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ข่าวบุญต่างประเทศ

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
1

คณะกัลยาณมิตรวัด พระธรรมกายเบอร์ ลนิ   
ประเทศเยอรมนี   ได้ พร้ อมใจกันมาร่วมพิธีบชู า
ข้ าวพระ ซึง่ ได้ ประกอบพิธีกรรมพร้ อมกับวัดพระธรรมกาย   และศูนย์สาขาทัว่ โลก   ผ่านการถ่าย ้ นพิธีทอดผ้ าป่ า
ทอดสดทาง DMC จากนันเป็
สามัคคี โดยมีกลั ยาณมิตรมลิวลั ย์ ปลื ้มกมล  และ
กัลฯกิตติยา ฟรังเค เป็ นประธานน�ำกล่าวค�ำถวาย
ผ้ าป่ า

2

ต่ อ ด้ วยพิ ธี ก ล่ า วค� ำ ถวายภั ต ตาหารเป็ น
สังฆทาน  พิธีกล่าวค�ำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  พิธี
กล่าวค�ำถวายทองค�ำเพื่อหล่อรูปเหมือนพระมงคล
เทพมุนี (สด จนฺทสโร)   และพิธีกล่าวค�ำถวายผ้ า
ไตรแด่คณะสงฆ์เพื่อใช้ ในการบรรพชา-อุปสมบท
ธรรมทายาท  จากนันสาธุ
้ ชนได้ ร่วมถวายจตุปัจจัย
ไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
ภาคบ่ายเป็ นพิธีกล่าวค�ำขอขมา และพิธีตดั
ปอยผมธรรมทายาท ซึง่ จะเข้ าพิธีอปุ สมบทหมู่ ใน
โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ของภาคพื ้น
ยุโรป   ซึง่ ภายหลังเสร็จสิ ้นพิธีกรรมทุกท่านต่าง
ปลื ้มปิ ติเป็ นอย่างมากที่ได้ มีสว่ น ร่วมในงานบุญ
ครัง้ นี ้
1. ทุกท่านพร้ อมใจร่วมพิธีบชู าข้ าวพระ
2. พิธีทอดผ้ าป่ าสามัคคี
3. พิธีตดั ปอยผม
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ข่าวบุญในประเทศ
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเปิดพิธีปฐมนิเทศบาลี

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบตั ิ
หน้ าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้ าคณะใหญ่หนเหนือ
แม่กองบาลีสนามหลวง
เจ้ าอาวาสวัดปากน� ้ำ
ภาษี เจริ ญ เป็ นประธานในพิธีปฐมนิเทศการศึกษา
ปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี ประจ�ำปี การศึกษา 2556  
ในระดับเปรี ยญธรรมเอก ได้ แก่ เปรี ยญธรรม
ประโยค 7 8 และ 9   ณ โรงเรี ยนพระปริ ยตั ธิ รรม
วัดสามพระยา
ส่วนกลางของคณะสงฆ์
กรุงเทพมหานคร
ซึง่ ในโอกาสนี ้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ได้ กล่าวให้ โอวาทว่า สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ฟื น้ ชุตนิ ธโร) อดีตแม่กองบาลีสนามหลวง และ
เจ้ าอาวาสวัดสามพระยา ได้ ก่อตังโรงเรี
้
ยนพระปริ ยตั ิธรรมส่วนกลางเพื่อเปรี ยญธรรมเอกจนมาถึง
ทุก วันนี ้ เพื่อให้ พระภิกษุ สามเณร ได้ มาศึกษา  
เล่าเรี ยน และมีครูบาอาจารย์คอยสอน
สมัยโบราณไม่มีโรงเรี ยน นักเรี ยนต้ องไปหา
อาจารย์เองที่วดั ซึง่ ประโยคสูงๆ จบได้ น้อย เพราะ
ครูบาอาจารย์มีน้อย ส่วนสมัยนี ้ครูบาอาจารย์มี
สถิตทิ กุ ปี ก็เป็ นที่นา่ ชื่นชมว่ามีพระภิกษุ
มาก
สามเณรสอบได้ เปรี ยญธรรม 9 ประโยคมากขึ ้น
และก็อยูใ่ นสมณเพศเป็ นจ�ำนวนมาก และที่ส�ำคัญ
การเรี ยนบาลีนนจะต้
ั ้ องท่องจ�ำ   แต่ทกุ วันนี ้ไม่คอ่ ย
ได้ ยินเสียงท่อง ส่วนมากจะท่องในใจ หรื อ ออก
เสียงเบาๆ ซึง่ การท่องนันจะต้
้ องออกเสียงดังๆ
เพราะสามารถจดจ�ำได้ ดี
ส�ำหรับรายวิชาและพระอาจารย์ที่สอนบาลีมี

ดังนี ้  ในระดับชันประโยค
้
7 วิชาแปลไทยเป็ นมคธ
(กลับ) พระอาจารย์ผ้ สู อนได้ แก่พระพรหมโมลี วิชา
แปลมคธเป็ นไทย พระอาจารย์ผ้ สู อนได้ แก่พระศรี สุธรรมโมลี   ในระดับชันประโยค
้
8 วิชาแปลไทย
เป็ นมคธ (กลับ) พระอาจารย์ผ้ สู อนได้ แก่พระเทพ
ปริ ยตั ิมนุ ี   วิชาแปลมคธเป็ นไทย พระอาจารย์ผ้ ู
สอนได้ แก่ พระธรรมเจดีย์วิชาแต่งฉันท์ภาษามคธ
พระอาจารย์ผ้ สู อนได้ แก่พระพรหมดิลก และใน
ระดับชันประโยค
้
9   วิชาแปลไทยเป็ นมคธ พระ
อาจารย์ผ้ สู อนได้ แก่พระวิสทุ ธิวงศาจารย์   วิชาแต่ง
ไทยเป็ นมคธ   พระอาจารย์ผ้ สู อนได้ แก่พระธรรม
กิตติวงศ์  ส่วนวิชาแปลมคธเป็ นไทย พระอาจารย์ผ้ ู
สอนได้ แก่พระราชรัตนมุนี
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ประมวลภาพงานบุญ

วันสมาธิโลก

ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วั
น
สมาธิ
โ
ลก
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 4 สิงหาคม 2556
* พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ
ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก ปีที่ 26
* พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา
แด่ส�ำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ
* พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์
3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
* พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
* พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ
ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค
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พุทธประวัติ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทุกพระองค์ก็คือ มนุษย์
ธรรมดาคนหนึง่ ไม่ได้ เป็ นเทพเจ้ าผู้วิเศษหรื อเป็ นผู้
ศักดิ์สทิ ธิ์ และไม่ได้ เป็ นผู้สร้ างสรรพชีวิตหรื อสรรพสิง่ ทังหลายในโลก
้
ั้
แต่เป็ นบุคคลที่ตงความ
ปรารถนาที่จะมาตรัสรู้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
จึงได้ สงั่ สมบารมีอย่าง มากมาย ซึง่ การสร้ างบารมี
นัน้ ไม่ใช่เพียงแค่ท�ำวันนีห้ รื อพรุ่ งนีแ้ ล้ วจะได้ เป็ น
พระ สัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ เลย แต่ทกุ พระองค์ตา่ ง
ต้ อ งสั่ง สมบารมี ม าเป็ นเวลายาวนานหลายภพ
หลายชาติ โดยอย่างน้ อยที่สดุ ต้ องสร้ างบารมี 20
อสงไขยกับแสนมหากัป อย่างเช่นพระโคดมพุทธเจ้ า พระองค์ปัจจุบนั นี ้ แต่ถ้าสร้ างบารมีกนั ยาว
นานที่สดุ ก็ 80 อสงไขยกับแสนมหากัป เมื่อบารมี
เต็มเปี่ ยมบริ บูรณ์ ก็ได้ มาตรัสรู้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ด้ วยเหตุนี ้พระองค์จงึ ทรงมีพระคุณและ
คุณประโยชน์อย่างมากมายต่อสรรพสัตว์ ทังหลาย
้
และท�ำให้ พระองค์ได้ ที่สดุ แห่งรูปสมบัติ คือ กาย
มหาบุ รุ ษ ที่ ใ ครก็ ต ามที่ ไ ด้ พบเห็ น ก็ เ กิ ด ความ
เลื่อมใสศรัทธา เทิดทูนบูชา นอกจากนี ้ยังท�ำให้
พระองค์ทรงเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่สมบูรณ์
ที่สดุ เพราะได้ เข้ าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าภายใน
กายของพระองค์
การสร้ างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าใน
แต่ละพระองค์ก็สร้ างบารมีกนั มายาวนาน ทรงเกิด
ในภพต่างๆ เป็ นอันมาก และด้ วยการเวียนว่าย
ตายเกิด ด้ วยการฝึ กฝนอดทน มุง่ มัน่ ตังใจอย่
้
าง
มาก จึงเป็ นเหตุให้ พระพุทธองค์ทรงมีปัญญากว้ าง
๑๔

้
ขวาง เป็ นพระสัพพัญญูรอบรู้ทกุ สิง่ ทังปวง
เพราะ
พระองค์ได้ สะสมปั ญญามาจากการเกิดในแต่ละ
ชาติ จึงท�ำให้ พระองค์เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องว่า              
* โลกนี ้มีแต่ความทุกข์ ไม่วา่ จะเป็ นทุกข์ที่เกิดจาก
ตนเองและที่เกิดมาจากคนอื่น* เมื่อมีความคิด
อย่างนี ้เกิดขึ ้น จึงมีความคิดที่จะก�ำจัดทุกข์ออกไป
อย่างถาวร นอกจากนี ้ยังตังใจที
้ ่จะน�ำพาสรรพสัตว์
ทังหลายให้
้
หลุดพ้ นจากวงจรแห่ง ความทุกข์นี ้ไป
ด้ วย พระองค์จงึ ได้ เริ่ มสร้ างบารมี ด้ วยความมุง่ มัน่
ด้ วยความเพียรพยายามและด้ วยความ
ตังใจ
้
อดทนเป็ นเวลายาวนานหลายกัป จนเมื่อบารมีเต็ม
เปี่ ยมบริ บรู ณ์แล้ ว ก็จะเสด็จมาอุบตั ิขึ ้นยังมนุสสภูมิที่ชมพูทวีป และจะทรงเสด็จอุบตั ขิ ึ ้นเฉพาะ    
อสุญกัปเท่านัน้ เพื่อมาตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัม พุทธเจ้ า น�ำพระสัทธรรมมาสัง่ สอนสรรพสัตว์ทงั ้
หลายให้ หลุดพ้ นจากวงจรทุกข์ไปสูพ่ ระ นิพพาน
ด้ วยเหตุนีป้ ระกอบกับระยะเวลาที่ใช้ ในการสร้ าง
บารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทัง้ 3 ประเภท จึง
ท�ำให้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอุบตั ขิ ึ ้นได้ ยาก บนโลก
นี ้ แต่ก็ได้ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่มาตรัสรู้แล้ ว
ทรายในท้ อง
หลายพระองค์อปุ มาเหมือนเม็ด
มหาสมุทรทัง้ 4 มากมายเพียงนัน้
แต่ด้วยการสัง่ สมบารมีและฝึ กฝนตนเองที่ใช้
และด้ วยผลกรรมที่ได้
เวลายาวนานไม่เท่ากัน
กระท�ำไว้ ในอดีตทังกุ
้ ศลกรรมและอกุศลกรรม จึง
ท�ำให้ บารมีของแต่ละพระองค์มีไม่เท่ากัน และต้ อง
ได้ รับผลจากที่ได้ กระท�ำไว้ ในอดีตที่แตกต่างกัน จึง
ท�ำให้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามีความแตกต่างกันใน
ชาติสดุ ท้ ายที่เสด็จมา ตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ดังนัน้ บุคคลใดก็สามารถที่จะเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ เพราะต�ำแหน่งนี ้มิได้ ผกู ขาดแก่ผ้ ใู ด
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กายมหาบุรุษที่ใครก็ตามที่ได้ พบเห็นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา เทิดทูนบูชา

ผู้หนึง่ แต่ทกุ คนสามารถที่จะเป็ นได้ ทงนั
ั ้ น้ ถ้ ามีใจ
ปรารถนาแล้ วสัง่ สมบุญบารมีในทุกบุญไม่ได้ ขาด
เลยในทุกเวลานาทีของทุก
วันตามอย่างของ
พระพุทธองค์ตงแต่
ั ้ วนั นี ้เป็ นต้ นไป และตังใจฝึ
้ กฝน
ตนเองในมีนิสยั ที่ดีเกิดขึ ้น
โดยการละเว้ นจาก
อกุศลกรรมทุกอย่าง ไม่วา่ ใครจะรู้เห็นหรื อไม่ก็ตาม
แล้ วมีใจปรารถนาที่มนั่ คงแน่วแน่ ต่อเป้าหมายที่
ตนต้ องการ ไม่ทอดถอนหรื อหมดก�ำลังใจเสียก่อน
เมื่อถึงที่สดุ แล้ ว ผลแห่งกุศลกรรมก็จะส่งผลให้ เรา
ทังในระดั
้
บที่ท�ำให้ จิตใจงาม รูปร่างลักษณะดี มี
บุคลิกน่าเชื่อถือ น่าไว้ วางใจ น่าเกรงขามและเป็ นผู้
มีชื่อเสียงดี มีคนอยากที่จะคบค้ าสมาคมด้ วย เมื่อ
ถึงคราวที่ปฏิบตั ธิ รรมก็เข้ าถึงธรรมกาย คือ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าที่อยู่ภายในตัวของทุกคนได้ ง่าย
หมดกิเลสเข้ าพระนิพพาน ตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในหลายๆ พระองค์ที่ได้ ท�ำมาแล้ ว  

พุทธประวัติ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร
เป็ นการยากที่ใครจะนิยามความหมายของ
ค�ำว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ได้ ครอบคลุมชัดเจน
เพราะเนื่องด้ วย คุณลักษณะเฉพาะพระองค์นนั ้
เป็ นเลิศประเสริ ฐในทุกด้ าน เป็ นบุคคลที่ส�ำคัญ
ที่สดุ ของโลกและจักรวาล พระองค์มีพระคุณอัน
เพราะทรงชี ้
ไม่มีประมาณต่อสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
อีกทังทรงเป็
หนทางแห่งการดับทุกข์
้
นต้ นบุญ
ต้ นแบบในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ถู ก ต้ องดี ง ามที่ จ ะ
น�ำพาสรรพสัตว์ไปสูค่ วามสุขทังปั
้ จจุบนั อนาคต
และความสุขอย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน ทุกข้ อความ
ที่ถกู ถ่ายทอดออกมา ค�ำอุปมาที่ยกขึ ้นแสดงไม่ถงึ
เศษเสี ้ยวอสงไขยในความเป็ นจริ งของพระองค์ ที่
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จะยกขึ ้นแสดงได้ หมด

นิยามของค�ำว่า
"พระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
ค�ำว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า มีผ้ ู
ให้ ค�ำนิยามไว้ มากมาย มีนยั ที่แตก
ต่างกันไปตามสติปัญญาที่ผ้ นู นจะพึ
ั้
ง
มี หรื อพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป ที่ไม่ได้
ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่าง จริ งจังก็
ย่ อ มมี ค วามเข้ า ใจความหมายของ
พระสัม มาสัม พุ ท ธเจ้ าอยู่ ใ นระดับ
เบื ้อง ต้ น เช่น เข้ าใจว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า คือ พระพุทธปฏิมากรใน
โบสถ์ หรื อพระพุทธรูปที่กราบไหว้
บูชาอยูบ่ นหิ ้งพระ บางท่านอาจจะ
เข้ าใจผิดคิดว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
เป็ นเพียงรูปปั น้ เป็ นสิง่ ที่สมมุตขิ ึ ้น
มิ ใ ช่ มี ตั ว ตนที่ แ ท้ จริ งอยู่ ใ นโลกนี ้
น อ ก จ า ก นี ้ยั ง มี ค ว า ม เ ชื่ อ น อ ก
พระพุทธศาสนาที่พยายามน�ำพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าไป กล่าวในลักษณะที่ไม่ถกู ต้ อง เช่น พระพุทธั ้ นี ้ ความเชื่อ
เป็ นอวตารของพระเจ้ า องค์นนองค์
เหล่านี ้
เป็ นการหาผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนา และเป็ นการกลืนความเชื่อของศาสนาพุทธ
ให้ เข้ ากับศาสนาของตนได้ อย่างแยบยล นับว่าเป็ น
อันตราย เป็ นภัยต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง เพราะ
ผู้ไม่เข้ าใจย่อมหลงเชื่อได้ โดยง่าย
เมื่อกล่าวถึงความหมายของค�ำว่า
“พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า” จะมีความหมายที่ส�ำคัญอยู่ 2
นัย คือ
นัยที่ 1 พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า หมายถึง พระ
สมณโคดมพุทธเจ้ า ผู้ที่หลุดพ้ นจากความทุกข์
หลุดพ้ นจากการเวียนว่ายตายเกิด และทรงตรัสรู้

ธรรมเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าด้ วยพระองค์เอง ซึง่
แต่เดิมคือ เจ้ าชายสิทธัตถะ แห่งศากยวงศ์ ที่
พระองค์นงั่ เจริ ญภาวนาปรารภความเพียร เป็ น   
จาตุรังควิริยะ คือ แม้ เลือดเนื ้อจะแห้ งเหือดหายไป
เหลือแต่เอ็น หนังหุ้มกระดูกก็ตาม ถ้ าไม่บรรลุ   
พระสัมมาสัมโพธิญาณก็ยอมตาย จนในที่สดุ ก็
ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่ใต้ ควงไม้ ศรี มหาโพธิ์* เมื่อพระองค์ตรัสรู้
แล้ วก็ได้ เสด็จไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สตั วโลก
ให้ ร้ ูตาม ในความรู้ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ ซึง่ พระองค์
ได้ ประกาศพระพุทธศาสนาตลอด 45 พรรษา มี
พระชนมายุได้ 80 ปี ก็ทรงปริ นิพพาน

*สูตรที่ 5 กัมมกรณวรรคที่ 1, อังคุตตรนิกาย ทุกนิกาย, ทุก
นิกาย, มก. เล่ม 33 หน้ า 297.

ดังที่นิยามมาข้ างต้ น พอสรุปในความหมาย

๑๖
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ความเป็ นพระพุทธเจ้ าไม่ได้ อยูท่ ี่เนื ้อหนังร่างกาย แต่อยูท่ ี่ธรรม  

แรกได้ วา่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า หมายถึง กายเนื ้อ
ของพระสมณโคดมพุทธเจ้ า
ที่ประกอบด้ วย
ลักษณะมหาบุรุษ ผู้เป็ นศาสดาเอกของโลก ผู้ตรัสรู้
เองโดยมิได้ มีใครสอน เป็ นผู้หา่ งไกลจากกิเลส เป็ น
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยวิชชาและจรณะ เป็ นครูของมนุษย์
มีประวัติปรากฏเป็ นหลักฐาน
และเทวดาทังหลาย
้
ในประวัตศิ าสตร์ โลก ที่ได้ ศกึ ษากันมาในระบบการ
ศึกษาของไทยเรื่ อง พุทธประวัติ

พระพุทธเจ้ าที่อยูภ่ ายในร่างกายของพระองค์ ที่
พระองค์ทรงปฏิบตั มิ รรคมีองค์ 8 อย่างตลอดต่อ
เนื่องในการสร้ างบารมีในทุกๆ ชาติ แม้ แต่ในพระ
ชาติสดุ ท้ าย พระองค์ทรงสละชีวิต เพื่อให้ ได้ บรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณ และในที่สดุ พระองค์ก็ทรง
ได้ เข้ าถึงพระพุทธเจ้ า คือ ธรรมกาย หรื อ กายธรรม
ภายใน ที่อยูใ่ นตัวของพระองค์และท�ำให้ พระองค์
ตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในที่ สุด

กายเนื ้อที่ประกอบด้ วยลักษณะมหาบุรุษนี ้ มี
ความไม่เที่ยงเป็ นทุกข์และเป็ นอนัตตา จึงมีความ
แก่ความเจ็บและความตาย เหมือนบุคคลทัว่ ไป แต่
กายนี เ้ ป็ นร่ า งกายของบุ ค คลผู้ ประเสริ ฐ สู ง สุ ด
เพราะได้ ทรงสัง่ สมบ่มบารมีมาหลายภพหลายชาติ
จึงได้ มาตรัสรู้เป็ น
จนบารมีเต็มเปี่ ยมบริ บรู ณ์
พระพุทธเจ้ า และเมื่อเสด็จดับขันธปริ นิพพานแล้ ว
ร่างกายนี ้ย่อมสูญสิ ้นไป
นัยที่ 2 พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า หมายถึง

ดังที่นิยามมาข้ างต้ น พอสรุปในความหมายที่
สองได้ วา่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า หมายถึง พระ
ธรรมกายที่อยูภ่ ายในร่างกายของพระพุทธเจ้ า ที่
ท�ำให้ เจ้ าชายสิทธัตถะที่มีกายเนื ้ออันประกอบด้ วย
ลักษณะมหาบุรุษเป็ นพระ สัมมาสัมพุทธเจ้ าได้
อย่างสมบูรณ์ ดังมีพทุ ธพจน์ยืนยันไว้ วา่
“ความเป็ นพระพุท ธเจ้ า ไม่ ไ ด้ อ ยู่ที่ เ นื อ้ หนัง
ร่างกาย แต่อยูท่ ี่ธรรม”  
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*อัคคัญญสูตร, ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, มก.
เล่ม 15 ข้ อ 55 หน้ า 150.

และที่ทรงกล่าวไว้ วา่
“ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นนชื
ั ้ ่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา
ผู้นนชื
ั ้ ่อว่าเห็นธรรม”
วักกลิสตู ร, สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค, มก.
เล่ม 27 หน้ า 276.

พระธรรมกายที่ อยูใ่ นกายเนื ้ออันประกอบ
ด้ วยลักษณะมหาบุรุษนี ้ เป็ นกายนี ้ไม่มีวนั สูญ
สลายไป เมื่อใดที่มนุษย์ประพฤติปฏิบตั ิธรรมอย่าง
สม�่ำเสมอเป็ นประจ�ำ 
ก็จะสามารถเข้ าถึงกาย
ภายใน ได้ เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่อยูภ่ ายใน
กายอย่างแน่นอน
จากที่กล่าวมาทัง้ หมดพอจะสรุ ปนิยามของ
ค�ำว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า” ว่า มีความหมายอยู่
๑๘

2 นัย ในความหมายแรก คือ ร่างกายพระสมณโคดมพุทธเจ้ า เป็ นกายมนุษย์ที่ถงึ พร้ อมด้ วยลักษณะ
มหาบุรุษผู้เป็ นศาสดาเอกของโลก
ส่วนความ
หมายที่ 2 คือ กายธรรมหรื อธรรมกาย หมายถึง
พระธรรมกายที่ซ้อนอยูภ่ ายในร่างกายของพระองค์
ที่ท�ำให้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ อย่างสมบูรณ์
หากจะกล่าวความหมายโดยสรุ ปจากในนัยส�ำคัญ
ทัง้ 2
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า หมายถึง พระมหาบุรุษ
ผู้ป ระกอบด้ ว ยกายลัก ษณะมหาบุรุ ษ อัน มี พ ระธรรมกายซ้ อนอยูภ่ ายใน เป็ นผู้หา่ งไกลจากกิเลส ผู้
ถึงพร้ อมด้ วยวิชชาและจรณะ เป็ นครูของมนุษย์
และเทวดา เป็ นศาสดาเอกของโลก
จะเห็นได้ วา่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า คือ บุคคล
ผู้มีพระคุณต่อสรรพสัตว์ ทัง้ หลายอย่างมากมาย
เกิ น กว่ า ที่ บุ ค คลทั่ ว ไปจะพรรณนาได้ หมดสิ น้
เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระคุณอย่างมากที่คิดจะ
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หลุดพ้ นออกจาก วัฏสงสารด้ วยตนเอง และคิดที่จะ
พาสรรพสัตว์ทงหลายออกไปด้
ั้
วย และด้ วยเหตุที่
พระองค์ทรงสร้ างบารมีอย่างยิ่งยวด โดยที่ไม่เห็น
แก่ความเหนื่อยยาก เพื่อมาตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า จึงท�ำให้ พระองค์เป็ นผู้ทรงคุณค่า มี
พระคุณและคุณประโยชน์อย่างมากมายต่อสรรพสัตว์ทงหลายและ
ั้
ด้ วยเหตุที่พระองค์ทรงสร้ าง
บารมีมาหลายภพหลายชาติ จึงท�ำให้ พระองค์ได้ ที่
สุดแห่งรูปสมบัติ คือ กายมหาบุรุษ ที่ใครก็ตามที่ได้
เห็นก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใส เทิดทูนบูชา และยัง
ท�ำให้ พระองค์ประสบความส�ำเร็จดังที่ตงใจไว้
ั้
คือ
การได้ มาตรั สรู้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าและน� ำ
พระสัทธรรมอันประเสริ ฐมาสัง่ สอนสรรพสัตว์ทงั ้
หลายให้ หลุดพ้ นจากวัฏสงสารนี ้
การเสด็จอุบัติขึน้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
แต่ละพระองค์ในโลกนี ้ ย่อมเป็ นการยากอย่างยิ่ง ที่
เป็ นเช่นนี ก้ ็ เพราะว่าบุคคลที่ จะมาตรั สรู้ เป็ นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า จะต้ องเป็ นบุคคลผู้มีหวั ใจที่ยิ่ง

ใหญ่สดุ ประมาณ ที่เห็นวัฏสงสาร นี ้เป็ นเหมือนคุก
แห่งความทุกข์ ที่กกั ขังสรรพสัตว์ทงหลายไว้
ั้
การ
บังเกิดขึ ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์
จะต้ องใช้ เวลายาวนานมาก กว่าจะเจอบุคคลเช่นนี ้
แต่เมื่อบุคคลเช่นนี ้เกิดขึ ้นแล้ วในโลก ก็ยงั จะต้ อง
ใช้ เ วลาอี ก ยาวนานในการสร้ างสมบ่ ม บารมี สื บ
เนื่องมาโดยล�ำดับ จนกว่าบารมีจะบรรลุถงึ ความ
สมบูรณ์ทกุ ประการ จึงจะมาอุบตั ติ รัสรู้เป็ นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์ก่อนจะ
มาบังเกิดเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า นัน้ ก็เคยเกิด
มาเป็ นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเรา พระองค์ก็ทรง
ลองผิดลองถูก เพื่อค้ นหาหนทางพ้ นทุกข์มาโดย
ตลอด
ซึง่ ในบางครัง้ พระองค์ก็ได้ พลาดพลัง้
ท�ำบาปอกุศลบ้ าง จึงต้ องวนเวียนอยูใ่ นทุคติภมู ิ
เป็ นเวลายาวนาน ท�ำให้ ระยะเวลาในการสร้ าง
บารมีนนยาวนาน
ั้
ยืดเยื ้อออกไป แต่เมื่อพระองค์
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ก็ได้ มาสร้ างบารมีอย่างเต็ม
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์ไม่ได้ เกิดมาเพื่อตนเองเพียงคนเดียว
แต่เกิดมาเพื่อที่จะยกตนและสรรพสัตว์ให้ พ้นจาก วัฏสงสารนี ้ให้ ได้

ที่ จนสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์ได้ แต่
ด้ วยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระพุ ท ธองค์ ที่
ต้ องการจะน�ำพาสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
ให้ พ้นจากคุก
แห่งทุกข์นี ้ไปด้ วย
ดังที่ได้ ตงความปรารถนาไว้
ั้
ตังแต่
้ เริ่ มคิดสร้ างบารมีเป็ นพระสัมมาสัมพุทธ เจ้ า
จึงได้ สร้ างสมบ่มบารมีมาเป็ นเวลายาวนาน ต้ องใช้
ความพากเพี ย รพยายามและก� ำ ลัง ใจเป็ นอย่ า ง
มาก รวมกับความมุง่ มัน่ ตังใจที
้ ่จะสร้ างบารมีเพื่อ
มาตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธ เจ้ า โดยที่ไม่ได้
ท้ อถอยในระหว่างหนทางการสร้ างบารมี แม้ จะ
ต้ องเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน จนในที่สดุ ก็สามารถมา
ตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และทรงสัง่ สอน
สรรพสัตว์ทงหลายให้
ั้
ออกจาก วัฏสงสารไปสูพ่ ระนิพพานได้ ส�ำเร็ จตามความปรารถนาที่ตงใจไว้
ั้
ใน
การสร้ างบารมี
การมาบังเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแต่ละ
พระองค์ต้องใช้ ระยะเวลาที่ยาวนาน มาก เพื่อ
ฝึ กฝนอบรมตนเองให้ สะอาดบริ สทุ ธิ์ทงกาย
ั้
วาจา
๒๐

และใจ สัง่ สมบารมีให้ บรรลุถงึ ความสมบูรณ์ทกุ
ประการ สัง่ สมความเป็ นครูของโลก เพื่อจะมา
ตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า แล้ วน�ำพาสรรพสัตว์ทงหลายให้
ั้
หลุดพ้ นไปด้ วย เพราะพระองค์ไม่
ได้ เกิดมาเพื่อตนเองเพียงคนเดียว แต่เกิดมาเพื่อที่
จะยกตนและสรรพสัตว์ให้ พ้นจาก วัฏสงสารนี ้ให้ ได้
ดังพุทธด�ำรัสที่วา่
“ ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
บุคคลผู้เป็ นเอกเมื่อ
เกิดขึ ้นในโลกย่อมเกิดขึ ้นเพื่อประโยชน์เกื ้อกูล เพื่อ
ความสุขแก่ชนเป็ นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก….
เพื่ อ ความสุ ข แก่ เ ทวดาและมนุ ษ ย์ ทั ง้ หลาย….
ความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็ นเอกหาได้ ยากในโลก
…. บุคคลเป็ นเอกเมื่อเกิดขึ ้นในโลก ย่อมเกิดขึ ้น
เป็ น อัจฉริ ยมนุษย์…. กาลกิริยาของบุคคลผู้เป็ น
เอกเป็ นเหตุแห่งความเสียใจของคนเป็ นอันมาก
…. บุคคลผู้เป็ นเอก…. ย่อมเกิดขึ ้นเป็ นผู้ไม่มีที่สอง
ไม่มีใครเช่นกับพระองค์ ไม่มีใครเปรี ยบ…. เป็ นผู้
เลิศกว่าสัตว์ทงหลาย….
ั้
ความปรากฏแห่งบุคคลผู้
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การมาตรัสรู้ของพระพุทธองค์ก็เป็ นประโยชน์เกื ้อกูล
และน�ำความสุขมาให้ แก่สรรพสัตว์ทงหลาย
ั้

เป็ นเอกเป็ นความปรากฏแห่งจักษุใหญ่ แห่งแสง
สว่างใหญ่ แห่งความรุ่งโรจน์ใหญ่ แห่งอนุตตริ ยะ 6
เป็ นการกระท�ำให้ แจ้ งปฏิสมั ภิทา 4 เป็ นการแทง
ตลอดธาตุเป็ นอันมากและธาตุตา่ งๆ เป็ นการท�ำให้
แจ้ งซึง่ โสดาปั ตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล             
อรหัตตผล บุคคลเป็ นผู้เอกเป็ นไฉน คือพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า”

แจ้ งเห็นจริ งได้ แล้ ว เพื่อให้ สรรพสัตว์ทงหลายออก
ั้
จากวัฏสงสาร ไปสูพ่ ระนิพพาน พ้ นจากทุกข์ทงปวง
ั้
ตามความปรารถนาที่ตงใจไว้
ั้
จึงท�ำให้ พระองค์ทรง
เป็ นเอกบุคคล ที่ไม่มีใครเสมอเหมือนในทุกๆ ด้ าน  

เอกปุคคลวรรคที่ 13 ว่าด้ วยบุคคลผู้เป็ นเอก, อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต, มก. เล่ม 32 ข้ อ 139-144 หน้ า 181.

นอกจากนี ้ยังท�ำให้ โลกได้ อนุตตริ ยะ คือ ได้ สงิ่ ที่
ยอดเยี่ยม 6 อย่าง ได้ แก่

ดังพุทธด�ำรัส จะเห็นได้ วา่ การอุบตั ขิ ึ ้นในโลก
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์ ถึงแม้ จะ
มาบังเกิดขึน้ ได้ เพียงครั ง้ ละพระองค์เดียวเท่านัน้
ไม่ ส ามารถมาตรั ส รู้ ได้ คราวละมากกว่ า หนึ่ ง
พระองค์ แต่การมาตรัสรู้ของพระพุทธองค์ก็เป็ น
ประโยชน์เกื ้อกูลและน�ำความสุขมาให้ แก่ สรรพสัตว์ทงหลายอย่
ั้
างมากมาย เพราะเมื่อเสด็จอุบตั ิ
ตรัสรู้ในโลกแล้ ว ทรงสัง่ สอนสรรพสัตว์ทงหลายให้
ั้
เกิดปั ญญา เข้ าใจความจริ งอย่างที่พระองค์ทรงรู้

ทัสสนานุตตริ ยะ การเห็นยอดเยี่ยม คือ การ
ได้ เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
สวนานุตตริ ยะ การฟั งยอดเยี่ยม คือ การได้
ฟั งพระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ลาภนุตตริ ยะ การได้ ยอดเยี่ยม คือ การได้
ศรัทธาเชื่อในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
สิกขานุตตริ ยะ การศึกษายอดเยี่ยม คือ การ
ได้ ฝึกหัดตนตามหลักไตรสิกขา
     ปาริ จริ ยานุตตริ ยะ การรับใช้ ยอดเยี่ยม คือ การ

บรรจบ บรรณจุริ, พุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้, กรุงเทพ
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546, หน้ า 2.
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ได้ รับใช้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าด้ วยการฝึ กหัดตน
ตามหลักไตรสิกขา
อนุสสตานุตตริ ยะ
การหมัน่ ระลึกถึงยอด
เยี่ยม คือ การหมัน่ ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า

สามารถท�ำได้ เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเป็ นไม่มี
และผู้ที่ จ ะท� ำ ประโยชน์ อ ย่ า งมากมายที่ แ ท้ จ ริ ง
อย่างนี ้ หาได้ ไม่งา่ ยในโลกใบนี ้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจึงทรงเป็ นเอกบุคคล
ที่ไม่มีบคุ คลใดเสมอ
เหมือน และเกิดขึ ้นได้ ยากยิ่งในโลก ดังพุทธด�ำรัสที่
ตรั สการอุบัติขึน้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแต่ละ
พระองค์เป็ น การยากว่า

การอุบตั ขิ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ยังท�ำให้
สรรพสัตว์ทงหลายท�
ั้
ำให้ แจ้ งปฏิสมั ภิทา 4 จึงท�ำให้
แทงตลอดธาตุตา่ งๆ เป็ นอันมาก คือ การรู้และ
เข้ าใจได้ ถูกต้ องในเรื่ องของธาตุที่ประกอบกันขึน้
มาเป็ นชีวิต มนุษย์และสัตว์ในภพภูมิตา่ งๆ ได้ ครบ
ถ้ วน จนท�ำให้ สรรพสัตว์ทงหลายได้
ั้
บรรลุผลญาณ
คือ โสดาปั ตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผลและ
อรหัตตผล การอุบตั ขิ ึ ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ในแต่ละครัง้ นัน้ ย่อมเป็ นสภาพที่เป็ นไปได้ โดยยาก
ต้ องใช้ เวลาอย่างยาวนาน จึงจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามาตรัสรู้สกั พระองค์หนึง่ เพราะว่าท่านเป็ น
บุคคลพิเศษ ที่ได้ สงั่ สมบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าโดยเฉพาะ ซึง่ กว่าที่จะทรงค้ นพบ
ทางสายกลาง หรื อที่เรี ยกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ที่
เป็ นทางเอกสายเดียวและเป็ นความยิ่งใหญ่ ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่ทรง ค้ นพบและปฏิบตั ไิ ด้
รับผลส�ำเร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ จะต้ องอาศัยความ
เพียรพยายามและก�ำลังใจอย่างมากด้ วยความมุ่ง
มัน่ ตังใจที
้ ่จะ เป็ นพระพุทธเจ้ า

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแม้ จะบ�ำเพ็ญบารมีมา
เพื่อมาตรัสรู้ หลุดพ้ นจากกิเลส เป็ นผู้ตรัสรู้พระสัทธรรม แล้ วน�ำมาสัง่ สอนสรรพสัตว์เพื่อความพ้ น
ทุกข์เหมือนกันทุกพระองค์ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์ จะมีระยะเวลาในการสร้ างบารมี
ระยะเวลาในการ ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้ หลุดพ้ น
จากทุกข์ไม่เท่ากัน ซึง่ ความแตกต่างกันของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทุกพระองค์ ขึ ้นอยูก่ บั บารมีที่ได้
สัง่ สมมา จึงแบ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ได้ เป็ น 3
ประเภท คือ

ถึงแม้ ระยะเวลาในการสร้ างบารมีจะยาวนาน
เพียงใด กว่าบารมีจะสมบูรณ์พร้ อมทุกประการ ก็
ไม่ได้ ท้อถอยในระหว่างการสร้ างบารมี บุคคลนันก็
้
จะมาอุบตั เิ พื่อตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า แล้ ว
ทรงยังประโยชน์เป็ นอันมากแก่สรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
ด้ วยการแนะน�ำให้ สรรพสัตว์ทงหลายรู
ั้
้ จกั ทางหลีก
พ้ นจากโอฆสงสาร แล้ วไปสูพ่ ระนิพพาน
ฉะนัน้ จึงกล่าวได้ วา่ บรรดาผู้ที่ท�ำประโยชน์
ให้ แก่สรรพสัตว์ทงหลายในภพสามนี
ั้
้
ผู้ที่จะ

1.พระปั ญญาธิกพุทธเจ้ า คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่ทรงสร้ างบารมีชนิดปั ญญาแก่กล้ า ทรงมี
พระปั ญญามาก แต่มีพระศรัทธาน้ อย โดยมีระยะ
เวลาในการสร้ างบารมี 20 อสงไขย กับอีกแสน
มหากัป ซึง่ มีระยะเวลาในการสร้ างบารมีแบ่งเป็ น 3
ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ทรงด�ำริ ในพระทัย โดยไม่ได้ เอ่ย
ปากบอกใคร ใช้ เวลา 7 อสงไขย
ระยะที่ 2 เปล่งวาจา คือการออกปากบอก

“กิจฺโฉ
พุทฺธานมุปทฺ าโท
การอุบตั ขิ ึ ้นของ
พระพุทธเจ้ าทังหลายเป็
้
นการยาก”     

เรื่ องนาคราช ชื่อ เอรกปั ตตะ, ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท,
มก. เล่ม 42 หน้ า 329.

พุทธประวัติ

-ประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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บุคคลอื่น พร้ อมๆ กับสร้ างบารมีไปด้ วย ใช้ เวลา 9
อสงไขย
ระยะที่ 3 เมื่อได้ รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในครัง้ แรกว่าจะได้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ใช้ เวลาอีก 4 อสงไขย กับอีกแสนมหากัป
2.พระสัทธาธิกพุทธเจ้ า คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่ทรงสร้ างบารมีชนิดศรัทธาแก่กล้ า มี
ศรัทธามาก แต่มีพระปั ญญาปานกลาง โดยมีระยะ
เวลาในการสร้ างบารมี 40 อสงไขย กับอีกแสน
มหากัป ซึง่ มีระยะเวลาในการสร้ างบารมีแบ่งเป็ น
3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ทรงด�ำริ ในพระทัย โดยไม่ได้ เอ่ย
ปากบอกใคร ใช้ เวลา14 อสงไขย
ระยะที่ 2 เปล่งวาจา ใช้ เวลา 18 อสงไขย
ระยะที่ 3 เมื่อได้ รับพยากรณ์จากพระสัมมาใช้ เวลาอีก 8 อสงไขย กับอีกแสนมหากัป
3.พระวิริยาธิกพุทธเจ้ า คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่ทรงสร้ างบารมีชนิดมีความเพียรแก่กล้ า
ทรงมีพระวิริยะมาก แต่มีพระปั ญญาน้ อยกว่า  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าประเภทอื่น โดยมีระยะเวลา
ในการสร้ างบารมี 80 อสงไขย กับอีกแสนมหากัป
ซึง่ มีระยะเวลาในการสร้ างบารมีแบ่งเป็ น 3 ระยะ
ดังนี ้
ระยะที่ 1 ทรงด�ำริ ในพระทัย ใช้ เวลา 28
อสงไขย
ระยะที่ 2 เปล่งวาจา ใช้ เวลา 36 อสงไขย
ระยะที่ 3 เมื่อได้ รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในครัง้ แรกว่าจะได้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ใช้ เวลาอีก 16 อสงไขย กับอีกแสนมหากัป

ครัง้ แรกนัน้
ถ้ าหากพระพุทธองค์ทรงกลับใจไม่
ปรารถนาเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า แต่มีความ
ประสงค์ที่จะเป็ นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์นนั ้ ก็สามารถบรรลุเป็ นพระอรหันตสาวกได้ ทนั ที ดังนี ้
พระโพธิสตั ว์ประเภทปั ญญาธิกะ มีปัญญา
มาก หากปรารถนาเป็ นพระสาวก เพียงฟั งพระธรรมเทศนา ไม่ทนั จบบาทคาถาที่ 3 ก็จะบรรลุ
ธรรมเป็ นพระอรหันต์ พร้ อมด้ วยปฏิสมั ภิทาทัง้ 4
พระโพธิสตั ว์ประเภทศรัทธาธิกะ มีศรัทธา
มาก เพียงแค่ฟังพระธรรมเทศนาไม่ทนั จบบาท
คาถาที่ 4 ก็จะบรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์พร้ อม
ด้ วยปฏิสมั ภิทาทัง้ 4
พระโพธิสตั ว์ประเภทวิริยาธิกะ มีความเพียร
มาก เพียงแค่ฟังพระธรรมเทศนาจบบาทคาถาที่ 4
ก็จะบรรลุธรรม
เป็ นพระอรหันต์พร้ อมด้ วย              
ปฏิสมั ภิทาทัง้ 4
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทัง้ 3 ประเภทนี ้ จึงมี
ระยะเวลาในการสร้ างบารมีที่แตกต่างกัน โดยใน
แต่ละประเภทนัน้ ก็มีระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ อย่าง
แน่นอน ซึง่ บ่งบอกได้ วา่ การที่แต่ละพระองค์จะมา
อุบตั ขิ ึ ้นตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ต้ องใช้
เวลาอย่างยาวนานมาก ที่กว่าจะเริ่ มคิดสร้ างบารมี
เพื่อมาตรัสรู้เป็ น พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า แล้ วเริ่ ม
ลงมือสร้ างบารมี นอกจากนี ้ยังบ่งบอกถึงบารมีของ
แต่ ล ะพระองค์ อี ก ด้ วยที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
เนื่องจากระยะเวลาในการสร้ างบารมีที่แตกต่างกัน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทัง้ 3 ประเภท เมื่อจะ
ได้ รับค�ำพยากรณ์ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเป็ น
www.kalyanamitra.org
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"แม่" ความยิง่ ใหญ่
ทีพ
่ ท
ุ ธศาสนายกย่อง
ความส�ำคัญของวันแม่
วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็ นวันส�ำคัญ
ของคนไทยเราวันหนึง่
เพราะเป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็ นวันแม่แห่งชาติ ที่นอกจากจะ
เป็ นวันระลึกและส�ำนึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณที่
ทรงแผ่พระเมตตาปกเกล้ าฯ
ชาวไทยให้ ความ
ร่มเย็นเป็ นผาสุกแล้ ว ยังเป็ นการระลึกถึงพระคุณ
ของแม่ผ้ ใู ห้ ก�ำเนิดอีกด้ วย
“แม่” เป็ นค�ำพูดที่ยิ่งใหญ่ และมีพลานุภาพ
ต่อจิตใจของลูกทุกคน ค�ำแรกที่แม่สอนลูกและลูก
พูดได้ ก็คือ “แม่” และแม่ก็ปลาบปลื ้ม เป็ นที่สดุ ที่
ได้ ยินลูกเรี ยกว่า “แม่” เป็ นค�ำพูดที่บอกนัยความ
ผูกพันของแม่กบั ลูกอย่างลึกซึ ้ง
วันแม่และความส�ำคัญ

แม่ ความส�ำคัญที่
พระพุทธศาสนายกย่อง

อนึง่ ค�ำว่า “แม่” นี ้ ในพระพุทธศาสนาให้
ความส�ำคัญแก่สตรี ผ้ เู ป็ นแม่ด้วยการยกย่องค�ำว่า
“แม่” น�ำหน้ าผู้เป็ นบิดาหรื อพ่อเสมอ ไม่วา่ จะใน
พระสูตร หรื อในพระวินยั เช่น ธรรมะว่า ด้ วยการ
บ�ำรุงเลี ้ยงดูมารดาบิดา จะใช้ ค�ำว่ามารดาหรื อแม่
น�ำหน้ าบิดาพ่อเสมอ ในพระวินยั ที่กล่าวถึงกุลบุตร
ที่จะเข้ ามาบวชในพระพุทธศาสนา
ต้ องได้ รับ
อนุญาตจากมารดาบิดาก่อน ก็ใช้ ค�ำว่ามารดาน�ำ
หน้ าบิดา เป็ นต้ น
และความยิ่งใหญ่ของแม่นนั ้ ถูกน�ำมาเป็ นชื่อ
หรื อ ค� ำ ต่อ ท้ ายชื่ อ ของบุคคลส� ำ คัญ ในพระพุท ธศาสนา เช่น พระสารี บตุ ร เดิมชื่อ อุปตัสสะตาม
สกุลบิดา แต่เมื่อเข้ ามาบวชแล้ ว ท่านได้ ชื่อว่า พระสารี บตุ ร ตามชื่อของมารดาคือนางสารี ส่วนพระโมคคัลลานะ ชื่อเดิมว่า โกลิตะ ตามสกุลบิดา แต่
เมื่อเข้ ามาบวชในพระพุทธศาสนา ท่านมีชื่อว่า  
โมคคัลลานะ ตามชื่อของนางพราหมณีโมคคัลลี
เป็ นต้ น
พระเจ้ าอชาตศัตรู ราชาแห่งมคธรัฐ เป็ นพระราชโอรสของพระเจ้ าพิมพิสาร แต่มีพระนามพระ-

มีพระพุทธด�ำรัสในสพรหมสูตร และมาตา ปิ ตุคณ
ุ สูตร ว่า
“ภิกษุทงหลาย
ั้
ค�ำว่าพรหมก็ดี บุพพเทวดาก็
ดี บุพพาจารย์ก็ดี อาหุไนยบุคคลก็ดี เป็ นชื่อของ
มารดาบิดา เพราะท่านมีอปุ การะมาก เป็ นผู้เลี ้ยงดู
ให้ ความเจริ ญ และแสดงโลกนี ้แก่บตุ ร”
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หลายครัง้ แต่ก็ได้ รับการปฏิเสธ
ตลอดมา จนเมื่อท่านใกล้ จะ
นิพพาน จึงกลับบ้ านเกิด แล้ ว
บอกแก่โยมมารดาว่า ท่านจะ
นิพพานภายในเจ็ดวันนี ้แล้ ว ขอ
นิพพานภายในห้ องที่ทา่ นเกิด

ราชมารดาต่อท้ ายพระนามของพระองค์วา่ พระเจ้ า
อชาตศัตรูเวเทหิ เป็ นการบอกให้ ร้ ูวา่ ใครคือพระราชมารดาของพระองค์
นี่คือความยิ่งใหญ่ของ “แม่” ที่พระพุทธศาสนาได้
กล่าวยกย่องให้ ปรากฏแก่โลก

ความรักของแม่
ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา
อัน ว่ า ความรั ก ของแม่ มี อ านุภ าพที่ ยิ่ ง ใหญ่
สามารถบันดาลคุณประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ผ้ ูเป็ น
แม่และลูกได้ อย่างน่าอัศจรรย์ ดังเช่นเรื่ องราวของ
พระสารี บตุ ร อัครสาวกเบื ้องซ้ าย ซึง่ การเข้ าไปบวช
ในพระพุทธศาสนา ยังความไม่พอใจให้ แก่มารดา
ของท่านเป็ นอย่างยิ่ง เพราะมารดาของท่านยังฝั ง
ยึดติดอยูใ่ นลัทธิพราหมณ์ดงเดิ
ั ้ ม และเห็นว่าการที่
พระสารี บตุ รเปลี่ยนไปนับถือพระพุทธศาสนา เป็ น
ความผิดอย่างมากจนมารดาของท่านรับไม่ได้
แม่ กับเรื่ องราวของพระสารี บตุ ร
ท่านพระสารี บตุ ร เป็ นผู้ที่มีกิตติศพั ท์วา่ เป็ น
พระอัครสาวกที่มีปัญญายอดเยี่ยม และมีความ
กตัญญูเป็ น เลิศ ท่านได้ แสดงธรรมโปรดมารดา

โยมมารดาพอได้ ยิ น พระ
ลู ก ช า ย พู ด ถึ ง ก า ร นิ พ พ า น
(ตาย) ความรักความห่วงหา
อาลัยประดังท่วมท้ นใจ มานะ
ทิฐิที่เคยมีต่อลูกก็ค่อยๆหายไป
จนกลายมาเป็ นความอ่อนโยนเหมือนเมื่อครั ง้ ใน
อดีตที่เคยมีแก่พระลูกชาย ท่านพระสารี บตุ รเห็นว่า
โยมมารดามีอปุ นิสยั ในธรรมะจึงได้ แสดงธรรม โดย
กล่าวถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ า
การแสดง
ปฐมเทศนาแก่พระปั ญจวัคคีย์ และท้ ายที่สดุ กล่าว
ถึงพระพุทธเจ้ า พอจบค�ำว่า “พุทโธ ภควาติ”
เท่านัน้ มารดาของท่านก็บรรลุเป็ นพระโสดาบันใน
ทันที
นี่ เ ป็ นเพราะอานุภ าพความรั ก ของแม่ เ ป็ น
เครื่ องดลใจให้ เกิดประโยชน์อนั ยิ่งใหญ่แก่ “แม่”
เอง และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ทา่ นพระสารี บตุ ร ได้
ตอบแทนพระคุณโยมมารดาได้ สำ� เร็ จ เพราะไม่วา่
ลูกจะเลี ้ยงดูมารดาบิดาดีมากเพียงไร ก็ไม่นบั ว่า
ทดแทนพระคุณได้ ทงหมด
ั้
แต่ลกู ที่ท�ำให้ มารดา
บิดามีศีลมีศรัทธา ตังมั
้ น่ อยูใ่ นธรรม จึงจะชื่อว่า
เป็ นการทดแทนพระคุณอย่างแท้ จริ ง
และโยม
มารดาของพระสารี บตุ รก็ปลื ้มปี ติเป็ นนิตย์ เพราะ
ได้ ชื่อว่า “เป็ นแม่ของพระอัครสาวก” ซึง่ เป็ นฐานะที่
น้ อยคนจะได้ รับ
มงคลที่ 11  บ�ำรุงบิดามารดา
- แทนคุณอันสุดซึ ้ง ต้ องให้ เข้ าถึงธรรม  
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โยมมารดาพระสารีบุตร

แม่
กับเรื่องราวของพระองคุลิมาล
ขณะที่พระองคุลมิ าล ซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั ดีในหมูค่ น
ที่ศกึ ษาพระพุทธศาสนา
ท่านเกิดในตระกูล
พราหมณ์ ที่ เ ป็ นปุโ รหิ ต ของพระเจ้ า ปเสนทิ โ กศล
เมืองสาวัตถี เมื่อเติบใหญ่ได้ ไปศึกษาศิลปวิทยาใน
ส�ำนักทิศาปาโมกข์ ถูกอาจารย์หลอก ให้ ไปฆ่าคน
้ งสุด
ให้ ครบหนึง่ พันคน แล้ วจะบรรลุวิชาการขันสู
เพื่อต้ องการยืมมือคนอื่นฆ่าองคุลมิ าล เพราะเมื่อ
องคุลมิ าลฆ่าคนอื่น ก็อาจถูกคนอื่นฆ่าได้ เช่นกัน
ความเป็ นโจรโหดเหี ย้ มขององคุลิ ม าลแพร่
สะพัดไป และไม่มีใครจะปราบปรามหรื อต่อกรได้
จึ ง ท� ำ ให้ พ ระเจ้ า ปเสนทิ โ กศลทรงยกพลออกไป
ปราบ
มารดาขององคุลมิ าลจึงออกไปพบลูก
ขอร้ องให้ เลิกเป็ นโจร เพราะไม่ต้องการให้ ลกู ถูกฆ่า
ซึง่ องคุลมิ าลก็รออยูว่ า่ จะมีใครมาให้ ฆา่ เพราะจะ
ครบหนึง่ พันคนในวันนันพอดี
้

ความรักของแม่ต่อ องคุลิมาล
แต่ความคาดหวังของนางพราหมณี แม่ของ
องคุลมิ าลที่จะได้ พบลูกก็ดี กองทหารของพระเจ้ า
ปเสนทิโกศลก็ดี ไม่มีใครได้ พบโจรองคุลมิ าลเลย
เพราะก่อนหน้ าเพียงไม่เท่าไร โจรองคุลมิ าลได้
พบพระพุทธเจ้ าและได้ ยินพระพุทธด�ำรัสว่า “เรา
หยุดแล้ ว” เท่านัน้ ก็ได้ สำ� นึกผิดและขอบวชใน
พระพุทธศาสนา และบรรลุธรรมสูงสุดในเวลาต่อ
มา
โยมแม่ของพระองคุลมิ าล ก็ไม่ต้องอับอาย
ใครที่มีลกู เป็ นโจร เพราะว่าบัดนี ้ลูกกลายเป็ นพระ
อรหันต์ในพระพุทธศาสนาแล้ ว ความรักของแม่ ที่
ปรารถนาให้ ลกู ดีมีความสุขอย่างสมบูรณ์ที่คนดีพงึ
มีพงึ ได้ ก็ส�ำเร็ จแล้ วดังตังใจ
้
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วันสารทจี
น
2556
วันพุธที่ 21 สิงหาคม
กินเจ นางจึงให้ มเู่ หลียนไปเชิญผู้ถือศีลกินเจเหล่า
นันมากิ
้ นอาหารที่บ้านโดยนางจะ ท�ำอาหารเลี ้ยง
หนึง่ มื ้อ
วันสารทจีน หรื อ เทศกาลสารทจีน (Sart Chin
Day or Ghost Festival or Spirit Festival) จะตรง
กับ วันเพ็ญ 15 ค�่ำเดือน 7 ตามปี ปฏิทินทาง
จันทรคติของจีน ปี ปฏิทินทางจันทรคติของจีนโดย
ทั่ ว ไปจะช้ ากว่ า ปี ปฏิ ทิ น ทางจั น ทรคติ ข องไทย
ประมาณ 2 เดือน หากพลิกดูปฏิทินที่มีทงระบบ
ั้
จันทรคติของไทย และของจีน จะเห็นว่า วันเพ็ญ
15 ค�่ำเดือน 7 ของจีนนัน้ ทางจันทรคติไทยกลับ
เป็ น วันขึ ้น 14 ค�่ำเดือน 9

ต�ำนานต้นก�ำเนิดสารทจีน
ต�ำนานที่ 1

ต�ำนานนี ้กล่าวไว้ วา่ วันสารทจีนเป็ นวันที่เงี่ยม
ล้ อเทียนจือ (ยมบาล) จะตรวจดูบญ
ั ชีวิญญาณคน
ตาย ส่งวิญญาณดีขึ ้นสวรรค์และส่งวิญญาณร้ าย
ลงนรก ชาวจีนทังหลายรู
้
้ สกึ สงสารวิญญาณร้ ายจึง
ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ดังนันเพื
้ ่อให้ วิญญาณร้ าย
ออกมารับกุศลผลบุญนี ้จึงต้ องมีการเปิ ดประตูนรก
นัน่ เอง
ต�ำนานที่ 2
มีชายหนุม่ ผู้หนึง่ มีนามว่า “มูเ่ หลียน” (พระมหาโมคคัลลานะ) เป็ นคนเคร่งครัดในพุทธศาสนา
มาก ผิดกับมารดาที่เป็ นคนใจบาปหยาบช้ าไม่เคย
เชื่อเรื่ องนรก-สวรรค์มีจริ ง ปี หนึง่ ในช่วงเทศกาลกิน
เจนางเกิดความหมัน่ ไส้ คนที่นุ่งขาวห่มขาวถือศีล

ผู้ถื อ ศี ล กิ น เจต่า งพลอยยิ น ดี ที่ ท ราบข่า วว่า
มารดาของมูเ่ หลียนเกิดศรัทธาใน บุญกุศลครัง้ นี ้
จึง พากัน มากิ น อาหารที่ บ้ า นของมู่เ หลี ย นแต่ห า
น� ้ำมันหมูเจือปนอยู่
ทราบไม่วา่ ในน� ้ำแกงเจนันมี
้
้ อว่าเป็ น
ด้ วย การกระท�ำของมารดามูเ่ หลียนนันถื
กรรมหนัก เมื่อตายไปจึงตกนรกอเวจีมหานรกขุมที่
8 เป็ นนรกขุมลึกที่สดุ ได้ รับความทุกข์ทรมานแสน
สาหัส
เมื่อมู่เหลียนคิดถึงมารดาก็ได้ ถอดกายทิพย์
ลงไปในนรกภูมิ
จึงได้ ร้ ูวา่ มารดาของตนก�ำลัง
อดอยากจึงป้อนอาหารแก่มารดา แต่ได้ ถกู บรรดา
ภูตผีที่อดอยากรุ มแย่งไปกินหมดและเม็ดข้ าวสุกที่
ป้อนนันกลั
้ บ เป็ นไฟเผาไหม้ ริมฝี ปากของมารดา
จนพอง แต่ด้วยความกตัญญูและสงสารมารดาที่
ได้ รั บ ความทุก ข์ ท รมานอย่ า งสาหัส มู่เ หลี ย นได้
เข้ าไปขอพญาเหงี่ยมล่ออ๊ อง (ยมบาล) ว่าตนของ
รับโทษแทนมารดา
แต่ก่ อ นที่ มู่เ หลี ย นจะถูก ลงโทษด้ ว ยการน� ำ
ร่างลงไปต้ มในกระทะทองแดง พระพุทธเจ้ าได้
เสด็จลงมาโปรดไว้ ได้ ทนั โดยกล่าวว่ากรรมใดใคร
ก่อก็ย่อมจะเป็ นกรรมของผู้นนและพระพุ
ั้
ทธเจ้ าได้
มอบ คัมภีร์อิ๋ว หลันเผิน ให้ มเู่ หลียนท่องเพื่อเรี ยก
เซียนทุกทิศทุกทางมาช่วยผู้มีพระคุณให้ หลุดพ้ น
จากการอดอยากและทุกข์ทรมานต่างๆ ได้ โดยที่  
มูเ่ หลียนจะต้ องสวดคัมภีร์อิ๋ว หลันเผินและถวาย
อาหารทุกปี ในเดือนที่ประตูนรกเปิ ดจึงจะสามารถ
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๒๗

ช่วยมารดาของ เขาให้ พ้นโทษได้
นับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา
ชาวจีนจึงได้ ถือเป็ น
ประเพณีปฏิบตั ิสืบต่อมากันโดยตลอดด้ วยการเซ่น
ไหว้ โดยจะน�ำอาหารทังคาวหวาน
้
และกระดาษ
เงินกระดาษทองไปวางไว้ ที่หน้ าบ้ านหรื อตามทาง
แยกที่ไม่ไกลนัก มีนยั ว่าเป็ นการเบี่ยงเบนความ
สนใจของบรรดาวิญญาณเร่ ร่อนที่ก�ำลังจะผ่านมา
ใกล้ ที่พกั ของตน

วันสารทจีน

ร้ ายออกมารับกุศลผลบุญได้

ในรอบหนึง่ ปี ชาวจีนจะมีไหว้ เจ้ าใหญ่ 8 ครัง้
เรี ยกว่าไหว้ 8 เทศกาลโป๊ ะโจ่ย การไหว้ สารทจีน
เป็ นการไหว้ ครัง้ ที่ 5 ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7  ซึง่ ถือ
กันว่าเป็ นเดือนผี เป็ นเดือนที่ประตูนรกปิ ดเปิ ด ให้ ผี
ทังหลายมารั
้
บกุศลผลบุญได้

วันเพ็ญ 15 ค�่ำเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติ
จีน คือ วันเทศกาลจงเยฺวี๋ยน   วันเทศกาล
Zhongyuan ของจีน หรื อที่เราเรี ยกว่า วันสารทจีน
เป็ นวันซึง่ ทุกครอบครัวท�ำ  พิธีเซ่นไหว้ บรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ ว ดังนัน้ บางครัง้ ชาวจีนจึงเรี ยกวัน  
ดังกล่าวว่า GuiJie กุ่ยเจี๋ย หรื อ Wangren Jie    
หวางเหริ นเจี๋ย

          ต�ำราจีนหนึง่ กล่าวไว้ วา่ วันที่ 15 เดือน 7 เป็ น
วันที่เช็งฮีไต๋ตี๋จะตรวจดูบญ
ั ชีวิญญาณคนตาย ส่ง
วิญญาณดีขึ ้นสวรรค์ และส่งวิญญาณร้ ายลงนรก
ชาวจีนทังหลายรู
้
้ สกึ สงสารวิญญาณร้ าย จึงท�ำบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้ นรกจึงเปิ ดประตู เพื่อให้ วิญญาณ
๒๘

ชาวจีนเชื่อกันว่าวันเพ็ญ 15 ค�่ำเดือน 7 เป็ น
วันซึง่ วิญญาณของผู้ที่ลว่ งลับไปแล้ ว จะได้ กลับมา
เยื อ นโลกมนุ ษ ย์ เ พื่ อ มาเยี่ ย มครอบครั ว ของตน
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เพราะฉะนัน้
ในวันนี ้ชาวจีนจะท�ำพิธีเซ่นไหว้
บรรพบุรุษกันทุกครัวเรื อน
เทศกาลสารทจีนถือเป็ นวันส�ำคัญที่ลกู หลาน
ชาวจีนจะ แสดงความกตัญญูตอ่ บรรพบุรุษ โดย
พิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็ นเดือนที่ประตูนรกเปิ ดให้
วิญญาณทังหลายมารั
้
บกุศลผลบุญได้
Zhongguo nongli qiyue shiwuri shi
Zhongyuan Jie.
จงกว๋อ หนงลี่ ชีเยฺว่ ฉือหวูร่ ื่ อ ฉื ้อ จงเยฺวี๋ยน เจี๋ย
วันเพ็ญ 15 ค�่ำเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติ
จีน คือ วันเทศกาลจงเยฺวี๋ยน วันเทศกาล
Zhongyuan ของจีน หรื อที่เราเรี ยกว่า วันสารทจีน
เป็ นวันซึ่งทุกครอบครัวท�ำพิธีเซ่นไหว้ บรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ ว ดังนัน้ บางครัง้ ชาวจีนจึงเรี ยกวันดัง
กล่าวว่า GuiJie กุ่ยเจี๋ย หรื อ Wangren Jie หวางเหริ นเจี๋ย
Gui = ผี ซึง่ เป็ นค�ำเรี ยกคนที่ถงึ แก่กรรมแล้ ว
Wangren = คนที่ตายไปแล้ ว

Jie = เทศกาล
GuiJie หรื อ Wangren Jie จึงแปลว่า เทศกาลเซ่น
ไหว้ ผ้ ซู งึ่ ล่วงลับไปแล้ ว
ชาวจีนเชื่อกันว่าวันเพ็ญ 15 ค�่ำเดือน 7 เป็ น
วันซึง่ วิญญาณของผู้ที่ลว่ งลับไปแล้ ว จะได้ กลับมา
เยื อ นโลกมนุ ษ ย์ เ พื่ อ มาเยี่ ย มครอบครั ว ของตน
เพราะฉะนัน้
ในวันนี ้ชาวจีนจะท�ำพิธีเซ่นไหว้
บรรพบุรุษกันทุกครัวเรื อน

การไหว้วันสารทจีน
การไหว้ ในเทศกาลสารทจีนต่างจากการไหว้
ในเทศกาลอื่นๆ ตรงที่แบ่งการไหว้ ออกเป็ น 3 ชุด
ชุดแรก ส�ำหรับไหว้ เจ้ าที่ในวันสารทจีน
จะไหว้ ในตอนเช้ า มีอาหารคาวหวาน ขนม
ไหว้ ก็ใช้ ถ้ วยฟู กุ้ยไช่ ซึง่ ต้ องมีสีแดงแต้ มเป็ นจุดเอา
ไว้ ส่วนขนมไหว้ พิเศษที่ต้องมี ซึง่ เป็ นประเพณีของ
สารทจีน คือ ขนมเข่ง ขนมเทียน นอกจากนันก็
้ มีผล
ไม้ น� ้ำชา หรื อเหล้ าจีน และกระดาษเงิน กระดาษ
ทอง
๒๙
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ของไหว้ วนั สารทจีน

ชุดที่สอง ส�ำหรับไหว้ บรรพบุรุษในวันสารทจีน

จีน

คล้ ายของไหว้ เจ้ าที่
พร้ อมด้ วยกับข้ าวที่
บรรพบุรุษชอบ ตามธรรมเนียมต้ องมีน� ้ำแกง หรื อ
ขนมน� ้ำใสๆ วางข้ างชามข้ าวสวย และน� ้ำชา จัดชุด
ตามจ�ำนวนของบรรพบุรุษ ถ้ าเป็ นคนมีฐานะก็
นิยมไหว้ โหงวแซ คือมี เป็ ด ไก่ หมู ตับ ปลา พร้ อม
ด้ วยกับข้ าวอีกหลายอย่าง
แล้ วแต่วา่ จะจัดที่
บรรพบุรุษชอบ หรื อจะจัดแบบที่ลกู หลานคนที่ได้
กินจริ งชอบ

จะต้ องไหว้ นอกบ้ าน ของไหว้ มีทงของคาว
ั้
หวาน กับผลไม้ ตามต้ องการ และที่พิเศษคือ มีข้าว
หอมแบบจีนโบราณ คอปึ่ ง เผือกนึง่ ผ่าซีกเป็ นเสี ้ยว
ใส่ถาด เส้ นหมี่หอ่ ใหญ่ เหล้ า น� ้ำชา และกระดาษ
เงินกระดาษทองแบบเฉพาะ ที่เรี ยกว่า อ่วงแซจิว
จัดทุกอย่างวางอยูด่ ้ วยกันส�ำหรับเซ่นไหว้

แต่ตามธรรมเนียมการไหว้ บรรพบุรุษ ต้ องมี
ของน� ้ำส�ำหรับซดให้ คล่องคอ จะเป็ นน� ้ำแกงก็ได้
หรื อเป็ นขนม น� ้ำใส ๆ เช่น อี๊ (คือขนมบัวลอย) ก็ได้
วางเคียงกับชามข้ าวสวยและน� ้ำชา ของหวานก็มี
ขนมเข่ง ขนมเทียน ผลไม้ และกระดาษเงิน
กระดาษทอง ที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ขนมเข่ง ขนมเทียน
ผลไม้ และกระดาษเงินกระดาษทอง
ชุดที่สาม ส�ำหรับไหว้ วิญญาณพเนจรในวันสารท

ผีไม่มีญาติ ซึง่ ไม่มีลกู หลานกราบไหว้ เรี ยกว่า
ไป๊ ฮ้ อเฮียตี๋ หรื อบางแห่งเรี ยกว่า ฮ้ อเฮียตี๋

พิธีไหว้
การไหว้ เจ้ าที่ จะไหว้ ก่อนในตอนเช้ า เผา
กระดาษเงินกระดาษทองจนเรี ยบร้ อย สายๆ จึงตัง้
โต๊ ะไหว้ บรรพบุรุษและไหว้ ฮ้อเฮียตี๋ บางบ้ านนิยม
ไหว้ ตอนบ่าย ถ้ าไหว้ พร้ อมกัน ให้ ตงโต๊
ั ้ ะแยกจาก
แต่เผากระดาษเงินกระดาษทองร่วมกันได้
กัน
ส�ำหรับการไหว้ ขนมเข่งขนมเทียนในเทศกาลสารท

๓๐
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ของไหว้ วนั สารทจีน

จีนนี ้ ที่เมืองจีนไม่มี ขนมที่ใช้ ไหว้ ที่เมืองจีนจะเป็ น
ขนม 5 อย่าง เรี ยกว่า “โหงวเปี ย้ ” หรื อ เรี ยกชื่อเป็ น
ชุดว่า ปั ง เปี ย้ หมี่ มัว่ กี
ปั ง คือ ขนมทึงปั ง เป็ นขนมที่ท�ำจากน� ้ำตาล
เปี ย้ คือ ขนมหนึงเปี ย้ คล้ ายขนมไข่
หมี่ คือ ขนมหมี่เท้ า ท�ำจากแป้งข้ าวเจ้ า ข้ างในไส้
เต้ าซา

สารทจีนแทน
ปั จ จุบัน ชาวจี น แผ่ น ดิ น ใหญ่ ยัง คงให้ ค วาม
ส�ำคัญกับวันสารทจีน เนื่องจากเป็ นวันที่แสดงถึง
ความเคารพและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษไม่มี
วัน เสื่อมคลาย

กิจกรรมวันสารทจีน

กี คือ ขนมทึงกี ท�ำเป็ นชิ ้นใหญ่ยาว เวลาจะกินต้ อง
ตัดเป็ นชิ ้นเล็กๆ

ชาวจีนเชื่อกันว่าวันเพ็ญ 15 ค�่ำเดือน 7 เป็ น
วันซึง่ วิญญาณของผู้ที่ลว่ งลับไปแล้ ว จะได้ กลับมา
เยื อ นโลกมนุ ษ ย์ เ พื่ อ มาเยี่ ย มครอบครั ว ของตน
เพราะฉะนัน้
ในวันนี ้ชาวจีนจะท�ำพิธีเซ่นไหว้
บรรพบุรุษกันทุกครัวเรื อน กิจกรรมหลักคือ Shaozhiqian ฌาว จื่อเฉียน เผากระดาษเงินกระดาษ
ทอง

เนื่องจากที่เมืองไทยหาส่วนผสมที่ใช้ ท�ำขนม
ทังห้
้ านี ้ไม่ได้ ครบถ้ วน จึงงดไป แล้ วเปลี่ยนมา
เป็ นการไหว้ ขนมเข่ง ขนมเทียน ในการไหว้ เทศกาล

การเผากระดาษเงิ น กระดาษทองให้ แก่
บรรพบุรุษที่ลว่ งลับไปนัน้ ก่อนเผากระดาษ ต้ องน�ำ
หินปูนมา ขีดเป็ นวงกลมซ้ อนกัน 3-4 วงตรงลาน

มัว่ คือ ขนมทึกกี่ เป็ นขนมข้ าวพองสีแดง ตรงกลาง
มีไส้ เป็ นแผ่นบาง
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บ้ านที่จะใช้ เผากระดาษ
แล้ วน�ำกระดาษเงิน
กระดาษทองวางไว้ ให้ อยู่ในวงกลมวงในสุดที่ขีดไว้
ด้ วยความเชื่อว่าวงกลมที่วงไว้ โดยรอบจะกันมิให้ ผี
ไร้ ญาติมาแย่งชิงเอากระดาษ เงินกระดาษทองไป
ได้ หลังจากนันจึ
้ งเผากระดาษเงินกระดาษทองที่
เตรี ยมไว้ ขณะที่เผาก็กล่าวเชิญบรรพบุรุษที่ลว่ ง
ลับไปให้ มารับเงินทองที่เผาไปให้ โดย ต้ องพูดแบบ
ไม่ขาดปากว่า
lai lingqian.
XX ไหล หลิง่ เฉียน
XX มารับเงินด้ วย
(XX คือให้ เติมชื่อผู้ตาย หรื อค�ำเรี ยก เช่น คุณปู่
คุณย่า ฯลฯ)
หลังจากเผากระดาษเงินกระดาษทองที่อยู่ใน
เส้ นวงกลมหมดแล้ ว
ยังต้ องน�ำกระดาษเงิน
กระดาษทองอีกชุดหนึ่งมาวางไว้ นอกเส้ นวงกลม
แล้ วเผาเพื่อแผ่สว่ นบุญให้ แก่ผีไร้ ญาติ
กิจกรรมวันสารทจีนที่ ท�ำในแต่ละถิ่นของจีน
ไม่ได้ เป็ นรูปแบบเดียวกันทัว่ ประเทศ คนจีนในบาง
ถิ่ นจะไปท� ำพิ ธีเซ่นไหว้ ที่สุสานของบรรพบุรุษใน
ตอนบ่าย บางถิ่นก็ท�ำพิธีเซ่นไหว้ ที่บ้าน แต่สงิ่ ที่
ขาดมิได้ ก็คือ ทุกครัวเรื อนไม่วา่ จะยากดีมีจน ต้ อง
จัดอาหารอย่างดีโต๊ ะหนึง่ เซ่นไหว้ ผ้ ทู ี่ลว่ งลับไปแล้ ว
ถื อ เป็ นการเลี ย้ งส่ ง ก่ อ นที่ วิ ญ ญาณผู้ล่ ว งลับ ทัง้
หลายจะกลับไปยังภพของตน ดังนัน้ จึงเรี ยกการ
จัดอาหารเซ่นไหว้ นี ้ว่า

2. jiaozi เจี่ยวจือ เกี๊ยวแบบเกี๊ยวจีน
3. mantou หมานโถว หมัน่ โถว
4. pingguo ผิงกว่อ แอปเปิ ล
ในสมัยก่อน เมื่อยังเป็ นสังคมเกษตรกรรม สิง่
ที่ทกุ ครัวเรื อนท�ำในวันนี ้อีกสิง่ หนึง่ คือ การน�ำกิ่ง
ธัญพืช 5 อย่าง เช่น ข้ าว ข้ าวสาลี ข้ าวฟ่ าง ลูกเดือย
ถัว่ มาผูกรวมเป็ นพู่ แล้ วปั กไว้ เหนือประตูหน้ าบ้ าน
โดยถือว่าพูธ่ ญ
ั พืช 5 อย่างนี ้ เป็ นสัญลักษณ์แทน
ม้ า เพื่อว่าเมื่อเสร็ จพิธีเซ่นไหว้ และการเลี ้ยงส่งแล้ ว
บรรพบุรุษก็จะได้ ขี่ม้ากลับไป เป็ นการอ�ำนวยความ
สะดวกในการเดินทางให้ แก่บรรพบุรุษของตน พูท่ ี่
ใช้ ในพิธีวนั สารทจีน เรี ยกว่า wugu suizi หวูกู่ ซุย่ จึ
พูท่ ี่ท�ำด้ วยธัญพืช 5 อย่าง
ประเพณี สารทจีนนอกจากจะเป็ นประเพณีที่
ลูก หลานจะแสดงความกตัญ ญูต่อ บรรพบุรุ ษ ซึ่ง
ล่วง ลับไปแล้ ว ยังเป็ นประเพณีที่มีกศุ โลบายใน
การสนับสนุนให้ ทกุ คนในครอบครัวท�ำกิจกรรมร่วม
กันอย่างพร้ อมหน้ าและมีความสุข

Song Wangren
ซ่ง หวางเหริ น
ส่งผู้ที่ลว่ งลับไปแล้ ว
อาหารที่จดั เซ่นไหว้ นอกจากหมูเห็ดเป็ ดไก่แล้ ว
มักมีอีก 4 อย่าง คือ
1. baozi เปาจึ ซาลาเปา
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

คนมีเมตตาชือ
่ ว่ารักตนเอง
ทุกคนในโลก ล้ วนรักตนเอง ไม่มีผ้ ใู ดรักคนอื่น
มากกว่าตนเอง เมื่อรักตนเองก็ควรจะท�ำความ
บริ สทุ ธิ์ให้ เกิดขึ ้นกับกาย วาจา ใจของตนให้ มาก
ด้ วยการประกอบกุศลธรรม ท�ำทาน รักษาศีล และ
เจริ ญสมาธิ (Meditation) ภาวนา ถ้ าไม่สร้ างความ
บริ สทุ ธิ์ให้ เกิดขึ ้นกับตน ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิง่
ที่ไม่บริ สทุ ธิ์ นอกจากจะได้ ชื่อว่าไม่รักตนแล้ ว ยัง
เป็ นการลงโทษตนเองอีกด้ วย
เพราะเมื่อใจไม่
บริ สทุ ธิ์ ความทุกข์ทรมาน ย่อมเกิดขึ ้นทันที บาป
้
อกุศลจะได้ ชอ่ ง ท�ำให้ เราพลังเผลอไปท�
ำความผิด
ได้ แต่เมื่อท�ำความบริ สทุ ธิ์ให้ เกิดขึ ้น เราย่อมหลุด
พ้ นจากสิง่ ไม่ดีทงหลาย
ั้
ความไม่บริ สทุ ธิ์ก็เหมือน
โคลนที่เปรอะเปื อ้ นผ้ าขาว ท�ำให้ ผ้าที่เคยสะอาด
กลับเลอะเทอะเปรอะเปื อ้ น คนที่ไม่สะอาด คือ คน
ที่ประพฤติชวั่ เป็ นเหมือนผ้ าสกปรก ฉะนัน้ เราต้ อง
แสวงหาโอกาสในการท�ำความบริ สทุ ธิ์ กาย วาจา
ใจ ให้ เกิดขึ ้นกับเรา เพื่อเราจะได้ เป็ นคนสะอาดทัง้
ภายในและภายนอกอย่างแท้ จริ ง
พระผู้มีพระภาคเจ้ าตรัสไว้ ใน ราชสูตร ความว่า
"เมื่อตรวจตราด้ วยจิตทุกทิศแล้ ว หาได้ พบผู้
เป็ นที่รักยิ่งกว่าตนไม่ แม้ สตั ว์เหล่าอื่นก็รักตนมาก
เหมือนกัน เพราะฉะนัน้
ผู้รักตนจึงไม่ควร
เบียดเบียนผู้อื่น"
มารดาผู้ให้ ก�ำเนิด ถนอมกล่อมเกลี ้ยงเลี ้ยงดู
บุตรที่เกิดในอุทร สามารถสละชีวิตของตนได้ ด้ วย
๓๔

ความรักลูกฉันใด บุคคลผู้ประกอบด้ วยเมตตา ตัง้
อยูใ่ นเมตตา เจริ ญเมตตา พึงตังจิ
้ ตดวงนันให้
้ มนั่
เช่น เดี ย วกับ มารดาที่ ส ามารถสละชี วิ ต แทนบุต ร
ของตนได้ ฉนั นัน้
นักปราชญ์ทงหลายกล่
ั้
าวว่า
เมตตาธรรมเป็ นพรหมวิหารในพระพุทธศาสนาที่
จะยังสันติสขุ ให้ บงั เกิดขึ ้น มารดาผู้ให้ ก�ำเนิดบุตร
ถนอมบุตรของตนยิ่งชีวิต ยอมสละชีวิตของตน
แทนบุตรได้ สภาวจิตของมารดานันถื
้ อเป็ นพรหม
วิหารธรรมอย่างหนึง่
ดังนัน้ นักสร้ างบารมีทงั ้ หลายพึงรักษาดวง
จิตไว้ ในเมตตาธรรม เมื่อจิตมีความรัก ความ
ซาบซึ ้งใจ อย่ามีจ�ำเพาะบุคคลที่ตนรักหรื อเฉพาะ
ลูกของตนเองเท่านัน้
ให้ ใช้ จิตที่ประกอบด้ วย
เมตตาธรรมนันแผ่
้ ไปให้ ทวั่ แก่บคุ คลอื่นๆ ตลอดจน
สรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
ให้ เหมือนกันหมดทังญาติ
้
พี่
น้ อง มิตรสหาย และคนทัว่ ไป เอาใจของเรา จิตของ
เราที่เอิบอาบซึมซาบ เหมือนกับมารดารักลูกที่เกิด
แต่อก ขยายใจแผ่ไปด้ วยความรักความปรารถนาดี
ในบุคคลทังหลาย
้
ให้ ทกุ คนเสมือนลูกของเรา ถ้ ามี
ความรู้สกึ เช่นนี ้ เมตตาพรหมวิหารธรรมย่อมเกิด
ขึ ้นอย่างเต็มที่
ใจของเราเองก็สะอาดบริ สทุ ธิ์
ผุดผ่องเสมอ
* ดังเช่นในสมัยหนึง่ กบิลดาบสได้ บ�ำเพ็ญ
ภาวนาอยูใ่ นป่ า ท่านมีนิสยั ชอบเจริ ญภาวนาเป็ น
ชีวิตจิตใจ เจริ ญเมตตาภาวนาอยูเ่ ป็ นนิตย์ ท่านท�ำ
เช่นนี ้อย่างสม�่ำเสมอทุกวันทุกคืน เวลาไหนใจท่าน
สบายท่านก็แผ่เมตตา คือ ถ้ าท่านหันหน้ าไปทาง
ตะวันออก ท่านก็ตงความปรารถนาว่
ั้
า
“ขอสรรพสัตว์ ทัง้ หลายตัง้ แต่ตัวเล็กตัวน้ อย

www.kalyanamitra.org

อารมณ์ภายนอกออกได้ เร็ ว เพราะไม่มีอารมณ์
โกรธกับใคร ไม่เป็ นพิษเป็ นภัยกับใคร มีแต่ความ
ปรารถนาดีตอ่ ทุกคนในโลก จิตใจของท่านเข้ าถึง
สมาธิสว่างไสวอยูต่ ลอดเวลา ใจท่านสว่างไสวใน
ศูน ย์ ก ลางกายยิ่ ง กว่ า ดวงอาทิ ต ย์ ย ามเที่ ย งวัน
สว่างไสวไปหมดทังภพ
้ ท่านท�ำเช่นนี ้ตลอดเวลา

จะเป็ นสัตว์ ๒ เท้ า ๔ เท้ า หรื อไม่มีเท้ า มีเท้ ามาก
เท้ าน้ อย อะไรก็แล้ วแต่ที่อยูใ่ นทิศเบื ้องหน้ าทาง
ตะวันออกนี ้ ขอให้ ได้ รับความปรารถนาดีที่แผ่ออก
ไปด้ วยกระแสใจที่บริ สทุ ธิ์ ให้ มีแต่ความสุข พ้ นจาก
ทุกข์โศก โรคภัยต่างๆ” แล้ วท่านก็แผ่ไปในทิศนัน้
อย่างไม่มีประมาณ อีกวันหนึง่ แผ่ไปทางทิศเหนือ
อีกวันหนึง่ แผ่ไปทางทิศใต้
และทิศเบื ้องบนทิศ
เบื ้องล่าง แผ่ไปทุกทิศทุกทาง ท่านแผ่เมตตาไปเช่น
นี ้สม�่ำเสมอ ท�ำทุกวันจนกระทัง่ ติดเป็ นนิสยั ท่าน
จึงเป็ นผู้ที่หลับเป็ นสุข เหมือนเข้ านิโรธสมาบัติ เข้ า
ฌานสมาบัติ กายเบา ใจเบา ความเบิกบานสดชื่น
แผ่ไปทุกอณูเนื ้อทุกขุมขน ถ้ าฝั นก็ฝันแต่สงิ่ ที่เป็ น
สิริมงคล สิง่ ที่เป็ นบุญกุศลล้ วนๆ
ครัน้ ตื่นมาก็ไม่ซมึ เซา ไม่งวั เงีย มีความเบิก
บานคล้ ายๆ กับว่าเพิ่งออกมาจากแหล่งความสุข
สดชื่น ตื่นมาก็สดชื่น หน้ าตาผิวพรรณวรรณะ
ผ่องใส ดวงตาสุกสกาว ภัยต่างๆ ไม่มากล� ้ำกราย
ไม่มีสงิ่ ใดท�ำอันตรายได้ แล้ วยังเป็ นที่รักเคารพของ
มนุษย์และเทวดาทัง้ หลาย แม้ แต่สรรพสัตว์ก็
เคารพนับถือ เคารพด้ วยใจรัก ท่านสามารถปล่อย

เพราะฉะนัน้
ป่ าที่ทา่ นอาศัยอยูจ่ งึ อุดมไป
ด้ วยผลหมากรากไม้ อุดมด้ วยสิง่ ที่เป็ นมงคลทังนั
้ น้
แม้ แต่สตั ว์ที่พดู ภาษากันไม่ร้ ูเรื่ อง หรื อที่เคยเป็ น
ศัตรูกนั
เมื่อเข้ ามาในบริ เวณรัศมีราวป่ าที่ทา่ น
้ เปลี่ยนแปลงไป มีแต่เมตตา
อาศัยอยู่ จิตใจนันก็
ธรรม มีแต่ความปรารถนาดีซงึ่ กันและกัน รักใคร่
กลมเกลียวกัน ไม่เป็ นพิษเป็ นภัยกัน เมื่อสัตว์จะพึง
ถึงคราวตายก็ต้องดิ ้นรนไปตายที่อื่น ไม่ตายที่นน  
ั้
ดังนันซากอสุ
้
ภะจึงไม่มีในที่นนั ้ รอบแผ่นดินที่ทา่ น
อาศัยอยูจ่ งึ เป็ นแผ่นดินที่สะอาด ดินฟ้าอากาศก็
สะอาด เป็ นบรรยากาศของความบริ สทุ ธิ์ด้วยพลัง
เมตตาธรรมที่ทา่ นแผ่ไปทุกทิศทุกทาง ต่อมาสถาน
ที่ แ ห่ง นี จ้ ึง เป็ นที่ ตัง้ ของเมื อ งกบิ ล พัส ดุ์ที่ พ วกเรา
รู้จกั กันดี เป็ นเมืองที่เจ้ าชายสิทธัตถะซึง่ ต่อมาเป็ น
บรมครูผ้ เู ป็ นศาสดาเอกของโลกทรง ประทับอยู่
นี่คืออานิสงส์ของ การแผ่เมตตาที่เกิดขึ ้นใน
ปั จจุบนั ทันตาเห็น ไม่ต้องรอเมื่อเราละโลกไปแล้ ว
ขอให้ พวกเราตังใจท�
้ ำกันจริ งๆ จังๆ อย่างสม�่ำเสมอ
แล้ วความบริ สทุ ธิ์กาย วาจา ใจ ของเราก็จะยิ่งทับ
ทวียิ่งๆ ขึ ้นไป คนรอบข้ างสิง่ แวดล้ อม ทังสั
้ ตวโลก
ขันธโลก โอกาสโลก บริ สทุ ธิ์ด้วยอ�ำนาจแห่งใจอัน
เปี่ ยมล้ นด้ วยเมตตาของเรา
การเจริ ญเมตตา ก่อนอื่นเราควรแผ่ให้ ตนเอง
บ่อยๆ ว่า ขอเราจงเป็ นผู้ไม่มีเวร ไม่มีภยั ไม่มีความ
เบียดเบียน ให้ พ้นจากความทุกข์ มีแต่ความสุข  
เมื่อแผ่เมตตาให้ ตวั เองแล้ ว ก็พงึ แผ่เมตตาแบบ
เดียวกันให้ คนรอบข้ าง และคนอื่นๆ ด้ วย ไม่วา่ จะ
เป็ นพ่อแม่ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ตลอด จน
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สรรพสัตว์ จนกระทัง่ ขยายออกไปทัว่ โลก ทัว่
จักรวาลอันไม่มีประมาณ เพราะฉะนัน้ จึงควรแผ่
เมตตาให้ ตนเองก่อน จากนันก็
้ คอ่ ยๆ ขยายออกไป
หาคนรอบข้ างโดยล�ำดับ
เราควรแผ่เมตตาให้ บคุ คลทังหลาย
้
ไม่วา่ เขา
คนนันจะเคยผิ
้
ดพลาดล่วงเกินเราก็ตาม จงท�ำจิต
ให้ เป็ นกลางๆ ประกอบเมตตาธรรมขึ ้นมาในใจ ไม่
เจริ ญด้ วยอคติ การเจริ ญเมตตานันมี
้ อานิสงส์ใหญ่
๑๑ ประการ ดังที่พระบรมศาสดาของเราตรัสว่า
เธอพึงเจริ ญเมตตาเจ* “ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
โตวิมตุ ิ กระท�ำให้ มาก ท�ำให้ เป็ นดังยาน ท�ำให้ เป็ น
ที่ตงั ้ ไม่ให้ ฟ้ งซ่
ุ าน สัง่ สมไว้ ในใจด้ วยดีแล้ ว พึงหวัง
อานิสงส์ ๑๑ ประการ คือ ย่อมหลับเป็ นสุข ตื่น
เป็ นสุข ไม่ฝันร้ าย จะเป็ นที่รักของมนุษย์ทงหลาย
ั้
เป็ นที่รักของอมนุษย์ทงหลาย
เทวดาย่อมรักษา ไฟ
ั้
ก็ดี ยาพิษศัสตราก็ดี ไม่สามารถจะท�ำอันตรายได้
จิตจะเป็ นสมาธิได้ เร็ ว สีหน้ าผ่องใส ไม่หลงท�ำ
กาลกิริยา และประการสุดท้ าย เมื่อยังไม่บรรลุที่สดุ
แห่งทุกข์ ย่อมเข้ าถึงพรหมโลกได้ โดยง่าย”
พระพุทธองค์ทรงแนะน�ำวิธีแผ่เมตตาให้ ด้วย
ธรรมดาภิกษุพงึ อบรมเมตตาภาวนาซึง่ ยึด
ว่า
อานิสงส์ ๑๑ ประการเหล่านี ้ แล้ วเจริ ญเมตตาไป
ในสัตว์ทกุ ชนิด ทังโดยเจาะจงและไม่
้
เจาะจง พึงมี
จิตเกื ้อกูลแผ่ไปยังสัตว์ที่มีจิตเกื ้อกูล และพึงมีจิต
เกื ้อกูลแผ่ไปยังสัตว์ทงที
ั ้ ่ไม่มีจิตเกื ้อกูล พึงมีจิต
เกื อ้ กูลแผ่ไปยังสัตว์ ทัง้ ที่ มีอารมณ์ จิตเป็ นกลางๆ
และพึงปฏิบตั ใิ นพรหมวิหาร ๔ อย่างสม�่ำเสมอ
เพราะเมื่อท�ำเช่นนี ้ แม้ ยงั ไม่บรรลุมรรคผล ย่อมมี
สุคติภมู ิเป็ นที่ไปในภพเบื ้องหน้ า
จากนันทรงตรั
้
สเล่าว่า แม้ แต่การบริ โภคก้ อน
ข้ าวของชาวบ้ าน ก็ยอ่ มไม่เสียเปล่า เพราะภิกษุผ้ ู
เจริ ญเมตตาจิตแม้ เพียงลัดนิ ้วมือ ชื่อว่าเป็ นนาย
ของก้ อนข้ าวที่ชาวบ้ านน�ำมาให้ และทานที่บคุ คล

ถวายแด่ภิกษุ ผ้ ูเจริ ญเมตตาจิตแม้ เพียงลัดนิว้ มือ
เดียวนี ้ ย่อมจะมีผลมาก มีอานิสงส์มาก มีความ
รุ่งเรื องไพบูลย์   เพราะฉะนัน้ การบริ โภคข้ าวของ
พระภิกษุที่ชาวบ้ านน้ อมถวายนันไม่
้ เป็ นโมฆะ ไม่
เสียเปล่า เพราะภิกษุผ้ เู จริ ญเมตตาเช่นนี ้ ย่อมเป็ น
ผู้ฉนั ก้ อนข้ าว โดยความไม่เป็ นหนี ้ แต่เป็ นเนื ้อนา
บุญให้ กบั ผู้ปรารถนาบุญอันอุดม
เรื่ อ งการแผ่เ มตตานี เ้ ป็ นเรื่ อ งของความนุ่ม
นวลของใจ ความสะอาดบริ สทุ ธิ์ของใจ ซึง่ ใครก็ไม่
สามารถท�ำให้ ใครบริ สทุ ธิ์ได้ มีแต่ตนเองเท่านันที
้ ่
สามารถท�ำตนเองให้ บริ สทุ ธิ์ได้ เพราะความสะอาด
บริ สทุ ธิ์ และความนุม่ นวลของจิตที่ประกอบด้ วย
เมตตาธรรม จะท�ำให้ เราเข้ าถึงธรรมที่ละเอียดลึก
ซึ ้งยิ่งๆ ขึ ้นไปได้ อย่างง่ายดาย
เมตตาธรรมเป็ นสิง่ ที่สำ� คัญอย่างยิ่ง ถ้ าทุก
คนในโลกนี ้มีเมตตาจิตต่อกัน บ้ านเมืองจะมีแต่
ความสงบสุข ปราศจากภัยอันตรายใดๆ ทังสิ
้ ้น ที่
เมตตาธรรมจะท�ำให้ ตวั ของเราสะอาด
ส�ำคัญ
บริ สทุ ธิ์ สามารถรองรับธรรมะที่ ละเอียดสูงยิ่งๆ ขึ ้น
ไปได้ แล้ วเราจะได้ น�ำธรรมะนัน้ เผื่อแผ่ไปยังสรรพแม้ แต่สรรพสัตว์ที่เคยมีเวรมีภยั ต่อ
สัตว์ทงหลาย
ั้
กัน เมื่อได้ รับอานุภาพแห่งเมตตาธรรมแล้ ว จะ
ปรองดองรักใคร่สามัคคี
สถานที่ตลอดจนวัตถุ
สิ่ ง ของแม้ ไม่ มี จิ ต ใจก็ จ ะสะอาดบริ สุ ท ธิ์ อุ ด ม
สมบูรณ์ ประเทศชาติยอ่ มเจริ ญรุ่งเรื อง ฝนตกต้ อง
ตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารก็อดุ มสมบูรณ์  
เพราะฉะนันกระแสแห่
้
งเมตตาธรรมมีผลดีต่อโลก
มาก เราทุกคนจะต้ องหมัน่ เจริ ญภาวนา และแผ่
เมตตาทุกๆ วัน ท�ำให้ เป็ นนิสยั แล้ วสิง่ ดีๆ จะเกิดขึ ้น
กับชีวิตของเราตลอดไป
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหา มุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๑๑ หน้ า ๕๕๗ * มก. เล่ม ๕๗ หน้ า ๑๑๗
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

ส�ำรวมอินทรีย์ น�ำชีวพ
ี น
้ ทุกข์
ส่วนผู้ใด รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยฉับ
ผู้นนก็
พลัน
ั ้ จะพ้ นจากการเบียดเบียนของศัตรู
เหมือนไก่พ้นจากกรงเล็บของแมว ฉะนัน”
้
การเดินทาง
ในสังสารวัฏอันหาเบื ้องต้ น
ท่ามกลาง และเบื ้องปลายไม่ได้ นี ้ หมูส่ ตั ว์ถกู
อวิชชา คือความไม่ร้ ูแจ้ งเห็นจริ งในชีวิตปิ ดบังเห็น
จ�ำ คิด รู้ ให้ มืดมนอนธกาล เมื่อเกิดมาแล้ ว ล้ วนตก
อยูใ่ นความประมาท มัวเมาในรูป รส กลิน่ เสียง
สัมผัสอันเป็ นบ่วงแห่งมาร ร้ อยรัดไว้ ท�ำให้
เพลิดเพลินจนหลงลืมเป้า หมายดังเดิ
้ มที่เกิดมา
เพื่อแสวงหาหนทางของพระนิพพาน มนุษย์ถกู
อวิชชาเข้ าครอบง�ำจิตใจเช่นนี ้มายาวนาน ท�ำให้ ไม่
เคยคิดถึงค�ำถามของชีวิตที่วา่ เกิดมาท�ำไม ตาย
แล้ วจะไปไหน และมีอะไรเป็ นเป้าหมายที่แท้ จริ ง
ของชีวิต
หากได้ มีโอกาสตังใจประพฤติ
้
ปฏิบตั ิ
ธรรม
ด้ วยการหมัน่ ตรึกระลึกนึกถึงศูนย์กลาง
ตลอดเวลา เมื่อใจถูกกลัน่ ให้ ใสสะอาดบริ สทุ ธิ์
ย่อมจะรู้เห็นเรื่ องราวของชีวิตไปตามความเป็ นจริ ง
มีวาระพระบาลีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ได้ ตรัสไว้ วา่
“โย จ อุปปฺ ติตํ อตฺถํ    น ขิปปฺ มนุพชุ ฺฌติ
อมิตฺตวสมเนฺวติ       ปจฺฉา จ อนุตปฺปติ
ก็ผ้ ใู ด รู้ไม่เท่าทันเหตุที่เกิดขึ ้นโดยฉับพลัน ผู้
นันย่
้ อมตกอยูใ่ นอ�ำนาจของศัตรู และจะเดือดร้ อน
ในภายหลัง
โย จ อุปปฺ ติตํ อตฺถํ    ขิปปฺ เมว นิโพธติ
มุจฺจเต สตฺตสุ มฺพาธา  กุกฺกโุ ฏว วิฬาริ ยา

ยังมีเรื่ องราวอีกมากมายในโลกที่เรายังไม่ร้ ู
และคาดคิดไม่ถงึ เราจึงควรเตรี ยมตัวให้ พร้ อมอยู่
เสมอ ท�ำตัวประหนึง่ พระราชาผู้พร้ อมที่จะก้ าวเข้ า
สูส่ มรภูมิรบ เตรี ยมพร้ อมที่จะรับกับทุกสถานการณ์
ที่อาจเกิดขึ ้น ผู้ที่เตรี ยมพร้ อมเช่นนี ้ได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ที่
ไม่ประมาท
การเป็ นผู้พร้ อมเสมอส�ำคัญมาก
เพราะชีวิตของเรานันไม่
้ แน่นอน ในวันนี ้เรามีชีวิต
อยู่
แต่วนั พรุ่งนี ้ตัวของเราเองก็ไม่อาจรู้วา่ จะมี
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถงึ รออยู่ หรื อไม่ การท�ำตนให้
พร้ อมอยูเ่ สมอ
จึงเป็ นสิง่ ที่บณ
ั ฑิตนักปราชญ์
สรรเสริ ญ โดยเฉพาะการรู้เท่าทันใจของตนเอง เป็ น
สิง่ ที่สำ� คัญที่สดุ รู้เท่าทันกิเลสอาสวะที่บงั คับเห็น จ�ำ 
คิด รู้ของเรา แล้ วไม่ยอมให้ กิเลสอาสวะเหล่านันมา
้
ดลใจเราให้ ประมาท
ท�ำให้ เราสามารถประคับ
ประคองตนให้ รอดพ้ นจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ ้น
ได้ หากไม่ประคับประคองสติให้ ดี ปล่อยใจให้ ไหล
จะท�ำให้ ชีวิตผิด
เลื่อนไปตามกระแสกิเลสแล้ ว
พลาดได้ งา่ ย เมื่อผิดพลาดแล้ วก็ยากที่จะรอดพ้ น
ไปจากความทุกข์ทรมาน
* ครัง้ หนึง่ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายังทรง
พระชนม์ชีพอยู่ ทรงประกาศพระศาสนา ยังสรรพสัตว์ทงหลายเป็
ั้
นจ�ำนวนมากให้ ดื่มอมฤตธรรม ให้
เข้ าถึงบรมสุข คือพระนิพพาน แต่ยงั มีพทุ ธสาวก
อีกเป็ นจ�ำนวนมาก ที่ยงั ไม่ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ของชีวิต ยังไม่หมดสิ ้นอาสวกิเลส ครัน้ ได้ ฟังพระธรรมเทศนาแล้ ว เกิดมหาปี ติ ได้ ตดั สินใจสละความ
สุขสบายในทางโลกออกบวชบ� ำ เพ็ญ สมณธรรม
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ตามรอยพระบาทของพระ ศาสดา ในจ�ำนวนนัน้ ได้
มีกลุ บุตรหนุม่ ท่านหนึง่ ตัดสินใจออกบวชเช่นกัน มี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะบ�ำเพ็ญเพียรท�ำ
อาสวกิเลสให้ หมดสิ ้นไป ทุกๆ วันท่านได้ บ�ำเพ็ญ
สมณธรรมไม่เคยขาด แต่สงิ่ ที่เราคาดไม่ถงึ ยังมีอีก
มากมายซึง่ อาจเกิดขึ ้นได้ เสมอ
วันหนึง่ พระภิกษุรูปนันเดิ
้ นบิณฑบาต ได้ ทอด
สายตาลงต�่ำ  ก้ าวเดินบิณฑบาตด้ วยความสงบ
ส�ำรวมตามปกติ
จนกระทัง่ ไปถึงบ้ านหลังหนึง่
เพียงชัว่ ขณะจิตแวบเดียวเท่านันที
้ ่ท่านละจากการ
ทอดสายตาลงต�่ำ  แล้ วช้ อนตาขึ ้นมองตามปกติ
พลันสายตาของท่านพบหญิงสาวคนหนึง่ ที่มีรูป
ร่างสวยงามจับใจ ประกอบกับในอดีตชาติเคยเกิด
มาพบกัน มีความหลังด้ วยกันมาก่อน ท�ำให้ กิเลส
อาสวะอันเป็ นกระแสที่นอนเนื่องมานาน ถูกพิษ
แห่งราคะเสียดแทงใจอย่างแรงกล้ า ท�ำให้ เผลอสติ
ไม่ได้ ประคองใจไว้ ในตัว แต่สง่ ใจออกไปข้ างนอก
ไปติดอยูก่ บั หญิงสาวคนนัน้
สมณธรรมที่เพียร
ประพฤติปฏิบตั ิมายาวนานก็ไม่สามารถต้ านทาน
ได้ เกิดความรุ่มร้ อนอยากลาสิกขาออกไปใช้ ชีวิต
กับหญิงสาวนัน้
จากเรื่ องนี ้ จะเห็นได้ วา่ ความประมาท
เลินเล่อ ไม่ส�ำรวมเพียงชัว่ วูบ อาจท�ำให้ เกิด
อั น ตรายอย่ า งใหญ่ ห ลวงในชี วิ ต พรหมจรรย์
พระพุ ท ธองค์ ท รงเล็ ง เห็ น ความส� ำ คัญ ของการ
ส�ำรวมระวังเป็ นอย่างมาก เพราะจะท�ำให้ ไม่ตกอยู่
ใต้ อ�ำนาจของกิเลส หากปราศจากความส�ำรวม
แล้ ว ย่อมจะก่อให้ เกิดทุกข์แสนสาหัส
้
กเป็ นที่
ข่าวที่ พระภิกษุหนุม่ รูปนันอยากสึ
เลื่องลือกันในหมูข่ องพระภิกษุ เพียงแต่วา่ ยังไม่มี
ใครรู้สาเหตุที่แท้ จริ ง พระบรมศาสดาทรงเล็งเห็น
อุปนิสยั แห่งมรรคผลของเธอจึงตรัสเรี ยกมาถามว่า
“ภิกษุ การบวชในศาสนาของตถาคตนัน้ เป็ นสิง่ ที่
ประเสริ ฐสุดแล้ ว เหตุไฉนเธอจะละเพศนี ้ไปเล่า”
๓๘

เมื่อถูกพระศาสดาตรัสถามเช่นนัน้ พระภิกษุหนุม่
ไม่กล้ าทูลค�ำเท็จ จึงกราบทูลตามความเป็ นจริ งว่า
“ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ตอนที่ข้าพระองค์ออกเดิน
ได้ เห็นหญิงคนหนึง่ ประดับประดา
บิณฑบาต
ร่างกายอย่างสวยงาม ข้ าพระองค์อดใจไม่ไหว มี
จิตผูกพันกับนาง อยากลาสิกขาพระเจ้ าข้ า” พระ
ศาสดาได้ ทรงสดับดังนัน้ ทรงปรารถนาจตรัสเตือน
สติภิกษุหนุม่ ให้ ได้ คดิ จึงทรงน�ำอดีตนิทานมาตรัส
เล่าว่า
ชาติหนึง่ ที่พระบรมพระโพธิสตั ว์เกิดเป็ นไก่ป่า
มีบริ วารหลาย ร้ อยตัว อาศัยอยูใ่ นป่ าหากินกับ
เหล่าบริ วารอย่างสงบสุขตลอดมา โดยไม่มีภยั
อันตรายใดๆ เกิดขึ ้น กระทัง่ มีนางแมวตัวหนึง่ มา
อาศัย อยู่ใ นอาณาบริ เ วณใกล้ เ คี ย งกับ สถานที่ ที่
พระ โพธิสตั ว์กบั เหล่าบริ วารอาศัยอยู่ นางแมวตัว
นันได้
้ ใช้ กลอุบายล่อลวงให้ ไก่ทงหลายตายใจหลง
ั้
เข้ าไปหากินในถิ่น ของมันว่า ในป่ าที่มนั ได้ อาศัย
อยู่ มีอาหารอุดมสมบูรณ์มาก ไม่อดอยากยากแค้ น
เลย  เมื่อไก่ทงหลายหลงเชื
ั้
่อต่างพากันเข้ าไปหากิน
ในป่ านัน้ นางแมวเจ้ าเล่ห์ได้ จบั ไก่ป่าบริ วารของ
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พระโพธิสตั ว์กินจนหมด และปรารถนาจะล่อให้ ไก่
พระโพธิสตั ว์เข้ าไปอีก แต่พระโพธิสตั ว์ร้ ูเท่าทัน
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้น จึงไม่ยอมประมาท
แมวเจ้ าเล่ห์คดิ ว่า เจ้ าไก่ตวั นี ้ช่างอวดดีเหลือ
เกิน ไม่ร้ ูวา่ เราเป็ นแมวเจ้ าอุบาย เราควรที่จะ
เล้ าโลมว่า จะยอมเป็ นภรรยาของมัน เมื่อมันหลง
เชื่อเรา แล้ วตกอยูใ่ นอ�ำนาจของเรา เราจะส�ำเร็จ
โทษมันในภายหลัง เมื่อคิดอุบายเช่นนี ้แล้ ว นาง
แมวได้ เข้ าไปหาพระโพธิสตั ว์ แล้ วพูดขึ ้นด้ วยค�ำพูด
“ดูก่อนพ่อไก่น้อยสีแดงผู้มีขน
ที่ออ่ นหวานว่า
สวยงามเกินกว่าใครในป่ านี ้ ขอให้ ทา่ นลงมาจาก
กิ่งไม้ ที่เกาะอยูเ่ ถิด เราจะยอมเป็ นภรรยาของท่าน
ไก่น้อยตัวประเสริ ฐของฉัน ฉันมีความสุขที่ไม่มีสงิ่
ใดเปรี ยบรอท่านอยู่ ขอท่านจงลงมาเถิด” ไก่พระ
โพธิสตั ว์ได้ ฟังดังนัน้ มีสติร้ ูเท่าทันในเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ ้น คิดในใจว่า เจ้ าแมวตัวนี ้กัดกินญาติของเรา
หมดแล้ ว บัดนี ้คงอยากกินเราแน่นอน เราจะไล่มนั
ไปดีกว่า คิดแล้ วก็กล่าวขึ ้นว่า “เจ้ าเป็ นสัตว์ ๔ เท้ า
ที่สวยงาม ส่วนฉันเป็ นสัตว์ ๒ เท้ า แมวกับไก่อยู่
ด้ วยกันไม่ได้ หรอก ไปหาตัวอื่นเป็ นคูค่ รองเถิด เรา
ไม่ต้องการแมวอย่างเจ้ าหรอก”
นางแมวฟั งค�ำพระโพธิสตั ว์ก็ยงั ไม่ยอมแพ้ คิด
ในใจว่า เราจะล่อลวงไก่ตวั นี ้ไปกินให้ ได้ จึงพูดว่า
“ฉันจะยอมเป็ นภรรยาแสนดี จะท�ำอะไรเพื่อท่าน
ทุกอย่าง ไม่ยอมแบ่งใจไปให้ ใครเลย ท่านคือชีวิต
ฉัน อย่าผลักไสไล่สง่ ฉันเลย ท่านจะได้ พบฉันผู้เป็ น
พรหมจาริ ณี เป็ นโอกาสที่หาได้ ยากยิ่ง” แม้ ได้ ฟังดัง
นันแล้
้ วก็ตาม ด้ วยความเป็ นผู้ร้ ูทนั เหตุการณ์ พระ
โพธิสตั ว์ก็ไม่หลงกล คิดในใจว่า เห็นทีเราจะต้ องขู่
ให้ แมวตัวนี ้หนีไป คิดแล้ วก็พดู ขึ ้นอย่างไม่แยแสว่า
“ดูก่อนเจ้ าโจรลักไก่ จงไปไกลๆ เถิด เราไม่มีทาง
หลงกลเจ้ าหรอก เจ้ าจะท�ำอะไรเราได้ เจ้ าไม่
ต้ องการเราเป็ นสามีหรอก อย่ามาท�ำเป็ นพูดดีเลย
ไปหลอกผู้อื่นเถิด ผู้อื่นอาจหลงกลเจ้ าก็ได้ ” เมื่อ
พระโพธิสตั ว์กล่าวดังนี ้แล้ ว นางแมวจึงยอมล้ มเลิก

ความตังใจที
้ ่จะหลอกกินพระโพธิสตั ว์อีกต่อไป
เมื่ อ พระบรมศาสดาตรั ส เล่า อดี ต นิ ท านจบ
แล้ ว ทรงประกาศสัจธรรม ในที่สดุ แห่งการแสดง
ธรรม ภิกษุที่กระสันอยากสึกนัน้ ได้ มีดวงตาเห็น
ธรรม ด�ำรงอยูใ่ นโสดาปั ตติผล มีจิตใจที่หนักแน่น
มัน่ คงอยูบ่ นเส้ นทางของพระอริ ยเจ้ า ไม่เกิดความ
รู้สกึ ที่อยากลาสิกขาอีกต่อไป
จะเห็นว่า การที่เรามีสติ รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่
จะเกิดขึ ้น โดยใช้ สติปัญญาพิจารณา แล้ วจึงเชื่อ
เป็ นสิง่ ที่สำ� คัญอย่างยิ่ง เพราะถ้ าเราเป็ นผู้ร้ ูเท่าทัน
เหตุการณ์แล้ ว จะท�ำให้ เราผ่านวิกฤติของชีวิตได้
อย่างง่ายดาย การมีสติอยูต่ ลอดเวลา จนสามารถ
แยกแยะ และรู้เท่าทันอาสวกิเลส อันเป็ นต้ นตอของ
เราจะต้ องมีใจที่ใสบริ สทุ ธิ์ตลอด
ทุกข์ทงปวงได้
ั้
เวลา เพราะใจที่ผอ่ งใสบริ สทุ ธิ์ อยูต่ รงจุดแห่งความ
ละเอียด คือศูนย์กลางกายนี ้ จะท�ำให้ เรารู้แจ้ งเห็น
แจ้ ง ทังอดี
้ ต ปั จจุบนั อนาคตไปพร้ อมๆ กัน หาก
ท�ำได้ เช่นนี ้ ย่อมได้ ชื่อว่า รู้เท่าทันเหตุการณ์อย่าง
แท้ จริ ง   ดังนันให้
้ ทกุ ท่านตังใจปฏิ
้
บตั ธิ รรมให้ ดีกนั
ทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหา มุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๕๙ หน้ า ๙๑
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๓๙

เรือ
่ งเด่นทันเหตุการณ์

“น้"น้อองเมย์งเมย์
”
รั
ช
นก
อิ
น
ทนนท์
" รัชนก อินทนนท์ แชมป์โลก! ผู้ออ่ นน้ อม แต่ไม่ออ่ นแอ
11-15,12-16 ลูกโฟร์ แฮนด์โอเวอร์ เฮดของเสี่ยวเร่ย
ท�ำงานได้ ดีเก็บคะแนนได้ เกือบทุกครัง้ น�ำ 19-13

"น้องเมย์" รัชนก อินทนนท์

เตรี ยมเข้ ารับรางวัลลูกกตัญญู วันนี ้
ในวันนี ้ 12 สิงหาคม พ.ศ.2556 น้ องเมย์ จะ
เข้ ารับรางวัลลูกกตัญญู เนื่องในโอกาสวันแม่แห่ง
ชาติ ของ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ที่สวนอัมพร
ในวันแม่ปีนี ้ เรามาท�ำความรู้จกั คูแ่ ม่ลกู ของ
น้ องเมย์ รัชนก อินทนนท์ นักแบตมินตันทีมชาติ
สาวไทย   ความสัมพันธ์แม่ลกู ที่เต็มไปด้ วยความ
เข้ าใจ และเป็ นก�ำลังใจส�ำคัญท�ำให้ เธอมีวนั นี ้

ชนะแล้ว คว้าแชมป์โลกแบดมินตัน
ชิงแชมป์โลก 2013
"น้ องเมย์" รัชนก อินทนนท์ ชนะ แล้ ว คว้ า
แชมป์โลกแบดมินตัน-เชือดหลี่ เสี่ยวเร่ย มือ 1 ของ
โลก จากจีน 2-1 เกม ในการแข่งขันแบดมินตันชิง
แชมป์โลก 2013 รอบชิงชนะเลิศ ที่จีน วันที่ 11
สิงหาคม พ.ศ.2556 นี ้
เกมแรก รัชนก น�ำ  4-2 แต่เสี่ยวเร่ยเอาคืน
สามแต้ มรวดพลิกน�ำ  5-4,6-5 รัชนกท�ำสี่คะแนน
ติดต่อกันน�ำห่าง 9-6 เสี่ยวเร่ยแก้ คืนด้ วยการเก็บ
ห้ าคะแนนรวดน�ำอีกครัง้ 11-9 และหนีหา่ งไปเป็ น
15-10 รัชนกเบรกเกมด้ วยลูกหยอดเน็ตไล่มาเป็ น

รัชนก ไม่ท้อไล่มาเป็ น 15-19 ,16-19,17-19
ก่อนจะพุง่ ตีออกให้ เสี่ยวเร่ยน�ำ  20-17 พร้ อมกับได้
3 เกมพอยท์ แต่รัชนกท�ำสองคะแนนไล่มาเป็ น 1920 ก่อนตีเสมอเป็ น 20-20 จากการเช็คลูกท้ ายเส้ น
อย่างแม่นย�ำของเสี่ยว เร่ยที่ตีออกไปท�ำให้ ต้องดิวซ์
พร้ อมท�ำคะแนนรวดชนะไป 22-20 น�ำ 1-0
เกมที่สอง หลี่ เสี่ยวเร่ย ออกน�ำ 4-2 รัชนกทวง
คืนสามคะแนนรวดพลิกน�ำ 5-4 จากนันเป็
้ นเสี่ยวเร่
ยท�ำคะแนนน�ำให้ รัชนกไล่ตีเสมอ ก่อนน้ องเมย์จะ
พลิกสถานการณ์น�ำบ้ าง 15-14 แต่หลี่ เสี่ยวเร่ยไม่
เป๋ ท�ำคะแนนตีเสมอ 15-15และท�ำคะแนนหนีไป
เป็ น 20-18 ก่อนชนะไป 21-18 ตีเสมอเป็ น 1-1
เกมสาม น้ องเมย์ ออกน�ำตังแต่
้ แรกและรักษา
การน�ำต่อไปเรื่ อยๆและชนะไป 21-14 สร้ าง
ประวัติศาสตร์ เป็ นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้ า
แชมป์โลก พร้ อมลบเลือนฝั นร้ ายของแบดมินตัน
ไทย หลังจากก่อเหตุวิวาทกันเองจนเป็ นข่าวดังไป
ทัว่ โลกเดือนกรกฎาคม (ที่มา komchadluek.net)
"น้ องเมย์" รัชนก อินทนนท์ คือใคร
"น้ องเมย์" รัชนก อินทนนท์ นัก กีฬาแบดมินตัน
ชาวไทย ที่วนั นี ้ เธอคือมือหนึง่ ของโลก แชมป์โลก
แบดมินตัน ที่ทงเก่
ั ้ งและดี เป็ นที่ชื่นชมในเรื่ อง
ความอ่อนน้ อมถ่อมตน เรี ยกได้ วา่ เธอคือ ทูต
วัฒนธรรม
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น้ องเมย์ รัชนก แชมป์แบดมินตันหญิงของโลก

ที่สดุ ในการแข่งขัน BWF World
Junior Championships ครัง้ ที่ 14 ที่
ประเทศมาเลเซีย ซึง่ เป็ นการแข่งขัน
แบดมินตันระดับเยาวชนโลก ต่อมา
ในปี พ.ศ.2553 เธอสามารถป้องกัน
แชมป์รายการ BWF World Junior
Championships ได้
คูแ่ ม่ลกู ของน้ องเมย์ รัชนก อินทนนท์

ประวัติศาสตร์นักแบดมินตันหญิงไทย
คนแรก ที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถคว้า
แชมป์โลก มาครองได้ส�ำเร็จด้วยวัย 18 ปี
ประวัติ "น้องเมย์" รัชนก อินทนนท์
รัชนก อินทนนท์ ชื่อเล่น: เมย์ เกิดวันที่ 5
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เป็ นนักกีฬาแบดมินตันชาว
ไทย เกิดที่จงั หวัดร้ อยเอ็ด
      ในปี พ.ศ. 2552 รัชนก เป็ นแชมป์ที่อายุน้อย

ในปี พ.ศ.2554 น้ องเมย์ รัชนก
เป็ นนัก แบดมิ น ตัน ที่ ป ระสบความ
ส�ำเร็ จมากที่สดุ ในรายการ BWF
World Junior Championships เนื่องจากการ
แข่งขัน BWF World Junior Championships
2011 ที่จดั ขึ ้นที่ไทเปนัน้ รัชนกสามารถคว้ าแชมป์
รายการนี ้ได้ อีกเป็ นครัง้ ที่ 3 ติดต่อกัน ด้ วยอายุ
เพียงแค่ 16 ปี และเป็ นครัง้ แรกของการแข่งขัน
ระดับเยาวชนโลกที่อนั ดับที่ 1 ได้ แชมป์ 3 ปี ซ้ อน
      การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2011 น้ องเมย์ รัชนก
เป็ นหนึง่ ในผู้เล่นทีมหญิงทีมชาติไทย ที่เอาชนะทีม
ชาติอินโดนีเซียไป 3-1 โดยรัชนกชนะอาดริ ยนั ติ
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เฟอร์ ดาซารี ไปได้ 2-1 เซต ท�ำให้ ทีมชาติไทยคว้ า
เหรี ยญทองไปครอง โดยต่อมา รัชนก ได้ รับรางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยมหญิงจากสยามกีฬา
ที่
ประเทศไทย

น้ องเมย์ รัชนกในการแข่งขัน
BWF World Junior Championships 2011

ปี พ.ศ.2555 การแข่งขัน Thailand Open
Grand Prix รัชนก สามารถผ่านเข้ าไปสูร่ อบชิงชนะ
เลิศ  แต่แพ้ Saina Nehwal ไป 1-2 เซต ท�ำให้ ได้
เพียงอันดับสอง ในเดือนสิงหาคมปี เดียวกัน  เธอได้
เข้ าแข่งขันโอลิมปิ ก 2012 ที่ลอนดอน โดยสามารถ
ผ่านรอบแรกไปได้ ก่อนที่จะแพ้ หวัง ซิน จากจีน ใน
รอบ 8 คนสุดท้ ายไป 1-2 เซต

ความอ่อนน้อมของ "น้องเมย์"
รัชนก อินทนนท์
เอกลักษณ์ของ น้ องเมย์ รัชนก ระหว่างการ
แข่งขัน คือการแสดงสัมมาคารวะด้ วยการยกมือ
ไหว้ แก่ทกุ คนที่เกี่ยวข้ อง
จนกระทัง่ สมาคม

น้ องเมย์ รัชนก แชมป์แบดมินตันหญิงของโลก
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"น้ องเมย์" รัชนก อินทนนท์ แชมป์โลก! ผู้ออ่ นน้ อม แต่ไม่ออ่ นแอ

แบดมินตันของอินเดีย
ส่งหนังสือแสดงความ
ยกย่องเอกลักษณ์ดงั กล่าว
มายังสมาคม
แบดมินตันแห่งประเทศไทยด้ วย ว่า “เราไม่เคยเห็น
นักกีฬาคนไหนอ่อนน้ อมถ่อมตนอย่างที่รัชนกท�ำ 
การยกมือไหว้ เป็ นวัฒนธรรมของอินเดีย กับ
ไทย ที่สืบทอดกันมานาน การแสดงออกของรัชนก
ท�ำให้ เห็นถึงความศิวิไลซ์ของชาติไทย ที่มีความ
สูงส่งในการรู้จกั เคารพนับถือผู้อื่น รัชนก ท�ำ ให้ ชาว
อินเดียมองไทยด้ วยความรัก ท�ำให้ ชาวอินเดียรัก
และนับถือคนไทยมากกว่าก่อนหลายเท่า ความ
อ่อนน้ อมอ่อนโยนของ น้ องเมย์ เป็ นที่นา่ รักส�ำหรับ
คนไทยเลย
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เด็กพูดจาหยาบคาย

เรียบเรียงมาจากรายการ สุขกาย สบายใจ ทีอ่ อกอากาศทางช่อง DMC

...การพูดจาสุภาพอ่อนหวาน
ย่อมเป็ นที่รักของทุกคน แต่เมื่อไหร่ก็ตาม
ที่เด็กของเราพูดจาด้ วยค�ำหยาบคาย ย่อม
ท�ำให้ พอ่ แม่ เกิดความหนักใจไม่น้อยเลย
เด็กๆ พูดจาหยาบคายได้ อย่างไร?
ส่วนแรกมาจากการเลียนแบบที่ดี
จากคนในบ้ าน เพื่อน นอกโรงเรี ยน รวมถึงสื่อทาง
โทรทัศน์หรื อต่างๆที่เด็กเห็นได้ ทกุ วัน   แต่อย่างไร
ก็ตามพฤติกรรมพูดค�ำหยาบสามารถแก้ ไขได้ ง่าย
มาก โดยเฉพาะในช่วงที่เขายังเล็กอยู่ เด็กในวัย
อนุบาลหรื อวัยประถมจะเป็ นวัยที่แก้ ง่ายที่สุดใน
การพูดค�ำหยาบ

เราสามารถแก้ไขเด็กพูดหยาบคาย
ได้อย่างไร?
ถ้ าพ่อ แม่ บางท่านที่มีค�ำพูดไม่คอ่ ยมธุรส
วาจาเท่าที่ควร เราต้ องเริ่ มแก้ ไขจากพ่อ แม่ ก่อน
เพราเด็กๆต้ องจดจ�ำและเลียนแบบแน่นอน จากค�ำ
พูดที่พดู กันทุกวันเป็ นเรื่ องปกติ ก็จะเป็ นสาเหตุให้
เด็กพูดจาหยาบคายเป็ นเรื่ องปกติ แต่ถ้าพ่อ แม่ ไม่
ได้ พูดแต่เกิดจากการเลียนแบบจากเพื่อนหรื อสื่อ
ต่างๆ เราควรจะพูดกับเด็กว่า คุณพ่อ คุณแม่ ไม่
อนุญาตให้ พดู ค�ำหยาบเหล่านี ้ในครอบครัวของเรา
ซึง่ เป็ นกฎที่เราตังขึ
้ ้นส�ำหรับเด็กอนุบาล ประถม
เพราะเมื่อเราตังกฎขึ
้
้นมาเด็กก็จะรู้ ว่าเราตังกฎขึ
้
้น
มาและจะไม่ท�ำ 
๔๔

ครอบครัวต้ องให้ ก�ำลังใจในการแก้ ไขของเด็ก

ขณะเดียวกันถ้ าเป็ นเด็กที่โตขึน้ มาอีกระดับ
หนึง่ การพูดเลียนแบบหรื อการพูดค�ำหยาบ โดย
เฉพาะในกลุม่ เด็กวัยรุ่นบางครัง้ พ่อแม่ก็อาจจะต้ อง
ท�ำเป็ นไม่ร้ ูไม่เห็น บ้ าง เพราะเกิดจากที่เด็กพูดตาม
สื่อหรื อเพื่อนๆ  แต่ถ้ามีค�ำหยาบที่มากเกินไปก็ควร
มีการพูดคุยกันในบ้ านว่าควรพูดหรื อไม่ควร พูดใน
ช่วงเวลาไหนบ้ าง ตัวอย่างเช่น เวลาที่เราเล่นกัน
สนุกสนานเด็กบางคนอาจเผลอหลุดพูดออกมา แต่
ถ้ าเขาพูดออกมาว่าขอโทษก็เป็ นการแสดงว่า เขา
พยายามควบคุมค�ำพูดเหล่านัน  
้
ในกรณีที่เด็ก
พยายามควบคุม ตัว เองที่ จ ะไม่พูด ค�ำ หยาบแต่ก็
เผลอพูดออกมา คุณพ่อ คุณแม่ อาจจะต้ องมีวิธีให้
ก�ำลังใจและลงโทษ
การให้ ก�ำลังใจ เช่น ถ้ าเห็นว่าเขาก�ำลังจะ
เผลอหลุดค�ำหยาบออกมา ให้ เราเบนความสนใจ
ชวนเขาพูดเรื่ องอื่น   หรื อเมื่อพูดไปแล้ วเราจะไม่
ต�ำหนิกนั เรี ยกว่าเป็ นการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมนัน้
แต่ถ้าเป็ นเรื่ องที่เขาพูดประจ�ำและพูดเรื่ อยๆ หรื อ
บ่อยจนเป็ นที่นา่ ร� ำคาญ คุณพ่อ คุณแม่อาจจะต้ อง
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ถ้ าเกินที่จะแก้ ไขควรพาเด็กมาพบแพทย์

พูดคุยปรับความเข้ าใจกับเด็กเข้ าใจ

มีการลงโทษเขา แต่การลงโทษทางด้ านจิตวิทยา
หมายถึง การงดของที่เขาชอบหรื แการตัดสิทธิ
พิเศษต่างๆที่เขาจะได้    จะไม่ใช้ วิธีการตีกนั หรื อ
ตะโกนว่ากันด้ วยอารมณ์ เด็กๆจะเรี ยนรู้เรื่ องเหล่า
นี ้ได้ จากคุณพ่อ คุณแม่ที่เป็ นต้ นแบบที่ดี
ถ้ าเรายืนยันที่จะไม่ให้ เขาพูดค�ำหยาบเหล่า
นันเด็
้ กก็จะค่อยๆเลิกไป   แต่อย่างไรก็ตามถ้ าเด็ก
ไม่ยอมเลิกพูดค�ำหยาบ ให้ พอ่ แม่ ลองสังเกตเป็ น
เวลาสัก 1-2 สัปดาห์ ถ้ ายังมีค�ำหยาบหลุดออกมา
อยูบ่ อ่ ยๆ
คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้ องพามาพบ
จิตแพทย์วา่ สาเหตุที่แท้ จริ งเกิดจากอะไร
ซึง่ เคสนี ้เคยเกิดขึ ้นกับเด็กบางรายที่เผลอพูด
ค�ำหยาบออกมาบ่อย   เนื่องจากโรคบางอย่างซึง่
เกิดจากอาการทางกายบางอย่าง ส่ง ผลให้ เด็กพูด
ค�ำหยาบออกไปโดยที่ไม่ได้ ตงใจ
ั ้ แต่ถ้าเป็ นกรณีนี ้
สามารถแก้ ไขได้ ด้ วยการใช้ ยารั บ ประทาน  
เนื่องจากโรคบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ ้น  อาจจะพบ
ได้ อีกว่าโรคทางสมองหรื อ อุบตั เิ หตุทางสมองก็มี
ผลเช่นกัน   ซึง่ เคยเกิดกรณีที่เด็กพูดค�ำหยาบหลัง
จากที่ประสบอุบตั เิ หตุมา   ซึง่ ถ้ าเป็ นสาเหตุนี ้ควร
พาไปพบแพทย์ทางด้ านประสาทแพทย์ แต่ถ้าเด็ก
ไม่มีประวัติการประสบอุบตั เิ หตุ โรคหรื อการกระทบกระเทือนทางสมอง ก็ไม่มีสงิ่ ที่ต้องน่าเป็ นห่วง

ไม่ใช้ ก�ำลังและพูดจารุนแรง

การพัฒนาการของเด็ก?
สุดท้ ายแล้ วคุณพ่อคุณแม่ คือ ต้ นแบบที่ดี
ที่สดุ ในการพัฒนาลูก ถ้ าเราไม่พดู ค�ำหยาบ สอน
ลูกพูดแต่ค�ำที่ไพเราะเหมาะสม   เมื่อลูกพูดค�ำ
หยาบมาแล้ วเราเพิกเฉยหรื อลงโทษตามสมควร
แล้ วยังไม่ได้ ผล ควรจะต้ องพามาพบจิตแพทย์วา่
สาเหตุที่แท้ จริ งมาจากอะไร เพราะหลายครัง้ ที่พบ
ว่าปั ญหาบางอย่างเกิดจากหลายปั จจัยร่วมกัน
      ซึง่ บางครัง้ ต้ องอาศัยบุคคลที่ 3 คือแพทย์มา
ร่วมด้ วย ซึง่ เราต้ องน�ำมามองดูร่วมกัน เด็กทุกวันนี ้
ต้ องการการปูพื ้นฐานที่ดี โดยเฉพาะเรื่ องของศีล
ธรรมค�ำ  หยาบก็เป็ นศีลธรรมอีกข้ อหนึง่ เพราะ
ฉะนันคุ
้ ณพ่อ คุณแม่จะปลูกฝั งเรื่ องนี ้ให้ เด็กได้
อย่างไร และเป็ นผู้ที่สามารถปลูกฝั งเรื่ องนี ้ให้ กบั
เด็กได้ งา่ ยที่สดุ ฉะนันเด็
้ กพูดค�ำหยาบมาก น้ อย
หรื อไม่พดู เลย เมื่อเขาโตขึ ้น การพูดจาไพเราะ พูด
แต่ความจริ งและพูดในเวลาที่เหมาะสมจะท� ำให้
เราเป็ นที่รักของคนอื่นๆ
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