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เกริ่นน�ำ บรรดาสัตว์ที่เกิดมานักปราชญ์ราชบัณฑิต มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้จัดว่า มนุษย์เป็นสัตว์
ประเสริฐ มีภาวะความเป็นผู้มีคุณธรรมสูง จิตใจรู้สึกผิดชอบชั่วดี แยกแยะได้ โดยใช้วิจารณญาณ มีการ
ศึกษา มีวัฒนธรรม จึงเหมาะกัน

นิยามศัพท์

ค�ำว่า “ยอด” เพราะค�ำว่า ยอดคือปลายสูงสุด ตรงกันข้ามถ้าไม่มีคุณธรรม อารยธรรมเป็นได้แค่
ชั้นต�่ำลงมาคือคนและหรือสัตว์ครึ่งคนครึ่ง
ค�ำว่า “วิญญูชน” คือ คนหรือมนุษย์ที่มีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจบแล้ว บรรลุแจ้ง
แทงตลอดและรู้ ไม่มีอะไรที่ติดขัดในสติปัญญาญาณอีก เป็นผู้น�ำก็น�ำได้ดี เป็นประมุขของปวงชนได้ดี
ค�ำว่า “คนเขาไม่ให้ตาย” คนหรือประชาชนทั่วไปที่อยู่ภายใต้การปกครองก็ดี ภายใต้การดูแล หรือ
ภายใต้การบริหาร เมื่อพวกเขาเคารพรักนับถือ แม้ชีวิตก็สละให้ได้ เป็นต้น ในการเมื่อมาถึง ผู้เป็น
ยอดวิญญูหรือผู้น�ำสิ้นสุดลง หรือตายไปหรือจากไป ก็จากไปแต่เพียงร่างกาย แต่คุณงามความดี จะยัง
จารึกบันทึกอยู่ในความทรงจ�ำของพวกผู้อยู่ภายใต้การปกครอง การบริหาร การสั่งสอนอบรมตลอดไป
ไม่เสื่อมคลาย มีแต่จะมากขึ้น พวกสาวกสาวิกา ลูกศิษย์หรือหมู่ชน คือประชากร ก็ยังสร้างอนุสาวรีย์
ท�ำรูปเหมือน ท�ำเหรียญ ถ้ามีโอวาทค�ำสอนก็จัดท�ำเป็นเล่ม เป็นต�ำรา เป็นหนังสืออนุสรณ์ เป็นแผ่นซีดี
เป็นวีดีโอบันทึกค�ำสอน ค�ำพูด ให้เหมือนยังอยู่ชั่วกัปป์ชั่วกัลป์
ดังนั้น การที่คนจะกลายเป็นยอดวิญญู หรือเป็นบุคคลสาธารณะ แล้วกลายมาเป็นยอดมนุษย์ได้
ไม่ใช่อยู่เฉยๆ จักกลายเป็นเช่นว่าได้เหมือน ต้นไม้กลายเป็นหินต้องอาศัยเวลาเป็นล้านๆ ปี เหมือน Fossil
(ซากสัตว์ พืชทับถม) โดยแผ่นดินไหว น�้ำท่วมนานเป็นล้านๆ ปี จักกลายเป็นท่อนหิน หรือแก๊ส หรือน�้ำมัน
ไปตามธรรมชาติ ตรงกันข้ามกันกับ คนกว่ากลายเป็นอัจฉริยชน หรือเป็นยอดวิญญูชน ต้องอาศัยการ
บ�ำเพ็ญบารมี การสร้างตน สร้างคุณงามความดีไปทีละเล็กละน้อย บางคนสร้างเป็นหลายปี, หลายร้อยปี,
หลายล้านปี, เป็นกัปป์เป็นกัลป์กม็ ี แต่เนือ่ งด้วยพืน้ ทีก่ ระดาษมีกำ� หนดจ�ำกัดหน้า ผูเ้ ขียนจะได้ยกมาแสดง
เพียงสักเล็กน้อย ทั้งๆที่ผู้เป็น ยอดวิญญูชน มีจ�ำนวนจนนับไม่ถ้วนทั่วโลก พวกท่านเหล่านั้นควรแก่การ
ยกย่องบูชา ได้ชื่อว่า “เป็นยอดวิญญูชน ที่คนเขาไม่ยอมให้ตาย” เหมือนกัน
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ธรรมชาติได้สร้างทั้งมนุษย์และสัตว์ได้ต่อสู้อุปสรรค ได้ออกแรงท�ำความมานะพยายาม ซึ่งส�ำเร็จ
ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาเอาไว้ ว่าจะให้ส�ำเร็จงานประเภทไหน ดังเช่น เราจะเดินทางจากภาคเหนือลงไป
ทางใต้ของประเทศไทย เราต้องมีจุดประสงค์ เพื่อจะไปจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบลชื่ออะไร ในภาคไหนของ
ไทยเรา จึงจะไปถึงได้ หลวงวิจิตรวาทการ ท่านกล่าวตอนหนึ่งว่า เมื่อเราตัดสินใจ ด�ำเนินชีวิตเปรียบด้วย
การขับรถหรือการขับเรือ ก็ต้องยึดพวงมาลัย หรือหางเสือเรือให้มั่นคง เพราะถ้าประมาทก็เกิดอุบัติเหตุ
รถอาจคว�่ำ หรือวิ่งออกนอกเส้นทาง ถ้าเป็นเรือก็หลงทิศทาง ท่านบอกว่า เราต้องมีก�ำลัง ๓ อย่าง1 คือ
ก�ำลังกายหนึ่ง ๑, ก�ำลังความคิดวิริยะมานะ ๑, ก�ำลังใจ (will power) ๑ ถ้าเราเดินไปตามทางหรือใน
ทะเล แต่เราขาดก�ำลังทั้ง ๓ อย่าง อาจล้มเหลว แต่ถ้าเรามีก�ำลังความคิด ก�ำลังใจ (ไม่ท้อถอย) ย่อมส�ำเร็จ
ท่านให้เปรียบเสมือนปลา ปลาตัวทีว่ า่ ยน�ำ้ ทวนกระแส แสดงว่า เป็นปลามีกำ� ลัง เพราะปลาแข็งแรงเท่านัน้
ที่ว่ายขึ้นไป เพื่อวางไข่ต้นน�้ำเพื่อสืบเชื้อสายพันธุ์ให้คงอยู่คู่วารีต่อไป ส่วนปลาที่ไม่กล้าว่ายทวนกระแส
คอยแต่ไหลไปตามน�้ำมีแต่จะสูญพันธุ์จนตัวตายไปในที่สุด
บทความนี้จะใช้ทฤษฎีการสร้างตนเองหรือหลักธรรมซึ่งทางพระพุทธศาสนาให้ชื่อว่า “บารมี”
ในการสร้างตนเองให้ กลายเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกผู้ยิ่งใหญ่ หรือยอดวิญญูชนด้วยหลักหรือ
ทฤษฎี คือ “บารมี” ส่วนตัวอย่างการสร้างคนอืน่ ทีน่ บั ถือศาสนาหรือลัทธิอนื่ ก็จะได้สงเคราะห์เปรียบเทียบ
เข้ากับบารมี เพราะธรรมที่คนสัตว์ทุกตัวตนถ้าท่านหรือเขาเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติเข้าหลักธรรมหรือ
เทียบเคียงกัน ผู้เขียนก็จะเรียบเรียงเข้าในทางประเภทบารมีเพื่อให้ง่ายแก่การศึกษายกตัวอย่างนอกจาก
มนุษย์แล้ว ที่เราท่านพบเห็นเป็นประจ�ำ เช่น แมว กา นก สุนัข เสือ ช้าง ม้า โค กระบือเป็นต้น เมื่อพวก
เขามีลกู มีไข่ พวกเขาก็จะรักและหวงแหนดูแลเลีย้ งดูทงั้ ด้วยนมหรือด้วยการหาอาหารป้อนลูกน้อย อันเกิด
จากอุทรเช่นกับมนุษย์ฉันใดฉันนั้น แสดงถึงพวกเขาก็มีธรรมบารมี ชนิดใดชนิดหนึ่งในบรรดาบารมี ๑๐
ชนิด ซึ่งมีทานศีลเป็นต้น
ดังนั้น ทศบารมี นี้ จักขอพระราชทานอนุญาตหยิบยก เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวัฒนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก2 เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานถวายพระธรรมเทศนาคาถา ถวายในการพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
ทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
เวลา ๑๖ : ๓๐ น. โดยวัตถุประสงค์ของพระราชพิธีเพื่ออนุรูปพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
ทักษิณานุปทานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น
1

หลวงวิจิตรวาทการ, คมคำ�ความคิด, หน้า ๓๑.
เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฒนมหาเถร), หนังสือทศบารมีทศพิธราชธรรม, (กรุงเทพมหานคร:
ม.ป.พ., ๒๕๓๔), หน้า ๑๗.
2
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ราชพิธีเบื้องต้น ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์นานกว่ากษัตริย์
พระองค์ใดในพระราชพงศาวดาร แห่งพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกถวายแด่ พระมหิศรภูมิพลมหาราช
ทรงด�ำรงอยู่ในสิริราชสมบัตินานกว่า ในการแสดงธรรมเทศนาได้อธิบายความหมายของ “บารมี” ว่า
มาจากภาษาบาลีคือ “ปารมี” คือ ความหมายตามนักภาษาศาสตร์ แปลว่า “อย่างยิ่ง” ซึ่งตรงกับค�ำบาลี
ว่า “ปรมะ” ที่ภาษาไทยมีความหมายเท่ากับ “บรม” แต่ค�ำว่า “บรม” มีความหมาย ๒ อย่าง คือ ทางดี
เช่น บรมสุข แต่ถ้าในทางไม่ดี เช่น “สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา” สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง สมเด็จ
พระญาณสังวร (เจริญ สุวัฒนมหาเถร) ได้ตรัสว่าบารมีที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญได้แบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ
บารมี ๑ อุปบารมี ๑ และปรมัตถบารมี ๑ ความหมายทางภาษาไทยได้แก่บารมีธรรมดาสามัญ ๑ บารมี
มากขึ้น ๑ บารมีอย่างยิ่งยวด หรือปรมัตถบารมี บารมีที่บ�ำเพ็ญใกล้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่าง ๑
ต่อไปนีจ้ ะอธิบายบารมี ๑๐ ประการ ในอดีตกาล สุเมธดาบสผูไ้ ด้รบั พยากรณ์วา่ จะได้ตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงอธิบายเพิ่ม
ว่าเมื่อท่านสุเมธดาบสได้รับพยากรณ์แล้วว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ใช่ว่าจะได้เป็นทันทีต้องปฏิบัติใน
คุณสมบัติบารมี ๑๐ประการเสียก่อน
๑) สุเมธดาบส สมัยเมื่อ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสวยพระชาติเป็น พระดาบส ชื่อ สุเมธะ
ได้ตระหนักถึงคุณสมบัตอิ นั เป็นพุทธการกธรรม หรือ คุณธรรมทีจ่ ะท�ำให้พระองค์ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้า
จากการท�ำนายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร ที่ได้เสด็จมาที่พระนครอมรวดีนคร จึงได้ตั้งสัจจะ
อธิษฐานไว้ในใจ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า พระพุทธเจ้าก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นวิญญู
รู้แจ้ง แทงตลอด ซึ่งโพธิธรรม จะตรัสยึดหลักการสร้างหรือบ�ำเพ็ญ พระองค์เองก่อน หลักที่เป็นพื้นฐาน
อันแรก คือ บารมี ๑๐ หรือ บารมี ๑๐ ทศ นั้นเอง
การที่ สุเมธดาบส จะบ�ำเพ็ญตนให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต หรือ ชาติหน้าต่อไป โดยการ
ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ในใจ ตามค�ำพยากรณ์ที่ได้แล้วนั้น จึงต้องปฏิบัติ บารมีทั้ง ๑๐ ประการ หรือ เรียกว่า
ทานบารมีดังนี้ ๑ ทาน ๒ ศีล ๓ เนกขัมมะ ๔ ปัญญา ๕ วิริยะ ๖ ขันติ ๗ สัจจะ ๘ อธิษฐาน ๙ เมตตา ๑๐
อุเบกขา
		 ๑) ทาน คือ การให้ ปัน หมายเอาการให้ หรือสละให้ทกุ อย่างทีเ่ ป็นของตนแก่ผอู้ นื่ ไม่เลือกหน้า
ไม่เสียดายภายหลัง มีอาการเปรียบด้วยการเทน�้ำจากหม้อน�้ำ แล้วตักให้ด้วยภาชนะ อาทิ จอก ขันหรือ
กระบวย มากบ้างน้อยบ้างจนหมดไป เป็นการฝึกหัด การให้ท�ำไปเรื่อยๆ จนสามารถให้ได้ทุกอย่าง แม้แต่
สิ่งนั้นเป็นของที่รักใคร่ หวงแหน หรือแม้กระทั่งชีวิตของตัวเอง
		 ๒) ศีลเมื่อดาบสมีคุณสมบัติ หรือ ทานบารมีแล้ว จึงด�ำริถึงศีลข้อต่อไป คือ ศีล แปลว่า
การรักษา กาย วาจา ของตน ให้ปกติ คือไม่ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติศีลขั้นต�่ำ ขั้นกลาง ขั้นสูงสุด ที่เรียก
ว่า วิรัติ คือการงดเว้น การประพฤติผิดทั้งกาย วาจา และใจ เป็นต้น
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		 ๓) เนกขัมมะ ข้อนี้ ท่านดาบส สุเมธะ ได้ด�ำริถึงการออกจากกาม และพัฒนามาเป็น เนกขัมมะ
การออกบวชโดยตระหนักถึง พันธนาการคือเครื่องผูกพัน ดังส�ำนวนบาลี แปล เป็นไทยที่ว่า ปุตฺโต คีเว
บุตรคือห่วงผูกที่คอ ภริยา หตฺเถ ภรรยาคือห่วงผูกที่แขน ธนํ ปาเท ทรัพย์คือห่วงผูกที่เท้า เป็นต้น
		 การที่สุเมธดาบส ปรารถนาจะออกจากเครื่องพันธนาการ ดังกล่าว ฉันใด เปรียบด้วยการ
ออกจากกาม จมปรักอยู่ ไม่มวี นั หลุดพ้น แต่ถา้ ตัดห่วงได้กค็ อื การได้พบกับโพธิญาณ เป็นสุดยอดปรารถนา
ของสุเมธดาบส
		 ๔) ปัญญา หมายเอา การรู้จริง รู้ประเสริฐ คือรู้ทุกข์ รู้เหตุแห่งทุกข์ ทั้งรู้รอบ เปรียบประดุจ
พระผู้ถือธุดงค์วัตร ออกบิณฑบาต โดยล�ำดับบ้าน ไม่เว้นบ้านนี่รับบ้านโน้น เป็นเสมือนการไม่เลือก
ตามอ�ำนาจกิเลส
		 ๕) วิรยิ ะ คือ ความเพียร ได้แก่การยกระดับปัญญามาสูค่ วามพยายามสูไ้ ม่ยอ่ ท้อ ก้าวไปข้างหน้า
ไม่ท้อถอย วิริยะอีกอย่าง หมายถึง ความกล้าหาญ กล้าประกอบกุศลกรรม ประดุจดั่งพญาสีหราช
ทุกอิริยาบถ ทุกย่างก้าวมีแต่ความเจริญ
		 ๖) ขันติ จากวิริยะท่านสุเมธดาบส ก็ได้ด�ำริ ตริตรอง สูงขึ้นสู่ขันติบารมี คือ หมายถึงต้องอดทน
ซึง่ เป็นฐานทีต่ งั้ แห่งความอดกลัน้ ต่อความทุกข์ ทนต่อความล�ำบาก ทนตรากตร�ำและทนเจ็บใจ เจ้าประคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงเปรียบว่าอดทน อดกลั้นเหมือน
แผ่นดิน ซึ่งรองรับสิ่งของปฏิกูล ที่เขาทิ้งลงไปปราศจากการบ่นและโกร่นด่า
		 ๗) สัจจะท่านสุเมธดาบสได้บ�ำเพ็ญบารมียิ่งขึ้นไปอีก จึงพบว่าต้องปฏิบตั ิตนเป็นผู้มสี ัจจะบารมี
คือการรักษาค�ำพูดของตนไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ยอมปริปากพูดมุสา แม้จะถูกทรมานปานไฟเผา ก็จะ
ทนทุกข์ ดุจเกลือรักษาความเค็ม ฉะนั้น
		 ๘) อธิษฐานต่อจาก สัจจะบารมีขึ้นไป ท่านดาบสได้ยกระดับบารมี ขึ้นเป็นอธิษฐาน ได้แก่
การตั้งใจมั่นที่จะท�ำความปรารถนาที่ตั้งเอาไว้ ไม่ล้มเลิก ดุจภูเขาศิลาแท่งทึบ ไม่หวั่นไหวต่อแรงลม
แรงแดดหรือ กระแสน�้ำหลากที่มาจากทิศทั้งหลาย
		 ๙) เมตตาท่านคิดต่อไป จึงพบบารมี คือ เมตตาเป็นบารมีที่ ๙ ได้แก่เมตตาบารมี เมตตา คือ
ความคิดแผ่ไปให้ผู้อื่นเป็นสุข ปราศจากทุกข์แผ่เมตตาแบบกว้างขวางไม่มีขอบเขต ไม่ว่าจะเป็นคน
หรือสัตว์ ชั่วดีจะมั่งมีหรือยากจน
		 ๑๐) อุเบกขาสุดท้ายเป็นบารมีขั้นที่ ๑๐ ข้อนี้ชื่อว่าอุเบกขาเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงอธิบายให้เห็นเป็นธรรมขั้นมัธยัสถ์ คือ การวางจิตให้
เป็นกลาง ไม่ถูกอ�ำนาจอคติ มารบกวนให้เอนเอียงไปเข้าข้างใดข้างหนึ่ง
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อนึ่งผู้รู้กล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น การช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ตัวเราก็จะได้รบั อันตรายถึงชีวติ ก็มี อาจจะสูญเสียในสถานภาพขัน้ อุกฤษฏ์กม็ ี เราก็ตอ้ งใช้ธรรม คืออุเบกขา
ตัวอย่างเราพบเจอคนตกน�้ำ ถ้าเรามีเชือกมีไม้ก็ต้องรีบยื่นเพื่อให้การช่วยเหลือ แต่ถ้าหาอะไรไม่ทัน
ครั้นเราจะโดดเอง เราก็จะต้องสละชีวิต อย่างนี้จึงจ�ำใจ จึงจ�ำเป็นต้อง
ใช้ธรรมบารมีข้ออุเบกขาดังกล่าวมา ทานบารมีที่ท�ำให้ท่านสุเมธดาบส ให้กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ หากกล่าวด้วยระดับแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ได้ทรง
แบ่ง เป็น ๓ ระดับ คือ
		 ๑. สามัญบารมี คือ บารมีธรรมดา
		 ๒. อุปบารมี คือ บารมีเริ่มลงมือทดลองปฏิบัติ
		 ๓. ปรมัตถบารมี คือ บารมีขั้นสูงเพื่อมรรคผลและนิพพาน
ค�ำว่า พระโพธิสัตว์ เจ้าประคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้ทรงอธิบายเน้นว่าเป็นค�ำที่ พระพุทธเจ้า
โคตมะ พระองค์ทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ แล้วตรัสสอนไวเนยยะสัตว์ทั้งหลาย คือทรงเป็น พระบรมศาสดาของเราท่านทั้งหมายนั่นเอง เพราะพระองค์ทรงตั้งความปรารถนา “พุทธภูมิ” ในพระชาติแรก
ในตระกูลเศรษฐี หลังจากบิดามารดาถึงแก่กรรมไปมีหน้าที่ต้องรับมรดกตามประเพณี ต่อมาพระองค์ทรง
เบื่อหน่ายต่อชีวิตแบบโลกๆ จึงออกบวชเป็นฤๅษีหรือดาบสชื่อว่า สุเมธดาบส โดยได้บริจาคทรัพย์สมบัติ
ทั้งหมดแก่คนยากจน กาลต่อมามีคนแจ้งข่าวแก่พระดาบสว่าจักมีพระพุทธเจ้าชื่อทีปังกร เสด็จมายัง
อมรวตีนคร พระดาบสจึงไปรอถวายบังคม แต่เมือ่ จะสร้างบุญบารมีทาน ในขณะได้เห็นถนนทีพ่ ระพุทธเจ้า
จักเสด็จผ่านขาดเป็นหลุมจึงนอนคว�่ำหน้าทอดกายท�ำตนให้เป็นดุจสะพานให้
ดังนัน้ พระพุทธเจ้าทีปงั กร ขณะเสด็จผ่านก็ได้พยากรณ์วา่ ดาบสนัน้ จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
ค�ำพยากรณ์นั้นเป็นพระด�ำรัสทุกคนที่ได้ยินทั่ว พระพุทธเจ้าทีปังกรได้ท�ำการยกย่องแก่ สุเมธดาบส
พระดาบสถวายบังคมและน้อมรับค�ำพยากรณ์ ค�ำว่า “ทานบารมี” ที่พระพุทธเจ้าทีปังกรทรงวางไว้เป็น
ข้อแรกเพราะเป็นภูมิธรรมที่ท�ำได้ง่ายกว่าข้ออื่น ท่านเจ้าประคุณสมเด็จญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
ได้ประทานค�ำอธิบาย เกี่ยวกับ ค�ำว่า “พระโพธิสัตว์” ว่าได้เริ่มใช้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะ
โดยตรัสเกี่ยวกับชาดก เริ่มพระชาดกแรกพระโพธิสัตว์ สมัยเป็น สุเมธดาบสดังกล่าวแล้ว ต่อมา ทรงได้
อุบัติเป็น อกิตติกดาบส ได้ทรงบ�ำเพ็ญภูมิธรรมบารมีมาเรื่อย เช่นกับที่ทรงบังเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ชาติอื่น
ประมาณ ๕๐๐ พระชาติ จนพระชาติสุดท้าย ทรงบังเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ พระชาติสุดท้ายนี้ นามว่า
เวสสันดร ในเวสสันดรชาดก
๒) พระเวสสันดร ภูมิธรรมบารมีในพระชาตินี้ ทรงบ�ำเพ็ญทานบารมีตั้งแต่บารมีธรรมดาอุปบารมี
ตามล�ำดับ ในพระชาติได้ บังเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าสัญชัย และพระนางผุสดีในรัฐสีวี มีเชตุดรเป็นราชธานี
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โดยพระเวสสันดร มีพระชายาพระนามว่า มัทรี ในการด�ำรงชีวติ พระองค์กต็ งั้ อยูใ่ นธรรม บ�ำเพ็ญทสบารมี
มีพระอุปนิสัย ชอบให้ทาน ดังตัวอย่าง พราหมณ์ ทูลขอราชรถ ก็พระราชทาน ขอโอรส ชายหญิง กัณหา
และ ชาลี ก็พระราชทาน พระอินทร์แปลงร่างเป็นพราหมณ์เพิ่มทานบารมี จึงขอพระนางมัทรี ก็ทรง
พระราชทาน พอรับแล้ว พราหมณ์ตัวปลอมจึงทูลถึงสถานะจริงว่าเป็นพระอินทร์ แล้วได้ทูลก�ำชับว่า
ต่อไปห้ามพระราชทาน พระนางมัทรี ให้ใครเป็นอันขาด พระองค์ทรงรับค�ำขอ จะเห็นได้ว่า ทานบารมี
กลายเป็น อุปบารมี เพือ่ ความเป็นพระพุทธเจ้า เข้าไปทุกขณะ ทัง้ สองพระองค์ดำ� รงพระชนม์ชพี จนสวรรคต
ตามสภาพสังขาร
นับได้วา่ พระเวสสันดร เป็นพระชาติสดุ ท้ายของพระพุทธองค์ทบี่ งั เกิดเป็นผูบ้ ำ� เพ็ญ ธรรมคือบารมี
และ อุปบารมี ทีค่ นธรรมดาท�ำได้โดยยากยิง่ สมกับชือ่ บทความทีต่ งั้ เอาไว้เป็นหัวข้อเรือ่ งว่า “ยอดวิญญูชน
ที่คนเขาไม่ยอมให้ตาย” เหมือนกัน
หลังจากพระเวสสันดร ได้บ�ำเพ็ญบารมีทั้งสามขั้นแล้ว กลายเป็นเทพที่มีบารมีแก่กล้า ถึงเวลาที่จัก
ได้ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการอาราธนาของเหล่าทวยเทพ
ในสรวงสวรรค์ ดังจะได้แสดงต่อไปนี้
๓) พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก พุทธประวัติโดยย่อ เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นโอรสของพระเจ้า
สุทโธทนะ กับพระนางสิรมิ หายา พระบิดาเป็นมหากษัตริยผ์ คู้ รองนครกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ส่วนพระนาง
มหาสิริมายา เป็นพระราชธิดาของกษัตริย์โกลิยวงศ์ กรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ
กาลก่อนแต่พระโพธิสัตว์ จะลงสู่พระครรภ์พระมารดานั้น พระมารดาทรงสุบินไปว่า มีช้างเผือก
มีงางาม ได้ถือดอกบัวด้วยงวงน้อมพระนาง ณ ที่บรรทม ตื่นบรรทม ตกพระหฤทัยเป็นอย่างยิ่งได้เข้าไป
กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะให้ทรงทราบ พระเจ้าสุทโธทนะรับสั่งให้โหราจารย์เข้าไปท�ำนาย และได้รับ
ค�ำท�ำนายโดยโหราจารย์ว่าจักมีพระโพธิสัตว์ ที่บารมีปัญญาบารมีมาบังเกิด ทั้งสองพระองค์ทรงปิติยินดี
ยิง่ นัก พระนางสิรมิ หามายา เมือ่ ทรงพระครรภ์แก่ใกล้ครบก�ำหนดแห่งประสูตกิ าล ตามโบราณราชประเพณี
ต้องกลับไปคลอดทีบ่ า้ นอันเป็นตระกูลเดิมของตนเอง พระนางจึงทูลลาพระสวามี แต่ขบวนพระนางด�ำเนิน
ไปได้แค่ระหว่างทาง เกิดปวดพระครรภ์จกั มีประสูตกิ าล จึงหยุด ณ สวนลุมพินี ข้าราชบริพาร เตรียมสถาน
ทีแ่ ล้วพระโพธิสตั ว์ ทรงประสูตติ รงกับวันศุกร์ ขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน วิสาขะ ปีจอ ก่อนพุทธกาล ๘๐ ปี (ปัจจุบนั
สวนลุมพินี ตัง้ อยูใ่ นอาณาเขตประเทศเนปาล) ทันทีทปี่ ระสูติ เจ้าชายทรงด�ำเนินด้วยพระบาท ๗ ก้าว แล้ว
ทันทีทดี่ ำ� เนินก็มดี อกบัวผุดขึน้ รองรับพระบาททัง้ สอง พระบาททัง้ สองทุกย่างก้าว เมือ่ ทรงหยุดได้ทรงเปล่ง
พระวาจาว่า เราเป็นเลิศที่สุดในโลก เจริญที่สุดในโลก ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
ของเรา
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หลังจากประสูติกาลของพระโพธิสัตว์เจ้า พระมารดาได้ ๗ วัน พระมารดาก็สวรรคต เจ้าชายจึงอยู่
ในความดูแลของพระน้านาง ประชาบดีโคตมี ซึ่งเป็นพระกนิษฐาของพระสิริมหายาเทวีนั่นเอง
พระโพธิสตั ว์ ประสูตไิ ด้ ๕ วัน ได้รบั การขนานพระนามว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า ผูจ้ กั ได้รบั สิง่ ทีต่ นเอง
ปรารถนา แล้วได้รับค�ำท�ำนายว่า เจ้าชายสิทธัตถะมีลักษณะถูกต้องตามพระมหาบุรุษ ๓๒ ประการ
ถ้าหากด�ำรงอยู่ในฆราวาสวิสัยจักได้ครองราชย์สมบัติ แล้วกลายเป็นพระจักรพรรดิ มีมหาสมุทรทั้ง ๔
เป็นขอบเขต แต่ถ้าออกผนวชจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ คือพระพุทธเจ้ามหาศาสดาเอง
ของโลก มีเพียงพราหมณ์ชื่อโกณฑัญญะ มีอายุน้อยที่สุดคนเดียวที่เน้นค�ำท�ำนายอย่างหนักแน่นว่า
พระราชกุมารสิทธัตถะ จักออกบวชแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
ปฐมวัยเจ้าชายสิทธัตถะ ได้รับการศึกษาจนจบศิลปะศาสตร์ทั้ง ๑๘ สาขา ในส�ำนักครูวิศวมิตร
ด้วยความกังวลว่าเจ้าชายจักออกผนวช พระเจ้าสุทโธทนะจึงสร้างปราสาท ๓ หลัง ๓ ฤดู ให้เจ้าชาย
สิทธัตถะประทับแต่ในวังไม่อนุญาตให้ออกไปทอดพระเนตรภายนอกเลย เจ้าชายสิทธัตถะจึงทอดพระเนตร
แต่สิ่งต่างๆ ที่ประโคมบ�ำรุงบ�ำเรอตลอดเวลาชีวิตคู่ หลังจากเจ้าชายเจริญวัย พระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา
ทรงได้รับการอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาหรือยโสธรา พระธิดาของพระเจ้ากรุงเทวทหะเป็นพระ
ประยูรญาติฝ่ายพระมารดา กาลด�ำเนินไปอีกเจ้าชายมีพระชนม์ได้ ๒๙ พรรษา พระนางยโสธราก็ได้
ให้ก�ำเนิดพระโอรสมีพระนามได้รับการขนานว่า “ราหุล” หมายถึง ป่วง
พบเทวทูตทั้ง ๔
หลักจาก เจ้าชายทรงเบือ่ ชีวติ ในวังหรือปราสาท ๓ ฤดู ได้ชวนนายสารถีคพู่ ระทัยออกทอดพระเนตร
อุทยานบ้าง บ้านชนบทบ้าง คราวนั้นได้ทอดพระเนตร เทวทูต (ทูตสวรรค์) ได้แก่ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย
และสมณะ
ทรงออกผนวช
คืนหนึ่งหลังพระนางยโสธราและพระโอรสน้อยบรรทมแล้ว จึงแอบออกไปด้วยพระหฤทัยเจ็บปวด
แสนสาหัสกว่าจะตัดพระหฤทัยแต่เพื่อสุขอันยิ่งใหญ่และเป็นอมตะที่พระองค์มุ่งห่วงบ�ำเพ็ญทานบารมี
มาทุกภพทุกชาติจำ� ทีพ่ ระองค์ตอ้ งเสด็จไม่หนั หลังกลับโดยพระราชพาหนะคือม้ากัณฐกะ มีสารถีชอื่ ฉันนะ
คอยให้การรับใช้ มุง่ หน้าสูแ่ ม่นำ�้ อโนมา ก่อนประทับบนโขดหินฝังนทีทรงตัดพระเมาลี (เกศา) ด้วยพระขรรค์
ทรงเปลีย่ นผ้าทรงเครือ่ งประดับ สัง่ ให้นายฉันนะ แล้วทรงผ้าย้อมน�ำ้ ฝาดแห่งต้นไม้ เรียกว่า ผ้ากาสาวพัตร์
จนบัดนี้ ตรัสให้นายฉันนะน�ำเครื่องทรงเครื่องประดับกลับยังนคร กบิลพัสดุ์
ทรงบ�ำเพ็ญทุกกิริยา
หลังจากทรงพระผนวชแล้วทรงด�ำเนินมุ่งหน้าไปสู่แม่น�้ำคะยา แคว้นมคธ ได้ทรงพยายามแสวงหา
โมกษธรรมอยู่หลายส�ำนัก ทรงทดลองผิดทดลองถูก ตั้งแต่ส�ำนักของอาฬารดาบส กาลามโคตรและ
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อุทกดาบส รามบุตร เป็นต้นเมื่อทรงเรียนจบความรู้จากส�ำนักนี้ ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางพันทุกข์ จากนั้น
มุง่ หน้าไปสูแ่ ม่นำ�้ เนรัญชรา ในต�ำบลอุรเุ วลาเสนานิคม ทีน่ พี้ ระองค์ทรงทดลองบ�ำเพ็ญทุกกรกิรยิ า มีวธิ เี ช่น
กดพระทนต์ด้วยพระทนต์ กลั้นลมอัสสาสะ (เข้า) ปัสสาสะ(ออก) หลังจากทรงกระท�ำทุกกิริยาอยู่ ๖ ปี
จึงได้ประจักษ์แจ้งว่านี่ก็ไม่ใช่ทางหลุดพ้นทุกข์ได้แน่นนอนขณะนั้น ทรงตริตรองทรงแน่พระหฤทัยว่า
มีเพียงทางสายกลางเท่านัน้ จะพบประสบความส�ำเร็จพบทางหลุดพ้นได้ จากนัน้ พระองค์ทรงเปลีย่ นแปลง
ทางบ�ำเพ็ญเพียรเสียใหม่กลับมาฉันอาหารตามเดิม ตั้งใจบ�ำเพ็ญทางจิต ท�ำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่
ได้หนีไปเพราะรู้สึกผิดหวังที่เห็นพระองค์งดความเพียรดังเดิมกลับมาเป็นคนมักมาก พระองค์จึงตัดสินใจ
มุ่งหน้าไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ต�ำบลสารนาถ เมืองพาราณสี
พระองค์ประทับนัง่ ทีโ่ คนต้นป่าไทร นางสุชาดากับคนรับใช้นำ� ข้าวมธุปรายาส เพือ่ ไปบวงสรวงเทวดา
ที่ตนเองบูชาแล้วได้สมปรารถนาสิ่งที่ตนเองปรารถนาอย่างที่เคย พอเห็นสุดยอดมหาบุรุษประทับนั่งอยู่
ด้วยอาการสงบเสงี่ยมน่าเสื่อมใส่ยิ่งนัก จึงท�ำให้นางสุชาดาส�ำคัญว่าเป็น เทวดาจึงน�ำข้าวมธุปรายาส
(ข้าวมีนำ�้ น้อยผสมถัว่ งามีนำ�้ ผึง้ เป็นส่วนผสม) เข้าไปถวายพระองค์ทรงเสวยแล้วน�ำถาดไปทรงเสีย่ งทายว่า
ถ้าบุญญาบารมีข้าฯ จักได้ตรัสรู้สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซร้ ขอให้ถาดเปล่านี้จงลอยทวนกระแสน�ำ้ ขึ้นไป
ทางเหนือ ปรากฏว่า ถาดนั้นลอยทวนน�้ำขึ้นไปได้จริงๆ จากนั้นพระองค์ทรงกลับไปประทับนั่งใต้โคน
ต้นโพธิ์ ได้พบคนหาบหญ้าคามาจึงตรัสถาม คนหาบหญ้าคาเลื่อมใส่ได้น้อมถวายหญ้าคา พระองค์ทรงท�ำ
เป็นที่ประทับนั่ง การประทับนั่งพระองค์ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก แล้วได้ตั้งสัจจะอธิษฐาน
ไว้ในพระหฤทัยว่า แม้เลือดในกายเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังก็ตามเอนกระดูกจะขาดจะแตกหักไป
ก็ตาม ถ้ายังไม่ได้บรรลุโมกษธรรมอันวิเศษเราจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งโดยเด็ดขาด พระองค์พบอุปสรรค
ทั้งมาร พญามาร ลูกสาวของพญามารมากมาย พระองค์จึงทรงตรัสขอแม่ธรณีเป็นพยาน เมื่อพระองค์
บ�ำเพ็ญล่วงเวลาใกล้รงุ่ สางจึงทรงตรัสรูอ้ ริยสัจ ๔ ประการ ด้วยเส้นทางมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง
ชนะมาร กิเลสมารแล้ว กองทุกข์ทั้งปวง ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ คือ ตรัสรู้เองโดยชอบปราศจาก
ครูอาจารย์สั่งสอน ในวันเพ็ญเดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ใต้ต้นโพธิพฤกษ์ ฝังแม่น�้ำเนรัญชรา
หลักจากทรงตรัสรูแ้ ล้ว ตอนแรกพระองค์ทรงหนักพระหฤทัยว่า พระธรรมอันลึกซึงละเอียดแยบคาย
ยากที่คนธรรมยากที่จะเข้าใจ และตรัสรู้ตามจึงคิดไม่จะออกโปรดเวเนยยสัตว์ ต่อมามีพรหมมาอาราธนา
ด้วยทูลว่า สัตว์โลกย่อมมีอปุ นิสยั ต่างกันไปเปรียบด้วยดอกบัว ๔ เหล่า พระองค์ได้ประกอบด้วยพระหฤทัย
เปรียบด้วยพระเมตตา พระกรุณาจึงตัดสินพระหฤทัยออกเทศนาโดยมุ่งไปหาดาบสทั้งสอง คือ อาฬารดาบส และอุทกดาบสเพราะสึกนึกในพระคุณที่รับเป็นศิษย์ครั้งแรก แต่พอไปถึงมีคนบอกข่าวว่าท่าน
ทั้งสองตายจากไปก่อน พระองค์จึงทรงระลึกถึงบุญคุณของปัญจวัคคีย์พระฤๅษี ๕ รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พอเสด็จไปใกล้จะถึง ปัญจวัคคีย์ คือ นัดแนะกันว่าสมณะผู้มักมากก�ำลังมา อย่าแสดงความ
เคารพ
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ครัง้ เวลาพระพุทธองค์พระด�ำเนินเข้าไปหา ด้วยพระอิรยิ าบถอันสงบงดงามมีพระรัศมีเป็นฉัพพรรณรังสี พวกปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ จึงลุกขึน้ ยืนเคารพต้อนรับพระพุทธองค์พร้อมเพรียงกัน พระองค์จงึ ตรัสทักทาย
และบอกข่าวอันประเสริฐว่า “เราตรัสรูพ้ ระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว” ท�ำเอาพระปัจวัคคีย์
ต่างพางุนงงท�ำท่าไม่เชื่อ พระองค์จึงตรัสถามว่าพวกท่านเคยได้สดับค�ำที่เราตรัสอย่างนี้มาก่อนหรือไม่
พวกท่านเหล่านั้นทูลว่า ไม่เคยได้ยินมาก่อน จึงนั่งลงประคองอัญชลี ทูลขอรับฟังพระธรรมเทศนา
พระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมเทศนาชื่อ “พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ได้แสดงโทษของการปฏิบัติ
สุดโต่งสองอย่างคือเคร่งมากไป และหย่อนมากไป พระองค์ทรงสรรเสริญทางสายกลางเป็นทางแห่งการ
ตรัสรู้ พวกปัญจวัคคีย์ หลังจากได้สดับแล้ว มีพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนใคร
พระบรมศาสดาผู้ตรัสรู้ พระสัมมาสัมโพธิญาณทรงหยั่งรู้การจิต ของอัญญาโกณฑัญญะด้วยมโนมยิทธิ
คือพระฤทธิ์ทางใจจึงได้ตรัสเปล่งพระวาจาว่า อัญญาโกณฑัญญะใจความว่าอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอ
พวกปัญจวัคคีย์ มีพระอัญญาโกณฑัญญะหลังจากได้ดวงตาแห่งธรรม มีพระอัญญาโกณฑัญญะสักขีพยานแล้ว
พระปัญจวัคคีย์ นอกนั้นก็บรรลุธรรมและเป็นพระอรหันต์ตามล�ำดับกันพระสงฆ์สาวกของพระองค์ได้เพิ่ม
เป็น ๕ รูปแล้ว
ในกาลบัดนั้น พระพุทธองค์มีพระราชประสงค์ที่จะประดิษฐานพระศาสนาให้มั่นคงถาวรในชมพู
ทวี ป จึ ง ได้ ต รั ส เรี ย กประชุ ม บรรดาพระสงฆ์ ส าวกทั้ ง ๖๐ รู ป ตรั ส แนวนโยบายให้ พ ระสาวกว่ า
พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มาก เพื่อความอนุเคราะห์ แก่คนหมู่มาก เวลาไปอย่าไปเป็น
หมู่คณะให้ไปรูปเดียว หลังจากพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานมั่นคงถาวรแล้ว เวลาล่วงไป ๔๕ พรรษา
พระองค์เสด็จไปจ�ำพรรษาที่เวฬุวคามใกล้เมืองเวสาลีและทรงปลงอายุสังขารว่าเราจักปรินิพพานอีก
๓ เดือน
ปรินิพพาน
พระพุทธองค์เสด็จไปประทับนอนแบบสีหะไสยาสน์ทพี่ ระสาวกจัดถวายระหว่างไม้รงั ทัง้ คูแ่ ล้วตรัส
เทศนากัณฑ์สุดท้ายมีใจความว่า “ดูก่อนอานนท์พระธรรมวินัยที่เราแสดงไว้ดีแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอ
ทัง้ หลายจักเป็นศาสดาของเธอทัง้ หลาย เมือ่ เราล่วงดับขันธ์ไป ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ นั้ เห็นจักเห็นเรา เธอทัง้ หลาย
จงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด เป็นต้น แล้วพระองค์ทรงเสด็จปรินิพพานตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖
รวมพระสิริพระชนม์ ได้ ๘๐ พรรษา
นับได้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระพุทธองค์ที่บังเกิดเป็นผู้บ�ำเพ็ญธรรมคือบารมี และ
อุปบารมี และปรมัตถบารมี ที่คนธรรมดาท�ำได้โดยยากยิ่ง พระองค์จึงเป็นศาสดาเอกของโลก สมกับ
ชื่อบทความที่ตั้งเอาไว้เป็นหัวข้อเรื่องว่า “ยอดวิญญูชนที่คนเขาไม่ยอมให้ตาย” เหมือนกัน
ต่อไปจักขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ยกเอาพระประวัติและพระราชกรณียกิจ ตลอดผล
งานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ มาแสดงพอสังเขปต่อไป
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๔) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 	 พระองค์ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ทรงลงพระนามของพระองค์เองไว้ เป็นลายพระหัตถ์ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๕
พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพในราชสกุลมหิดลอันเป็น
สายหนึ่งในราชวงศ์จักรี ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๒ ค�่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช ๑๒๘๙ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
ซึง่ เหตุทพี่ ระราชสมภพในสหรัฐอเมริกา เนือ่ งจากพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีกำ� ลังทรงศึกษา
วิชาการอยู่ที่นั่นพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ทรงหยุดยั้งการกบฏ เช่น ในคราวปี ๒๕๒๔ และปี ๒๕๒๘ กระนั้น ก็ได้ทรงแต่งตั้งหัวหน้าคณะ
ยึดอ�ำนาจหลายคณะ เช่น จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในช่วงพุทธทศวรรษที่ ๒๕๐๐ กับพลเอก สนธิ
บุญยรัตกลิน ในช่วงปลายพุทธทศวรรษที่ ๒๕๔๐ ตลอดรัชกาลของพระองค์ เกิดรัฐประหารโดยกองทัพ
~๑๓ ครั้ง รัฐธรรมนูญ ๑๙ ฉบับ และนายกรัฐมนตรี ๒๙ คน
ประชาชนชาวไทยจ�ำนวนมากเคารพพระองค์ อนึง่ ตามรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริยท์ รงอยูใ่ นฐานะ
อันเป็นที่เคารพสักการะและผู้ใดจะละเมิดมิได้ ส่วนประมวลกฎหมายอาญาว่า การดูหมิ่น หมิ่นประมาท
หรืออาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริยเ์ ป็นความผิดอาญา คณะรัฐมนตรีหลายชุดทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ มาก็ถกู
คณะทหารล้มล้างไปด้วยข้อกล่าวหาว่านักการเมืองผู้ใหญ่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กระนั้น พระองค์เอง
ได้ตรัสเมื่อปี ๒๕๔๘ ว่า สาธารณชนพึงวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ได้
พระประสงค์แต่เดิม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตั้งพระราชหฤทัยว่า
จะทรงครองราชสมบัติ แต่ในช่วงการจัดงานพระบรมศพของพระบรมเชษฐาเท่านัน้ เพราะยังทรงพระเยาว์
และไม่เคยเตรียมพระองค์ในการเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อน ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น ในขณะที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิตเซอร์แลนด์ ก็ทรงได้ยินเสียงราษฎรคนหนึ่งตะโกนว่า “ในหลวง อย่าทิ้ง
ประชาชน” จึงทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทงิ้ ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิง้ ประชาชน
อย่างไรได้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักในหน้าที่พระมหากษัตริย์ของพระองค์ ดังที่
ได้ตรัสตอบชายคนเดิมนั้นในอีก ๒๐ ปีต่อมา
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงหมั้น
กับหม่อมราชวงศ์สริ กิ ติ ิ์ กิตยิ ากร และเสด็จพระราชด�ำเนินนิวตั พระนครในปีถดั มา โดยประทับ ณ พระทีน่ งั่
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๖๐

อัมพรสถาน ต่อมา พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
กิติยากร ณ พระต�ำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ภายในวัง
สระปทุม ซึ่งในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา
หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓
พระราชปณิธาน
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เฉลิมพระปรมาภิไธย
ตามทีจ่ ารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ในโอกาสนี้พระองค์ทรงพระราชด�ำริ
ว่ า ตามโบราณราชประเพณี เมื่ อ สมเด็ จ พระมหากษั ต ริ ย าธิ ร าชเจ้ า ได้ เ สด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ
บรมราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขนึ้ เป็นสมเด็จพระบรม
ราชินี ดังนั้น พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จ
พระราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ เป็นช่วงทีจ่ อมพลแปลก พิบลู สงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนนั้ จอมพล
แปลกมีแนวคิดชาตินิยมอย่างรุนแรง และประสงค์ให้ประเทศไทยเจริญเสมอนานารยประเทศ จอมพล
แปลกมีนโยบาย “เชื่อผู้น�ำชาติพ้นภัย” โดยพยายามชูบทบาทของตนเองให้โดดเด่นกว่าพระมหากษัตริย์
และไม่สนับสนุนให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
และควบคุมการใช้จ่ายของพระมหากษัตริย์
        ทศพิธราชธรรมมีทมี่ าจากพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกับทุกวันนี้
คือ มีผู้ปกครองปกครองประเทศโดยขาดความยุติธรรม ประชาชนถูกกดขี่ข่มเหง ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ถูกทรมาน ถูกกลั่นแกล้งถึงตาย ถูกบังคับเก็บภาษีมากจนเกินขอบเขต
       ในอรรกถาธรรมบท (ธัมมปัฏฐกภา) บันทึกไว้ว่า ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงมุ่งพระทัยสู่ปัญหาว่า
ท�ำอย่างไรถึงจะมีรัฐบาลที่บริหารประเทศโดยใช้หลักธรรมได้ ไม่ได้จ�ำเพาะเจาะจงส�ำหรับพระเจ้าแผ่นดิน
หรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้
       หลักทศพิธราชธรรมทั้ง ๑๐ ข้อ เท่ากับว่าพระองค์ได้ทรงบ�ำเพ็ญ ทสบารมี หรื บารมี ๑๐ ทส ที่คู่
กันกับทสพิธราชธรรมนั้นเอง ซึ่งมีดังนี้
		 ๑. ทาน คือ การให้ หมายถึงการให้ การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของแล้ว ยังหมาย
ถึงการให้น�้ำใจแก่ผู้อื่นด้วย  
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		 ๒. ศีล คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ ให้ปราศจากโทษ ทั้งในการปกครอง
อันได้แก่ กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา
		 ๓. บริจาค คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุขส่วนรวม       
		 ๔. ความซื่อตรง คือ ความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ด�ำรงอยู่ในความสัตย์สุจริต
		 ๕. ความอ่อนโยน คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส
และอ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอกันและต�่ำกว่า
		 ๖. ความเพียร คือ ความมีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความเกียจคร้าน
		 ๗. ความไม่โกรธ คือ ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ไม่มุ่งร้ายผู้อื่นแม้จะลงโทษผู้ท�ำผิดก็ท�ำตาม
เหตุผล      
		 ๘. ความไม่เบียดเบียน คือ ไม่บีบคั้น ไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่น
		 ๙. ความอดทน คือ การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาอาการ กาย วาจา ใจให้เรียบร้อย
   		 ๑๐. ความยุติธรรม คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก ไม่เอนเอียง
หวั่นไหวด้วยค�ำพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใดๆ
ผนวช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ออกผนวชเป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม–
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙
การกีฬา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทย
แข่งเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
โดยทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อม และทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา ซึ่งพระองค์
ทรงชนะเลิศเหรียญทอง และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงออกแบบและประดิษฐ์
เรือใบยามว่างหลายรุ่น พระองค์พระราชทานนามเรือใบประเภทม็อธ (Moth) ที่ทรงสร้างขึ้นว่า เรือใบ
มด เรือใบซูเปอร์มด และเรือใบไมโครมด ถึงแม้ว่าเรือใบล�ำสุดท้ายที่พระองค์ทรงต่อคือ เรือโม้ค (Moke)
เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ เรือใบซูเปอร์มดยังถูกใช้แข่งขันในระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย
หลายครั้ง ครั้งสุดท้าย คือ เมื่อปี ๒๕๒๘ ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ ๑๓
ดนตรี
พระองค์ทรงดนตรีได้หลายชนิด เช่น แซ็กโซโฟน คราริเน็ต ทรัมเป็ต กีตาร์ และเปียโน โปรดดนตรี
แจ๊สเป็นอย่างมาก และพระองค์ได้ประพันธ์หลายเพลง เช่น เพลงพระราชนิพันธ์แสงเทียน เป็นเพลงแรก
สายฝน ยามเย็น ใกล้รงุ่ ลมหนาว ยิม้ สู้ ค�ำ่ แล้ว ไกลกังวล ความฝันอันสูงสุด และเราสู้ หรือพรปีใหม่ เป็นต้น
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชได้ทรงจัดตัง้ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
จ�ำนวนมาก ตัวอย่างโครงการที่ส�ำคัญ เช่น
		 ๑) มูลนิธิชัยพัฒนา ก่อตั้งเมื่อ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ
และสังคมให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และสามารถพึง่ ตนเองได้ เช่น “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง; Sufficiency
Economy)
		 ๒) โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ.~๒๕๐๔ มีวตั ถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน
เพื่อศึกษา ทดลองและวิจัยหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่าง ๆ เช่น การปลูกข้าว
การเลี้ยงโคนม การเพาะพันธุ์ปลานิล และอื่น ๆ อีกมากมาย
		 ๓) โครงการฝนหลวง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแก้ปัญหาเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและ
เกษตรกรที่ขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร เป็นต้น
รางวัล
พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชด�ำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โคฟี แอนนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ถวายรางวัลความส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์
กับทัง้ พระองค์ยงั ทรงเป็นเจ้าของสิทธิบตั รสิง่ ประดิษฐ์ งานพระราชนิพนธ์ และงานดนตรีจำ� นวนหนึง่ ด้วย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและ
เกียรติยศต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากบุคคลและคณะบุคคลในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจาก
พระราชกรณียกิจและพระราชอัธยาศัยในการแสวงหาความรู้ ที่ส�ำคัญเป็นต้นว่า
- ประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิกร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรัฐสภายุโรป” (๑๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๑๙)
- ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อสันติภาพของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวาย
“รางวัล สันติภาพ” (๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙)
- ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (World Intellectual Property
Organization) แถลงข่าวการทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรางวัลผูน้ ำ� โลกด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา” (Global
Leaders Award) โดยนายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อ�ำนวยการใหญ่เป็นผู้น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระราชวัง
ไกลกังวล ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงมีบทบาทและผลงานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่โดดเด่น และพระองค์ทรงเป็นผู้น�ำโลกคนแรกที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทูลเกล้าฯ
ถวายเหรียญรางวัลดังกล่าว
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- วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union
of Soil Sciences-IUSS) น�ำโดยอดีตเลขาธิการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรก
ของโลกเป็นต้น
ปริญญากิตติมศักดิ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ที่ได้รับมอบถวายปริญญากิตติมศักดิ์มากเป็นสถิติโลกถึง
๑๓๖ ฉบับ ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยทรงได้รับมอบถวายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่
นับแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับรักษาพระอาการ
พระโรคไข้หวัดและพระปัปผาสะอักเสบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตลอดมา แต่พระ
อาการประชวรได้ทรุดลงตามล�ำดับ จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา
๑๕:๕๒ น. สิริพระชนมายุ ๘๘ ปี ๓๑๓ วัน
พระองค์นับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์สมบัตินานาที่สุด ๗๐ ปี ๑๒๖
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับว่าพระองค์เป็น วัลลภะมหากษัตริย์
(กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชน) และทรงเหมาะสมที่จะได้รับการเทิดทูลว่า ทรงเป็น “ยอดวิญญูชน
ที่คนเขาไม่ยอมให้ตาย” ด้าน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง; Sufficiency Economy)”, การใช้
ทศพิธราชธรรม เช่น ข้อโดดเด่น เช่น ขันติ ความอดทน วิรยิ ะ ความเพียร เป็นต้น ในการปกครองประเทศ
ตามหัวข้อบทความที่ตั้งเอาไว้แล้ว ตัวอย่างต่อไปเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธทาสภิกขุ
ดังนี้
๕) ประวัติพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
ท่านอาจารย์พุทธทาส มีนามเดิมว่า เงื่อม นามสกุล พานิช เกิดเมื่อ วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค�่ำ เดือน ๗
ปีมะเมีย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ในสกุลของพ่อค้าที่ตลาด พุมเรียง ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
บิดา ชื่อ เซี้ยง มารดาชื่อ เคลื่อน มีน้องสองคน เป็นชายชื่อยี่เก้ย และเป็นหญิงชื่อกิมซ้อย บิดาของท่าน
มีเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพหลักคือการค้าขายของช�ำ เฉกเช่น ที่ชาวจีนนิยมท�ำกันทั่วไป แต่อิทธิพลที่
ท่าน ได้รับจากบิดา กลับเป็นเรื่องของความสามารถทางด้านกวี และทางด้านช่างไม้ซึ่งเป็นงานอดิเรก
ที่รักยิ่งของบิดา
ส่วนอิทธิพลที่ได้รับจากมารดา คือ ความสนใจ ในการศึกษาธรรมะ อย่างลึกซึ้ง อุปนิสัยที่เน้นเรื่อง
ความประหยัด เรื่องละเอียดลออในการใช้จ่ายและการท�ำทุกสิ่งให้ดีที่สุด และต้องท�ำให้ดีกว่าครูเสมอ
ถึงแม้ได้เรียนหนังสือเพียงแค่ชั้น ม.๓ ต้องออกมาท�ำงานแทนบิดาที่ถึงแก่กรรมไป
การศึกษา
เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ก็ได้บวชเป็นพระ ที่วัดโพธาราม ไชยา ได้รับฉายาว่า “อินทปัญโญ “ แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่ เดิมท่านตั้งใจจะบวชเรียน ตามประเพณี เพียง ๓ เดือน ได้บังเกิดความสนใจ
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ความซาบซึง้ ความรูส้ กึ เป็นสุข และสนุกในการศึกษาและเทศน์แสดงธรรม จึงท�ำให้ลมื การลาสิกขาไปโดย
ปริยาย ประกอบกับพระเงื่อมได้เดินทางมาศึกษาธรรมะต่อ ที่กรุงเทพฯ สอบได้ นักธรรมเอกแล้วเรียน
ภาษาบาลีจนสอบได้เปรียญ ๓ ประโยค ระหว่างที่เรียน เปรียญธรรม ๔ ประโยค อยู่นั้น ด้วย
อุดมคติแห่งชีวิต
ตามอุปนิสัย ที่ท่านเป็นคนรักการศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎก และศึกษาค้นคว้าออกไปจาก
ต�ำรา ถึงเรือ่ งการปฏิรปู พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลงั กา อินเดีย และการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ท�ำให้
ท่านมีความเชื่อมั่นว่า พระพุทธศาสนาที่สอนนั้นคลาดเคลื่อนไปมาก จากธรรมที่พระพุทธองค์ทรง
สั่งสอนไว้ ด้วยเหตุนี้นั่นเอง ท่านจึงหันหลังให้กับการศึกษาของสงฆ์ เวลานั้น กลับไชยา เพื่อศึกษาและ
ทดลองปฏิบตั ติ ามแนวทางทีท่ า่ นเชือ่ มัน่ โดยร่วมกับนายธรรมทาส และ คณะธรรมทาน จัดตัง้ สถานปฏิบตั ิ
ธรรม “สวนโมกขพลาราม” ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕
จากนั้น ท่านได้ศึกษา และปฏิบัติธรรมะอย่างเข้มข้นจนเชื่อมั่นว่าท่านมาไม่ผิดทางแน่ และได้
ประกาศ ใช้ชื่อนาม “พุทธทาส” เพื่อแสดงว่า ให้เห็นถึง อุดมคติสูงสุด ในชีวิตของท่าน จากบันทึก
ของท่าน เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เขียนไว้ว่า “...ชีวิตของข้าพเจ้า สละทุกอย่างๆ มุ่งหมาย
ต่อความสุขนี้ และประกาศเผยแพร่ความสุขนี้ เท่านั้น ไม่มีอะไรดีกว่านี้ ในบรรดามีอยู่ใน พุทธศาสนา...”
ปณิธานแห่งชีวิต
อุดมคติ ที่หยั่งรากลึกลงแล้วนี้ ท�ำให้ท่านสนใจใฝ่หาความรู้ทางธรรมะตลอดเวลา ไม่เฉพาะแต่
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท หรือหินยาน แต่ครอบคลุมไปถึงพระพุทธศาสนา แบบมหายานและ
ศาสนาอื่น เช่น คริสต์ อิสลาม ฮินดู สิกข์ เป็นต้น จากความรอบรู้ ที่กว้างขวาง และลึกซึ้ง นี้เอง ท�ำให้ท่าน
สามารถประยุกต์วิธีการสอน และปฏิบัติธรรมะได้อย่างหลากหลาย ให้คนได้เลือกปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ
พื้นความรู้และอุปนิสัยของตนได้ โดยไม่จ�ำกัดชนชั้น เชื้อชาติ และศาสนา เพราะท่านเชื่อว่า มนุษย์ทุกคน
ก็คอื เพือ่ น ร่วม เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทัง้ สิน้ และหัวใจของทุกศาสนาก็เหมือนกันหมด คือ ต้องการ
ให้คนพ้นจากความทุกข์ ท่านจึงได้ตั้งปณิธานในชีวิตไว้ ๓ ข้อ คือ
		 ๑. ให้พุทธศาสนิกชน หรือ ศาสนิกแห่งศาสนาใดก็ตาม เข้าถึง ความหมายอันลึกซึ้ง ที่สุดแห่ง
ศาสนาของตน
		 ๒. ท�ำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
		 ๓. ดึงเพื่อนมนุษย์ให้ออกมาเสียจากวัตถุนิยม
บางคนไม่ เข้ า ใจท่ า น ไม่ ช อบท่ า น ด่ า ว่ า ท่ า น หาว่ า ท่ า นจ้ ว งจาบพระพุ ท ธศาสนา เป็ น เดี ย รถี ย ์
เป็นคอมมิวนิสต์ หรือ รับจ้างคนคริสต์มาท�ำลายล้างพระพุทธศาสนา เป็นต้น แต่ทา่ นกลับรับฟังค�ำวิจารณ์
เหล่านี้ด้วยใจเป็นกลาง ถือเป็นการแลกเปลี่ยนทางความคิด ในเรื่องสมณศักดิ์ที่ท่านได้รับสูงสุด ที่สุดท้าย
คือ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโกศาจารย์ พ.ศ. ๒๕๒๐
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ท่านจะใช้ ชื่อว่า “พุทธทาส อินทปัญโญ” เสมอ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตัวของท่าน
ประการหนึ่ง ชื่อ พุทธทาสนี้ เป็นที่มาแห่งอุดมคติ ของท่านนั่นเอง
ปริญญาทางโลก ที่ท่านได้รับ
		 ๑. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒
		 ๒. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
๒๕๒๘ เป็นต้น
ผลงานแห่งชีวิต
ตลอดชีวิต ของ ท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านย�้ำอยู่เสมอว่า “ธรรมะ คือ หน้าที่ “ เป็นการท�ำหน้าที่
เพื่อความอยู่รอด ทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณของมนุษย์ และท่านได้ท�ำหน้าที่ในฐานะทาสผู้ซื่อสัตย์
ของพระพุทธเจ้า ทุกอณูแห่งลมหายใจ เข้าออก จนแม้วาระสุดท้ายแห่งชีวิต จึงไม่น่าสงสัยเลยว่า ผลงาน
ที่ท่านสร้างสรรค์ไว้เพื่อเป็นมรดกทางธรรมนั้นจะมีมากมายสักปานใด ซึ่งจะขอน�ำมากล่าวเฉพาะ ผลงาน
หลักๆ ดังนี้ คือ
		 ๑. การจัดตั้ง สถานปฏิบัติธรรม สวนโมกขพลาราม และ สวนโมกข์นานาชาติ
		 ๒. การร่วมกับ คณะธรรมทาน ในการออกหนังสือพิมพ์ “พุทธสาสนา” ราย ๓ เดือน นับเป็น
หนังสือพิมพ์ทางพระพุทธศาสนาเล่มแรกของไทย เริ่มตีพิมพ์ เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๖ และ
ต่อเนื่องมา จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลารวม ๖๑ ปี นับเป็นหนังสือพิมพ์ ทางพระพุทธศาสนา ที่มีอายุยืนยาว
ที่สุดของไทย
		 ๓. การพิมพ์หนังสือ ชุด “ธรรมโฆษณ์” ซึ่งเป็นหนังสือที่ รวบรวม พิมพ์จาก ปาฐกถาธรรม
ที่ท่านแสดงไว้ในวาระต่างๆ และ งานหนังสือเล่ม เล่มอื่นๆ ของท่าน โดยแบ่งออก เป็น หมวด เช่น
			 ๑. หมวด “จากพระโอษฐ์” เป็นเรือ่ งทีท่ า่ นค้นคว้าจากพระไตรปิฎก ฉบับ ภาษาบาลี โดยตรง
			 ๒. หมวด “ปกรณ์พิเศษ” เป็นค�ำอธิบายข้อธรรมะ ที่เป็นหลักวิชา และหลักปฏิบัติ เป็นต้น
หนังสือของท่าน กว่า ๑๔๐ เล่ม ได้รับการแปลเป็น ภาษาอังกฤษ , กว่า ๑๕ เล่ม โด่งดังในระดับนานาชาติ
กล่าวได้ว่า ในประวัติศาสตร์ไทย ท่านอาจารย์พุทธทาส มีผลงานที่เป็น หนังสือแปลสู่ต่างประเทศ
มากที่สุด นับว่าท่านอาจารย์พุทธทาส ได้ชื่อว่าเป็น “ยอดวิญญูชนที่คนเขาไม่ยอมให้ตาย” ตามหัวข้อ
บทความทีต่ งั้ เอาไว้แล้วเหมือนกัน บุคคลต่อไปนี้ ได้ใช้ความเพียร เรียนรู้ วิทยาการต่าง ทัง้ เรือ่ งดาราศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ แต่ที่ทา่ นมีความรู้โดดเด่นมากคือด้าน ชีววิทยา จัดเปรียบเทียบได้วา่ ท่านได้ดำ� เนินชีวติ
แบบใฝ่ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา เกี่ยวกับบารมีข้อ วิริยะบารมีคือความเพียร ปัญญาบารมี คือ
ความรอบรู้
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๖) อาริสโตเติล
เมื่อประมาณ ๓๘๔ หรือ ๓๘๓ ปีก่อนคริสตกาล อาริสโตเติล ได้ถือก�ำเนิดที่เมืองสตากีรา (Stagira)
ในแคว้นมาเซโดเนีย (Macedonia) ซึง่ เป็นแคว้นทีแ่ ห้งแล้งทางตอนเหนือสุดชองทะเลเอเจียน (Aegaeen
Sea) ของประเทศกรีก เป็นบุตรชายของนายนิโคมาคัส (Nicomachus) ซึ่งมีอาชีพทางการแพทย์ประจ�ำ
อยู่ที่เมืองสตาราเกีย และยังเป็นแพทย์ประจ�ำพระองค์ของพระเจ้าอมินตัสที่ ๒ (King Amyntas II)
แห่งมาเซโดเนีย
ปฐมวัย
ตอนวัยเด็กนั้น บิดาของเขานั้นเองเป็นครูผู้ที่ให้การศึกษาแก่อาริสโตเติล ซึ่งเน้นหนักไปในด้าน
ธรรมชาติวทิ ยา อาริสโตเติล ได้เดินทางไปศึกษาต่อกับปรัชญาเมธีผยู้ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในยุดนัน้ คือ เพลโต ในกรุง
เอเธนส์(Athens) เมื่อเขาอายุได้ ๑๘ ปี ในระหว่างการศึกษาอยู่กับเพลโต ๒๐ ปีนั้น อาริสโตเติลได้กลาย
เป็นนักปราชญ์ที่ลือนามต่อมาจากเพลโต หลังจาก เพลโตถึงแก่กรรมในปี ๓๔๗ ปี อาริสโตเติล จึงเดินทาง
ไปรับต�ำแหน่งเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ในปี ๓๔๓ – ๓๔๒ เมื่อกาลเวลาผ่านไป ในปี
๓๓๖ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ได้ขนึ้ ครองราชสมบัตติ อ่ จากพระเจ้าฟิลปิ อริสโตเติล ได้ขอพระราชทานเพือ่
ไปศึกษาค้นคว้า พระองค์จึงได้พระราชทานทุนให้ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนที่ สตากิรา ชื่อไลเซียม (Lyceum)
การท�ำการศึกษา
ในการท�ำการศึกษาและค้นคว้าของอาริสโตเติลท�ำให้เขาเป็นผูร้ อบรูส้ รรพวิชา และได้เขียนหนังสือ
ไว้มากมายประมาณ ๔๐๐ – ๑,๐๐๐ เล่ม ซึ่งงานต่าง ๆ ที่ได้เขียนขึ้นมานั้น ได้มีอิทธิพลต่อความเชื่อใน
ศาสนาคริสต์ ตลอดระยะเวลาประมาณ ๑,๕๐๐ ปีเป็นอย่างน้อย (กระทั่งยุคกลางหรือยุคมืด)
ค�ำสอน
ค�ำสอนทีน่ า่ สนใจของอาริสโตเติลได้แก่ ความเชือ่ ทีว่ า่ โลกเรานีป้ ระกอบด้วยธาตุตา่ งๆ ๔ ธาตุ ได้แก่
ดิน น�้ำ ลม และไฟ
อาริสโตเติลเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลนั้นว่า โลกเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยมีดวงดาว
ต่าง ๆ รวมทั้งดวงอาทิตย์โคจรรอบ ๆ สวรรค์นั้นอยู่นอกอวกาศ โลกอยู่ด้านล่างลงมา น�้ำอยู่บนพื้นโลก
ลมอยูเ่ หนือน�ำ้ และไฟอยูเ่ หนือลมอีกทีหนึง่ ธาตุตา่ ง ๆ ของโลกจะเปลีย่ นแปลงเสมอ แต่ทว่าธาตุทปี่ ระกอบ
เป็นสวรรค์นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงจะมีรูปร่างเช่นนั้นตลอดไป
ปี ค.ศ. ๑๖๐๙ โจฮันน์ เคปเลอร์ (Johann Kepler) ได้ตั้งกฎของเคปเลอร์ ซึ่งเป็นการประกาศว่า
โลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี เป็นการลบล้างความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลของอาริสโตเติล
อีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ กรณีของวัตถุสองอย่างที่มีน�้ำหนักไม่เท่ากัน จะตกลงถึงพื้น
ไม่พร้อมกันตามหลักของอาริสโตเติล ซึง่ กาลิเลโอ ได้ทำ� การพิสจู น์ตอ่ หน้าสาธารณชนทีห่ อเอนแห่งปิซาว่า
เป็นค�ำสอนที่ไม่จริงในปี ค.ศ. ๑๖๐๐
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ยอดนักชีววิทยา
แต่อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีของอาริสโตเติลทางด้านชีววิทยานั้นเป็นที่ยกย่องกันมาก เพราะเขาได้ท�ำ
การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ต่างๆ เช่น ปลา และพวกสัตว์เลื้อยคลานและได้ท�ำการบันทึกไว้อย่าง
ละเอียดมาก เขาได้แบ่งสัตว์ออกเป็น ๒ พวกใหญ่ คือ พวกมีกระดูกสันหลัง (Vertebrates) และพวกไม่มี
กระดูกสันหลัง (Invertebrates) นับว่า อาริสโตเติลเป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางด้านนี้จนได้รับการยกย่องว่า
เป็นนักธรรมชาติวิทยาคนแรกของโลก
นับว่า อาริสโตเติล ได้ชอื่ ว่าเป็น “ยอดวิญญูชนทีค่ นเขาไม่ยอมให้ตาย” ด้านชีววิทยา และธรรมชาติ
วิทยา เป็นการศึกษา บุกเบิกคือการใช้ วิริยะ ความเพียร ปัญญา ความรู้กว้างขวาง ตามหัวข้อบทความที่
ตั้งเอาไว้แล้วเหมือนกัน
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