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พระธรรมเทศนาพิเศษ ปวารณากถา  

โดย พระศากยวงศวิสุทธ์ิ (อนิล ธมฺมสากิโย) 

ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

ในวันปวารณาออกพรรษา วันอาทิตยที่ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ 

ตรงกับวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร  

เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 
 

[ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแด

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารพระองค ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ บัดนี้จักรับพระราชทาน

ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในปวารณากถา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปญญาบารมี ถา

รับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิไดตองตามโวหารอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนา ณ บทใดบท

หนึ่งก็ดี ขอพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ พระขันติคุณ ทรงพระกรุณาโปรด พระราชทานอภัยแก

อาตมะ ผูมีสติปญญานอย ขอถวายพระพร] 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธฺสฺส. 

  อาตุรสฺมิมฺป เม กาเย  จิตฺตํ น เหสสฺตาตุรํ 

เอวํ สิกฺขามิ พุทฺธสฺส  สาสนานุคตึ กรนฺติ. 

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปวารณากถา ฉลองพระเดช

พระคุณ ประดับพระปญญาบารมี อนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจ ซึ่งสมเด็จบรม

บพิตรพระราชสมภารเจา ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมรา

ชานุญาตใหจัดการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต

ครบรอบ ๓ ป (๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามนัยแหงธรรมนิยมที่สมเด็จพระพุทธชินสีหบรมศาสดา

ตรัสอนุศาสนีไววา ภูมิ เว สปฺปุริสานํ กตฺูกตเวทิตา ความกตัญูกตเวทีเปนพื้นภูมิของคนด ี

เปนคุณสมบัติชักนำใหประกอบแตกรณียะ อันจะเปนที่ตั้งแหงสุขอิฏฐวิบุลผล ทำสัตบุรุษบุคคลให

เปนผูไดชื่อวา ดำรงไวซึ่งคุณาลังการโดยสมควร และในโอกาสเดียวกันนี้ ไดทรงพระกรุณาโปรดให
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มีการจัดพิธีทอดผาปามหากุศลสมทบ ทุนเลาเรียนหลวงสำหรับพระสงฆไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภที่สมเด็จบรมนาถบพิตรไดทรงพระดำริริเร่ิมตั้งขึ้นไวใหดำเนินสืบไป 

อนึ่ง ดวยวันนี้เปนวันมหาปวารณาออกพรรษา จึงไดมีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราช

กุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏพระจอมเกลาเจาอยูหัวอีกสวนหนึ่ง ดวยวันมหา

ปวารณาเชนวันนี้ เปนวันที่ตรงกับวันพระบรมราชสมภพ และวันเสด็จสวรรคตแหงพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวพระองคนั้น โดยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระราชสมภพในป

ชวด จุลศักราช ๑๑๖๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๔๗ วันพฤหัสบดีขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ อันเปนวันมหา

ปวารณา ตามจันทรคติกาลนิยม และเสด็จสวรรคตในปมะโรง จุลศักราช ๑๒๓๐ พ.ศ. ๒๔๑๑ ตรง

กับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ อันเปนวันมหาปวารณาเชนเดียวกัน สิริพระชนมพรรษาได 

๖๔ พรรษาถวน. 

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เสด็จพระราชสมภพมาสูโลกนี้ เพื่อยังความเกษมสุขใหบังเกิดมีแกมหาชนนิกรทุกถวนหนา ทรง

เปนพลังแหงแผนดิน ทรงเปนบรมนาถบพิตร ผูประเสริฐสุดในทุกสมุหนิยามแหงความเปนพระ

มหากษัตริยาธิราช พระราชสมัญญาสรรเสริญพระบารมีวา ทรงเปนมหาราชบาง ทรงเปนพอของ

แผนดินบาง ทรงเปนธรรมราชาบาง ทรงเปนเทวราชาบาง ทรงเปนสมมติเทพบาง ทรงเปนพระ

โพธิสัตวบาง จึงไมมีขอใดเกินเลยจากความเปนจริง แทจริงพระปรมาภิไธยอยางบริบูรณของ

พระองควา “ภูมิพลอดุลยเดช” นั้น มีนัยสำคัญย่ิงตอแผนดินสยามและประชานิกรชาวไทยเปน

อยางย่ิง อยางหาที่เปรียบมิได ตลอดเวลา ๘๙ พรรษาแหงพระชนมชีพของพระองค หรือ ๗๐ ป

แหงรัชสมัย ยอมเปนที่ประจักษแกชาวโลกแลววา พระปรมาภิไธยในพระองค สะทอนใหเห็น

พระองคที่แทจริงของพระองคไดอยางแจงชัด พระปรมาภิไธยกับพระราชจริยาวัตร เปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน  พระปรมาภิไธยขานไขพระราชกรณียกิจนานาประการของพระองคไดดีย่ิงกวาพระราช

สมัญญาใด ๆ 

พระปรมาภิไธยที่ประกอบขึ้นจาก ๔ คำ คือ ภูมิ+พล+อดุลย และเดช ซึ่งแตละคำนั้นมี

ความหมายที่ลึกซึ้งและสะทอนพระองคที่แทจริงของบรมนาถบพิตรไดดีย่ิง “ภูมิ” แปลตามศัพทวา 

“สถานที่มีอยูเปนอยูแหงสัตวโลก”  

คำวา “ภูมิ” นอกจากจะมีความหมายวา แผนดิน แลวยังแปลวา พระเจาแผนดิน ก็ได คือ

ในความหมายที่วาทรงเปนเจาของประเทศ หรือในคำวา กษัตริย ในความหมายวา เจาของที่นา

ทั้งหมด คือ ประเทศ ฉะนั้น จึงมีความหมายทางสองอยางคือ แผนดิน และพระเจาแผนดิน สวน
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ในทางพระธรรม “ภูมิ” มีความหมายถึง ชั้นของจิต, ระดับจิตใจ, ระดับชีวิต ก็ได ซึ่งก็เปนที่

ประจักษแกพสกนิกรทั้งมวลวา ภูมิจิต ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตรนั้น ตางจากปุถุชนคนทั่วไป อันจะพึงเทียบไดกบัภูมิจิตของผูปฏิบัติ

อริยธรรม  

คำวา “พล” หรือ “พละ” หมายความวา “พลัง” หรือ “กำลัง” จึงมีความหมายอยางทั่วไป

วา “พลังแหงแผนดิน” หรือ “กำลังแหงแผนดิน” หรือ “พระเจาแผนดินที่พรอมดวยพลังอำนาจ” 

แตทางธรรมนั้น “พล” หรือ กำลัง ยอมมีความหมายที่กวางกวา ทางธรรมนั้น มีที่อธิบาย

ถึง พละ ไวหลายดาน เชน พละ คือธรรมอันเปนกำลัง ซึ่งทำใหเกิดความเขมแข็งมั่นคง ดำรงอยูได

ในสัมปยุตตธรรมทั้งหลายอยางไมหว่ันไหว อันจะทำใหปฏิปกษธรรมเขาครอบงำไมได เปนเคร่ือง

เกื้อหนุนแกอริยมรรค จัดอยูในฝกฝายของโพธิปกขิยธรรม  มีปรากฏในหมวดธรรมหลายหมวด 

เชน พละ ๒ พละ ๔ พละ ๕ พละ ๑๐ เปนตน  

เพื่อใหเห็นธรรมปฏิบัติจากพระปรมาภิไธย จึงใครนอมนำ พละ ๒ ที่มีมาในทุกนิบาต       

อังคุตตรนิกาย คือ ปฏิสงัขานพละ และ ภาวนาพละ มาบรรยายพอเปนนิทัศนนัยโดยสังเขป 

ปฏิสังขานพละ กำลังคือการพิจารณาหย่ังรู หมายถึง ปญญาที่เห็นทะลุแจง เปนปญญา

เหมือนดวงแกว ความไมหลง เปนสัมมาทิฏฐิ นี้คือ “กำลังคือการพิจารณาหย่ังรู” 

ภาวนาพละ กำลังคือภาวนา หมายถึง การเสพ การเจริญ การทำใหมาก ซึ่งกุศลธรรม

ทั้งหลาย อยางนี้เรียกวา “กำลังคือภาวนา” คือพัฒนาส่ิงตาง ๆ ใหดีขึ้น พัฒนาส่ิงที่ไมมีใหมีขึ้น 

พัฒนาส่ิงที่รูใหเปนเปนผูเชี่ยวชาญขึ้น จัดเปน “กำลังคือภาวนา”  

เมื่อพินิจพิจารณาแลวจะเห็นไดวา พละธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ก็คือ ทฤษฏีและการปฏิบัติ ที่

มีความชัดเจนปฎิบัติตามได ฉะนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร บรมนาถบพิตร จึงทรง

ประกอบดวย ปฏิสังขานพละ กำลังคือการพิจารณาหย่ังรูส่ิงตาง ๆ มองส่ิงใดก็ทรงเห็นไดตั้งแต

สมุทัยธรรมคือเหตุ ของส่ิงนั้น ๆ และทะลุไปถึงนโิรธธรรม คือความสำเร็จในการแกปญหาหรือเหตุ

นั้น ๆ  ไดชัดเจน พรอมทั้งมรรคาในการดับสมุทัยคือเหตุนั้น ๆ  ไดอยางแจมชัด เชนแนวพระราชดำริ 

เศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงนำพระบรมพุทโธวาทมาพระราชทานใหเปนแนวปฏิบัติของทุก ๆ คน 

เศรษฐกิจพอเพียง หรืออาจแปลตามนิรุกติศาสตรวา ความพอเพียงอันเปนกิจที่ประเสริฐ เปนการ

นอมนำพระพุทธดำรัสมาแปรใหเปนแบบปฏิบัติที่ทุกคนสามารถปฏิบัติในชีวิตจริง พระองคทรง

ตีความของศีล เปนความพอประมาณ สมาธิ เปนภาวะมีภูมิคุมกัน และปญญาเปนเหตุผล หลัก
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พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนกุญแจสำคัญที่จะไขนำพสกนิกรไปสูการพัฒนาที่มั่นคง

สมบูรณ ตามแนวการพัฒนาที่องคการสหประชาชาติไดตั้งใหเปนเปาหมายของสากลโลกนั่นเอง  

พระบารมีธรรมในขอนี้ ยอมเปนที่ประจักษแกพสกนิกรทั่วทุกถิ่นสถาน ที่พระบรมโพธิสมภารปก

แผไปถึง อยางเปนรูปธรรมในรูปแบบของโครงการตามพระราชดำริตาง ๆ มากมาย และอยางเปน

นามธรรมในรูปแบบพระบรมราโชวาท พระราชนิพนธ พระราชดำรัส พระราชกระแส เปนตน 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ทรงเขาพระทัยในปญหาตาง ๆ ของพสกนิกรโดย

แยบคาย ทรงทุมเททั้งพระวรกาย พระราชวิริยอุตสาหะ และพระราชทรัพย เพื่อแกปญหานอย

ใหญของปวงพสกนิกร นับเปนสวนของภาวนาพละ คือทรงแกปญหาของแผนดินใหพสกนิกรเกิด

สุข ประเทศชาติเจริญรุดหนา เปนการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอยางหาที่เปรียบมิได เปนอดุลย

ภาพ  

เพราะฉะนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร บรมนาถบพิตร หาทรงเปน “ภูมิพล” 

ในเฉพาะพระปรมาภิไธยเทานั้นไม แตนับไดวา ทรงเปน “ภูมิพล” ดวยพระคุณธรรมแหงพละ ๒ 

พุทธศาสนีดังพรรณนามา ทั้งทรงเปน “พลังแหงแผนดิน” ที่เปนอดุลยภาพ คือ หาที่เปรียบไดไม 

โดยประการทั้งปวง และส่ิงนี้แหละคือ เดช อำนาจ หรือพระรัศมีอบอุนที่ประชาชนทุกหมูเหลา

สามารถรูสึกถึงได   

การที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระองคดำรงอยูใน

พระธรรมนั้น นำใหทรงครองพระองคอยูในดุลยภาพไดในทุกสถาน และที่สำคัญย่ิง พระบรมนาถ

บพิตรพระองคนั้นยังทรงสามารถยกภูมิจิตของพระองคใหอยูเหนือจิตของปุถุชนคนธรรมดา ตาม

นัยแหงพระพุทธานุศาสนี ที่มีมาในพระไตรปฎก วา “ผูมีจิตยึดถือเกี่ยวเกาะกังวลอยูในกาย ยอม

เปนผูอาดูรทุกขทั้งกายทั้งจิต สวนผูที่มีจิตไมยึดถือเกี่ยวเกาะกังวลอยูในกาย เมื่อกายตองอาดูร

ทุกขไปตามธรรมดา เพราะชราบาง เพราะพยาธิบาง ยอมเปนผูมีจิตไมอาดูรทุกข มีจิตสงบปกติ”  

การที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร บรมนาถบพิตร ทรงมีภูมิพระทัยเหนือพระ

วรกายนี้ เปนที่ปรากฎชัด จากเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ในคร้ังนั้น

พระองคทรงพระประชวรดวยโรคพระหฤทัย คณะแพทยไดถวายการแนะนำวา จำตองเสด็จไป

ตางประเทศเพื่อรับการผาตัดพระหฤทัย แทนที่พระองคจะทรงอนุวัตนตามคำแนะนำของ

คณะแพทย พระองคไดขอบใจคณะแพทยที่ถวายการอภิบาลเต็มความสามารถ แตกอนที่จะตัดสิน

พระทัยเสด็จไปรับการรักษายังตางประเทศ พระองคขอลองรักษาพระองคดวยพระองคเองกอน 

แลวพระองคทรงบรรทม พรอมกับทรงสดับเทปเสียงการอบรมกรรมฐานของสมเด็จพระสังฆราช
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เจา กรมหลวงวชริญาณสังวร และทรงเจริญพระกรรมฐานไปตามกระแสธรรม โดยไมทรงอาดูร

ทุกขตอทุกขเวทนาที่เกิดแกพระวรกาย เพราะทรงอบรมจิตพิจารณาพยาธิดวยปฏิสังขานพละและ

ทรงเจริญภาวนาพละ ยกจิตของพระองคขึ้นเหนือทกุขโทมนัส จนพระอาการคอย ๆ ปรากฏชัด ดี

ขึ้นเปนลำดบัจนเปนปกติภาพ ดุจดังพระพุทธภาษิตที่ยกไวเปนนิกเขปบทวา อาตุรสฺมิมฺป เม กาเย

เปนตน แปลความวา “เมื่อกายของเราแมกระสับกระสายอยู แตจิตของเราจักไมกระสับกระสาย” 

อนึ่ง วันมหาปวารณาเชนวันนี้ เปนดิถีตรงกับวันพระราชสมภพและเสด็จสวรรคตแหง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ แหงพระบรมราชจักรี

วงศ ผูทรงเปนผูฟนฟูพระธรรมวินัย เปนตนวงศแหงธรรมยุติกสงฆแหงสยาม จึงควรที่

พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะนอมใจระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่

ทรงมีแกพุทธศาสนิกชนทัว่ไป และนอมใจถวายสวนกุศลที่ไดปฏิบัติบำเพ็ญ เปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระองคนั้น. 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงมีพระราชประวัติ

ประกอบดวยพระราชกัลยาณเกียรติอเนกประการ นับแตไดเสด็จอุบัติในขัตตยิราชสกุลอันสูงศักดิ์ 

ดวยทรงเปนพระบรมราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริ

เยนทราบรมราชินี ในวันมหาปวารณาเชนวันนี้ เปนมงคลดิถีนิมิตหมายวาจะไดทรงเปนอัครบัณฑิต 

ทรงอุทิศพระองค ศึกษาและปฏิบัตพิระพุทธศาสนาใหพัฒนาเฟองฟูสมตามพระพุทธศาสโนวาท 

ไดทรงตระหนักแนวา ถึงคราวที่จะฟนฟูพระศาสนา จึงทรงปฏิบัติพระองคใหถูกตรงตามพระธรรม

วินัย นำขึ้นเปนตัวอยาง และไดทรงวางระเบียบวิธีการตาง ๆ ไวเปนอันมาก มีผูปฏิบัติตามเพิ่มขึ้น

โดยลำดับ การพระศาสนาจึงไดกลับฟนขึ้น สืบมาจนถึงทุกวันนี้  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวาพระพุทธศาสนาที่ถูกแท ตองมีลักษณะ

ที่เปนหลัก เปนสัจธรรมอันเปนหนึ่งและเปนสากล ทรงชี้ใหเห็นวาการเชื่อถือโชคลาง   เชื่อถือภูตผี

ปศาจ และเทวฤทธ์ิทั้งหลายนั้นไมใชพระพุทธศาสน แนวทางที่ถูกตองคือการศึกษาและปฏิบัติ

พระพุทธศาสนาดวยเหตุผลโดยยึดหลักการหรือคำสอนในพระไตรปฎกเปนหลัก มิใชยึดคำอธิบาย

ของอรรถกถา ฎีกา หรือ คำ อธิบายของบูรพาจารยที่เชื่อถือกันมาอยางไรการพิจารณาตรวจสอบ

เปนแบบ ทรงชี้ใหเห็นวาความเชื่อถือหรือประเพณีนิยมเดิม ๆ  ที่เคยทำกันมา  หากไมสอดคลอง

ตองกับหลักการเดิมหรือไมประกอบดวยเหตุผลก็ควรเลิกได ในเร่ืองนี้ นายเจส คาสเวลล (Jasse 

Caswell) บาดหลวงชาวอเมริกันไดตั้งขอสังเกตวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรง

กะเทาะเปลือกเร่ืองความงมงายในพระพุทธศาสนาออกทั้งหมด รวมทั้งปฏิเสธ “ทุกส่ิงในพระ
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ศาสนาที่มีกำเนิดมาจากส่ิงเหนือธรรมชาติ” การปฏิรูปของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

มีผลทำใหการปฏิบัติวินัยของพระสงฆเขาใกลกับพระธรรมวินัยในพระไตรปฎกย่ิงขึ้น พรอมกับได

ทรงวิเคราะหตรวจตราคำสอนตาง ๆ ของพระพุทธศาสนาไทยที่ถือปฏิบัติกันมาผิด ๆ โดยตลอด 

การศึกษาและการปฏิบัติพระพุทธศาสนาในแนวใหมนี้ กอใหเกิดวิถีธรรมและวิถีวินัยที่ถูกตอง

เครงครัดขึ้นในคณะสงฆไทย  

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงประดิษฐอักษรอริยกะขึ้นมาใชเขียน

ภาษาบาลี เปนคร้ังแรกในโลก ซึ่งเทากับวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใหรางกาย

แกภาษาบาลี ซึ่งเปนภาษาที่มีแตเสียงมาแตโบราณกาล เปรียบเสมือนมีแตวิญญาณ แตปราศจาก

รางกาย มาตลอด ๒๕๐๐ กวาป พระองคทรงสงเสริมใหใชอักษรอริยกะ เขียนภาษาบาลีเปน

ภาษาสากลในหมูพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ จนไดพัฒนาเปนอักษรกลางของ

ชาวพุทธทั่วโลก และมีการใชส่ือสารกันอยางแพรหลายระหวางประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา

เถรวาทอยางประเทศศรีลังกา นับวาทรงไดสรางมรดกทางพระพุทธศาสนาใหเปนสมบัติของโลก 

และของประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา หนังสือที่ทรงพิมพดวยอักษรอริยกะแจกเปนพระราชทาน

ขณะทรงผนวชนั้น ยังมีปรากฏใหเห็นอยู ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เชนที่พิพิธภัณฑชาติ

พันธุวิทยา ประเทศออสเตรีย มีหนังสือที่พิมพดวยอักษรอริยกะ ๒ เลม คือ หนังสือคาถาธรรมบท 

และหนังสือบาลีไวยากรณ โดยเฉพาะหนังสือบาลีไวยากรณ อักษรอริยกะนั้น ถือไดวาเหลืออยูเลม

เดียวของโลก จากจำนวนที่พิมพแจกเปนพระราชทาน ๒๐๐ เลม ในสมัยนั้น. 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว แมระหวางที่ทรงผนวชก็ดี หรือระหวางที่ทรงครอง

แผนดินก็ดี ไดทรงบำเพ็ญประโยชนแกพระพุทธศาสนาและแกประเทศชาติอยางมหาศาล และยัง

ทรงเปนผูปฏิบัติพระองคดำรงมั่นอยูในธรรมมาโดยตลอด แมกระทั่งในวันที่จะเสด็จสวรรคต คือใน

วันพฤหัสบดีขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ จุลศักราช ๑๒๓๐ พ.ศ. ๒๔๑๑ นั้น ก็ไดทรงพระราชนิพนธคำ

ลาพระสงฆเปนภาษาบาลีไปอานถวายสงฆ ที่ไปประชุมพรอมกัน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา

ราม เพื่อฟงพระอาการ สวนหนึ่งของพระราชนิพนธที่ยกเอามาเปนนิกเขปบทบทวา  อาตุรสฺมิมฺป 

เม กาเย จิตฺตํ น เหสฺสตาตุรํ เอวํ สิกฺขามิ พุทฺธสฺส สาสนานุคตึ กรํ แปลความวา “เมื่อกายของ

เราแมกระสับกระสายอยู แตจิตของเราจักไมกระสับกระสาย เราศึกษากระทำไปตามศาสนาของ

พระพุทธเจาอยูอยางนี้” ดั่งนี้  

ทั้งปรากฏในจดหมายเหตุวา เมื่อใกลที่สุดกับเวลาที่จะเสด็จสวรรคตนั้น ทรงครองพระสติ

บริบูรณแลวมีพระราชดำรัสใหทราบวา ถึงเวลาที่จะละกายสังขารของพระองคแลว และไดโปรดให
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พยุงพระองคทรงบรรทมโดยสีหไสยา และทรงภาวนาวา พุทโธ พุทโธ พระสุรเสียงทีแรกก็ดังแลวก็

เบาลงไปโดยลำดับ จนถึงเสียงที่ทรงภาวนาวา พุทโธ พุทโธ นั้นสงบลง ก็เสด็จสวรรคต จึงเปนอันวา 

ไดเสด็จสวรรคตดวยพระอาการอยางนักปราชญ ผูปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอยางเต็มภูมิ ทรง

มีพระสติสัมปชัญญะกำหนดอยูในภาวนาพุทโธ อยูกับพระจิตของพระองค จนถึงพระอวสานกาล.  

และคำลาพระสงฆ ที่ยกขึ้นไวเปนบทอุเทศนั้น ก็มีเนื้อความที่ครบถวนสมบูรณย่ิง ควรที่ทุก

คนจะรับไปปฏิบัติ ทั้งในเวลาที่ยังไมเจ็บปวย จนเปนปกติ และทั้งในเวลาที่เจ็บปวย ดวยการ

อธิษฐานจิตวา “เมื่อกายของเราแมกระสับกระสาย จิตของเราจะไมกระสับกระสาย เราศึกษา

สำเหนียกปฏิบัติกระทำไปตามพุทธศาสนาอยูอยางนี้” ดั่งนี้ และในการที่จะฝกหัดปฏิบัติจิตดั่งนี ้

เปนกิจที่ควรจะตองกระทำใหสม่ำเสมออยูเปนประจำ จึงจะทำใหจิตมีความคุนเคยกับการปฏิบัติ

ดั่งนี้. 

แมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว นับวาเปนผูทรงปฏิบัตพิระ

ธรรมดวยพระองคเอง โดยที่ทรงศึกษากระทำไปตามพระพุทธศาสน วาเมื่อกายของเราแม

กระสับกระสาย จิตของเราจะไมกระสับกระสาย ดั่งนี้ และก็ปรากฏวาไดทรงปฏิบัติพระองค ตรง

ตามนัยแหงพระพุทธานุศาสนีเปนที่ย่ิง   

อิมินา กตปฺุเญน ดวยอำนาจพระราชกุศลครบรอบ ๓ ป แหงวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และครบรอบ ๑๕๑ ป แหงวัน

เสด็จสวรรคตแหงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว จงสำเร็จเปน

บุญญนทีแดบรมนาถบพิตรทั้งสองพระองค สมพระบรมราชูทิศที่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภาร

เจา ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงบำเพ็ญเพิ่มพูนพระบารมีธรรมถวายโดยฐานนิยมจงทุกประการ 

รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปวารณากถายุติลง เอวํ ก็มีดวยประการ

ฉะนี้.      

ขอถวายพระพร. 


