การถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน
โดย นางสาวเบญจวรรณ ขาวเหลือง
นิตกิ รชานาญการ
นายสายชล ศรีสว่าง
นักวิจัยระบบราชการศาลยุติธรรม
เรื่ อ ง “การปฏิ บั ติ ธ รรมอบรมพั ฒ นาจิ ต เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร า
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
2561”
ทางานสบาย สไตล์พุทธ
ผศ.ดร. ณัฐกร ทับทอง อาจารย์ประจาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย โดยได้กล่าวไว้ว่า
การปฏิบัติธรรมกับการทางานสามารถสร้างความสุขในชีวิตได้ โดยการบริหารชีวิตให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีคากล่าวที่ว่า “สิ่งใดมีความแตกสลายเป็นธรรมดา เรี ยกว่า โลก” ดังนั้น สิ่งใดก็ตาม
ที่แตกสลายได้ สิ่งนั้น เรียกว่าโลกทั้งสิ้น การกาหนดเป้าหมายในการทางานเป็นการกาหนดสภาวะจิต
ที่เป็นสิ่งบ่งบอกว่าจะเดินทางไปทิศทางใด ทุกคนจึงควรมีเป้าหมายในชีวิตเพื่อไม่ให้ชีวิตต้องวนเวียน
มาตรฐานคุณธรรมมนุษย์ มี ๒ ด้าน ด้านลบ ได้แก่ ความโลภ ความอยากได้ ความโกรธ
และความหลง ด้านบวก ได้แก่ ความละอายต่อบาป ความเกรงภัยจากกรรมชั่ว การเจริญพรหมวิหาร
การมีสติปัญญารู้แจ้งสัจธรรม การปล่อยวาง
ระบบโลก ระบบกรรม และระบบธรรม เป็นระบบที่เป็นวงจรเชื่อมถึงกัน ระบบโลก
ทุกคนมีตัณหาเป็นแรงขับเคลื่อน ได้แก่ กามตัณหา ภาวตัณหา วิภาวตัณหา มีคากล่าวว่า ใครที่ทาอะไร
ไม่ผิด กฎหมาย ไม่ผิด ระบบโลก แต่ผิด ระบบกรรม แต่ถ้าชีวิต อยู่ในระบบธรรมจะลบล้างระบบกรรม
ที่ทาขึ้นได้
กรรม มีทั้งกรรมที่เป็นคุณ คือ กุศลกรรม กรรมที่เป็นโทษ คือ อกุศลกรรม ตลอดจนกรรม
ที่เป็นกลาง
ธรรม คือ ธรรมชาติ สิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ เป็นแรงดึงดูด
เป้าหมายการดารงชีวิต ทุกคนต้องมีเป้ าหมายว่าจะมีชีวิต อยู่เพื่ออะไร เพื่อความสุข
ที่ถาวร เมื่อใดที่ความสุขที่มีได้เผื่อแผ่ไปยังบุคคลอื่น ทาเพื่อคนอื่นจะทาให้จิตของเราใหญ่ขึ้น การมีเมตตา
มุทิตา และอุเบกขาต่อบุคคลจะทาให้จิตใจมีความสุขขึ้นโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองสิ่งใด ซึ่งในทุกๆ ศาสนามี
ความสอน ความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ ทุกศาสนาสอนให้คนออกจากโลก หมายความว่า
ทุกศาสนาสอนให้เห็นนิพพาน สักวันหนึ่งทุกคนก็ต้องนิพ พาน สอดคล้องกับคาที่ว่า ทุกสิ่งต้องแตกสลาย
สิ่งนั้นคือโลก นั่นเอง
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เป้าหมายของพุทธศาสนา คือ การพัฒนาไปสู่สิ่งบริสุทธิ์จนกระดูกกลายเป็นพระธาตุ
ทุกคนต้องทาจิตใจและกายให้เป็นบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส ตัณหาใดๆ ในตนและในธรรมชาติ “ทุกข์”
ก่อให้เกิดทุกข์ต้องผลักทุกข์ออกไปสู่ “นิพพาน” ซึ่งเป็นความสุขที่เสถียร และไปสู่การ “ปล่อยวาง”
ที่จะทาให้ใจเป็นสุขอย่างแท้จริง
วิถีแห่งชีวิตที่เหมาะสม ได้แก่
๑. วิถีชีวิตนักบวช คือ ชีวิตแบบพระอรหันต์
๒. วิถีกึ่งนักบวช กึ่งฆราวาส
๓. วิถีแบบฆราวาส ผู้ทรงศีล ทรงธรรม ดารงชีวิตเพื่อประโยชน์แห่งมหาชน
๔. วิถีชีวิตแบบฆราวาสผู้ทรงศีล โดยการประกอบอาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนหรือส่งผล
ให้เบียดเบียนในชีวิตใดๆ
มาตรฐานคุณธรรมมนุษย์ อาจารย์ได้เปรียบเทียบมาตรฐานคุณธรรมของมนุษย์กับภาพ
ของสัตว์ต่างๆ ดังนี้
- มนุษย์ย่อมไม่ฆ่าสัตว์แต่มีไมตรีต่อกัน เปรียบเทียบกับ “งู” ซึ่งเป็นสัตว์ที่หากินโดย
การกินชีวิตผู้อื่น แล้งน้าใจไมตรี
- มนุษย์ย่อมไม่ลักทรัพย์ ฉ้อโกง หรือตระหนี่แต่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เปรียบเทียบกับ
“แมว” ซึ่งขี้เซา ขี้ขโมย
- มนุษย์ย่อมไม่ผิดเพศปฏิบัติแต่รักศักดิ์ศรีแห่งความดีมากกว่ากาม เปรียบเทียบกับ
“ลิง”
- มนุ ษ ย์ ย่ อ มไม่ พู ด โกหก ไม่ พู ด เพ้ อ เจ้ อ ไม่ พู ด ส่ อ เสี ย ด ยุ แ หย่ ไม่ พู ด หยาบคาย
พูดความจริงที่เป็นประโยชน์ยังความสมานสามัคคีด้วยวาจาที่ไพเราะ อ่อนโยน เปรียบเทียบกับ “หมา”
- มนุษย์ย่อมไม่ละโมบอยากได้ของคนอื่นแต่รู้จักพอตามกาลังของตน เปรียบเทียบกับ
“หมู”
- มนุษย์ย่อมไม่เพ่งโทษผู้อื่น หมั่นพิจารณาและพัฒนาตนเอง เปรี ยบเทียบกับ “เสือ”
โทษคนอื่น ไม่พิจารณาตนเอง
- มนุษย์ย่อมไม่หลงผิด หมั่นทาปัญญาให้แจ้ง เปรียบเทียบกับ “ควาย”
สัตว์ทุกชนิดที่อาจารย์นามาเปรียบเทียบไม่ได้มีแต่ข้อเสีย เพียงแต่เราต้องใช้ข้อดีของสัตว์
ต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ สุนัข มีข้อดีในความรักเจ้านาย หวงของ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่มิใช่การปฏิบัติ
ธรรมเสมอไปแต่การปฏิบัติธรรมคือหน้าที่เสมอ
บัณ ฑิต คือ คนที่มีใจผ่องใสอยู่เป็นปกติ ท าให้มีความเห็นถูก ยึด ถือค่านิยมที่ถูกต้อง
สามารถดาเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา คือ
- เป็นผู้รู้ดี คือ รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว
- เป็นผู้รู้ถูก คือ รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด
- เป็นผู้รู้ชอบ คือ รู้ว่าอะไรบุญ อะไรบาป
บัณฑิต อาจเป็นใครก็ได้ เช่น อาจเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออก อาจเป็นชาวไร่ชาวนา อาจ
เป็นผู้มีการศึกษาสูง อาจเป็นญาติของเราเป็นต้น หรือจะเป็นอะไรก็ตามจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่ องใส และ
ดาเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา คือ เป็นคนดี
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หลั กเจริญ พรหมการงาน หรือ หลักธรรมครองใจ 4 ประการ ที่ทาให้บุคคลในสังคม
พึงประพฤติปฏิบัติในทางอันประเสริฐต่อตนเอง และผู้อื่น คือ
1. เมตตา แห่งพรหมวิหาร 4 เป็นความปรารถนาหรือความประสงค์อันเกิดขึ้นในจิตที่จะ
ยังให้ผู้อื่นมีความสุข ภายใต้จิตอันบริสุทธิ์ อันจักนาไปสู่การเกิดความกรุณาต่อไป
ประเภทของเมตตาแห่งพรหมวิหาร 4
1. เมตตาแท้ คือ ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างแท้จริง อันประกอบ
ขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ไม่แอบแฝงด้วยเพียงหวังประโยชน์แก่ตน
2. เมตตาเทียม คือ การแกล้งทาด้วยความปรารถนาหรือความประสงค์ที่จะให้
ผู้อื่นมีความสุข อันประกอบขึ้นจากใจที่มุ่งหวังประโยชน์แก่ตน
การฝึกตนให้เกิดความเมตตา
1. การตั้งมั่นในจิต คือ การกาหนดจิตของตนมีความเมตตาผ่านการทาสมาธิ
2. การแผ่ เมตตา คื อ การภาวนาในจิ ต พร้ อ มการสวดมนต์ ด้ วยวาจาในการ
แผ่เมตตา
การแสดงออกในความเมตตา
– ระลึกถึงความทุกข์ของผู้อื่น และยังจิตให้มีกุศลอยู่เสมอ
– ไม่เบียดเบียน รังแก หรือ เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
– มีความรัก และความปรารถนาดีที่จะเห็นผู้อื่นมีความสุข
– ให้ความเป็นมิตรต่อคนรอบข้าง
2. กรุณา แห่งพรหมวิหาร 4 เป็นความปรารถนาที่จะช่วยหรือสงเคราะห์ให้ผู้อื่นให้พ้น
จากความทุกข์ บนพื้นฐานจิตใจอันบริสุทธิ์ จนนาไปสู่การใช้ปัญญาเพื่อที่จะหาแนวทาง และการประพฤติ
ต่อการสงเคราะห์นั้นให้สาเร็จ
ความทุกข์ 2 ประการ
– ทุกข์ทางกาย คือ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทาให้
ต้องทนกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วย การรู้สึกร้อนหนาว เป็นต้น
– ทุกข์ทางใจ คือ ความขุ่นข้องหมองใจอันเกิดจากความผิดหวังหรือไม่ต้องตาม
ประสงค์ในสิ่งที่ตนยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆ
ประเภทของกรุณา
1. กรุณาแท้ คือ การสงเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ด้วยความปรารถนาที่แท้จริง
อันประกอบขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้เพียงสงเคราะห์ผู้อื่นเพราะหวังให้เขาหลงเชื่อหรือยังซึ่งประโยชน์แก่ตน
2. กรุณาเทียม คือ การแกล้งทาสงเคราะห์ผู้อนื่ ให้พ้นจากทุกข์ด้วยความที่ตน
มุ่งหวังให้เขาหลงเชือ่ หรือเพียงเพื่อหวังในประโยชน์จากผู้อื่นหรือเพื่อเพิ่มความทุกข์ให้ผู้อื่น
การแสดงออกในความกรุณา
– ให้ความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้อนื่ เช่น การบริจาคทรัพย์ให้แก่ผเู้ ดือดร้อน
ด้วยภัยพิบัตติ ่างๆ หรือผู้ขอทาน
– การช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้อนื่ ได้แก่ การนาผู้ปว่ ยส่งโรงพยาบาล
– การส่งเสริมความดีของผู้อื่นให้เจริญยิ่งขึ้น เช่น การช่วยให้ทุนการศึกษา
– การยังตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น การทาความสะอาดวัด โรงเรียน

-4–
บุคคลที่พึงระวังในการแสดงความกรุณา
– บุ ค คลที่ เ กลี ย ดกั น หรื อ เป็ น ศั ต รู กั น เพราะจะท าให้ เ กิ ด ความขุ่ น เคื อ ง
ความอิจฉา และเพิ่มความบาดหมางใจกันเป็นต้น
– บุคคลที่รักมาก เพราะหากเกิดความทุกเพียงเล็กน้อยย่อมจะทาให้ตนทุกข์มาก
3. มุทิตา แห่งพรหมวิหาร 4 เป็นความอิ่มเอิบ และยินดีในใจที่ได้เห็นผู้อื่นมีความสุข
และการพ้นจากทุกข์ อันจะนาไปสู่การส่งเสริม และความสุขหรือความดีนั้นๆให้คงอยู่ และเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
ประเภทของมุทิตา
1. มุทิต าแท้ คือ การทาใจยินดี และแสดงออกถึงความยินดีต่อความสุข และ
การพ้นจากทุกข์ของผู้อนื่ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ มิใช่แกล้งทาเพื่อหวังให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือหวังประโยชน์จากเขา
2. มุทิตาเทียม คือ แกล้งแสดงออกถึงความยินดีต่อความสุข และการพ้นจาก
ทุกข์ของผู้อื่น เพียงเพื่อหวังให้ผู้อื่นหลงเชื่อ หรือจะได้รับประโยชน์จากเขา
การแสดงออกในมุทิตา
– แสดงความยินดีต่อผู้อื่นด้วยจิตอันบริสุทธิ์ เมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุข
– ยกย่อง สรรเสริญในความดี และความสุขที่ผู้อื่นได้รับ
– แนะนาหรือเสนอแนะแนวทางต่อการยังประโยชน์ของผู้อื่นให้เจริญยิ่งขึ้นไป
– อนุโมทนาในกุศลกรรมที่ผู้อื่นได้กระทา
4. อุ เ บกขา แห่ ง พรหมวิ ห าร 4 เป็ น ความสงบของจิ ต ใจด้ ว ยการวางใจเป็ น กลาง
ต่อความสุขหรือความทุกข์ที่ตนหรือผู้อื่นได้รับ ที่ประกอบขึ้นด้วยจิตที่ปราศจากความเศร้าหมองหรือ
ความอิจฉาริษยาต่อสิ่งนั้นๆ
ประเภทของอุเบกขา
1. อุเบกขาแท้ คือ การวางใจเป็นกลางต่อความสุขหรือความทุกข์ด้วยจิตอันที่
ตนตั้งมั่นโดยแท้ มิใช่เพียงแกล้งทาเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อ
2. อุเบกขาเทียม คือ การแกล้งทาในการวางใจเป็นกลางต่อความสุขหรือความ
ทุกข์ เพียงเพื่อหลอกให้ผู้อื่นหลงเชื่อในตน
บริหารชีวิตพิชิตสุข
วิท ยากรบรรยาย คื อ พระเทพปฏิ ภ าณวาที (สุ น ทร ญาณสุ นฺ ท โร) ผู้ ช่ ว ยเจ้ า อาวาส
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตามที่ข้าพเจ้าได้รับฟังการบรรยายธรรมสรุปใจความ ดังนี้
สังคมไทยทุกวันนี้จาเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้หลักธรรม เรื่อง สังคหวัตถุ 4 เพราะสังคม
ต้องการเยียวยาจากบาดแผลแห่งความขัดแย้งระหว่างประชาชนในประเทศไทย
สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้าใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ
เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่
1. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคล
อื่น ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคานึง
อยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่ สามารถจะนาติดตัว
เอาไปได้
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2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคาที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูด
หยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสาหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสาคัญกับ
การพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูด
ให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- เว้นจากการพูดเท็จ
- เว้นจากการพูดส่อเสียด
- เว้นจากการพูดคาหยาบ
- เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย
คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจ
ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย
ความกตัญญูพระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี คนดีย่อมเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการใน
ที่ทุกหนทุกแห่งในทุกกิจการ และในทุกยุคทุกสมัย คนดีทาให้ครอบครัวเจริญ โรงเรียนเจริญ ชุมชนเจริญ
สังคมและประเทศชาติเจริญ คนดีอยู่ในครอบครัวใด โรงเรียนใดและสังคมใด ครอบครัว โรงเรียน และ
สังคมนั้นๆ ย่อมมีความสุข ความกตัญญู คือ คุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดี กตัญญูกับกตเวทีรวมเป็น
กตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมคู่กันเสมอ เป็นหลักถือปฏิบัติในการดาเนินชีวิตของสัตบุรุษ คื อ คนดี หรือ
คนในอุดมคตินั่นเอง
สังคมชาวพุทธ คนมีกตัญ ญู กตเวทีย่อมเป็ นผู้ควรค่าแก่ความรัก เกียรติ ศักดิ์ศรี และ
การยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่น เพราะได้ปฏิบัติธรรมอันถือเป็นมงคลยิ่งข้อหนึ่ง คือ ความกตัญญู บุคคล
ย่อ มมี ชี วิต ประสบแต่ ค วามก้ าวหน้ าเจริญ รุ่งเรือ งตามความคิ ด และความเชื่ อ ตามวัฒ นธรรมไทยนั้ น
สรรเสริญผู้มีความกตัญ ญูและตาหนิ ผู้ที่ไม่รู้จักบุญ คุณ คนอื่นเป็นอย่างมาก คนไทยมีความเชื่อว่าผู้ที่มี
ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ จะมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสาเร็จในชีวิต
ส่วนผู้ที่เนรคุณนั้นจะประสบความวิบัติเป็นที่รังเกียจในสังคม ได้มีการเปรียบเทีย บว่า
คนที่เนรคุณนั้น เป็นคนไร้ค่ามีจิตใจกระด้างดังเนื้อหิน เขาจะกรุณาคนอื่นได้อย่างไรในเมื่อคนที่มีบุญคุณ
ต่อเขา ยังทาให้เขาสานึกไม่ได้
กตัญญู เป็นธรรมอันเป็นมงคลข้อที่ 25 ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยเน้นให้นาไปพัฒนา
คุณสมบัติของคนดีแปลตามตัวหนังสือคือผู้รู้ว่า คนอื่นทาความความดีอะไรไว้แก่ตนบ้าง เอาความหมาย
สั้น ๆ ว่า "ผู้รู้คุณ คน" การรู้บุ ญ คุ ณ คนหรือรู้อุป การคุณ ที่ ผู้อื่น ทาให้ ต นเองนับ ถือเป็น หลักแห่ งความ
ยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์ เพราะเป็นการสอดคล้องกับหลักคาสอนว่า การทาดี
ได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ มีคนทาดีให้กับเราแล้ว และเราได้รับผลประโยชน์จากการ
ทาดีของเขา เป็นต้นว่า ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข แต่เรารับรู้แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ตน
ไม่รับรู้คุณความดีของเขา ย่อมถือได้ว่าไม่ยุติธรรมต่อกัน
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ดังนั้น จากคาบรรยายธรรมที่อธิบายว่า พ่อแม่เลี้ยงเรามามีความทุกข์มากทุกข์อะไรบ้าง
ท่านทั้งหลายก็มาดูทุกข์ และทุกข์นี้เป็นทุกข์ในอริยสัจจริง ๆ ที่ปรากฏ คือ
ทุกข์เมื่อลูกหิว ถ้าลูกหิวทุกข์มาก ไม่มีอะไรให้ลูกกินทุกข์มาก หรือแม้มีกินแล้ว แต่ไม่
สมใจลูกก็ทุกข์ ลูกปัดทิ้งกินไม่ลงทุกข์อีก ลูกกินแล้วก็ทุกข์ต่อไปในมื้อหน้า
ทุก ข์เมื่อ ลูกอดจะอดต่อหน้ าหรือ ไปอยู่ ณ ที่ห นึ่ งที่ ใดแม่ อดทุ กข์ไม่ ได เห็ น อะไรแล้ ว
ก็นึกถึงลูก เมื่อนึกถึงลูกก็ต้องเก็บเอาไปให้ลูก แต่ถ้าลูกอดแล้วท่านจะทุกข์มาก แม่บางคนจึงยอมให้ลูก
ดูดนมจนตัวเองต้องตายไปก็มี แม่หลายคนที่ตายไปแล้วลูกยังดูดนมแม่จนศพพองขึ้นแล้วลูกก็ดูดน้าเหลือง
จากอกแม่ นี่แสดงว่าท่านยอมตายเพื่อไม่ให้ลูกอด
ทุกข์เมื่อลูกพิกล เกิดมาแล้วพิกลทางสมอง แม่ทุกข์มาก
ทุกข์เมื่อลูกพิการ ถ้าลูกพิการ จะพิการมาแต่กาเนิดหรือจะพิการเพราะอุบัติเหตุ
ทุกข์เพราะลูกโง่ โง่เพราะไม่มีความรู้ โง่เพราะสติปัญญาไม่ดีก็ทุกข์ ทุกข์อย่างนี้ทุกข์ไป
ล่วงหน้าทีเดียวว่า ถ้าตัวของแม่ไม่อยู่แล้วลูกจะเลี้ยงตัวได้อย่างไร
ทุกข์เพราะลูกจน จนเพราะไม่เจียม จนเพราะไม่จริง จนเพราะไม่อิงศาสนา จนเพราะ
ไม่แสวงหาความรู้
ทุกข์ เพราะลูกดื้ อ สอนไม่ ฟังสั่งไม่เชื่อ ทุ กข์ ใหญ่ รู้ว่าลูกต้ องไปประสบเคราะห์ กรรม
ดื้อนักเขาก็จะตีเอา เขาก็จะยิงเอา ก็รู้ทีเดียวว่าลูกจะไปไม่รอด จะมีอายุไม่ยืนยาว
ทุกข์เพราะลูกชั่ว หลับตาเห็นแต่คุกตะราง เห็นแต่การถูกประหารชีวิต นี่คือความทุกข์
ของท่านผู้เป็นแม่ ที่เราทุกคนไม่ค่อยรู้สึกระลึกถึงกัน

