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ตลอดระยะเวลากว า 6 ทศวรรษแล ว ที่พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงอุ ทิ ศ พระ
อุตสาหะทั้งมวลเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของชนชาวไทย ทุกขนอยใหญของพสกนิกรทั่วทุกทองที่ตาง
ไดรับการบรรเทาดวยพระบารมีลนเกลา แมวาจะอยูในพื้นที่ที่มีความยากลําบากและเสี่ยงภัย กระทั่งในพื้นที่ที่มีการกอ
การรายอยางรุนแรงในอดีต พระองคทานก็เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมบํารุงขวัญและพระราชทานความชวยเหลือ โดยไม
ทรงเห็นแกภยันตรายที่จะเกิดแกพระองคเลย แมการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมพสกนิกรทั่วไป ภาพที่พบเห็นเสมอๆ ก็
คือการที่ทรงนั่งพับเพียบกับพื้นในระดับเดียวกับราษฎร แมวาพื้นตรงนั้นจะเปนพื้นดินลูกรัง ดินโคลนเปยกแฉะ หรือ
แดดรอนเปรี้ยง
หากจะถามวาอะไรที่ทําใหพระองคทานทรงรักประชาชนและประชาชนรักพระองคทานไดถึงเพียงนี้ คําตอบก็
คือ หลักธรรม ที่ทรงยึดมั่นเปนหลักในการดํารงพระองค ในอันที่จะใหมีความเปนไปโดยธรรมและยังประโยชนสุขให
เกิดแกอาณาประชาราษฎร จนเกิดความชื่นชมยินดี ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ทรงพระราชทานในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความวา "เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหง
มหาชนชาวสยาม"
ใครเลยจะคิดวา จะมีพระมหากษัตริยผูสละเสียซึ่งความสุขสวนตน ไมยึดติดในฐานะอันสูงสง เสด็จไปยังถิ่น
ของราษฎรผูยากไรกันดารเพื่อทรงชวยเหลือเขาเหลานั้นดวยพระวิริยะอุตสาหะ ไมวาแดดรอนหรือลมแรง ก็จะเห็น
พระองคเคียงขางอยูกับพวกเขาดวยความรักอันบริสุทธิ์ ชางไมตางอะไรกับบิดาที่ทราบวาบุตรของตนกําลังตกทุกขได
ยากอยู ณ ที่แหงใด ก็เรงรุดไปชวยบําบัดโดยมิไดเห็นแกความยากลําบาก ทําใหความรักและเทิดทูนที่ราษฎรมีตอ
พระองคเพิ่มพูนมั่นคง เหมือนบุตรที่รักและเทิดทูนผูใหกําเนิดฉันนั้น ความจริงที่มีอยูตลอดหกสิบปเชนนี้ ไดสะทอนให
เห็นถึงพระเมตตาคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงบําเพ็ญนี้ ดุจดังพระโพธิสัตวที่ทรงนํา
ผูอื่นใหขามพนหวงทุกขโดยแท เคยมีผูกลาวไววา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนดุจดังพระโพธิสัตว” แตผูเขียน
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ก็ ห าไดเ ขา ใจในความหมายของคํ า ว า พระโพธิ สัต วม ากนั ก ว า เปน อย า งไร กระทั่ งผู เ ขีย นไดค น พบขอ มู ล เกี่ ย วกั บ
พระโพธิสัตวจากสารานุกรมเสรีออนไลน (http://th.wikipedia.org/wiki/พระโพธิสัตว/) ซึ่งอางอิงจาก ผาสุข อินทราวุธ.
พุทธปฏิมาฝายมหายาน. กทม. โรงพิมพอักษรสมัย. 2543. หนา 83-84. ซึ่งไดกลาวถึงพระโพธิสัตวไววา
พระโพธิสัตว (Bodhisattva) หมายถึง บุคคลที่บําเพ็ญบารมีหรือกระทําความดีตางๆ เพื่อใหบรรลุพระสัมมา
สัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล มีพระโพธิสัตวเปนจํานวนมากตามความเชื่อในฝายเถรวาท และมหายาน
แตมีความแตกตางกันไป

คุณสมบัติของพระโพธิสัตว มีอยู 3 ขอใหญ คือ
1. มหาปรัชญาหรือปญญาอันยิ่งใหญ หมายความวาจะตองเปนผูมีปญญาเห็นแจงในสัจธรรม ไมตกเปน
ทาสของกิเลส
2. มหากรุณา หมายความวาจะตองเปนผูมีจิตกรุณาตอสัตวทั้งหลายอยางปราศจากขอบเขต พรอมที่จะสละ
ตนเองเพื่อชวยสัตวใหพนทุกข
3. มหาอุปาย หมายความวาพระโพธิสัตวจะตองมีวิธีการชาญฉลาดในการแนะนํา อบรมสั่งสอนผูอื่นให
เขาถึงสัจธรรม
คุณสมบัติทั้งสามขอนี้ เปนหัวใจของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน ขอแรกเปนการบําเพ็ญประโยชนตนใหถึง
พรอม สวนขอหลังสองขอนั้น เปนการบําเพ็ญประโยชนเพื่อผูอื่น

บารมี 30 ทัศ
บารมี หมายถึง การกระทําที่ประเสริฐ การกระทําที่ประกอบดวยกุศลเจตนาคุณงามความดีที่ควรกระทํา
คุณงามความดีที่ไดบําเพ็ญมา คุณสมบัติที่ทําใหยิ่งใหญ เปนธรรมสวนหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งชวย เหลือเกื้อกูลใหผูปฏิบัติได
ถึงซึ่งโพธิญาณ ซึ่งบารมีที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญ คือ
1. ทานบารมี หมายถึง การสละออก การใหตางๆ โดยมีเจตนาชวยเหลือเปนสําคัญ
2. ศีลบารมี หมายถึง การรักษาศีลใหเปนปกติ หากเปนฆราวาสหมายถึงการถือศีล 5 หากเปนนักบวชคือการ
ถือศีล 8 ขึ้นไป
3. เนกขัมมะบารมี หมายถึง การออกบวช (หากฆราวาสถือศีล ๘ ก็นับเปนเนกขัมบารมีไดเชนกัน เพราะ
เปนการกระทําเพื่อละกาม)
4. ปญญาบารมี หมายถึง การกระทําเพื่อเพิ่มพูนปญญา
5. วิริยะบารมี หมายถึง การกระทําที่ใชความเพียรเปนที่ตั้ง การมีวิริยะอาจไมไดหมายถึงการเพียรจนกระทั่ง
ตัวตายในครั้งเดียว แตหมายถึงมีความพยายามทําอยูเรื่อยๆ ทําไปทีละนอยตามกําลังจนกวาจะสําเร็จดวย สัมมัปปธาน
หรือความเพียรที่ถูกตอง มี 4 อยางคือ
• สังวรปธาน เพียรระวังไมใหบาปเกิดขึ้น
• ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว
• ภาวนาปธาน เพียรทําบุญใหเกิดขึ้น
• อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาการทําบุญไวตอเนื่อง
6. ขันติบารมี หมายถึง การอดทนอดกลั้นตอสิ่งตางๆ
7. สัจจะบารมี หมายถึง การรักษาคําพูด ไมกลับกลอก แมวาจะตองสละบางสิ่งเพื่อรักษาคําพูดไว
8. อธิษฐานบารมี หมายถึง การตั้งมั่นในความปรารถนา ตั้งจิตมั่นตอคําอธิษฐาน
9. เมตตาบารมี หมายถึง มีความรักตอสัตวทั้งหลายในโลกอยางเทาเทียม ประดุจบิดามารดารักบุตร เมตตา
แตกตางจากราคะตรงที่ ราคะอาจรักเฉพาะตัวหรือพวกพอง แตเมตตาเปนรักที่ไมแบงแยก
10. อุเบกขาบารมี หมายถึง การวางเฉย มีใจเปนกลาง การปลอยวางในสิ่งที่ผิดพลาด ในสิ่งที่แกไขไมได วาง
เฉยในความทุกขของตน และสัตวที่ชวยไมได
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ซึ่งในแตละบารมีนั้นแบงยอยเปน 3 ขั้น ไดแก
• บารมีขั้นตน คือ เนื่องดวยวัตถุและทรัพยนอกกาย เชน การสละทรัพยชวยผูอื่น จัดเปนทานบารมี รักษาศีล
แมวาจะตองสูญเสียทรัพยสินเงินทอง จัดเปนศีลบารมี หรือยอมถือบวชโดยไมอาลัยในทรัพยสิน จัดเปนเนกขัมบารมี เปนตน
• บารมีขั้นกลางหรืออุปบารมี คือ เนื่องดวยเลือดเนื้อ อวัยวะ เชน การสละเลือดเนื้ออวัยวะแกผูอื่น จัดเปน
ทานอุปบารมี การใชปญญารักษาอวัยวะเลือดเนื้อของผูอื่น จัดเปนปญญาอุปบารมี การมีความเพียรจนไมอาลัยในเลือด
เนื้อหรืออวัยวะ จัดเปนวิริยะอุปบารมี มีเมตตาตอผูท่จี ะมาทํารายเลือดเนื้ออวัยวะของตน จัดเปนเมตตาอุปบารมี หรือ มี
ความอดทนอดกลั้นตอผูที่จะมาทําลายอวัยวะของตน จัดเปน ขันติอุปบารมี เปนตน
• บารมีขั้นสูงสุดหรือปรมัตถบารมี คือ เนื่องดวยชีวิต เชน การสละชีวิตเปนทานแกผูอื่น จัดเปนทาน
ปรมัตถบารมี ยอมสละแมชีวิตเพื่อจะรักษาคําพูด จัดเปน สัจจปรมัตถบารมี ตั้งจิตไมหวั่นไหวตอคําอธิษฐานแมจะตอง
เสียชีวิต จัดเปนอธิษฐานปรมัตถบารมี หรือวางเฉยตอผูที่จะมาทํารายชีวิตของตน จัดเปนอุเบกขาปรมัตถบารมี เปนตน
ดังนั้น จึงรวมเปนบารมี 30 ทัศ

จริยธรรม 10 ประการของพระโพธิสัตว
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

พระโพธิสัตว ไมปรารถนาเลยวา รางกายจะไมมีโรคภัยไขเจ็บ
พระโพธิสัตว ครองชีพโดยไมปรารถนาวาจะไมมีภัยอันตราย
พระโพธิสัตว ไมปรารถนาเลยวา จะไมมีอุปสรรคในการชําระจิตใจใหบริสุทธิ์
พระโพธิสัตว ไมปรารถนาเลยวา จะไมมีมารขัดขวางการปฏิบัติภารกิจ
พระโพธิสัตว ถือวาทํางานใหนานที่สุด โดยไมปรารถนาจะใหสําเร็จผลเร็ว
พระโพธิสัตว คบเพื่อน โดยไมปรารถนาจะไดรับผลประโยชนจากเพื่อน
พระโพธิสัตว ไมปรารถนาวา จะใหคนอื่นตองตามใจตนเองเสมอไปทุกอยาง
พระโพธิสัตว ทําความดีกับคนอื่น โดยไมปรารถนาสิ่งตอบแทน
พระโพธิสัตว เห็นลาภแลว ไมปรารถนาวาจะไดรับ
พระโพธิสัตว เมื่อถูกใสรายปายสี ติเตียนนินทาแลว ไมปรารถนาที่จะตอบโต

มหาปณิธาน 4
1. เราจะละกิเลสใหหมด
3. เราจะชวยโปรดสัตวทั้งหลายใหสิ้น

2. เราจะศึกษาสัจธรรมใหจบ
3. เราจะบรรลุพระพุทธภูมิอันประเสริฐสุด

เมื่อทราบถึงความหมายและองคประกอบของความเปนพระโพธิสัตวโดยถองแทแลว จึงมิแปลกใจเลยวาพระ
เมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงบําเพ็ญเพื่อประโยชนสุขของพสกนิกรชาวไทย
ตลอดระยะเวลากวา 6 ทศวรรษลวงมานั้น บริสทุ ธิ์บริบูรณดุจดังการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวโดยแท ทรงตระหนัก
ในทุกขอันลึกล้ําของชาวบานที่ทั้งทุกขเพราะยากจนและทุกขเพราะภัยคุกคาม พระองคทานไดเสด็จพระราชดําเนินลง
ไปเยี่ยมเยียนเปนขวัญกําลังใจใหราษฎรของพระองคโดยไมทรงหวาดหวั่น บางวันถึงกับเสด็จพระราชดําเนินเปนการ
สวนพระองคโดยปราศจากกําลังอารักขา นี่อาจเปนเพียงหนึ่งในลานที่แสดงใหเห็นเปนประจักษแลววาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงประทับอยูในหัวใจเหลาพสกนิกรไทยทั้งประเทศ ทรงแสดงใหเห็นวา “การมีชีวิตอยูเพื่อคนอื่น การ
รักผูอื่นยิ่งกวาชีวิตของตนเองนั้น...ยิ่งใหญอยางไรและเพียงไหน" แมในวันที่พระองคทานจะทรงมีพระชนมายุมาก
แลว และไมอาจจะเสด็จพระราชดําเนินออกเยี่ยมเยียนพสกนิกรไดเฉกเชนในอดีต หากแตพระองคทานก็มิเคยที่จะหยุด
ทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระองคแมในวันที่ประชวร ผูเขียนจึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล นอมจิตรวมใจ
ขอใหพระองคทานทรงมีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรง กอปรดวยพระเกษมสําราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระ
เกียรติคุณแผไพศาลขจรขจายทั่วทิศานุ ทิศ หมูปจจามิตรที่หวังประทุษรา ยตอพระบรมเดชานุภาพ จงพายแพ แ ก
ทศพิธราชธรรมจรรยา และพระราชสัมมาปฏิบัติที่ทรงบําเพ็ญมา.

