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ปาฐกถาพเิศษ 

เน่ืองในวนัถงึแก่ชีพติกัษยัครบรอบ ๓๑ ปี 

ของ หม่อมเจ้าพูนพสิมัย  ดศิกลุ 

อดตีประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก 

(๒๕๐๗ – ๒๕๒๗)  
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

ศาสตราจารย์พเิศษ วชิา  มหาคณุ 

กรรมการที่ปรึกษา  องค์การพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก   
--------- 

 

เรียน  ท่านประธานและคณะกรรมการบริหารองค์การพทุธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก  พระคุณเจ้า    
  และ ท่านผู้มเีกยีรติทีเ่คารพยิง่ 

 

 กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีไดรั้บเชิญจาก คณะกรรมการบริหารองค์การพุทธศาสนิก

สัมพนัธ์แห่งโลกให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการท่ีปรึกษา  และไดรั้บค าร้องขอจากคุณพลัลภ  ไทยอารี  

รองประธานและเลขาธิการ พ.ส.ล. ให้เป็นผูแ้สดงปาฐกถาพิเศษ  เน่ืองในโอกาสวนัถึงแก่ชีพิตกัษยั 

ครบรอบ ๓๑ ปี  ของ ม.จ.พูนพิสมยั  ดิศกุล  ผูท้รงมีบทบาทส าคญัในการก่อตั้ง องคก์าร พ.ส.ล. และ

ด ารงต าแหน่งประธานองคก์ารน้ีในล าดบัท่ี ๓  ยาวนานถึง ๒๑ ปี  ทั้งยงัทรงสร้างคุณประโยชน์ใหแ้ก่

ชาวพุทธในประเทศไทย  และทัว่โลกนบัเป็นอเนกอนนัต ์ ในขณะท่ีทรงด ารงต าแหน่งประธาน  และ

ประธานกิตติมศกัด์ิ  อยา่งไม่มีผูใ้ดเสมอเหมือน  ขา้พเจา้จึงรับเป็นผูแ้สดงปาฐกถาพิเศษในวนัน้ีดว้ย

ความยนิดี  และเตม็ใจยิง่ 

 

  ท่านผู้มเีกยีรติทีเ่คารพ 

  ท่านคงตระหนกัรู้จากประวติัของ ม.จ.พูนพิสมยั  ดิศกุล  ว่า  ทรงเป็นพระธิดาของสมเดจ็พระ

เจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  และหม่อมเฉ่ือย  ดิศกลุ  ประสูติเม่ือวนัท่ี ๑๗  กมุภาพนัธ์  

๒๔๓๘  ในวยัเยาวท์รงไดรั้บการศึกษาวิชาส าหรับกุลสตรี  วิชาภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  และภาษา

ฝร่ังเศส  ส่วนวชิาการดา้นศาสนา  สังคม  ภูมิศาสตร์  ประวติัศาสตร์และโบราณคดี  ทรงไดรั้บความรู้
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อย่างดีเลิศจากพระบิดาผูท้รงไดรั้บการยกย่องว่าเป็น “พระบิดาแห่งประวติัศาสตร์”  ทรงใกลชิ้ดกบั

พระบิดามาก  เน่ืองจากหม่อมมารดาเสียชีวิตตั้งแต่ทรงพระเยาว ์ ดงันั้น  ระหว่างท่ีพระบิดาทรงด ารง

ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  กท็รงไดต้ามเสดจ็พระบิดาตรวจราชการมณฑลต่างๆ  ทุกภาค

ของประเทศไทย  ท าใหท้รงรับรู้เร่ืองราวของบา้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินเป็นอยา่ง

ดี  ยิ่งกว่านั้นยงัทรงตามเสด็จพระบิดาไปยงัประเทศต่างๆ ในยุโรปหลายประเทศ  ท าให้ทรงรอบรู้

และมีประสบการณ์ในดา้นต่างประเทศอยา่งลึกซ้ึง จนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ดงักล่าวมา

ใชเ้ป็นประโยชนไ์ดอ้ยา่งมหาศาลในการบริหารงานองคก์ารระดบัโลก  ดงัเช่น  องคก์าร พ.ส.ล. 

  ส าหรับความรู้ทางพระพุทธศาสนานั้น  ทรงเล่าไวใ้นหนงัสือ “พุทธศาสนาในทศันะของท่าน

หญิงพูน” ตอน “ขา้พเจา้ไดรั้บผลอยา่งใดบา้งจากพุทธศาสนา” วา่ พระบิดาทรงแนะน าใหอ่้านหนงัสือ

พระธรรมต่างๆ ในตูห้นงัสือของพระองค ์ซ่ึงมีอยู่มากมาย  โดยตรัสเล่าว่าทรงอ่านเล่มแลว้เล่มเล่า  

อ่านไป เถียงไป แทบจะทุกหวัขอ้กระทงความ แมจ้ะไดทู้ลถามพระบิดาบา้ง กย็งัไม่ถึงใจ และหาเวลา

ว่างของท่านไม่ค่อยได ้ แต่กุศลชาติปางก่อนยงัมี  วนัหน่ึงทรงหยบิหนงัสือเล่มหน่ึง คือ สัมโพชฌงค ์ 

ซ่ึงพระธรรมนิเทศ(อยู)่  วดัเทพศิรินทราวาส  เทศนถ์วายสมเดจ็พระพนัวรรษาอยัยกิาเจา้  พออ่านจบก็

รู้สึกเหมือนเห็นแสงสว่างข้ึนทุกที  ในท่ีสุดไดทู้ลพระบิดาว่า  ทรงพร้อมท่ีจะเรียนเร่ืองศาสนาแลว้  

เพราะเขา้ใจและเห็นจริง  นบัแต่นั้นมาพระบิดากท็รงอธิบายเร่ืองของศาสนาต่างๆ ในโลก  ทรงพาไป

วดัและอธิบายงานพิธีต่างๆ  เม่ือเสด็จไปหัวเมือง ไดพ้บพระสงฆแ์ละขุดคน้โบราณวตัถุ  ก็ทรงถาม

พระบิดา  โดยเฉพาะไดฟั้งท่านทรงวินิจฉัยกบันกัปราชญอ์ยู่เสมอ ก็ยิ่งทรงเขา้ใจแจ่มแจง้  และทรง

สรุปว่าพระพุทธศาสนาไดเ้ปล่ียนจิตใจให้ทรงมีเหตุผล  และเช่ือในกรรมว่ามีจริง  เพราะไดเ้ห็นได้

เรียนมากข้ึน  ท าให้ฉลาดข้ึน  ท าให้เป็นคนรู้จกัหาความสุขให้ตวัเองได ้ ท าให้เป็นคนกลา้  ไม่กลวั

อะไรนอกจากบาป  และเป็นคนมีเสรีภาพ  ไม่หลงใหลแก่ส่ิงต่างๆ ซ่ึงไม่มีสาระแก่นสาร  เพราะเช่ือ

แน่ในพระไตรลกัษณ์  คือ  อนิจจงั  ทุกขงั  อนตัตา  ทรงแน่พระหทยัว่า ถา้ไม่ไดพ้บพระพุทธศาสนา  

กค็งจะเสียคนไปนานแลว้  หรือมิฉะนั้น  กค็งจะไม่มีชีวติอยูม่าไดถึ้งบดัน้ี  พร้อมทั้งความสุขอนัไดม้า

จากสันโดษโดยบริบูรณ์ 

  อย่างไรก็ตาม  แมเ้ป็นศาสนาอ่ืน ก็ทรงเห็นว่ามีความส าคญัท่ีท าให้มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์สูงกว่า

สัตวอ่ื์น  เพราะศาสนาสอนใหเ้รารู้จกัศีลธรรม  ใหรู้้จกัวา่ส่ิงใดควรอาย  และไม่ควรอาย ใหม้นุษยรู้์จกั

บงัคบัจิตใจใหอ้ยูแ่ต่ในระดบัสูงกวา่เดรัจฉาน จึงเรียกวา่ “มนุษย”์ แต่ในส่วนของพระพุทธศาสนานั้น  
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สอนใหเ้ราฉลาดในเหตุผล  ไตร่ตรองทบทวนเห็นจริงแลว้  จึงเช่ือ  ความเช่ือชนิดน้ีจึงมัน่คง  ท าให้

เป็นคนมีหลัก (Principle) ในชีวิตไม่มีโครงเครงเปล่ียนง่าย  เช่น คนเส่ียงโชค (Opportunist)  
พระพุทธศาสนาของเราน้ี  เป็นยาประเสริฐส าหรับแกทุ้กขใ์จ  ดงันั้นเม่ือทราบว่า ศาสนาเป็นยาวิเศษ

โอสถ  เราก็ควรจะฉลาดพอท่ีจะรักษาวิเศษโอสถของเราน้ีไว ้ เพื่อความสุขของเราเองทุกวนัไป  

โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน  จงช่วยกนัรู้จกัและเดินตามดวงแกว้อนัประเสริฐท่ีเรามีอยูแ่ลว้นั้นเถิด 

  ท่านผู้มเีกยีรตเิคารพ 

  เม่ือกล่าวถึง ม.จ.พูนพิสมยั  ดิศกลุ  กบั  องคก์าร พ.ส.ล. แลว้  เช่ือวา่ทุกท่านคงทราบดีวา่  ทรง

เป็นส่วนหน่ึงท่ีขาดเสียมิไดม้าตั้งแต่องคก์ารน้ีก่อตั้งข้ึนในปี  ๒๔๙๓   ณ   กรุงโคลอมโบ  ประเทศ 

ศรีลงักา  โดยทรงเขา้ร่วมในการประชุมใหญ่ขององคก์ารทุกคร้ัง  ดว้ยการเป็นผูแ้ทนของ พุทธสมาคม

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ นอกจากน้ียงัทรงใฝ่พระทยัในกิจการของพระพุทธศาสนา

ในประเทศสมาชิกอ่ืนๆ  เป็นเนืองนิจ  ทรงเป็นท่ีรู้จกัและนับถือของชาวพุทธต่างประเทศทัว่ไป  

ดงันั้นจึงทรงไดรั้บเลือกตั้งเป็นรองประธานตั้งแต่การประชุมใหญ่ สมยัท่ี ๔   ท่ี ๕  และ ท่ี ๖  จนถึง

สมยัท่ี ๗  ปี ๒๕๐๗  จึงทรงยอมรับภาระอนัหนกัหน่วงในฐานะของประธานองคก์าร พ.ส.ล.  พร้อม

กบัการยา้ยส านักงานใหญ่มาอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย  เป็นการถาวรตั้งแต่ ปี  ๒๕๑๒  

ทรงทุ่มเทพระวรกาย   และอุทิศเวลาให้แก่กิจการของ พ.ส.ล.  ทั้งยงัทรงมีพระอุตสาหะเสด็จเยือน

ศูนยภ์าคีของ พ.ส.ล. ในประเทศต่างๆ  ซ่ึงแต่ละแห่งท่ีเสด็จไป  ก็ได้ทรงบรรยายหลกัธรรมของ

พระพุทธศาสนา  เป็นการเผยแพร่ไปดว้ยทุกหนแห่ง  จนทรงเป็นท่ีรู้จกั  นิยมนบัถือและเทิดทูนใน

บรรดาชาวพุทธทัว่โลก  แมใ้นปัจจุบนัทรงจากไป ๓๑ ปี แลว้  แต่พระเกียติคุณของท่านหญิงยงัเป็นท่ี

จดจ าจารึกในดวงใจของชาวพุทธในประเทศซ่ึงเป็นสมาชิก พ.ส.ล. ทั้งหลาย  อย่างไม่เส่ือมคลาย  

วนัน้ีจึงเป็นวนัท่ีพวกเราทุกคนต่างมาร่วมกนัจดังานร าลึกถึงพระคุณอนัประเสริฐของพระองคท่ี์ทรงมี

ต่อ   พ.ส.ล.  สมดงัพุทธภาษิต  บทท่ีวา่ดว้ย  ความกตัญญูกตเวท ี ทีว่่า : 

   “นิมติตัง  สาธุรูปานัง 

   กตัญญูกตเวทติา 

   ความกตัญญูกตเวทเีป็นเคร่ืองหมายแห่งคนดี” 
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  ขา้พเจา้ขอตั้งจิตอธิษฐาน  ใหพ้ระพุทธธรรม  คือ  สัมโพชฌงค ์๗  อนัไดแ้ก่  สติ  ธรรมวิจยะ  

วริิยะ  ปิติ  ปัสสัทธิ  สมาธิ  และ อุเบกขา  จงไดป้ระทานสรรพสิริสวสัด์ิ  พิพฒันมงคลแก่ชาวพุทธทุก

ท่านปลอดโรคปลอดภยั  ดว้ยเดชแห่งสัมโพชฌงคท่ี์ท่านหญิงยดึถือมาตั้งแต่แรกท่ีไดเ้ขา้ถึงแสงสวา่ง

แห่งพระพุทธศาสนานั้นเทอญ 

 

 

 

 
 

   


