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ข่าวบุญต่างประเทศ

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ภายในงานสาธุชนทุกท่ า น ไ ด้ ร่ ว ม กั น ส ว ด ม น ต์
ท�ำวัตรเช้ า   ก่อนที่จะได้ ร่วม
กันจัดสหวาระเดือนเกิด จาก
นัน้ พิ ธี จุด เที ย นใจไฟนิ รั น ดร์
อนันตชัย และพิธีทอดผ้ าป่ า
สร้ างวัด พระธรรมกายสวิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ ป ร ะ จ� ำ เ ดื อ น
กันยายน โดยมีกลั ยาณมิตร
ศศิธร กรดสุวรรณ และ
กัลยาณมิตรบรรจง ไชยเม็ง
น�ำกล่าวค�ำถวาย ส่วนพิธี
กล่าวค�ำถวายคิลานเภสัช มี
กั ล ย า ณ มิ ต ร ป ร ะ เ ทื อ ง
โบราณมูล และ กัลยาณมิตร
สมบูรณ์ ภูผา่ นแก้ ว น�ำกล่าว
ค�ำถวาย
ต่ อ ด้ ว ย พิ ธี ก ล่ า ว ค� ำ
ไทยธรรม มีกลั ยาณมิตรเครื อ
ชา บุญยงค์  และ กัลยาณมิตรนิยม เกรซ น�ำกล่าว
ค�ำถวาย, พิธีกล่าวค�ำถวายยานพาหนะแก้ ว มี
กัลยาณมิตรน้ อย อับปรื อ และ กัลยาณมิตรสุภาวดี
้ นพิธีถวาย
โฟนคันเนล น�ำกล่าวค�ำถวาย จากนันเป็
ภัตตาหารเป็ นสังฆทาน โดยมีกลั ยาณมิตร เขมิกา
พรี เดอร์ เซ่น และ กัลยาณมิตรยุพิน ไรม์เพรค์ น�ำ
กล่าวค�ำถวาย  ก่อนที่ทกุ ท่านจะได้ ร่วมกันตักบาตร
ข้ าวสารอาหารแห้ งและถวายภัตตาหารเพลแด่พระ

พิธีจดุ เทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัยและพิธีทอดผ้ าป่ า

อาจารย์ ส�ำหรับบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้ วย
ความอบอุน่ และสนุกสนานบุญบันเทิง ทุกท่าน
ที่มาร่ วมพิธีครัง้ นี ้ต่างปี ติเบิกบานใจในบุญที่ได้ มา
ร่วมกันปฏิบตั ธิ รรม สัง่ สมบุญบารมีให้ ยิ่งๆขึ ้นไป
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ข่าวบุญในประเทศ
ศูนย์การศึกษาเขาแก้ วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้ าป่ า

ส�ำหรั บพิธีกรรมภายใน
งาน พระศุภโชค สุภคฺโค ท่าน
ประธานสงฆ์ น�ำสวดมนต์
บูชาพระรัตนตรัย และเจริ ญ
สมาธิ ภาวนาท�ำใจให้ ผอ่ งใส
ไว้ ที่ศนู ย์กลางกาย เมื่อพร้ อม
จึงได้
ทังกายและใจแล้
้
ว
พ ร้ อ ม ใ จ กั น ป ร ะ ก อ บ พิ ธี
อั ญ เ ชิ ญ ผ้ า ไ ต ร เ ข้ า สู่
ศูนย์กลางพิธี   ก่อนที่จะ
ประกอบพิ ธี ก ล่ า วค� ำ ถวาย
กล่าวค�ำถวาย
ผ้ าป่ า
จตุปัจจัยไทยธรรม และกล่าว
ค� ำ ถ ว า ย ภั ต ต า ห า ร เ ป็ น
สังฆทาน จากนันประธาน
้
สงฆ์ ได้ กล่าวสัม โมทนี ยกถา
และให้ พร เป็ นอันเสร็จพิธีใน
ภาคสาย
ภาคบ่า ยคณะเจ้ า ภาพ
และสาธุชนผู้มีบญ
ุ ได้ พร้ อมใจกันน�ำขบวนข้ าวสาร
เข้ าสูศ่ นู ย์กลางพิธี
ตามด้ วยพิธีจดุ เทียนใจชัย
สุวรรณรัตนคีรี เพื่อมุง่ บูชาพระรัตนตรัย เนื่องใน
วาระเข้ าพรรษา เข้ าถึงธรรม และพิธีกล่าวค�ำถวาย
ข้ าวสาร จากนันเป็
้ นพิธีสวดปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศ
ส่วนบุญกุศลให้ กบั หมูญ
่ าติผ้ ลู ว่ งลับไปแล้ ว ซึง่ พิธี
สวดปุพพเปตพลีนี ้ ทางศูนย์การศึกษาเขาแก้ ว
เสด็จได้ จดั ขึ ้นทุก ๆ วันเสาร์ ต้นเดือน อีกทังยั
้ งเป็ น

อัญเชิญผ้ าไตรเข้ าสูศ่ นู ย์กลางพิธี
น�ำขบวนข้ าวสารเข้ าสูศ่ นู ย์กลางพิธี

วันที่คณะพระภิกษุ จากโครงการบวชทดแทนคุณ
บุพการี บวชพระทุกเดือนได้ อยูจ่ นครบโครงการ
อบรม จึงเป็ นโอกาสดีที่จะได้ แผ่สว่ นกุศลไปยังผู้
ล่วงลับในครัง้ นี ้ด้ วย
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เข้าพรรษา..

ต้องหนีกฎแห่งกรรมให้พน
้
พระธรรมเทศนาโดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
เข้ าพรรษา ปี พุทธศักราช 2546

ทังสิ
้ ้น โดยเฉพาะมนุษย์ไม่วา่ จะคิด พูด ท�ำ
้ ้น คิดดี พูดดี ท�ำดี
ล้ วนแต่มีวิบากเป็ นผลทังสิ
ก็มีวิบากที่ดี คิดไม่ดี พูดไม่ดี ท�ำไม่ดีก็มี
วิบากที่ไม่ดีเกิดขึ ้น

วันนี ้ วันที่ 9 ของการเข้ าพรรษา พรรษานี ้ชื่อ
ว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม พระเห็นพระ เณร
เห็นพระ โยมเห็นพระ เป้าหมายชีวิตของมนุษย์คือ
ท�ำพระนิพพานให้ แจ้ งและสร้ างบารมีต้องท�ำพระนิพพาน ให้ แจ้ ง เพราะในวัฏสงสารนันมี
้ ภยั มาก ที่
ส�ำคัญคือภัยในอบาย หากเราท�ำบาปก็จะไปเกิด
เป็ นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เป็ นต้ น
แม้ ในมนุษย์ก็มีภยั สารพัดภัยเลย จะเกิดเป็ นอะไร
ก็ไม่แน่นอน เดี๋ยวขึ ้น เดี๋ยวลง เดี๋ยวไปสวรรค์ เดี๋ยว
ไปอบาย เดี๋ยวเป็ นคนสวย คนหล่อ เดี๋ยวก็ขี ้เหร่
เดี๋ยวรวย เดี๋ยวจน เดี๋ยวเป็ นพระราชา เดี๋ยวเป็ น
ยาจก วณิพก ผลัดเปลี่ยนกันอย่างนันอยู
้ เ่ รื่ อยๆ
และที่ส�ำคัญทุกคนที่เกิดในสังสารวัฏล้ วนตกอยู่ใน
กฎแห่งกรรมทังสิ
้ ้น
กฎแห่งกรรม พระสัมมาสัมพุทธไม่ได้ ตงขึ
ั ้ ้น
แต่พระองค์ไปรู้ไปเห็นมาแล้ วมีมหากรุณาจึงน�ำมา
สอนสัตวโลกเพราะความสงสาร กฎแห่งกรรมนี ้ตัง้
ขึ ้นโดยผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมาก เป็ นฉากหลังบังคับ
สรรพสัตว์ทงหลายล้
ั้
วนตกอยู่ภายใต้ กฎแห่งกรรม

กฎแห่งกรรมไม่มีเปลี่ยนแปลง ไม่มีเว้ น
แต่กฎหมายเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ใน
ทุกภูมิภาคทัว่ โลกก็ยงั มีแตกต่างกันไปแล้ ว
แต่ความจ�ำเป็ น แต่กฎแห่งกรรมนันคงที
้ ่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง บางอย่างถูกกฎหมายแต่
ผิดกฎแห่งกรรม ถึงแม้ ไม่ตดิ คุกแต่ก็ไปอบาย
เพราะฉะนัน้ กฎแห่งกรรมจึงส�ำคัญมาก ภัยนี ้
เป็ นภัยที่อนั ตรายอย่างใหญ่หลวงในสังสารวัฏ จะ
มีทางหนีกฎแห่งกรรมได้ ก็ต้องหลุดจากภพสามไป
สูอ่ ายตนนิพพาน ฉะนัน้ เกิดมาก็เพื่อท�ำพระนิพพานให้ แจ้ ง เพราะเหตุนี ้ถึงจะต้ องท�ำอย่างไร
ก็ได้ ให้ หลุดพ้ นจากภพสาม จะหลุดได้ ก็ต้องขจัด
กิเลสอาสวะให้ หมดสิ ้นไป มรรคผลนิพพานอยูใ่ น
ตัวของเรา เริ่ มต้ นที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ 7 ด้ วย
การน�ำใจมาหยุดนิ่งเฉย ๆ จับหลักอย่างนี ้ได้ ก็
สบายแล้ ว ไปอยูต่ รงไหนก็ได้ เพราะฉะนันพรรษานี
้
้
เราก็ต้องมาฝึ กหยุดฝึ กนิ่ง ให้ โอกาสกับตัวเราได้ ท�ำ
หยุดท�ำนิ่ง มีชวั่ โมงหยุด ชัว่ โมงนิ่ง ชัว่ โมงกลาง
บ่อย ๆ เราก็จะเข้ าถึงพระในตัวได้ ซึง่ ทุกคนมีสทิ ธิ์
เข้ าถึงได้ ทงนั
ั ้ น้ และก็สามารถเข้ าถึงได้ ทกุ วันตลอด
เวลาเลย
หยุดตอนไหน ถึงตอนนัน้ เป็ น อกาลิโก ไม่
ก�ำหนดกาลเวลา แล้ วหยุดกับนิ่งขึ ้นอยูก่ บั ความ
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กฎแห่งกรรมไม่มีเปลี่ยนแปลง ไม่มีเว้ น

ขยันหรื อขี ้เกียจ ความสมัครใจของเรา ถ้ าเราเต็มใจ
สมัครใจอยากจะเข้ าถึงก็ถงึ ถ้ าไม่สมัครใจที่จะเข้ า
ถึงก็ไม่ถงึ แล้ วแต่เราจะปรารถนาอย่างไรก็ไขว่คว้ า
เอา ชีวิตเรา เราก็ต้องดีไซน์ของเราเอง
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
จากหนังสือบางสิง่ ที่แสวงหา
โดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

เป้าหมายชีวิตของมนุษย์คือท�ำพระนิพพานให้ แจ้ ง
และสร้ างบารมี
www.kalyanamitra.org
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โครงการ IE Camp (International Ethics Camp)
ระหว่างวันที่ 11-21 ตุลาคม พ.ศ.2556

ถ้าเพียงแค่

10 วัน

ในช่วงปิดเทอม เป็นโอกาสที่ท�ำให้คุณได้...
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...รู้เคล็ดลับที่จะท�ำให้การเรียนดีขึ้น
ได้ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพมากแค่ไหน?
รู้หลักว่าจะประสบความส�ำเร็จในชีวิตได้อย่างไร?
คุ ณ ต้ องไม่ พ ลาดที่ จ ะเข้ ามาสั ม ผั ส กั บ
ประสบการณ์ที่คณ
ุ อาจไม่เคยเจอที่ไหน และมัน
อาจจะเปลี่ ย นชี วิ ต ที่ เ หลื อ อยู่ ทั ง้ หมดของคุ ณ
ก็ได้ ………ไม่เพียงเท่านัน้ ……สิ่งที่คุณได้ รับ…..
อาจจะท�ำให้ ในอนาคต คุณเป็ นคนหนึง่ ที่จะเป็ น
ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงโลกใบนี ใ้ ห้ ดี
ขึ ้น……...
โครงการ iE Camp (International Ethics
Camp) เป็ นโครงการที่จดั ขึ ้นเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่
ให้ มีความ พร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ที่ต้องการทักษะทางภาษา ความคิดสร้ างสรรค์การ
ท�ำงานเป็ นทีม ความเป็ นผู้น�ำ  และความฉลาดทาง
อารมณ์ ผู้เข้ ารับการอบรมจะได้ รับการถ่ายทอด
ทักษะจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ทังภาคการศึ
้
กษา
ธุรกิจ บันเทิง การเมือง การปกครอง และการ
พัฒนาสังคม การอบรมครัง้ นี ้เป็ นการอบรมที่ใช้
หลักการทางพระพุทธศาสนาเป็ นบรรทัดฐาน ถือ
เป็ นโอกาสส�ำคัญที่ผ้ ูเข้ ารั บการอบรมจะสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตน ให้ พร้ อมต่อการเข้ าสูส่ งั คม
โลกที่ท้าทายต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
2. สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ ดี
หรื ออย่างน้ อยสามารถสนทนาภาษาอังกฤษใน
ระดับพื ้นฐานได้
3. สนใจท ากิจกรรมระหว่างการเรี ยน เช่น
กิจกรรม ชมรม/คณะ/ค่าย กิจกรรมเพื่อ
การสร้ างประโยชน์แก่สว่ นรวมหรื อกิจกรรมเพื่อ

การพัฒนาตนเอง
หมายเหตุ : ผู้สมัคร ต้ องไม่เป็ นโรคลมชัก ไม่เป็ น
โรคเกี่ยวกับจิต/ประสาท (เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามใน
การปฏิบตั สิ มาธิ

ข้อปฏิบัติในการอบรม

เนื่ อ งจากเป็ นโครงการที่ มี ก ารอบรมสมาธิ
การรักษาศีล 8 จะช่วยให้ เกิดความเรี ยบร้ อย
ระหว่างผู้เข้ ารับการอบรมและส่งเสริ มการปฏิบตั ิ
ธรรม อันจะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ เู ข้ ารับการ
อบรม
1) สามารถรักษาศีล 8 ได้ ครบถ้ วน
ตลอดระยะเวลาอบรม
2) แต่งกายด้ วยชุดที่ใส่สบายคล่องตัว มิดชิด
เรี ยบร้ อยสุภาพ สีสภุ าพ
- เสื ้อ : สีออ่ น (ควรเป็ นเสื ้อสีขาว) คอเสื ้อไม่ลกึ
เนื ้อผ้ าไม่บางเกินไป เป็ นเสื ้อมีแขน
(ไม่ใช่เสื ้อแขนกุด)
- กางเกง : กางเกงขายาว เช่น กางเกงผ้ า
ฝ้าย,กางเกงวอร์ ม
3) เตรี ยมรองเท้ าที่สภุ าพ และคล่องตัวในการลง
ปฏิบตั หิ น้ าที่นอกสถานที่ เช่น รองเท้ าล�ำลอง
หรื อรองเท้ าผ้ าใบมาด้ วย และไม่ควรใส่รองเท้ า
ส้ นสูง เพื่อความสะดวกในการร่วมกิจกรรมที่
ต้ องการความคล่องตัวระหว่างอบรม
4) ผู้เข้ าอบรมสามารถซักผ้ าในระหว่างการอบรม
ได้ แต่ก็ควรเตรี ยมเสื ้อผ้ ามาใช้ ให้ เพียงพอ
ต่อเนื่องได้ อย่างน้ อย 3-4 วัน
๙
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สิ่งที่ควรน�ำมาในการอบรม

1)สมุดบันทึกส่วนตัว ปากกา/ดินสอ
2)ยาประจ�ำตัว (ถ้ ามี)
3)ไม่ควรน�ำของมีคา่ เข้ าในการอบรมด้ วย เนื่องจาก
จะท�ำให้ กงั วลในการดูแล (ทรัพย์สนิ ส่วนตัวให้ ดแู ล
ติดตัวตลอดเวลา)
ข้ อห้ ามในการอบรม / สิง่ ที่ห้ามน�ำมาในการอบรม
ห้ าม น�ำของมึนเมาเช่นสุราเมรัย สิง่ เสพติด อาวุธ
ทุกชนิด สื่อ/รูปอนาจารทุกประเภท หากพกพา/เปิ ด
๑๐

สื่อดังกล่าว หรื อทะเลาะวิวาทในระหว่างอบรม จะ
ถูกตัดสิทธิ์ในการอยูอ่ บรมต่อ และให้ ออกจากการ
อบรมทันที (โดยไม่คืนเงินลงทะเบียน)

วิธีสมัคร-การรับสมัคร

- วันสุดท้ ายของการส่งใบสมัคร
คือวันที่ 1 ตุลาคม 2556
- ส่งไฟล์ใบสมัครทาง email

www.kalyanamitra.org

: iethicscamp@gmail.com (จะมีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก่อนยืนยันรับเข้ าอบรม)
- โครงการจะยืนยันการรับการเข้ าอบรม
ของท่าน ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2556

เอกสารที่ใช้สมัคร

- ไฟล์ใบสมัคร ( Application Form )
- ไฟล์รูปภาพหน้ าตรงของท่าน จ�ำนวน 1 ไฟล์
(ใส่ในไฟล์ใบสมัคร)
- ส�ำเนาบัตรประชน หรื อ ส�ำเนา Passport
(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ)

สถานที่อบรม

POP House 50 หมูบ่ ้ านตะวันธรรม
ต�ำบลคลองสอง จ.ปทุมธานี

วันเข้ารับการอบรม

- ลงทะเบียนผู้เข้ าอบรม เวลา 16.30 น.
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ POP House
- ระยะเวลาอบรม (คอร์ ส 10 วัน)
: 11 – 21 ตุลาคม 2556 ณ POP House

การจ่ายค่าอุปกรณ์การอบรม

จ�ำนวน 500 บาท/ท่าน (โดยจ่ายได้ ในวันลงทะเบียน)

มอบก�ำลังใจ......

ส่งความรักและความห่วงใย
ผ่านทาง e-card
กับ www.dmc.tv
มีให้คุณเลือกหลายแบบหลากสไตล์

อีการ์ดธรรมะ อีการ์ดค�ำคม
อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้ก�ำลังใจ
อีการ์ดวันส�ำคัญและอื่นๆ อีกมากมาย
www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
www.kalyanamitra.org

๑๑

พุทธสุภาษิต

เรือ่ ง..คนท�ำจริงไม่ทงิ้ หัวใจ ๔

จากหนังสือ พุทธภาษิตสะกิดใจ เล่มที่ ๓

สาธุ โข สิปฺปกํ นาม, อปิ ยทิสํ กีทิสํ,
"ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง
จะยังประโยชน์ให้ส�ำเร็จได้"

พุทธศาสนสุภาษิต
ศิลปะ ในที่นี ้ หมายถึง ความเฉลียวฉลาด
เชี่ยวชาญในความรู้
อันเป็ นเครื่ องมือในการ
ประกอบอาชีพประเภทใดประเภทหนึง่
ขอให้ มี
ความรู้จริ งๆ แม้ เพียงอย่างเดียว ก็สามารถจะยึด
เป็ นอาชีพเลี ้ยงตนไปตลอดชีวิตได้
ในปั จจุบนั นี ้ อาชีพของแต่ละคน จะต้ องมีการ
แข่งขันกันจะรู้ เฉลียวฉลาดในการผลิตอย่างเดียว
ไม่ได้ จะต้ องรู้จกั การพัฒนา รู้จกั การตลาด รู้การใช้
จิตวิทยาดึงลูกค้ า รู้จกั ผลิกแพลงให้ ทนั กับสมัย
นิยม สามารถจะขยายกิจการให้ กว้ างไกลออกไป
เป็ นต้ น จึงจะส�ำเร็ จประโยชน์

ช�ำนาญ ในงานนันจริ
้ งจัง โดยอาศัยหลักแห่งความ
ส�ำเร็ จ ๔ หรื อ หัวใจ ๔ ในการท�ำงาน คือ พอใจ ตังใจ
้ - ใส่ใจ - ใฝ่ ใจ ที่เรี ยกว่า อิทธิบาท
ก่อนอื่นจะต้ องปลูกความพอใจ ให้ เกิดขึ ้นกับ
เมื่อเห็นว่าอาชีพนี ้ถูกกับ
งานที่จะท�ำนันก่
้ อน
อัธยาศัย และกาลเวลาที่จะท�ำได้ จากนันก็
้ ตงใจ
ั ้ มี
ความขยันอดทน ไม่เบื่อหน่ายและเกียจคร้ าน ใน
ขณะท�ำงาน ก็จะต้ องใส่ใจ ก�ำหนดจดจ�ำ  มีจิต
จดจ่ออยูก่ บั งาน และสุดท้ าย คือ จะต้ องใฝ่ ใจ
พิจารณาให้ ถกู ต้ องด้ วยปั ญญา
เพราะฉะนัน้ เกิดมาเป็ นคนจะต้ องดิ ้นรน เพื่อ
หาอาชีพการงาน อันเป็ นหลักชีวิต โดยสุจริ ตธรรม
ควบคูไ่ ปกับหลักธรรมอันจะน�ำไปสูห่ ลักฐาน ด้ วย
วิทยาการความรู้อนั สมบูรณ์ ขอให้ คดิ ว่า
๑. ศิลปวิทยา เป็ นที่มาของความส�ำเร็ จ ใช้
ปั ญญาเข้ าช่วยมีความรวยเป็ นผลผลิต
๒. คนดีมีราคาที่คา่ งาน คนชัว่ หมดราคาที่
เกียจคร้ าน

การประกอบอาชีพในการท�ำมาหากิน นับว่า
เป็ นหัวใจหลักของการด�ำเนินชีวิต และการท�ำการ
งานนัน้ ก็ไม่ควรรังเกียจงานว่าเป็ นงานนันต�
้ ่ำ  ใน
เมื่อเรายังหางานที่ดีกว่านี ้ยังไม่ได้ แม้ แต่พนักงาน
กวาดถนนของเทศบาล ก็ยงั สามารถท�ำเงินส่งให้
ลูกเรี ยนหนังสือจนจบปริ ญญาได้
พระพุทธเจ้ าทรงตรัสสอนว่า ขึ ้นชื่อว่าศิลปะ
จะเป็ นขันสู
้ ง หรื อชันต�
้ ่ำ  ขอให้ มีความเชี่ยวชาญ
๑๒
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พุทธสุภาษิต เรือ
่ ง..หลักเกณฑ์เลือกเฟ้นคน
จากหนังสือ
พุทธภาษิตสะกิดใจ เล่มที่ ๓

มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ

"การรู้จักประมาณ ยังประโยชน์
ให้ส�ำเร็จทุกเมื่อ"

พุทธศาสนสุภาษิต
การรู้จกั ประมาณ หมายความว่า การรู้จกั
ความพอดีบคุ คลที่ร้ ูจกั ประมาณ ย่อมจะไม่ท�ำสิง่
ใดให้ เกินความพอดี หรื อย่อหย่อนจนเกินไป มีการ
ใช้ จา่ ยให้ พอแก่ฐานะ ท�ำงานตามก�ำลังของตน
และลงทุนตามก�ำลังทรัพย์ ที่พอจะหาได้
การท�ำงาน นอกจากจะรู้จกั ประมาณแล้ ว ยัง
จะต้ องรู้จกั กาลเวลาและสถานที่ เช่น เวลาไหน
เหมาะสมที่ จ ะค้ า ขายอะไรฤดูไ หนควรปลูก พื ช
อะไร ราคาจึกจะดี และสถานที่ตรงไหนเหมาะสม
กับการท�ำงานอย่างนี ้ การรู้จกั ประมาณอย่างนี ้
การงานจะส�ำเร็ จผลได้ ดี
ผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยโบราณ ชอบพูดยกย่องคน
ดีวา่ "เด็กคนนี ้มันดี ไม่กิน ไม่เล่น ขยันท�ำงาน" ถ้ ามี
ชายหนุม่ จะไปขอลูกสาวใคร จะต้ องผ่านการคัด
เลือกก่อน หลักการคัดเลือกมี ๓ อย่าง คือ ไม่กิน ไม่เล่น - ขยันท�ำงาน ถ้ าใครมีสมบัติครบ ๓ ประการ
ทางฝ่ ายของหญิงก็จะตอบตกลง และไปสูข่ อกัน
ตามประเพณี นี ้เป็ นหลักการคัดเลือกคนในสมัย
นัน้
หลักความจริ งมีอยูว่ า่ คนที่ท�ำให้ ครอบครัว
ยากจนนัน้ มาจาก กิน - เล่น - เกียจคร้ าน บางที
เขาเรี ยกว่า คนชาวเกาะ คือชอบเกาะคนอื่นเขากิน

     พระพุทธเจ้ าทรงตรัสเตือนว่า บุคคลจะต้ องรู้จกั
ประมาณหมายความว่า ถ้ าเป็ นคนจน ก็จะต้ อง
รู้จกั ประหยัด อดทนอดออม ไม่ควรจะไปกินอาหาร
ที่แพงเกินฐานะ ตามคลับตามบาร์ เมื่อเผลอเข้ าไป
ก็อดไม่ได้ ที่จะต้ องเมาสุรา เมื่อเมาสุราก็จะต้ องไป
ต่อนารี ดีไม่ดีก็จะพาเข้ าบ่อนการพนันอีก กว่าจะ
กลับถึงบ้ านก็ดกึ ดื่นเที่ยงคืน ตอนเช้ าก็นอนตื่นสาย
เมื่อตื่นมาแล้ วก็เพลียไม่อยากท�ำงาน พอตกเย็นไป
เข้ าบาร์ อีก เป็ นอย่างนี ้ตลอดไป กลายเป็ นคนติด
อบายมุขไปในที่สดุ
      เพราะฉะนัน้ การรู้จกั ประมาณในทุกๆสิง่
สามารถจะยังประโยชน์ให้ ส�ำเร็ จได้ และการงาน
นันก็
้ จะไม่ผิดพลาดล้ มเหลวเพราะนี ้ เป็ นหลักการ
มัชฌิมาปฎิปทาที่ถกู ต้ อง ขอให้ คดิ ว่า
     ๑. รู้จกั ประมาณ จะท�ำการส�ำเร็ จ ท�ำเศรษกิจพอ
เพียงหลบเลี่ยงความเท็จ
     ๒. ไม่กิน ไม่เล่น เป็ นงาน เป็ นหลักการคนดีถ้า
ท�ำได้ ด้วย จะช่วยให้ มงั่ มี
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๑๓

ภาวะโลกร้อน. หวัน่ น�ำ้ แข็งกรีนแลนด์ละลาย

ท�ำชาวโลก 500 ล้านชีวติ ไร้ทอี่ ยู่

แผนภาพนี ้จะแสดงการเปรี ยบเทียบให้ คณ
ุ เห็นได้ ชดั ว่าการหดตัวลงของน� ้ำแข็งในแต่ละปี ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา  

ภาวะโลกร้อน
ข่าวภาวะโลกร้ อน
ธารน� ้ำแข็งละลายที่
ก รี น แ ล น ด์ ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น น� ำ้ แ ข็ ง ล ะ ล า ย ที่
กรี นแลนด์-ภูเขาหิมาลัยละลายหมด

สาเหตุภาวะโลกร้อน
สาเหตุภาวะโลกร้ อน นักสิง่ แวดล้ อมห่วงธาร
น� ้ำแข็งกรี นแลนด์-ภูเขาหิมาลัยละลายหมด อาจ
กระทบชาวโลก 500 ล้ านชีวิตต้ องไร้ ที่อยูอ่ าศัย

เว็บไซต์ฟอร์ บส์ รายงานเมื่อวันที่ 6 กันยายนว่า
นายโรเบิร์ต เพอร์ เวส ที่ปรึกษาด้ านสิง่ แวดล้ อม
ออสเตรเลีย และหนึง่ ในคณะกรรมการขององค์การ
กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) แสดงความวิตก
ว่า ในอนาคตประชากรโลกกว่า 500 ล้ านคนอาจ
จะไม่มีที่อยูอ่ าศัย หากธารน� ้ำแข็งในกรี นแลนด์
และบนเทือกเขาหิมาลัยละลายหมด เพราะภาวะ
โลกร้ อน

๑๔

www.kalyanamitra.org

ผลกระทบภาวะโลกร้อน
เ กิ ด จ า ก ส ภ า พ อ า ก า ศ ที่
เปลี่ยนแปลงเพราะภาวะโลกร้ อน โดย
เมื่อไม่นานมานี ้ นายโรเบิร์ต เพอร์ เวส
เพิ่ ง ได้ เ ดิ น ทางไปส� ำ รวจธารน� ำ้ แข็ ง ที่
กรี นแลนด์ ธารน� ้ำแข็งโคลัมเบียของ
ประเทศแคนาดา พบธารน� ้ำแข็งขนาด
ใหญ่อีก 12 แผ่นในบริ เวณใกล้ เคียงกัน
ซึง่ จากการส�ำรวจในครัง้ นัน้ เขาได้ พบ
ว่า อุณหภูมิในทะเลกรี นแลนด์นนอุ
ั ้ น่
ขึ น้ กว่ า เดิ ม มากเพราะภาวะโลกร้ อน
จนท� ำ ให้ เ กิ ด สัต ว์ น� ำ้ สายพัน ธุ์ ใ หม่ อี ก
กว่า 100 สายพันธุ์ใต้ ท้องทะเล
        นายโรเบิร์ต ระบุวา่ ปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ ้นนี ้แสดงให้ เห็นว่า กรี นแลนด์
ก�ำลังตกอยูใ่ นอันตราย และยิ่งไปกว่า
นัน้ หากธารน� ้ำแข็งกรี นแลนด์ละลาย
จนหมด อาจท�ำให้ ระดับน� ้ำทะเลเพิ่มสูง
ขึ ้นอีก 9-15 ฟุต หรื อประมาณ 2.7-4.5
เมตรเลยทีเดียว ซึง่ แน่นอนว่า หากเกิด
เหตุการณ์เช่นนี ้ จะส่งผลกระทบต่อ
ประชากรโลกมากกว่า 500 ล้ านคนที่
ต้ องไร้ ที่อยูอ่ าศัย นี่เป็ นผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้ อนที่ก�ำลังเผชิญอยู่
ผลกระทบจากภาวะโลกร้ อน
เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ ที่ก�ำลัง
เกิดขึ ้นในเทือกเขาหิมาลัย ซึง่ เป็ นแหล่ง
ต้ นน� ้ำส�ำคัญที่ชาวจีน และชาวอินเดีย
กว่า 2 พันล้ านคนใช้ อปุ โภคบริ โภค เพราะขณะนี ้  
โรเบิร์ต เพอร์ เวส พบว่า น� ้ำแข็งที่ปกคลุมเทือกเขา
หิมาลัยมีความกว้ าง และความหนาลดลงจากเดิม
ที่เคยวัดในช่วงปี ค.ศ.1980 ถึง 50 เปอร์ เซ็นต์ ไม่

น� ้ำแข็งกรี นแลนด์ละลายสาเหตุจากภาวะโลกร้ อน
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ว่ า น� ำ้ แข็ ง ในบริ เวณมหาสมุ ท ร
อาร์ กติกละลายเร็ วขึ ้นกว่าเดิม และ
อุ ณ หภู มิ ก็ สู ง ขึ น้ อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
ดาวเที ย มของนาซาได้ เ ก็ บ ข้ อ มูล
ตังแต่
้ ปี 2002 แสดงให้ เห็นถึงฤดู
ใบไม้ ร่วงอันเป็ นช่วงน� ้ำแข็งละลาย
ที่คืบคลานมาเร็ วผิดปกติ ในแถบ
ไซบีเรี ยเหนือและอลาสกา เท็ด
สคัมโบส
จากมหาวิทยาลัย
โคโลราโดชี ้ว่า การละลายของน� ้ำ
ต่างกับปริ มาณน�ำ้ แข็งในมหาสมุทรอาร์ กติกที่ลด
ลงไปถึง 50 เปอร์ เซ็นต์ เนื่องมาจากความร้ อนที่พดั
พาเข้ าไปในน� ้ำทะเล ท�ำให้ อณ
ุ หภูมิของน� ้ำทะเล
เปลี่ยนแปลงไปราว 4-5 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ เขาย� ้ำว่า
ความจริ งที่เกิดขึ ้นในวันนี ้ ท�ำให้ เขาวิตกกังวลต่อ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตเป็ นอย่างมาก

วิธีลดโลกร้อน
สิ่งแวดล้ อมที่นักวิทยาศาสตร์ ทั่วโลกจะเป็ น
ห่วงเป็ นใยมากที่สดุ
คือปรากฏการณ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรื อภาวะโลกร้ อน

แพนด้ าแดง สัตว์นา่ รัก จากเทือกเขาหิมาลัย
อาจได้ รับผลกระทบจากภาวะโลกร้ อน

นิตยสารไทม์ ได้ พาดหัวข่าวว่า "ภาวะโลกร้ อน
เป็ นเรื่ องที่พวกเราต้ องกังวลกันให้ มากๆ เพราะมัน
ไม่ใช่ปัญหาในอนาคตอีกต่อไป แต่ก�ำลังคืบคลาน
เข้ ามาท�ำลายโลกสีน� ้ำเงินใบนี ้อยูท่ กุ ขณะ"

แข็งขัวโลกมี
้
แนวโน้ มจะเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว จาก
สัญญาณที่ระบุได้ ชดั เจนก็คืออุณหภูมิบริ เวณขัว-้
โลกเหนือเพิ่มขึ ้นอย่าง รวดเร็ วในรอบทศวรรษนี ้

รูปธรรมส�ำคัญต่อภาวะโลกร้ อน
และนัก
วิทยาศาสตร์ ทวั่ โลกพากันกังวลมากที่สดุ ก็คือ การ
ละลายของน� ำ้ แข็ ง ขั ว้ โลกที่ ก� ำ ลัง ละลายอย่ า ง
ศูนย์
รวดเร็วในระยะเวลาสองสามปี ที่ผา่ นมา
ข้ อมูลน� ้ำแข็งและหิมะแห่ง ชาติของสหรัฐอเมริ กา
ได้ เปิ ดเผยการส�ำรวจขัว้ โลกเหนื อด้ วยดาวเทียม
ส�ำรวจของ องค์การบริ หารการบินอวกาศสหรัฐ พบ

ปัญหาภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้ อนได้ ท�ำให้ ปริ มาณทะเลน�ำ้ แข็งที่
ละลายมีมากขึ ้นผิดปกติ จนท�ำให้ เหลือแผ่นน� ้ำแข็ง
ปกคลุมบริ เวณมหาสมุทรอาร์ กติกน้ อยมากที่สดุ ใน
รอบ 100 ปี หรื อพูดง่ายๆ ก็คือแผ่นน� ้ำแข็งขัวโลก
้
เหนือมีขนาดเล็กที่สดุ ในรอบ 100 ปี ที่ผา่ นมา ขณะ
ที่ภาพถ่ายดาวเทียมของเกาะกรี นแลนด์ ได้ ชี ้ให้
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กิโลเมตร น� ้ำ 1 ลูกบาศก์กิโลเมตรมี
ปริ มาณเท่ากับน� ้ำ  1 พันล้ าน
ลูกบาศก์เมตร (ปริ มาณน� ้ำในอ่าง
เก็บน�ำ้ เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
รวมกันเท่ากับ 5 ลูกบาศก์กิโลเมตร
เท่านัน)
้
เมื่อปี ที่แล้ วน�ำ้ ทะเลมีปริ มาณ
เพิ่มขึน้ จากการละลายของน� ำ้ แข็ง
เฉพาะเกาะกรี นแลนด์ถงึ 220 ล้ าน
ลูกบาศก์กิโลเมตรนัก วิทยาศาสตร์
ค�ำนวณว่า หากน� ้ำแข็งบนเกาะ
กรี นแลนด์ละลายหมด จะท�ำให้
ระดับน� ้ำทะเลทัว่ โลกเพิ่มสูงขึ ้น 7
เมตร กลืนกินชายฝั่ งรัฐฟลอริ ดา
แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ บั ง ก ล า เ ท ศ ที่ มี
ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็ นที่ราบลุ่ม
เกือบหมด ส่วนทางด้ านขัวโลกใต้
้
หรื อทวีปแอนตาร์ กติกา
ทีมนัก
วิทยาศาสตร์ ชาวสหรัฐ-ชิลี ได้ พบว่า
ธารน� ำ้ แข็งเป็ นจ� ำนวนมากในทาง
ตะวันตกของแอนตาร์ กติกาหายไป
มากกว่า 60% นัก วิทยาศาสตร์ จาก
องค์การนาซาได้ ค�ำนวณว่า อัตรา
การเปลี่ยนแปลงของธารน� ำ้ แข็งใน
ตอนนี ้ยังเกิดขึ ้นเพียงเล็กน้ อย แต่
ธารน� ้ำแข็งมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะ
เพิ่ มระดับน� ำ้ ทะเลของโลกให้ มาก
ขึ ้นกว่า 1 เมตร แต่ไม่ร้ ูวา่ จะเกิดขึ ้น
เมื่อไร  

เห็นว่า เมื่อปี กลายเกาะน� ้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ
ในโลกได้ ละลายน� ้ำแข็งออกมากลาย เป็ นน� ้ำทะเล
ด้ วยปริ มาณถึง 220 ลูกบาศก์กิโลเมตร มากกว่า
เมื่อสิบปี ที่แล้ วละลายออกมาแค่ 90 ลูกบาศก์

เรื่ องนี ้นักวิทยาศาสตร์ ก็ไม่เชื่อ
ว่า โอกาสที่น� ้ำแข็งขัวโลกจะละลาย
้
จากภาวะโลกร้ อนขนาดนันจะเกิ
้
ดขึ ้นได้ แต่ ทุกวัน
นี ้ในประเทศอาร์ เจนตินา่ บริ เวณส่วนที่ใกล้ กบั ขัว้
โลกใต้ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญแห่งใหม่
เมื่อบรรดานักท่องท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกแห่
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กันมาเฝ้าชมการพังทลายของ ธาร
น� ้ำแข็ง "ไวท์ ไจแอนท์ " แห่ง
อาร์ เจนตินา จากภาวะโลกร้ อนที่ก่อตัว
มาหลายพั น ปี นี ก้ � ำ ลั ง จะละลายลง
อย่างช้ าๆ นักวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าการที่
ธารน� ำ้ แข็ ง ขนาดใหญ่ ม หึม าชิ น้ นี พ้ ัง
ทลายลง ย่อมเป็ นสัญญาณที่เชื่อมถึง
ภาวการณ์โลกร้ อนที่ก�ำลังวิกฤตขึ ้นทุก
ขณะ

การพังทลายของธารน�ำ้ แข็ง
"ไวท์ ไจแอนท์ " แห่ งอาร์ เจนตินา

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้
อ� ำ นวยการศูน ย์ เ ครื อ ข่ า ยศึก ษาการ
เปลี่ ย นแปลงของโลกจากภาวะโลก
ร้ อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้
เชี่ยวชาญคนส�ำคัญเรื่ องภาวะโลกร้ อน
ได้ อธิบายให้ อย่างน่าฟั งว่า น� ้ำแข็งมี
ความส�ำคัญกับระบบนิเวศวิทยาอย่าง
มากโดยท�ำหน้ าที่คล้ าย "ป่ า" ในเขต
หนาวหาก เปรี ยบว่าป่ าเสมือนฟองน� ้ำ
ที่คอยอุ้มน� ้ำ  แล้ วค่อยๆ ปล่อยน� ้ำออก
มา "น� ้ำแข็ง" ก็เป็ นเสมือนฟองน� ้ำที่
ชะลอการไหลบ่าของกระแสน� ้ำ  และ
เมื่อถึงหน้ าร้ อนน� ้ำแข็งก็ละลายเป็ นน� ้ำ
ไหลไปรวมเป็ นล�ำธาร และแม่น� ้ำหล่อ
เลี ้ยงสายต่างๆ หล่อเลี ้ยงผู้คนทัว่ โลกแม่ น� ้ำโขงก็มี
ต้ นก� ำ เนิ ด ส่ ว นหนึ่ ง มาจากน� ำ้ แข็ ง บนยอดเขา
หิมาลัย ที่ละลายตัวเองออกมากลายเป็ นสายน� ้ำ
โขง ก่อนจะมารวมกับน� ้ำจากล�ำธารต่างๆ ที่มีต้น
ก�ำเนิดมาจากป่ าดิบ

ลดโลกร้อน
อย่างไรก็ดี ดร.อานนท์บอกว่า ในช่วง 2-3 ปี ที่
ผ่านมานี ้ น� ้ำแข็งของโลกที่ประกอบด้ วย 3 ส่วน
ใหญ่ๆ คือ น� ้ำแข็งขัวโลก
้
น� ้ำแข็งบนยอดเขา และ
น� ้ำแข็งในทะเล เกิดปรากฏการณ์น� ้ำแข็งละลาย
มากผิ
ดปกติ โดยน� ้ำแข็งมีการแตกตัวเป็ นก้ อนเล็กๆ
๑๘

เพิ่มมากขึ ้น ส่วนก้ อนเล็กๆ ที่มีอยูเ่ ดิมก็หายไป
ขณะที่น� ้ำแข็งบนยอดเขาก็ละลายเพิ่มมากขึ ้น โดย
สังเกตได้ ชดั จากการเก็บภาพถ่ายมาเปรี ยบเทียบ
และน� ้ำแข็งในทะเลก็บางลง แม้ กระทัง่ ยอดเขา     
เอเวอเรสต์ก็มีรายงานว่า หิมะและน� ้ำแข็งที่เกาะอยู่
ตามแนวเขาลดน้ อยลงทุกขณะ ระดับ น� ้ำทะเลจะ
ค่อยๆ เพิ่มสูงขึ ้น สร้ างความเดือดร้ อนแก่พื ้นที่
ชายฝั่ งทะเลทัว่ โลก
อุณหภูมิของกระแสน� ้ำใน
มหาสมุทร ความชื ้นในอากาศและการไหลเวียน
ของอากาศโลก เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมดุล
กัน
ทุกวันนี ห้ ากถามว่าใครคือผู้ร้ายที่ ท�ำให้ โลก
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ภาวะโลกร้ อนได้ ท�ำให้ ปริ มาณทะเลน� ้ำแข็งที่ละลายมีมากขึ ้นผิดปกติ

ร้ อนขึ ้น ค�ำตอบก็คือก๊ าซคาร์ บอนที่
ถูกปลดปล่อยออกมาจากผืนโลกเข้ า
สูช่ นบรรยากาศนั
ั้
น้ เป็ นตัวป้องกันไม่
ให้ รังสีจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุออก
นอกโลกไปได้ เฉกเช่นเดียวกับเราอยู่
ในรถหรื อเรื อนกระจกที่ความร้ อนไม่
อาจระบายออกไปได้ ดังนันจึ
้ งเรี ยก
ปรากฏการณ์เช่นนี ้ว่า "เรื อนกระจก"
ซึ่ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทัง้ ทางด้ า น
อากาศและอุณหภูมิโดยรวมทั่วโลก
เป็ นเหตุให้ อากาศร้ อนขึ ้น จนท�ำให้ น� ้ำ
แข็งขัวโลกละลาย
และ ไม่คอ่ ยมีคนรู้
้
ว่าพื ้นผิวของน�ำ้ แข็งขัว้ โลกท�ำหน้ าที่
จากดวง
สะท้ อนรังสีความร้ อน
อาทิ ต ย์ ก ลับ สู่ ชั น้ บรรยากาศได้ ถึ ง
90% ขณะที่น� ้ำในมหาสมุทรกลับดูด
เอาความร้ อนจากดวงอาทิ ต ย์ ไ ว้ ถึง
90% เช่นกัน
หรื อพูดง่ายๆ ว่า ยิ่งโลกมีพื ้น
ผิวน� ้ำแข็งน้ อยลงเท่าใด ภาวะโลกก็
ร้ อนมากขึ ้น เพราะน� ้ำแข็งสะท้ อน
ความร้ อนออกสู่นอกโลกได้ ดีกว่าน�ำ้
ทะเล แต่ถามว่ามนุษย์ปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนขึน้ สู่ชัน้ บรรยากาศโลกเมื่อ
ใด Science วารสารวิชาการชื่อดัง
ของโลก ได้ ท�ำนายว่า ภายในสิ ้น
ศตวรรษนี เ้ ราอาจจะได้ เห็นน� ำ้ ทะเล
สูงขึ ้นถึง 6 เมตร เพราะความหายนะ
มักมาเยือนเร็ วกว่าที่นกั วิทยาศาสตร์
คาดการณ์ไว้ มาก วันหนึง่ ที่ไม่นาน
เกินรอ หากเกิดปรากฏการณ์ น� ้ำท่วม
ฟ้า ปลากินดาว ก็คงรู้วา่ คนกันเองทัง้
นันที
้ ่เป็ นต้ นเหตุ

ปรากฏการณ์ "เรื อนกระจก" ภาวะโลกร้ อน

ช่วยกันปกป้องโลกจากภาวะโลกร้ อน
๑๙
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

ละความโกรธกันเถิด
เวลาในโลกนี้แสนสั้น

แต่ชีวิตหลัง
ั ฑิตทังหลาย
้
ความตายยาวนานนัก นักปราชญ์บณ
ผู้มองเห็นทุกข์ในอบายภูมิ
เห็นสุขในสุคติโลก
สวรรค์ และเห็นเอกันตบรมสุขในอายตนนิพพาน
้
จึงละชัว่ ทังทางกาย
วาจา ใจ หมัน่ สัง่ สมบุญกุศล
อยูเ่ ป็ นนิตย์ และท�ำใจให้ ผอ่ งใสด้ วยการฝึ กฝนใจ
ให้ หยุดนิ่งเป็ นประจ�ำสม�่ำเสมอ เพื่อชีวิตในโลกนี ้
จะได้ มีคณ
ุ ค่า
และเพื่อชีวิตในสัมปรายภพที่       
ประเสริ ฐยิ่งๆขึ ้นไป พวกเราควรด�ำเนินรอยตาม
ปฏิปทาของผู้ร้ ูเหล่านัน้ ชีวิตจะได้ ไม่ผิดพลาด ไม่
พลัดหลงไปทนทุกข์ทรมานในอบายภูมิ เราทุม่ เท
สร้ างบารมีบนโลกมนุษย์เพียงไม่กี่ปี แต่สงิ่ ที่ได้
กลับมานัน้ เป็ นสิง่ ที่มีอานิสงส์ยิ่ง ใหญ่ไพศาล แม้
ตัวเราเองก็คาดไม่ถงึ จะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้
ท�ำแต่สงิ่ ที่ดีที่สดุ ให้ กบั ชีวิต สมกับเป็ นชีวิตของนัก
สร้ างบารมีที่เกิดมาอย่างมีเป้าหมาย
คือสร้ าง
บารมีเพื่อไปให้ ถงึ ที่สดุ แห่งธรรม
มีวาระพระบาลีใน จุลลโพธิชาดก ความว่า
"เอวํ มนฺทสฺส โปสสฺส    พาลสฺส อวิชานโต
สารมฺภา ชายเต โกโธ   โสปิ เตเนว ฑยฺหติ
อคฺคีว ติณกฏฺฐสฺม       
ึ โกโธ ยสฺส ปวฑฺฒติ
นิหียติ ตสฺส ยโส         กาฬปกฺเขว จนฺทิมา
อนินฺโท ธูมเกตูว         โกโธ ยสฺสปู สมฺมติ
อาปูรติ ตสฺส ยโส        สุกฺกปกฺเขว จนฺทิมา
ความโกรธ ย่อมเกิดขึ ้นแก่คนพาล ผู้โฉดเขลา
ไม่
ร้ ูจริ ง เพราะความแข่งดี แม้ เขาก็ถกู ความโกรธ
๒๐

นันเผาลนใจให้
้
เร่าร้ อน ความโกรธเจริ ญขึ ้นแก่ผ้ ใู ด
ก็เป็ นดุจไฟเจริ ญขึ ้นในกองหญ้ าและไม้ ยศของ
้ อมเสื่อมไป เหมือนพระจันทร์ ข้างแรม
บุคคลนันย่
ฉะนัน้ ส่วนความโกรธของผู้ใดสงบลงได้ ประดุจไฟ
ที่ไม่มีเชื ้อ ยศของผู้นนย่
ั ้ อมเต็มเปี่ ยม เหมือน
พระจันทร์ ข้างขึ ้น ฉะนัน"้

ความโกรธ เปรี ยบเสมือนไม้ ขีดก้ านเดียว ที่
สามารถเผาได้ ทงป่
ั ้ า หรื อเผาบ้ านเมืองให้ พงั พินาศ
ได้ ในพริ บตา ที่โลกที่มีการรบราฆ่าฟั นกันในขณะนี ้
เพราะไม่ร้ ูจกั ให้ อภัยกัน ใช้ อารมณ์มากกว่าเหตุผล
เอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้ อง บ้ านเมืองจึง
ลุกเป็ นไฟ ธรรมดาของคนโกรธแล้ ว จะควบคุมสติ
ไม่อยู่ เมื่อไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิ เมื่อไม่มีสมาธิยอ่ ม
มองไม่เห็นธรรม เพราะความโกรธเป็ นอกุศลธรรม
หากบุคคลใดถูกความโกรธเข้ าครอบง�ำจิตใจของ
บุคคลนันย่
้ อมมืดบอดทันที
ความโกรธก่อให้ เกิ ดความพินาศย่อยยับทัง้
ต่อตนเองและผู้อื่น ท�ำให้ จิตใจขุน่ มัว จากคนที่
ร่าเริ งแจ่มใส เมื่อความโกรธเข้ าครอบง�ำก็กลาย
เป็ นคนเคร่งเครี ยด สติปัญญาก็ หย่อนลง หาก
บุคคลใดฆ่าความโกรธได้ บุคคลนันย่
้ อมด�ำเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข ผู้ร้ ูทา่ นกล่าวว่า “ความโกรธมี
รากเป็ นพิษ มียอดหวาน ผู้มีปัญญาเมื่อเกิดความ
ขัดข้ องหมองใจกัน ท่านจะให้ อภัยกันเสมอ ไม่ถือ
โทษโกรธเคืองกัน เพราะบัณฑิตมีตบะเป็ นก�ำลัง
ไม่ใช่มีความโกรธเป็ นก�ำลัง”
ดังเช่นในสมัยที่พระบรมโพธิสตั ว์เจ้ าบ�ำเพ็ญ
เนกขัมมบารมีอยูน่ นั ้
ท่านชี ้ให้ เห็นโทษเห็นภัย
มากมายของความโกรธ เพราะฉะนัน้ ไม่วา่ ผู้ใดจะ
มาประทุษร้ าย หรื อรังแกท่านอย่างไร ท่านก็ไม่
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โกรธ ไม่ถือสาหาความ ท่านข่มความโกรธไว้ ไม่ให้
ลุกไหม้ เผาลนจิตใจให้ เร่าร้ อน จนเอาชนะใจผู้ไม่
ประสงค์ดีได้ ในที่สดุ เรื่ องมีอยูว่ า่
* เศรษฐี สามีภรรยาคูห่ นึง่ ในเมืองพาราณสี
ได้ ให้ ก�ำเนิดบุตรชายซึง่ จุตจิ ากพรหมโลก หมูญ
่ าติ
ได้ ขนานนามหนูน้อยว่าโพธิกมุ าร ครัน้ เจริ ญวัย ได้
เดินทางไปเมืองตักสิลาเพื่อศึกษาศิลปะทุกอย่าง
เมื่อส�ำเร็ จแล้ วก็กลับมา พ่อแม่ได้ สขู่ อสาวงามมา
ให้ ฝ่ ายหญิงมีรูปร่างงดงาม เป็ นหญิงที่จตุ มิ าจาก
พรหมโลกเช่นกัน นางมีความงามเป็ นเลิศประดุจ
เทพอัปสรในสรวงสวรรค์ ทังโพธิ
้ กมุ ารกับหญิงสาว
ต่างไม่ปรารถนาในกามคุณ แม้ วา่ หมูญ
่ าติจะจับ
แต่งงาน แต่ทงสองท่
ั้
านก็ไม่เคยมีความฟุ้งซ่านด้ วย
ราคะ ขึ ้นชื่อว่าเมถุนธรรมไม่เคยเกิดแม้ ในความฝั น
ทัง้ สองเป็ นผู้มี ศี ล บริ สุท ธิ์ ป ระดุจ นัก พรตอยู่ร่ ว ม
ชายคาเดียวกัน
ต่อมามารดาบิดาถึงแก่กรรม พระโพธิสตั ว์ได้
ปรึกษากับฝ่ ายหญิงว่า “น้ องหญิง เธอจงรับทรัพย์
๘๐ โกฏินี ้ไว้ เลี ้ยงชีพให้ เป็ นสุขเถิด ฉันไม่ต้องการ
ทรัพย์สมบัตเิ หล่านี ้เลย ตังแต่
้ นี ้ไป ฉันจักเข้ าป่ า
หิมพานต์ไปบวชเป็ นฤๅษี เพื่อแสวงหาที่พงึ่ ที่ระลึก
อันแท้ จริ งให้ กบั ตนเอง ฉันปรารถนาที่จะหลุดพ้ น
จากความทุกข์ทงปวง”
ั้
ฝ่ ายหญิงถามว่า “ก็การ
บรรพชา สมควรเฉพาะพวกบุรุษเท่านันหรื
้ อ” เมื่อรู้
ว่า
แม้ หญิงก็สามารถบ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมี
ออกบวชเป็ นดาบสินีได้ นางจึงบอกว่า “ถ้ าเช่นนัน้
ฉันจักไม่รับก้ อนเขฬะที่พี่ถ่มทิ ้งแล้ ว แม้ ฉนั ก็ไม่มี
ความปรารถนาสมบัตทิ ี่กองท่วมหัวเหล่านี ้เลย ฉัน
เองก็ปรารถนาจะออกบวชเช่นกัน”
้
านร่วมกันบ�ำเพ็ญมหา
ก่อนออกบวช ทังสองท่
ทานบารมี ด้ วยการน�ำสมบัตทิ ี่มีอยูท่ งหมด
ั้
๑๖๐
้ ่
โกฏิออกแจกจ่ายให้ กบั ยาจกวณิพกพเนจร ทังคู
แจกจ่ายอยูห่ ลายวัน สมบัติก็ยงั ไม่หมด ครัน้ วันที่
๗ จึงบอกทุกคนว่า “ใครอยากขนสิง่ ใดไป ก็ให้ ขน

ไปตามความปรารถนาเถิด” จากนันทั
้ งสองได้
้
เดิน
ทางไปบวชเป็ นฤๅษี บ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมีอยูใ่ น
ป่ าเป็ นเวลานาน ต่อมาก็ได้ พากันออกจากป่ าเพื่อ
มาเสพรสเค็มรสเปรี ย้ ว ได้ เที่ยวจาริ กไปตามชนบท
จนถึงกรุงพาราณสี อาศัยอยูใ่ นเขตพระราชอุทยาน
เป็ นเวลาหลายวัน
วันหนึง่
พระราชาเสด็จประพาสพระราช
อุทยาน ทอดพระเนตรเห็นดาบสินีผ้ มู ีรูปร่างงดงาม
ก็มีพระทัยปฏิพทั ธ์ เมื่อรู้วา่ ดาบสสองท่านนี ้ เคย
เป็ นคูค่ รองกันมาก่อน แต่ขณะนี ้ ต่างประพฤติ
พรหมจรรย์ พระองค์จงึ อยากได้ นางมาเป็ นคูค่ รอง
ทรงด�ำริ วา่ ถ้ าเราให้ ทหารพาหญิงนี ้ไปโดยพลการ
พระดาบสนี ้จักท�ำอย่างไรหนอ
ก็ตรัสถามท่าน
พระราชาด�ำริ เช่นนันแล้
้ ว
ดาบสว่า “ดูก่อนพราหมณ์ ถ้ ามีคนพานางดาบสินี
ท่านจะท�ำ
ผู้มีนยั น์ตางดงามน่ารักของท่านไป
อย่างไร” พระโพธิสตั ว์ทลู ว่า “แม้ มีผ้ ใู ดมาลักพาตัว
ไป หรื อน�ำไปโดยพลการ อาตมภาพก็จะไม่โกรธ ไม่
เศร้ าโศกเสียใจ” แม้ พระราชาจะได้ สดับเช่นนัน้ ก็
ยังไม่อาจหักห้ ามพระทัยไว้ ได้ จึงรับสัง่ ให้ ทหารน�ำ
นางดาบสินีไปขังไว้ ในพระราชนิเวศน์
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๒๑

เมื่อดาบสินีถกู ชิงตัวไป พระโพธิสตั ว์ไม่ได้
แสดงอาการโกรธหรื อไม่พอใจแต่อย่างใด ได้ แต่
มองดูนาง และเหล่าทหารด้ วยจิตที่เมตตา ฝ่ าย
ดาบสินีก็มิได้ ยินดีในลาภยศที่พระราชาทรงมอบ
ให้ ได้ แต่พรรณนาถึงโทษของเบญจกามคุณ แล้ ว
สรรเสริ ญคุณของบรรพชาอยูต่ ลอดเวลา แม้ พระ
ราชาจะทรงใช้ วิธีการต่างๆ ก็ไม่สามารถจะผูกใจ
นางไว้ ได้ จึงรับสัง่ ให้ ขงั นางไว้ ในห้ องใต้ ดนิ แล้ ว
เสด็จไปหาพระโพธิสตั ว์ซึ่งก�ำลังนัง่ เย็บผ้ าอยู่ตาม
ล�ำพัง พลางตรัสถามว่า “ท่านดาบสยังมีความโกรธ
อยูบ่ ้ างไหม ที่เราแย่งนางดาบสินีของท่านไป”
ดาบสโพธิสตั ว์ได้ ฟังดังนัน้ จึงตังใจจะสอน
้
ธรรมะให้ พระราชา จะได้ ไม่มวั หลงใหลในนางดาบ
สินี ซึง่ จะเป็ นบาปติดตัวข้ ามชาติ ท่านได้ พดู ถึง
ความโกรธไว้ วา่ “ดูก่อนมหาบพิตร อาตมาไม่ได้
โกรธพระองค์เลย
เพราะความโกรธมีโทษมาก
ประกอบด้ วยความพินาศใหญ่หลวง เมื่อความ
โกรธเกิดขึ ้นแล้ ว บุคคลย่อมไม่เห็นทังประโยชน์
้
ตน
และประโยชน์ผ้ อู ื่น ความโกรธเป็ นอารมณ์ของคน
ไร้ ปัญญา
หมูช่ นผู้ยินดีในความโกรธที่เกิดขึ ้นแล้ ว ชื่อว่า
เป็ นศัตรูแก่ตนเอง หาความทุกข์ใส่ตวั ผู้ที่ถกู ความ
โกรธครอบง�ำแล้ ว ย่อมละทิ ้งกุศลธรรมทุกอย่าง
เขาประกอบด้ วยกิเลสหมูใ่ หญ่ที่นา่ กลัว มีก�ำลัง
สามารถปราบผู้อื่นให้ อยูใ่ นอ�ำนาจได้ อาตมาเห็น
โทษอย่างนี ้จึงไม่โกรธ และไม่ผกู โกรธ ขอถวาย
พระพร ธรรมดาไฟย่อมเกิดขึ ้นที่ไม้ สีไฟซึง่ บุคคลสี
อยู่ ไฟเกิดขึ ้นแต่ไม้ ใด ย่อมเผาไม้ นนเองให้
ั้
มอด
ไหม้ ได้
ความโกรธย่อมเกิดขึ ้นแก่คนพาล ผู้โฉดเขลา
ไม่ร้ ูจริ ง เพราะความแข่งดี แม้ เขาก็ถกู ความโกรธ
ความโกรธเจริ ญขึ ้นแก่
เผาลนจิตใจให้ เร่าร้ อน
บุคคลนัน้ ดุจไฟเจริ ญขึ ้นในกองหญ้ าและไม้ ฉะนัน้
ยศของบุคคลนันย่
้ อมเสื่อมไป เหมือนพระจันทร์

ข้ างแรม ผู้สยบความโกรธลงได้ ก็เป็ นดุจไฟที่ไม่มี
เชื ้อ ยศของผู้นนย่
ั ้ อมเต็มเปี่ ยม เหมือนพระจันทร์
ข้ างขึ ้น”
พระราชาทรงฟั งธรรมิกถาของพระโพธิ สตั ว์
แล้ ว ทรงบังเกิดความเลื่อมใส จึงรับสัง่ ให้ อ�ำมาตย์
น�ำดาบสินีมาคืน พลางตรัสว่า “ข้ าแต่ทา่ นผู้เจริ ญ
ขอท่ า นทัง้ สองจงพัก อยู่ด้ ว ยความสุข ที่ เ กิ ด จาก
บรรพชาในพระราชอุทยานนี ้เถิด” จากนัน้ พระองค์
ได้ ขอขมาที่ได้ ลว่ งเกิน ตังแต่
้ นนมา
ั้
ทรงหมัน่ ดูแล
ดาบสทังสองเป็
้
นอย่างดี ส่วนดาบสทังสองท่
้
าน
ต่างหมัน่ เจริ ญภาวนาจนได้ อภิญญาสมาบัติ ครัน้
ละโลกแล้ วก็ได้ ไปเสวยสุขในพรหมโลกเช่นเดิม
จากเรื่ องนี ้ จะเห็นได้ วา่ นักปราชญ์บณ
ั ฑิตผู้
ไม่มีความไม่โกรธ ย่อมสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้
เป็ นโอกาส เปลี่ยนจากร้ ายให้ กลายเป็ นดีได้ ท่าน
จึงสอนไว้ วา่ “พึงชนะคนโกรธ และความโกรธด้ วย
ความไม่โกรธ” และท่านได้ ท�ำเป็ นต้ นแบบที่ดีงาม
ให้ เราได้ ศกึ ษา
เราจึงควรประพฤติปฏิบตั ติ าม
จริ ยวัตรอันงดงามนี ้ เพราะความเมตตาปรารถนาดี
ต่อกันด้ วยความจริ งใจเท่านัน้ เป็ นสิง่ ที่ท�ำให้ หมู่
คณะอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
เป็ นปั จจัย
สนับสนุนให้ โลกเกิดสันติภาพได้ อย่างถาวร
ให้ ตงกั
ั ้ ลยาณจิตต่อกันให้ มาก ให้ ใจประกอบ
ด้ วยเมตตา เยือกเย็นด้ วยมหากรุณา อย่าให้ มีอคติ
ครอบง�ำจิตใจ ซึง่ การจะท�ำได้ เช่นนี ้ ต้ องเริ่ มจาก
การฝึ กฝนใจให้ หยุดให้ นิ่ง
จนเข้ าสูส่ ภาวะของ
ความเป็ นผู้มีอารมณ์เดียว อารมณ์ดี อารมณ์สบาย
อารมณ์เยือกเย็น เอาไว้ ดบั กิเลสซึง่ เป็ นความรุ่ม
ร้ อนในดวงจิต พิชิตไฟ คือความโกรธด้ วยการหยุด
ใจอย่างเยือกเย็นเปี่ ยมด้ วยมหากรุณา แล้ วสรรพ
สัต ว์ ทั ง้ หลายจะได้ อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข
ตลอดกาล

๒๒

www.kalyanamitra.org

พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๕๖ หน้ า ๕๕๑
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

ชีวติ ของนักสร้างบารมี
วัตถุประสงค์ของทุกชีวิตในการเกิดมา

แต่ละภพแต่ละชาติ คือการสัง่ สมบุญบารมี เพื่อมุง่
ไปสูอ่ ายตนนิพพานอันเป็ นเอกันตบรมสุข การ
สัง่ สมบุญเป็ นหน้ าที่หลักของมวลมนุษยชาติ บุญ
เป็ นสิ่ ง ที่ อ ยู่ เ บื อ้ งหลัง ความสุ ข ความส� ำ เร็ จ ทุ ก
ประการ เพราะถ้ าไม่มีบญ
ุ แล้ ว การจะได้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของชีวิตย่อมเป็ นไปได้ ยาก พระบรม
โพธิสตั ว์ทงหลาย
ไม่วา่ จะเกิดมากี่ภพกี่ชาติ ท่าน
ั้
สร้ างบารมีเรื่ อยมา ด�ำรงตนเป็ นต้ นบุญต้ นแบบให้
ชาวโลกได้ ดเู ป็ นตัวอย่าง พวกเราทุกคนควรด�ำเนิน
ตามปฏิปทาของท่าน เพราะนัน่ เป็ นเส้ นทางที่จะน�ำ
เราไปสูค่ วามสมบูรณ์ของชีวิต หลุดพ้ นจากกิเลส
อาสวะทังปวงได้
้
มีวาระพระบาลีที่ปรากฎใน คิหิสตู ร ความว่า
“เย จ สนฺเต อุปาเสนฺติ  สปฺปญฺเญ ธีรสมฺมเต
สทฺธา จ เนสํ สคุ เต    มูลชาตา ปติฏฺฐิ ตา
เทวโลกญฺจ เต ยนฺติ    กุเล วา อิธ ชายเร
อนุปพุ ฺเพน นิพฺพานํ     อธิคจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา
นรชนเหล่าใด คบหาสัตบุรุษผู้มีปัญญาดี ได้
รับยกย่องว่าเป็ นนักปราชญ์ ชนเหล่านันตั
้ งศรั
้ ทธา
ไว้ ในพระสุคตเป็ นเค้ ามูลแล้ ว ย่อมไปสูเ่ ทวโลก หรื อ
พึงเกิดในตระกูลสูงในโลกนี ้
ชนเหล่านันเป็
้ น
บัณฑิต ย่อมบรรลุนิพพานโดยล�ำดับ”
การคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บณ
ั ฑิต เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ และซึมซับคุณธรรมความดีจาก
๒๔

ท่าน เป็ นวิสยั ของผู้รักในการฝึ กตัว ตราบใดที่เรา
ยังไม่หลุดพ้ นจากกิเลสอาสวะ ตราบนัน้ เราต้ อง
ฝึ กฝนอบรมตนให้ สมบูรณ์ยิ่งๆขึ ้นไป ทังกาย
้
วาจา
ใจ ทังศี
้ ล สมาธิและปั ญญา ยิ่งกว่านัน้ การได้ อยู่
ใกล้ ผ้ รู ้ ู ได้ คบหาสัตบุรุษ จะท�ำให้ เราได้ ยินได้ ฟังใน
เรื่ องที่ยกใจให้ สงู ขึ ้น ได้ ฟังในสิง่ ที่เป็ นสิริมงคล ได้
รับการปลูกฝั ง และซึบซับคุณธรรมที่ดีเช่นนี ้แล้ ว
ตัวเราย่อมเป็ นที่รวมของความรู้และคุณธรรมต่างๆ
พระบรมศาสดาของเราทรงเป็ นยอดของ
สัตบุรุษ เป็ นผู้เลิศที่สดุ ในบรรดาบุคคลผู้เป็ นนัก
ปราชญ์บณ
ั ฑิตทังหลายในโลกนี
้
้ การได้ ยินได้ ฟัง
ค�ำสอนของพระองค์ จึงเป็ นบุญลาภอันประเสริ ฐ
ธรรมะที่ออกจากพระโอษฐ์ แม้ เพียงไม่กี่บท หาก
เราน�ำไปประพฤติปฏิบตั ิ ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของเราจากปุถชุ นให้ กลายมาเป็ นพระอริ ยเจ้ า
ได้
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พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงอุปมาความส�ำคัญ
ของการคบสัตบุรุษไว้ วา่ “ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
การ
คบสัตบุรุษผู้บริ บรู ณ์ จะเป็ นเหตุให้ ได้ ยินได้ ฟังพระ
สัทธรรม เมื่อได้ ฟังธรรมแล้ ว ความศรัทธาเลื่อมใส
ก็ตามมา เมื่อเลื่อมใสก็อยากท�ำตาม จึงเกิดโยนิโสมนสิการ คือการไตร่ตรองหาต้ นสายปลายเหตุ
สติสมั ปชัญญะก็ดี การส�ำรวมอินทรี ย์ก็ดี ย่อม
บังเกิดขึ ้นมาตามล�ำดับ อยากจะประพฤติกาย
สุจริ ต วจีสจุ ริ ต มโนสุจริ ต เมื่อสุจริ ตทัง้ ๓ เต็มเปี่ ยม
บริ บรู ณ์ สติปัฏฐาน ๔ อย่าง คือ การตามพิจารณา
เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมใน
ธรรมก็บงั เกิดขึ ้นตามมาเป็ นลูกโซ่ เมื่อสติปัฏฐานสี่
บริ บรู ณ์ ย่อมส่งผลให้ โพชฌงค์ ๗ อันเป็ นเครื่ อง
ตรัสรู้บงั เกิดขึ ้นมา และสุดท้ าย วิชชา คือความรู้อนั
บริ สทุ ธิ์ และวิมตุ ติ คือความหลุดพ้ นจากกิเลสอาสวะทังหลายก็
้
จะเกิดขึ ้น” นี่เป็ นอานิสงส์ในการคบ
บัณฑิตหรื อสัตบุรุษ ว่ามีอานิสงส์อนั ยิ่งใหญ่ตอ่ ตัว
ของเรานัน่ เอง
ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ ายังทรงพระชนม์
ชีพอยู่ พระองค์จะก�ำหนดกิจวัตรส่วนตัว เพื่อ
ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร จั ด ส ร ร เ ว ล า แ ส ด ง ธ ร ร ม แ ก่
พุทธศาสนิกชน เนื่องจากทุกวันจะมีทงมนุ
ั ้ ษย์และ
เทวดามา เข้ าเฝ้ามิได้ ขาด พระองค์จงึ ก�ำหนดไว้ วา่
ในยามเย็นจะแสดงธรรมให้ กบั ญาติโยม เวลาค�่ำ
จะแสดงธรรมแก่ภิกษุสงฆ์ ส่วนในเวลาเที่ยงคืนจะ
ทรงพยากรณ์ ปัญหาแก่เทวดาที่ลงมาจากสวรรค์
ชันต่
้ างๆ
* ในเมืองสาวัตถีนนั ้ มีอบุ าสกท่านหนึง่ ชื่อ  
ธัมมิกอุบาสก ท่านได้ ฟังธรรมจนได้ บรรลุเป็ นพระอนาคามีบคุ คล เป็ นผู้ประพฤติพรหมจรรย์และยึด
พระรัตนตรัยเป็ นสรณะ เป็ นพหูสตู ทรงพระไตรปิ ฎก ได้ อภิญญาสมาบัติ สามารถท่องเที่ยวไป
ทางอากาศได้ ส่วนอุบาสกบริ วาร ๕๐๐ ก็เป็ นผู้มี
ฤทธิ์มีเดชเหมือนกัน ทุกคนแม้ ไม่ได้ บวชเนื่องจาก
ยังมีภารกิจอยู่ แต่ก็ประพฤติพรหมจรรย์ รักษาศีล

บริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์ บริ โภคอาหารมื ้อเดียว ถ้ าวันไหน
เป็ นวันอุโบสถ ทุกคนจะอธิษฐานองค์อโุ บสถพร้ อม
กัน ตอนเย็นจะพากันไปวัดพระเชตวัน เพื่อสดับ
พระธรรมเทศนาเป็ นประจ�ำ  ท�ำให้ ชีวิตมีแต่ความ
เจริ ญรุ่งเรื องทังทางโลก
้
และทางธรรม
เนื่องจากในเมืองสาวัตถีมีผ้ คู นอาศัยอยู่มาก
ถึง ๑๘ โกฏิ ตกเย็นจะมีทงเสี
ั ้ ยงช้ าง เสียงม้ า เสียง
คน และเสียงดนตรี ดงั กระหึม่ ไปทัว่ เพราะฉะนัน้
เมื่อธัมมิกอุบาสกลับถึงบ้ าน
แทนที่จะดูหนังดู
ละครตามประสาชาวโลก ท่านจะนัง่ สมาธิเข้ าฌาน
สมาบัตติ ลอดปฐมยาม ระหว่างมัชฌิมยาม เสียง
้ งสงบลง คืนหนึง่ หลังจากที่ธมั มิกอุบาสกออก
นันจึ
จากสมาบัตแิ ล้ ว นัง่ พิจารณาธรรมว่า “เราอยู่
เป็ นสุขด้ วยมรรคผลอันใด สุขนี ้ เราได้ เพราะอาศัย
พระผู้มีพระภาคเจ้ า” จึงเกิดจิตเลื่อมใสในพระผู้มี
พระภาคเจ้ ามากยิ่งขึ ้น
จากนัน้ ท่านนัง่ เข้ าที่กลับเข้ าไปใหม่ เพื่อส่ง
ใจไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ า ได้ เห็นในญาณว่า
บัดนี ้พระพุทธองค์ก�ำลังแสดงธรรมให้ เอราวัณเทพบุตร และเวสสวัณเทพบุตรอยู่ จึงคิดที่จะไปถาม
ปฏิ ป ทาอัน เป็ นประโยชน์ ทัง้ ต่ อ ชาวสวรรค์ แ ละ
มนุษย์ไปพร้ อมๆ กัน คิดดังนี ้แล้ ว ท่านได้ เข้ า
สมาบัติเหาะมากราบนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้ า
แล้ วทูลถามว่า
“ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระ
ปั ญญาเสมอด้ วยแผ่นดิน พระองค์เท่านันแล
้ ทรงรู้
ชัดซึง่ คติ และความส�ำเร็ จของโลกพร้ อมทังเทวโลก
้
ข้ าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ อุบาสกผู้ออกบวช
เป็ นบรรพชิตก็ดี
อุบาสกผู้ยงั อยูค่ รองเรื อนก็ดี
้
้ สาวกควรท�ำอย่างไรจึง
บรรดาสาวกทังสองพวกนี
จะเป็ นผู้ยงั ประโยชน์ให้ ส�ำเร็ จ”
พุทธองค์ ทรงแสดงปฏิปทาของบรรพชิตก่อน
ั้
า “ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
ได้ ตรัสบอกภิกษุทงหลายว่
ภิกษุพึงเสพอิริยาบถอันสมควรแก่บรรพชิตเท่านัน้
ภิกษุไม่พงึ เที่ยวไปในเวลาวิกาล พึงเที่ยวไปเพื่อ
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บิณฑบาตใน บ้ านในกาลเท่านัน้ รูป เสียง กลิน่ รส
และผัสสะ ย่อมยังสัตว์ทงหลายให้
ั้
มวั เมา ภิกษุพงึ
ขจัดความมัวเมาในธรรมเหล่านัน้ อนึง่ เมื่อภิกษุได้
บิณฑบาตแล้ ว พึงกลับไปนัง่ ในที่สงัดแต่ผ้ เู ดียว ไม่
พึงส่งใจไปภายนอก ภิกษุไม่พงึ ติดในอาหารเหมือน
หยาดน� ้ำไม่ตดิ บนใบบัว ฉะนัน”
้
ส่วนวัตร ของคฤหัสถ์พระองค์ทรงสอนว่า “พึง
วางอาชญาในสัตว์ทกุ หมูเ่ หล่า ไม่พงึ ฆ่าสัตว์เอง ไม่
พึงใช้ ผ้ อู ื่นให้ ฆา่
และไม่พงึ อนุญาตให้ ผ้ อู ื่นฆ่า
สาวกรู้อยู่ พึงเว้ นสิง่ ที่เขาไม่ให้ ไม่พงึ ใช้ ให้ ผ้ อู ื่นลัก
ไม่พงึ อนุญาตให้ ผ้ อู ื่นลัก พึงเว้ นวัตถุที่เจ้ าของเขา
ไม่ให้ ทงหมด
ั้
สาวกผู้ร้ ูแจ้ งพึงเว้ นอพรหมจรรย์
เหมือนบุคคลเว้ นหลุมถ่านเพลิงที่ลกุ โชน แต่เมื่อไม่
สามารถประพฤติพรหมจรรย์ ไม่พงึ ก้ าวล่วงภรรยา
ของผู้อื่น สาวกผู้อยูใ่ นที่ประชุมก็ดี อยูใ่ นท่ามกลาง
บริ ษัทก็ดี ไม่พงึ กล่าวเท็จ ไม่พงึ ให้ ผ้ อู ื่นกล่าวเท็จ
ไม่พงึ อนุญาตให้ ผ้ อู ื่นกล่าวเท็จ พึงเว้ นค�ำไม่เป็ น
จริ งทังหมด
้
สาวกผู้เป็ นคฤหัสถ์ไม่พงึ ดื่มน� ้ำเมา ไม่
พึงใช้ ให้ ผ้ อู ื่นดื่ม ไม่พงึ อนุญาตให้ ผ้ อู ื่นดื่ม เพราะ
การดื่มน� ้ำเมานัน้ มีความเป็ นบ้ าเป็ นที่สดุ
สาวกผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย พึงเข้ าจ�ำ
อุโบสถอันประกอบด้ วยองค์ ๘ ให้ บริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์
้ นขึ ้น ๑๔ ค�่ำ  ๑๕ ค�่ำ  วันขึ ้น ๘ ค�่ำ  และตลอด
ทังวั
ปาฏิหาริ ยปั กษ์ จากนัน้ สาวกผู้ร้ ูแจ้ งเข้ าจ�ำอุโบสถ
ตลอดทังคื
้ นแล้ ว ยามเช้ าตรู่พงึ แจกจ่ายภิกษุสงฆ์
ด้ วยข้ าวและน� ้ำตามสมควร พึงเลี ้ยงมารดา และ
บิดาด้ วยโภคสมบัตทิ ี่ได้ มาโดยชอบธรรม
พึง
ประกอบการค้ าขายอันชอบธรรม
ไม่ประมาท
ประพฤติวตั รแห่งคฤหัสถ์นี ้อยู่ ย่อมเข้ าถึงเหล่า
เทวดาชื่อว่าสยัมปภา ผู้มีรัศมีกายที่สว่างไสวใน
ตน”

พระพุทธองค์วา่ เป็ นจอมแห่งปราชญ์ทงหลาย
ั้
เป็ น
บรมครูของครูทงหมดในภพสาม
ั้
จากเรื่ อง นี ้ จะเห็นได้ วา่ การหาโอกาสคบหา
สมาคมกับนักปราชญ์บณ
ั ฑิตนัน้ เป็ นทางมาแห่ง
ความเจริ ญรุ่งเรื องในชีวิต ชีวิตของเราจะก้ าวไปสู่
ความสูงส่ง
และบริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์มากยิ่งขึ ้นไป
เพราะฉะนัน้ ให้ หมัน่ สังเกตดูตวั เราว่า มีโอกาส
เข้ าไปสนทนาปราศัยกับผู้ร้ ู ที่สามารถแนะน�ำเส้ น
ทางบุญ บอกหนทางสวรรค์หนทางนิพพานให้ เรา
บ้ างหรื อไม่
อย่างไรก็ตาม ทุกวันอาทิตย์ หลวงพ่ออยาก
เชิญชวนให้ พวกเราทุกคน มาปฏิบตั ธิ รรมร่วมกัน
จะได้ มาฟั งธรรม สนทนาธรรมกับผู้น�ำบุญยอด
กัลยาณมิตร ถามปั ญหาธรรมะกับพระอาจารย์
ความเต็ ม เปี่ ยมบริ บู ร ณ์ ข องชี วิ ต จะได้ เพิ่ ม ขึ น้
อุปมาเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ วา่ “ฝนตกลง
เบื ้องบนภูเขา น� ้ำย่อมไหลไปตามที่ลมุ่ ย่อมยังซอก
เขา ล�ำธาร และห้ วยให้ เต็ม ซอกเขา ล�ำธาร และ
ห้ วยที่เต็ม ย่อมยังหนองน� ้ำให้ เต็ม หนองน� ้ำย่อมยัง
บึงให้ เต็ม บึงย่อมยังแม่น� ้ำน้ อยใหญ่ให้ เต็ม แม่น� ้ำ
ย่อมยังมหาสมุทรให้ เต็มฉันใด   การคบสัตบุรุษ
ย่อมยังการฟั งสัทธรรมให้ บริ บรู ณ์ เป็ นเหตุให้ วิชชา
้ เพราะฉะนันให้
้ หมัน่
และวิมตุ ติบริ บรู ณ์ ฉันนัน”
เข้ าหาสัตบุรุษ และหมัน่ ประพฤติปฏิบตั ิธรรมให้
เต็มที่กนั ทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๔๗ หน้ า ๓๖๓

เมื่อภิกษุสงฆ์พร้ อมทังอุ
้ บาสก และเหล่าทวย
เทพที่มาฟั งธรรมในคืนนันได้
้ สดับธรรมภาษิ ตจาก
พระบรมศาสดาแล้ ว
ก็พากันกล่าวสรรเสริ ญ
๒๖

www.kalyanamitra.org

เรือ่ งผี ๆ... เรือ่ งผีคอื อะไร?
ผี คือ อดีตมนุษย์
ค�ำว่า “ผี” นัน้ หมายถึง อดีตมนุษย์ที่เป็ นกาย
ละเอียดในระดับภาคพื ้นมนุษย์หลายๆ อย่าง ไม่วา่
จะเป็ นพวกสัมภเวสี หรื อภุมมะเทวา เป็ นต้ น ซึง่
พวกผีบ้านผีเรื อน หรื อภุมมะเทวาระดับล่าง ก็จดั
ว่าเป็ นผีประเภทหนึง่ ในหลายๆ ผี
ค�ำว่า “ผี” นันก็
้ อาจจะคล้ ายๆ กับค�ำว่า “คน”
ซึง่ เป็ นค�ำกลางๆ ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะ
แยะมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเชื ้อชาติ, ศาสนา
หรื อเผ่าพันธุ์ เป็ นต้ น หรื ออย่างค�ำว่า “ต้ นไม้ ” ก็ยงั
มีการแบ่งแยกย่อยออกเป็ นหลากหลายสายพันธุ์
เช่น ไม้ ล้มลุก, ไม้ ดอกไม้ ประดับ หรื อไม้ ยืนต้ น
เป็ นต้ น

เป็ นต้ น ซึง่ ก็ขึ ้นอยูก่ บั ว่า ผลของบุญและบาปที่พวก
เขาได้ เคยกระท�ำเอาไว้ ในสมัยที่ยงั มีชีวิตอยู่ จะได้
ช่องส่งผลตอนไหน  
ผีประเภทที่ 2 พวกสัมภเวสี หรื อที่พวกเรา
รู้จกั กันในนามว่า “ผีเร่ร่อน” คือพวกกายละเอียดที่
ไม่มีบญ
ุ มากพอที่จะไปบังเกิดอยูใ่ นสวรรค์ และก็
ไม่มีบาปมากพอที่จะต้ องไปตกนรก เมื่อ เป็ นเช่นนี ้
จึงท�ำให้ พวกเขาต้ องกลายมาเป็ นผีที่เร่ ร่อนไปมา
อยูภ่ ายในเมืองมนุษย์ และไม่มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลัก
เป็ นแหล่ง หรื อพูดง่ายๆ ว่าไม่มีบญ
ุ พอที่จะมีเรื อน
เป็ นของตัวเอง จนกลายเป็ นพวกไม่มีบ้าน นัน่ เอง
้ คือ พวกภุมมะเทวา
ผีประเภทที่ 3 นันก็
ระดับล่าง หรื อพวกผีบ้านผีเรื อน  

ผีประเภทที่ 1 : อดีตมนุษย์ที่เพิ่งจะละ
จากโลกนี้ หรือ พูดง่ายว่าเพิ่งตาย!

ส�ำหรับค�ำว่า “ผี” ก็เช่นเดียวกันสามารถแบ่งผี
ออกเป็ นรายละเอียดปลีกย่อยได้ อีก

เรื่องผี..ผีมีกี่ประเภท
เราสามารถแบ่ง ผี ออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ
ดังต่อไปนี ้คือ
ผีประเภทที่ 1 อดีตมนุษย์ที่เพิ่งจะละจาก
โลกนี ้ไป แล้ วก็กลายไปเป็ นกายละเอียดที่ก�ำลังรอ
คอยการส่งผลของบุญและ บาปอยูว่ า่ จะไปเกิดอยู่
ในภพภูมิใด เช่นบางเคสก็วนเวียนอยูใ่ นโลกมนุษย์
3 วันบ้ าง 5 วันบ้ าง 7 วันบ้ าง หรื อเกินกว่านันบ้
้ าง
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ส�ำหรั บผู้ที่ละโลกแล้ วใจไม่หมองไม่
ใส คือ ก่อนตายภาพแห่งความชัว่ หรื อ
ความดี ยังไม่มีฝ่ายใดที่จะส่งผลชัดเจน
กว่ากัน เมื่อตายแล้ วกายละเอียดก็ออก
จากกายหยาบ วนเวียนอยูบ่ นโลกมนุษย์
เนื่ อ งจากตนไม่เ คยศึก ษาเรื่ อ งความจริ ง
ของชีวิตหลังความตาย จึงท�ำอะไรไม่ถกู ก็
วนเวียนไปเยี่ยมญาติตามที่ตา่ งๆ แต่ไม่
สามารถสื่อสารกันได้ วนเวียนจนครบ 7
วัน ที่ต้อง 7 วัน เพราะ เป็ นระยะเวลาที่เปิ ด
โอกาสให้ นกึ ถึงบุญให้ ได้
เมื่อครบ 7 วัน ถ้ านึกถึงบุญไม่ออก
เพราะว่าใจสับสน หรื อไม่คอ่ ยท�ำบุญ ผู้
ตายก็จะกลับไปที่เดิมที่ตนเองเสียชีวิต เมื่อ
ถึงเวลา เจ้ าหน้ าที่จากยมโลกที่ เราเรี ยกว่า
ยมทูต มีลกั ษณะผมหยิก ตัวด�ำ ตาโปน นุง่
ผ้ าหยักรัง้ สีแดง จะมารับตัวไป โดยวิธีการ
ต่างๆ เช่น ล่ามโซ่ตรวน หรื อใช้ อาวุธคุมไป
เฉยๆ แล้ วแต่ความถือตัวของผู้ตาย หาก
เป็ นพวกนายทหารมียศมาก ไม่เชื่อฟั งก็จะ
ต้ องใส่โซ่ตรวนล่ามไปยมโลก หากดิ ้นรน
ขัดขืน ก็จะถูกทุบตี ท�ำร้ าย อย่างไม่มีปรานี

ผีเร่ร่อน

ผีประเภทที่ 2
: ผีเร่ร่อน หรือสัมภเวสี คือผีอะไร
การกินของผีเร่ร่อน
สัมภเวสี หรื อที่พวกเรารู้จกั กันในนาม
ว่า “ผีเร่ร่อน” คือ พวกกายละเอียดที่ไม่มี
บุญมากพอที่จะไปบังเกิดอยูใ่ นสวรรค์ และ
ผีเร่ ร่อนหรื อสัมภเวสีมีรูปร่ างอย่ างไร
ก็ไม่มีบาปมากพอที่จะต้ องไปตกนรก เมื่อ เป็ นเช่น
นี ้ จึงท�ำให้ พวกเขาต้ องกลายมาเป็ นผีที่เร่ร่อนไปมา
ส�ำหรั บรู ปร่ างลักษณะของพวกสัมภเวสีนัน้
อยูภ่ ายในเมืองมนุษย์
พวกเขาก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ ายๆ กับคนที่อดๆ
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อยากๆ มีร่างกายซูบผอม และก็ต้องคอยอาศัย
อาหารที่มนุษย์ทิ ้งแล้ ว หรื ออาหารที่มนุษย์เซ่นไหว้
ผี หรื อไหว้ เจ้ าในการประทังชีวิตไปวันๆ โดยพวก
เขาจะกินโอชารสหรื อส่วนละเอียดของอาหาร ส่วน
ว่าโอชารสของอาหารจะดีหรื อไม่ดีนนั ้ ทังนี
้ ้ก็ขึ ้นอยู่
กับสภาพของอาหาร กล่าวคือ ถ้ าเป็ นอาหารที่จดั
ไว้ เพื่อเซ่นไหว้
โอชารสของอาหารก็จะดีและ
ประณีตกว่าโอชารสของอาหารที่มนุษย์ทิ ้งแล้ ว
ผีเร่ ร่อนกินอาหารเซ่ นไหว้ อย่ างไร?
และเมื่อพวกสัมภเวสีกินโอชารสของอาหาร
ดังกล่าวเข้ าไปแล้ ว อาหารเหล่านันก็
้ จะเหลือเพียง
แค่ ส่ ว นหยาบที่ ป ราศจากโอชารสของอาหาร
เท่านัน้ หรื อพูดง่ายๆ ว่าอาหารส่วนหยาบนันก็
้ ไม่
ได้ หายไปไหน เพียงแต่สารอาหารและรสชาติของ
อาหารได้ สญ
ู สลายหายไปแล้ วนัน่ เอง
ส่วน
อากัปกิริยาในการกินโอชารสของพวกสัมภเวสีนนั ้
พวกเขาก็จะใช้ มือหยิบจับอาหารในส่วนละเอียด
ขึ ้นมากินอย่างหิวกระหายเป็ นปกติ
เรื่ องการกินของผีเร่ ร่อน
ส่วนว่า พวกเขาจะมีความหิวกระหายมาก
น้ อยขนาดไหนนัน้ ทังนี
้ ้ก็ขึ ้นอยูก่ บั ว่า ในพื ้นที่นนๆ
ั้
มีอาหารที่มนุษย์ทิ ้งแล้ ว หรื อมีอาหารที่มนุษย์เซ่น
ไหว้ ผีหรื อไหว้ เจ้ ามากน้ อยขนาดไหน คือถ้ าหากมี
อาหารดังกล่าวน้ อย
พวกเขาก็จะมีความหิว
กระหายมาก แต่ถ้าหากมีอาหารดังกล่าวมาก พวก
เขาก็จะมีความหิวกระหายน้ อย และถึงแม้ วา่ พวก
เขาจะมีความหิวกระหายน้ อยแล้ วก็ตาม แต่ถงึ
กระนันความหิ
้
วกระหายของพวกเขา
ก็ยงั มี
ปริ มาณที่มากกว่ามนุษย์ที่หิวโซแบบมากๆ มากๆ
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ พวกสัมภเวสีจะไม่มี
อาหารที่มนุษย์ทิ ้งแล้ ว หรื ออาหารที่มนุษย์เซ่นไหว้
ผีหรื อไหว้ เจ้ ามาหล่อเลี ้ยงชีวิตของพวกเขา พวก

เขาก็ยงั สามารถที่จะด�ำรงชีวิตอยูต่ อ่ ไปได้ ด้ วย
อ�ำนาจแห่งวิบากกรรมที่มาหล่อเลี ้ยงพวกเขาเอา
ไว้ เพื่อให้ พวกเขาได้ รับความหิวกระหายอย่างที่สดุ
นัน่ เอง
เรื่ องราวของสัมภเวสีนนั ้ มีรายละเอียดที่นา่ สนใจอีกเยอะแยะมากมาย แต่ถ้าเราจะมาลงราย
ละเอียดกันทังหมด
้
มันก็จะยาวมากๆ เอาไว้ เรา
ค่อ ยมาศึก ษาเรื่ อ งของสัม ภเวสี กัน ต่อ ไปในภาย
หลัง

ผีประเภทที่ 3 : ผีบ้านผีเรือนคืออะไร
เรื่ องราวเกี่ยวกับผีบ้านผีเรื อนนัน้ นับว่าเป็ น
เรื่ องที่นา่ ศึกษาเรี ยนรู้ เพราะเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ กล้ ตวั
ของพวกเราทุกคน แบบคาดไม่ถงึ กันเลยทีเดียว
ค�ำว่า “ผีบ้านผีเรื อน” นัน้ ในความเป็ นจริ ง
แล้ วก็คืออดีตมนุษย์ที่หลังจากละโลกไปแล้ ว ได้ ไป
บังเกิดเป็ นภุมมะเทวาระดับล่าง
ที่อาศัยเรื อน
หยาบหรื อบ้ านของมนุษย์เป็ นที่อาศัยอยู่ ซึง่ โดย
ทัว่ ๆ ไปแล้ วพวกผีบ้านผีเรื อนที่มีก�ำลังบุญไม่มาก
ก็จะอาศัยโครงสร้ างของเรื อนหยาบหรื อบ้ านของ
มนุษย์ทวั่ ๆ ไปอยูเ่ ลย แต่ถ้าพวกผีบ้านผีเรื อนตน
ไหนมีก�ำลังบุญที่มากขึ ้นมาหน่อย ก็จะมีห้องพิเศษ
ที่ตอ่ เติมเพิ่มออกมาจากเรื อนหยาบ หรื อบ้ านของ
มนุษย์
ซึง่ ส่วนที่เป็ นห้ องพิเศษนี ้จะเป็ นส่วน
ละเอียดที่มนุษย์มองไม่เห็น
แม้ ว่ า พวกผี บ้ านผี เ รื อนเหล่ า นี จ้ ะอาศั ย
โครงสร้ างของเรื อนหยาบหรื อบ้ านของมนุษย์ เป็ น
ที่อาศัยอยูก่ ็ตาม แต่ถงึ กระนันรู
้ ปแบบการตกแต่ง
ภายในบ้ าน
รวมไปถึงข้ าวของเครื่ องใช้ และ
อุปกรณ์เฟอร์ นิเจอร์ ตา่ งๆ ของพวกผีบ้านผีเรื อนก็
จะมีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตัวเอง ที่เกิดขึ ้นตาม
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ก�ำลังบุญของแต่ละตน โดยพวกเขาจะไม่
ได้ ใช้ ข้าวของต่างๆ ร่วมกับมนุษย์เลย
ส�ำหรับค�ำว่า “เรื อนหยาบหรื อบ้ าน
ของมนุษ ย์ ที่ พ วกผี บ้ า นผี เ รื อ นอาศัย อยู่
นัน”
้ จะ มีความหมายรวมไปถึงพวกตึก
คอนโด แฟลท อพาร์ ทเม้ นต์ คฤหาสน์
โรงเรี ยน โรงพยาบาล หรื อแม้ กระทัง่
กระต๊ อบและบังกะโล เป็ นต้ น (คือสิง่
ก่อสร้ างอะไรก็ตามที่มีหลังคามุงบัง ล้ วน
สามารถเป็ นที่ อ ยู่อ าศัยของพวกผี บ้า นผี
เรื อนได้ ทงสิ
ั ้ ้น

ผีบ้านผีเรื อน

ส่วนว่าผีบ้านผีเรื อนแต่ละตน จะได้
อยู่ในสถานที่ที่มีอาณาเขตกว้ างขวางมาก
น้ อยขนาดไหน ก็ขึ ้นอยูก่ บั ก�ำลังบุญที่ผี
บ้ า นผี เ รื อ นแต่ ล ะตนได้ เ คยสั่ง สมเอาไว้
สมัยที่ยงั มีชีวิตอยู่ คือถ้ าหากสัง่ สมบุญ
เอาไว้ มาก
ก็จะได้ อยูใ่ นสถานที่ที่มี
อาณาเขตกว้ างขวางมาก แต่ถ้าหากสัง่ สม
บุญเอาไว้ น้อย ก็จะได้ อยูใ่ นสถานที่ที่มี
อาณาเขตน้ อย หรื อมีอาณาเขตที่ไม่กว้ าง
ขวางสักเท่าไหร่

ผี บ ้ า นผี เ รื อ นก็ มั ก จะเป็ น ญาติ
ของเรามาก่อน หรือไม่ใช่?!?
โดยส่วนใหญ่แล้ ว ผีบ้านผีเรื อนแต่
ละตน มักจะไปบังเกิดอยูใ่ นสถานที่ หรื อ
บ้ านเรื อนที่มีคน สัตว์ สิง่ ของ ที่พวกเขาคุ้น
เคยในสมัยที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ เช่น เคย
เป็ นบ้ านเดิมของตัวเอง หรื อเป็ นบ้ านของ
คนที่ ตัว เขารั ก และผูก พัน เป็ นอย่ า งมาก
เช่นบ้ านของคุณแม่ หรื อเป็ นบ้ านของญาติ
เป็ นต้ น
๓๐
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ผีบ้านผีเรือน
ย้ายที่อยู่ตามเจ้าของบ้าน
ได้หรือไม่????
ถ้ าหากวันใดเจ้ าของบ้ านที่พวกผี
บ้ านผีเรื อนรักและผูกพันเป็ นอย่างมาก
ย้ ายไปอยูท่ ี่อื่น พวกผีบ้านผีเรื อนเหล่า
นัน้ ก็จะย้ ายตามไปอยูก่ บั เจ้ าของบ้ าน
ที่พวกเขาผูกสมัครรักใคร่ด้วย แต่ก่อน
ที่พวกเขาจะย้ ายไปได้ นนั ้ พวกเขาก็จะ
ต้ องขออนุ ญ าตจากท่ า นเทพบุ ต ร       
ภุม มะเทวาที่ เ ป็ นหัว หน้ า เขตแห่ ง นัน้
เสียก่อน
ถ้ าหากวันใดเรื อนหยาบหรื อบ้ าน
ของมนุษย์ ที่พวกผีบ้านผีเรื อนเหล่านัน้
อาศัยอยูถ่ กู รื อ้ ถอน หรื อถูกท�ำลายไป
พวกผีบ้านผีเรื อนเหล่านันก็
้ จ�ำเป็ นที่จะ
ต้ องย้ ายไปหาที่อยูอ่ าศัยใหม่ ตาม
ก� ำลังแห่ง บุญ ของผี บ้ า นผี เรื อนแต่ล ะ
ตน ซึง่ หัวหน้ าเขตก็จะเป็ นผู้ที่จดั สรรที่
อยูใ่ หม่ให้ กบั ผีบ้านผีเรื อนเหล่า นัน้
ตามความเหมาะสม แต่ถ้าหาก ณ ช่วง
เวลานัน้ เป็ นช่วงเวลาที่ผีบ้านผีเรื อนตน
นันจะต้
้ องไปเกิดใหม่พอดี ผีบ้านผีเรื อน
ตนนันก็
้ จะไปบังเกิดใหม่ตามก�ำลังแห่ง
บุญและบาปที่ตวั เขาได้ เคย กระท�ำเอา
ไว้ ในสมัยที่ยงั มีชีวิตอยู่

การพัฒนาการของผีบ้านผีเรื อนทางกายภาพ

ผีบ้านผีเรือนเกิดขึ้น
ได้อย่างไร?
           ส�ำหรับการบังเกิดขึ ้นของพวกผีบ้านผีเรื อน
หรื อภุมมะเทวาระดับกลางและล่างนัน้
ก็จะมี
ลักษณะที่คล้ ายๆ กับการบังเกิดขึ ้นของเทวดาทัว่ ๆ
ไป นัน่ ก็คือ มีการบังเกิดขึ ้นแบบ “โอปปาติกะ หรื อ
เกิดแบบ เกิดปุ๊ บโตปั๊ บ” เพียงแต่การเกิดแบบ              

“โอปปาติกะ” ของพวกผีบ้านผีเรื อนนัน้ จะมี
ลักษณะที่แตกต่างจากพวกเทวดาที่อยู่บนสวรรค์
ทัว่ ๆ ไปตรงที่ เวลาที่พวกผีบ้านผีเรื อนบังเกิดขึ ้น
พวกเขาจะเกิดมามีรูปร่ างลักษณะหน้ าตาและอายุ
ที่ ละม้ ายคล้ ายกับตอนที่ พวกเขาใกล้ จะเสียชี วิต
เช่น ถ้ าหากพวกเขาเสียชีวิตในช่วงวัยเด็ก พวกเขา
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ก็จะเกิดมาเป็ นผีบ้านผีเรื อนที่อยู่ในวัยเด็ก
หรื อถ้ าหากพวกเขาเสียชี วิตในช่วงสูงวัย
พวกเขาก็จะเกิดมาเป็ นผีบ้านผีเรื อนสูงวัย
เป็ นต้ น ซึง่ จะแตกต่างและไม่เหมือนกับ
การบัง เกิ ด ขึ น้ ของเทพบุ ต รเทพธิ ด าบน
สรวงสวรรค์ ที่เกิดมาพร้ อมกับความเป็ น
หนุม่ เป็ นสาวนัน่ เอง
ส่วนการเจริ ญเติบโต หรื อพัฒนาการ
ทางกายภาพของผีบ้านผีเรื อนนัน้ ผีบ้านผี
เรื อนแต่ละตนก็จะมีการเจริ ญเติบโต หรื อมี
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
หรื อ
ลักษณะภายนอกที่คล้ ายๆ กับมนุษย์ ยก
ตัวอย่างเช่น ถ้ าหากเกิดมาเป็ นผีบ้านผี
เรื อนในตอนวัยเด็ก เมื่อกาลเวลาผ่านไป ผี
บ้ านผีเรื อนที่เป็ นเด็กน้ อย ก็จะเจริ ญเติบโต
เป็ นผีบ้านผีเรื อนวัยรุ่น
ไล่เรื่ อยไปจน
กระทัง่ ผีบ้านผีเรื อนตนนันกลายเป็
้
นผีบ้าน
ผีเรื อนสูงวัยนัน่ เอง เป็ นต้ น
แต่ถ้าหากผีบ้านผีเรื อนตนไหน ได้ รับ
ส่วนบุญส่วนกุศลที่หมู่ญาติอนั เป็ นที่รักได้
ท�ำแล้ วก็อทุ ิศส่งมาให้ ผีบ้านผีเรื อนตนนัน้
ก็จะสามารถย้ อนวัย หรื อกลับคืนความ
เป็ นหนุม่ เป็ นสาวขึ ้นมาได้ อีกครัง้

ชีวิตความเป็นอยู่
ของพวกผีบ้านผีเรือน
ลักษณะชีวิตความ เป็ นอยูข่ องพวกผี
บ้ านผีเรื อน หรื อภุมมะเทวาระดับกลาง
และล่างนัน้ ถึงแม้ พวกเขาจะไม่มีการท�ำ
มาหากิน หรื อประกอบอาชีพต่างๆ เหมือน
อย่างมนุษย์ แต่ถงึ กระนันพวกเขาก็
้
ยงั ต้ อง
รับประทานอาหาร เข้ าสังคม และยังต้ อง
พั ก ผ่ อ นนอนหลั บ เหมื อ นอย่ า งมนุ ษ ย์
นัน่ เอง
๓๒
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ผีๆ ก็ต้องมีการขออนุญาตข้ ามเขต

ผีๆ ก็มีความเชื่อต่างๆ เหมือนมนุษย์

ไม่เพียงเท่านัน้ ลักษณะอาหาร ของพวกผี
บ้ านผีเรื อนยังมีลกั ษณะที่คล้ ายๆ กับอาหารบน
โลกมนุษย์อีกด้ วย แต่จะต่างกันตรงที่วา่ อาหาร
ของพวกผีบ้านผีเรื อนนัน้ จะเป็ นอาหารทิพย์ที่เกิด
ขึ ้นด้ วยก�ำลังบุญของ แต่ละตน ดังนันโอชารสหรื
้
อ
ความเอร็ ดอร่อย และความประณีตของอาหารของ
พวกผีบ้านผีเรื อนแต่ละตน จึงแตกต่างกันไปตาม
ก�ำลังบุญนัน่ เอง

ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้ ว พวกผีบ้านผีเรื อนแต่ละ
ตน ก็มกั จะนับถือลัทธิความเชื่อแบบเดิมหรื อแบบ
เดียวกันกับในสมัยที่ตวั เองยังมี ชีวิตอยู่ แต่ก็มีพวก
ผีบ้านผีเรื อนบางส่วนที่พอกาลเวลาผ่านไป ความ
เชื่อของพวกเขาก็คอ่ ยๆ ซึมซับและแปรเปลี่ยนไป
ตามความเชื่ อ ของมนุษย์ ที่ อ าศัย อยู่ใ นแถบนัน้ ๆ
หรื อพูดง่ายๆ ว่า อยูใ่ กล้ คนเช่นไร ก็มกั จะเป็ นคน
เช่นนัน้

นอกจากพวกผีบ้านผีเรื อนจะมีลกั ษณะชีวิต
ความเป็ นอยูห่ ลายๆ อย่างคล้ ายๆ กับมนุษย์แล้ ว
พวกผี บ้ า นผี เ รื อ นยัง มี ลัก ษณะการแบ่ ง เขตการ
ปกครองออกเป็ นส่วนๆ คล้ ายๆ กับในเมืองมนุษย์
อีกด้ วย โดยในแต่ละเขตการปกครองนัน้ ก็จะมีภมุ
มะเทวาระดับไฮโซที่เป็ นหัวหน้ าเขตต่างๆ เป็ นผู้
ดูแลพวกผีบ้านผีเรื อนเหล่านันอยู
้ ่

แต่ไม่ว่าพวกผีบ้านผีเรื อนแต่ละตนจะนับถือ
ลัทธิความเชื่ออะไรก็ตาม พวกเขาทังหมดก็
้
จ�ำเป็ น
ที่จะต้ องอาศัยบุญด้ วยกันทังสิ
้ ้น ซึง่ บุญที่มาหล่อ
เลี ้ยงชีวิตหลังความตายของพวกผีบ้านผีเรื อนนันก็
้
คือ บุญที่ผีบ้านผีเรื อนแต่ละตนได้ เคยสัง่ สมเอาไว้
ในสมัยที่ยงั มีชีวิตอยูเ่ ป็ น หลัก และบุญที่หมูญ
่ าติ
อันเป็ นที่รักได้ อทุ ิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ พวก
เขา รวมไปถึงบุญที่พวกเขาได้ อนุโมทนาบุญกับ
มนุษย์ที่ท�ำความดี เช่น ท�ำบุญใส่บาตรหรื อถวาย
สังฆทาน เป็ นต้ น

และถ้ าหากผีบ้านผีเรื อนตนไหน
มีความ
ต้ องการที่จะเดินทางข้ ามไปยังเขตการปกครองอื่น
้ จะต้ องขออนุญาตทังหั
้ วหน้ า
ผีบ้านผีเรื อนตนนันก็
เขตการปกครองของตัวเอง และหัวหน้ าเขตการ
ปกครองที่ตวั เขาต้ องการจะไปก่อน และเมื่อผีบ้าน
ผี เ รื อ นตนนัน้ ได้ รั บ อนุญ าตจากหัว หน้ า เขตการ
ปกครองทังสองแล้
้
ว
้ งจะ
ผีบ้านผีเรื อนตนนันจึ
สามารถเดินทางไปยังเขตการปกครองดังกล่าวได้
แต่โดยปกติแล้ วพวกผีบ้านผีเรื อน มักจะไม่คอ่ ย
ชอบเดินทางไปไหน เพราะชอบที่จะอยูก่ บั เหย้ าเฝ้า
กับเรื อน สมดังชื่อที่พวกเขาได้ รับว่า “ผีบ้านผี
เรื อน” นัน่ เอง

ผีบ้านผีเรือนนับถือศาสนาอะไร?
ลักษณะความเชื่ อของพวกผี บ้านผี เรื อนแต่
ละตนนัน้ ก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกันไป
คล้ ายๆ กับพวกมนุษย์ เช่น บางพวกก็นบั ถือ
พระพุทธศาสนา บางพวกก็นบั ถือศาสนาอื่น หรื อ
บางพวกก็ไม่นบั ถือศาสนาอะไรเลย เป็ นต้ น

คนดีผีคุ้ม จริงหรือเปล่า?
ส�ำหรับบุญพิเศษที่สำ� คัญอีกบุญหนึง่
ที่
สามารถหล่อเลี ้ยงชีวิตของผีบ้านผีเรื อนได้ นนั ้ ก็คือ
บุญที่เกิ ดจากการปกป้องคุ้มครองมนุษย์ ที่อาศัย
อยูภ่ ายในบ้ านให้ รอดพ้ นจากอันตราย และให้ มี
โอกาสในการสัง่ สมบุญสร้ างความดีได้ ยิ่งๆ ขึ ้นไป
แต่ก็ไม่ใช่วา่ ผีบ้านผีเรื อนทุกๆ ตนจะมาคอย
ปกป้องคุ้มครองเจ้ าของบ้ าน หรื อคนที่อาศัยอยู่
ภายในบ้ านหลังนันๆ
้ เสมอไป เพราะการที่ผีบ้านผี
เรื อนแต่ละตนจะเกิดอารมณ์อยากที่จะมาดูแลคน
ทังนี
ภายในบ้ านหรื อไม่นนั ้
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เหตุปัจจัย
หลายๆ ประการ อาทิเช่น
1.ได้ รั บ ค� ำ สั่ ง จากหั ว หน้ าเขตให้ มาคอย
ปกป้องดูแลเจ้ าของบ้ านหลังนัน้
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2.มี ค วามผู ก พัน กั บ คนภายในบ้ า น
หลังนันเป็
้ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ ว เช่น เคยเป็ นแม่
เป็ นลูกกัน หรื อเป็ นญาติกนั มาก่อน เป็ นต้ น
3.เจ้ าของบ้ านเป็ นคนที่มีจิตใจดีชอบ
สร้ างบุญสร้ างกุศล
พวกผีบ้านผีเรื อนที่
อาศัยอยูใ่ นบ้ านหลังนันๆ
้
ก็จะเกิดความ
ปรารถนาอยากที่ จ ะมาปกป้ องคุ้ม ครอง
เจ้ าของบ้ านหลังนัน้ เพราะ ผีบ้านผีเรื อน
เหล่านันจะมี
้ สว่ นร่วมในบุญกับเจ้ าของบ้ าน
หลังนันไปด้
้ วย หรื อที่พวกเรามักจะได้ ยิน
กันบ่อยๆ ว่า “คนดีผีค้ มุ ” นัน่ เอง     

ผีกระสือกระหัง

และเมื่ อ พวกผี บ้ า นผี เ รื อ นได้ ม าปก
ป้องคุ้มครองและอยูใ่ กล้ ๆ เจ้ าของบ้ านที่มี
จิตใจดีชอบสร้ างบุญสร้ างกุศล และมีความ
รู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องราวความเป็ นจริ ง
ของชีวิตตามหลักของ พระพุทธศาสนาแล้ ว
พวกเขาก็ จ ะได้ ซึม ซับ ความรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับเรื่ องบุญเรื่ องกุศลจากเจ้ า ของบ้ าน
หลังนันไปด้
้ วย ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการสัง่ สม
บุญหรื อการอนุโมทนาบุญ เป็ นต้ น
เรื่ องของภูตผีปีศาจ
เมื่อพูดถึงค�ำว่า “ผี” แล้ ว คนส่วนใหญ่
ก็ มั ก จะนึ ก ถึ ง ภู ติ แ ละปี ศาจตามไปด้ วย
เพราะเรามัก จะได้ ยิ น ได้ ฟั ง กัน จนคุ้น หูว่า
ภูตผิ ีปีศาจ ซึง่ ค�ำว่า “ภูตผิ ีปีศาจ” นัน้ ใน
ความเป็ นจริ งแล้ ว แต่ละค�ำก็ล้วนแล้ วแต่มี
ความหมายเฉพาะเป็ นของตัวเอง คือภูตกิ ็
อย่างหนึง่ ผีก็อย่างหนึง่ ปี ศาจก็อีกอย่าง
หนึง่
ส�ำหรับค�ำว่า “ภูต”ิ นัน้ ที่ผา่ นๆ มา
คุณครูไม่ใหญ่ได้ เคยยกตัวอย่างให้ ลกู ๆ นักเรี ยน
อนุบาลฯ ได้ รับฟั งกันไปแล้ วเป็ นบางส่วน ยก
ตัวอย่างเช่น เรื่ องภูตทิ ี่เป็ นผีกระสือ หรื อผีกระหัง
เป็ นต้ น

ภูตผิ ีปีศาจ

ภูติอีกประเภทหนึง่ ที่ชอบใช้ วิชาไสยเวทย์สาย
ด�ำ หรื อวิชาอาคมที่ใช้ ในการเบียดเบียนและท�ำร้ าย
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เรื่ องผีๆ ของคนที่ชอบไสยเวทย์สายด�ำ

มนุษย์ ซึง่ ตรงกันข้ ามกับวิชาไสยเวทย์สายขาว ที่
เป็ นวิ ช าอาคมที่ ใ ช้ ในการรั ก ษาและช่ ว ยเหลื อ
มนุษย์ ส�ำหรับภูตปิ ระเภทนี ้ จะเป็ นกายละเอียดที่มี
ลักษณะภายนอกที่หลากหลาย แลดูนา่ กลัวแต่ก็ไม่
ถึงกับน่าเกลียดมากนัก ยกตัวอย่างเช่น บางตนก็มี
ร่ างกายซูบผอมและมีผิวหนังที่เหี่ยวแห้ งช�ำ้ เลือด
ช� ้ำหนอง, บางตนก็มีนิ ้วที่ยาวกว่าปกติ หรื อบางตน
ก็มีร่างกายใหญ่โตผิดมนุษย์ แต่ก็ไม่ถงึ กับสูงใหญ่
เท่ากับเปรต เป็ นต้ น
และที่สำ� คัญ
พวกภูติประเภทนี ้จะมีฤทธิ์
ประจ�ำตัวอยูเ่ ป็ นปกติ ส่วนว่าฤทธิ์ประจ�ำตัวของ
้ ้ก็ขึ ้นอยู่
ภูตแิ ต่ละตนจะมากน้ อยขนาดไหนนัน้ ทังนี
กับการฝึ กฝนเพิ่มเติมหลังจากที่พวกเขาไปบังเกิด
เป็ นภูติ แล้ ว ส�ำหรับการการฝึ กฝนเพิ่มเติมหลัง
จากที่พวกเขาไปบังเกิดเป็ นภูตแิ ล้ วนัน้ ก็มีอยูด่ ้ วย
กัน 3 อย่างหลักๆ ดังต่อไปนี ้ คือ
1. ฝึ กฝนเพิ่มเติมด้ วยตัวเอง
2. ฝึ กฝนเพิ่มเติมด้ วยการไปเรี ยนกับอาจารย์
ไสยเวทย์ที่มีวิชาอาคมแก่กล้ ากว่า
3. ฝึ กฝนเพิ่มเติมโดยมีอาจารย์ไสยเวทย์ที่มีวิชา

อาคมแก่กล้ ากว่า คอยส่งฤทธิ์และส่งวิชามา
ให้ และยิ่งพวกภูตปิ ระเภทนี ้มีอายุที่ยืนยาวมาก
เท่าไหร่ ฤทธิ์ของพวกเขาก็จะยิ่งแก่กล้ าเพิ่มมากขึ ้น
ตามอายุของพวกเขาไปด้ วย

สาเหตุที่ต้องมาบังเกิดเป็นภูต!
ส�ำหรับสาเหตุที่ท�ำให้ พวกเขาต้ องมาบังเกิด
เป็ นภูติ ที่ชอบใช้ วิชาไสยเวทย์สายด�ำ  หรื อวิชา
อาคมที่ใช้ ในการเบียดเบียนและท�ำร้ ายมนุษย์นนั ้
ทังนี
้ ้ก็เกิดจากในสมัยที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ พวก
เขามี ค วามชอบและสนใจในการศึก ษาวิ ช าไสย
เวทย์สายด�ำอยูเ่ ป็ นประจ�ำ  ดังนัน้ เมื่อถึง ณ ช่วง
เวลาที่พวกเขาก�ำลังจะเสียชีวิต ด้ วยความที่ใจของ
พวกเขามีความผูกพันอยู่กับวิชาไสยเวทย์สายด�ำ
เป็ นอย่างมาก กอปรกับ ณ ช่วงเวลานัน้ บาปที่พวก
เขาได้ เคยกระท�ำเอาไว้ ในสมัยที่ยงั มีชีวิตอยู่ยงั ไม่
ได้ ชอ่ งที่จะ ส่งผล ด้ วยเหตุนี ้เอง จึงท�ำให้ พวกเขา
ต้ องมาบังเกิดเป็ นภูตปิ ระเภทนี ้นัน่ เอง
การจะไปบังเกิดเป็ นภูตอิ ยู่ ณ ที่แห่งไหนนัน้
ทังนี
้ ้ก็ขึ ้นอยูก่ บั เหตุปัจจัยหลายๆ ประการ ยก
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ตัวอย่างเช่น ถ้ าหากพวกเขามีความห่วง
หรื อผูกพันอยูก่ บั สถานที่ใดเป็ นพิเศษ พวก
เขาก็จะต้ องไปเฝ้ารักษาอยู่ ณ สถานที่แห่ง
นัน้
โดยพวกเขาก็จะใช้ วิชาอาคมที่เคย
ร�่ ำเรี ยนมาในสมัยที่ยงั มีชีวิต ดูแลรักษา
พื ้นที่แห่งนันอยู
้ ต่ ลอดเวลา เช่น ภูตทิ ี่
หวงแหนและเฝ้าพื ้นที่ป่า
เมื่อมีใครเข้ ามารุกรานในเขตพื ้นที่ของ
ภูตพิ วกนี ้ พวกเขาก็จะเกิดความไม่พอใจ
และเมื่ อ ภูติ พ วกนี เ้ กิ ด ความไม่ พ อใจแล้ ว
พวกเขาก็จะใช้ ฤทธิ์ขบั ไล่ หลอกหลอน หรื อ
ท�ำร้ ายบุคคลนันๆ
้ หรื อไม่ พวกเขาก็อาจจะ
แปลงกายเป็ นสัตว์ประเภทต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นเสือ หมาด�ำ หรื องู เป็ นต้ น เพื่อมุง่ หมาย
ที่จะเข้ าไปท�ำร้ ายบุคคลนันๆ
้
ไม่ให้ เข้ ามา
รุกรานพื ้นที่ป่าของพวกเขา แต่พวกเขาก็จะ
สามารถท� ำ ร้ ายได้ เ ฉพาะผู้ ที่ เ คยมี วิ บ าก
กรรมร่วมกันมากับพวกเขา เท่านัน้ เป็ นต้ น

ภูตเิ ฝ้าป่ าเฝ้าเขา

ภูตติ ามล้ างแค้ น จองเวร เช่นถูกฆ่าตาย

ภูติที่คอยตามไปล้างแค้น
จองเวรกัน!
ถ้ าหากพวกเขายังมีความอาฆาต หรื อ
จองเวรกับใครเอาไว้ ในสมัยที่ยงั มีชีวิต เช่น
มีคนมาฆ่า หรื อมาท�ำร้ ายพวกเขา เมื่อพวก
เขาละจากโลกนี ้ไปแล้ ว พวกเขาก็จะไป
บังเกิ ดเป็ นพวกภูติที่คอยตามไปล้ างแค้ น
หรื อคอยคิ ด บั ญ ชี กั บ คนที่ พ วกเขาผู ก
อาฆาตเอาไว้ ด้ วยการตามไปหลอกหลอนหรื อ
ท�ำร้ ายคนเหล่านัน้ เป็ นต้ น

ภูติที่คอยเฝ้าทรัพย์
ภูติบางประเภท ในสมัยที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่
พวกเขาเป็ นคนมักโกรธ หวงทรัพย์ และชอบที่จะ
ศึ๓๖กษาวิชาไสยเวทย์ เพื่อไปท�ำร้ ายคนอื่นหรื อไป

ปู่ โสมเฝ้าทรัพย์

ท�ำร้ ายทรัพย์สมบัตขิ องผู้อื่น เมื่อคนพวกนี ้ละจาก
โลกนี ้ไปแล้ ว พวกเขาก็จะไปเกิดเป็ นภูตทิ ี่คอยเฝ้า
ทรัพย์ของตนเองอยูต่ ลอดเวลา เป็ นต้ นนัน่ เอง

เรื่องของปีศาจ
ส่วนปี ศาจนัน้ ก็มีหลากหลายประเภทหรื อ
หลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกัน แต่ในวันนี ้คุณครู
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ไม่ใหญ่ก็จะขอยกตัวอย่างปี ศาจขึ ้นมาพอ
เป็ นสังเขป ดังต่อไปนี ้

ปี ศาจน่าเกลียดน่ากลัว

ปี ศาจตัวอย่างที่ 1. คือ ปี ศาจที่มีรูป
ร่างลักษณะน่าเกลียดน่ากลัว และมีอวัยวะ
ที่ ผิ ด ปกติ ไ ปจากโครงสร้ างร่ า งกายของ
มนุษย์ เช่น หัวไปทางหนึง่ ตาไปอีกทางหนึง่
หรื อมี ก ายบู ด เบี ย้ วบิ ด เบี ย้ วไปทั ง้ ตั ว
เป็ นต้ น
ส่ ว นสาเหตุที่ ท� ำ ให้ พ วกเขาต้ อ งมา
บังเกิดเป็ นปี ศาจแบบนี ้ ทังนี
้ ้ก็เกิดจากใน
สมัยที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ พวกเขามีใจ
หมกมุน่ หรื อจมปลักอยูก่ บั สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ที่ไม่
ดีเป็ นอย่างมาก จนลืมความเป็ นตัวของตัว
เองไป
ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยที่พวกเขายังมี
ชีวิตอยู่ พวกเขามีใจผูกพันอยูก่ บั วิชาไสยเวทย์สายด�ำแบบมากๆ ยิ่งไปกว่าพวกภูติ
ซึ่ง ถ้ า หากจะเปรี ย บเที ย บให้ เ ห็ น ภาพกัน
แบบง่ายๆ ก็คือปี ศาจอาจจะเปรี ยบเสมือน
กับอาจารย์ที่สอนวิชาไสยเวทย์ ส่วนพวก
ภูติก็เปรี ยบเสมือนกับลูกศิษย์ ที่เรี ยนวิชา
ไสยเวทย์นนั่ เอง หรื อก่อนที่จะเสียชีวิต พวก
เขามีใจผูกโกรธอาฆาตแค้ นคนที่มาท�ำร้ าย
เป็ นอย่างมาก เป็ นต้ น
เป็ นต้ น

ปีศาจที่อดีต
ชอบท�ำคุณไสยใส่คนอื่น

มีจติ หมกมุน่ วิชาไสยเวทย์สายด�ำมากๆ จะเกิดเป็ นปี ศาจ

ปี ศาจคล้ ายเด็กทารก

ปี ศาจตัวอย่างที่ 2. คือ ปี ศาจที่มีรูปร่าง
ลักษณะคล้ ายๆ กับเด็กทารกที่ยงั ไม่เกิด หรื อมีการ
เจริ ญเติบโตที่ยงั ไม่เต็มที่ อีกทังพวกเขาจะมี
้
ดวงตา
สีขาวหม่นหมองที่เบิกโพลง, มีรูจมูกเป็ นช่องๆ และ

ยังไม่ยื่นออกมาเหมือนจมูกคนปรกติ, มีปากที่
กว้ างมากเหมือนกับจะฉีกขาด และปากที่กว้ างนัน้
ก็จะถูกเชือกร้ อยและเย็บเอาไว้ ให้ ตดิ กัน ที่เป็ นเช่น
นี ้ก็เป็ นเพราะ ผลแห่งกรรมที่พวกเขาได้ เคยท�ำคุณ
ไสยใส่คนอื่น จนท�ำให้ คนอื่นพูดไม่ได้ หรื อเป็ นใบ้
ได้ ย้อนกลับมาส่งผลกับพวกเขา
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นอกจากนี ้ พวกเขายังมีรูปร่างที่ใหญ่โต
น่ากลัว
และผอมโซจนเห็นแต่ซี่โครงและ
กระดูก, มือแขนจะเล็กลีบ และนุง่ หยักรัง้ สีด�ำ 
ไม่เพียงแค่นนั ้ ตามล�ำตัวของพวกเขายังมีแต่
รอยสักเป็ นลายพร้ อยอยู่เต็มไปหมดอีกด้ วย
ที่เป็ นเช่นนี ้ก็เป็ นเพราะ ผลแห่งกรรมที่พวก
เขาได้ เคยเป็ นอาจารย์ที่สกั ยันต์
และลง
อาคมให้ กับลูกศิษย์เอาไว้ ในสมัยที่ยงั มีชีวิต
อยู่

วิบากกรรมชอบท�ำกุมารทอง

ส่ ว นสาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ พวกเขาต้ องมา
บังเกิดเป็ นปี ศาจแบบนี ้ หรื อปี ศาจที่มีรูปร่าง
ลักษณะคล้ ายๆ กับเด็กทารกที่ยงั ไม่เกิด ทังนี
้ ้
ก็เป็ นเพราะ ในสมัยที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่
พ ว ก เ ข า เ ป็ น จ อ ม ข มั ง เ ว ท ย์ ที่ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญในการท�ำกุมารทอง โดยพวกเขา
จะน�ำเอาซากหรื อร่างของเด็กทารกที่เพิ่งตาย
ใหม่ๆ มาท�ำพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้ ไม่ให้
วิญญาณของเด็กทารกเหล่านันไปผุ
้ ดไปเกิด

ปี ศาจผมหยิก ตาปูดโปน น่าเกลียดน่ากลัว

และเมื่อถึงคราวที่พวกเขาต้ องละจาก
โลกนี ้ไป วิชาไสยเวทย์สะกดวิญญาณก็ได้
ย้ อนกลับมาเข้ าตัวของพวกเขาเอง จนเป็ น
ผลท�ำให้ พวกเขาต้ องมาเกิดเป็ นปี ศาจที่มีรูป
ร่างลักษณะคล้ ายๆ กับเด็กทารกที่ยงั ไม่เกิด
และมีฤทธิ์มากนัน่ เอง
ปี ศาจตัวอย่างที่ 3 คือ ปี ศาจที่มีผมหยิก
ตาปูดโปน ดุร้าย น่าเกลียดน่ากลัว และมีแวว
ตาที่เต็มไปด้ วยความอาฆาตแค้ นอยู่ตลอดเวลา
ซึง่ พวกปี ศาจเหล่านี ้ จะมีฤทธิ์และมีความน่ากลัว
มากกว่าพวกภูตเิ ป็ นอย่างมาก โดยพวกเขาจะชอบ
อาศัยอยูแ่ ต่ในป่ าหรื อในถ� ้ำ
ส่วนสาเหตุที่ท�ำให้ พวกเขาต้ องมาบังเกิดเป็ น
ปี ศาจแบบนี ้ ทังนี
้ ้ก็เป็ นเพราะในสมัยที่พวกเขายังมี

ปี ศาจผมหยิกฟู มีบาดแผล หน้ าตาเละเทะ น่าเกลียดน่ากลัว

ชีวิตอยู่ พวกเขาเป็ นถึงระดับปรมาจารย์ไสยเวทย์
สายด�ำ ที่มีความช�่ำชองและเชี่ยวชาญทางด้ านการ
ใช้ ไสยเวทย์สายด�ำ  ไปเบียดเบียนมนุษย์เป็ นอย่าง
มาก ซึง่ อาจารย์ไสยเวทย์พวกนี ้จะชอบอยูก่ บั ป่ า
กับถ� ้ำ  ด้ วยเหตุดงั กล่าวนี ้เองจึงท�ำให้ หลังจากที่
พวกเขาละจากโลกนี ้ไปแล้ ว พวกเขาจึงต้ องมา
บังเกิดเป็ นปี ศาจตาปูดโปน ดุร้าย ชอบอาศัยอยูแ่ ต่
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ในป่ าหรื อในถ� ้ำนัน่ เอง
ปี ศาจตัวอย่างที่ 4 คือ ปี ศาจที่มีผมหยิกฟู เนื ้อ
ตัวเต็มไปด้ วยบาดแผล มีกลิน่ กายเหม็นเน่าคละ
คลุ้ง และมีหน้ าตาเละเทะ น่าเกลียดน่ากลัว ส่วน
สาเหตุที่ ท� ำ ให้ พ วกเขาต้ อ งมาบัง เกิ ด เป็ นปี ศาจ
แบบนี ้ ทังนี
้ ้ก็เป็ นเพราะ พวกเขาถูกทรมานก่อนที่
จะเสียชีวิต เช่น ถูกทารุณกรรม หรื อถูกฆาตกรรม
เป็ นต้ น เมื่อเป็ นเช่นนี ้จึงท�ำให้ พวกเขารู้สกึ โกรธ
แค้ นและผูกพยาบาทอาฆาตคนที่มาท�ำ  ร้ ายพวก
เขาเป็ นอย่างมาก
และเมื่อพวกเขาได้ เสียชีวิตลงไปแล้ ว ด้ วยจิต
ที่โกรธแค้ นและผูกพยาบาทอาฆาตอย่างสุดๆ นี ้

เอง จึงดึงดูดให้ พวกเขาต้ องมาบังเกิดเป็ นปี ศาจที่มี
ผมหยิกฟู และมีเนื ้อตัวเต็มไปด้ วยบาดแผลดังที่ได้
กล่าวมาแล้ วนัน่ เอง
ส่วนสาเหตุที่ท�ำให้ พวกปี ศาจเหล่านี ไ้ ม่ต้อง
ไปบังเกิดอยูใ่ นอบายนัน้ ทังนี
้ ้ก็เป็ นเพราะ ณ ช่วง
เวลาที่พวกเขาก�ำลังจะเสียชีวิต บาปที่พวกเขาได้
เคยกระท�ำเอาไว้ ในสมัยที่ยงั มีชีวิตอยู่ยงั ไม่ได้ ช่อง
ที่จะ ส่งผลนัน่ เอง

คนที่มักเจอผีบ่อยๆ เป็นเพราะอะไร

เพราะตอนเป็ นมนุษย์ชอบนับถือผี และมัก
เซ่นผีด้วยของสดคาว มีกรรมชนิดเดียวกัน

มีข่าวดีมาบอก!!..
ท่านสามารถติดตามข่าวสารงานบุญ
ธรรมะดีๆ โอวาท พระธรรมเทศนา หลัก
ค�ำสอน พุทธสุภาษิต ข้ อคิดจากสาระธรรม
ที่ทกุ ท่านสามารถน้ อมน�ำธรรมะไปปรับใช้ ในชีวิต
ประจ�ำวัน และยังสามารถส่งต่อธรรมะดีๆให้ เพื่อน
ของคุณได้ ตลอดเวลา ติดตามได้ ที่........ dmc.tv เรื่องราวดีๆ ที่ทำ� ให้คุณเป็นสุขใจได้ตลอดเวลา
https://www.facebook.com/dmc072
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ติ ดต่อสอบถามโทร.02-831-1774
www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
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