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ข่าวบุญต่างประเทศ

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรม 3 วัน

โครงการปฏิบัติธรรม
The Inner Peace Retreat Meditation

ระหว่างวันที่ 28-30 มิถนุ ายน ที่ผา่ นมา วัด
พระธรรมกายลอนดอน จัดโครงการปฏิบตั ธิ รรม
ส�ำหรับชาวท้ องถิ่น The Inner Peace Retreat
Meditation ซึง่ โครงการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู นใจโดย
เฉพาะชาวท้ องถิ่นได้ มีโอกาสมาอยูว่ ดั    เพื่อเรี ยนรู้
ความรู้สากลในพระพุทธศาสนา ด้ วยการถือศีล 8
ปฏิบตั ธิ รรมตามกิจวัตรกิจกรรมที่ทางวัดจัดให้ ซึง่
ถือเป็ นเรื่ องดีและใหม่ส�ำหรับชาวตะวันตก
โดยหลายท่านหลังจากเข้ าร่ วมโครงการแล้ ว

ต่างประทับใจในสิง่ ที่ได้ รับ ไม่วา่ จะเป็ นธรรมะจาก
พระอาจารย์ที่ได้ เทศน์สอน   การแนะน�ำและดูแล
ของพี่เลี ้ยงในโครงการซึง่ เป็ นผู้น�ำบุญในพื ้นที่ ที่ได้
อาสาเข้ ามาช่วยงานพระพุทธศาสนาด้ วยหัวใจที่
ต้ อ งการให้ ทุก คนในโลกใบนี ไ้ ด้ เ ข้ า ถึ ง ความสุข
ภายในจากการปฏิบตั ธิ รรม
ส�ำหรั บโครงการปฏิบตั ิธรรมในครั ง้ นีท้ างวัด
พระธรรมกายลอนดอน ได้ จดั เป็ นครัง้ ที่ 6 แล้ ว ซึง่
ทางวัดได้ ให้ ความส�ำคัญในเรื่ องเรื่ องสมาธิ เพราะ
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พี่เลีย้ งมาช่ วยแนะน�ำและดูแล

เป็ นเรื่ องสากลที่ทกุ คนในปั จจุบนั ตอบรับ และให้ ความสนใจอย่างมาก และจะจัดโครงการนี ้อีกทุกๆ 3 เดือน
โดยครัง้ ต่อไปจะจัดในเดือน พฤศจิกายนนี ้
๕

www.kalyanamitra.org

ข่าวบุญในประเทศ

ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลวิจัยพระไตรปิฎก
โครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย

1. เจ้ าหน้ าที่แผนกบริ การข้ อมูลวิจยั 2 อัตรา
คุณสมบัติ        
1. เป็ นผู้หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี รักษาศีล 5
ได้ เป็ นปกติ
2. วุฒิปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
3. ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ เช่นโปรแกรม
Microsoft office, Internet ฯลฯ
2. เจ้ าหน้ าที่แผนกจัดซื ้อหนังสือวิจยั 1 อัตรา
คุณสมบัติ    
1. เป็ นผู้หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี รักษาศีล 5
ได้ เป็ นปกติ

2. วุฒิปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
3. ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ เช่นโปรแกรม
Microsoft office, Internet ฯลฯ
ติดต่อได้ ที่ : โครงการพระไตรปิ ฎก
สถาบันธรรมชัย(หน้ าอาคารศรัทธา)     
เบอร์ โทร.084-676-1272 หรื อ 082 – 450 – 9679
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เครือข่ายชาวพุทธร้องสถานทูตเยอรมนี

ยุตโิ ชว์พระพุทธรูปนอนหงาย

นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์
ประธานองค์ การยุวพุทธศาสนิ ก
สัมพันธ์แห่งโลก น�ำเครื อข่ายชาว
พุทธและเยาวชนกว่า 300 คน ยื่น
หนัง สื อ คัด ค้ า นการแสดงศิ ล ปะ
"พระนอนหงาย" ในเมือง   มิวนิก
ณ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี
ประจ�ำประเทศไทย เพื่อแสดงพลัง
อย่างสันติ ให้ หยุดย�่ำยีศรัทธาชาว
พุทธ โดยมีหวั หน้ าฝ่ ายข่าวและ
วัฒนธรรมของสถานทูตเยอรมนี
ประจ�ำประเทศไทย เป็ นตัวแทน
รับเรื่ อง
โดยนายแพทย์พรชัย กล่าว
ว่า
องค์การยุวพุทธศาสนิก
สัมพันธ์แห่งโลก ได้ รับการร้ อง
เรี ยนจากชาวพุทธทังในและต่
้
างประเทศว่า ที่เมือง        
มิวนิก ประเทศเยอรมนี มีการน�ำพระพุทธรูปไปล้ ม
ไว้ ใ นลัก ษณะหงายหน้ า ขึน้ ไว้ ก ลางตลาดเก่ า แก่  
โดยอ้ างว่าเป็ นการจัดแสดงทางศิลปะ ซึง่ จัดแสดง
พระพุ ท ธรู ป ล้ ม หงายหน้ าแบบนี ไ้ ปจนถึ ง เดื อ น
กันยายนนี ้ โดยการจัดแสดงดังกล่าวได้ มีชาวต่าง
ชาติที่ร้ ูเท่าไม่ถงึ การณ์ขึ ้นไปปี นป่ าย และ ถ่ายภาพ
กันอย่างไม่เหมาะสม
ดัง นัน้ ทางองค์ ก ารยุว พุท ธศาสนิ ก สัม พัน ธ์

นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ยื่นหนังสือคัดค้ าน
การแสดงศิลปะพระนอนหงายเมืองมิวนิก

แห่งโลก พร้ อมด้ วยเครื อข่ายชาวพุทธและเยาวชน
จึงออกมาเรี ยกร้ องให้ ทางสถานเอกอัคร ราชทูต
เยอรมนีประจ�ำประเทศไทย   ด�ำเนินการประสาน
งานกับกรมวัฒนธรรมของเยอรมนี ให้ หยุดการกระ
ท�ำดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
เพราะเป็ นการย�่ำยี
พระพุทธศาสนา   รวมทังขอให้
้
มีการเปลี่ยนท่าตัง้
ของพระพุทธรูปที่จดั แสดงให้ เหมาะสม
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เรี ยกร้ องสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ�ำประเทศไทยด�ำเนินการกรมวัฒนธรรมของเยอรมนี

เพราะมี ก ารน� ำ รู ป เคารพของพระสัม มาสัม
พุทธเจ้ ามาจัดแสดงอย่างไม่ให้ ความเคารพ สร้ าง
ความไม่ ส บายใจและกัง วลต่ อ ชาวพุท ธรวมถึ ง
องค์กรชาวพุทธทัว่ โลก   อย่างไรก็ตามแม้ วา่ ทาง
สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี รับปากจะประสาน
ไปยังกรม วัฒนธรรม ของเยอรมนีแล้ ว แต่หากทาง
ผู้จดั การแสดง ยังไม่ยอมที่จะปรับเปลี่ยน แก้ ไข

ทางตนจะเพิ่ ม ระดับ ความเคลื่ อ นไหวด้ ว ยการ
ระดมเครื อข่ายทางพระพุทธศาสนาทัว่ โลก กดดัน
สถานทูตเยอรมนีทกุ ประเทศ   เพื่อไม่ให้ วางเฉยต่อ
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ และควรให้ ความเคารพ
พระพุทธศาสนา
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วันเข้าพรรษา

เรื่องเล่าเข้าพรรษา...ตอนที่ 1

พระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ฤดูการ เข้ าพรรษา คือตังแรม
้
1 ค�่ำ  เดือน 8
จนถึงขึ ้น 15 ค�่ำ  เดือน 11   ฤดูกาลเข้ าพรรษาคือ
ช่วงเวลาแห่งความบริ สทุ ธิ์ ฤดูกาลเข้ าพรรษาคือ
ช่วงเวลาแห่งการบรรลุธรรม ฤดูกาลเข้ าพรรษาคือ
ช่วงเวลาแห่งการแก้ ไขปรับปรุงตนเอง มารู้จกั ช่วง
เวลาอันทรงคุณค่าในเรื่ องเล่าเข้ าพรรษากันในวันนี ้
เทศกาลเข้ าพรรษา  
ในสมัยพุทธกาลนัน้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้
ทรงก� ำหนดให้ พระภิกษุ จ�ำพรรษาในช่วงหน้ าฝน
เป็ นระยะเลา 3 เดือน คือตังแต่
้ วนั แรม 1 ค�่ำ  เดือน
แปด จนกระทัง่ ถึงวันขึ ้น 15 ค�่ำ เดือน 11 ค่ะ ตลอด
ระยะเวลา 3 เดือนนี ้ พระภิกษุจะอยูอ่ าวาสเดียว
ไม่จาริ กไปในที่ตา่ งๆ ฤดูกาลเข้ าพรรษานี ้เปรี ยบ
เสมือนเป็ นฤดูกาลแห่งการฝึ กฝนอบรมตนเองของ
พระภิกษุ สามเณร และเหล่าอุบาสกอุบาสิกาทัง้
หลาย
พระภาวนาวิริยคุณ : ทุกๆ พรรษา ก็เป็ น
หน้ า ที่ ข องชาวพุท ธที่ จ ะต้ อ งตื่ น ตัว มาสั่ง สมบุญ
สัง่ สมบารมี ให้ กบั ตัวเองกัน เรื่ องนี ้ไม่ใช่เรื่ องใหม่
แต่วา่ ต้ องเตือนกันอยูท่ กุ พรรษาหรื อทุกปี ไป ไม่
เฉพาะแต่พวกเราในยุคนี ้ สมัยที่พระเดชพระคุณ
หลวงปู่ พระมงคลเทพมุนีทา่ น ยังมีชีวิตอยู่ หลวงปู่
ท่านก็ให้ ความส�ำคัญในเรื่ องของการเร่งสร้ างบารมี
ในฤดูเข้ าพรรษาอย่าง มาก ถึงกับลงมาเข้ มงวด
กวดขันด้ วยตัวเอง ซึง่ เรื่ องนี ้มีเรื่ องเล่ากันมาตลอด
เมื่อใครนึกถึงหลวงปู่ แล้ วก็นกึ ถึงวันเข้ าพรรษา มี

เรื่ องเล่าตังแต่
้ สมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ มีชีวิต
อยูว่ า่ เข้ าพรรษาแต่ละปี แต่ละพรรษาหลวงปู่ จะ
ประชุมทังพระทั
้
งเณรทั
้
งแม่
้ ชี รวมทังญาติ
้
โยมที่มา
วัดเป็ นประจ�ำ 
ท่านเรี ยกประชุมก่อนที่จะเข้ า
พรรษา แล้ วก็ให้ ไปทบทวนล่วงหน้ าเลยว่า ปี นี ้
พรรษาที่จะถึง ซึง่ จะเป็ นพรรษาของการสร้ างบุญ
บารมีใหญ่ให้ กบั ตัวเอง สิง่ ที่จะต้ องท�ำให้ ได้ มีอยู่ 2
เรื่ องด้ วยกัน
1.ให้ ไปทบทวนดูว่าตัวเราเองมี ข้อบกพร่ อง
หรื อนิสยั ไม่ดีอะไรบ้ าง แล้ วให้ พยายามเลือกมาสัก
เพียงเรื่ องเดียวไม่เอามาก เรื่ องที่ตวั เองบกพร่อง
เรื่ องบกพร่องของตัวเอง จะมีกี่เรื่ องก็ตามทีเถอะ
เลือกเอามา 1 เรื่ อง ที่คดิ ว่าส�ำคัญที่สดุ ที่จะต้ องรี บ
แก้ ไข ซึง่ แต่ละคนก็ต้องรู้ด้วยตัวเอง เรื่ องส�ำคัญ
ที่สดุ นัน่ นะ ที่ต้องแก้ ไข ไปเลือกเอามา แล้ วตังจิ
้ ต
อธิษฐานด้ วยว่าพรรษานี ้ล่ะ ต้ องแก้ ให้ หมดให้ ได้
ถ้ าจะว่าอีกทีหนึง่ ก็คือ พยายามแก้ ไขนิสยั ตัวเองให้
ได้ นนั่ เอง เพราะหลวงปู่ อาศัยการที่พร�่ ำ  เคี่ยวเข็ญ
ลูกศิษย์ลกู หามามาก หลวงปู่ ก็พบด้ วยว่าในการที่
จะแก้ นิสยั ให้ กบั ใครก็ตามที ฤดูที่เหมาะที่สดุ ฤดู
หนึง่ คือฤดูเข้ าพรรษานี่เอง เพราะว่าไม่ร้อนนักไม่
หนาวนัก แล้ วก็ฝนฟ้าไม่อ�ำนวยให้ ไปที่ไหน อยูบ่ ้ าน
เหมือนกับหลวงพ่อหลวงพี่ อยูว่ ดั
น่ะดีที่สดุ
เคี่ยวเข็ญตัวเอง ฝึ กตามพระธรรมวินยั ดีที่สดุ ใน
ช่วงเข้ าพรรษา เพราะฉะนันหลวงปู่
้
ก็แนะน�ำให้
แต่ละคน ลูกเอ้ ย ไปส�ำรวจตรวจสอบตัวเอง เรามี
นิสยั อะไร มีข้อประพฤติอะไร ที่มนั ไม่คอ่ ยจะเข้ าท่า
ที่มนั ไม่คอ่ ยเหมาะค่อยสม ไปเลือกเอามาเพียง
หนึง่ เรื่ องหนึง่ นิสยั แล้ วพรรษานี ้ตังจิ
้ ตอธิษฐานเลย
แก้ ให้ ตกให้ ได้ ถ้ าแก้ ให้ ตกได้ มันก็จะได้ เป็ นบุญ
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ฤดูกาลเข้ าพรรษาคือช่วงเวลาแห่งการบรรลุธรรม

ใหญ่ของตัวเองในพรรษานี ้ นี่ก็เรื่ องหนึง่ แล้ วก็ถ้า
ใครคิดว่า ไอ้ นิสยั ที่ไม่คอ่ ยจะเข้ าท่าของตัวเอง ที่
ส�ำคัญๆ คิดว่าหมดไปแล้ ว ถ้ าอย่างนันก็
้ ยงั มีอีก
เรื่ องหนึง่

คนๆ ทีละรูปขออภัย ถามทีละรูปๆ ทังพระแล้
้
วก็ทงั ้
เณรด้ วย แล้ วเมื่อแต่ละรูปเล่าให้ หลวงปู่ ฟั ง หลวงปู่
ก็จะอนุโมทนาสาธุ ท่ามกลางพระภิกษุสามเณร
เต็มวัดเต็มโบสถ์นนั่ แหละ

2. อยากจะสร้ างบารมีอะไรให้ ยิ่งๆ ขึ ้น ไปก็ไป
เลือกมาอีกสักเรื่ องหนึง่
แล้ วก็ตงใจท�
ั ้ ำให้ ดีใน
พรรษานี ้ ความส�ำคัญของการเข้ าพรรษา ไม่ใช่มี
เฉพาะแต่ของพระภิกษุ ชาวพุทธในอดีต อย่างที่
เล่าให้ ฟังนี่ ก็ให้ ความส�ำคัญในการเข้ าพรรษานี ้
หรื อ ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ ป็ นพรรษาของการท� ำ บุญ ท� ำ ทาน
เพียง อย่างเดียวเท่านัน้ แต่เป็ นพรรษาของการ
แก้ ไขปรับปรุงตัวเองด้ วย เป็ นพรรษาของการสร้ าง
สมบุญบารมีให้ ตวั เองด้ วย
เพราะฉะนันก็
้ ต้อง
ทบทวนตัวเองอย่างส�ำคัญทีเดียว มีพระผู้ใหญ่ใน
วัดปากน� ้ำซึง่ ทันหลวงปู่ ท่านได้ เมตตาเล่าให้ หลวง
พ่อฟั ง ว่ามีอยูค่ ราวหนึง่ เข้ าพรรษาอย่างนี ้แหละ
แล้ วหลวงปู่ ก็ถามทังพระทั
้
งเณรไปที
้
ละรูปๆ ว่า
พรรษานี ้ใครอธิษฐานจิตที่จะแก้ ไข นิสยั ที่ไม่เข้ าท่า
ของตัวเองน่ะเรื่ องอะไรบ้ าง หลวงปู่ ก็ไล่ไปทีละ

ก็มีเรื่ องเล่าอยูเ่ รื่ องหนึง่ ท่านเล่าให้ หลวงพ่อ
ฟั งว่า เมื่อหลวงปู่ ท่านไล่ถามเรี ยงล�ำดับๆ ไปว่า
พรรษานี ้ใครอธิษฐานจิตว่าอย่างไรบ้ าง เมื่อถึง
สามเณรรูปหนึง่ สามเณรก็ตอบว่าพรรษานี ้ ท่าน
ตอบอย่างกระมิดกระเมี ้ยน พรรษานี ้กระผม แล้ วก็
ติดคออยูแ่ ค่นนน่
ั ้ ะ เหลียวซ้ ายแลขวา แล้ วก็
ประกาศมา ผมจะเลิกแอบฉันข้ าวเย็นครับ ก็เป็ น
ความน่ารักของสามเณร ท�ำไม 1. กล้ าเปิ ดเผย
ความผิด ความพลาดของตัวเอง แล้ วก็มีความ
เคารพในหลวงปู่ ตังใจที
้ ่จะแก้ ไขตัวเอง ตามค�ำ
สอนของหลวงปู่ ตังใจที
้ ่จะปรับปรุงตัวเอง ให้ สมกับ
เป็ นพุทธบุตร นี่เณรน้ อยนะ ก็ปรากฏว่าพรรคพวก
เณรด้ วยกัน ก็กลัวๆ เหมือนกันแหละว่า เดี๋ยวเถอะ
สามเณรคงโดนลงโทษแน่เลย หน๋อยแน่ะแอบไป
ฉันข้ าวเย็น แล้ วยังมาบอกท่ามกลางโบสถ์ตอ่ หน้ า
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หลวงปู่ ต่อหน้ าที่ประชุม แต่วา่ กลับตรงกันข้ าม
หลวงปู่ กลับยิ ้มๆ เอ่อ แก้ ไขตัวเองให้ ได้ นะ แทนที่
จะต�ำหนิอะไรเพิ่ม เปล่าเลย หลวงปู่ กลับให้ ก�ำลัง
ใจ แล้ วก็ยงั แถมขยายความ อ้ าวสามเณรทังหลาย
้
น่ะ ใครไปท�ำอะไรไว้ นะ อธิษฐานแก้ กนั ให้ หมดเตี ้ย
น ภายในพรรษานี ้เลยนะ เอาอย่างรูปนี่ๆ ก็เป็ นการ
ให้ ก�ำลังใจที่หลวงปู่ ให้ กับลูกพระลูกเณรแล้ วก็ให้
ช่องทาง ในการที่จะสร้ างบุญสร้ างบารมีให้ ยิ่งๆ ขึ ้น
ไป ไม่เว้ นหน้ าว่าเป็ นพระเป็ นเณร ไม่วา่ เป็ นเด็ก
เป็ นผู้ใหญ่ พอถึงเข้ าพรรษาล่ะก็ หลวงปู่ จะน�ำสิง่
เหล่านี ้มาให้ ลกู หลานของท่านได้ ทบทวน
วันเข้ าพรรษา เรื่ องเล่ าเข้ าพรรษา
ฤดูกาลเข้ าพรรษาเป็ น ฤดูกาลที่เหมาะสม
ที่สดุ ในการใช้ เวลาฝึ กฝนอบรมตนเอง ตามหลัก
ธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เนื่องจาก
สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่ร้อนเกินไป และไม่หนาว
เกินไป ซึง่ นอกจากจะเป็ นช่วงเวลาแห่งการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องของเราแล้ ว ยังเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะ
สมในการเพิ่มพูนความรู้ความดีให้ ยิ่งๆ ขึ ้นไป อีก

ด้ วยแต่การแก้ ไขข้ อบกพร่องของตนเองนัน้ ควรจะ
มีแนวคิดและมุมมองอย่างไร
พระภาวนาวิริยคุณ :  ก็มาถึงพวกเราน่ะนะ ก็
ไม่ทราบล่ะ
พรรษานี ้ใครอธิษฐานแก้ ไขตัวเอง
อย่างไรบ้ าง หัวหน้ าชันเอาล่
้
ะ ไม่ถามล่ะว่าอะไร
เพราะว่าส่งไปทัว่ โลก เอาว่าอย่างนี ้ ใครอธิษฐาน
จะแก้ ไขตัวเองว่าอะไร จะแก้ ไขเรื่ องอะไรก็ตามที
เถอะ ก็ขอให้ ตงใจท�
ั ้ ำให้ ส�ำเร็ จให้ ได้ ท�ำไมจึงต้ อง
ท�ำให้ ส�ำเร็ จให้ ได้ เพราะว่าถ้ าท�ำส�ำเร็ จได้ นอกจาก
ุ
จะแก้ ไขนิสยั ที่บกพร่องของเราได้ แล้ ว คือนัน่ ก็บญ
ใหญ่แล้ ว ยังได้ สจั จะบารมีตดิ ตัวไปอีกด้ วยเจ้ าค่ะ
ตรงนี ้เป็ นเรื่ องใหญ่ที่ต้องน�ำมาพินิจพิจารณา ทีนี ้
ยังมีอีกเรื่ องหนึง่ ที่ก็จะต้ องรู้กนั ด้ วยล่ะ ในเรื่ องของ
การแก้ ไขนิสยั เพราะหลวงพ่อเองก็เช่นกันนัน่ แหละ
ยังเหาะไม่ได้ ก็มีข้อบกพร่องเช่นเดียวกับพวกเรา
เหมือนกัน ก็ต้องแก้ ไขตัวเองกันร�่ ำไป เพราะใคร
ก็ตามที่ยงั ไม่หมดกิเลส ยังไม่เป็ นพระอรหันต์ก็ล้วน
แล้ วแต่มีข้อบกพร่องด้ วยกันทังนั
้ นแหละ
้
จ�ำเป็ น
ต้ องแก้ ไข
แต่วา่ ในการแก้ ไขอยากจะให้ ข้อคิด
ข้ อคิดซึง่ เกิดขึ ้นกับตัวเอง แล้ วก็ใครๆ ก็ไม่ควรจะ
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ดูเบาก็คือ
1. การที่ใครจะรู้วา่ ตัวเองมีนิสยั ไม่ดีอะไรบ้ าง ไม่
ง่ายนะ มันยากๆๆ ๆ ต้ องว่าอย่างนี ้ ยากอะไร
1. ยากที่จะรู้วา่ ตนเองมีนิสยั ไม่ดีอะไรบ้ าง ตก
นี ้ยากนะลูกนะ ไม่หมู ท�ำไม เอ่อมนุษย์เราไม่มีใคร
เลยในโลกนี ้ที่เห็นหน้ าตัวเอง ฝากไว้ ด้วย อย่าหลง
ว่าเคยเห็นหน้ าตัวเองนะ ไอ้ ที่เห็นน่ะ เงาหน้ านะใน
กระจกนัน่ น่ะ มันหรอกเรา ไอ้ ที่เห็นน่ะซ้ ายก็เป็ น
ขวา ขวาก็เป็ นซ้ าย เพราะฉะนันที
้ ่เห็นในกระจกไม่
ตรงตามความจริ งหรอก ยิ่งถ่ายรูปออกมาน่ะ ยิ่งไม่
จริ ง ท�ำไม ถ้ าสวยก็แสดงว่าไม่เหมือน ถ้ าเหมือน
แสดงว่าไม่สวย เอาว่านี่ก็แล้ วกัน เพราะฉะนันใคร
้
ที่ดรู ูปถ่ายตัวเอง ยิ ้มย่องผ่องใสว่าสวยเหลือเกิน
ไม่จริ งหรอก เพราะรูปที่ชดั ที่สดุ คือรูปที่เห็นใน
กระจกมันชัดกว่ารูปที่ถ่ายออกมา แต่ขณะนัน้ รูปที่
เห็นชัดที่สดุ ในกระจกนัน้ ก็เป็ นแค่เงาเท่านันเอง
้ ยัง
เพราะฉะนันถ้
ไม่ใช่ตวั จริ ง
้ าสวยก็แสดงว่าไม่
เหมือน ถ้ าเหมือนก็ไม่สวย ก็ฝากเอาไว้ เพราะไม่
เห็นหน้ าตัวเองนี่เอง เราจึงไม่เห็นนิสยั ที่ไม่ดีของตัว
เอง หรื อเห็นก็ได้ ยากๆ ๆ อันนี ้เป็ นข้ อคิดข้ อที่ 1
2. ยิ่งกว่านัน้ ตัวเองไม่เห็นหรอกว่านิสยั ไม่ดี

ของตัวเองเป็ นอย่างไง งันไปหาคนมาบอกให้
้
เราที
จะหาใครมาบอกให้ นะ่ ไม่งา่ ยนะ เพราะใครจะ
เข้ าใจเราเอง ยิ่งกว่าตัวเราหาไม่งา่ ยหรอก เพราะ
ฉะนันจะหาใครมาบอกให้
้
ว่าเรามีนิสยั ไม่ดีอย่างไง
ก็ต้องบอกว่ามันยากๆ ๆๆ ไม่ใช่ยากนิดหน่อย มัน
ยากจริ งๆ เอาล่ะ อุตส่าห์ไปหาใครมาบอกให้ ว่าตัว
เองน่ะ นิสยั อะไร หาเจอแล้ ว แต่อีกล่ะนะ จะเตือน
3. ประการที่สามมีข้อคิดฝากอีก เขาเตือน
แล้ ว เตือนแล้ วจะเชื่อก็ยากๆๆ ไม่ใช่ยากนิดหน่อย
ท�ำไมจึงว่าจะเชื่อก็ยาก ทังๆ
้ ที่เขาเตือนแล้ วน่ะ ก็
ไปถามตัวเองว่าเคยเถียงแม่บ้างไหมล่ะ เคยไหม
เคยเถียงคุณพ่อไหม เคยเถียงครูไหม นัน่ แหละ
เตือนแล้ วก็ยากๆ ๆ ๆ ที่จะเชื่อ ดูเอาไว้ นี่ใครตัวเรา
เองแต่ละคน นัง่ อยูน่ ี่นะไม่เว้ นกระทัง่ หลวงพ่อเอง
เหมือนกัน เราเจอปั ญหานี ้ ยังไม่พอ เอ้ า เชื่อแล้ วว่า
เรานิสยั ไม่ดีอย่างนี ้ๆ ก็พบอีก
4.จะหาวิธีแก้ นนั่ นะ ก็ยากๆ ๆ ๆ ยากจริ งๆ
เพราะ อะไรจึงหาวิธีแก้ ได้ ยาก ถ้ าไม่ร้ ูที่มาจริ งๆ แก้
ยาก มันต้ องรู้ที่มา ถ้ าไม่ร้ ูที่มายากจะแก้ ครัน้ พอรู้
ที่มาแล้ วก็ต้องหาวิธีที่ตรงกันข้ ามกับที่มาของนิสยั
ไม่ดี ให้ เจอแล้ วจึงเอามาก�ำหนด แก้ กนั แม้ ขณะหา
วิธีแก้ เจอแล้ ว ยังไม่จบแค่นี ้ เจอแล้ วนะหาวิธีแก้
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เจอแล้ ว ยังๆ ไม่จบ ท�ำไมรู้ ได้ กบั ตัวเองมาก่อน
เป็ นยังไง  ยังมีประการที่ห้ามาอีก หาวิธีแก้ ได้ แล้ ว
5.จะมีก�ำลังใจแก้ ไขนิสยั ก็ยากๆ ๆ ๆ ถ้ าก�ำลัง
ใจจะแก้ ไขนิสยั ไม่ดีมนั เกิดขึ ้นง่าย คงไม่มีเจ้ าขี ้ยา
ติดบุหรี่ กนั เต็มบ้ านเต็มเมือง คงไม่มีเจ้ าขี ้เมาหรื อ
เจ้ าเป็ น แอลกอฮอล์ ลิซมึ่ กันเต็มบ้ านเต็มเมือง
แสดงว่าการที่จะมีก�ำลังใจแก้ ไขอะไร มันไม่งา่ ยนะ
มันต้ องใช้ ก�ำลังใจกันมากทีเดียว เพราะอะไร มัน
เคยมันคุ้นมันชินมันติดมันฝั งใจเข้ าไปแล้ ว ผ้ าเสื ้อที่
เราสวมใส่อยูน่ ี่ พอมันเปื อ้ นอะไรเข้ าไปลึกๆ แล้ ว
ซักไปเถอะ อย่าว่าแต่หมดผงซักฟอกไปเป็ นกิโลๆ
นะ ซักกันจนผ้ าขาดแล้ วมันยังไม่ออกเลยนะ เพราะ
้
่จะมีก�ำลังใจจะแก้ ไขนิสยั ที่ไม่เหมาะไม่
ฉะนันการที
ควรของเรานี่ โดยเฉพาะนิสยั ส�ำคัญๆ ซะด้ วยสิที่จะ
ต้ องเลือกมานี่ มันยากๆ ๆ จริ งๆ เพราะฉะนันการที
้
่
เณรมีก�ำลังจะแก้ แล้ วพรรษานี ้   จะเลิกแอบฉันข้ าว
เย็น โฮ้ ย หลวงปู่ ท่านโมทนาเลย ท่านไม่ตสิ กั ค�ำ
หนึง่ นะ ท่านกลับให้ ก�ำลังจะนะ อันนี ้เป็ นข้ อคิด
ฝากเอาไว้

วันเข้ าพรรษา เรื่ องเล่ าเข้ าพรรษา
การที่เราจะรู้ ว่าเรามีนิสยั ไม่ดีอะไรบ้ างก็เป็ น
เรื่ องยาก หาคนมาบอกก็ยาก และมีคนมาบอกมา
เตือนแล้ วก็ยากที่จะเชื่อ แม้ เชื่อแล้ วก็ยากที่จะหา
วิธีการแก้ ไขได้ แม้ หาวิธีแก้ ไขได้ แล้ ว ก็ยากที่จะมี
ก�ำลังใจแก้
นี่เป็ นความยากในการแก้ ไขข้ อ
บกพร่ องของเรามาดูกันว่าถ้ ามี ก� ำลังใจแก้ ไขข้ อ
บกพร่องแล้ ว จะมีอะไรที่ท�ำให้ ยากเพิ่มขึ ้นมาอีก
บ้ าง
พระภาวนาวิริยคุณ : มีก�ำลังใจแก้ วา่ ยากแล้ ว ไม่
แน่วา่ จะแก้ ได้ นะลูกนะ ยังมีข้อแม้ อีก
6.จะมีก�ำลังกายแก้ ไขนิสยั ไม่ดีของเราก็ยากๆ
ๆ ๆ อีกนัน่ แหละ ตรงนี ้เราคงเคยได้ ยินค�ำว่า ลงแดง

ท�ำไม เอ่อ เราก็เคยได้ ยินน่ะเมื่อก่อนนี ้ เวลาเขาจะ
ปิ ดโรงฝิ่ นในอดีต เมืองไทยเตยมีโรงฝิ่ นกันเกลื่อน
บ้ านเกลื่อนเมือง
          นายกรัฐมนตรี คนส�ำคัญของประเทศไทยคือ
นายก จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกาศเลิกโรงฝิ่ น
เลิกสูบฝิ่ น ห้ ามสูบฝิ่ น ในประเทศไทย ถึงกับเอาฝิ่ น
เอาบ้ องฝิ่ นมารวมกันที่
เอาอุปกรณ์การสูบฝิ่ น
สนามหลวง แล้ วก็เผากันเป็ นการใหญ่ จะไม่ให้ มี
ฝิ่ น ไม่ให้ มียาเสพติด ในแผ่นดินไทย ก็ปรากฎว่า
เอ่อ มีเจ้ าขี ้ฝิ่ นนัน่ น่ะ ติดคนฝิ่ นมันลงแดง คือป่ วย
ตาย ลงแดงตาย ป่ วยตายกัน ไม่เฉพาะพวกเจ้ าคน
ติดฝิ่ นเท่านันนะ
้ เจ้ าจิ ้งจกที่มนั เกาะอยูต่ ามผนังน่ะ
ปรากฎว่าไม่กี่วนั แล้ ว ตกมาตายเกลื่อนเลย อ้ อ
จิ ้งจกก็ตดิ ฝิ่ นเหมือนกันจ้ ะ ท�ำเป็ นเล่นไปนะ จิ ้งจก
ก็ตดิ ฝิ่ น ของเราก็เจอมาเมื่อพรรษาที่แล้ วนะ ก็มีคน
ที่เขาติดสุราอย่างหนัก ก็ตงใจว่
ั ้ าจะมาบวชพอรู้วา่
มีการบวชเมื่อพรรษาที่แล้ ว ก็ตงใจเลยจะมาบวช
ั้
บอกว่าพยายามเลิกบวชมาหลายครัง้ แล้ วไม่ส�ำเร็ จ
สักที ครัง้ นี ้ตายเป็ นตาย ต้ องเลิกให้ ได้ ก็มาสมัค
รบวชแต่วา่ ยังๆ ไม่ถงึ จะเข้ ารับการอบรมก่อนบวช
มาก่อนหน้ าประมาณ 5-6 วัน ก็เลย งันยั
้ งไม่ถงึ วัน
เข้ าเปิ ดอบรมก็ไม่เป็ นไร ขออยูช่ ว่ ยเตรี ยมสถานที่ก็
แล้ วกัน ช่วยเตรี ยมสถานที่ได้ 3 วัน ปรากฏว่า
ลงแดงตายฉิบ ก�ำลังกายไม่ให้ เมื่อต้ องอดเมื่อต้ อง
ฝื นก็เลยตายเพราะการที่อดเหล้ าของ เขานัน่ เอง
แต่ว่าเอาเถอะตายอีตอนที่พยายามจะแก้ ไขตัวเอง
ใจเป็ นกุศล เจ้ าหมอนี่ถงึ ตายก็ไปดี ก็เอาล่ะ ก�ำลัง
ใจชนิดที่ตายก็ให้ มนั ตายไปเถอะฉันจะแก้ ไขตัวเอง
ให้ ได้ แม้ ยงั ไม่ได้ แก้ ไขมันตายซะก่อน ขนาดนัน้
กุศลจิตดวงนี ้นี่
ก็ถือว่าเป็ นกุศลจิตที่แข็งแกร่ง
มากๆ น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเลย หลวงพ่อทราบ
ข่าวเข้ า เอ่อ ก็พลอยปลื ้มใจกับแก ถึงแม้ แกตาย
ปลื ้มใจว่าเอาเถอะอย่างไงๆ ด้ วยจิตดวงนี ้ของเจ้ า
เจ้ าไปรอดทีเดียว ทีนี ้จะมีก�ำลังกาย ที่จะแก้ ไขนิสยั
ที่ไม่ของตัวเองก็ยากๆ ๆ ๆ มีก�ำลังกายที่จะแก้ แล้ ว
ก�ำลังใจก็มีแล้ ว วิธีที่จะแก้ ก็ร้ ูแล้ ว แต่มนั ไม่จบ

www.kalyanamitra.org
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ง่ายๆ ท�ำไม
7. มีประการที่ 7 ตามมาอีก ต้ องบอกก่อนนะ
ต้ องได้ โอกาสแก้ จึงจะแก้ ได้ แต่มนั ก็ยากๆๆ ท�ำไม
ไม่ต้องมาก นี่เจอแล้ ว ก็เมื่อพรรษาที่แล้ ว แม้
พรรษานี ้ก็มีกระเส็นกระสายมาเหมือนกัน ท�ำไม
อ่อ ก็บางคนไม่ต้องมากเคยติดคุกติดตะรางมานี ้
ออกจากคุกแล้ ว เห็นโทษแล้ วว่าการเป็ นคนเจ้ า
โทสะไม่ดี หรื อความประมาทด้ านนันด้
้ านนี ้ไม่ดี
ต้ องเลิกแล้ วเรา แต่พอกลับถึงบ้ านเท่านัน้ แม้ แต่
ภรรยาไม่ยากต้ อนรับ บอก ไอ้ เจ้ าสามีเป็ นขี ้คุก หมู่
ญาติไม่ต้อนรับ บอกว่าเป็ นขี ้คุก ไปสมัครงานที่ไหน
เขาก็ระแวง เขาบอกเอ็งขี ้คุก หมดโอกาสจะแก้ ตรง
นี ้ก็ต้องระมัดระวัง มีญาติๆ ที่ก�ำลังจะทะล�่ำอะไร
ไป หรื อว่ามีนิสยั ที่ไม่เหมาะไม่ควรอะไร รี บช่วย
เบรกๆ ซะ รี บช่วยเตือน รี บช่วยแก้ ซะ ถ้ ามันพลาด
ถึงกับไปติดคุกติดตะรางเข้ าแล้ วก็ มันแทบจะหา
โอกาสแก้ ตวั นี่ มันยากจริ งๆ อย่าว่าแต่ไปจะถึงกับ
ติดคุกติดตะราง งวดนี ้ก็มีบางคนมาสมัครบวช แต่
เจ้ าประคุณเอ้ ยมันเกิดอะไรขึ ้นเนี่ย สักเปรอะไป
เต็มตัวหมด บางคนสักกระทัง่ หน้ าเลย ไม่ร้ ูนกึ อย่าง
ไง สักหน้ าด�ำมาเชียว อย่างนี ้ขืนให้ บวชออกไป
บิณฑบาต เด็กคงวิ่งร้ องไห้ ตายเลย ก็เลยต้ องพัก
เอาไว้ ขืนให้ บวชนี่มนั จะยุง่ ใหญ่ นี่เป็ นตัวอย่าง ผิด
พลาดอะไรไปแล้ วเนี่ย ถ้ าทะล�่ำไปมากเข้ า แม้ มี
ก�ำลังกายมีก�ำลังใจจะแก้ แต่โอกาสจะแก้ หายาก
นัก เพราะฉะนันใครรู
้
้ วา่ ตัวเองมีนิสยั อะไรไม่คอ่ ย
จะดี แค่มีแววว่าไม่คอ่ ยจะดีเท่านันน่
้ ะ รี บน่ะ รี บๆ
แก้ ซะ แก้ ซะพรรษานี่ นี่ก็เป็ นตัวอย่างกับพวกเรา
แถมอีกนิดนึง นิสยั ที่ไม่ดีที่มนั หยัง่ รากลึกน่ะ วัน
สองวันนี่แก้ ไม่ตกหรอก มันต้ องหักดิบกันขนาน
ใหญ่ แล้ วก็ถ้าว่าไปแล้ ว ต้ องมีคนเชียร์ ด้วยยิ่งดี ถ้ า
ขาดคนเชียร์ ไม่ได้ ๆ ต้ องมีคนเชียร์ คนให้ ก�ำลังใจ
ด้ วย อย่างนี ้พอไปกันได้ เชียว เพราะฉะนันก็
้ ฝาก
เอาไว้ ก็แล้ วกันว่า กว่าจะแก้ ได้
๑๔

เวลา แล้ วก็สงิ่ แวดล้ อมเอื ้ออ�ำนวย ไม่งนมั
ั ้ นยาก
พรรษานี ้เข้ าพรรษาเอื ้อ อ�ำนวย เพราะว่าหันไปรอบ
ข้ างพี่ ป้า น้ า อา เขาก็ตงใจสร้
ั้
างบุญสร้ างบารมี
เขาก็ตงใจแก้
ั้
ไขตัวของเขา ยังไม่พอ ปี นี ้พระเดช
พระคุณหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ของ พวกเรา ก็ชกั ชวน
เชื ้อเชิญตังหลายหน่
้
วยงานของรัฐ หลายองค์กร
หลายวัดเป็ นร้ อยเป็ นพันวัดในประเทศไทย มาช่วย
กัน จัดบวชแสนรูปทัว่ ประเทศ การที่พระมาบวช
เพื่อสร้ างบุญสร้ างบารมีของท่าน ทัว่ ประเทศเป็ น
แสนอย่างนี ้ ก็เป็ นก�ำลังใจเป็ นบรรยากาศที่เอื ้อ
อ�ำนวยให้ กนั และกันอีกอย่างหนึง่ เพราะฉะนันก็
้
ใครพรรษานี ท้ ี่ ยัง ไม่ ไ ด้ อ ธิ ษ ฐานแก้ ไขตัว เองว่ า
อย่างไงล่ะก็นะ ยังมีเวลาเหลืออยู่ เพราะฉะนันถ้
้ า
ใครยังไม่ตงจิ
ั ้ ตอธิษฐานที่จะแก้ ไขตัวเองเรื่ องอะไร
ล่ะก็ รี บซะ ยังพอมีเวลาอยู่ แล้ วจะได้ นอกจาก
แก้ ไขนิสยั ที่ไม่เหมาะไม่ควรนันๆ
้ ได้ แล้ ว ก็ยงั จะ
เป็ นสัจจะบารมีตดิ ตัวไปอีกด้ วย อย่างที่วา่ มา
กว่ า จะแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งของตนได้ สัก หนึ่ ง
เรื่ อง ก็ต้องใช้ เวลาอาศัยสิง่ แวดล้ อมและผู้คนที่
รอบข้ างคอยให้ ก�ำลังใจ ดังนันบุ
้ คคลใดก็แล้ วแต่
แก้ ไขข้ อบกพร่องของตนได้ แม้ เพียงหนึง่ เรื่ อง ก็
ถือว่าเป็ นสิง่ ที่นา่ ยินดีเป็ นอย่างยิ่ง

อย่าลืม!...

ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก
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ประการที่ 8 ก็แล้ วกัน กว่าจะแก้ ได้ ต้ องใช้
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มหัศจรรย์วน
ั พระ
วันพระ คือวันประชุมถือศีลฟั งธรรมในพระพุทธศาสนา เดือนหนึง่ มี 4 วัน

ในวันพระตลอดเวลา 1 เดือน ตังแต่
้ ข้างแรม
จนถึงข้ างขึ ้น 15 ค�่ำ 1 เดือน นี ้มีอะไรเกิดขึ ้น ในวัน
นีถ้ ้ ามนุษย์ท�ำความดีก็จะถูกเจ้ าหน้ าที่เขตบันทึก
ไว้ ในแผ่นลานทอง แล้ วเจ้ าหน้ าที่ในแต่ละเขตก็จะ
รวบรวมแผ่นทอง ไปให้ อากาศเทวาเพื่อรวมบัญชี
ไปให้ หวั หน้ าอากาศเทวา แล้ วรวบรวมไปให้ ท้าวจตุโลกบาลทัง้ 4 แล้ วน�ำไปถวายท้ าวสักกเทวราช
หรื อพระอินทร์ เพื่อรายงาน
ท้ าวสักกเทวราชก็
ท�ำการประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานในวันโกน
หรื อก่อนวันพระ 1 วัน  วาระการประชุมมี 2 วาระ
คือ 1. เรื่ องราวของดาวดึงส์   2. เรื่ องราวของท้ าว
จตุโลกบาลที่เอาบัญชีมารายงาน
เทวดาบางเหล่าด�ำรงชีวิตด้ วยความประมาท
เมื่อสิ ้นบุญผลแห่งความประมาท วิบากกรรมเก่า
จึงส่งผลให้ ไปเกิดเป็ นเปรตและอสูรกายก็ มี ตาม
ก�ำลังบาป
บ้ างก็ไม่เกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉานก็มี
เพราะฉะนันท้
้ าวสักกเทวราชท่านจึงสอนเอาไว้ ว่า
อย่าด�ำเนินชีวิตด้ วยความ ประมาทให้ ฉลาดในการ
ด�ำเนินชีวิตให้ ถกู ต้ อง แล้ วก็สงั่ สมบุญด้ วยการ      
เจริ ญพุทธานุสติ แล้ วก็ไปที่จฬุ ามณี เทวดาบาง
เหล่าด้ วยด�ำรงชีวิตด้ วยความประมาท เมื่อเธอสิ ้น
บุญ ด้ วยผลอันเหลือจากกุศลกรรมในอดีตท�ำให้
มาบังเกิดเป็ นมนุษย์ เทวดาบางเหล่าไม่ประมาท มี
ทิพยสมบัตมิ าก มีกามอันเป็ นทิพย์ที่ประณีต แต่ไม่
มัวเมา หมัน่ เพิ่มเติมกุศลกรรมด้ วยการไปนมัสการ
พระจุฬามณีหลังจากที่ฟังธรรมในสุ ธรรมสภาเสร็จ

แล้ ว เมื่อเธอหมดบุญ หมดสิ ้นอายุขยั ในภพนันแล้
้ ว
จะกลับมาจุตใิ นสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์อีก หรื อไปเกิด
ในสวรรค์ชนที
ั ้ ่สงู ขึ ้นไปตามก�ำลังบุญ
สรุ ป ว่ า เป็ นการย� ำ้ ให้ เ ทวดาไม่ ป ระมาทให้     
เจริ ญพุทธานุสติอยูเ่ สมอ หลังจากท้ าวสักกะให้
โอวาทเสร็ จ เวลาค�่ำของโลกมนุษย์ ท้ าวสักกะจะ
ประกาศให้ แก่เทวดาที่มาประชุมที่สธุ รรมเทวสภา
ว่า ในช่วงเวลาในวันที่ผา่ นมานี่คือวันพระ หมู่
มนุษย์ท�ำบุญ บางพวกก็ดแู ลบิดามารดา บางพวก
ก็ท�ำทาน รักษาศีล เจริ ญภาวนา มีจ�ำนวนมากน้ อย
เพียงใด หรื อท�ำกุศลกรรมอะไรต่างๆ เป็ นต้ น คือจะ
ประกาศในช่วงพระจันทร์ ขึ ้นในเมืองมนุษย์ จะ
ประกาศถึ ง มนุ ษ ย์ แ ละหมู่ ม นุ ษ ย์ ว่ า พวกไหนที่
ท�ำบุญใหญ่ให้ เทวดาทังหลายได้
้
อนุโมทนากัน ถ้ า
ช่วงใดที่มนุษย์สร้ างบุญน้ อยเทวดาที่ดาวดึงส์ก็จะ
คุยกันในหมูเ่ ทวดาว่า สวรรค์คงจะว่าง นรกคง จะ
แน่น หากมนุษย์ประมาทในการด�ำเนินชีวิต หาก
ช่ ว งใดที่ ม นุ ษ ย์ ที่ ท� ำ บุ ญ มี จ� ำ นวนมากเทวดาที่
ดาวดึงส์ก็จะดีใจ รัศมีกายก็จะแพรวพราวทีเดียว
จะปรารถว่าในอนาคตสวรรค์คงจะเนื่องแน่น นรก
คงจะว่างแน่นอนเลย
ในช่วงเวลาที่ตรงกับวันพระขึ ้น 15 ค�่ำ  คือวัน
พักในยมโลก แต่ในมหานรกไม่ได้ พกั อุสสทนรก ก็
ไม่ได้ พกั ในช่วงคืนเดือนเพ็ญเจ้ าหน้ าที่ยมโลกก็จะ
หยุดทัณฑ์ทรมานสัตว์นรก จะยืนดูเฉยๆ เจ้ าหน้ าที่
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๑๕

บางพวกที่คบกะก็จะ พระธาตุจฬุ ามณีที่สวรรค์ชนดางดึ
ั้
งส์
ก ลั บ ไ ป พั ก ที                      
จาตุมหาราชิกา แล้ ว
ก็จะมีพลัดใหม่เข้ ามา
พวกที่ยงั ไม่หมดกะ ก็
จะยืนดู ยืนเฝ้าสัตว์
นรกไม่ ใ ห้ ห นี ไ ปไหน
สัตว์นรกก็จะหมดแรง
นอนอยูก่ บั พื ้น บาง
พ ว ก ที่ อ ยู่ ใ น ห ม้ อ
ทองแดงไฟก็จะไม่ลกุ
ไหม้ แต่น� ้ำในหม้ อยัง
ร้ อนอยู่ แต่ลดลงมา
หน่อย เหมือนไฟใน
เตาโลกมนุ ษ ย์ ที่ พ อ บัลลังค์ของท้ าวสักกเทวราช
ดับไฟน� ำ้ ก็ ยังร้ อนอยู่
แ ต่ ไ ม่ เ ดื อ ด พ ล่ า น
บางพวกก็ ขึ น้ มาอยู่
บนปากหมอได้ พวก
ที่ก�ำลังปี นต้ นงิ ้ว ต้ น
งิ ว้ นี ไ้ ม่ มี ใ นมหานรก
จะมีแต่ในยมโลก ต้ น
งิ ้วในวันพระ หนามงิ ้ว
จ ะ ห ด ก ลั บ เ ข้ า ไ ป
สัตว์นรกก็จะมีโอกาส
ลงมานอนพัก อยู่กับ
พื ้น บางพวกก็ร้อง
ควรครางร้ องขอความเห็นใจ
ส่วนเจ้ าหน้ าที่ที่แปลงร่ างเป็ นสุนขั ปากเหล็ก
อีกาปากเหล็ก ก็จะกลับคืนสูร่ ่างเดิมที่เป็ นกุมภัณฑ์
แต่ เ จ้ าหน้ าที่ ที่ ใ กล้ จ ะหมดกรรมจากที่ เ ป็ นเจ้ า
หน้ าที่ ก็จะไม่คอ่ ยมีอารมณ์อยากท�ำโทษสัตว์นรก
ซักเท่าใด ก็จะปลอบสัตว์นรกเช่น อดทนหน่อยนะ
แต่พอเลยวันพระไปก็จะเริ่ มทัณฑ์ทรมานกันต่อไป
ตามปกติ ถ้ าโชคดีญาติที่อยูบ่ นเมืองมนุษย์อทุ ิศ
บุญมาให้ ก็จะพ้ นกรรมเร็วขึ ้น   
๑๖

ที่ นีเ้ รามาดูในส่วนของผู้พิพากษาคือพญายมราช พอถึงวันพระใหญ่หรื อวันเพ็ญก็จะพักการ
พิพากษา บางท่านหมดกะก็จะไปพักที่จาตุมหาราชิกา แล้ วก็จะมีพญายมราชชุดใหม่มาเปลี่ยนรับ
หน้ าที่แทน พวกที่ยงั ไม่หมดกะก็มีโอกาสพัก แล้ วก็
อาจจะไปทานอาหารทิ พย์ ตามก� ำลังบุญของตน
โดยส่วนใหญ่อาหารจะเป็ นเนื ้อสดๆ เป็ นของสด
ของคาว ถ้ าหากญาติท�ำบุญให้ โดยอุทิศแบบ
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ในยมโลกเมือ่ ถึงวันพระก็จะหยุดพักจากการ
ลงทัณฑ์ทรมานสัตว์นรก

เจ้ าหน้ าที่ในยมโลกจะหยุดพักในวันพระ

เจาะจง สัตว์นรกในยมโลกก็จะได้ รับบุญนัน้
พอพ้ นวันพระแรม 1 ค�่ำ  ถ้ าหากสัตว์นรกหมด
กรรมก็จะพามาที่โรงพิพากษาอีกครัง้ หนึ่งเพื่อ
รับรู้ในบุญ ที่ญาติอทุ ิศมาให้ แล้ วจะส่งไปเกิด
ตามก�ำลังบุญ

๑๗
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การบวชในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1
พระธรรมเทศนา เรื่อง การบวชในพระพุทธศาสนา
โดยพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 ราชบัณฑิต)
เจ้ าอาวาสวัดราชโอรสาราม

ท�ำไมต้องพูดเรื่องการบวชพระ?
ขอเจริ ญพร : ต่อไปนี ้จะได้ พดู ถึงเรื่ องการบวช
ท�ำไมต้ องพูดเรื่ องการบวช เพราะว่าการบวชนัน้
ถือว่าเป็ นกิจกรรมใหญ่กิจกรรมหนึง่ ของพระพุทธศาสนา พอพูดถึงเรื่ องการบวชก็เข้ าใจกันทุกคน
ว่าการบวชคือการท�ำอย่างไร เป็ นอย่างไร บางคนก็
เคยบวชมาแล้ ว บางคนก็เคยไปร่วมในการบวช
บางคนก็เป็ นเจ้ าภาพ และบางคนก็อาจจะเคยเห็น
ก็พดู รวมๆ ได้ วา่ พอพูดถึงเรื่ องการบวชทุกคนก็
เข้ าใจแล้ วรู้จกั
แต่จะรู้ จักในรายละเอียดลึกซึ ้งอย่างไรนัน้ ก็
เป็ นอีกเรื่ องหนึง่ เพราะฉะนัน้ วันนี ้ก็จะมาพูดถึง
เรื่ องการบวช หรื อมากะเทาะเปลือกให้ เห็นแก่นแท้
ประเด็ น สาระของการบวชให้ เ ห็ น สาระในพระพุทธศาสนา โดยจะแบ่งประเด็นการพูดออกไป
หลายๆ ประเด็น

บวชคืออะไร บวชเพื่ออะไร วัตถุประสงค์
เพื่ออะไร บวชดีอย่างไร ท�ำไมจึงต้องบวช
ประเด็นแรก คือ บวชคืออะไร  บวชเพื่ออะไร
วัตถุประสงค์เพื่ออะไร ประการต่อมาบวชดีอย่างไร
ท�ำไมจึงต้ องบวชกัน
และบวชอย่างไรจึงจะได้
วัตถุประสงค์ตามต้ องการ หรื อบวชแล้ วได้ ดีตาม
ต้ องการ แล้ วบวชอย่างไรขาดทุน คือไม่ได้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ ประเด็นแรกชื่อว่า  บวชคืออะไร
๑๘

แต่โบราณมาแปลว่าบวชคือการงดเว้ น จากความ
ชัว่ บาป อกุศลทังปวง
้
เมื่อบวชแล้ วก็จะตังใจงด
้
เว้ นจากการท�ำชัว่ ท�ำผิดไม่เกลือกกลัวกั
้ บความชัว่
อีกต่อไป ในขณะเดียวกันที่จะพัฒนาตัวเองให้ สงู
ขึ ้น จนส�ำเร็ จมรรคผลนิพานได้ นี่คือความหมาย
ของค�ำว่าบวชในพระพุทธศาสนา
ในความหมายของทัว่ ๆ ไปก็คือความหมาย
ของการถือเพศนักบวช เป็ นกุศโลบายงดเว้ นจาก
การเบียดเบียนซึง่ กันและกัน เพราะว่าผู้บวชนัน้
เมื่อบวชแล้ วก็จะสงบ เสงี่ยม เรี ยบร้ อย ประพฤติ
ปฏิบตั ไิ ม่เป็ นโทษเป็ นพิษเป็ นภัยแก่สงั คม เพราะ
ว่าอยูใ่ นกรอบแห่งธรรมวินยั
จิตใจตังมั
้ น่ อยูใ่ น
ธรรมะ ก็จะไม่เบียดเบียนใครให้ ได้ รับความเดือน
ร้ อน
จึงถือว่าการบวชหมายถึงการถือเพศเป็ น
นักบวชแล้ ว จะงดเว้ นจากการเบียดเบียนจากคน
อื่นและตนเอง นี่คือความหมายของค�ำว่าบวช

บวชเพื่ออะไร
ประเด็นต่อไป คือ  บวชเพื่ออะไร ในการบวช
ในพระพุทธศาสนานันตั
้ งแต่
้ โบราณมาท่านก�ำหนด
ไว้ วา่ บวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่นี่ ถือเป็ นเป้า
หมายแรก อันดับแรก ที่ทงผู
ั ้ ้ บวชเองและทังผู
้ ้ ให้
บวชอุปการะคือ พ่อแม่ก็จะคิดว่าบวชแล้ วเป็ นการ
ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ตอบแทนข้ าวป้อนน� ้ำป้อน
นมเป็ นการแสดงความกตัญญูร้ ูคณ
ุ พ่อแม่ให้ พอ่ ให้
แม่ได้ เห็นชายผ้ าเหลือง โบราณถือกันมาอย่างนัน้

บวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ได้จริงหรือ?
เพราะฉะนัน้ จึงนิยมบวชกันโดยมีเป้าหมาย
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ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ถ้ าจะถามว่าทดแทนบุญ
คุณพ่อแม่ได้ จริ งหรื อ ความจริ งแล้ วการทดแทน
บุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่เพียงแค่การบวชเท่านัน้ การ
บวชคือการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ประการหนึ่งใน
หลายๆ ประการ เพราะว่าชาวพุทธแต่โบราณมา
โดยเฉพาะคนไทย เมื่อมีลกู ผู้ชายก็จะตังใจไว้
้ วา่ จะ
ให้ ลกู บวชได้ เห็นชายผ้ าเหลืองของลูก ถ้ าลูกคนใด
บวชให้ ก็จะปลื ้มอกปลื ้มใจหนักหนา ได้ ดีอก ดีใจ
เห็นชายผ้ าเหลืองของลูกสมปรารถนา รอคอยมา
เป็ นเวลายี่สบิ ปี ขึ ้นไป คอยประคบประหงม หาก
อวัยวะพิการเดี๋ยวจะบวชไม่ได้ พ่อแม่ทะนุถนอม
ลูก โดยเฉพาะที่เป็ นผู้ชายมายี่สบิ กว่าปี เพื่อที่จะให้
ได้ บวช
เพราะฉะนันเมื
้ ่อลูกคนใดบวชให้ พอ่ แม่ได้ พ่อ
แม่ก็ดีใจปลื ้มใจสมหวังสมปรารถนา ถ้ าลูกคนใด
พออายุครบที่จะบวชได้ แต่ไม่ยอมบวชให้ พอ่ ให้ แม่
ไม่ยอมเสียสละ อ้ างนูน่ อ้ างนี่ กลัวล�ำบาก หรื อมอง
ว่าบวชแล้ วไม่ได้ อะไร ก็ปฏิเสธ เมื่อลูกปฏิเสธ
หัวใจพ่อ หัวใจแม่แทบจะสลาย เพราะความ
ปรารถนา ความตังใจรอคอมมายี
้
่สบิ ปี ไม่ใช่
ประเดี๋ยวเดียว นานหนักหนา

เพราะฉะนันลู
้ กคนใดบวชให้ พอ่ ให้ แม่ได้ ถือว่า
เป็ นการตอบแทนบุญคุณหัวใจพ่อ หัวใจแม่ ท่านได้
ปรารถนา สมหวัง นี่คือเป้าหมาย หรื อวัตถุประสงค์
ของการบวชประการแรกที่เราถือกันมาแต่โบราณ

บวชสร้างบุญ
ประการต่อมาการบวชนัน้ เป็ นการสร้ างบุญ
สร้ างบารมีให้ แก่ตวั เอง วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมาย
ตั ง้ แต่ เ ริ่ ม แรกสมั ย พุ ท ธกาลพระพุ ท ธเจ้ าทรง
ก� ำหนดกลุ่มหรื อคณะเรี ยกกันว่าคณะพระภิกษุ สงฆ์ ว่าหมูส่ งฆ์หรื อคณะสงฆ์บคุ คลตัวอย่างที่หลีก
เว้ นจากการคลุกคลีในเรื่ องของโรค ทรงก�ำหนดวิธี
ในเรื่ อ งของการบวชทรงก� ำ หนดพระวิ นัย มาดัด กรอบให้ ประพฤติปฏิบตั ิ ทรงวางระเบียบเข้ าไว้ เพื่อ
ให้ ผ้ ทู ี่มีบวชนันขั
้ ดเกลาตัวเองเพื่อให้ หลุดพ้ น จาก
กิเลส ให้ หลุดพ้ นเบื ้องต้ นโดยเฉพาะพัฒนาตัวเอง
ให้ สงบเรี ยบร้ อย สวยงามน่ากราบน่าไหว้ นา่ ชื่นชม
ใครพบเห็นเข้ าก็จะท�ำให้ เกิ ดศรั ทธาเลื่อมใสนี่ ใน
ภายนอก ส่วนภายในคือเรื่ องจิตใจให้ ปล่อยให้ วาง
ขัดเกลาไปจนกระทัง่ บริ สทุ ธิ์
ให้ ละกิเลสค่อยๆ
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๑๙

บวชศึกษาค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า

สะอาดผุดผ่อง และได้ บรรลุธรรม บรรลุธรรม ตังแต่
้
ระดับต้ นจนถึงระดับสูงจนกระทัง่ หมดกิเลส ได้         
เด็ดขาดซึง่ เรี ยกว่าเป้นพระอรหันต์นี่ก็คือเป้าหมาย
ของวัตถุประสงค์ของ การตังหมู
้ ค่ ณะขึ ้นมา เป็ น
บุค คลต้ น อย่ า งที่ จ ะพัฒ นาให้ ห ลุด พ้ น จากกิ เ ลส
จากทุกข์ทงปวง  
ั้
บุค คลที่ เ ข้ า มาบวชก็ ถื อ ว่า มี เ ป้ าหมายที่ จ ะ
พัฒนาตนเอง สัง่ สมบุญสัง่ สมบารมีเพื่อให้ บรรลุ
มรรคผลนิพพานตามอย่างโบราณบัณฑิตทังหลาย
้
คือเหมือนกับบุคคลในสมัยพุทธเจ้ า ต่างก็สละ
ครอบครัว สละบ้ านเรื อน สละทรัพย์สมบัติ สละ
ความสุข ส่ ว นตัว เข้ า มาบวชแล้ ว ก็ พัฒ นาตนเอง
สร้ างบุญสร้ างบารมีจนได้ เป็ นพระอริ ยะบุคคลกัน
นี่ก็คือเป้าหมายของการบวช
ชี วิ ต ขัน้ ที่ ส องรองจากการเกิ ด ก็ คื อ การบวช
การบวชนันถื
้ อว่าเป็ นการอบรมบ่มนิสยั ให้ เป็ นคนดี
มีศีลธรรม การตอบแทนบุญคุณบิดามารดาผู้ให้
ก� ำ เนิ ด การบวชก็ เ ป็ นการที่ ลูก ผู้ช ายทุก คนต้ อ ง
ยึดถือปฏิบตั ิ แต่เมื่อการบวชนันดี
้ อย่างไร แล้ วเมื่อ
บวชแล้ วจะต้ องปฏิบตั ติ วั อย่างไร
๒๐

บวชเพื่อศึกษาเล่าเรียน
เป้าหมายอีกอย่างหนึง่ ก็คือบวชมาเพื่อศึกษา
เล่าเรี ยนการศึกษาเล่าเรี ยนหมาย ถึงการศึกษาค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้ าที่เราเรี ยกกันว่าพระธรรมวินยั
หรื อเรี ยก สันๆ
้ ว่าพระธรรม บวช มาเพื่อเรี ยน
ธรรมะ ธรรมะในที่นี่ก็คือค�ำสอนของพระพุทธเจ้ าที่
พระพุทธเจ้ าตรัสรู้แล้ วก็ทรงแนะน�ำ  สัง่ สอนผู้คนใน
ยุคพระพุทธองค์ได้ รับผลแห่งความรู้ ความเข้ าใจที่
พระพุทธเจ้ า ทรงสอนน�ำเอาไปประพฤติปฏิบตั มิ ี
ความสุข ในชี วิ ต จนกระทั่ง ถึ ง ได้ นิ พ พานสมบัติ
นอกจากจะได้ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัตแิ ล้ ว ก็ยงั
จะได้ นิ พ พานสมบัติ แ ต่ ว่ า การที่ จ ะได้ ส มบัติ ทัง้
หลายทังปวงนี
้
่ก็จะต้ องศึกษาให้ เข้ าใจค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้ าในระดับต่างๆ
การบวชก็จะได้ มาศึกษาเล่าเรี ยนธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้ า   ปั จจุบนั นี ้จะศึกษาธรรมะ
ของพระพุทธเจ้ าได้ โดยไม่ต้องบวช
เวลาและ
โอกาส
นันมั
้ กจะไม่คอ่ ยอ�ำนวยเพราะว่าชีวิต
คฤหัสถ์นนถื
ั ้ อว่ามีหน้ าที่ๆ จะต้ องท�ำ จะต้ องปฏิบตั ิ
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มาก ไม่สามารถที่จะละเว้ นไม่สามารถที่จะปล่อย
วางได้ ถ้ าหากว่ามามีชีวิตเป็ นนักบวชจะมีเวลาใน
การที่จะศึกษาเล่าเรี ยน ท�ำความเข้ าใจในด้ านทัง้
ปริ ยตั ิ ก็คือศึกษาเล่าเรี ยนท�ำความเข้ าใจทังใน
้
ด้ านปริ ยตั ติ ามค�ำสอนตามตัวหนังสือตาม ความ
หมายให้ ร้ ูให้ เข้ าใจ และศึกษาในด้ านปฏิบตั เิ พื่อให้
เข้ าถึงธรรมะที่ได้ ศกึ ษาเล่าเรี ยนที่ได้ ร้ ู ได้ เข้ าใจมา
แล้ วการบวชเพื่อศึกษาเล่าเรี ยนนีเ้ พื่อให้ เป็ นเป้า
หมายหรื อ งวัตถุประสงค์ของการบวชโบราณท่าน
จึ ง บอกว่ า บวชเรี ย นคื อ บวชแล้ ว ต้ อ งเรี ย นต้ อ ง
ศึกษา
สรุ ป แล้ ว เป้ าหมายของวัต ถุป ระสงค์ ก็ มี อ ยู่
สามประการด้ วยกันก็คือ บวชเพื่อทดแทนบุญคุณ
พ่อแม่ บวชเพื่อสัง่ สมอบรมตนเอง ประการที่สาม
บวชมาเพื่อศึกษาเล่าเรี ยน นี่เป็ นเป้าหมายของ
วัตถุประสงค์ของการบวช

บวชนั้นดีอย่างไร
บวชนันดี
้ อย่างไร การบวชเป็ นความดี ทุกคน
ก็ยอมรับความดี แต่วา่ ถ้ าจะให้ ละเอียดลงไปก็ต้อง
แยกแยะออกมาเป็ นข้ อๆ เป็ นประเด็นๆ ไป ที่วา่
บวชแล้ วดีอย่างไร
ความดีของการบวช นัน่ ก็คือ ได้ มีโอกาสนุง่ ห่ ม ผ้ า กาสาวพัส ตร์ ค� ำ ว่า ผ้ า กาสาวพัส ตร์ ห มาย
ถึงผ้ าที่เย็บย้ อม
ด้ วยน� ้ำฟาดหรื อน� ้ำที่มีสีหาด
ปั จ จุ บั น นี ้ก็ คื อ ผ้ า เ ห ลื อ ง ที่ เ ร า เ รี ย ก ว่ า ผ้ า
กาสาวพัสตร์ การบวช คือ ผู้ที่โอกาสได้ หม่ ผ้ า
กาสาวพัสตร์
ผ้ ากาสาวพัสตร์ ดีอย่างไรวิเศษ
อย่างไร เป็ นธงชัยของพระอรหันต์ ผ้ ากาสาวพัสตร์
เป็ นเครื่ องนุ่งห่มพระพุทธเจ้ าที่ห่อหุ้มพระองค์หรื อ
ห่อหุ้ม ตัวของพระพุทธเจ้ ามาตังแต่
้ เริ่ มแรก

สัญลักษณ์ของการบวช

ถ้ าจะกล่าวว่าผ้ าเหลืองหรื อผ้ ากาสาวพัสตร์
เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ ถ้ าหากว่านุง่ ห่มถูกต้ อง
จะกลายเป็ นบุคคลที่สงู ขึ ้น ยกระดับสูงขึ ้น เพราะ
ถือว่าได้ ทรงไว้ ซงึ่ ธงชัยของพระอรหันต์
ใน
ประเทศไทยเรามีกฎหมายคุ้มครองผ้ ากาสาวพัสตร์
ไม่ใช่วา่ ใครก็ได้ ที่จะน�ำไปนุง่ ไปห่ม ถ้ าหากว่าน�ำไป
นุง่ ไปห่มไม่ถกู ต้ องถือว่าผิด และผิดกฎหมายถึงกับ
ติดคุกติดตะราง
คนที่ ส มัค รตัว มาบวชจะบวชเป็ นพระภิ ก ษุ
ก็ตาม สามเณรก็ตาม แล้ วบวชถูกต้ องตามพระวินยั ก็มีสทิ ธิที่จะได้ นงุ่ ห่มผ้ ากาสาวพัสตร์ ซึง่ เป็ น
เครื่ องนุง่ ห่มของพระพุทธเจ้ า ของพระอรหันต์ทงั ้
หลาย ถือว่ามีบญ
ุ มีวาสนาแกร่งกล้ า มีโอกาสอย่าง
นันส่
้ วนผ้ ากาสาวพัสตร์ ห้ มุ ห่อ ผู้คนก็จะให้ ความ
เคารพนับถือกราบไหว้ พ่อแม่ปยู่่ าตายายปกติก็ไม่
แต่พอลูกได้ มานุง่ ห่มผ้ า
ได้ กราบลูกไหว้ ลกู กัน
กาสาวพัสตร์ พ่อแม่ก็จะกราบลูก ไหว้ ลกู ได้ อย่าง
สนิทใจ นัน่ ถือว่าได้ กราบพระ ได้ กราบลูกของ
พระพุทธเจ้ านุง่ ห่มผ้ ากาสาวพัสตร์
     แม้ แต่เจ้ าฟ้าเจ้ าแผ่นดินก็จะให้ ความเคารพผ้ า
กาสาวพัสตร์ เช่นเดียวกัน นี่ก็คือบวชแล้ วดีได้ มี
โอกาสนุง่ ห่มผ้ ากาสาวพัสตร์ และต่อมาบวชนันได้
้
มีโอกาสทดแทนบุญคุณพ่อแม่ดงั่ ที่ได้ แสดงมาใน
ตอนต้ น การบวชมีเป้าหมายได้ แสดงความกตัญญู
รู้คณ
ุ พ่อรู้คณ
ุ แม่
รู้ความดีของพ่อแม่ร้ ูความ
ปรารถนาของพ่อแม่ พ่อแม่ต้องการให้ บวชได้ นงุ่
เหลืองห่มเหลืองจะได้ เกาะชายผ้ าเหลืองรอมาเป็ น
เวลานานประคบประหงมเลี ้ยงดูมารู้ ใจพ่อรู้ ใจแม่
บวชให้ พอ่ ให้ แม่ก็ดี ดีตรงที่ร้ ูคณ
ุ พ่อรู้คณ
ุ แม่ ได้
ท�ำให้ พ่อแม่ชื่นอกชื่นใจเท่ากับว่าปลดเรื่ องหนีส้ ิ ้น
ปลดเรื่ องค่าน� ้ำนมอย่างที่โบราณท่านได้ พดู กันมา  
ประการต่ อ มาก็ คื อ บวชแล้ ว ได้ เ ป็ นลูก ของ
พระพุทธเจ้ า ส�ำคัญอีกข้ อหนึง่ คือนอกจากได้ นงุ่
ห่มผ้ ากาสาวพัสตร์ แล้ วยังได้ ชื่อว่าเป็ นลูกของพระ๒๑
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สัมมา สัมพุทธเจ้ า เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่าเป็ นพุทธบุตรการเป็ นพุทธบุตรหรื อเป็ นลูกของ พระพุทธเจ้ า
แล้ วไม่ใช่วา่ เป็ นกันง่ายๆ พระพุทธเจ้ าทรงก�ำหนด
วิธีการอุปสมบทหรื อวิธีการบวชเข้ าไว้ ในพระวินยั
หรื อ ปฏิบตั กิ นั มาตลอด
สมัยพุทธกาลจนถึงปั จจุบนั การบวชถือว่า
เป็ นวิถีส�ำคัญและศักดิ์สทิ ธิ์ ต้ องท�ำภายในพระอุโบสถ มีพระอุปัชฌาย์ มีคสู่ วด มีพระอันดับ ต้ อง
มีการสวดต้ องมี การสวดประกาศว่ามี คุณสมบัติ
พร้ อมทุกอย่าง นัน่ ก็คือมีการคัดสรรผู้ที่จะบวช
มากพอสมควร ไม่ใช่บวชกันได้ งา่ ยๆ และเมื่อบวช
ถูก ต้ อ งแล้ ว ก็ จ ะได้ เ ป็ นลูก ของพระพุท ธเจ้ า หรื อ
เป็ นพุทธบุตร แล้ วเป็ นได้ ตลอดชีวิต ความเป็ นพุทธ
บุตรก็เหมือนกับเป็ นลูกของพ่อ เป็ นลูกของแม่ ถ้ า
เกิดจากแม่คนใด พ่อคนใดก็จะเป็ นลูกของคนนัน้
ตลอดเช่นเดียวกันถ้ าได้ บวชถูกต้ องตามพระธรรมวินยั ก็จะได้ เป็ นลูกของพระพุทธเจ้ าตลอดไปแล้ วก็
การบวชดีอย่างนี ้  
และสุดท้ ายก็คือบวชแล้ วก็คือได้ ศึกษาเล่าเรี ยน ได้ ประพฤติ ปฏิบตั ิ เพื่อก�ำจัดกิเลสพัฒนา
ตนเองให้ สงู ขึ ้น ดีตรงที่วา่ ได้ พฒ
ั นาตนเองอย่าง
ภาษาพระเรี ยกว่าได้ ความเป็ น           
สมบูรณ์แบบ
อุปนิสสรณิกา เป็ นการบวชเพื่อสลัดออกจากทุกข์
เพราะว่าผู้บวชนันมุ
้ ง่ ในการก�ำจัดกิเลส มุง่ ที่จะ
พัฒนาตนเองทังทางร่
้
างกายและทางด้ านจิตใจก็
จะสามารถบรรลุมรรคผลนิ พานได้ และก็จะหลุด
พ้ นจากกองทุกข์กองกิเลสได้
         เพราะฉะนันจึ
้ งอาจกล่าวสรุปได้ วา่ บวชแล้ ว
ดีอย่างไรหรื อบวชแล้ วได้ อะไร บวชแล้ วดีที่วา่ บวช
แล้ วได้ ได้ อะไร ก็ได้ นงุ่ ห่มผ้ ากาสาวพัสตร์ ได้
ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ได้ เป็ นพุทธบุตร ได้ ศกึ ษา
เล่าเรี ยน ควรจะเป็ นอย่างไรจึงจะได้ ก�ำไรบวชแล้ ว
ได้ ก�ำไรได้ อานิสงส์จาก การบวชไม่ใช่วา่ เพียงแค่
ได้ อย่างที่วา่ คือถ้ าบวชถูกต้ องแล้ ว ได้ นงุ่ ห่มผ้ า๒๒

บวชแล้ วได้ ศกึ ษาเล่าเรี ยน ได้ ประพฤติ ปฏิบตั ิ
เพื่อก�ำจัดกิเลสพัฒนาตนเองให้ สงู ขึ ้น

กาสาวพัส ตร์ ไ ด้ ท ดแทนบุญ คุณ พ่อ แม่ไ ด้ เ ป็ นลูก
ของพระพุทธเจ้ าแต่ ว่าข้ อสุดท้ ายที่วา่ ได้ ศกึ ษาเล่า
เรี ยนได้ ประพฤติปฏิบตั ินนจะเป็
ั้
นเรื่ องที่ ตามมา
หลังจากบวชแล้ วการที่บวชแล้ วจะได้ ก�ำไร บวช
แล้ วจะไม่ขาดทุน

บวชให้ได้อานิสงส์
บวชแล้ วได้ อานิสงส์จากการบวชเต็มที่ก็อยู่ที่
การประพฤติปฏิบตั ิ การประพฤติปฏิบตั ขิ องพระก็
มีหลายอย่างหลายประการแต่วา่ ที่ๆ รู้กนั ที่นิยมท�ำ
กันตังแต่
้ โบราณมา ก็คือ ท�ำวัตร – สวดมนต์   ท่อง
บ่นภาวนา ศึกษาเล่าเรี ยน แล้ วหมัน่ เพียรปฏิบตั ิ
พระที่บวชนันก็
้ จะมีกิจวัตรประจ�ำก็คือท�ำวัตร –
สวดมนต์   อย่างในประเทศไทยเราก็มีท�ำวัตรเช้ า
ท� ำ วัต รเย็ น นี่ ถื อ ว่ า เป็ นการท� ำ วัต รโดยปกติ ก าร
ท�ำวัตรก็คือการที่พระภิกษุ
สามเณรเข้ าไปใน
อุโบสถ หรื อศาลาหรื อที่ใดที่ก�ำหนดกันไปรวมกัน
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เข้ าเท่ากับว่าได้ ไปเข้ าเฝ้าพระ พุทธเจ้ าแล้ วก็ได้
ท�ำวัตรได้ นกึ ถึงธรรมคุณ สังฆคุณ แล้ วก็มีสวดมนต์
ต่อก็ถือว่าเป็ นกิจวัตรเป็ นข้ อปฏิบตั ิถ้าหากว่าบวช
แล้ วได้ สวดมนต์ ก็ถือว่าได้ ก�ำไร
ประการต่อก็คือการท่องบ่นภาวนาส่วน ใหญ่
ก็จะต้ องท่องบท พระสูตร พุทธพจน์ ที่ทา่ นก�ำหนด
ไว้ ให้ ขึ ้นปากขึ ้นใจ ไม่ต้องเปิ ดหนังสือ จ�ำได้ แม่นย�ำ
แล้ วก็สวดพร้ อมๆ กันนอกจากเป็ นบุญเป็ นกุศล
แล้ ว ยัง เป็ นหน้ า ที่ ข องพระแล้ ว ยัง เป็ นการรั ก ษา
พุทธ พจน์แล้ วยังเป็ นการท่องการจ�ำ การท่องพุทธพจน์เป็ นเหตุไม่คลาดเคลื่อนเหมือนกันจะอยู่เมือง
ไหนประเทศเทศไหน ก็สามารถน�ำมาสวด แม้ ไม่
เคยสวดก็ สามารถสวดไปด้ วยกันได้ เพราะว่าตัว

หนังสือตัวค�ำสอนหรื อว่าตัว พุทธพจน์แม้ จะเขียน
ต่างกันแต่พอออกเสียงแล้ วก็ จะคล้ ายกันหรื อไป
ด้ วยกันได้ นี่คือสวดมนต์ภาวนา การสวดมนต์
ภาวนาเป็ นการน�ำเอามนต์น�ำเอาพุทธพจน์เข้ ามา
เป็ นเลือดเป็ นเนื ้ออยู่ ในตัวถ้ าจ�ำไม่ได้ ท�ำวัตรเช้ าก็
ดี ท�ำวัตรเย็นก็ดี สวดมนต์ก็ดี เปิ ดต�ำรา เปิ ดหนังสือ
มันก็อยูแ่ ต่ภายนอก มันก็อยูท่ ี่ตา อยูท่ ี่ปาก แต่วา่
ไม่ซึมเข้ าไปในเลือดในเนือ้ ต้ องท่องเมื่อท่องจ�ำได้
แล้ วก็ภาวนานี่คือ หน้ าที่ ถ้ าท�ำได้ อย่างนี ้ก็ถือว่า
เป็ นก�ำไร....ติดตาม การบวชในพระพุทธศาสนา
ตอนที่ 2 ได้ ที่นี่  

ฝึกตน

เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นาน    เวลาเหลือน้อยเต็มที  
ให้ลูกทุกคน...  ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกฝน
อบรมตัวของเรา  ให้มีความพร้อม  ที่จะเป็นนักรบกองทัพธรรม
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
(๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙)
๒๓
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การสวดมนต์

มีความหมายอย่างไร?

พระพุทธเจ้ ามีทงบท
ั้
ร้ อยแก้ ว และ ร้ อยกรอง 1
คาถา มี 2 บรรทัด 4 วรรค รวมกันเป็ น 1 คาถา

การสวดมนต์ ในพระพุทธศาสนามีมาตัง้ แต่
สมัยพุทธกาล เป็ นการสวดในสิง่ ที่พระพุทธเจ้ าได้
ทรงสอนไว้ เพื่อไม่ให้ ลืมในค�ำสอนนันๆ
้
และ
ทบทวนในสิง่ ที่พระพุทธองค์ได้ ตรัสไว้ ดีแล้ ว เพราะ
ในครัง้ พุทธกาลยังไม่มีพระไตรปิ ฏก จึงต้ องใช้ การ
ท่องจ�ำ  หลังพุทธปริ นิพพานมีการสังคายนาพระไตรปิ ฏกครัง้ ที่ 1 ก็ยงั ใช้ การท่องจ�ำสืบทอดต่อกัน
มา เรี ยกว่า "มุขปาฐะ" (หมายถึง การท่องด้ วยปาก
การกล่าวด้ วยปาก การจดจ�ำต่อเนื่องกันมาด้ วย
การสอนแบบปากต่อปาก) ดังนัน้ จึงมีการคัดเอา
ค�ำสอนที่ส�ำคัญมาสวดสาธยายกันอย่างเนืองนิตย์
ค�ำสอนส�ำคัญเหล่านี ้จึงกลายเป็ นบทสวดมนต์ใน
ที่สดุ    ในบางคราวพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรง
อาพาธได้ มี พ ระภิ ก ษุ ม าสาธยายพุ ท ธมนต์ ใ ห้
พระพุทธองค์ฟัง เช่น บทโพชฌงค์ 7 ท�ำให้ พระองค์
อาการอาพาธทุเลาลง ฉะนันบทสวดมนต์
้
จงึ มี
อานุภาพมาก   นับแต่นนมาทั
ั้
งพระภิ
้
กษุและ
ฆราวาสก็สวดมนต์เรื่ อยมาเพื่อเป็ นการทบทวนค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้ า

บทสวดมนต์ และคาถา
มีความแตกต่ างกันอย่ างไร?
บทสวดมนต์
ค�ำว่า "คาถา"  แปลว่า ร้ อยกรอง ค�ำสอนของ

ค�ำว่า "อาคม" แปลว่า พระสูตรในหลายๆ ครัง้
เราจะได้ ยิน 2 ค�ำ นี ้รวมกันเป็ นค�ำว่า "คาถาอาคม"
ในสมัย ก่ อ นมี ค าถาบทหนึ่ ง เอาไว้ ส วดให้ ผ้ ู
หญิงที่คลอดยาก ชื่อว่า "คาถาพระปริ ตร" ที่มาของ
คาถานี ้มาจาก "พระองคุลีมาล" ในครัง้ นันท่
้ านได้
เดินไปเจอหญิงท้ องแก่คนหนึง่ ด้ วยความกลัวหญิง
ท้ องแก่นี ้พยายามจะหนีเพราะกลัวพระองคุลีมาล
จะท�ำร้ ายตน (พระองคุลีมาลในตอนนี ้ทรงบวช
แล้ ว) หญิงคนนี ้ตังครรภ์
้
มานานไม่ยอมคลอดได้ รับ
ความทรมานอย่างมาก เมื่อเป็ นเช่นนัน้ พระองคุลี
มาลจึงเข้ าไปโปรดด้ วยการตังสั
้ ตยาธิษฐาน ว่า
้ ข้าพเจ้ าออกบวชในส�ำนักของพระพุทธเจ้ านี ้
"ตังแต่
ไม่เคยเลยที่จะปลงสัตว์จาก ชีวิตแม้ ด้วยความคิด
ด้ วยอานุภาพแห่งสัจวาจาขอความสวัสดีจงมีแด่
น้ องหญิงและ ทารกในครรภ์เทอญ"   สิ ้นเสียงพระ
องคุ ลี ม าลทารกในครรภ์ ก็ ค ลอดออกมาอย่ า ง
ง่ายดายด้ วยอานุภาพแห่ง สัจวาจาของท่าน  นี ้คือ
ที่มาของ "คาถาท�ำคลอด" นัน่ เอง (บทสวดมนต์ที่
เราคุ้นเคยและได้ ยินกันบ่อยนัน่ ก็คือ บทสวดมนต์
ท�ำวัตร เช้ า - เย็น, บทสวดพระปริ ตร บทให้ พรของ
พระก็ถือว่าคาถาอย่างหนึง่ เช่นกัน)  
ความแตกต่ างของบุญพิธีในที่ต่างๆ
หลายท่านอาจเคยสงสัยกันว่า ท�ำไมในแต่ละ
วัดจึงไม่เหมือนกัน บางที่มีพรมน� ้ำมนต์ บางที่มี
สายสิญจน์ แต่บางที่ไม่มี เมื่อเป็ นเช่นนี ้ความ
ศักดิ์สทิ ธิ์ตา่ งกันหรื อไม่  
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บทสวดมนต์
หลาย ท่านอาจเคยสงสัยกันว่า ท�ำไมในแต่ละ
วัดจึงไม่เหมือนกัน บางที่มีพรมน� ้ำมนต์ บางที่มี
สายสิญจน์ แต่บางที่ไม่มี เมื่อเป็ นเช่นนี ้ความ
ศักดิ์สทิ ธิ์ตา่ งกันหรื อไม่   
ค�ำตอบ   สาระส�ำคัญหรื อแก่นของบุญพิธี
ต่างๆ คือ "บทสวด" ที่สวดออกไปด้ วยความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระรัตนตรัย เป็ นต้ น ส่วนพิธีกรรมต่างๆ
เช่น การพรมน� ้ำมนต์, การโยงสายสิญจน์ นี ้เป็ น
ส่วนประกอบ โดยที่สาระส�ำคัญยังคงเป็ นบทสวดมนต์ เป็ นการเสริ มความศรัทธาความเชื่อมัน่ และ
ก�ำลังใจ ดังนัน้ สามารถใช้ ได้ เช่นกัน
การไปร่วมงานสวดภาณยักษ์ เป็ นบทสวดที่
ธรรมดาไม่ค้ นุ เคย บางคนที่ไปร่วมงานต่างมีอาการ
แปลกๆ แสดงออกมา และสวดภาณยักษ์ ไปเพื่อ
อะไร
๒๖

บทสวดภาณยักษ์ คือ เนื ้อบทสวดภาณยักษ์
เป็ นบทสวดทางพระพุทธศาสนา เนื ้อหาเกี่ยวกับ
เรื่ องยักษ์ แต่สงั เกตว่าจังหวะไม่เหมือนกัน พระ
ไทย พระพม่า พระลังกา สวดมนต์บทเดียวกันเสียง
ไม่เหมือนกัน จังหวะ ท�ำนองของแต่ละท้ องถิ่นก็
ต่างไปได้ แต่เนื ้อหาสาระเหมือนกัน เช่น พระภาค
กลางกับภาคเหนือจังหวะสวดก็ตา่ งกัน ความนิยม
บทสวดภาณยักษ์ อาจคิดว่า
ของแต่ละท้ องที่
จึงสวด
เกี่ยวข้ องกับยักษ์ จงึ สวดแบบเสียงดุดนั
เสียงดัง กระแทกกระทัน้ ส�ำหรับคนที่มาแล้ วเกิด
บางคนที่มาใจพร้ อมจะ
ปฏิกิริยาท่าทางต่างๆ
แสดงออกมามีอายตนะ เมื่อเจอบทสวดบวกกับใจ
พร้ อมจะเตลิดออกจากตัวเหมือนมีทรงหรื อองค์เข้ า
ต่างๆ นานา สิง่ เหล่านี ้เป็ นไปตามอายตนะ แต่ถ้า
เป็ นคนปกติหรื อคนดีๆ ไม่เป็ นแต่ต้องดูวา่ คนดีก็
อาจจะมีเชื ้ออยูใ่ นใจ เช่นอาจจะมีอยูแ่ ค่ 10-20%
จึงไม่ออกอาการ และประเภทพวกนี ้ชอบทางนี ้ 70-
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80% สัง่ สมมาข้ ามชาติ

บทสวดมนต์

เพราะฉะนันคนที
้
่ไม่เป็ นอาจจะเป็ นได้ เกิด
จากการเหนี่ยวน�ำจากสิ่งแวดล้ อมต่อไปก็จะเป็ น
อีก จึงไม่แนะน�ำให้ ไปอยูใ่ นพิธีกรรมที่ท�ำให้ เราขาด
สติ การฟั งพระเจริ ญพระพุทธมนต์ดีกว่า เพราะ
เป็ นการตังสติ
้ ระลึกถึงพระรัตนตรัย การสวดมนต์
หรื อฟั งสวดต้ องเป็ นไปในทางที่ดีแต่ถ้าไปฟั งเพื่อให้
ขาดสติเหมือน เข้ าทรงไม่ดี เพราะฉะนันเราหลี
้
ก
เลี่ยงแต่ร้ ูพอให้ เป็ นเกร็ดความรู้ ไม่จ�ำเป็ นต้ องเดิน
ทางไปอยูใ่ นพิธีแบบนัน้ เพราะเสียเวลา เสีย
ภูมิธรรม บางครัง้ อาจไปเหนี่ยวน�ำสิง่ ไม่ดีที่มีอยูใ่ น
ตัวเราออกมา

การสวดมนต์ เป็ นหน้ าที่ ของชาวพุทธทุกคน
ท�ำวัตรเช้ า ท�ำวัตรเย็น เดิมแล้ วเนื ้อหาแต่ละท้ อง
ถิ่นมีหลากหลาย ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยหรื อสวด
มนต์ในบทที่แตกต่างกันไป ก่อนที่รัชกาลที่ 4 ขึ ้น
ครองราชย์พระองค์ทรงออกผนวชอยู่ 20 กว่า
พรรษาและมีพระปั ญญามาก พระองค์จงึ วางรูป
แบบการท�ำวัตรเช้ า ท�ำวัตรเย็นทัง้ ประเทศให้ เป็ น
แบบแผนเดียวกัน รูปแบบการสวดมนต์ การ
อาราธนาศีล พิธีกรรมสงฆ์ตา่ งๆ เช่น การถวาย
สังฆทาน การเจริ ญพระพุทธมนต์ สวด 7 ต�ำนาน
12 ต�ำนาน เป็ นต้ น ก็ปรับเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ ความเป็ นเอกภาพของ
ทังหมด
้
พระพุทธศาสนา เพราะฉะนันให้
้ ร้ ูวา่ มิใช่หน้ าที่ของ
พระภิกษุเท่านัน้ ชาวพุทธทุกคนอย่างน้ อยท�ำวัตร
เช้ า ท�ำวัตรเย็น ใช้ เวลาไม่มากและเป็ นประโยชน์
ต่อเรา

การสวดมนต์ ควรสวดทุกวันหรื อไม่
เป็ นหน้ าที่ท่ เี ราต้ องปฏิบตั หิ รื อเป็ นหน้ าที่
ของพระภิกษุสงฆ์
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การสวดมนต์ แ บบเข้ าใจความ
หมายกับไม่เข้ าใจความหมาย อานิสงฆ์
ที่ได้ แตกต่างกันหรื อไม่ และจะช่วยกัน
สืบต่อวัฒนธรรมนี ้ต่อไปอย่างไร
ภาษาบาลี มี สระ คือ อะ อา อิ อี อุ
อู เอ โอ แค่ 8 ตัว ไม่เยอะเหมือนภาษา
ไทย เพราะฉะนันเวลาผสมเสี
้
ยงออกมา
จากในตัวได้ ดี เพราะฉะนันเราสวดมนต์
้
แม้ จะไม่ร้ ูความหมายก็มี ประโยชน์ รู้โดย
รวมว่ า เป็ นการสวดสรรเสริ ญ คุณ พระ
รัตนตรัย สวดเพื่อตอกย� ้ำความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระรัตนตรัย ซึง่ เป็ นประโยชน์มาก การมีศรัทธา
เป็ นยอดทรัพย์ เมื่อมีศรัทธาในพระรัตนตรัยจะ
ท�ำให้ เรามีโอกาสสร้ างบุญกุศลอื่นๆ อีกมากมาย  
เหมือนดังในอดีตมีพระภิกษุทา่ นสาธยายพุทธมนต์
มี ค้ า งคาวฟั ง อยู่แ ต่ค้ า งคาวไม่ร้ ู เรื่ อ งว่า พระสวด
อะไร แต่ฟังภาษาบาลีฟังแล้ วสบายใจเลื่อมใสใน
เสียงสวดมนต์ที่ไม่ร้ ูแม้ แต่น้อย จดจ่อกับเสียงสวด
มนต์เมื่อตายได้ ไปเกิดเป็ นเทวดา
จากสัตว์
เดรัจฉานไม่ได้ เกิดเป็ นคนแต่ไปเป็ นเทวดา
๒๘

การสวดมนต์เป็ นหน้ าที่ของชาวพุทธทุกคน

เพราะฉะนันแค่
้ การฟั งเสียงสวดมนต์โดยไม่ร้ ู
ความหมายแท้ จริ งยังมีบญ
ุ ขนาดนี ้ แต่เราเป็ นคนรู้
เรื่ องมากกว่าค้ างคาว รู้วา่ ก�ำลังสรรเสริ ญพระรัตนตรัยอยู่ ยิ่งถ้ าได้ สวดมนต์เองยิ่งกว่าการฟั งบุญ
ยิ่งเกิด และควรหาเวลาสวด หนังสือสวดมนต์มีค�ำ
แปลบอกแต่ไม่ต้องสวดบาลีค�ำไทยค�ำเพราะระบบ
ไวยากรณ์ จะท�ำให้ มีสมาธิมากกว่าหลังจากสวด
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เป็ นภาษาบาลีจงึ มาดูค�ำแปลทีหลังจะดีกว่า การ
สวดมนต์ถือ เป็ นการภาวนาอย่างหนึง่ เราสวดมนต์ไปท�ำสมาธิไปด้ วย ถ้ าตังใจจริ
้
งสามารถบรรลุ
ธรรมได้ ใจจดจ่อนิ่งท�ำให้ เข้ าถึงธรรมได้ แต่ถ้ายังไม่
บรรลุธรรมการสวดมนต์ช่วยเคลียร์ ใจให้ นิ่งระดับ
หนึง่ เป็ นพื ้นฐานอย่างดีตอ่ การท�ำสมาธิ
        เพราะฉะนัน้ โดยทัว่ ไปจะสวดมนต์ก่อนการนัง่
สมาธิ ใจก็สบายถึงเวลานัง่ สมาธิจงึ นัง่ ได้ ดี การ
สวดมนต์ให้ ประโยชน์ทกุ สถานแม้ ไม่ร้ ู ความหมาย
ฟั งสวดมนต์ก็ได้ บญ
ุ สวดมนต์เองบุญยิ่งเยอะ รู้
ความหมายด้ วยบุญยิ่งทับทวี รู้ความหมายด้ วยท�ำ
สมาธิไปด้ วยบุญมหาศาลถูกต้ องตามหลักวิชา

...มอบก�ำลังใจ...ส่งความรัก

และความห่วงใยผ่านทาง e-card
กับ www.dmc.tv มีให้คุณเลือกหลายแบบหลากสไตล์ อีการ์ด
ธรรมะ อีการ์ดค�ำคม อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้ก�ำลังใจ
อีการ์ดวันส�ำคัญและอื่นๆ อีกมากมาย
๒๙
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

ความเกียจคร้านมีแต่โทษ
นรก ย่อมเศร้ าโศกอยู”่

มนุษย์ตา่ งมี เรื่ องราวที่ต้องท�ำในชีวิตมาก
หลายเรื่ องมีความส�ำคัญ ดูเหมือนชีวิตของคนเรามี
แต่เมื่อมา
เรื่ องส�ำคัญที่ต้องท�ำอยูต่ ลอดเวลา
พิจารณาอย่างถ่องแท้ แล้ ว เรื่ องใด ๆ ก็ไม่ส�ำคัญ
เท่ากับการท�ำความดี คนที่ชอบอ้ างว่า ยังไม่พร้ อม
ที่จะท�ำความดี ถือว่าพลาดเรื่ องที่ส�ำคัญไป บางครัง้ ที่เรารู้สกึ ว่า อยากย้ อนเวลากลับไปเพื่อใช้ ชีวิต
ให้ ดีกว่าวันที่ผา่ นมา ให้ ค้ มุ ค่ากับเวลาที่สญ
ู เสียไป
แต่เราก็ไม่อาจท�ำได้ เพราะเวลาเป็ นทรัพยากรที่มี
อย่างจ�ำกัด เป็ นสิง่ เดียวที่ทกุ คนในโลกมีเท่าเทียม
กัน ไม่มีใครได้ เปรี ยบหรื อเสียเปรี ยบ สุดแต่ใครจะ
และมีคณ
ใช้ เวลาที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์
ุ ค่า
มากกว่ากัน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน อุฏฐานสูตร
ความว่า
“เธอทัง้ หลายจงลุกขึ ้นเถิด จงนัง่ เถิด เธอทัง้
หลายจะได้ ประโยชน์อะไรด้ วยความหลับ เพราะ
ความหลับจะเป็ นประโยชน์อะไรแก่เธอทังหลายผู
้
้
เร่าร้ อนเพราะโรค คือกิเลสมีประการต่างๆ ถูกลูกศรคือราคะเป็ นต้ นแทงแล้ ว ย่อยยับอยู่
มัจ จุร าชอย่ารู้ ว่า เธอทัง้ หลายประมาทแล้ ว
อย่ายังเธอทัง้ หลายผู้ตกอยู่ในอ� ำนาจให้ ลุ่มหลง
เธอทังหลายจงข้
เลย
้
ามตัณหาอันซ่านไปใน
อารมณ์ตา่ งๆ ขณะอย่าได้ ลว่ งเธอทังหลายไปเสี
้
ย
เพราะว่าผู้ลว่ งขณะเสียแล้ ว เป็ นผู้ยดั เยียดกันใน
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นี่เป็ นค�ำพร�่ ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ที่ทรงตักเตือนสาวกของพระองค์ ให้ ขยันในการ
ท�ำความเพียร
เอาชนะอาสวกิเลสในตัวให้ ได้
พระองค์ ท รงเห็ น โทษของความหลับ และความ
เกียจคร้ าน ว่าเป็ นเหตุให้ ประสบทุกข์และต้ องไป
แออัดยัดเยียดกันอยูใ่ นมหานรกเป็ นเวลายาวนาน
ความหลับและความเกียจคร้ าน เป็ นสิง่ ที่
ท�ำให้ ตกอยู่ภายใต้ อ�ำนาจบังคับบัญชาของกิเลส
อาสวะ ท�ำให้ ใจของเราตกต�่ำ  ชีวิตหลังความตาย
ของผู้หลับและเกียจคร้ านก็ไปสูอ่ บาย แต่ถ้าเราไม่
ยอมแพ้ ไม่ว่าจะโงกง่วงอ่อนเปลี ้ยเพลียแรงแค่ไหน
ถึงเวลาก็สลัดความง่วงเหงาหาวนอน สลัดความ
เกียจคร้ านออกไป ลุกขึ ้นมานัง่ สมาธิเจริ ญ ภาวนา
ท�ำใจให้ บริ สทุ ธิ์หยุดนิ่ง ให้ ใสสว่างพ้ นจากความ
มืด เช่นนี ้แสดงว่าเราก�ำลังด�ำเนินตามปฏิปทาของ
ผู้ตื่นอยู่ ชีวิตของผู้มีความเพียรอย่างนี ้ เป็ นชีวิตที่
ไม่เปล่าประโยชน์
* เรื่ องความเป็ นผู้เกียจคร้ านนี ้ พระบรมศาสดาปรารภถึ ง พระติ ส สะที่ เ กี ย จคร้ านในการ
ท�ำความเพียร จึงทรงน�ำเรื่ องในอดีตมาตรัสเล่าว่า
เมื่อครั ง้ ที่พระโพธิ สตั ว์ เสวยพระชาติเป็ นอาจารย์
ทิศาปาโมกข์ มีบริ วารเป็ น มาณพหนุม่ ๕๐๐ คน  
วันหนึง่ อาจารย์ได้ ให้ ศษิ ย์ทงั ้ ๕๐๐ ออกไปหาฟื น
แต่มีมาณพคนหนึง่ เป็ นคนเกียจคร้ าน ขณะที่เพื่อน
มาณพก�ำลังหาฟื นด้ วยกัน มาณพนี ้กลับไปนอน
พักใต้ ต้นไม้ เมื่อตื่นขึ ้น เกรงว่าจะหากิ่งไม้ ไม่ทนั จึง
ด้ วยความร้ อนรน
ปี นขึ ้นไปหักกิ่งสดบนต้ นไม้
ท�ำให้ กิ่งไม้ สดนันดี
้ ดตาจนตาบอด ได้ รับความทุกข์
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การแปรเปลี่ยนไปเป็ นธรรมดา แปรเปลี่ยน
ไปสูค่ วามเสื่อมชราทุกอนุวินาที ความแข็ง
แรงที่มีอยูก่ ็คอ่ ยๆ ลดน้ อยถอยลงไปตาม
ล�ำดับ ชีวิตใกล้ เข้ าไปสูค่ วามตาย ส่วนตาย
แล้ วจะไปนรกหรื อสวรรค์ ต้ องอาศัยญาณทัสสนะของผู้ร้ ูเท่านัน้ จึงจะรู้เห็นปรโลกของ
สัตว์ทงหลาย
ั้

ทรมานแสนสาหัส นี่เป็ นเรื่ องที่พระพุทธองค์ทรงน�ำ
มาตรัสเป็ นอุทาหรณ์ให้ ภิกษุทงหลายได้
ั้
รับฟั งกัน
ความเกียจคร้ านมีแต่โทษ ควรที่เราจะขยัน
และอย่าประมาทมัวเมาในชีวิต เพราะความจริ งตัว
เราแก่ลงไปทุกวัน อย่านึกว่ายังเป็ นหนุม่ เป็ นสาว
อยู่ ให้ นกึ ถึงความแปรเปลี่ยนที่เสื่อมไปตลอดเวลา
ถ้ ายังทะนงตนว่าเป็ นหนุม่ เป็ นสาวอยู่
ย่อมมี
โอกาสพลาดพลังตกนรกได้
้
งา่ ยๆ ต้ องคิดว่าเราเริ่ ม
แก่ตงแต่
ั ้ ยงั เป็ นหนุม่ เป็ นสาว จะได้ เร่งสร้ างบารมี
เอาบุญละเอียดไปมากๆ ให้ มากกว่าบุญหยาบ
บุญละเอียดคือบุญที่เกิดจากการฝึ กฝนสมาธิให้ ใจ
ซึง่ จะท�ำให้ หลุดพ้ นจากกิเลส          
บริ สทุ ธิ์หยุดนิ่ง
อาสวะได้
วันคืนล่วงไป ล่วงไป สรรพสิง่ และสรรพสัตว์
ทังหลายเปลี
้
่ยนแปลงเสื่อมไปตามกาลเวลา ทังคน
้
สัตว์ สิง่ ของ ล้ วนมีการเปลี่ยนแปลงไปสูจ่ ดุ สลาย
ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ชีวิตของคนเราก็เช่นกัน มี

     ชีวิตของเราแบ่งเวลาออกเป็ นช่วงกว้ างๆ
ได้ ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ปฐมวัย นับตังแต่
้ แรกเกิด
จนอายุประมาณ ๒๕ ปี ช่วงนี ้เป็ นวัยที่แข็ง
แรง ความสนุกสนานร่าเริ ง มีแต่ความ
เพลิดเพลินในชีวิต ดูสงิ่ ใดสวยงามไปหมด  
ผ่านมาช่วงที่ ๒ มัชฌิมวัย อายุตงแต่
ั ้ ๒๖ ปี
ถึง ๕๐ ปี โดยประมาณ ช่วงนี ้ก�ำลังสติปัญญา
สมบูรณ์ที่สดุ จะรวยหรื อไม่ จะสร้ างฐานะได้
หรื อไม่ ขึ ้นอยูร่ ะหว่างช่วงนี ้ ช่วงสุดท้ าย คือ
ช่วงปั จฉิมวัย ตังแต่
้ อายุ ๕๑ ปี จนถึง ๗๕ ปี โดย
ประมาณ หรื อนับไปจนถึงวันสุดท้ ายของชีวิต ช่วง
เวลานี ้ ต้ องเร่งท�ำความเพียรแล้ ว เพราะเวลาเหลือ
น้ อยเต็มที
อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครบอกได้ วา่ บุคคลใดจะ
อยูไ่ ด้ ครบทัง้ ๓ ช่วงอายุขยั จะหมดลมล้ มตายลง
วันไหนก็ไม่อาจรู้ได้ ทันทีที่ลืมตาขึ ้นมาดูโลก   ดวง
ชวาลาแห่งชีวิตก็เริ่ มนับถอยหลังไปสูค่ วามตายทุก
ขณะแล้ ว อีกทังระเบิ
้
ดเวลาของชีวิต ซึง่ เป็ นผลมา
จากกรรมในอดีตที่ท�ำไว้ ก็ไม่มีผ้ ใู ดรู้วา่ จะระเบิดขึ ้น
เมื่อไร ระเบิดเวลาที่เราท�ำกรรมเอาไว้ ข้ามภพข้ าม
ชาติ ท�ำไว้ นานจนตนเองลืมไปแล้ ว แต่ผลแห่งการ
กระท�ำนันยั
้ งคงอยูไ่ ม่สญ
ู หายไปไหน รอคอยเวลา
และจังหวะที่จะให้ ผล
ทุกวันนี ้เราจึงมีชีวิตอยู่
ท่ามกลางมรสุมร้ าย ที่พร้ อมจะพัดเทียนชีวิตให้ ดบั
ลงไปได้ ทกุ ขณะ และระเบิดเวลาที่พร้ อมจะระเบิด
ขึ ้นมา ท�ำให้ โอกาสแห่งการสร้ างบารมีในอัตภาพนี ้
ไม่เต็มที่นกั
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พูดถึงความตายแล้ ว หลายท่านอาจรู้สกึ ว่าไม่
อยากจะได้ ยินได้ ฟังค�ำนี ้   ฟั งแล้ วไม่เป็ นมงคล
อยากจะได้ ยินค�ำอื่นมากกว่า แต่จริ งๆ แล้ ว ค�ำสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าประชุมรวมกัน ตรงที่
สอนให้ ตงอยู
ั ้ ใ่ นความไม่ประมาท คนไหนประมาท
ก็เหมือนคนที่ตายแล้ ว คือตายจากคุณงามความดี
ชีวิตหลังความตาย น่าสะพรึงกลัวมาก   เพราะ
ฉะนัน้ ความตายจึงเป็ นสิง่ ที่ต้องพูดถึงบ่อยๆ เพื่อ
จะได้ เจริ ญมรณานุสติ ไม่ประมาทในชีวิต และขยัน
ท�ำความเพียรให้ ยิ่งๆ ขึ ้นไป ชีวิตจะได้ ปลอดภัย
และมีชยั ชนะทังในโลกนี
้
้และในปรโลก
ชี วิ ต ของเรามี เ วลาเหลื อ อยู่น้ อ ยเต็ ม ที แ ล้ ว
โดยเฉพาะน้ อยต่อการฝึ กฝนอบรมใจให้ หยุดนิ่ง ให้
หลุดพ้ นจากกิ เลสอาสวะที่นอนเนื่ องอยู่ในใจเรา
คนส่วนใหญ่ใช้ เวลายังไม่ค้ มุ เอาเวลาการท�ำมาหากิน ไปใช้ กบั การกินการดื่มบ้ าง เที่ยวเล่น
สนุกสนานเพลิดเพลินบ้ าง หมดเวลาไปวันๆ ที่จะ
เจียดเวลามาประพฤติปฏิบตั ธิ รรมอย่าง เอาจริ ง
เอาจังน้ อยเหลือเกิน บางทีแม้ ร้ ูแล้ ว เข้ าใจแล้ ว แต่
เพราะความประมาทและเกียจคร้ าน ท�ำให้ ยงั ไม่
สมปรารถนาในการเข้ าถึงธรรมกัน

เพราะฉะนัน้ หลวงพ่อจึง อยากตอกย� ้ำพร�่ ำเตือนทุกท่านให้ พิจารณาถึงความเป็ นจริ งของชีวิต
อย่าได้ ประมาท ควรมองให้ เห็นถึงมรณภัย ที่ก�ำลัง
ย่างกรายเข้ ามา เมื่อความตายมาถึง รูปกายของ
เราต้ องแตกดับ แต่คณ
ุ ธรรมความดีในตัวนันไม่
้ ดบั
สูญ มีแต่จะเจริ ญงอกงาม เป็ นบุญบารมี เป็ นความ
บริ สทุ ธิ์ที่ยิ่งๆ ขึ ้นไป
เราเป็ นนักสร้ างบารมี ต้ องไม่ปล่อยเวลาใน
ชีวิตให้ ผา่ นไปเปล่า เวลาของเรามีไม่มาก สิง่ ที่ต้อง
ท�ำกลับมีอีกมาก เราจึงไม่ควรประมาทในวัยของ
ชีวิต ต้ องหมัน่ สร้ างความดี สร้ างบารมีให้ เต็มที่ ให้
ขจัดอุปสรรคข้ อแม้ ข้ออ้ างหรื อเงื่อนไขต่างๆ ในการ
ท�ำใจหยุดใจนิ่งให้ หมดสิ ้นไปจากใจ จะได้ ด�ำเนิน
ชีวิตได้ อย่างถูกต้ องปลอดภัยและสมปรารถนา เรา
จะได้ มีที่พึ่งที่ระลึกภายในคือพระรั ตนตรั ยกันทุก
คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหา มุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๕๖ หน้ า ๑๗๕
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

อาศัยมานะเพือ
่ ละมานะ
โกรธให้ เกิดขึ ้นได้ ส�ำหรับผู้มีปัญญาจะอาศัยความ
มุมานะสร้ างความดีให้ ยิ่งๆ ขึ ้นไป เพื่อจะได้ ละ
มานะออกจากใจ ดังเรื่ องของอุปกาชีวกะ ดังนี ้
ในการอยู่ ร่วมกันนัน้ เราอาจหลีกเลี่ยงการ
กระทบกระทัง่ ที่เกิดขึ ้นได้ ยาก ขึ ้นอยูก่ บั ว่าใครจะ
ฝึ กตัวมาได้ ดีกว่ากัน สามารถระงับอารมณ์โกรธ
หรื อความไม่พอใจได้ ความโกรธอาจไม่ใช่เป็ นเรื่ อง
เลวร้ ายเสมอไป บางครัง้ อาจเป็ นแรงขับดันให้ คน
เราท�ำงานบางอย่างที่ยากให้ ส�ำเร็จโดยง่าย เพราะ
อาศัยความมุมานะพยายาม ความส�ำเร็จจึงบังเกิด
ขึ ้นอย่างที่ไม่มีใครคาดถึง ยิ่งใจมุง่ มัน่ เป็ นสมาธิ
ความส�ำเร็ จยิ่งเกิดขึ ้นเร็ว อย่างไรก็ดีอารมณ์ทงั ้
หลายที่ไม่ดี สามารถขจัดได้ ด้วยสมาธิ อีกทัง้
สามารถเปลี่ยนความหงุดหงิดให้ มาเป็ นความสุข
และความส�ำเร็ จได้ ด้วย
มีพระพุทธด�ำรัสที่ตรัสไว้ ใน มานะสูตร ความว่า
“หมูส่ ตั ว์ ประกอบด้ วยมานะ มีมานะเป็ น
เครื่ องร้ อยรัด ยินดีแล้ วในภพ จึงต้ องเป็ นผู้กลับมา
สูภ่ พอีก ส่วนผู้ใดอาศัยมานะละมานะได้ แล้ ว น้ อม
ไปในธรรม ย่อมก้ าวล่วงซึง่ กิเลสเครื่ องร้ อยรัดทัง้
หลาย”
มานะคือความถือตัว กระด้ างกระเดื่อง เกิด
ขึน้ จากความคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยการอ้ า งถึ ง ชาติ
ตระกูล วุฒิ การศึกษา หรื อความรู้ความสามารถ
เป็ นต้ น มานะจะเกิดขึ ้นได้ งา่ ยมากเมื่อเกิดการ
เปรี ยบเทียบ เช่นเทียบว่าใครดีกว่ากัน ใครเสมอกับ
ตน หรื อต�่ำกว่าตน สิง่ เหล่านี ้อาจบันดาลอารมณ์

* ในสมัยพุทธกาล มีนกั บวชนอกพระพุทธ
ศาสนานามว่าอุปกาชีวก
เป็ นผู้ประพฤติ
พรหมจรรย์แสวงหาทางพ้ นทุกข์ เผอิญครัง้ นันได้
้
เดินทางไปพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในระหว่าง
ทางอันเป็ นเขต เมืองคยากับมหาโพธิสถาน อุปกาชี วกะเห็นข่ายแห่งพระฉัพพรรณรั งสีของพระผู้มี
พระภาคเจ้ า เกิดความฉงนใจจึงเดินเข้ าไปใกล้
แล้ วเพ่งพิศดูพระพุทธรัศมีด้วยความสนเทห์ยิ่งนัก
พระบรมศาสดาทรงโชติ ช่ ว งด้ ว ยพระเกตุ
มาลา ทรงสบงจีวรน่าเลื่อมใส พระพักตร์ แลผ่องใส
ดุจดอกโกมุทบริ สทุ ธิ์สริ ิ วรรณะ อุปกาชีวกจึงมีจิต
คิดคารวะย�ำเกรงพระเดชแห่งพระบรมศาสดา มี
ขนชูชนั ทัว่ สรรพางค์กาย ถึงกับออกปากชื่นชมว่า
“อินทรี ย์ของท่านผ่องใสยิ่งนัก ฉวีวรรณผ่องผุดงาม
บริ สทุ ธิ์ ท่านมีนามว่าอย่างไร ใครเป็ นศาสดาของ
ท่าน
หรื อว่าท่านได้ เล่าเรี ยนธรรมะในส�ำนัก
อาจารย์ใด
เหตุไฉนท่านจึงรุ่งเรื องด้ วยรัศมี
้ เบื ้องบน”
ประหนึง่ มีฉตั รกางกันไว้
พระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า ทรงปรารถนาจะยัง
ศรัทธาปสา ทะของอุปกาชีวก จึงทรงเปล่งพระ
สุรเสียงอันไพเราะว่า “ดูก่อนอาชีวก ตถาคตเป็ นผู้
ไม่ระคนด้ วยกิเลส ละแล้ วซึง่ บาปกรรมทังหลาย
้
ดับสูญซึง่ ตัณหาอุปาทาน ตรัสรู้ธรรมเองโดยชอบ
ไฉนเลยจะมีครูอาจารย์ ศาสดาของตถาคตไม่มี
เพราะได้ ต รั ส รู้ พระสัพ พัญ ญุต ญาณด้ ว ยตนเอง
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บุคคลใดในโลกพร้ อมทังเทวโลก
้
ที่จะประเสริ ฐ
กว่าตถาคตไม่มี”
อุ ป กาชี ว กเป็ นผู้ โชคดี ที่ ไ ด้ มาพบพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าเป็ นปฐมก่อนใคร เมื่อได้ ฟัง
พระพุทธวาทีเช่นนี ้ บังเกิดความเลื่อมใส จึง
กล่าวชื่นชมว่า "เราไม่มีความสงสัยในถ้ อยวาที
ของท่านแต่ประการใด เราใคร่จกั ถวายนามแด่
ท่านผู้มีปรี ชาสามารถในการผจญมารว่า พระ
อนันตชิน"
พระบรมศาสดาผู้ทรงพระมหากรุ ณายิ่ง
ใหญ่ มีพระประสงค์จะให้ พระนามนี ้ติดแน่นใน
ใจของอาชีวก จึงตรัสส�ำทับว่า “บุคคลในโลกนี ้
ที่ผจญมารจนได้ รับชัยชนะไม่มีเลย การที่ได้
นามบัญญัตจิ ากท่านว่าพระอนันตชิน เป็ นการ
สมควรแท้ ”
อุปกาชีวกได้ ฟังค�ำตรัสรับรองเช่นนันก็
้ ดีใจ มี
ความโสมนัสปรี ดา ดวงตาแจ่มใส ดวงใจเบิกบาน
แสดงอาการเคารพแล้ วลาจากไป มุง่ หน้ าไปทาง
อังคชนบท จนถึงหมูบ่ ้ านนายพรานเนื ้อ เมื่อนาย
พรานเห็นก็เกิดความเลื่อมใส เข้ าใจว่า เป็ นพระ
อรหันต์ จึงเข้ าดูแลอุปัฏฐากรับใช้ ตลอดมา
วันหนึง่ นายพรานจะต้ องเข้ าไปล่าสัตว์ในป่ า
ลึกเป็ นเวลาหลายวัน จึงให้ ลกู สาวคอยจัดเตรี ยม
เรื่ องโภชนาหารถวายแทน ธิดาสาวของนายพราน
ซึง่ มีชื่อว่าจาปากุมารี ได้ จดั แจงอาหารถวายและ
คอยปฏิบตั ิรับใช้ ตามที่บดิ าสัง่ แต่ครัน้ อุปกาชีวก
เห็นโฉมงามกุมารี เท่านัน้ ราคะกิเลสที่ฝังแน่นอยูใ่ น
ขันธสันดานพลันฟุ้งขึ ้น เพราะความพอใจยินดีใน
สาวน้ อย จึงได้ แต่ถือเอาโภชนาหารกลับไปนอน
พร�่ ำเพ้ อคิดถึงนางเป็ นที่สดุ
จนล่วงไป ๗ วัน พรานเนื ้อกลับมาถึงบ้ าน ได้

ถามหาพระอรหันต์ของตน ธิดาสาวตอบว่า “ตอน
พ่อไม่อยู่ พระคุณเจ้ ามาที่บ้านเราเพียงครัง้ เดียว  
จากนันก็
้ ไม่เห็นอีกเลย” นายพรานฟั งดังนันก็
้ ร้อน
ใจ รี บเดินมุง่ หน้ าไปยังบรรณศาลาของอาชีวก เห็น
ท่านนอนทอดถอนใจหมดอาลัยในชีวิต จึงถามถึง
อาพาธที่เกิดขึ ้น อุปกาชีวกใคร่จะปิ ดบังความในใจ
แต่เมื่อถูกรบเร้ าหนักเข้ า ด้ วยความที่ตนเป็ นผู้มีศีล
ไม่เคยโกหก จึงตอบไปตามตรงว่า “เราไม่ได้ อาพาธ
อะไร แต่เรามีความรักใคร่ในธิดาของท่าน ถ้ าไม่ได้
สมดังใจปรารถนา เราคงจะตายอยู่ ณ ที่นี ้”
พรานไพรฟั งดังนัน้ จึงคิดแก้ ไขสถานการณ์
ผ่อนหนักให้ เป็ นเบา ด้ วยการยกลูกสาวให้ อุปกาชีวกจึงสละเพศนักบวชมาครองเรื อน แต่ด้วยความที่
ยังผูกพันอาลัยในเพศนักบวช จึงยังคงเก็บบริ ขาร
ทุกอย่างไว้ และเนื่องจากท่านเป็ นผู้มีศีล แม้ อยูใ่ น
แวดวงพวกพรานไพร ก็ไม่ฆา่ สัตว์ ท�ำหน้ าที่เพียง
แค่หาบเนื ้อไปขายในเมือง
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หลังจากนันไม่
้ นาน
ภรรยาของท่านได้ ให้
ก�ำเนิดบุตรชายคนหนึง่ ชื่อว่า สุภทั ทะ  วันหนึง่ หลัง
จากกลับจากขายเนื ้อ ได้ ยินภรรยาร้ องเพลงกล่อม
ลูกน้ อยในท�ำนองกระทบกระเทียบเปรี ยบเปรยว่า
“ลูกเอ๋ยเจ้ าจงหลับเสียเถิด อย่ากวนใจแม่เลย ทุก
วันนี ้แม่ก็ตรอมตรมระทมทุกข์อยู่แล้ วที่ได้ สามีเป็ น
นักบวช ไปไหนก็อายเขา พ่อเจ้ าเป็ นคนหาบเนื ้อ
เหมือนทาสกรรมกร ตอนเป็ นนักบวชก็ท�ำกิจของ
นักบวชไม่สำ� เร็ จ แล้ วมาเป็ นพ่อเจ้ า จะท�ำกิจของ
ฆราวาสให้ ดีได้ อย่างไร”
อุปกาชีวกได้ ยินดังนัน้ เกิดทิฐิมานะขึ ้นในใจ
โพล่งออกไปว่า “เจ้ าอย่ามาดูหมิ่นดูแคลนเรา ครัง้
เมื่อเราเป็ นนักบวช เรามีแต่ความบริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์
และเรายัง มี ม หาสมณะรู ป หนึ่งที่ น่า เลื่อมใสเป็ น
สหาย เจ้ าดูหมิ่นเราเช่นนี ้ เราไม่อยูก่ บั เจ้ าแล้ ว เรา
จะไปหาสหายของเรา”
แล้ วท่านก็เดินไปหยิบ
บริ ขารนักบวชที่เก็บไว้ ตังใจมั
้ น่ ที่จะออกบวช โดย
ไม่เยื่อใยในชีวิตการครองเรื อนอีก ออกเดินทางมุง่
หน้ าไปหาพระบรมศาสดา เที่ยวถามหาแต่พระอนันตชิน

มาดี แม้ บางครัง้ ชีวิตอาจจะพลาดพลังบ้
้ าง แต่เมื่อ
เกิดแรงบันดาลใจ อาศัยมานะเป็ นจุดหักเหในชีวิต
มุง่ มัน่ ที่จะท�ำความดี ย่อมสามารถเปลี่ยนเรื่ องร้ าย
ให้ กลายเป็ นดีได้ โดยอาศัยมานะที่เกิดขึ ้นในใจ
ละมานะที่มีอยูใ่ นตน จนได้ บรรลุธรรมสมปรารถนา
ในชีวิต มีพระนิพพานเป็ นที่ไปในเบื ้องหน้ า  เพราะ
ฉะนัน้ ให้ เราเป็ นผู้ฉลาดในความคิดตรงนี ้ ให้ มี
โยนิโสมนสิการ คิดให้ เป็ น ถ้ าคิดเป็ น ก็จะเห็นธรรม
ภายใน
นักปฏิบตั ธิ รรมต้ องฉลาดในกุศลธรรม     
ทุกอย่าง ฉลาดคิด ฉลาดท�ำ  แล้ วเราจะเข้ าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันทุกคน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหา มุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๕๔ หน้ า ๓๘๖

พระบรมศาสดาทรงรอคอยการกลับมาของ
อุปกาชีวก จึงตรัสกับพระภิกษุทงหลายว่
ั้
า ถ้ ามี
อาชีวกท่านหนึง่ มาถามหาพระอนันตชิน จงพามา
พบพระองค์ เมื่ออาชีวกมาถึงวัดพระเชตวัน และ
ถามหาพระอนันตชิน พระภิกษุจงึ พาท่านเข้ าพบ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระองค์ทรงเห็นอัธยาศัย
แห่งอริ ยมรรคญาณของอุปกาชีวก ผู้เกิดความเบื่อ
หน่ายในชีวิตฆราวาสวิสยั
จึงทรงพระกรุณา
ปราศรัยให้ เบาใจ และตรัสสอนกัมมัฏฐาน ไม่ช้า
อุป กาชี ว กก็ บ รรลุธ รรมเป็ นพระอนาคามี บุค คล
เพราะอาศัยมานะละมานะจึงได้ พบพระในตัว ได้
เป็ นพระอริ ยบุคคล มีพรหมโลกเป็ นที่ไป และจะได้
บรรลุอรหัตผลนิพพานในพรหมโลก
     เราจะเห็นว่า ผู้มีบญ
ุ มีปัญญาที่ได้ สงั่ สมอบรม
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ทันโลกทันธรรม

ธุรกิจยอดฮิตติดเทรนด์โลก
โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

ท�ำธุรกิจอะไรดี ต้องอ่านทีน่ ี่
วั น นี เ้ รามาคุ ย กั น เรื่ อ งพุ ท ธวิ ธี ท� ำ งานให้
ประสบความส�ำเร็ จอย่างรวดเร็ว ถามพระพุทธเจ้ า
มี การกล่าวไว้ วา่ จะท�ำอย่างไงจะหยิบจะจับอะไร
ให้ ส�ำเร็ จแบบพรวดพลาดเป็ นอัศจรรย์เลยเนี่ย รวย
ก็รวยเป็ นอัศจรรย์เลยเนี่ยมีไหมตอบว่ามี คือหลักธรรมเรื่ องจักร 4 มี 4 ข้ อ ถ้ าหากเอาความหมาย
ข้ อที่ 1 คือสิง่ แวดล้ อมดี
    ข้ อที่ 2 คือทีมดี
้ ้ าหมายไว้ ถกู ต้ อง
    ข้ อที่ 3 คือตังเป
ุ มาก่อน
    ข้ อที่ 4 คือมีบญ
ถ้ าว่าศัพท์บาลีนะ สิง่ แวดล้ อมดีคือ ปฏิรูปเทส ทีมดีคือ สัปปุริสปู ั สสยะ คบคนดี เข้ าหาคนดี
้ ้ าหมายถูกต้ องหรื อตังตนชอบ
้
ข้ อที่ 3 ตังเป
คือ อัตตสัมมาปณิธิ แล้ วข้ อที่ 4 มีบญ
ุ มาก่อน ก็คือ ปุพเพกตปุญญตา ฟั งเผินๆ เหมือนกับว่า จะเกี่ยวกับ
การท�ำงานให้ สำ� เร็ จอย่างไร
แต่ความจริ งเนี่ย
้
ท�ำได้ อย่างนี ้ล่ะก็ 4 ข้ อเท่านันเองนะ
เราหยิบจับ
อะไรส�ำเร็ จทุกอย่างเลย ลองดูรายละเอียดกัน
ท�ำธุรกิจอะไรดี ต้ องอ่านที่นี่
ข้ อแรก สิง่ แวดล้ อมดี คือเราท�ำธุรกิจอะไร
ต้ องเข้ าใจสิง่ แวดล้ อม สิง่ แวดล้ อมที่นี ้ไม่ได้ หมาย
ถึงสถานที่อย่างเดียวนะ ยังหมายถึงสิง่ แวดล้ อม

ทางเทคโนโลยี สิง่ แวดล้ อมทางด้ านกฎหมาย สิง่
แวดล้ อมทางด้ านความเป็ นอยูข่ องผู้คน คือรอบตัว
เราอะไรมีเปลี่ยนไปบ้ างเนี่ย เราต้ องรู้เท่าทันสิง่
แวดล้ อมนัน้
ถ้ าท�ำธุรกิจได้ ลงตัวสิง่ แวดล้ อมที่
เปลี่ยนไป ทุกอย่างจะรุ่งโรจน์เลย ถ้ าสิง่ แวดล้ อม
เปลี่ยนเรารู้ไม่เท่าทันรู้นะ แม้ เคยใหญ่มาก่อนก็มี
สิทธิ์จะล้ ม แต่ถ้าเล็กๆ แล้ วตรงกับสิง่ แวดล้ อมปั๊ บ
จะโตพรวดพลาด
เหมือนอย่างไอบีเอ็มเนี่ย เคยเป็ นยักษ์ ใหญ่
มาก่อน อันดับ 1 ของโลกเลย พอตามสิง่ แวดล้ อม
ความเปลี่ยนแปลงผู้คนไม่ทนั ว่าจริ งๆ คนต้ องการ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ไว้ ประจ�ำตัวได้ มันช่วยใน
้ ่ตวั เองจับ
การท�ำงาน มองกระแสนี ้ไม่ออก ทังที
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ โดยตรง จากยักษ์ ใหญ่ เกือบล้ ม
ละลาย แต่วา่ คนที่เริ่ มต้ นจากเล็กๆอย่าง Microsoft
อย่าง apple พอจับถูกกระแส โตพรวดพลาด กลาย
เป็ นเศรษฐกิจอันดับหนึง่ ของโลก
เทคโนโลยีเปลี่ยนทีเดียว แต่ก่อนเราเคยเห็น
ร้ านฟิ ล์มสีโกดัก อัคฟา ฟูจิ ไหม เต็มบ้ านเต็มเมือง
ตอนนี ้มีไหม หาแทบไม่เจอเลย เพราะว่ากล้ องเขา
ใช้ เป็ นกล้ องดิจิตอลแทน ฟิ ล์มสีขายไม่ออก ร้ าน
ฟิ ล์มสีเนี่ยก็เรี ยกว่า เลิกกิจการไปท�ำอย่างอื่นแทน
เทคโนโลยีปั๊บทุกอย่างเปลี่ยน ใครจะไปเชื่อว่า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะเป็ นคู่แข่งกับฟิ ล์มสีมนั
เป็ นเหมือนคนละสายกันเลย เนี่ย แต่วา่ มันเกิด
ปรากฏการณ์ ท�ำให้ ธรุ กิจอันหนึง่ เจริ ญขึ ้นมาอีกอัน
หนึง่ เลิกกิจการไปเลยอย่างไม่นา่ เชื่อ
    กฎหมายแค่เซ็น FTA ทีเดียว ส่งสินค้ าเข้ า สินค้ า

๓๖
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Cape townปลายแหลม คุดโฮป
ของทวีปแอฟริ กาสุดทวีปของแอฟริ กานี ้
แต่ก่อนจะเดินเรื อยุโรปกับเอเชีย
ก็ต้องผ่าน แหลมคุดโฮป

ธุรกิจฟิ ล์มขายไม่ออกเพราะว่า
เทคโนโลยีเปลี่ยน ธุรกิจกล้ อง
ดิจิตอลก็ได้ เข้ ามาแทนที่

ออกสะดวก พืชผักผลไม้ จากจีนกับไทย FPA กันแล้ วไม่มีภาษี แปลงกุหลาบทางเหนือของไทยเนี่ย
เลิกกิจการเป็ นแถว เพราะกุหลายไทยสวย ก้ าน
ยาว ดอกหนึง่ 10 - 20 บาทเจอกุหลาบจีนความ
สวยสู้ไม่ได้ แต่ราคา 3 บาท คนเขาก็ไปเลือกซื ้อ 3
บาทเกือบหมด แปลงกล้ วยไม้ ไทย แปลงกุหลาบ
ไทย อยูไ่ ม่ได้ เลิกกิจการไปเลย เป็ นแถวๆ เราเห็น
ไหม
เราต้ องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสิง่
แวดล้ อม แต่คนท�ำธุรกิจผลไม้ ถ้ารู้เท่าทันนะ โอ้ โห
สามารถส่งออกน�ำเข้ า ขยายกิจการกันใหญ่โต
เพราะว่าภาษี ศนู ย์ นี่คือโอกาส เราต้ องมองทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงของสิง่ แวดล้ อมได้ ออก จึงจะปรับ
ตัวท�ำธุรกิจได้ ถกู ต้ อง
อย่ า ว่ า แต่ บุ ค คลหรื อ ว่ า บริ ษั ท องค์ ก รนะ
ประเทศทังประเทศ
้
มองทิศทางสิง่ แวดล้ อมไม่ออก
เนี่ย ผลคือ ประเทศล่มสลายไปเลย เหมือนสมัย

ก่อน จีนกับยุโรป ติดต่อกันทางเส้ นทางสายไหม
ประเทศเอเชียกลางรุ่งเรื องมาก พระถังซัมจัง๋ ตอน
จาริ กไปอินเดียบันทึกเอาไว้ ไปพักอยูท่ ี่เมืองนี ้ปี
หนึง่ สองปี เพื่อปรับเรี ยนภาษาทางอินเดีย พ่อค้ า
ไปมาหาสูเ่ มืองเจริ ญคึกคักมาก เป็ นฮับทางการค้ า
เลย กองคาราวาน กองเกวียนการค้ าผ่านไปมาเป็ น
ประจ�ำ     แต่พอมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การเดินเรื อ ค้ นพบเข็มทิศการเดินเรื อสะดวก บวก
กับทางทะเลทรายโจรทะเลทรายเยอะไม่ปลอดภัย
คนก็มาส่งสินค้ ายุโรปเอเชียทางเรื อแทน ประเทศ
เอเชียกลางเหล่านี ้เมืองต่างๆ รกร้ างเป็ นแถวเลย
นะ เคยคึกคักพอสินค้ าไม่ผา่ น ไม่มีคา่ ภาษี อยูไ่ ม่ได้
คนอพยพหนีไปที่อื่น ล่มสลายไปเลย
พอเทคโนโลยีการเดินเรื อก้ าวหน้ า ค้ นพบเข็ม
ทิศ ขนส่งทางทะเลสะดวกกว่าถูกว่า ปลอดภัยกว่า
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คนก็มาแห่ขนส่งทางทะเล อาณาจักร
เหล่านีท้ ี่เคยรุ่ งเรื องก็ล่มสลายเมืองร้ าง
เป็ นแถว เพราะคาราวานสินค้ าไม่ผา่ น
คนไม่ร้ ูจะท�ำมาหากินอย่างไร ผู้ปกครอง
ไม่มีคา่ ภาษี คนอพยพหนีไปที่อื่น สุดท้ าย
เมืองรกร้ างว่างเปล่ากันเป็ นแถวเลย ที่
เคยเขียนบรรยายว่ารุ่งเรื องมาก ในบัน
ทึกไซอิ๋ว พระถังซัมจัง๋ เนี่ย   กลายเป็ น
เมื องร้ างซะแล้ วแต่ที่เจริ ญมาแทนที่ คือ
Cape town ที่ปลายแหลม คุดโฮป ของ
ทวีปแอฟริ กา สุดทวีปของแอฟริ กานี ้นะ
เพราะว่ า แต่ ก่ อ นจะเดิ น เรื อ ยุ โ รปกั บ
เอเชียก็ต้องผ่าน แหลมคุดโฮป อ้ อมตรง
นัน้ เรื อไปๆ มาๆ เมืองเป็ นเมืองเจริ ญ
ผู้คนอพยพมาอยูก่ นั เยอะแยะมากมาย ที่
หนึง่ ล่ม ที่หนึง่ เจริ ญ เพราะสิง่ แวดล้ อม ทาง
เทคโนโลยีมนั เปลี่ยนไปเห็นไหม
แต่พอต่อมามีฝรั่งขุดคลองสุเอซ
เชื่อม
ระหว่างมิเตอร์ เรเนียนกับทะเลแดง แล้ วก็มาทาง
เอเชียได้ ประหยัดระยะทางไปเยอะเลยเนี่ย มัน
ใกล้ กนั มาเยอะ สินค้ าจากยุโรปกับเอเชียผ่านทาง
คลองสุเอซแทน แถบนี ้ก็เจริ ญขึ ้นมา แต่วา่ capetown ก็เริ่ มซบเซา แต่ไม่ถงึ ขนาดเป็ นเมืองร้ าง
เพราะการขนสินค้ าจากอเมริ กามาเอเชีย หรื อจาก
อัฟริ กาตะวันตก มาเอเชียเนี่ย ยังต้ องผ่าน capetown อยู่ แต่จากยุโรปไม่ต้องผ่านแล้ ว ผ่านคลอง  
สุเอซถูกกว่า ปริ มาณสินค้ ามันลดลงไปเยอะแต่ไม่
ถึงกับหมด เมืองยังพออยูไ่ ด้ แต่วา่ ซบเซา ไม่รุ่งเรื อง
เหมือนเก่า เราเห็นไหมเอ่ย
สภาวะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อมทุกอย่างส่งผล
กระทบทังสิ
้ ้น เราต้ องรู้เท่าทันสิง่ แวดล้ อมและการ
เปลี่ยนแปลงของสิง่ เหล่านี ้ หรื อ จะเอาธุรกิจหรอ
แค่เทคโนโลยีเปลี่ยน Internet ขึ ้นมา Google จับ
เทรนนี ้ถูกสร้ างบริ ษัท Google 5 ปี กลายเป็ นบริ ษัท
ใหญ่ เข้ าตลาดหลักทรัพย์ มีมลู ค่าตลาดหลักทรัพย์
๓๘

ทีมดี คือเมื่อเราเองจะท�ำงานแล้ ว มันต้ องมีทีม
ถ้ าศัพท์บาลีบอกว่า สัปปุริสปู ั สสยะ

ตังแสนล้
้
านเหรี ยญเนี่ย พอ Internet พัฒนาเป็ น
บอร์ ดแบน ความเร็ วสูงดูภาพ VDO ทาง Internet
ได้ คนหัวใสตังเวปไซด์
้
YouTube ขึ ้นมา ผ่านไปแค่
ปี เดียว ขายต่อได้ เงินมาพันหกร้ อยล้ านเหรี ยญ จับ
เทรนถูกท�ำดียอมเหนื่อยปี หนึ่งได้ ก�ำไรขายต่อไป
ห้ าหมื่นล้ านบาท นี่คือสิง่ ที่เรี ยกว่าเทคโนโลยี กับ
ผลของธุรกิจ
อันที่ 2 ทีมดี คือเมื่อเราเองจะท�ำงานแล้ ว มัน
ต้ องมีทีม ถ้ าศัพท์บาลีบอกว่า สัปปุริสปู ั สสยะ คือ
เข้ าไปหาคนดี คนจะนึกว่าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่
มีคณ
ุ ธรรม ในเชิงธุรกิจถ้ าจับคอนเซฟนี ้ได้ ค�ำว่า
ทีมเนี่ย เรื่ องบุคคล ทีมเนี่ยนะมันมีตงแต่
ั ้ คนที่เป็ น
ผู้ใหญ่กว่าเรา คนเสมอกัน คือพาสเนอร์ ทางธุรกิจ
การค้ า suppier บริ ษัทคูค่ ้ าเป็ นต้ น หรื อว่าลูกน้ อง
เรา ทัง้ 3 ส่วนต้ องท�ำให้ ดี หาผู้หลักผู้ใหญ่ มีความ
อ่อนน้ อมไปหาท่าน ให้ มีแบล็ค มีบริ ษัทใหญ่เป็ น
แบล็ค เรารับช่วงงานต่างๆ มาได้ ซึง่ จะเป็ นอย่าง
นันเราต้
้
องท�ำตัวเราเองให้ ดีนะ ให้ ร้ ูสกึ ว่าผู้ใหญ่
เมตตาแล้ วเชื่อมือ ไว้ ใจได้ เขาก็จะป้อนงานให้ เรา
ให้ การสนับสนุนเรา คูค่ ้ ากันเนี่ย ก็จริ งใจซื่อสัตย์ซงึ่
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กันและกัน เราจริ งกับเขา แล้ วก็เลือกว่าใครจริ งกับ
เราบ้ าง ส่งสินค้ าคุณภาพดี ตรงเวลา รับผิดชอบ
คนไหนไม่เข้ าท่าก็คดั ออก คนไหนเข้ าท่าก็คบกันให้
ยาวๆ
Connection เครื อข่ายนี่คือ เป็ นสิง่ ที่ประเมิน
มูลค่าได้ นบั ไม่ถ้วนเลย แล้ วทีมลูกน้ องเราใครเก่ง
รักษาไว้ ให้ เขาอยูเ่ ป็ นสุข ดึงคนเก่งและก็มีฝีมือเข้ า
มา คนไหนไม่เข้ าท่าก็เอาระบบระเบียบวินยั วางให้
ดี มันจะสกรี นออกไปโดยอัตโนมัติ ถ้ าอย่างนี ้งาน
จะขยาย จะขยายได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ โอกาสมาถึง
จังหวะที่ดีมาถึง ไม่ใช่วา่ เราจะท�ำได้ นะ ถ้ าเตรี ยม
ตัวไม่พร้ อมเนี่ย โอกาสมาแล้ ว ลูกค้ าสัง่ สินค้ าเยอะ
เลย คนทัว่ ไปจะติดปั ญหา จะเอาทุนที่ไหน หาทุน
มาขยายงานไม่ทนั สร้ างทีมมารองรับงานไม่ทนั ก็
จะปล่อยโอกาสให้ ผา่ นเลยไป เพราะโอกาสไม่ได้
อยูก่ บั เราตลอดเวลา ก็จะมีคแู่ ข่งเข้ ามาแข่งด้ วย
้
เขาจะคว้ าโอกาสนันไป
ถ้ าเราเตรี ยมทีมไว้ พร้ อม
งานมาจะหาทุนหรอ มีคน support   เพราะเชื่อใจ
เรา ผู้ใหญ่ support ทีมงานเหรอ ลูกน้ องทีมเรา    
โอเคเลย คูค่ ้ าเหรอ suppier ทุกคนเนี่ย ที่เขาไว้
วางใจได้ เรามีอยูแ่ ล้ ว เราจะฉวยโอกาสที่มาถึงได้
อย่างเต็มที่ โตพรวดพลาดๆ ได้ เพราะเรามีทีมดี
้ ้ าหมายไว้ ถกู ต้ อง คือ ทิศทาง
ข้ อที่ 3 ก็คือ ตังเป
ที่เราจะไปจะไปทางไหน จะเข้ าใจตรงนี ้ ต้ องเข้ าใจ
ข้ อที่ 4 ด้ วย งันขอพู
้
ดข้ อที่ 4 ด้ วยอธิบายควบข้ อที่
3 เลยนะ ข้ อที่ 4 คือเรามีบญ
ุ มาก่อน คือมีบญ
ุ ที่เรา
สัง่ สมไว้ เป็ นตัวขับเคลื่อนด้ วย แล้ วนัยยะในการ
ท�ำงานค�ำว่ามีบญ
ุ วาสนามาก่อนคือ สิง่ ที่เราเอง
หรื อสังคมของเราเอง ท�ำสัง่ สมไว้ มาตลอดระยะ
เวลากลายเป็ นเครดิตของตัวเรา กลายเป็ นต้ นทุน
ทางสังคม ถ้ าเราวางทิศทางของธุรกิจนะถูกต้ อง
คือสอดคล้ องกับสภาวะสิง่ แวดล้ อม ไม่วา่ จะเป็ น
สถานที่ ไม่วา่ จะเป็ นเทคโนโลยี กฎหมาย ความ
นิยมของผู้คนเนี่ย เราเข้ าใจความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ของสิง่ แวดล้ อม แล้ วเข้ าใจว่าตัวเราเองมี

ความช�ำนาญด้ านไหน มีทกั ษะอะไรที่เราเก่งที่เรา
ช�ำนาญจริ งๆ บริ ษัทเราเก่งอย่างไง ทีมงานเราเอง
เก่งอย่างไง แล้ วสังคมเนี่ย ที่เราอยูม่ ีต้นทุนทาง
สังคมอะไรที่ดี เราเอาสิง่ นี ้มาประกอบเข้ า แล้ ววาง
เป้าหมายไว้ ถกู ต้ องนะเราจะโตพรวดเลย
อย่างเช่นในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมามีธรุ กิจหนึง่ ใน
ประเทศไทยที่เจริ ญเติบโตเร็ วมาก คือธุรกิจรักษา
พยาบาล ชาวต่างประเทศ เริ่ มโตจริ งๆ จังๆ เนี่ย
ประมาณปี 2544 ถามว่าเพราะอะไร มีเหตุใหญ่ 2
เหตุ
1. คือในประเทศไทยฟองสบูแ่ ตกปี 2540 ลด
ค่าเงินบาทแล้ วนะ คนจนเป็ นแถวเลยเนี่ย คนไม่
ค่อยมีตงั ค์ โรงบาลเอกชนหาคนมาใช้ บริ การน้ อย
ลงไปเยอะ ท�ำท่าจะอยูไ่ ม่ได้ จ�ำเป็ นต้ องหาลูกค้ า
กลุม่ ใหม่
2. คือ อเมริ กาเจอปั ญหา ก่อการร้ ายเครื่ อง
บินไปชนตึกเวิร์ดเทรด ไปชนเพ็นดากอน การออก
วีซา่ ยากมาก จะเข้ าอเมริ กาตรวจ X-Ray กัน
ละเอียดยิบเลย โดยเฉพาะมาจากอาหรับแล้ วล่ะก็
ยากสุดๆ ผลคือลูกค้ าอาหรับที่มีสตังค์เคยไปรักษา
พยาบาลที่อเมริ กาเริ่ มหาที่ใหม่ โรงพยาบาลเอกชน
ของเมืองไทยเห็นจังหวะนี ้เนี่ย เลยเริ่ มรับลูกค้ าต่าง
ประเทศเน้ นจากกลุม่ อาหรับ ปรากฏว่าเวิร์ค เพราะ
ว่าคนไทยมีบญ
ุ มาก่อนคือ
มีอธั ยาศัยในการ
ต้ อนรับแขกดี เป็ นคน Open ต่างชาติมาแล้ ว
สบายใจ การต้ อนรับคนไทยดีมาก หมอไทยเก่ง ไม่
แพ้ ใครที่ไหนในโลกเลย แต่คา่ ใช้ จา่ ย รักษา
พยาบาลเมืองไทยถูก ผ่าตัดอเมริ กาใช้ ล้าน แต่ที่
เมืองไทย แสนเดียว ฝี มือหมอดีอีก ต้ อนรับบริ การดี
ไม่ดถู กู เขา เขามาแล้ วสบายใจ ปากต่อปากบอก
ต่อกันไปแห่มากันใหญ่ แค่บ�ำรุงราษฎร์ ที่เดียวที่
เป็ นจุดเริ่ มต้ นนะ ปี นึงเนี่ยดึงลูกค้ าต่างประเทศเข้ า
มา ได้ เงินจากตรงนี ้เนี่ยเป็ นหมื่นล้ าน โรงบาลอื่นก็
ขยับขยายกันเป็ นแถว ผลคือประเทศไทยกลายเป็ น
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ทัพการรักษาพยาบาลของลูกค้ าต่างชาติเลย คราว
นี ้ไม่ใช่เฉพาะอาหรับ ญี่ปนก็
ุ่ มา จีนก็มา ฝรั่งเองยัง
มาเลย เพราะมาแล้ วฝี มือดี แล้ วราคาถูกน่ะ มันก็มี
แรงดึงดูด เพราะสอดคล้ องกับกระแสของโลกที่
ต้ องการเรื่ องรักษาสุขภาพมาก ให้ ความส�ำคัญ
เรื่ องนี ้แล้ วของเราเองฝี มือดี ราคาถูก คนมีอธั ยาศัย
ต้ อนรับแขก พอลงตัวอย่างนี ้ โตพรวดเลย
ท�ำธุรกิจอะไรดี ต้องอ่านทีน่ ี่
นี่คือตัวอย่างของการวางเป้าหมายไว้ ถกู ต้ อง
เราเองจะวางเป้าหมายธุรกิจไว้ อย่างไง อย่าไป
วางตามกระแส เห็นเขาท�ำอะไรแล้ วรวยก็อยากจะ
รวยตามเขา ต้ องถามตัวเองว่าเรามีความช�ำนาญ
เรื่ องอะไร ตัวเราเนี่ยเราเก่งอะไรความเก่งเรากับ
เขาไม่เหมือนกัน เขาท�ำรวย เราท�ำอาจจะเจ๊ งก็ได้
บริ ษัทเราเด่นเรื่ องอะไรยุคนี ้เขาชอบว่าใครจับอะไร
จับให้ เก่งจริ งๆ เนี่ยให้ ช�ำนาญจริ งๆ อย่างอื่นใช้ การ
ถ้ าอย่างนี ้ล่ะก็ เราสามารถพัฒนาทักษะเฉพาะ
ด้ านได้ อย่างดีเยี่ยมเลย แล้ วก็มองทิศทางความ
เป็ นไปของโลกว่าที่เราช�ำนาญเนี่ย มันสอดคล้ อง
กระแสของสิ่ ง แวดล้ อมที่ ก� ำ ลั ง ต้ องการไหม
บุคลากรทีมงานของเราสังคมของเราเองมีต้นทุน
วัฒนธรรมเรื่ องนันเป็
้ นอย่างไร รัฐบาลเข้ าใจเรื่ องนี ้
ไหม กฎระเบียบเอื ้อให้ หรื อเปล่า พอทังหมดลงตั
้
ว
แล้ ววางเป้าหมายปั ง้ ลงไปถูกต้ อง มันก็จะโตอย่าง
พรวดพลาด เพราะฉะนันทั
้ ง้ 4 ประเด็นนี ้

ถ้ าได้ 4 อย่างนี ้แล้ วล่ะก็ จะส�ำเร็ จอย่าง
รวดเร็ ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์ถงึ เรี ยกว่า
จักร 4 เรารู้จกั จักรไหมเอ่ยที่หมุนไปใช่ไหม
เพราะฉะนันจั
้ กร 4 คือว่าธรรม 4 ประการ ที่
เมื่อใครปฏิบตั ิตามนี ้แล้ วก็จะเคลื่อนตัวไปข้ างหน้ า
อย่างรวดเร็ วประดุจ จักรนันเอง
้
ก็ขอให้ ทา่ นผู้ชม
ทัน โลกทัน ธรรมทุ ก ท่ า นประสบความส� ำ เร็ จ ใน
หน้ าที่การงาน ด้ วยการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมจักร 4
กัน ทุกท่านเลยนะ

1. เข้ าใจสิง่ แวดล้ อม
2. ทีมดี
3. ตังเป
้ ้ าหมายถูกต้ อง
4. มีบญ
ุ มาก่อน ทังบุ
้ ญละเอียดภายใน แล้ วก็
บุญคือการกระท�ำที่เราเองสัง่ สมมาจนเป็ นทักษะ
ความรู้ ความสามารถต้ นทุนส่วนตัว ต้ นทุนของ
องค์กร บริ ษัทของเรา ต้ นทุนของสังคมประเทศชาติ
วัฒนธรรม
๔๐
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อาการปวดหัวทีต่ อ้ งระวัง
เรี ยบเรี ยงมาจากรายการ สุขกายสบายใจ

อาการปวดหัวหลายคนอาจมี อาการรุ นแรง
แต่บางคนอาจจะเป็ นแค่อาการเตือนบางอย่างของ
ร่างกาย เช่น การอดนอน เครี ยด หรื อการพักผ่อน
ไม่พอ รวมถึงการเป็ นโรคร้ ายแรงก็ท�ำให้ ปวดหัว
เพราะฉะนันเมื
้ ่อมีอาการปวดหัวที่รุนแรงจึงไม่ควร
นิ่งนอนใจ
อาการปวดหัว แบ่ งเป็ นกลุมใหญ่ ได้ 3 ประเภท
1.ปวดหัวจากการเครี ยดหรื ออดนอน ลักษณะ
ของการปวด จะปวดบริ เวณกล้ ามเนื ้อหรื อปวด
ขมับร้ าวไปถึงท้ ายทอย แต่ไม่มีอาการปวดหัวตื ้อๆ
และอาการอย่างอื่น จะปวดหัวจี๊ดๆและอาจจะมี
อาการอาเจียนร่วมเล็กน้ อย
2.ปวดหัวไมเกรน เป็ นอาการปวดที่มาจาก
หลอดเลือดขยายตัว อาการนี ้ผู้หญิงส่วนใหญ่มกั
จะพบช่วงก่อนมีรอบเดือน
แต่บางคนอาจจะ
สัมพันธ์กบั ความเครี ยด ลักษณะของการปวดหัว
จะรู้ สึก ปวดตุ้บ ๆเนื่ อ งจากการเต้ น ของเส้ น เลื อ ด
ปวดที่บริ เวณขมับทัง้ 2 ข้ างหรื อข้ างเดียว บางคน
อาจจะมีอาการตาพร่ามัว มองเห็นเป็ นเส้ นๆและ
อาจจะมีอาเจียนร่วมด้ วย แต่ชว่ งที่ไม่มีอาการก็จะ
ปกติซงึ่ ต่างจากอาการปวดแบบเครี ยดหรื ออดนอน
3.ปวดหัวที่เกิดจากโรคร้ าย เป็ นอาการที่นา่
กังวลมาก เช่น ฝี ในสมอง เส้ นเลือดในสมองแตก
ซึ่ ง ขึ น้ อยู่ กั บ ต� ำ แหน่ ง ที่ เ ป็ นและสภาพของโรค

อาหารที่ไม่ควรรับประทาน
ส�ำหรับผู้ป่วยไมเกรน

อาการปวดหัวสังเกตุจากการที่ปวดหัวมากขึ ้นๆ จน
กระทั่ง ปวดคงที่ ห รื อ อาการที่ ป วดหัว ต่อ เนื่ อ งไป
เรื่ อยๆ ไม่วา่ จะรับประทานยาอย่างไรก็ไม่หาย ที่
ส�ำคัญอาจจะมีอาการชักร่วมด้ วย อาเจียน เห็น
เป็ นภาพซ้ อนเพราะฉะนัน้ เป็ นเรื่ องส�ำคัญที่ควรรู้
และเมื่อเกิดอาการก็ควร ที่จะมาปรึกษาแพทย์
ทันที
วิธีการรั กษาปวดหัวไมเกรน
ลักษณะ ของการปวดหัวจะปวดที่ขมับทัง้ 2
ข้ างหรื อบางคนอาจจะปวดหัวข้ างเดียว และเกิด
จากการขยายตัวของเส้ นเลือด ส่วนใหญ่จะเกิดกับ
คนในช่วงอายุ 15-30 ปี แต่อายุน้อยกว่าหรื อมากว่า
ก็มีโอกาสเป็ นได้ เหมือนกัน แต่ที่พบน้ อยลงคือผู้สงู
๔๑

www.kalyanamitra.org

อายุ โดยเฉพาะวัย 40-50 ปี จะพบได้ น้อยลง ต้ อง
ระวังให้ ดีเพราะบางคนทานยาแก้ อาการไมเกรนมา
ต่อเนื่องและไม่ทราบว่าตัว เองเป็ นไมเกรนจริ งหรื อ
ไม่   อาการบางอย่างอาจคล้ ายกับการปวดหัวโดย
ปกติท�ำให้ ทานยาตัวที่ชื่อคาเฟอร์ ก็อทมากจนเกิน
ไป  จนท�ำให้ เกิดอาการหลอดเลือดหัวใจตีบจึงต้ อง
ระวัง
อาการที่ ส�ำ คัญ ของไมเกรนนอกจากนัน้ คื อ
ก่อนที่จะปวดหัวบาง คนอาจจะมีอาการเตือน เช่น
ตาพร่ามัว เห็นเป็ นเส้ นหยักใหญ่ๆบริ เวณจอตา
อาการคลื่นไส้ อาเจียน แต่ตา่ งจากการปวดหัวที่
เกิดจากการตึงกล้ ามเนื ้อ   เพราะช่วงที่เราไม่เป็ น
ไมเกรนอาการจะหายเป็ นปลิดทิ ้ง   อาหารบาง

การทานยาต้ องให้ อยูใ่ นความดูแลของแพทย์

การพักผ่อนให้ เพียงพอเป็ นอีกตัวช่วยที่ลดอาการปวดหัวได้

ประเภทที่ท�ำให้ เกิดไมเกรน เช่น ช็อกโกแลต เบคอน
เนย แม้ กระทัง่ แสงไฟวูบวาบก็ควรหลีกเลี่ยง เช่น
การจ้ องจอทีวีและหน้ าจอคอมพิวเตอร์ แสงแดด
ร้ อน คนที่เป็ นไมเกรนอาจต้ องหลีกเลี่ยงเพราะสิง่
เหล่านี ้เป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดไม เกรนได้
การรักษาไมเกรนเริ่ มแรกต้ องท�ำใจให้ สงบ ไม่
เครี ยด
อยูใ่ นมุมสงบไม่มีเสียงหรื อคนจอแจ
มากมาย   หลังจากนันลองดื
้
่มน� ้ำเย็นหนึง่ แก้ วอาจ
จะท�ำให้ จี๊ดบริ เวณสมองท�ำให้ อาการปวด หัวดีขึ ้น     

แต่ ถ้ า ไม่ ดี ขึน้ สามารถทานยาแก้ ป วด
ยาคลายกล้ ามเนือ้ ก่อนหรื อบางคนที่มี
ยารั กษาโดยเฉพาะก็ทานตามที่แพทย์
แนะน�ำ  ได้    แต่ยารักษาเฉพาะทางไม่
ควรทานติดต่อกันนานเกิ นไปและควร
อยูใ่ นความดูแลของ แพทย์   เพราะอาจ
จะมีความเสี่ยงเป็ นเส้ นหัวใจตีบ  
ปวดหัวแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์
ถ้ า ปวดหัวจากการตึงกล้ ามเนื ้อทัว่ ไป วิธีคือ
ให้ พกั ผ่อน หลีกเลี่ยงจากความเครี ยด ท�ำใจให้
สบาย   ถ้ ามีอาการดีขึ ้นก็ไม่ต้องทานยาถ้ าจ�ำเป็ น
ต้ องทานยาให้ ทานยาในกลุม่ ของยาพารา เซตา
มอล ยาแก้ ปวดหรื อยาคลายกล้ ามเนื ้อทัว่ ไป หาก
อาการยังไม่ดีขึ ้นให้ ไปพบแพทย์ทนั ที
ส�ำหรับ
อาการปวดอื่นๆ เช่น ปวดหัวแบบ ที่ไม่เคยปวดมา
ก่อน มีอาการปวดหัวรุนแรง กระทันหัน หรื อปวด
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เรื อ้ รังมาเป็ นระยะเวลานานยังไม่หาย ที่มีอาการ
คลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้ วย ตาพร่ามัว มีอาการชักร่วม
กับอาการอื่นๆ ถ้ าเป็ นอาการในกลุม่ ที่รุนแรงไปพบ
แพทย์ทนั ทีเพื่อให้ แพทย์วินิจฉัยโรค   
สรุ ปอาการปวดหัวที่ต้องระวัง

หัน ปวดรุนแรงมากแบบไม่เคยเป็ นมาก่อน ทานยา
อาการก็ ไม่ทุเลาลงหรื ออาการปวดหัวที่ แสดงถึง
การเป็ นโรคร้ ายซึง่ เป็ น อาการเตือน  ควรไปพบและ
ปรึกษาแพทย์ทนั ที   อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเรา
เองเพื่ อเป็ นของขวัญให้ กับตัวเองและคนที่ รักใน
ครอบครัว

เมื่อ เกิดอาการขึ ้นมาให้ เราสังเกตตัวเราและ
ระวังไม่ควรนิ่งนอนใจ เมื่อมีอาการปวดหัวกระทัน

วอลเปเปอร์วันพระ จาก www.dmc.tv
ให้ตรึกระลึกถึงธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ให้คณ
ุ ดาวน์โหลดฟรี...!!
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ติ ดต่อสอบถามโทร.02-831-1774
www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
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