฑลพิธีอุโบสถกลางน้ำา
 เวล� ๑๕.๐๐ น. 
-  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประธานในพิธี    
 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-   พระมหาเจริญ สุทฺธิญาณเมธี รักษาการเจ้าอาวาส   
 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ กล่าวถวายรายงาน
-   พระมหาเจริญ สุทฺธิญาณเมธี น้อมถวายเอกสาร แด่ 
 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  
- เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มอบเอกสารแด่ 
 พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ม.มจร.
-   พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
-   เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวสัมโมทนียกถา
-   พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ม.มจร. กล่าวขอบคุณ
-   พระมหาเจริญ สุทฺธิญาณเมธี น้อมถวายสักการะ 
 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  
-   ถวายไทยธรรม
-   พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
-   กรวดน้ำา รับพร
เวล� ๑๖.๐๐ น.  ร�ยก�รพิเศษ
-   มินิคอนเสิร์ต ศิลปินจากคลื่น FM 95 ลูกทุ่งมหานคร 
 โดย คุณวาสุ เลิศจรรยา



380 381

กำ�หนดก�รส่งมอบอุโบสถกล�งน้ำ� 
มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 
ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
วันเส�ร์ที่ ๖ กรกฎ�คม ๒๕๕๖  เวล� ๑๕.๐๐ น.

เวล� ๑๑.๓๐ น.
- คณะพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
 เดินทางออกจากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
เวล� ๑๔.๓๐ น. 
-  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่  
 สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม 
 เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม    
 ประธานในพิธีเดินทางมาถึงมณฑลพิธีอุโบสถกลางน้ำา
 เวล� ๑๕.๐๐ น. 
-  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประธานในพิธี    
 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-   พระมหาเจริญ สุทฺธิญาณเมธี รักษาการเจ้าอาวาส   
 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ กล่าวถวายรายงาน
-   พระมหาเจริญ สุทฺธิญาณเมธี น้อมถวายเอกสาร แด่ 
 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  
- เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มอบเอกสารแด่ 
 พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ม.มจร.
-   พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
-   เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวสัมโมทนียกถา
-   พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ม.มจร. กล่าวขอบคุณ
-   พระมหาเจริญ สุทฺธิญาณเมธี น้อมถวายสักการะ 
 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  
-   ถวายไทยธรรม
-   พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
-   กรวดน้ำา รับพร
เวล� ๑๖.๐๐ น.  ร�ยก�รพิเศษ
-   มินิคอนเสิร์ต ศิลปินจากคลื่น FM 95 ลูกทุ่งมหานคร 
 โดย คุณวาสุ เลิศจรรยา

มหาวิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณราชว ิทยาล ัย
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อ่านเรื่อง“๕ ปีที่สืบสานปณิธาน
หลวงพ่อปัญญาฯ” หน้า ๑๘๗
ประกอบภาพชุดนี้
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ฝ่ายศิลป์
อ.ศักดา วิมลจันทร์

  พระธรรมวิมลโมลี ชี้ธรรม นำาปฏิบัติ
  ช่วยขจัด อวิชชา พาสุขสันต์
 
  วาระนี้ ท่านจากไป ใช่จากพลัน
  ศิษย์พร้อมกัน น้อมคารวะ อาจริยบูชา
  
 

 หนังสืออนุสรณ์
 ง�นพระร�ชท�นเพลิงศพ พระธรรมวิมลโมลี
จัดพิมพ์โดย  คณะกรรมก�รจัดง�นออกเมรุพระร�ชท�นเพลิงศพ 
 พระธรรมวิมลโมลี  ๑๘ กรกฎ�คม ๒๕๕๖
สนับสนุนโดย  โครงก�รกตัููกตเวทีสองศรีพระศ�สน� 
 ห้องสมุดจำ�ปีรัตน์
 และ สม�คมศิษย์วัดชลประท�นรังสฤษดิ์

ค ณ ะ ผู้ จั ด ทำา
 ฝ่ายเรื่อง						 ฝ่ายรูป
 พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์)   สหัสชัย คงจุ้ย
 พระมหาเจริญ สุทฺธิญาณเมธี     พยนต์ พงศ์ธีรภาพ
 พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท       พระมหาวิเชียร อุตฺตมวำโส
 พระมหาณัฐภัทร ฐิตวชิรเมธี    พระมหาสุคนธ์ ฐิติเมธี        
 พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล     
 พระมหาวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน      
 พระสมุห์อาทิตย์ อธิปญฺโญ    
 รศ.สมจิตร วัฒนคุลัง           ฝ่ายพิมพ์
 ดร.ธนานิธ เสือวรรณศรี     บริษัท พิมพ์ดี จำากัด
 เมตตา อิศราภรณ์              โทร. ๐-๒๔๐๑-๙๔๐๑
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