พระธรรมเทศนา
การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตน
โดย
พระสิริพัฒนาภรณ์ (สมหมาย โชติปุญโญ ป.ธ.๖,พม.พธ.บ.)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง อําเภอเมือง เจ้าคณะอําเภอเขื่องใน
ประธานองค์การพระผู้นําแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดอุบลราชธานี
ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ องค์กร – บริษัทเอกชน องค์กรมหาชน
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
********************
ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่
สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ บัดนี้ จักรับพระราชทาน
ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี ถ้ารับพระราชทาน
ถวายวิสัชนาไป มิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายแห่งพระธรรมเทศนาบทใดบทหนึ่งก็ดี ขอเดชะ
พระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ พระขันติคุณ โปรดทรงพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญา
น้อย ขอถวายพระพร
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
คารโว จ นิวาโต จ สนฺตุฏฐี จ กตญฺญุตา
กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ
บัดนี้ จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาเรื่อง “การแสวงหาธรรมะ
เบื้องต้นใส่ตน” ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี พอสมควรแก่อนุรูปบุญราศีแห่ง
การพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจ อันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณ
อันประเสริฐได้ทรงบําเพ็ญอุทิศถวายแด่พระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชานพระบรมราชานุญาตให้ องค์กรบริษัทเอกชน องค์กรมหาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญพระราชกุศล

พระธรรมเทศนาในวันนี้ เป็นเนื้อหาธรรมะในมงคลสูตร คาถาที่ ๗ ได้แก่ ความเคารพ
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสันโดษ ความกตัญญู และการฟังธรรมตามกาล แสดงขยายความ
พอควรแก่เวลาที่กําหนด
“การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตน” นั้น ฟังดูเผินๆ เข้าใจง่าย แต่ยากนักในการนําสู่
การปฏิบัติ กล่าวคือ การนําไปฝึกฝน ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะและการนําไปต่อยอด ให้เกิดเป็นผล
จริงในวิถีชีวิตจริง
สิกขบุคคล ผู้ฝึกฝน ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า ชีวิตตัวตนเรานั้นประกอบด้วยส่วน ๒ ส่วน คือ
ส่วนกาย ส่วนจิตใจ ส่วนที่เป็นกาย เป็นรูปธรรม จะต้องเข้มแข็งเพราะได้รับอาหารที่ถูกต้องมี
คุณค่าแก่ร่างกาย และปัจจัยประกอบได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ร่างกายเป็น
ฐานของจิตใจ ถ้าร่างกายอ่อนแอก็จะส่งผลไปยังจิตใจด้วย แก่นของร่างกายคือความแข็งแรง
และความสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพยาธิเบียดเบียน ผู้ใดมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นลาภอัน
ประเสริฐ การทําให้ร่างกายเข้มแข็งสมบูรณ์นั้นจะต้องฝึกฝน เคลื่อนไหวทํางานอยู่ตลอดเวลา
ส่วนด้านจิตใจนั้น เป็นนามธรรม ได้แก่ เวทนา (ความรู้สึก) สัญญา (ความจํา) สังขาร
(คิดปรุงแต่ง) และวิญญาณ (รู้แจ้ง) เป็นธรรมชาติที่แตกต่างจากร่างกายโดยสิ้นเชิง แต่ต้อง
เกี่ยวข้องพึ่งพาอาศัยร่างกายแยกแจกกันไม่ได้ อาหารของจิตจึงเป็นธรรมะ ชีวิตเรานี้นําโดยจิต
เพราะจิตเป็นใหญ่ เป็นประธาน เป็นสมุฏฐานแห่งการประพฤติดีปฏิบัติชอบ แม้สังคมมนุษย์ใน
โลกนี้ก็ต้องหมุนไปตามจิต กล่าวคือ ความคิด ความเห็น ถ้าความคิดความเห็นผิด โลกนี้ก็ไปสู่
หายนะ ดังพุทธภาษิตว่า
ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา
เวรี วาปน เวรินํ
มิจฉาปณิหิตํ จิตฺตํ
ปาปิโย นํ ตโต กเร
อันดวงใจ ใครตั้งไว้พลั้งผิด พึงทําพิษ พาชน ให้ป่นปี้
กว่าพินาศนานาบรรดามี
ซึ่งไพรี โจรา บีฑากัน
ถ้าความคิดความเห็นถูกต้อง โลกนี้สังคมนี้ก็ไปสู่ความสุข ความเจริญ ดังพุทธพจน์ที่ว่า
“จิตฺเตน นียติ โลโก”
โลกและสังคมมนุษย์นี้จิตนําไป
ธรรมะเบื้องต้นจากมงคลสูตรคาถาที่ ๗ มี ๕ หัวข้อ แสดงขยายความดังต่อไปนี้
๑. ความเคารพ (คารโว จ) หมายถึงความซาบซึ้ง ความตระหนักถึงคุณความดี ที่มีอยู่
จริงของบุคคลอื่น ยอมรับคุณความดีนั้น ด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างจริงจัง และแสดงออกอย่างอ่อน
น้อม อ่อนโยน อย่างเหมาะสม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
การฝึกหัดมองในเชิงบวกหรือในแง่ดี การกระทําแต่ในสิ่งที่ดี การพูดแต่สิ่งที่ดี หรือแม้แต่
การคิดแต่ในสิ่งที่ดี ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ ความรัก ความเมตตาต่อบุคคลตลอดสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายอยู่เสมอ จะทําให้จิตตั้งมั่นอยู่ในความเคารพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความตระหนักในคุณค่า
ที่สําคัญๆ เช่น ตระหนักในพระคุณของพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ตระหนักในคุณของ
การศึกษา ในคุณของสมาธิ ในคุณของความไม่ประมาท และในคุณการต้อนรับแขก เป็นต้น
ปลูกฝังความเคารพต่อผู้มีพระคุณใกล้ๆ ตัวเรา เช่น มารดาบิดา ครู อาจารย์ เป็นต้น
๒

ผู้ตั้งมั่นในความเคารพนี้ย่อมได้รับอานิสงส์หลายอย่าง เช่น เป็นคนน่ารัก น่าเอ็นดู น่า
เกรงใจ เป็นคนมีความสุขกายสบายใจ เป็นคนไม่มีความเดือดร้อน ไม่มีเวรมีภัย เป็นคนรับความ
ดีจากบุคคลอื่นได้ง่าย เป็นคนมีสติและไม่ประมาท เป็นคนมีปัญญาละเอียดอ่อน รู้จริงและทํา
จริง ฯลฯ
๒. ความอ่อนน้อมถ่อมตน (นิวาโต จ) วาโต แปลว่า “ลม” นิ แปลว่า “ออก” ไม่มีลม
หรือมีลมออกแล้ว หมายความว่า ไม่โอ้อวด ไม่เบ่ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน แม่น้ําไหลลงสู่ที่
ต่ําฉันใด ความอ่อนน้อมถ่อมตน ก็เป็นที่ไหลรวมของคุณความดีทั้งหลาย ฉันนั้น
ความเคารพเป็นการปรารภผู้อื่น กล่าวคือ ตระหนักและซาบซึ้งในคุณความดีของผู้อื่น
ส่วนความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นการปรารภตนเอง กล่าวคือ คอยตามพิจารณาข้อบกพร่องของ
ตนเอง จับผิดตนเอง ประเมินค่าของตนเองได้ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่อวดดื้อถือดี น้อมรับ
คุณความดีของผู้อื่นเข้าสู่ตนอย่างเต็มที่ ผู้ขาดธรรมะข้อนี้มีโทษหลายอย่าง เช่น
ประการที่ ๑ ทําให้เสียคน เพราะเป็นคนรับความดีจากผู้อื่นไม่ได้
ประการที่ ๒ ทําให้เสียมิตร เพราะเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่าง ถือองค์ทะนงตัว ไม่มีคนคบ
ค้าสมาคมด้วย
ประการที่ ๓ ทําให้เสียหมู่คณะ เพราะเป็นคนอวดเบ่ง เป็นอภิสิทธิ์ชนทําให้เสียระเบียบ
วินัย ทําให้หมู่คณะแตกแยก ฯลฯ
ครูอาจารย์ในสมัยก่อน สอนศิษย์ให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยจัดพิธีไหว้ครู จัดทํา
พานไหว้ครู เตือนสติศิษย์โดยเปรียบเทียบกับข้าวตอก ดอกมะเขือ และหญ้าแพรก ให้พินิจ
พิจารณาเห็นธรรมะผ่านธรรมชาติ ข้าวตอกแทนความมีวินัย ดอกมะเขือแทนความอ่อนน้อม
ถ่อมตน และหญ้าแพรกแทนความอดทนต่อสู้ เป็นต้น ผู้มีคุณธรรมข้อนี้ย่อมได้รับอานิสงส์
หลายอย่าง เช่น เป็นคนอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีศัตรู เป็นคนน่ารักน่านับถือ น่าเคารพกราบไหว้ เป็น
คนก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นคนรับความดีจากผู้อื่นได้โดยง่าย เป็นคนมีสติอยู่เสมอ
และตั้งอยู่ในธรรม เป็นคนที่มีกัลยาณมิตร
รวงข้าวเมื่อออกจากรวงเหลืองอร่าม มันจะโน้มน้าวลงสู่พื้นดินพร้อมที่จะเป็นประโยชน์
ต่อมวลมนุษย์ได้ ส่วนต้นข้าวที่มีรวงลีบแข็งทื่อก็จะชี้ขึ้นฟ้าแข็งกร้าวอวดตัวอยู่นั่นแหละ แต่หารู้
ไม่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลย คนที่มีความยิ่งใหญ่ที่แท้จริง มักจะมีบุคลิกภาพที่อ่อนน้อมถ่อมตน
ให้เกียรติมนุษย์ ไม่ดูถูกเหยียดหยามในฐานะมนุษย์ด้วยกัน
ส่วนคนคุยโม้โอ้อวด เย่อหยิ่งจองหองลําพองตนทํางานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ คล้ายกับรวง
ข้าวลีบแข็งทื่อชี้ฟ้า ไม่ค่อยจะมีประโยชน์ต่อสังคมเท่าใดนัก
ในท้องนาเราเห็นสัจธรรมแห่งรวงข้าว แต่ในสังคมเราเห็นคนที่มีพฤติกรรมที่อ่อนน้อม
ถ่อมตนอยากสัมผัส อยากเข้าไปร่วมงานด้วย แต่ก็มีบางคนที่เป็นเสมือนรวงข้าวลีบแข็งทื่อ นิสัย
แข็งกระด้างอวดตัว ขาดมนุษย์สัมพันธ์ ทําให้อยากออกห่าง แต่มนุษย์ทั้งสองประเภทนี้พวกเรา
ก็หนีไม่พ้น เพราะเราต้องอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน และมีให้เห็นอยู่ทั่วไป เป็นหน้าที่ของเราที่
จะต้องพิจารณาเลือกคบให้ดี
๓

คบคนพาล พาลไปหาผิด
คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ส่วนใหญ่มนุษย์จะจับมาฝึกหัดได้หลายชนิดด้วยกัน แต่จะ
ยอมแพ้ก็เฉพาะตระกูลเต่า หอย และปู ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ สิ่งที่ห่อหุ้มภายนอกของสัตว์จําพวก
นี้มีลักษณะกระด้าง ด้วยเหตุที่ข้างนอกแข็งนี่เองทําให้ไม่มีมนุษย์หน้าไหนจับไปฝึกฝนเหมือนกับ
เสือ สิงห์ ลิง และช้าง ซึ่งสัตว์จําพวกนี้ข้างนอกอ่อนนิ่ม แต่ข้างในมีพลังมากและยังมีประโยชน์ต่อ
มนุษย์เรามากอีกด้วย
ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือ คนที่อวดรู้เย่อหยิ่งทะนงตนทําท่าวางโต ดูไปก็คล้ายกับพวกปู หอย
และเต่า ที่ข้างนอกเกราะหุ้มแข็งกระด้าง แต่ภายในไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่จะมีประโยชน์อะไร
มากนัก คนประเภทนี้นอกจากภายนอกดูแข็งกระด้างแล้ว เป็นคนที่ใครพูดอะไรก็ไม่อยากฟัง
หรือฟังก็เอาหูทวนลม ถือว่าข้าแน่ ข้าเก่ง ข้าเท่านั้นที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ แต่แท้จริงแล้วภายในเป็น
คนไม่ประสบความสําเร็จ รู้อะไรก็ไม่จริงจังอะไรนัก เที่ยวทําตัวกร่างอวดชาวบ้านเขาไปวัน ๆ
ส่ ว นคนประเภทอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนภายนอกดู นิ่ ม นวล แต่ ภ ายในนั้ น มี ภู มิ ปั ญ ญา
มีความสามารถอันยิ่งใหญ่ คล้ายพวกเสือ สิงห์ ลิง และช้าง ที่ว่ามาภายนอกอ่อนนิ่มภายในมีพลัง
ฝึกก็ง่าย ใช้ก็คล่อง คนอ่อนน้อมถ่อมตนจึงฝึกให้ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ได้ และยังปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อีกด้วย
ความฉลาดมีโอกาสมาใกล้ ในเวลาที่เราถ่อมตนมากกว่าในเวลาที่เราโอ้อวด
๓. ความสันโดษ (สนฺตุฎฐี จ) คํานี้มาจากภาษาบาลี ว่า “สนฺโตส” “สัน แปลว่า ตน”
“โตสะ แปลว่า ยินดี พอใจ ชอบใจ อิ่มใจ จุใจ สุขใจ ในของที่มีอยู่ของตน สันโดษนี้มีลักษณะ
อยู่ ๓ อย่าง คือ
๑. มีความยินดีกับของของตน หมายถึง สิ่งที่ตนมีอยู่แล้ว
๒. มีความยินดีกับสิ่งที่ตนหาได้มา หมายถึง หาได้เท่าไรก็พอใจเท่านั้น
๓. มีความยินดี โดยมีใจสม่ําเสมอ หมายถึง ไม่รู้สึกดีใจจนเกินไปเมื่อพบสิ่งที่
ถูกใจ และไม่เสียใจจนเกินไปเมื่อได้ประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจ
สันโดษ มี ๓ ประเภท คือ
๑. ยินดีตามที่ได้ เรียกว่า (ยถาลาภสันโดษ)
๒. ยินดีสิ่งที่ควรแก่สมรรถภาพกําลัง เรียกว่า (ยถาพลสันโดษ)
๓. ยินดีกับสิ่งที่ควรแก่ฐานะเรียกว่า (ยถาสารุปปสันโดษ)
การฝึก “สันโดษ” เป็นการฝึกจิตใช้ปัญญา ใช้เหตุ ใช้ผล เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรม
โดยแท้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ปฏิบัติพระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง โดยการนําหลัก
สันโดษมาประยุกต์ใช้ ในด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม และเหตุผล ตามพจน์พุทธที่ว่า “สนฺตุฏฐี
ปรมํ ธนํ” ความสันโดษเป็นยอดทรัพย์ ไม่มีทรัพย์อื่นเสมอเหมือน กล่าวให้ชัดเจนว่า พอใจ
ตามมี ยินดีตามได้ ดังนั้นความสันโดษจึงเป็นต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริง
๔

ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใดก็ตาม
มิใช่วัดด้วยการมี
ทรัพย์สินเต็มท้องพระคลัง หรือเต็มล้นอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง แต่อยู่ที่ไม่มีคนอดอยาก ยากไร้ และอยู่
ที่คุณภาพชีวิตของประชาชนต่างหาก
ขงจื๊อได้ถามชายชราอายุ ๙๐ ปี ผู้แต่งกายด้วยอาภรณ์หยาบๆ และเรียบง่าย อีกทั้งยังดีด
พิณบรรเลงดนตรีขับขานเพลงอยู่ด้วยความสําราญ ที่มีชื่อว่า ยร๋ง ฉี่ ฉี ว่า “ท่านผู้เฒ่า ไยท่านจึง
ทําตัวเสมือนช่างมีความสุขเหลือล้ําอย่างนี้” ยร๋ง ฉี่ ฉี เมื่อฟังดังนั้น จึงได้ตอบว่า “สําหรับข้า
แล้ว เรื่องราวอันจะทําให้เป็นสุขช่างมีมากมาย ท่านลองคิดดูสิว่า ในสรรพสิ่งอันพระเจ้าได้สร้างมา
นั้น สิ่งที่สูงล้ําค่านั้น คือมนุษย์ใช่ไหม และข้าก็ช่างโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ นี่ความความสุข
ประการที่ ๑ ของข้า และยิ่งกว่านั้นในหมู่มนุษย์ชายหญิงด้วยกันนั่นเล่า เพศชายมักถูกให้
ความสําคัญและถูกยกย่องเสียยิ่งกว่าหญิง และข้าก็ช่างโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพศชาย นี่คือ
ความสุขในประการที่ ๒ ของข้า และยิ่งกว่านั้นแม้จะโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว แต่ก็มี
มนุษย์อยู่เป็นจํานวนหนึ่ง ที่ได้ตายไปโดยยังมิได้พบเห็นตะวันและเดือน กระทั่งบางคนยังมิได้
ผ่านพ้นช่วงวัยอันได้ละแล้ว ซึ่งผ้าอ้อมก็ต้องตายไป ส่วนข้านั้นเล่า กระทั่งบัดนี้ มีชีวิตยืนยาว
มาถึง ๙๐ ปีแล้ว และนี่คือความสุขในประการที่ ๓ ของข้า ความยากจนนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา
ของคน อีกทั้งความตายก็เป็นจุดสุดท้ายแห่งชีวิตมนุษย์ การสามารถมีชีวิตอันปกติอยู่ในเรื่องปกติ
เช่นนี้ตราบกระทั่งถึงจุดสุดท้ายของชีวิต จะมีเรื่องอันใดให้ต้องกลัดกลุ้มกังวลอีกด้วยเล่า”
เมื่อขงจื๊อได้ฟังดังนั้น จึงได้กล่าวด้วยความนับถือว่า “ช่างไม่ใช่เรื่องอันง่ายดายเสียเลยที่
สามารถพิจารณาชีวิตได้อย่างแจ่มแจ้งกระทั่งสามารถใช้เป็นเครื่องประโลมชีวิตตนเอง กระทั่ง
เรื่องกลัดกลุ้มกังวลใดๆ ในโลกก็อาจละไว้เสียได้ ด้วยความเบิกบาน”
ความสุขนั้นอยู่ใกล้ๆ ตัวเราเสียจนคนส่วนมากมองไม่เห็น บางคนก็วิ่งไล่ล่าหาความสุข
เหมือนกับไล่ล่าคว้าเงาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
คนที่มีความสุขที่สุด
ไม่จําเป็นต้องมีทุกสิ่งที่เลอเลิศ
แต่เขาทําให้สิ่งที่มีอยู่เลอเลิศ
ดังนั้น “สันโดษ” เป็นคุณธรรมอันประเสริฐ เป็นไปเพื่อความสงบสุขทั้งแก่ตนเอง
ครอบครัว และสังคมประเทศชาติ หัวใจของผู้มีความสันโดษเหมาะสมแก่การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมอื่นๆ และคนมีสันโดษเท่านั้นจึงจะทําความดีได้อย่างยั่งยืน ไม่จืดจาง และทําความดี
ด้วยความสุจริตใจ ที่สังคมไทยเราพัฒนาไปได้ช้านั้นเพราะคนขาดสันโดษต่างหาก หาใช่เพราะคน
มีสันโดษไม่
วิธีปลูกฝังสันโดษ
๑. ให้หมั่นพิจารณาถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยู่ตลอดเวลา
๒. ให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร
๓. ให้หมั่นให้ทานอยู่เสมอ
๔. ให้หมั่นรักษาศีลอยู่เสมอ
๕

๕. ให้หมั่นฝึกทําสมาธิอยู่เสมอ ฯลฯ
สันโดษมีอานิสงส์หลายอย่าง เช่น
๑. ทําให้ตัดกังวลต่างๆ เสียได้
๒. ทําให้ตนออกห่างจากอกุศลธรรม
๓. ทําให้สบายกายสบายใจ
๔. ทําให้พ้นจากความผิด พบแต่สิ่งที่ถูกต้อง
๕. ทําให้ศีลธรรมคุณธรรมเกิดขึ้นในใจได้โดยง่าย
๖. ทําให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง ฯลฯ
๔. ความกตัญญู (กตญฺญุตา จ) ความกตัญญู หมายถึง ความเป็นผู้มีจิตรู้สํานึกต่อ
อุปการะที่ผู้อื่นกระทําต่อตนเอง ด้วยความซาบซึ้ง อย่างไม่เลื่อนลอย ความกตัญญูเป็นเรื่องของ
จิตสํานึกโดยแท้ ความสํานึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ จึงเป็นเครื่องหมายของคนดี ดังพุทธพจน์
“นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา” ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี
สิ่งที่ควรกตัญญูนั้นอาจแบ่งได้ หลายอย่าง เช่น
๑.กตัญญูต่อบุคคล ใครก็ตามที่มีพระคุณต่อเรา ไม่ว่าจะมากหรือน้อย จะต้อง
กตัญญูรู้คุณท่าน
ติดตามระลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง
หาโอกาสตอบแทนบุญคุณท่านให้ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคุณของพระพุทธเจ้า พระคุณของพระสงฆ์ พระคุณของพระมหากษัตริย์
มารดา บิดา ครู อาจารย์ ฯลฯ
๒.กตัญญูต่อสัตว์ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ที่เราได้ใช้งาน ต้องมีความเข้าใจ
มีความรักความเมตตาต่อสัตว์เหล่านั้นด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณ
๓.กตัญญูต่อสิ่งของ อะไรก็ตามที่มีคุณต่อเรา เช่น ไม้กวาด หนังสือเรียน หนังสือ
ธรรมะ สถานศึกษา วัด บ้าน ดิน น้ํา อากาศ ต้นไม้ และป่า วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการประกอบ
อาชีพ มีคุณูปการต่อชีวิตเราทั้งสิ้น จะเก็บไว้ตรงไหนถึงจะปลอดภัย ถ้าเก็บสิ่งของเครื่องใช้ไม่เป็น
ก็เป็นคนเนรคุณต่อสิ่งเหล่านั้น
๔.กตัญญูต่อบุญ
คุณงามความดีทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งที่มีอุปการะ
ในการ
เสริมสร้างชีวิตของเราให้มีความสุขความเจริญแทบทั้งสิ้น เราจึงต้องมีสํานึกต่อคุณความดีทั้งหลาย
เหล่านี้
๕. กตัญญูต่อตนเอง ชีวติ กล่าวคือ กายกับจิตนี้ได้ช่วยเราให้ประกอบคุณความ
ดี เราต้องบริหารกายนี้ให้มีความเข้มแข็ง แข็งแรง และจิตใจให้มีสติปัญญา มีวิชชา และจรณะ
เราจึงควรทะนุถนอมร่างกายและจิตใจให้เอื้อต่อการประกอบคุณงามความดีตลอดไป
๕. การฟังธรรมตามกาล (กาเลน ธมฺมสฺสวนํ) หมายถึงการขวนขวายเวลาไปฟังธรรม
คําสอนของผู้รู้ธรรมะ หรือการฟังเทศน์เพื่อยกระดับจิตใจ และสติปัญญาของเราให้สูงขึ้น โบราณ
ใช้คําว่า “สิกขา” กล่าวคือ การศึกษาอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา มุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนอบรม
ตนเองเป็นประการสําคัญ
หาใช่เพียงเพื่อการเรียนหนังสือตามที่เราเข้าใจกันอยู่ในปัจจุบันไม่
การฟังธรรมตามกาลจึงหมายถึงการที่เราได้แสวงหาโอกาสฟังเทศน์ฟังธรรมในวันพระ ในวันโกน
๖

๘ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ข้างขึ้น ข้างแรม ปัจจุบันการฟังเทศน์ฟังธรรมตามกาลดังกล่าว ได้ลดน้อยถอยลง
กาลเวลาที่ผู้คนและสังคมจะได้ตรวจสอบตัวเอง ศึกษาตัวเอง มีน้อยอยู่แล้ว น่าเป็นห่วง ภาวะ
วิกฤตทางสังคมนับวันแต่จะทวีคูณ สมตามที่หลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวเตือนสติสังคมเอาไว้ว่า
“ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ”
ถึงเวลาแล้วที่สังคมมนุษย์จะต้องยกเครื่องปฏิรูป
การศึกษาเสียใหม่ ตามแนวพุทธธรรมอย่างจริงจังโดยด่วน
ชีวิตกับธรรมะนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน เพราะชีวิตเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา ธรรมะก็เป็น
ธรรมชาติ เป็นธรรมดา การจัดระบบให้ชีวิตดําเนินเข้าสู่ธรรมชาติธรรมดา (กระแสธรรม) เป็น
รากฐานที่สําคัญที่สุดในการแสวงหาธรรมะใส่ตน พระพุทธองค์ได้ทรงสอนว่า “การดําเนินชีวิตสู่
เป้าหมายอันสูงสุด คือความสุขความสงบนั้น ก็เหมือนกับล้อรถที่ขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายปลายทาง
อย่างปลอดภัยด้วยล้อ ๔ ล้อม (จักร ๔) และเท้า ๔ เท้า (บาท ๔) เป็นธรรมะที่นําชีวิตสู่ความ
รุ่งเรืองและเป็นธรรมะที่สร้างความสําเร็จให้แก่ชีวิต เป็นพื้นฐานที่สําคัญในการเข้าสู่กระแสธรรมะ
อื่นๆ และยกระดับสูงขึ้น เรียกชื่อตามหมวดธรรมว่า จักรธรรม ๔ และอิทธิบาท ๔ ดังนี้
จักรธรรม ๔ จักรก็คือ ล้อ ได้แก่ ธรรมะนําชีวิตสู่ความรุ่งเรืองเหมือนล้อรถ ๔ ล้อ ดังนี้
๑. ปฏิรูปเทสวาส : หมายถึง ที่อยู่อาศัย อยู่ในท้องถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ไม่เป็นแหล่งเสื่อมโทรม หรือแหล่งอบายมุข เป็นล้อแรกที่สําคัญที่สุด เป็นด้านพื้นที่สิ่งแวดล้อม
ต้องทําบ้านให้มันน่าอยู่ ทําชุมชนให้มันน่าอยู่
๒. สัปปุริสูปัสสย : หมายถึง ล้อ ๑ ที่ส่งผลให้เกิดล้อที่ ๒ คือ ได้เข้าใกล้ ได้เสวนา ได้คบ
นักปราชญ์ คือ ราชบัณฑิต เป็นกัลยาณมิตร
๓. อัตตสัมมาปณิธิ : หมายถึง ผลที่เกิดจากล้อที่ ๒ ได้ให้แสงสว่าง ให้เราได้เห็นธรรม
เข้าใจธรรม เข้าใจชีวิตที่ถูกต้อง มีสติปัญญาตั้งตนไว้ถูกต้องในธรรม ตั้งจิตไว้ในที่ชอบที่ควร
๔. ปุพเพกตปุญญตา : หมายถึงล้อที่ ๔ นี้ที่ได้รับพลังขับเคลื่อนจากล้อที่ ๑ – ๒ – ๓
แสดงออกเป็นพฤติกรรม เป็นบุญ เป็นกุศล มีฉันทะในธรรม ขับเคลื่อนกาย วาจา ใจ ในทาน ศีล
และภาวนา เตรียมทุนคุณความดีเอาไว้ สะสมบุญเอาไว้ด้วยความไม่ประมาท
อิทธิบาท ๔ (เท้า ๔) ได้แก่ ธรรมะที่นําชีวิตไปสู่ความสําเร็จ ๔ อย่าง คือ
๑. ฉันทะ
: หมายถึง ความพอใจในธรรม ได้เกิดขึ้นกับจิต มีความรัก ความพอใจ
ในการประกอบคุณความดี
๒. วิริยะ
: หมายถึง ความเพียร พยายามในการประกอบคุณงามความดีนั้น
๓. จิตตะ
: หมายถึง พลังแห่งจิตที่จดจ่อ อดทน ต่อการทําความดี
๔. วิมังสา : หมายถึง การใช้สติปัญญาในการพัฒนาคุณธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
ทั้งหมดทั้งปวงที่แสดงมาโดยสังเขปนี้ องค์การพระผู้นําพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง จังหวัดอุบลราชธานี ได้น้อมนําเอาพระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการ
ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” มาเป็นหลักยึด
ขับเคลื่อนพัฒนาสังคมอุบลราชธานี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ตามนโยบายของรัฐบาลสมัย
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ฯพณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นนโยบายพัฒนาชาติ โดยยึด
หลักการพัฒนา ๓ ด้าน คือ ด้านจิตใจ (จ.) ด้านสังคม (ส.) และด้านเศรษฐกิจ (ศ.) โดยเน้นการ
พัฒนาจิตใจเป็นหลักสําคัญและยึดหลักบูรณาการณ์ ๓ ขา คือ
ขาที่ ๑ ภาครัฐ ได้แก่ รัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต.
ขาที่ ๒ ภาคประชาสังคม ได้แก่ องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ และองค์กร
สวัสดิการชุมชน ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่แล้ว รับต่อไม้ผลัดจากภาครัฐในขาที่ ๑
ขาที่ ๓ ภาคประชาชน ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นฐานราก ๔ ฐาน คือ บ้าน – วัด –
โรงเรียน – อนามัย ร่วมเป็นองค์กรขับเคลื่อน
การบูรณาการนําโดยภาคประชาชนสังคม ที่เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดอุบลราชธานี
ในรูปองค์กร พระผู้นําพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ครอบคลุมพื้นที่ ๒๕ อําเภอ
แบ่งการบริหารจัดการเป็นศูนย์ประสานงานกลาง ๑ และศูนย์ปฏิบัติการ ๕ โซน ดังนี้
๑.ศูน ย์ประสานงานองค์ก ารพระผู้นํ าพัฒ นาตามอุด มการณ์แ ผ่ นดินธรรมแผ่นดิ นทอง
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี สํ า นั ก งานตั้ ง อยู่ ที่ วั ด ทุ่ ง ศรี เ มื อ ง ตํ า บลในเมื อ ง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี โดยมี พระสิริพัฒนาภรณ์ เป็นประธานศูนย์ประสานงาน รับผิดชอบทั้งจังหวัด
๒.ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองโซนกลาง ตั้งอยู่ที่วัดบ้านยางลุ่ม ตําบลไร่น้อย
อําเภอเมือง รับผิดชอบ ๔ อําเภอ คือ เมือง วารินชําราบ สําโรง ดอนมดแดง โดยมี พระสิริพัฒนา
ภรณ์ เป็นผู้อํานวยการ
๓.ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองโซนเหนือ ตั้งอยู่ที่วัดโนนมะเขือ ตําบลกาบิน
อําเภอกุดข้าวปุ้น รับผิดชอบ ๖ อําเภอ ได้แก่ ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่
นาตาล และเขมราฐ โดยมีพระครูสุภกิจมงคล เป็นผู้อํานวยการ
๔.ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองโซนตะวันออก ตั้งอยู่ที่วัดสวนสวรรค์ ตําบล
พิบูล อําเภอพิบูลมังสาหาร รับผิดชอบ ๕ อําเภอ ได้แก่ พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ ตาลสุม
โขงเจียม และสิรินธร โดยมีพระครูสิริปริยัติโสภณ เป็นผู้อํานวยการ
๕.ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองโซนใต้ ตั้งอยู่ที่วัดป่าจันทรังษี ตําบลยาง
อําเภอน้ํายืน รับผิดชอบ ๗ อําเภอ ได้แก่ น้ํายืน เดชอุดม นาจะหลวย บุณฑริก น้ําขุ่น
นาเยีย ทุ่งศรีอุดม โดยมี พระครูรังษีนวกิจ เป็นผู้อํานวยการ
๖.ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองโซนตะวันตก ตั้งอยู่ที่ วัดเขื่องกลาง ตําบล
เขื่องใน อําเภอเขื่องใน รับผิดชอบ ๓ อําเภอ ได้แก่ เขื่องใน ม่วงสามสิบ และเหล่าเสือโก้ก
โดยมีพระครูกิตติชัยโสภณ เป็นผู้อํานวยการ
ผลการดําเนินงานการพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งแต่ ๒๕๒๘ ตราบเท่าปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนในหมู่บ้านและชุมชน ลด ละ เลิก
อบายมุข เป็นหมู่บ้านชุมชนปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง พึ่งตนเอง ตาม
แนวพระราชดําริ มีการตั้งกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ มีหมู่บ้านต้นแบบพึ่งตนเอง เกิดขึ้นกระจาย
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ตามอําเภอต่างๆ มากมายอย่างเป็นรูปธรรม เพราะมีพระสงฆ์องค์การพระผู้นําพัฒนาในพื้นที่
ขับเคลื่อนกองทัพธรรมนํามาการพัฒนามาร่วม ๓๐ ปีแล้ว
ดังได้รับพระราชทานถวายวิสัชนามาก็พอสมควรแก่เวลา เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้
ขอถวายพระพร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักพระราชวัง
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓-๔
www.brh.thaigov.net/
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