สมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานคาขวัญให้ แก่ ศูนย์ ดวงตาสภากาชาดไทย
คาขวัญประจาปี 2519
“การรู้จกั ฝึ กตนให้ เป็ นผู้ร้ ูจกั สละบ้ างเป็ นมงคลแก่ตนเองอย่างยิ่ง ยิ่งเป็ นการสละดวงตา
เพราะตระหนักว่า อย่าว่าแต่ดวงตาที่เป็ นอวัยวะส่วนน้ อยเลย ตายไปแล้ ว แม้ แต่ร่างของตัวที่เป็ นสุดที่รัก
ยังเอาติดไปไม่ได้ ดังนี ้ด้ วยแล้ ว ย่อมบ่งให้ เห็นชัดว่าเป็ นผู้ที่น่ายกย่องสรรเสริญ”
คาขวัญประจาปี 2520
“เรือนกายอันเป็ นที่รัก เมื่อสิ ้นชีวิตแล้ ว ก็ต้องสูญสลายไปไม่เป็ นประโยชน์อนั ใดแก่ใคร
แต่ผ้ สู ละดวงตาไว้ แก่ศนู ย์ดวงตาสภากาชาดไทยนันยั
้ งได้ฝากสิ่งที่รัก แม้ เป็ นส่วนน้ อยนิดหนึ่งไว้ ให้ สอ่ งสว่าง
เป็ นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ให้ ยืนยาวต่อไปได้ จึงนับว่าเป็ นผู้มีน ้าใจเป็ นกุศล ฉลาดอย่างยิ่งในการบริจาค
ทานและชื่อว่าได้ บาเพ็ญบารมีขนสู
ั ้ งในทางทานด้ วย”
คาขวัญประจาปี 2521
“การสละอวัยวะร่างกายให้ เป็ นทาน เป็ นการบาเพ็ญทานบารมีขนสู
ั ้ งในทางพระพุทธศาสนา
ผู้สละดวงตาให้ เป็ นประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นชื่อว่าได้ สร้ างทานบารมีขนสู
ั ้ งนันไว้
้ สมบูรณ์เต็มเปี่ ยม”
คาขวัญประจาปี 2522
“ดวงตาเป็ นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สาคัญของร่างกาย บุคคลใดที่สญ
ู เสียดวงตาตกอยู่ในความมืด
จึงมีสภาพที่คบั แค้นน่าสงสาร ฉะนันเมื
้ ่อมีการเปลี่ยนแก้ วตามนุษย์ได้ จึงเป็ นโอกาสให้ ผ้ทู ี่มีใจเมตตากรุณา
สามารถบริจาคดวงตาที่ไม่เป็ นประโยชน์แก่ตนแล้ วให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ อู ื่น เป็ นเรื่องที่น่าสนับสนุนอย่ายิ่ง
เพราะการทาให้ ผ้ ทู ี่ทกุ ข์ได้ มีความสุขเป็ นสิ่งที่น่าสรรเสริญ”
คาขวัญประจาปี 2523
“ขณะที่มชี ีวิตอยู่ เราสามารถบริจาคทานให้ เป็ นประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นได้ เมื่อตายแล้ วการบริจาค
ต้ องระงับไป แต่ยงั มีสงิ่ หนึ่งเหลืออยู่เป็ นที่ต้องการ เพราะเป็ นประโยชน์แก่มนุษย์คือ ดวงตา เหตุใดเล่าเราจึง
จะหวงแหนไว้ ไม่บริจาคให้ เป็ นทานแก่คนเบื ้องหลัง”
คาขวัญประจาปี 2524
“ให้ ดวงตามีคา่ กว่าให้ ทรัพย์
เหมือนให้ ชีวิต และปั ญญาพร้ อม”

คาขวัญประจาปี 2525
“ดุจแสงอรุณใส สว่างไสวล้ างโศก
มาช่วยกันส่องโลก ด้ วยการให้ ดวงตา”
คาขวัญประจาปี 2526
“การบริจาคดวงตา เหมือนให้ แสงสว่าง คือ ปั ญญาเมื่อพระพุทธเจ้ าทรงแสดง
พระธรรมให้ แสงสว่างแก่จิตใจประชาชนจึงเปรียบเหมือนพระพุทธองค์ทรงจุดประทีปในที่มดื ”
คาขวัญประจาปี 2527
“บริจาคดวงตามหากุศล
เหมือนชุบคนให้ กลับฟื น้ คืนชีพใหม่”
คาขวัญประจาปี 2528
“อันมนุษย์แม้ ร่าง
หวังสุข ณ สัมปราย
อย่าหวงอยู่เลยกาย
บริจาคดวงตาหล้ า

มีสลาย
ภพหน้ า
สูญเอย
จะซ้ องสาธุการ”

คาขวัญประจาปี 2529
“แม้ ร่างลับดับสังขาร์
สถิตอยู่คดู่ วงใจ

แต่ดวงตาคงอยู่ได้
อับซาบซึ ้งถึงบุญคุณ”

คาขวัญประจาปี 2530
“ร่างกายของท่านไม่อาจดารง
แต่ดวงตาและความดีของท่านย่อมเป็ นนิรันดร์ได้ ”
คาขวัญประจาปี 2531
“ดวงอาทิตย์สอ่ งโลก ดวงตาของท่านส่องชีวิตเพื่อนมนุษย์”
คาขวัญประจาปี 2532
“สรรพสัตว์ร่างลับดับไป คงไว้ เขี ้ยวเล็บขนหนัง
มนุษย์แม้ ร่างกายไม่จีรัง ดวงตายังเป็ นประโยชน์แสนได้ แทนตน”

คาขวัญประจาปี 2533
“ยามที่ท่านมองเห็น เขามองไม่เห็น
ยามที่ท่านไม่ได้ มองอีกแล้ ว ก็ขอให้ เขาได้ เห็นเถิด”
คาขวัญประจาปี 2534
“ขอจงอย่าตายเปล่าอย่างเน่าเปื่ อย ไหลเรื่อยไปตามวงแห่งสงสาร
บริจาคดวงตามหาทาน จะยืนนานในกุศลแห่งผลบุญ”
คาขวัญประจาปี 2535
“แม้ รูปท่านมลาย
ดวงตาคือ ความดี

ดับสลายจากโลกนี ้
ที่ฝากไว้ ในใจชน”

คาขวัญประจาปี 2536
“ดวงใจของท่านกรุณา ดวงตาของท่านช่วยเหลือ
สองสิ่งสองคุณจุนเจือ เอื ้อเฟื อ้ แสงเทียนส่องทาง”
คาขวัญประจาปี 2537
“อุทิศดวงตาให้ คนได้เห็น นับเป็ นเมตตามหากุศล
คาขวัญประจาปี 2538
“อย่าปล่อยให้ เทียนดับลับโลกไป ส่งเทียนให้ คนอื่นเห็นเป็ นกุศล”
คาขวัญประจาปี 2539
“ผู้บริจาคดวงตา คือ ผู้มีจิตสว่างทังโลกนี
้
้และโลกหน้ า”
คาขวัญประจาปี 2540
“ดวงตาเราคูน่ ี ้แสนมีคา่
เราไม่อยู่ เราไม่ใช้ นัยน์ตาเรา

เกินกว่าจะทิ ้งไปให้ สญ
ู เปล่า
ให้ คนเขาเก็บไว้ ใช้ เราได้ บญ
ุ ”

