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4 ข่าวบุญต่างประเทศ
“จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ ศูนย์
ปฏิบัติธรรมไฮดี้ แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์”
5 ข่าวบุญในประเทศ
“โครงการดวงตะวันสันติภาพ
(The Sun Of Peace) รุ่นที่6”
7 วันที่ 66 นับจากเข้าพรรษา
“ระบบควบคุมชีวิต”
10 เหลืออีก 19 วันจะออกพรรษา
“นั่งหลับตาคือ อาชีพพระ”
12 พุทธสุภาษิต
“เรื่อง อายชั่วกลัวบาป สวรรค์รับบาปลา”
13 พุทธสุภาษิต
“เรื่อง ขาดเมตตาชาวประชาจะเห็นแก่ตัว”
14 พุทธสุภาษิต
“เรื่อง อิจฉามี คนดีจะหายาก”
15 ข้อคิดรอบตัว
“รู้ทันความขี้เกียจ”
21 ธรรมะเพื่อประชาชน
“ระแวงภัยที่ควรระแวง”
24 ธรรมะเพื่อประชาชน
“อย่าเกิดอาการน้อยใจ”
27 สุขภาพนักสร้างบารมี
“การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรค”
30 ข้อคิดรอบตัว
“ปลูกฝังนิสัยในแบบญี่ปุ่น”
38 บางสิ่งที่แสวงหา
“ความเชื่อไว้บนหิ้ง ความจริงต้องพิสูจน์”
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ข่าวบุญต่างประเทศ

กิจกรรมบ้ านกัลยาณมิตร ณ ศูนย์ ปฏิบตั ธิ รรมไฮดีแ้ ลนด์
World news ประจ�ำวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรมไฮดี ้
แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ได้ กราบนิมนต์พระ
อ า จ า ร ย์ จ า ก วั ด พ ร ะ ธรรมกายบาวาเรี ย ประเทศ
เยอรมนี เพื่อไปเป็ นเนื ้อนาบุ ญ ในการจั ด ปฏิ บั ติ ธ รรม
โดยภายในงานกัลยาณมิตร
ควร์ ท ดอร์ ฟ (Kurt Dolf) เป็ น
ตัวแทนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ส่วนสาธุชนได้ ร่วม
กันอาราธนาศีลห้ า
และ
ประกอบพิธีถวายภัตตาหาร
เป็ น สังฆทาน โดยมี
กัลยาณมิตรปราณี
รี ดี
(Riedi) เป็ นผู้น�ำกล่าวค�ำ
ถวาย ส่วนกัลยาณมิตรอา
ริ ษา บ๊ อกซ์ลอร์ (Boxler) น�ำ
กล่ า วค� ำ ถวายคิ ล านเภสัช
จากนั น้ ทุ ก ท่ า นได้ ร่ ว มกั น
ตักบาตรแด่พระอาจารย์เพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ

พิธีถวายคิลานเภสัชและพิธีทอดผ้ าป่ า

ช่วงบ่ายเป็ นพิธีทอดผ้ าป่ า โดยมีกลั ยาณมิตร
ทองใส โนวัค (Nowak) เป็ นผู้แทนน�ำกล่าวค�ำถวาย
และในโอกาสนี พ้ ระอาจารย์ ไ ด้ เ มตตาให้ ธ รรมะ
เรื่ องอานิสงส์ของกฐิ น และอุทิศส่วนกุศล ให้ แก่ผ้ ทู ี่
ล่วงลับไปแล้ วได้ จากนันพระอาจารย์
้
ได้ มอบของที่

ระลึกและหนังสืออยูใ่ นบุญ ให้ กบั สาธุชนทุกท่าน
เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ ท�ำร่วมกันในครัง้ นี ้
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ข่าวบุญในประเทศ

The Sun of Peace Chance to change the world
โครงการดวงตะวันสันติภาพ (The Sun Of Peace) รุ่นที่ 6 ฤดูหนาว

วัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมทังอี
้ กหลายประสบการณ์
ที่ไม่สามารถหาได้ ในชีวิตประจ�ำวันทัว่ ไป  
บัณฑิตที่แท้ คือ ผู้มงุ่ ฝึ กฝนอบรมตนเอง  เห็น
โอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ไม่จ�ำกัด
เป็ นผู้ไม่ประมาทในการด�ำรงชีวิต   มีจิตใจงดงาม
ช่วยเหลือเกื ้อกูลเพื่อนร่วมโลกอยูเ่ สมอ บัณฑิต
ที่แท้ จะพัฒนาตนเอง  ให้ มีสติ   ในการคิด การพูด
และการกระท�ำ   เพื่อสร้ างประโยชน์ทงแก่
ั ้ ตนและผู้
อื่น
โครงการ “ดวงตะวันสันติภาพ” เป็ นโครงการ
จัดหาและฝึ กฝนบัณฑิตที่แท้ ที่พร้ อมจะเป็ นก�ำลัง
ส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ เข้ าสูย่ คุ คุณธรรม
น�ำเศรษฐกิจ ยุคศีลธรรมแผ่ขยาย ยุคที่จะเห็นคน
ทังโลกรั
้
กการท�ำทาน รักษาศีล และการเจริ ญ
ภาวนา
ผู้เข้ าร่วมโครงการ “ดวงตะวันสันติภาพ” จะ
ได้ โอกาสในการพัฒนาตนเองให้ มีศกั ยภาพในการ
เป็ นผู้น�ำที่แท้ ของโลก ได้ แก่ เป็ นผู้รักการปฏิบตั ิ
ธรรม   เป็ นผู้มีสมั มาทิฐิ   มีเป้าหมายชีวิตในการ
สัง่ สมบุญ รักฝึ กตัวตามหลัก 5 ห้ องชีวิต ด้ วยหลัก
“สะอาด เป็ นระเบียบ สุภาพ และตรงเวลา” เป็ นผู้
รักการท�ำหน้ าที่กลั ยาณมิตรแก่ชาวโลก และรัก
การท�ำงานเป็ นทีม   จากนันจะได้
้
รับการฝึ กฝน
ทักษะทางภาษา และทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็ นในการ
ท�ำหน้ าที่กลั ยาณมิตรในต่างแดน ได้ แก่ การขับรถ
การท�ำอาหาร การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ    
ผู้เข้ าร่วมโครงการจะได้ ประสบการณ์การจัดปฏิบตั ิ
ธรรมให้ แก่ชาวต่างประเทศ   การแนะน�ำธรรมะให้
แก่ชาวต่างประเทศโดยไม่ขดั แย้ งกับความเชื่อและ

“ดวงตะวันสันติภาพ” ฝึ กตน ฝึ กใจ ฝึ กนิสยั
ฝึ กภาษา  เรา คือ รุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงโลก
วัตถุประสงค์
1. คัดสรรผู้ที่มีจิตศรัทธา รักการฝึ กฝนอบรมตนเอง
และรักการท�ำหน้ าที่กลั ยาณมิตรให้ แก่ชาวโลก  
2. ฝึ กอบรมผู้เข้ าร่วมโครงการ ให้ มีความพร้ อมที่
จะออกไปท�ำหน้ าที่กลั ยาณมิตรต่างประเทศ
ได้ ในอนาคต
3. ฝึ กความพร้ อมทางภาษาและวัฒนธรรม ของผู้
เข้ ารวมโครงการให้ มีทกั ษะในระดับที่ดแู ล
ตนเองได้ เมื่อต้ องไปท�ำหน้ าที่ หรื อไปศึกษาต่อที่
ต่างประเทศ  
4. สัง่ สมประสบการณ์การจัดปฏิบตั ธิ รรม และการ
ท�ำหน้ าที่กลั ยาณมิตรแก่ชาวต่างชาติจนเกิด
ความเข้ าใจ และความช�ำนาญ   
ระยะเวลาโครงการ
รุ่นที่ 6 ฤดูหนาว
16 ตุลาคม 2555 - 15 ตุลาคม 2556
รุ่นที่ 7   
3 มิถนุ ายน 2556 - 2 มิถนุ ายน 2557
รุ่นที่ 7 ฤดูหนาว
14 ตุลาคม 2556 - 13 ตุลาคม 2557
สถานที่ด�ำเนินการอบรม
วัดพระธรรมกาย   
คุณสมบัติของผู้เข้ าร่วมโครงการ
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1. จบการศึกษาปริ ญญาตรี แล้ ว  
2. มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เคยผ่านการ
อบรมธรรมทายาทชาย, หญิง หรื อสมาธิแก้ ว
มาก่อน (ผู้ผา่ นสัมภาษณ์ที่ยงั ไม่เคยอบรมทาง
โครงการฯ จะช่วยจัดสรรเวลาก่อนเข้ าโครง
การฯ)  
3. เป็ นชายจริ ง หญิงแท้ โสด อายุไม่เกิน 30 ปี   
4. บุคลิกภาพดี สุขภาพดี ไม่เป็ นโรคติดต่อ ไม่มี
โรคประจ�ำตัว และ ไม่ตดิ ยาเสพติด
5.  เป็ นผู้ที่อยูง่ า่ ย กินงาย ไม่เป็ นภาระทังต่
้ อ
ตนเองและผู้อื่น  
6.  สามารถรักษาศีล 8 ได้ ตลอดการอบรม
หลักฐานการสมัคร
1. หนังสือรับรองผลการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) 1 ฉบับ   
(หาก ก�ำลังรอจบการศึกษา ให้ ขอใบแทนจบ
การศ ึกษาก่อน)  
2. รูปสี ขนาด 2 x 2 นิ ้ว ที่มีพื ้นหลังเป็ นสีออ่ น ไม่มี
ลวดลาย จ�ำนวน 2 ใบ  
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และ ส�ำเนา

ทะเบียนบ้ าน อย่างละ 1 ชุด  
4. ส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จ�ำนวน 1 ชุด
(กรณีที่เคยมี่การเปลี่ยนชื่อ หรื อ นามสกุล)
การสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และ ระเบียบการ
ได้ ที่  www.sunofpeace.org  
2. กรอกใบสมัคร และส่งภาพถ่าย ส�ำเนาหลักฐาน
( jpeg file ) ส่งมาที่  info@sunofpeace.org  
สอบถามรายละเอียดได้ ที่  พระอาจารย์
พงษ์ กานต์  สิริรักโข  โทร.089-697-6280  
กัลฯ สุรีย์ ไพศาลพิริยะกุล โทร.087-515-5750
จุดบริ การดวงตะวันสันติภาพ สภาธรรมกาย
สากล วัดพระธรรมกาย สอบถามเพิ่มเติมกับพระอาจารย์หรื อเจ้ าหน้ าที่ได้ ทกุ วันอาทิตย์ ที่เสาเอ็น 5
(N5) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ระหว่าง
เวลา 8.30 น. – 16.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้ า
โทรศัพท์ 089-697-6280, 087-515-5750)
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ระบบควบคุมชีวติ :

วันนีว้ น
ั ที่ 66 นับจากเข้าพรรษา
พระธรรมเทศนาโดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
จากหนังสือบางสิง่ ที่แสวงหา : 19 กันยายน พ.ศ. 2546

เหลืออีก 22 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ ว เผลอ
ประเดี๋ยวเดียวนะ พรรษานี ้เป็ นพรรษาแห่งการ
บรรลุพระธรรมกาย เราตังใจกั
้ นตังแต่
้ วนั แรกที่เข้ า
พรรษาว่า จะตังใจประพฤติ
้
ปฏิบตั ธิ รรมกัน ให้ เต็ม
ที่ ให้ เข้ าถึงพระธรรมกายให้ ได้ หรื ออย่างน้ อยก็เห็น
พระภายในซึ่ ง เป็ นพระในระดั บ ที่ ยั ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ คือก่อนที่ใจจะหยุดนิ่งได้ สมบูรณ์
องค์พระที่เห็นจะยังแตกต่างหลากหลายทังรู้ ปแบบ
ขนาด วัสดุที่ท�ำ เป็ นต้ น
อย่า งนัน้ ก็ ถื อ ว่า ใช้ ไ ด้ พ ระก็ ต้ อ งให้ เ ห็ น พระ
เณรก็ต้องให้ เห็นพระ โยมก็ต้องเห็นพระ ทุกคนต้ อง
เห็นพระหมด เพราะพระรัตนตรัยภายในเป็ นที่พงึ่ ที่
ระลึกอย่างส�ำคัญที่จะท�ำให้ ใจเราใส เป็ นทางมา
แห่งบุญ และเป็ นรหัสผ่านไปสูส่ คุ ติโลกสวรรค์ตาม
หลักวิชชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ตรัสเอาไว้ ถ้ า
ใจผ่องใสไม่เศร้ าหมอง สุคติเป็ นที่ไป ถ้ าเศร้ าหมอง
ไม่ผอ่ งใสทุคติเป็ นที่ไป ใสกับหมองก็ขึ ้นอยูก่ บั บุญ
บาปในตัวที่เรากระท�ำผ่านมาด้ วยกาย ด้ วยวาจา
ด้ วยใจ ถ้ าบุญก็ใส ถ้ าบาปก็หมองตราบใดที่เรายัง
ท�ำพระนิพพานไม่แจ้ ง เรายังต้ องเดินทางไกลใน
สังสารวัฏอีก เราก็ต้องสัง่ สมบุญบารมีไปเพื่อจะท�ำ
พระนิพพานให้ แจ้ ง
ถ้ าไม่ท�ำพระนิพพานให้ แจ้ ง เราก็ยงั ต้ องตก     

อยู่ ใ นกฎแห่ ง กรรมที่
บังคับหมดทุกคนในโลก
ไม่จ�ำกัดเชื ้อชาติศาสนา
และเผ่าพันธุ์ใด จะเชื่อ
หรื อ ไม่ เ ชื่ อ จะรู้ หรื อ ไม่ ร้ ู
ก็ตาม ล้ วนตกอยูใ่ นกฎ
แห่งกรรมทังสิ
้ ้น จะมาอ้ างว่าไม่ร้ ูไม่ได้ จะไม่ยอมไป
ในสถานที่ที่ไม่อยากไปก็ไม่ได้ เพราะเราได้ กระท�ำ
อย่างนัน้ เอาไว้ เมื่อเราจ�ำเป็ นต้ องอยู่ในสังสารวัฏ
เพื่อสร้ างบารมี เราต้ องออกแบบชีวิตให้ ดี อย่าให้
ชีวิตเราตกต�่ำ ให้ ชีวิตเราสูงส่งขึ ้นไปเรื่ อยๆ คือ มีรูป
สมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ไม่ต้องมาล�ำบาก
ยากจน เพราะฉะนันเราจึ
้
งจ�ำเป็ นต้ องเรี ยนรู้กฎ
เกณฑ์ของสังสารวัฏ จึงจะท�ำให้ เราออกแบบชีวิต
ของเราได้ สมบูรณ์ อยากจะไปเป็ นอะไรต่อไปก็แล้ ว
แต่เรา ต�ำแหน่งเศรษฐี ยาจก วณิพก คนยากจนคน
ชันกลาง
้
ชันสู
้ ง จะหล่อ รวย สวย ฉลาด
สมปรารถนา ต�ำแหน่งเหล่านี ้เป็ นของกลางๆ ใคร ๆ
ก็สามารถที่จะไปสวมต�ำแหน่งนี ้ได้ คนจนที่ สุด ที่
เรี ยกว่า มหาทุคตะ เราก็มีสทิ ธิ์เป็ นได้ ถ้ าเรา
ปรารถนาจะเป็ น มันมีวิธีการ อยากจะรวยสุด ๆ
ขนาดให้ ทรัพย์ของคุณบิลล์ เกตต์ เป็ นเศษสตางค์
ก็ได้ เหมือนอย่างผู้มีบญ
ุ ในกาลก่อนที่ได้ สมบัติ
จักรพรรดิตกั ไม่พร่อง หรื อจะเป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ
ที่ปกครองทวีปทัง้ 4 หรื อโลกทัง้ 4 ที่อยูร่ อบสวรรค์
ชันจาตุ
้
มหาราชิกาทังที
้ ่ยงั มีกายมนุษย์อยู่ก็เป็ นได้
จนที่สดุ ก็เป็ นได้ ให้ รวยก็ได้ หล่อก็ได้ ขี ้เหร่ก็ได้
ปากแหว่ง หูแหว่ง จมูกวิ่นก็ได้ ได้ ทงนั
ั ้ นมั
้ นก็แล้ ว
แต่เรา แต่ทีนี ้ท�ำอย่างไรจะเป็ นได้ เราก็ต้องเรี ยนรู้
กฎเกณฑ์ที่จะไปเป็ นสิ่งเหล่านันระบบการควบคุ
้
ม
ของชีวิตมี อยู่ 3 อย่าง คือ บุญ บาป และไม่บญ
ุ ไม่
๗
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บาปธรรม 3 ประการนี ้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากพอ ๆ
กัน เขาจะปรุงแต่งให้ ได้ แต่ที่ส�ำคัญคือบุญกับบาป
นัน่ แหละ ไม่บญ
ุ ไม่บาปเขาจะอยูเ่ ฉย ๆ บุญบาปจะ
ปรุงแต่งชีวิตของเราให้ เป็ นอย่างไร จะให้ ราบรื่ น
ตังแต่
้ เกิดจนกระทัง่ ตายก็ได้ จะให้ ล�ำบากตังแต่
้
เกิดจนกระทัง่ ตายก็ได้ จะให้ ชีวิตลุม่ ๆ ดอน ๆ เพื่อ
ความตื่นเต้ นของหัวใจให้ ชีวิตมีชีวาอย่างนัน้ ก็ได้
จะให้ สขุ ล้ วน ๆ ตังแต่
้ เกิดจนกระทัง่ ตาย ก็ต้อง
ท�ำบุญล้ วน ๆ
ถ้ าอยากจะทุกข์ยาก ล�ำเค็ญตังแต่
้ เกิดจน
กระทัง่ ตายก็ท�ำบาปล้ วน ๆ ถ้ าหากอยากให้ ชีวิต
ลุม่ ๆ ดอน ๆ เดี๋ยวสูง เดี๋ยวต�่ำ เดี๋ยวรวย เดี๋ยวจนก็
ท�ำบุญบ้ างบาปบ้ างปน ๆ กันไป ประเภทวัดก็เข้ า
เหล้ าก็ กินอะไรอย่างนี ้ แต่วดั ก็เข้ าหมายถึงเข้ ามา
ท�ำบุญนะ ไม่ได้ เข้ ามาขโมยของในวัดอย่างนี ้ไม่ใช่
ซึง่ เราต้ องเรี ยนรู้ระบบเหล่านี ้ แล้ วจะท�ำให้ งา่ ยต่อ
การด�ำเนินชีวิตในสังสารวัฏแล้ วจะเรี ยนรู้ จากใคร
ก็ต้องจากผู้ร้ ูที่เขารู้จริ ง
แล้ วต้ องเป็ นความรู้ที่
สมบูรณ์ด้วย ส่วนความรู้ไม่คอ่ ยสมบูรณ์ รู้กะพร่อง
กะแพร่ง รู้ไม่จบขันตอนหรื
้
อไม่ครบวงจร อันนัน้

อย่าเพิ่งไปเชื่อ ยกเว้ นว่าไม่เจอผู้ร้ ูจริ ง ๆ เมื่อไม่เจอ
เรื อรบ เจอซากศพ หรื อเจอขอนไม้ ลอยมา เราจะ
จมน� ้ำตายอยูแ่ ล้ วก็เกาะ ๆ กันไปก่อน แต่ถ้าหากว่า
เจอเรื อรบล�ำใหญ่มาก็อย่ามัวไปเกาะซากศพอยูล่ ะ่
ให้ ทิ ้งซากศพ ทิ ้งขอนไม้ แล้ วก็ขึ ้นเรื อ
เพราะฉะนัน้ บุคคลที่เราควรจะเชื่อคือผู้ร้ ูที่แท้
จริ งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแต่เดิมพระองค์ก็เป็ นมนุษย์ธรรมดาอย่างเรา ๆ
นี่แหละ แต่หวั ใจท่านยิ่งใหญ่มีความปรารถนาจะ
เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์หนึง่ ที่จะบรรลุ
ธรรมด้ วยพระองค์เอง ได้ ศกึ ษาขันตอนของวิ
้
ชาครู
กระทัง่ ได้ เป็ นพระบรมครู สัง่ สอนทังมนุ
้ ษย์และ
เทวดาให้ รู้เห็นตามพระองค์ บอกหมดโดยไม่ปิดบัง
อ�ำพรางความรู้เลย ไม่มีขยักเลย ที่ขยักก็คือคนฟั ง
นัน่ ละขยักที่จะท�ำ  ท่านบอกให้ ท�ำให้ หมดแต่ก็  
ขยัก ๆ เอาไว้ ในเรื่ องการท�ำความดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเป็ นต้ นบุญต้ นแบบที่ดีที่เรา จะต้ องศึกษา
หาความรู้จากพระองค์ แล้ วอย่าไปฟั งจากผู้ที่ไม่
ค่อยจะรู้นะ ผู้ที่ยงั แสวงหาความรู้ หาทางหลุดพ้ น
แต่ความรู้ยงั ไม่สมบูรณ์อย่างนันก็
้ ยงั ใช้ ได้ แต่สว่ น
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ใหญ่ที่เจอมักไม่แสวงหาหนทางหลุดทางพ้ น จะ
แสวงหาทรัพย์เกี่ยวกับเรื่ องผลประโยชน์การท�ำมา
หากินเสียส่วนใหญ่ เพราะฉะนันค�
้ ำที่เขาแนะน�ำก็
เพื่อผลประโยชน์ เพื่อการท�ำมาหากินของเขายก
ตัวอย่าง แค่เราดูทีวี เราจะเห็นเลยว่าเราดูการท�ำ
มาหากินของเพื่อนมนุษย์ จะดูขา่ ว ดูละคร หรื อดู
อะไรก็แล้ วแต่ มันเป็ นเรื่ องการท�ำมาหากินของ
เพื่อนมนุษย์ คนที่มาอ่านข่าวเขาก็ต้องมีรายได้ ไป
เลี ้ยงครอบครัวของ เขา เขาก็ต้องให้ นกั ข่าวไปหา
ข่าว ก็ต้องเลี ้ยงครอบครัวของนักข่าว แล้ วก็เอามา
ฉายให้ เราดูก็ต้องมีสปอนเซอร์ มันก็เป็ นการท�ำมา
หากินของบริ ษัทห้ างร้ าน จะดูละครก็เป็ นเรื่ องการ
ท�ำมาหากินของชาวบ้ านทังนั
้ น้

เราชาวพุท ธได้ ม าอยู่ใ นร่ ม เงาของพระองค์ แ ล้ ว
อย่าเป็ นพุทธแต่เพียงในทะเบียนบ้ าน แต่วา่ ให้ เป็ น
พุทธที่แท้ จริ งด้ วย ซึง่ ก็ต้องศึกษาค�ำสอนและน�ำมา
พินิจพิจารณาด้ วยสติ ด้ วยปั ญญา แล้ วก็แก้ ไขข้ อ
บกพร่องของตัวเรา ชีวิตเราก็จะได้ สงู ส่งยิ่งขึ ้นไป
เรื่ อยๆ
19 กันยายน พ.ศ. 2546
จากหนังสือบางสิง่ ที่แสวงหา
โดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

เพราะฉะนันออกจากบ้
้
านไปเห็นแต่เรื่ องการ
ท�ำมาหากินทังสิ
้ ้น ไม่ได้ มีเรื่ องแสวงหาหนทางหลุด
พ้ นจากกฎแห่งกรรมเลย ไม่คอ่ ยมีใครคิดอย่างนี ้
กันถ้ าเมื่อไรเราไปเจอผู้ร้ ูที่ร้ ูเรื่ องราวกฎแห่ง กรรม
ต้ องถือว่าเป็ นบุญลาของเรา ให้ เชื่อท่านเอาไว้ เลย
และในที่นี ้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เพราะฉะนัน้
พระองค์มีพระคุณต่อชาวโลกล้ นเหลือ โดยเฉพาะ
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เหลืออีก 19 วันจะออกพรรษา

: นัง่ หลับตาคืออาชีพพระ
พระธรรมเทศนาโดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
จากหนังสือบางสิง่ ที่แสวงหา : 22 กันยายน พ.ศ. 2546

เหลืออีก 19 วัน ก็จะออกพรรษากันแล้ ว วัน
คืนล่วงไปเร็ วเหลือเกิน เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน เดี๋ยวก็จะ
หมดเวลาของการอยูจ่ �ำพรรษากันแล้ ว และก็ใกล้
จะหมดเวลาอยูใ่ นเมืองมนุษย์ด้วย อันนี ้ไม่ได้ พดู
ให้ ทกุ ข์ใจ แต่พดู ให้ เราสะกิดใจจะได้ ไม่ประมาท
ไม่ชะล่าใจว่ายังเหลือเวลาอีกตังเยอะ
้
เพราะฉะนันตอนนี
้
้เที่ยวกันเสียก่อน สร้ าง
บารมีคอ่ ย ว่ากันทีหลัง อย่าไปคิดอย่างนันนี
้ ่แค่
ช่วงสัน้ ๆ 3 เดือน เผลอประเดี๋ยวเดียวเหลืออีก 19
วัน ก็จะออกพรรษาแล้ ว พระบวชใหม่บางแห่งบาง
รู ปนะคงจะมี ไ ม่ กี่ รู ปถึ ง กั บ ดู ป ฏิ ทิ น ด้ วยใจ
กระวนกระวาย ว่า เหลือเวลาอีกตังหลายวั
้
นกว่า
จะออกพรรษา ไม่ต้องไปดูปฏิทินหรอก เดี๋ยวเวลา
ในพรรษาก็ ห มดไปเองนั่น ละแม้ บ วชช่ ว งสัน้ ใน
ระหว่างพรรษานี ้ก็ต้องปฏิบตั ธิ รรม ศึกษาพระธรรมวินยั ให้ ร้ ูวา่ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือ
ใคร คืออะไร แล้ วก็ปฏิบตั ธิ รรม

      เดี๋ยวก็หมดเวลาแล้ ว แค่ศกึ ษา
ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าคือใคร มี
ความส�ำคัญอย่างไร ท�ำไมถึงต้ อง
เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และท�ำ
อย่ า งไรถึ ง จะได้ เ ป็ นอะไรอี ก ตัง้
เยอะแยะ พูดเรื่ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเรื่ องเดียวทุกวัน ไม่ต้อง
พูดเรื่ องอื่นเลย เวลาหนึง่ พรรษายังไม่เพียงพอเดี๋ยว
วันหลังถ้ ามีเวลาและอารมณ์
พรรษาไหนสัก
พรรษาหนึ่งจะพูดเรื่ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอย่าง
เดียว ไม่พดู เรื่ องอื่นเลย แล้ วคอยดูนะว่าเวลามัน
ประเดี๋ยวเดียวเท่านัน้ อ้ าว! ออกพรรษาแล้ วหรื อ
ยังไม่ได้ ฟังเรื่ องพระธรรมเลย พระธรรมก็ต้องอีกปี
เรื่ องพระสงฆ์ก็อีกปี เป็ น 3 ปี นี่โม้ ไว้ ก่อน แต่มนั ก็
เป็ นเรื่ องจริ งนะ
เป็ นพระนี่แค่นงั่ หลับตาลืมตาไม่กี่ทีก็มืดแล้ ว
ตื่นจากจ�ำวัตร* ล้ างหน้ าล้ างตาเสร็ จ หลับตาลืมตา
อีกทีก็ฉนั แล้ ว ไปล้ างหน้ าล้ างตา เดิน exercise ท�ำ
ภาวนาไป หลับตาลืมตาอีกทีเพลแล้ ว ฉันแล้ วก็ไป
exercise หน่อย ดูหนังสือหนังหา ท�ำภารกิจ
หลับตาอีกทีโน่นเย็นแล้ ว สรงน� ้ำ  ฉันน� ้ำปานะ
ท�ำวัตรเย็นนัง่ หลับตาอีกที จ�ำวัตรอีกแล้ ว เดี๋ยวก็วนั
เดี๋ยวก็คืน เดี๋ยวก็หมดเวลานัง่ หลับตาเป็ นอาชีพ
พระนะ แต่บางท่านบอกว่าพระท�ำสมาธิ ไม่ถกู ต้ อง
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ไม่ท�ำสมาธิ
ก็ไม่ร้ ูไปเอาความคิดนี ้มาจากไหน
เพราะฉะนันเราเหลื
้
อเวลาอีกไม่กี่วนั จะออกพรรษา
แล้ วพรรษานี เ้ ป็ นพรรษาแห่ ง การบรรลุ พ ระธรรมกาย
* ความหมายของคุณครูไม่ใหญ่ หมายถึง
นอนอย่างมีสติ นอนหลับอยูใ่ นกลางกายด้ วยจิตที่
เป็ นกุศล จิตใจเป็ นพระ ตรึกระลึกถึงพระธรรมกาย
เราตังใจว่
้ าจะยกชันกั
้ นทุกคนเลย นักเรี ยน
อนุบาลฝั นในฝั นวิทยาไม่ ว่าจะเป็ นพระ เป็ นเณร
เป็ นเถร เป็ นชี อุบาสก อุบาสิกา ฆราวาส ไม่วา่ ชาติ
ไหนภาษาไหนก็ แ ล้ ว แต่ ที่ ส มัค รใจเป็ นนัก เรี ย น

อนุบาลฝั นในฝั นวิทยา
ตังใจว่
้ าพรรษานี ้จะ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมให้ เข้ าถึ ง พระธรรมกาย
ภายในตัวให้ ได้ เวลาที่เหลืออยูน่ ี ้ก็ต้องเร่งท�ำความ
เพียรกันให้ เต็มที่ แต่ก็ต้องให้ ถกู หลักวิชชาก็แล้ ว
กันเอาจริ งได้ แต่อย่าเอาจัง เอาจังก็พงั ทุกที เอาจริ ง
เดี๋ยวก็หยุดนิ่งได้
22 กันยายน พ.ศ. 2546
จากหนังสือบางสิง่ ที่แสวงหา
โดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

มอบก�ำลังใจ......

ส่งความรักและความห่วงใย
ผ่านทาง e-card
กับ www.dmc.tv
มีให้คุณเลือกหลายแบบหลากสไตล์
อีการ์ดธรรมะ อีการ์ดค�ำคม
อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้ก�ำลังใจ
อีการ์ดวันส�ำคัญและอื่นๆ อีกมากมาย
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พุทธสุภาษิต

เรือ่ ง..อายชัว่ กลัวบาป สวรรค์รบ
ั บาปลา
จากหนังสือ พุทธภาษิตสะกิดใจ เล่ มที่ ๓

หิริโอตฺตปฺปิยญฺเญว, โลกํ ปาเลติ สาธุกํ
"หิริโอตตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้ ได้ เป็ นอันดี"
พุทธศาสนสุภาษิต
หิริ แปลว่า ความละอายแก่ใจ ในการที่ตนจะ
ท�ำความชัว่ โอตตัปปะ แปลว่า ความเกรงกลัวต่อ
บาป โดยคิดว่า เมื่อตนท�ำความชัว่ แล้ ว จะท�ำให้
เกิดความเดือนร้ อนเสียหาย
เสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูลทังสองอย่
้
างนี ้ เรี ยกสันว่
้ า อายชัว่ กลัวบาป
ธรรมะสองประการนี ้ เรี ยกว่า ธรรมะเป็ น
โลกบาล แปลว่า ธรรมะส�ำหรับคุ้มครองโลก หมาย
ความว่า เมื่อบุคุ ลใดอายต่อความชัว่ เขาก็จะไม่
ท�ำความชัว่ และบุคคลใดกลัวบาป เขาก็ยอ่ มจะไม่
ท�ำบาป เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ชาวโลกก็จะมีความเป็ นอยู่
เป็ นปกติสขุ ไม่ต้องวุน่ วาย
ในปั จจุบนั นี ้ มักจะมีเรื่ องแปลกๆ ไม่เคยได้ ยิน
มาก่อนก็ได้ ยิน เช่น พ่อข่มขืนลูกแท้ ๆ ของตนบ้ าง
ลูกข่มขืนแม่ของตนบ้ าง เป็ นต้ น ซึง่ เหตุการณ์เหล่า
นี ้แต่โบราณมาถือว่าเป็ นเรื่ องจัญไรสูงสุด เรื่ อง
อย่างนี ้ ถ้ าไม่มีสรุ าหรื อยาบ้ าเข้ าไปเกี่ยวคงเป็ นไป
จะท�ำนิสยั
ไม่ได้ แน่ เพราะสิง่ เสพติดทังหลาย
้
สัญชาตญาณเดิมของคน ให้ เปลี่ยนแปลงไป

แต่พอโตขึ ้นมา จะเป็ นสัดกัน กล่าวคือ จะสมสูก่ นั
โดยไม่เลือกว่า จะเป็ นพ่อแม่หรื อลูกกัน
แต่มนุษย์เราหาเป็ นเช่นดิรัจฉานนันไม่
้ เพราะ
มนุษย์จะมีธรรมะสองประการ
เกิดขึ ้นโดย
สัญชาตญาณ คือ หิริ ความละอายแก่ใจ และ
โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป ดังกล่าวข้ างต้ น
เรื่ องที่เกิดขึ ้นนัน้ ถ้ าจะถามว่า ท�ำไมจึงเป็ นเช่นนัน้
ก็ต้องตอบว่า เพราะธรรม ๒ ประการ ก�ำลังเสื่อมไป
จากบุคคลบางประเภท หรื อบุคคลในยุคสุรายาบ้ า
ที่ ท� ำ ให้ สัญ ชาตญาณของความเป็ นมนุษ ย์ ต้ อ ง
หมดไป เมื่อบุคคลหมดความละอาย หมดความ
เกรงกลัวเมื่อไร ชาวโลกก็จะเกิดการวุน่ วายไม่ร้ ูจบ
เพราะฉะนัน้ ผู้น�ำทังหลาย
ควรจะได้ มาร่วม
้
ด้ วยช่วยกันเพื่อปลุกเอาความอายชัว่ กลัวบาปให้
กลับมาอีก มิฉะนัน้ จะไม่ร้ ูวา่ ใครเป็ นคน ใครเป็ น
สัตว์ดริ ัจฉานกันแน่ ดังนี ้ ขอให้ คดิ ว่า
๑. หิริโอตตัปปะ เป็ นธรรมะคุ้มครองโลก ถ้ า
สังคมยังมีประชาชีจะไม่สกปรก
๒. อายชัว่ กลัวบาป สวรรค์รับบาปลา ถึง
มนุษย์ ก็เป็ นดุจเทวดา

เรื่ องดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นธรรมดาของสัตว์
โลก ซึง่ หมายถึงมนุษย์และสัตว์ดริ ัจฉาน ย่อมจะ
เกิดขึ ้นได้ เช่น แมว ตอนเล็กๆ ก็ยงั เป็ นแม่ลกู กันอยู่
๑๒
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พุทธสุภาษิต

เรือ่ ง..ขาดเมตตาชาวประชาจะเห็นแก่ตวั
จากหนังสือ พุทธภาษิตสะกิดใจ เล่ มที่ ๓

โลโกปตถมภิกา เมตตา
"เมตตา เป็นเครื่องค�้ำจุนโลก"
พุทธศาสนสุภาษิต
เมตตา แปลว่า ความรักใคร่สนิทสนม มี
ความปรารถนาดีตอ่ กัน มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ เห็น
อกเห็นใจ ปรารถนาจะให้ คนอื่นมีความสุข ไม่
เบียดเบียนท�ำร้ ายซึง่ กันและกัน ปลูกมิตรไมตรี แก่
บุคคลโดยทัว่ ไป เหมือนหนึง่ ว่าเป็ นญาติกนั
เมื่อชาวโลกทัว่ ไป มีความรักความเมตตาต่อ
กันอย่างนี ้ก็จะเกิดความรักความสามัคคีกนั ไม่มงุ่
ร้ ายต่อกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตัว โดยการ
เบียดเบียนผู้อื่น การทะเลาะวิวาทบาดหมางก็จะ
ไม่มี สงครามของแต่ละประเทศก็จะไม่เกิด จึงเชื่อ
ว่าเป็ นเครื่ องค� ้ำจุนโลก
คนสูง อายุ ใ นสมัย โบราณมัก จะเล่ า ให้ ลูก
หลานฟั งอยูเ่ สมอว่าเมื่อใกล้ จะสิ ้นพระพุทธศาสนา
ของพระสมณโคดม ผู้คนจะมีความดุร้ายจะฆ่ากัน
เหมื อ นผัก ปลาจะไม่ เ ลื อ กหน้ า ว่า จะเป็ นญาติ พี่
น้ องของตน หรื อแม้ แต่พอ่ แม่ผ้ มู ีพระคุณก็ไม่เว้ น
คนที่มีเมตตาธรรมเท่านัน้ จะหนีเข้ าไปซ่อนตัวอยู่
ตามถ� ้ำตามภูเขา เป็ นต้ น จะฆ่ากันอยูถ่ งึ ๗ วัน พอ
สิ ้นกลียคุ คือ คนชัว่ จะฆ่ากันจนหมดแล้ ว เหลือแต่
คนดีที่ไปหลบซ่อนอยู่ และคนดีเหล่านันจะออกมา
้
รวมตัวกันก่อตังเป็
้ นสังคมที่ดี
มีเมตตาธรรม
พระพุทธศาสนาก็จะเจริ ญขึ ้น คนจะมีอายุสงู สุดถึง
อสงไขย แล้ วลดลงมาเหลือแปดหมื่นปี และจาก

นัน้ "พระศรี อริ ยเมตไตรย" คือ พระพุทธเจ้ าองค์ที่ ๕
ในภัทรกัปนี ้ จะมาบังเกิดเป็ นองค์สดุ ท้ าย
จากพุทธท�ำนาย ที่คนโบราณเล่ามานี ้ มีหลัก
ฐานอยูใ่ นพระไตรปิ ฎก แสดงให้ เห็นว่า โลกจะอยู่
ได้ ก็เพราะชาวโลกมีเมตตาต่อกัน
การทะเลาะ
วิวาทบาดหมางกันก็ดี
การชิงดีชิงเด่นเพื่อ
ประโยชน์สว่ นตัวก็ดี ทังหมดนี
้
้ เป็ นเชื ้อไฟที่จะไหม้
โลกได้ เสมอ
เพราะฉะนัน้ ทุกคนที่เกิดมาในโลก ต่างก็มี
ความปรารถนาที่จะมีเมตตารักใคร่กนั ทุกคน ถ้ า
ต้ องการอย่างนี ้ ทุกคนจะต้ องไม่เห็นแก่ได้ ไม่เห็น
แก่ตวั อย่าเอาเปรี ยบซึง่ กันและกันไม่ทะเลาะเบาะ
แว้ งกัน เมื่อนันโลกก็
้
จะเกิดความร่มเย็นด้ วยเมตตา
ธรรม ดังนี ้ ขอให้ เห็นว่า
๑. เมตตาธรรมจะค� ้ำจุนโลก จะร่มเย็นสดชื่น
ราบรื่ นหมดโศก
๒. ขาดเมตตาจะเห็นแก่ตวั เกิดโรคโหดเหี ้ยม
จะมีแต่เล่ห์เหลี่ยมชัว่
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๑๓

พุทธสุภาษิต

เรือ่ ง..อิจฉามี คนดีจะหายาก
จากหนังสือ พุทธภาษิตสะกิดใจ เล่ มที่ ๓

อรติ โลกนาสิกา
"ความริษยา เป็นเหตุให้โลกพินาศ"
พุทธศาสนสุภาษิต
ริ ษยา คือ ความกระวนกระวายใจ ความเดือด
ร้ อนใจ เมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขเขามีอะไรที่ดี
กว่าหรื อเหนือกว่าตัว ดิ ้นรนต้ องการจะให้ เขาคน
นัน้ ต้ องพินาศหรื อสูญเสียไป เพื่อตนจะได้ มี
อ�ำนาจหรื อดีกว่าเขา
ความริ ษยานี ้ เป็ นเหตุให้ คนทะเลาะวิวาทกัน
ไม่ลงรอยสามัคคีกนั เป็ นฝั กฝ่ ายไม่ลงกัน ถ้ าเกิด
เฉพาะคนต่อคน ก็มีความเดือดร้ อนน้ อย แต่ถ้า
อาจเกิดแก่สงั คมระดับประเทศ ความเดือนร้ อนนัน้
จะมีมากยิ่งขึ ้น เป็ นเหตุก่อความพินาศต่อชาวโลก
บุคคลที่มีความเป็ นอยูร่ ่วมกัน จะต้ องระวัง
เรื่ องการพูดจาดังค�ำที่วา่ อยูค่ นเดียวให้ ระวังความ
คิด อยูร่ ่วมมิตรให้ ระวังวาจา เพราะคนที่ไม่ระวังทัง้
กายและวาจา ย่อมจะมีปากเสียงทะเลาะต่อว่ากัน
ซึง่ จะนับเนื่องมาจากใจที่มีการอิจฉาริ ษยากัน

อันลักษณะเช่นนี ้ ตามหลักพรหมวิหาร ท่าน
กล่าวว่า จะต้ องเจริ ญมุทิตา คือร่วมดีใจไปกับเขา
ด้ วย ในเมื่อเขามีความสุขเป็ นต้ น ข้ อส�ำคัญอยูท่ ี่วา่
ถ้ าโชคนันเกิ
้ ดโดยยุตธิ รรม ก็คงมีคนอิจฉาริ ษยา
บ้ าง แต่ก็เพียงเล็กน้ อย แต่ที่มากขนาดสร้ างความ
พินาศให้ เกิดขึ ้นนัน้
น่าจะมาจากความไม่ชอบ
ธรรม เช่น มีลกู สองคน ให้ สงิ่ ของกับคนหนึง่ อีกคน
หนึง่ ไม่ให้ หรื อให้ ไม่เท่ากัน นี ้คือสาเหตุส�ำคัญ
เพราะฉะนัน้ ในข้ อนี ้ จะต้ องระวังใจตัวเอง
อย่าให้ มีความเดือดร้ อนใจ เพราะท�ำใจให้ เข้ าไปยุง่
เกี่ยวกับคนอื่น ใครจะยุตธิ รรมหรื อไม่ยตุ ธิ รรม เป็ น
เรื่ องของเขา ไม่ต้องไปอิจฉาเขาเพียงแต่รักษาตัว
เราไว้ มิให้ เป็ นคนไม่ยตุ ิธรรม ถ้ ามีการอิจฉาริ ษยา
กัน รังแต่จะก่อเรื่ องวุน่ วาย ขอให้ คดิ ว่า
๑. อิจฉาพาใจ ให้ ใฝ่ ต�่ำ  จะยุง่ เหยิงเริ งกิเลส
ทาสพินาศน�ำ
๒. อิจฉามี คนดีจะหายาก จะทะเลาะวิวาท
ด้ วยอ�ำนาจความอยาก

ความอิจฉาริ ษยา จะเกิดกับคนใกล้ ชิดกัน
เป็ นส่วนใหญ่ จากนันก็
้ จะเกิดกับสังคมที่อยูใ่ กล้
เคียงกัน สุดท้ ายก็คนทัว่ ไป จุดเกิดของความอิจฉา
ริ ษยา คือ เมื่อเห็นคนอื่นได้ ดีมีสขุ หรื อได้ รับ          
ยศศักดิ์ หรื อที่เรี ยกว่าโชคดี เป็ นต้ น
๑๔
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รูท
้ น
ั ความขีเ้ กียจ

เรียบเรียงมาจากรายการ ข้ อคิด รอบตัว ทีอ่ อกอากาศทางช่องDMC

ความขีเ้ กียจ อุปสรรคตัวส�ำคัญของมนุษย์
หากชีวติ คนเราไม่เดินไปข้างหน้าแล้ว
ความหวัง ความฝันทีต่ งั้ ไว้ ก็คงไม่มวี นั เป็นจริง
เพราะถูก ความขีเ้ กียจ กัดกินจนหมดสิน้

ต้นตอของความขี้เกียจคืออะไร?
ถ้ าหากดูจากนิวรณ์ สิ่งที่กีดขวางมนุษย์ จาก
การที่ใจนิ่งเป็ นสมาธิ พระพุทธเจ้ ากล่าวไว้ วา่ มี 5
อย่าง
1.กามฉันทะ ได้ แก่ ความเพลิดเพลินไปใน
เบญจกามคุณทัง้ ๕ รูป รส กลิน่ เสียงและสัมผัส
เมื่ อ ไปเพลิ ด เพลิ น ในสิ่ ง เหล่ า นี ม้ ากเท่ า ไหร่ จ ะ
บัน่ ทอนความวิริยะ อุตสาหะ
ของเราลงทันที และเกิดเป็ น
อาการเกียจคร้ าน

ความง่วงเหงาหาวนอน เมื่อมีอาการง่วงๆ ท�ำให้
ความขยัน ลดลงหรื อ ช่ ว งที่ ใ จก� ำ ลัง หดหู่มี ค วาม
รู้สกึ ว่าท�ำไม่ได้ ท�ำไม่ไหวความรู้สกึ ที่ต้องต่อสู้กบั
งานจึงถอย
4.อุทธัจจกุกกุจจะ ได้ แก่ ความฟุ้งซ่าน
ร� ำคาญใจ ถ้ าเราอยูใ่ นช่วงที่มีเรื่ องฟุ้ง กังวล คิดไป
สารพัด ท�ำให้ ไม่ได้ งานเพราะมัวแต่ใจลอยคิดมาก
ท�ำให้ งานไม่เกิด
5.วิจิกิจฉา ได้ แก่ ความลังเล สงสัย เมื่อจะ
ท�ำงานก็มีความลังเลไม่แน่ใจว่าจะท�ำอย่างไร ไม่ร้ ู
จะไปทางไหนดี
นิวรณ์ทงั ้ 5 นี ้คือเครื่ องกีดขวางความส�ำเร็ จ
และเป็ นเหตุให้ เราเกิดความขี ้เกียจขึ ้นมา
นิวรณ์ทงั ้ 5 ประการ

2.พยาบาท ได้ แก่ เมื่อ
มีความโกรธแค้ นใคร ส่งผล
ให้ ท�ำงานไม่ร้ ูเรื่ อง หูอื ้อ
ตาลาย คิดอะไรไม่ออก ต้ อง
ท�ำใจเราให้ โปร่งๆ เพราะถ้ า
พยาบาทเมื่อไหร่จะท�ำให้ ใจ
เราเสียคุณภาพของใจ              
3.ถีนมิทธะ
ได้ แก่
ความท้ อถอย หดหูห่ รื อ
๑๕
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หลักธรรมใด
ที่ช่วยแก้ไขความขี้เกียจได้บ้าง?
พระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า พระองค์ ก ล่ า วไว้ ว่ า
อิทธิบาท 4 คือ หนทางน�ำไปสูค่ วามมีฤทธิ์หรื อ
ความส�ำเร็ จ
1.ฉันทะ ความรัก ความเต็มใจที่จะท�ำงาน
2.วิริยะ ความพากเพียร อุตสาหะ
3.จิตตะ ความมีใจจดจ่อ
4.วิมงั สา ความเข้ าใจในงานที่ท�ำ
ทัง้ 4 อย่างนี ้คือสิง่ ที่จะท�ำให้ เราเอาชนะความ
ขี ้เกียจและน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ เริ่ มจากฉันทะ ท่าน
กล่าวไว้ วา่ จะเกิดขึ ้นเพราะเห็นประโยชน์ เมื่อรู้วา่
ท� ำแล้ วเราจะได้ ประโยชน์ อย่างไรก็ จะเกิ ดความ
อยากท�ำขึ ้นมา เช่น ถ้ ามีประชุมคน 100 คน ขอรับ
สมัครคนท�ำงานก่อนสักชัว่ โมงให้ ค่าตอบแทนแสน
บาท   เมื่อเห็นว่าสิง่ ที่ท�ำมีประโยชน์และคุ้มค่าจึง
เกิดความตังใจที
้ ่จะท�ำงาน
แต่มีข้อเปรี ยบเทียบแบบให้ เห็นชัดเจนว่า เมื่อ
ใดที่ประโยชน์ชดั เจนคนจะมีความรู้สกึ อยากท�ำ แต่
ถ้ าเป็ นประโยชน์แบบไกลๆ
ไม่คอ่ ยชัดเจนนัก
ความรู้สกึ อยากท�ำก็น้อยลง เช่น เด็กเรี ยนหนังสือรู้
หรื อไม่วา่ จบมาแล้ วจะมีงานดีๆท�ำ   ถ้ าเรี ยนก็จะ
ท�ำให้ มีอนาคตที่ดีซงึ่ รู้กนั อยูท่ กุ คน แต่ต้องใช้ เวลา
กว่าหลายปี จึงท�ำให้ ร้ ูสกึ ท้ อบ้ าง แต่ถ้าขยันชัว่ โมง
เดียวส�ำเร็ จทังชี
้ วิตคงขยันกันหมดทังโลก  
้
เมื่อ
ระยะเวลาที่นานอาจท�ำให้ ขยันบ้ างไม่ขยันบ้ าง แต่
โดยสรุปแล้ วคือ   เมื่อใดก็ตามที่เห็นประโยชน์ที่
ชัดเจน   รวดเร็ วเท่าไหร่ฉนั ทะจะเกิดและวิริยะ
ความพากเพียรจะตามมา

เมื่อใดที่ประโยชน์ชดั เจนความพากเพียรจะตามมา

อยากประสบผลส�ำเร็จเรื่องการเรียน
มีเคล็ดลับอย่างไร?
เรื่ อ งการเรี ย นทุก คนต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ที่
ผ่านมาค่อนข้ างคล้ ายกัน คือ เมื่อสอบไล่ปลาย
ภาคและเกรดออกต้ องดูเกรดก่อน  พอผลที่ออกมา
ไม่คอ่ ยดีก็ตงใจว่
ั ้ าเทอมหน้ าต้ องตังใจเริ
้ ่ มใหม่  เมื่อ
เปิ ดเทอมใหม่ก็ตงใจจะขยั
ั้
นอ่านหนังสือตามความ
ตังใจแต่
้
ก็ต้องหยุดลง เพราะเห็นเพื่อนๆไปเที่ยว
เล่นสนุกสนาน คิดว่าไม่อา่ นวันนี ้คงไม่เป็ นไรพรุ่งนี ้
ค่อยอ่านต่อคงไม่เป็ นไร   จึงปล่อยผ่านไปทุกวันๆ
จนกระทัง่ ตอนสอบจึงค่อยมาอ่านเมื่อผลก็ออกมา
ก็เป็ นเหมือนเดิม ปรากฏว่าเป็ นแบบนี ้ทุกเทอม
ตังแต่
้ ประถมจนจบมหาวิทยาลัย
ซึง่ เด็ก 80-90% ส่วนใหญ่เป็ นกัน พบว่าการ
อ่านหนังสือแต่ละครั ง้ ต้ องใช้ ก�ำลังเป็ นอย่างมาก
แต่ความจริ งมีวิธีที่ดีกว่านัน้ คือ ท�ำตารางชีวิตเรา
ให้ เป็ นระเบียบทังเรื
้ ่ องการบ้ าน เรื่ องงาน อ่าน
หนังสือ ทบทวนวิชาเรี ยน  เมื่อท�ำได้ เป็ นประจ�ำจน
ติดเป็ นนิสยั จะพบว่าเมื่อถึงเวลาเราจะท�ำเองโดย
อัตโนมัติ ซึง่ ใช้ ความพยายามในตอนต้ นเท่านัน้ แต่
ใครที่ไม่มีกิจวัตรประจ�ำวันแบบนีต้ งั ้ แต่เล็กจนโต  

๑๖
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ทุกครัง้ ที่หยิบหนังสือมาอ่าน
ต้ อ งใช้ ก� ำ ลัง ใจอย่า งยิ่ ง ยวด
ทุกครัง้ มากกว่าการ ท�ำให้
เป็ นกิจวัตรประจ�ำวัน   ท�ำให้
คุ้นเป็ นนิสยั ซึง่ จะติดตัวเราไป
ตลอดเราก็ จ ะเป็ นผู้ป ระสบ
ความ ส�ำเร็ จ

เรียนไม่รู้เรื่อง
จะแก้ไขอย่างไรดี?
มี ตัว อย่ า งของคนที่ ไ ม่ ช อบ
เรี ยนในบางวิชา แต่ตอ่ มาอีก 1-2 ปี กลับเป็ นคนที่
ชอบวิชานันไปได้
้
เมื่อดูจะพบว่าสาเหตุเกิดจาก
การดูวา่ ตนเองท�ำได้ หรื อไม่ เพราะวิชาไหนที่ท�ำได้
ก็จะชอบเป็ นพิเศษคิดว่าเรี ยนสู้คนอื่นได้    ฉะนัน้
การรู้เรื่ องหรื อไม่ร้ ูเรื่ องบางครัง้ อยูท่ ี่จดุ เริ่ มต้ น เช่น
เรี ยนวิชานันตอนต้
้
นมาแล้ วมีเหตุไม่สบาย  ไม่ได้ ไป
โรงเรี ยนหรื อไปสนใจสิง่ อื่นกระทัง่ ละเลยไป
ท� ำ ให้ พื น้ ฐานไม่ พ อท� ำ ให้ เ ป็ นวิ ช าที่ ไ ม่ ค่อ ย
ชอบส่งผลให้ คะแนนไม่ดี ถ้ าหากเราทุม่ เทมากขึ ้น
สิง่ ไหนที่ท�ำไม่ได้ ยิ่งทุม่ เทเป็ นพิเศษ และดูแบบ
จริ งจังจนกระทัง่ รู้เรื่ อง จะพบว่าเราพ้ นจากโรค
ภูมิแพ้ วิชา นันแล้
้ ว กลายเป็ นวิชาที่ชอบหรื อเป็ น
วิชาโปรดแทน ต้ องเอาใจจดจ่อและมีความเข้ าใจ
ในการศึกษาในการเรี ยนต้ องอดทนผ่านไปให้ ได้   
ถึงแม้ เราจะไม่เก่ง แต่ให้ เรามีความตังใจ
้ ท�ำอย่าง
เต็มที่ความส�ำเร็ จรอเราอยูข่ ้ างหน้ า

ท�ำไมคนจีนจึงได้ชื่อว่าเป็นคนขยัน?
เรารู้ ประวัติ ศ าสตร์ ข องจี น มาค่อ นข้ า งมาก
ทุกคนที่โตมาต้ องสู้กนั ทุกคน เป็ นชีวิตที่ต้องปาก
กัด ตีนถีบเพราะมีคแู่ ข่งมาก ฉะนันคนจี
้
นจึงถูก
สถานการณ์ แวดล้ อมหล่ อ หลอมจนฝั งเป็ น
วัฒนธรรมของชาติ ทุกคนใฝ่ ฝั นความส�ำเร็จ ปลุก

แม้ เราจะไม่เก่ง แต่ให้ เรามีความตังใจ
้

ฝั งกระทัง่ ว่าแม้ แต่ขอทานยังสามารถเป็ นฮ่องเต้ ได้
น�ำตัวอย่างที่ดีจากประวัตศิ าสตร์ มาสอน เช่น จูหยวนจาง ปฐมฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์หมิง   อดีตเป็ น
แค่ค นขอทานต่อ มาไปเป็ นหลวงจี น และศึก มามี
ภรรยาและลูกของหัวหน้ าโจร สู้จนกระทัง่ ขับไล่
มองโกลออกจากประเทศได้ ส�ำเร็ จ   จึงสถาปนา    
ราชวงศ์หมิงครองอ�ำนาจในจีนอยูเ่ ป็ นเวลา 300 ปี
     คนจีนจึงน�ำมาสอนกันว่า แม้ แต่ขอทานยังก้ าว
มาเป็ นฮ่องเต้ ได้ แล้ วท�ำไมลูกฉันจะเป็ นฮ่องเต้ ไม่
ได้
คนจีนทุกคนเกิดมาพ่อแม่จงึ ฝากความหวัง
ทังหมดไว้
้
กบั ลูก อนาคตลูกต้ องเป็ นสุดยอดใน
สังคมจีน เด็กจีนทุกคนจึงมีความใฝ่ ฝั นและมีความ
ทะเยอทะยาน
ท�ำถูกหลักในการปลูกฝั งฉันทะ  
เพราะล้ วนมีความฝั นสูงและหนทางของความฝั น
คืออะไรที่จะท�ำให้ ก้าวไปตรงนัน้
จ�ำเป็ นต้ องมี
ความรู้ จึงจ้ องพยายามเรี ยนหนังสือ เมื่อมีโอกาส
มาเมื่อไหร่ต้องทุม่ เท
มีตวั อย่างเล่าต่อกันมา สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้า
้ นต้ องชายงานใน
บางคนครอบครัวยาก จนมากทังวั
สวน ไร่นาพ่อแม่ ตกกลางคืนจะอ่านหนังสือเพราะ
ไม่ มี เ วลาอ่ า นกลางวัน บางคนต้ อ งปี นขึ น้ ไปบน
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ปลูกฝั งลูก
ให้ ประสบความส�ำเร็ จ

หล่อหลอมจนฝั งเป็ นวัฒนธรรมของชาติ

หลังคาบ้ านเพื่ออ่านหนังสือ   บางคนไปจับจิ ้งหรี ด
มาห่อผ้ าไว้ เพื่ออาศัยแสงจากจิ ้งหรี ดเพราะไม่มีเงิน
ซื ้อ แม้ กระทัง่ เทียนไข   คนจีนมีเรื่ องเล่ามากมาย
ที่มาเล่าให้ ลูกหลานฟั งตัง้ แต่ยังเล็กท�ำให้ เด็กจี น
ถูกปลูกฝั งมาตลอด พ่อแม่จีนแต่ละคนจะมีค�ำ
ติดปากว่า "สิง่ ใดที่ข้าพเจ้ ายังท�ำไม่ส�ำเร็จ จะทุม่ เท
ให้ ลกู มาท�ำให้ สำ� เร็ จ"
ซึง่ ถ่ายทอดจากรุ่นสูร่ ุ่น
ความหวังของพ่อแม่จงึ ฝากไว้ กบั ลูก   ตนเองท�ำสุด
ชีวิตยังไม่ส�ำเร็ จไม่เป็ นไรเพราะลูกจะมารับภาระนี ้
แทน จึงฝึ กลูก ดูแลและให้ ได้ รับการศึกษาอย่างดี
ที่สดุ เพราะชีวิตคนเราสันจึ
้ งต้ องมีคนมารับผิดชอบ
ต่อ
คนจีนจึงมีคติที่วา่ อกตัญญูมี อยู่ 3 ไร้ ทายาท
จัดอยูอ่ นั ดับหนึง่ ไม่มีทายาทถือเป็ นการอกตัญญู
จึงต้ องพยายามมีลกู และถ่ายทอดความฝั นให้ แก่
ลูก   เพื่อให้ มาสร้ างชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ลูกหลาน
ทุกคนต้ องค�ำนึงถึงพ่อแม่และบรรพบุรุษ
เพื่อ
พยายามท�ำให้ ดีที่สดุ ซึง่ ฝากกันมารุ่นต่อรุ่น ใน
ภาวะสังคมที่แข่งขันกันมาก ทุกคนต้ องสู้ดงั นันเมื
้ ่อ
ใครที่ให้ โอกาสแก่เขา เขาจะรู้สกึ ขอบคุณเป็ นอย่าง
มากและเห็นคุณค่าของโอกาส ตระหนักส�ำนึกใน
พระคุณ คนจีนจึงมีคติวา่ บุญคุณ ต้ องทดแทน ของ
ไทยเราจึงไม่เข้ มแข็งเท่ากับของจีน ท�ำให้ ประเทศ
๑๘

จีนพัฒนาประเทศได้ รวดเร็ ว ตังแต่
้ ที่เติ ้ง เสี่ยวผิง
เปิ ดประเทศใช้ ระบบการตลาดเข้ ามาถื อ เป็ น
โอกาสที่ดี จึงท�ำให้ ทกุ คนทุม่ เทสุดชีวิต สังคมโดย
รวมจึงเกิดการเคลื่อนตัวไปข้ างหน้ าอย่างรวดเร็ ว
ซึง่ สอดคล้ องตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า

ขยันเกินกลัวเครียด
จะขยันอย่างไรให้มีความสุข?
คนที่ท�ำงานอย่างนี ้เขามีความสุขที่ได้ ท�ำงาน
ถ้ าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ ท�ำงานจะเฉามาก บางคนท�ำงาน
มาทังชี
้ วิต อายุ 70-80 ก็ยงั ท�ำเพราะท�ำถึงมีความ
สุข เมื่อไหร่ที่ลกู บอกให้ อยูบ่ ้ านเพราะอายุมากแล้ ว
เกิดอาการเฉาชีวิตได้    คนที่เป็ นนักท�ำงานระหว่าง
ที่ท�ำงานหนักๆ เขามีความสุข
ขึน้ อยู่กับว่าเราท� ำแบบเป็ นผู้กระท� ำหรื อถูก
บังคับให้ กระท�ำ  ถ้ าท�ำงานอย่าง Active ท�ำแบบ
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การท�ำงานในแบบ Active

รู้จกั การเพาะปลูกเพื่อผลผลิตที่มากขึ ้น

เป็ นผู้กระท�ำเราเป็ นเจ้ าของงาน
ควบคุมการ
ท�ำงานว่าท�ำมากท�ำน้ อยเราจะไม่เครี ยด แต่ถ้าท�ำ
แบบ Passive เป็ นการฝื นใจบังคับ ฝื นใจให้ กระท�ำ 
เจ้ านายเร่งมาไม่ท�ำก็ต้องโดน เมื่อเจองานมากๆ
เข้ ายิ่งท�ำให้ เครี ยดเพราะถูกบังคับให้ ท�ำ

เทคโนโลยีปัจจุบัน
มีส่วนท�ำให้เราขี้เกียจไหม?
ท�ำให้ เราสะดวกมากขึน้ แต่จะขีเ้ กี ยจหรื อไม่
ขึ ้นอยูก่ บั แต่ละคน ถ้ าเราดูสตั ว์ที่หากินเองตาม
ธรรมชาติไม่ใช่สตั ว์เลี ้ยง สัตว์ที่อยูต่ ามธรรมชาติทงั ้
วันอยูก่ บั การหาอาหาร มนุษย์ในยุคโบราณที่ยงั
เป็ นลักษณะเร่ร่อนอยูก่ ็คล้ ายๆ สัตว์ อาศัยอยูใ่ นถ� ้ำ 
ถื อ ตะบองตระเวนไปหาผลไม้ ป่ าหรื อ ล่า สัต ว์ ม า
บ้ างเพื่อเป็ นอาหารซึง่ ก็วนุ่ อยูก่ บั การหาอาหาร
การปฏิวัติครั ง้ ใหญ่ ของมนุษย์ คือการปฏิวัติ
เกษตรกรรม เราเคยได้ ยินแต่ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
แต่การปฏิวตั ทิ ี่ยิ่งใหญ่กว่าคือเกษตรกรรม เกิดขึ ้น
เมื่อมนุษย์ร้ ูจกั การเพาะปลูก จะกินก็ไม่ต้องไปเดิน
หาในป่ าแต่ปลูกสวนผลไม้ ปลูกข้ าวซึง่ ได้ มากกว่า
การหาเก็บ เมื่อเกิดการปฏิวตั ทิ �ำให้ มนุษย์ผลิต
อาหารได้ คราวละมากๆ   มากจนเพียงพอที่จะกิน
แล้ วเหลือท�ำให้ มีคนบางกลุ่มที่ไม่จ�ำเป็ นต้ องผลิต  

เพราะถ้ าทุก คนท� ำ นาทัง้ หมดท� ำ ให้ ข้าวเหลือ กิ น
บางส่วนจึงแยกมาท�ำไร่ สวนผลไม้ ที่เหลือก็ไปเป็ น
ช่างฝี มือ ประดิษฐ์ ประดอยข้ างของเครื่ องใช้ ทอผ้ า
และต่างๆ
มี ช นชัน้ ปกครองอยู่ล งไปเป็ นเมื อ งเกิ ด ขึ น้
บางคนก็ใช้ เวลาทังวั
้ นในการแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์
กลอนและสร้ างวรรณกรรมซึ่งถ้ าเป็ นยุคเร่ ร่อนไม่
สามารถท�ำได้ เพราะทุกคนต้ อง ตังหน้
้ าตังตาหา
้
อาหารเท่านัน  
้ แต่เมื่อมีการปฏิวตั ทิ างการเกษตร
เกิดขึ ้นจึงสามารถกันคนส่วนหนึง่ ของสังคม ที่ไม่
ต้ องท�ำงานอย่างคนอื่น   แต่มาใช้ สร้ างสรรค์
อารยธรรมของมนุ ษ ย์ ใ นยุ ค ของเกษตรกรรม
อารยธรรมจึงเกิดขึ ้น อย่างจริ งจัง
เมื่อเกิดการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมก็เป็ นการต่อ  
ยอด ท�ำให้ การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น และมีการ
พัฒ นาสิ่ ง ต่า งๆเพื่ อ ให้ ส ะดวกสบายมากขึน้ กว่า
เดิมท�ำให้ ชีวิตง่าย ขึ ้น   ซึง่ สาเหตุเหล่านี ้ท�ำให้ เรา   
ขี ้เกียจหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั ว่าเราใช้ เวลาท�ำอะไร  คนใน
ยุคนี ย้ ุ่งกว่ายุคก่อนมากเพราะต้ องมี การติดตาม
ข้ อมูลข่าวสารให้ ทนั   เพื่อแข่งขันกันถ้ าไม่ตามเดี๋ยว
ไม่ทนั สู้คนอื่นไม่ได้
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การปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม

เทคโนโลยี ความสะดวกท� ำให้ ชีวิตเราเองง่ายขึน้
แต่เมื่อง่ายขึ ้น ไม่ใช่คนจะขี ้เกียจขึ ้น แต่กลายเป็ น
ขยันกว่าด้ วยซ� ้ำ   จะขี ้เกียจหรื อขยันขึ ้นอยูก่ บั นิสยั
ของคนๆ นันว่
้ าจะใช้ เวลาที่เหลือท�ำอะไร  แต่ถ้าใช้
เวลาที่เหลือที่ประหยัดได้ ไปท�ำกิจที่เป็ นประโยชน์

อย่างอื่นไม่วา่
จะเป็ นการแสวงหาความรู้หรื อ
ท�ำงานเพิ่มเติมก็ตาม เป้นการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
ถูกวิธี ท�ำให้ เราเองใช้ เวลาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ ้น

ความเจริญ ความก้าวหน้า หรือตกต�ำ่ ในชีวิตของเรานั้น
ขึ้นอยู่กับนิสัยดี และนิสัยชั่วของตนเอง
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ หรือเทวดา นางฟ้า ภูติ ผี ปีศาจ
มาดลบันดาลให้ยากจน หรือร�่ำรวย ให้รุ่งเรือง
หรือตกต�่ำ แต่เป็นนิสัยของเราทั้งสิ้น
(พระภาวนาวิริยคุณ)
๒๐
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

ระแวงภัยทีค่ วรระแวง
หากบุคคลใด ไม่ร้ ูวา่ เกิดมาเพื่ออะไร หรื อ
เกิดมาจากไหน มาท�ำไม อะไรคือเป้าหมายของ
ชีวิต
และจะเข้ าถึงเป้าหมายนันด้
้ วยวิธีการใด
บุคคลนันถื
้ อว่าเป็ นผู้ประมาทในชีวิต
หากเรา
ปรารถนาที่จะด�ำรงตนอยู่อย่างปลอดภัยจากภัย
ทังหลายในสั
้
งสารวัฏ จ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเป็ น
ผู้ที่ไม่ประมาทในการสัง่ สมบุญบารมี และยึดเอา
พระรัตนตรัยเป็ นสรณะ หมัน่ ตรึกระลึกนึกถึงพระ
รัตนตรัยอยูต่ ลอดเวลา และท�ำให้ เป็ นอันหนึง่ อัน
เดียวกับท่านให้ ได้ เพื่อจะได้ น�ำความรู้ที่เกิดจาก
การเข้ าถึงพระรัตนตรัย ไปขจัดกิเลสอาสวะที่เอิบ
อาบ ซึมซาบ ปนเปื อ้ น อยูใ่ นใจให้ หมดสิ ้นไป นี ้คือ
หัวใจของการด�ำรงชีวิตอยู่ เป็ นวัตถุประสงค์ของ
การเกิดมา หากท�ำได้ เช่นนี ้ เกิดมาในภพชาตินี ้
ชีวิตก็ค้ มุ ค่า สมกับที่ได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์และได้
พบพระพุทธศาสนา เพื่อท�ำพระนิพพานให้ แจ้ งกัน
ทุกคน
มีวาระพระบาลีใน โกฏสิมพลิชาดก ความว่า
“สงฺเกยฺยานิ สงฺกิตพฺพานิ   รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ
อนาคตภยา ธีโร           อุโภ โลเก อเวกฺขติ
ธีรชนควรระแวงภัยที่ควรระแวง ควรระวังภัย
ที่ยงั มาไม่ถงึ ธีรชนย่อมพิจารณาเห็นโลกทังสอง
้
ควรระวังภัยในอนาคต”
บัณฑิตนักปราชญ์ในกาลก่อน แม้ จะเกิดเป็ น
ปุถชุ นคนธรรมดา ท่านก็ไม่ประมาทในการใช้ ชีวิต

ด้ วยท่านมองเห็นโลกไปตามความเป็ นจริ ง อีกทัง้
เป็ นผู้เห็นภัยในเรื่ องที่ควรระแวดระวัง แม้ บางทีดู
เหมือนจะเป็ นเรื่ องเพียงเล็กน้ อย
แต่นนั่ ไม่ได้
หมายความว่าเป็ นคนวิตกจริ ต คนละประเด็นกัน
คนที่วิตกจริ ตคือคนที่กงั วลไปสารพัดเรื่ อง โดยไม่
ใช้ ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญให้ ถ่องแท้ ก่อน แตก
ต่างกับคนที่มีความคิด และใช้ ปัญญาพิจารณาให้
รอบคอบ ดังเช่นเหล่าบัณฑิตนักปราชญ์ทงหลาย
ั้
โดยสิ ้นเชิง
* ในสมัยพุทธกาล มีกลุ บุตรจ�ำนวนหนึง่ เมื่อ
ได้ ฟั ง พระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้ ว
มองเห็ น ภัย ในสัง สารวัฏ ว่า เป็ นเส้ น ทางที่ เ ต็ม ไป
ด้ วยทุกข์นานัปการ จึงปรารถนาที่จะหยุดการเวียน
ว่ายตายเกิด ได้ พร้ อมใจกันออกบวชเป็ นพระภิกษุ
ถึง ๕๐๐ รูป   ซึง่ ในสมัยก่อนนันภิ
้ กษุสามเณรที่
ตังใจออกบวช
้
เพื่อแสวงหาหนทางของพระนิพพาน
หนทางแห่งการหลุดพ้ นนัน้ จะพากันออกบวชกัน
เป็ นทีมใหญ่ทีเดียว
เพราะการท�ำงานเป็ นทีม
ส�ำคัญมาก  จะเป็ นพลังหมูท่ ี่ท�ำให้ เกิดพลังแห่งการ
เห็นแจ้ งรู้แจ้ ง
และน�ำความสุขความส�ำเร็ จให้
บังเกิดขึ ้นได้
หลังจากที่กลุ บุตรเหล่านันบรรพชาอุ
้
ปสมบท
แล้ ว ได้ ทลู ถามวิธีการปฏิบตั ธิ รรม และรับโอวาท
จากพระบรมศาสดา ซึง่ พระองค์ทรงแนะน�ำการ
้ ำเพ็ญเพียรกันอย่าง
ปฏิบตั ิ และให้ ทกุ ๆ รูปตังใจบ�
เต็มที่ ครัน้ ได้ รับโอวาทเป็ นก�ำลังใจแล้ ว พระภิกษุ
ทัง้ ๕๐๐ รูปได้ พากันไปปฏิบตั ธิ รรมร่วมกัน ณ โกฏิ
สัณฐารกะ ซึง่ เป็ นโรงธรรมที่บ�ำเพ็ญเพียรขนาด
ใหญ่ นัง่ ธรรมะรวมกันได้ ถงึ ๕๐๐ รูป จึงเป็ นสถาน
ที่สปั ปายะ เหมาะสมต่อการบ�ำเพ็ญเพียรมาก
๒๑
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เมื่อภิกษุ เหล่านัน้ ปฏิบตั ิธรรมกันไปได้ ระยะ
หนึง่ ต่างยังท�ำใจให้ หยุดนิ่งไม่ได้ เพราะถูกกามวิตก
ครอบง�ำ  พระบรมศาสดาทรงรู้ด้วยญาณทัสสนะ
อันบริ สทุ ธิ์ และปรารถนาให้ ภิกษุเหล่านันข้
้ ามพ้ น
อุปสรรคคือกามวิตก จึงด�ำริ วา่ สาวกของเราก�ำลัง
เผชิญกับอุปสรรคที่คอยขัดขวางหนทางมรรคผล
นิพพาน เราควรตักเตือนพวกเธอให้ ได้ สติ พระองค์
จึงทรงรั บ สั่ง ให้ ป ระชุม สงฆ์ ขึน้ ที่ ภ ายในโกฏิ สัณ-    
ฐารกะ และตรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
ขึ ้นชื่อว่า สิง่ ที่ควร
ระแวง เธอทังหลายก็
้
ควรระแวง เธอต้ องรู้เท่าทัน
กิเลสที่บงั เกิดขึ ้น อย่ามัวปล่อยใจให้ ไหลเลื่อนไป
ตามอาสวะทังหลาย
้
้
ด
เพราะเมื่อกิเลสทังหลายเกิ
ขึ ้น และเจริ ญมากขึ ้นแล้ ว มีแต่จะท�ำลายเธอฝ่ าย
เดียว เหมือนต้ นไทรที่เกิดขึ ้นแล้ วย่อมท�ำลายต้ นไม้
ทังหลาย
้
ควรที่เธอจะเห็นภัยภายในที่ก่อก�ำเนิดขึ ้น
เหมือนเทวดาแต่ ปางก่อนที่เป็ นบัณฑิต มองเห็น
ภัยในเรื่ องเล็กน้ อยอย่างน่าอัศจรรย์” เมื่อภิกษุสงฆ์
ฟั งพุทธด�ำรัสแล้ ว ยังไม่เข้ าใจแจ่มชัด จึงพากันทูล
ถามพระศาสดาว่า “ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ า เรื่ อง
ราวของบัณฑิตในกาลก่อนนัน้ พวกข้ าพระองค์ไม่
อาจรู้ได้ ขอพระองค์โปรดเล่าเรื่ องราวนันให้
้ พวกข้ า
พระองค์ด้วยเถิด” พระบรมศาสดาจึงทรงน�ำอดีต
นิทานมาตรัสเล่าว่า
ชาติหนึง่
พระโพธิสตั ว์เสด็จ อุบตั เิ ป็ น
รุกขเทวดาโกฏิสมิ พลี ซึง่ เป็ นต้ นไม้ อนั เป็ นถิ่นที่อยู่
ของพญาครุฑ เรามักคุ้นกับค�ำว่า วิมานฉิมพลี
วิมานหมายถึง บ้ านหรื อที่อยูอ่ าศัย รุกขเทวดา   
พระโพธิสตั ว์ ได้ อาศัยอยูท่ ี่ต้นโกฏิสมิ พลีโดยมี
วิมานซ้ อนอยูท่ ี่ต้นไม้ นนั ้
วันหนึง่ พญาครุฑได้ เนรมิตกายให้ ใหญ่ และ
ยาวประมาณ ๑๕๐ โยชน์ ใช้ ลมปี กกระพือแหวก
น� ้ำทะเลออกเป็ นสองส่วน แล้ วเฉี่ยวเอานาคราชตัว
หนึง่ ที่มีร่างยาวประมาณพันวา โดยจับที่หาง แล้ ว
๒๒

ให้ ห้อยหัวลง เพื่อขยอกอาหารออกทางปากให้
หมดตัวเพื่อนาคจะได้ ตวั เบาขึ ้น วิธีการจับนาคนี ้
ครุฑจะจับที่หางนาคเช่นอย่างนี ้ทุกครัง้ และวิธีที่
นาคจะหนีรอดจากการจับก็คือ ถ้ านาคตนไหนรู้วา่
ก�ำลังถูกพญาครุฑตามจับ
จะรี บกลืนก้ อนหิน
หนักๆ ไว้ ในท้ อง เพื่อพญาครุฑจะได้ ยกไม่ขึ ้น นี่
เป็ นวิธีที่จะช่วยตนเองให้ พ้นภัย แต่หากนาคตนนัน้
กลืนก้ อนหินไม่ทนั ก็จะถูกพญาครุฑเฉี่ยวไป ครัน้
จับนาคได้ แล้ ว ครุฑก็มงุ่ หน้ ากลับถิ่นที่อยูข่ องตน
ด้ วยก�ำลังอันมหาศาล
     ครัง้ นัน้ นาคที่ถกู พญาครุฑจับได้ คดิ ว่า เราจะ
ต้ องสลัดให้ หลุดจากการจับให้ ได้ จึงรอโอกาส จน
กระทัง่ ครุฑบินผ่านต้ นนิโครธต้ นใหญ่ต้นหนึง่ นาค
จึงใช้ ขนดสอดพันเข้ ากันต้ นไม้ ใหญ่ทนั ที แต่ด้วย
ความเร็ วแรงของการบิน วิธีการนันไม่
้ อาจหยุด
พญาครุฑไว้ ได้ ต้ นนิโครธถอนขึ ้นเพราะความเร็ ว
ในการบินของพญาครุฑ พญานาคก็ไม่ยอมปล่อย
ต้ นไม้ ใหญ่ พญาครุฑจึงน�ำทังนาคทั
้
งต้
้ นไม้ ไปถึงที่
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อยูข่ องตน จากนันก็
้ ฉีกท้ องของพญานาค กินมัน
ข้ น แล้ วทิ ้งซากลงทะเลไป
ขณะเมื่อพญาครุ ฑก�ำลังกินพญานาคอยู่นนั ้
มีนกตัวหนึง่ มาเกาะที่ต้นนิโครธ และหลังจากพญา
ครุฑทิ ้งต้ นนิโครธไปแล้ ว มันก็บนิ มาเกาะระหว่าง
กิ่งของต้ นโกฏิสมิ พลี รุกขเทวดาเห็นนกน้ อยนันก็
้
สะดุ้งกลัวจนตัวสัน่ ด้ วยคิดว่า ต่อไปนกตัวนี ้จะ
อุจจาระรดล�ำต้ นเรา จากนันพุ
้ ม่ ไทรหรื อพุม่ ไม้ ป่า
จะขึ ้นท่วมวิมานเรา เห็นทีวิมานของเราจะพินาศ
เพราะเหตุนี ้เป็ นแน่ รุกขเทวดาตัวสัน่ สะท้ าน พลอย
ท�ำให้ ต้นโกฏิสมิ พลีสนั่ จนถึงโคนไปด้ วย
พญาครุ ฑเห็นรุ กขเทวดาสัน่ สะท้ านเช่นนัน้
จึงถามว่า “ท่านรุกขเทวา   แม้ เราจะน�ำนาคตัว
ขนาดใหญ่ รวมทังน�
้ ้ำหนักตัวของเราเอง ก็ไม่เห็น
แสดงอาการสัน่ สะท้ านแต่อย่างใดเลย แต่เมื่อท่าน
มองเห็นนกตัวเล็กๆ เท่านัน้ ท�ำไมจึงแสดงอาการ
สัน่ สะท้ านเช่นนันเล่
้ า” รุกขเทวดาโพธิสตั ว์ตอบว่า
“ท่านพญาครุฑ ตัวท่านมีเนื ้อเป็ นภักษา แต่สกุณา
ตัวน้ อยนี ้มีผลไม้ เป็ นอาหาร หากนกน้ อยนี ้จิกกิน
ลูกไทร ลูกมะเดื่อ ลูกนิโครธ แล้ วมาถ่ายรดต้ นไม้
วิมานของเรา เมล็ดพันธุ์ดงั กล่าวที่นกมาถ่ายรดไว้
ย่อมเจริ ญเติบโตขึ ้นและปกคลุมวิมานของ เรา เรา
มองเห็นภัยอย่างนี ้ จึงสัน่ สะท้ าน ท่านพญาครุฑ
ไม่ใช่เพราะเรากลัวเจ้ านกตัวน้ อยนันแต่
้ อย่างใด”
พญาครุฑได้ ฟังถ้ อยค�ำอันน่าอัศจรรย์ใจ ใน
ความเป็ นผู้ที่มองเห็นภัยที่ยงั มาไม่ถงึ เช่นนี ้ รู้สกึ ปี ติ
ในถ้ อยค�ำของพระโพธิสตั ว์ จึงได้ กล่าวยกย่องพระ
โพธิสตั ว์วา่ “ธีรชนผู้เป็ นบัณฑิตนักปราชญ์ ย่อม
ระแวงภัยที่ควรระแวง ระวังภัยที่ยงั มาไม่ถงึ ย่อม
สามารถมองเห็นภัยในโลกทังสอง
้
คือโลกนี ้ และ
โลกหน้ าได้ อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ ง” พญาครุฑรี บไล่
ด้ วยปรารถนาจะให้
นกน้ อยตัวนันให้
้ หนีไป
รุกขเทวดาโพธิสตั ว์สบายใจ

พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงสรุปว่า            
“ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
เธอทังหลายเป็
้
นสาวกของ
เรา ก็ควรที่จะระแวงสิง่ ที่ควรระแวง ระวังสิง่ ที่ควร
ระวัง ป้องกันสิง่ ที่ควรป้องกัน อย่ามองข้ ามในสิง่
เล็กๆ น้ อยๆ และปล่อยผ่านไปอย่างเฉยเมย ให้ ใช้
สติปัญญาใคร่ครวญให้ ดี ให้ สขุ มุ รอบคอบในทุก
เรื่ อง”   ครัน้ จบพระธรรมเทศนา ภิกษุทงั ้ ๕๐๐ รูป
ด�ำรงอยูใ่ นอรหัตผล
จากนันพระพุ
้
ทธองค์ทรง
ประชุมชาดกว่า
“พญาครุฑในครัง้ นันคื
้ อพระ        
สารี บตุ รส่วนรุกขเทวดาผู้ระวังในสิง่ ที่ควรระวังก็คือ
เราตถาคตนัน่ เอง”
เราจะเห็นว่า พระบรมศาสดาทรงเป็ นผู้มีพระ
ปั ญญาอันบริ สทุ ธิ์ ไม่มองข้ ามภัยแม้ เพียงเล็กน้ อย
ยิ่งถ้ าเป็ นอาสวกิเลสที่ขัดขวางต่อการบรรลุธรรม  
ยิ่งเป็ นสิง่ ที่ทรงตระหนัก และระมัดระวังเป็ นพิเศษ
อีกทังยั
้ งทรงตักเตือนพระสาวกให้ ร้ ูจกั ช�ำระกาย
วาจา ใจให้ สะอาดบริ สทุ ธิ์ โดยให้ ตงใจปฏิ
ั้
บตั ธิ รรม
ให้ มาก นับเป็ นบุญลาภอันประเสริ ฐของพวกเรา ที่
ได้ มารู้จกั พระธรรมค�ำสัง่ สอนของพระองค์ ขอให้
ทุกท่านส�ำรวมระวัง ระแวงสิง่ ที่ควรระแวง ระวังสิง่
ที่ควรระวัง โดยเฉพาะอาสวกิเลสทังหลายจงอย่
้
า
ได้ ดเู บาทีเดียว ให้ มีสติ และรู้เท่าทันกิเลส ให้ พวก
เราทุกคนดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเป็ นแบบอย่าง
แล้ วก้ าวตามรอยบาทพระศาสดากันทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๕๙ หน้ า ๓๙๕
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

อย่าให้เกิดอาการน้อยใจ
หนทางแห่งการสร้ างบารมีเป็ น เส้ นทางที่ยาว
ไกล และจะต้ องอาศัยความมุง่ มัน่ และไม่ประมาท
จึงจะสามารถสร้ างบารมีได้ ตลอดรอดฝั่ ง และย่น
หนทางในสังสารวัฏให้ สนเข้
ั ้ ามาได้
หากเป็ นผู้
ประมาทในชีวิตแล้ ว ก็ยิ่งเป็ นการยืดเวลาของการ
เวียนว่ายตายเกิ ดให้ ยาวนานออกไปอย่างไม่มีที่
สิ ้นสุด  พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า สังสารวัฏของผู้ที่
ประมาทนันยาวไกลหาเบื
้
้องต้ น ท่ามกลาง และ
เบื ้องปลายไม่ได้
การที่เราจะเป็ นผู้ไม่ประมาท
อย่างสมบูรณ์ได้ นนั ้ ต้ องหมัน่ ท�ำภาวนา น�ำใจของ
เราให้ กลับเข้ ามาอยูใ่ นแหล่งแห่งสติ แหล่งของ
ปั ญญาตรง ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ต้ องหมัน่ ท�ำใจ
หยุดใจนิ่งอยูท่ ี่กลางของกลางกายให้ ได้ ตลอดเวลา
พลัง แห่ ง สติ แ ละปั ญ ญาของเราจึ ง จะเต็ ม เปี่ ยม
บริ บรู ณ์อย่างแท้ จริ ง
มีวาระพระบาลีใน ธูมการิ ชาดก ความว่า
“เอวํ โย สนฺนิรงฺกตฺวา   อาคนฺตํ ํ ุ กุรุเต ปิ ยํ
โส เอโก พหุ โสจติ    ธูมการี ว พฺราหฺมโณ
ผู้ใดละทิ ้งคนของตน ท�ำผู้ที่มาใหม่ให้ เป็ น
ที่รักอย่างนี ้ ผู้นนคนเดี
ั้
ยวจะเศร้ าโศกมากมาย
้
เหมือน พราหมณ์ธมู การี เศร้ าโศกอยูอ่ ย่างนัน”
ถ้ อยคาถาอันเป็ นค�ำสุภาษิตที่หลวงพ่อยก มา
ข้ างต้ นนี ้ เป็ นอุทาหรณ์ที่สำ� คัญส�ำหรับทุกท่าน
โดยเฉพาะท่ า นที่ จ� ำ เป็ นต้ องร่ ว มงานกั บ ผู้ คน
จ�ำนวนมาก การวางตัวของเรากับบุคคลเหล่านัน้

เป็ นสิง่ ส�ำคัญมาก ผู้ใต้ บงั คับบัญชาย่อมปรารถนา
หัวหน้ าที่เปี่ ยมด้ วยเมตตา มากด้ วยคุณธรรม ซึง่
คุณธรรมพื ้นฐานที่สำ� คัญก็คือ การเป็ นผู้ที่มีความ
กตัญญูกตเวที ให้ ความส�ำคัญกับทุกๆ คน โดยอย่า
ให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาของเราเกิดความรู้ สกึ น้ อยเนื ้อ
ต�่ำใจ หรื อเข้ าใจคลาดเคลื่อน เพราะถ้ าน้ อยเนื ้อ
ต�่ำใจ หรื อเข้ าใจคลาดเคลื่อนแล้ ว อาการเช่นนี ้
ย่อมจะเป็ นผลร้ ายกับเราและโครงงานของเราได้
เรื่ องราวที่เกิดจากความน้ อยเนื ้อต�่ำใจ ท�ำให้
เข้ าใจคลาดเคลื่อน จนเกิดเป็ นความเสียหายนี ้เคย
มีมาแล้ วทุกยุคทุกสมัย แม้ แต่ในสมัยพุทธกาล ก็
เคยเกิดเรื่ องท�ำนองนี ้มาแล้ วเช่นกัน
* สมัยหนึง่ พระเจ้ าโกศลผู้ เป็ นพระราชาแห่ง
เมืองสาวัตถี หลังจากที่ผา่ นพ้ นภาวะสงครามมา
แล้ ว พระองค์ไม่ได้ สงเคราะห์ทหารเก่าๆ ที่ตดิ ตาม
สนองงานพระองค์มาตังแต่
้ ครัง้ ออกศึก ไม่ได้ ทรง
ยกย่องด้ วยสักการะทังหลาย
้
แต่กลับสงเคราะห์
ทหารใหม่ ภายหลังเมื่อพระเจ้ าโกศลเสด็จไปปราบ
ปรามโจรที่ปัจจันตชนบท ทหารเก่าที่เคยออกรบ
ต่างพากันคิดว่า
เมื่อพระราชาไม่ทรงให้ ความ
ส�ำคัญ พวกเรารบไปก็คงไร้ ประโยชน์ ทหารใหม่ที่
พระราชาให้ ความส�ำคัญก็คงจะรบอย่างเต็มก�ำลัง
ฝ่ ายทหารใหม่ก็คดิ ว่า เรามาเพื่อเป็ นแขกของพระ
ราชาเท่านัน้ ทหารเก่าที่เคยรบครัง้ ก่อนก็คงจะช่วย
กันรบอย่างเต็มที่ เมื่อต่างฝ่ ายต่างคิดเช่นนี ้ ใจก็ไม่
เป็ นหนึง่ ท�ำให้ เหล่าโจรสามารถรบชนะได้ อย่าง
สบายๆ
เมื่อพระเจ้ าโกศลปราชัยต่อการปราบปราม
ครัง้ นี ้ ทรงตกพระทัย พลางด�ำริ วา่ แสนยานุภาพ
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ของทหารเรานี ้ ยากที่จะหาผู้ใดเปรี ยบได้ เป็ น
เพราะอะไรกันหนอถึงได้ พา่ ยแพ้ ครัน้ ใคร่ครวญ
อย่างถี่ถ้วนแล้ วก็ร้ ูวา่ การที่เราปราชัยอย่างย่อยยับ
ก็เพราะว่า เราวางตัวไม่สม�่ำเสมอในทหารหาญ
ท�ำการสงเคราะห์ผ้ มู าใหม่ ละเลยเพื่อนเก่าผู้ร่วม
ตายกันมาในสนามรบ พระองค์รีบเสด็จกลับเมือง
จากนันทรงด�
้
ำริ วา่ เราคนเดียวเท่านันหรื
้ อที่ปราชัย
อย่างนี ้ ในสมัยก่อนมีผ้ นู �ำที่ท�ำเช่นนี ้แล้ วพ่ายแพ้
หรื อไม่
ทรงร� ำพึงดังนี ้แล้ วก็ระลึกถึงพระบรม
ศาสดา ครัน้ เสวยพระกระยาหารเช้ าแล้ ว ทรงรี บ
เสด็จไปยังพระเชตวันเพื่อทูลถามเรื่ องราวในอดีตที่
ตนอยากรู้
ครัน้ เสด็จไปถึงพระเชตวัน ได้ ถวายบังคมพระ
ศาสดา แล้ วทูลเรื่ องราวทังหมดทั
้
นที จากนันทรง
้
ตรัสถามว่า “ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ า ในอดีตกาล
เคยเกิดเรื่ องเหมือนที่เกิดขึ ้นกับข้ าพระองค์หรื อไม่”
พระบรมศาสดาทรงปรารถนาจะตักเตือนพระราชา
ไม่ให้ มองข้ ามผู้ที่เคยมีอปุ การคุณมาก่อน จึงตรัส
ว่า “ดูก่อนมหาบพิตร ใช่จะมีแต่พระองค์เท่านันที
้ ่
ปราชัยเพราะการวางตัวเช่นนี ้ แม้ ในสมัยก่อนก็เคย
เกิ ด เหตุก ารณ์ ท� ำ นองเดี ย วกับ พระองค์ เ ช่ น กัน ”
พระราชาได้ ฟังดังนัน้ ยิ่งท�ำให้ พระองค์ปรารถนาที่
จึงทูล
จะสดับเรื่ องราวทังหมดที
้
่เคยเกิดขึ ้น
อ้ อนวอนพระศาสดาว่า “ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ า
ขอพระองค์โปรดตรัสเล่าเรื่ องราวเหล่านันด้
้ วยเถิด
พระเจ้ าข้ า” พระศาสดาผู้เปี่ ยมด้ วยพระมหากรุณา
จึงทรงน�ำอดีตมาเล่าว่า
ในอดีตกาล มีพระราชาพระนามว่า ธนัญชัย
ยุธิฏฐิ ลโคตร เสวยราชสมบัตอิ ยูท่ ี่อินทปั ตนครใน
แคว้ นกุรุ ในพระชาตินนั ้ พระโพธิสตั ว์เสด็จ อุบตั ใิ น
ตระกูลปุโรหิตของพระเจ้ าธนัญชัย ครัน้ เติบใหญ่
พระโพธิ์ สตั ว์ได้ รับการศึกษาจากส�ำนักตักสิลาซึ่ง
้
ย
เป็ นแหล่งรวม ความรู้ของบัณฑิตทังหลายในสมั
นัน้ เมื่อจบการศึกษาแล้ ว พระโพธิสตั ว์ก็เดินทาง
กลับ มารั บ ราชการสนองงานพระเจ้ า ธนัญ ชัย ที่     

อินทปั ตนคร ได้ รับต�ำแหน่งปุโรหิตผู้คอยถวาย
อรรถธรรมแด่ พ ระราชาสื บ ต่ อ จากบิ ด าของตน
ประชาชนได้ ขนานนามพระโพธิสตั ว์วา่ วิธรู บัณฑิต
ในช่วงแรกของการครองราชสมบัติ บ้ านเมือง
ยังไม่คอ่ ยสงบเรี ยบร้ อย พระเจ้ าธนัญชัยยังต้ อง
ปราบปรามเหล่ า โจรร้ ายเพื่ อ รั ก ษาความสงบ
พระองค์มีทหารที่มีฝีมือมากมาย ท�ำให้ ทกุ ๆ ครัง้ ที่
ออกปราบปราม ทรงประสบชัยชนะด้ วยดีตลอดมา
กระทัง่ วันหนึง่ ภายหลังที่กร� ำศึกมานานจนบ้ าน
เมืองสงบสุข พระเจ้ าธนัญชัยทรงมีทหารใหม่เข้ า
มาเพิ่มมากขึ ้น พระองค์เริ่ มลืมเลือนทหารเก่า ไม่
ทรงค�ำนึงถึง ปล่อยปละละเลย ไม่ทรงยกย่องให้
เกียรติเหมือนดังเดิม
พระเจ้ าธนัญชัยได้ ยกย่อง และสักการะพวก
ทหารใหม่เท่านัน้ ทังๆ
้ ที่ทหารใหม่เพียงแค่แขกผู้
มาเยือน ยังไม่เคยได้ ร่วมทุกข์ร่วม สุขในการปราบ
ปรามเหล่าโจรร้ าย จนกระทัง่ วันหนึง่ เกิดกบฏขึ ้นที่
ปั จจันตชนบท พระราชาพร้ อมด้ วยทหารเก่าและ
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ใหม่เดินทางไปปรามปรามกบฏด้ วยกัน ครัน้ ไปถึง
ทหารทังสองฝ่
้
ายเกิดความแตกแยก ไม่มีใจเป็ น
หนึง่ ทหารเก่าก็คดิ ว่า ในเมื่อเราหมดความหมาย
ต่อพระราชาแล้ ว ก็ไม่ร้ ูวา่ จะรบไปท�ำไมกัน ปล่อย
ให้ ทหารใหม่เขารบไปเถิด ฝ่ ายทหารใหม่ก็คดิ ว่า
เราก็เป็ นเพียงแค่แขกผู้มาเยือนเพียง อีกไม่นานก็
กลับบ้ านแล้ ว ไม่ร้ ูวา่ จะรบไปท�ำไม ปล่อยให้ เจ้ า
บ้ านเขารบให้ เต็มที่เถิด
เมื่อต่างฝ่ ายต่างคิดเช่นนัน้ ท�ำให้ ศกึ ในครัง้
นันพระราชาเป็
้
นผู้พา่ ยแพ้ อย่างราบคาบ เมื่อเป็ น
เช่นนี ้พระองค์ทรงกลับมาตรึกตรองหาสาเหตุก็ร้ ูวา่
พระองค์เองมีความผิดอย่างมากที่วางตนไม่เหมาะ
สมกับทหารผู้จงรักภักดี   วันหนึง่ พระองค์จงึ ถือ
โอกาส เข้ าไปถามวิธรู บัณฑิตว่า “ดูก่อนท่าน
บัณฑิต ในสมัยก่อนเคยมีประวัตศิ าสตร์ ที่เกิดขึ ้น
กับบ้ านเมืองอย่างนี ้หรื อไม่” พระโพธิสตั ว์สดับ
ปรารถนาจะกล่าว
ค�ำถามของพระราชาแล้ ว
ถ้ อยค�ำเตือนพระราชา จึงน�ำเรื่ องที่เคยเกิดขึ ้นมา
เล่าว่า “ข้ าแต่มหาราช เรื่ องที่เกิดขึ ้นกับพระองค์นี ้
ท�ำให้ พระองค์เกิดความเศร้ าโศก แต่ความโศกของ
พระองค์ยงั ไม่ชื่อว่าโศกเท่าไรนัก  
ในกาลก่อนนัน้ เคยมีพราหมณ์เลี ้ยงแพะคน
หนึง่ ชื่อว่าธูมการี ต้ อนแพะฝูงใหญ่ออกหากิน และ
ได้ สร้ างคอกใหญ่ไว้ ในป่ า พักแพะไว้ ในคอกก่อไฟ
กันยุง เลี ้ยงดูแพะและบริ โภคนมแพะอยูท่ ี่ป่าแห่ง
นัน้ วันหนึง่ มีฝงู ชะมดผ่านมาทางนัน้ ได้ เข้ ามา
เพราะมีการก่อไฟป้องกันยุงให้
อาศัยในคอก
พราหมณ์ เห็นชะมดมีสีเหมือนทองค�ำก็เกิดความ
้
ยาย
สิเน่หารักใคร่ ลืมเลือนแพะทังหลายไปโดยปริ
ไม่ได้ สนใจว่าแพะจะกลับมาเข้ าคอกหรื อไม่ หันมา
เลี ้ยงดูชะมดแทน ไม่ดแู ลแพะอย่างที่เคยท�ำ

เสียชีวิตในที่สดุ ข้ าแต่มหาราช ผู้ที่ละทิ ้งลืมเลือน
เพื่อนเก่า ท�ำผู้ที่มาใหม่ให้ เป็ นที่รักเกินไป ก็จะ
เสียใจเช่นนี ้”
ครัน้ พระโพธิสตั ว์ทลู ให้ สติพระราชาดังนี ้แล้ ว
ตังแต่
้ นนมา
ั้
พระราชาก็กลับตัวหันมาท�ำนุบ�ำรุง
ทหารผู้จงรักภักดีเช่นเดิมและด�ำรงตนอยูใ่ น โอวาท
ของพระโพธิสตั ว์ บ�ำเพ็ญบุญทุกอย่าง เมื่อละโลก
แล้ ว ก็ได้ ไปสูส่ คุ ติโลกสวรรค์      
เราจะเห็นว่า การวางตัวและการปฏิบตั ิตนกับ
ผู้ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานัน้ เป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญ
และละเอียดอ่อนมาก บุคคลที่ท�ำงานเป็ นหัวหน้ า
คน มีผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา ต้ องดูให้ ดี อย่าให้ มีการได้
ใหม่แล้ วลืมเก่า ลืมอุปการคุณของผู้ที่จงรักภักดี
ต้ องเป็ นผู้ที่ตระหนักและจดจ�ำท่านผู้มีพระคุณทัง้
หลาย แล้ วเราจะเป็ นที่รักของทุกๆ คน ชีวิตของเรา
จะได้ ประสบแต่ความสุขความส�ำเร็ จไปทุกภพทุก
ชาติ
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๕๙ หน้ า ๔๐๒

อย่าลืม!...

ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก

www.dmc.tv
นะคะ

เมื่อเลี ้ยงดูได้ ระยะหนึง่ ชะมดก็หนีเข้ าป่ าไป
แพะทังหลายก็
้
หายสาบสูญไปด้ วย ท�ำให้ พราหมณ์
รู้สกึ เสียใจมาก จนล้ มป่ วยเป็ นโรคผอมเหลืองและ
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การดูแลตัวเอง

ให้หา่ งไกล...จากโรค

เรียบเรียงมาจากรายการ สุขกาย สบายใจ

การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจ
เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าปัจจัยเสี่ยงของ
การเกิดโรคหัวใจมีอะไรบ้าง?
1. การไม่ออกก�ำลังกาย
2. น� ้ำหนักตัวที่มากเกินปกติ
3. ระดับไขมันในเลือดสูง
4. คนที่เป็ นโรคเบาหวาน
5. ความดันโลหิตสูง
6. การสูบบุหรี่

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

ซึง่ ถ้ าเราเข้ าใจถึงปั จจัยเสี่ยงทังหมดแล้
้
ว การ
ที่เราจะอยูห่ า่ งไกลจากโรคหัวใจ คือ เราต้ องอยู่
ห่างไกลจากปั จจัยเสี่ยงเหล่านี ้

การป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
1.
2.
3.
4.
5.

ไม่สบู บุหรี่
ควบคุมน� ้ำหนักตัว
รักษาระดับไขมันในเลือด
รักษาระดับความดันโลหิต
ควบคุมระดับน� ้ำตาลในเลือด
ส�ำหรับผู้เป็ นเบาหวาน
6. เลือกรับประทานอาหาร
7. ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
เพราะการออกก� ำ ลั ง กายจะช่ ว ยให้ เรา
ควบคุม ปั จ จัย เสี่ ย งที่ จ ะเป็ นโรคหัว ใจได้ ม ากขึน้

เช่น คน ที่เป็ นความดันโลหิตสูงถ้ าออกก�ำลังกาย
เป็ นประจ�ำ  สามารถท�ำให้ ความดันโลหิตอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติได้ ท�ำให้ ระดับไขมันในเลือดลดต�่ำลง
น� ้ำหนักตัวอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ระดับน� ้ำตาลใน
คนที่เป็ นเบาหวานควบคุมได้ งา่ ยขึ ้น  และสามารถ
ลดความเสี่ยงที่ จะเป็ นโรคหัวใจในอนาคตได้ อีก
ด้ วยการออกก�ำลังกายให้ มีประโยชน์ตอ่ หัวใจต้ อง
ท�ำอย่างถูกต้ อง ถูกวิธี อย่าท�ำหักโหมจนเกินไป
หรื อเกินพอดีเพราะอาจจะท�ำให้ เกิดโทษ
การออกก�ำลังกายที่พอเหมาะที่จะท�ำให้ เกิด
ประโยชน์กบั หัวใจ คือ การออกก�ำลังกายอย่าง
สม�่ำเสมอ โดยออกก�ำลังกายอย่างน้ อยครัง้ หนึง่ ให้
ได้ 30 นาทีตอ่ เนื่องกัน โดยไม่จ�ำเป็ นต้ องออกก�ำลัง
กายที่หนักเกินไป ให้ เลือกการออกก�ำลังกายแบบ
ปานกลาง เช่น เดินต่อเนื่อง 30 นาที เดินด้ วยความ
เร็ วสบายๆ แล้ วแต่วา่ แต่ละคนถนัดแบบไหน แต่ที่
ส�ำคัญคือต้ องเดินต่อเนื่องกัน และให้ ได้ ระยะเวลา
30 นาทีเป็ นอย่างน้ อย 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์เรื่ อง
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ไม่ทานอาหารที่มีไขมันมากจนเกินไป

ควบคุมน� ้ำหนักไม่ให้ มาจนเกินไป

อาหารก็เป็ นเรื่ องส�ำคัญที่ต้องดูแล คือ การเลือก
ควบคุมอาหารที่ท�ำให้

ก�ำลังกาย การควบคุมอาหาร การควบคุมน� ้ำหนัก
ตัว ก็จะท�ำให้ เราอยูห่ า่ งไกลจากโรคหัวใจ

เราเกิดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ
มี 2 ประเภท คือ

ถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วจะมีวิธีดูแล
รักษาตัวเองอย่างไร?

1.ปริ มาณอาหาร   บางครัง้ บางทีรับประทาน
อาหารถูก ชนิ ด แล้ ว แต่ว่า ปริ ม าณยัง มากอยู่ก็ จ ะ
ท�ำให้ น� ้ำหนักตัวสูงขึ ้น   การที่น� ้ำหนักตัวสูงขึ ้นก็
อาจจะท�ำให้ เกิดปั จจัยเสี่ยงด้ วยเหมือนกัน     

คล้ ายๆ กันกับการดูแลตัวเองให้ อยูห่ า่ งจาก
โรคหัวใจ ส�ำหรับคนที่เป็ นโรคหัวใจแล้ ว ปั จจุบนั
การรักษาด้ วยวิธีตา่ งๆ ไม่ใช่เรื่ องที่ยงุ่ ยาก มียาและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึง่ สามารถรักษาให้ หายจากโรค
ในตอนนันด้
้ วย   แต่สงิ่ ส�ำคัญส�ำหรับแพทย์หรื อ
คนไข้ โรคหัวใจในปั จจุบนั คือ การป้องกันไม่ให้ เป็ น
โรคอีก  

2.ชนิดของอาหาร    อาหารจ�ำพวกที่มี
โคเลสเตอรอลสูง คือ อาหารประเภทไขมันที่มา
จากสัตว์ทกุ ชนิด ไม่วา่ จะเป็ นมันหมู มันเนื ้อ หนัง
เป็ ด หนังไก่หรื อไข่แดง การที่จะรับประทานให้ พอดี
ก็ไม่ได้ หมายความว่าต้ องหลีกเลี่ยงเลย   เพราะ
อาหารเหล่านี ้บางครัง้ บางคราวก็ยงั มีประโยชน์แต่
ต้ องรับประทานให้ พอดี พอเหมาะ
ฉะนันเรื
้ ่ องอาหารก็ส�ำคัญ อาหารชนิดอื่นๆ
ในคนที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น คนที่เป็ นความดันโลหิต
สูงก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด เกลือ เพื่อจะ
ควบคุมความดันให้ ดี
ถ้ าปฏิบตั อิ ย่างนี ้ทังออก
้

การป้องกันไม่ให้ เป็ นโรคอีกก็คือการป้องกัน
ให้ หา่ งไกลจากโรคหัวใจ คือ เราต้ องอยูห่ า่ งไกลทุก
ปั จจัยเสี่ยงทังหมด  
้
แต่ที่ส�ำคัญแล้ วไม่วา่ จะใช้ วิธี
อะไรก็ตาม ต้ องท�ำอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเพื่อเป็ น
ประโยชน์ตอ่ หัวใจ ส�ำหรับผู้ที่เป็ นโรคหัวใจอยูแ่ ล้ ว
สามารถออกก�ำลังกายได้    แต่ควรประเมินก่อนว่า
เบื ้องต้ นสามารถท�ำได้ แค่ระดับไหน เพื่อป้องกัน
การเกิดโรคหัวใจและไม่ให้ กลับมาเป็ นอีก
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ปลูกฝังนิสยั ในแบบ..ญีป
่ นุ่
เรี ยบเรี ยงจากรายการข้ อคิด รอบตัวที่ออกอากาศทางช่อง DMC

นิสัยคนญี่ปุ่นเป็นอย่างไร

ประเทศญี่ปนุ่ มีการปลูกฝั งนิสยั ตังแต่
้ เด็กอย่างไร?
เราจะเห็นภาพรวมอยู่แล้ วว่าคนญี่ ปุ่นค่อน
ข้ างมีวินยั ดี ถ้ าสรุปโดยภาพรวมแล้ วเกิดจากเหตุ
3 ประการ คือ
1. เกิดจากสภาพดินฟ้า อากาศบังคับ
ประเทศญี่ ปุ่ นค่ อ นข้ างต้ องเจอภั ย ทาง
ธรรมชาติคอ่ นข้ างมาก ทังแผ่
้ นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด พายุที่เข้ ามาหลายลูก แล้ วภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ ้นแตละครัง้ ก็เกิดความเสียหายมากเกินกว่าที่
ใครคนใดคนหนึง่ จะต้ านทานไว้ ได้    จ�ำเป็ นต้ อง
อาศัยก�ำลังของหมูค่ ณะเข้ ามาช่วยกัน เมื่อเกิด
เรื่ องราวก็ไม่ใช่วา่ จะอยูแ่ บบ ช่างมัน ฉันไม่แคร์
แบบบ้ านเราไม่ได้ เพราะสภาพแวดล้ อมที่บ้านเรา
ถือว่าเอื ้อเฟื อ้ ที่สดุ บางคนที่ไม่อยากจะยุง่ กับใคร
อยูค่ นเดียวในท้ องไร่ ท้ องนา ป่ าเขาก็อยูไ่ ด้ เพราะ
ภัยธรรมชาติเราไม่หนักหนาสาหัสมาก แต่ที่ญี่ปนุ่
อยูค่ นเดียวไปไม่รอด จ�ำเป็ นต้ องอยูเ่ ป็ นหมูเ่ ป็ น
คณะ เกิดเรื่ องเกิดปั ญหาช่วยกันคนละไม้ คนละมือ
ถึงจะเอาตัวรอดได้
2. รากฐานทางประวัตศิ าสตร์
ก่ อ นเข้ าสู่ ส มั ย ปฏิ รู ป เมจิ ก็ ป ระมาณสมั ย
รัชกาลที่ 5 ของไทย ญี่ปนปกครองอยู
ุ่
ใ่ นสมัย        
ั ชาการทหาร
เอโดะด้ วยระบบโชกุน คือ ผู้บญ
จักรพรรดิอยูท่ ี่เมืองเกียวโต แต่อ�ำนาจที่แท้ จริ งอยู่

ภัยธรรมชาติในญี่ปนุ่

ที่โชกุนที่คามาคุระ แล้ วต่อมาก็ย้ายมาที่เอโดะ คือ
โตเกียวในปั จจุบนั วังจักรพรรดิที่โตเกียวปั จจุบนั
พระราชวังอิมพีเรี ยลแต่ก่อน คือ ที่บญ
ั ชาการของ
โชกุนที่ปกครองประเทศ ฝี มือการปกครองของ
โชกุนก็ไม่ธรรมดา
โดยใช้ วิธีการแบ่งแยกและ
ปกครอง  แบ่งประเทศออกเป็ นเมืองต่างๆ ราวๆ สัก
200 กว่าเมือง แต่ละเมืองจะมีเจ้ าเมืองปกครองอยู่
เรี ยกว่า ไดเมียว และทุกปี ไดเมียวสลับปี เว้ นปี ต้ อง
มาอยูท่ ี่เอโดะกับโชกุน
ถ้ ามีเจ้ าเมืองทังประเทศ
้
200 กว่าคน ปี นี ้ก็มี
เจ้ าเมือง 100 กว่าคนมาอยูท่ ี่เอโดะกับโชกุน เมื่อถึง
ปี หน้ าก็กลับไปบริ หารบ้ านเมืองของตัวเอง และได
เมียวที่เหลือก็สลับกันมา   ซึง่ ผลคือไม่มีเจ้ าเมือง
ไหนที่คดิ ก่อการกบฎได้    เพราะข้ างท่านโชกุนมีเจ้ า
เมืองอีกกว่าครึ่งประเทศอยู่
ทหารของเอโดะก็
แข็งแกร่ง และระดับเจ้ าเมืองมาอยูท่ ี่โตเกียวคน
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เดียวไม่ได้
เสียศักดิศ์ รี ต้องมีลกู น้ อง
บริ วาร ซามูไร และคนรับใช้ ตามมา บาง
เมืองบางครัง้ มาเป็ น 1,000 คน ต้ อง
ประกวดประชันไม่ให้ น้อยหน้ าเมืองไหน  
ที่ส�ำคัญต้ องใช้ เงินมากจึงไม่มีเจ้ าเมือง
ไหนที่จะคิดก่อการปฏิวตั ิ
สมัย เอโดะจึ ง มี ป ระชากรอยู่ เ กิ น
กว่า 1 ล้ านคน การค้ าขายสะพัด เพราะ
โชกุนท�ำให้ สงั คมญี่ปนแน่
ุ่ นิ่งกับที่ เพื่อ
ป้องกันความผันผวน
เมื่อใดมีการ
เปลี่ยนแปลง จะเกิดโอกาสที่ใจคนไม่นิ่ง
และเกิ ด ความไม่ มั่ น คงทางการเมื อ ง  
โชกุนมองสิง่ นี ้ออก จึงจัดการสังคมญี่ปนุ่
ทุกระบบให้ นิ่ง เช่น คนแต่ละคนจะมี
สังกัด เกิดหมูบ่ ้ านไหนต้ องอยูห่ มูบ่ ้ านนัน้
ห้ ามย้ ายหมูบ่ ้ าน ถ้ าคิดจะย้ ายจังหวัด
หรื อหมูบ่ ้ านก็ไม่ได้ เพราะเมื่อไปแล้ วเขา
ไม่รับถือว่าที่เขาเต็มอยูแ่ ล้ ว ญี่ปนเป็
ุ่ นเกาะพื ้นที่
น้ อยคนเยอะ
ฉะนัน้ ถ้ า ถูก ขับ ออกจากหมู่บ้ า นเมื่ อ ไหร่ จ ะ
ไม่มีที่อยูท่ งประเทศ
ั้
กลายเป็ นคนร่อนเร่พเนจร
เพราะทุกคนต้ องให้ ความใส่ใจส่วนรวมมาก แม้ แต่
สังกัดวัดก็ต้องก�ำหนด เมื่อครอบครัวนี ้มีคนตาย
ต้ องไปฝั งศพวัดที่ก�ำหนดได้ เท่านัน้ ห้ ามย้ ายวัด
ฉะนัน้ ทุก คนจะถูก สั่ง สอนว่า เมื่ อ ท�ำ อะไรอย่า ให้
เดือดร้ อนคนอื่น   เพราะเมื่อใดที่ต้องถูกขับไล่ออก
แม้ แต่คนในครอบครัวก็ไม่สามารถช่วยได้ หรื ออาจ
จะโดนไล่ทงครอบครั
ั้
วก็มี ขึ ้นอยูก่ บั มติของหมูบ่ ้ าน
ซึง่ ถูกปลูกฝั งความคิดนี ้มา 250 ปี ในยุคเอโดะฝั ง
ลึกลงไปในวัฒนธรรมญี่ ปุ่นว่าจะท�ำสิ่งใดต้ องให้
ความส�ำคัญกับส่วนรวมมาก และไม่ท�ำเกินหน้ า
เกินตาใคร ต้ องอ่อนน้ อม ฝึ กมารยาท ความเกรงใจ
ผู้อื่น

การปกครองโดยโชกุน

3. การปลูกฝั งอบรมนิสยั
ในระบบการศึกษาส�ำคัญ ครอบครัวก็ต้อง     
ปูพื ้นฐานมาเรื่ อยๆ กระทัง่ เข้ าโรงเรี ยนก็เช่นกัน แต่
ถ้ าเป็ นของไทยเมื่อเด็กคนไหนท�ำดีก็ได้ รับรางวัล
แต่ของญี่ปนจะแบ่
ุ่
งในห้ องเป็ นกลุม่ เมื่อให้ รางวัลก็
ไม่ให้ เป็ นรายบุคคล แต่ให้ เป็ นกลุม่ เมื่อโดนลงโทษ
เมื่อได้ รางวัลก็ได้ รับทังกลุ
้ ม่
ก็ลงโทษเป็ นกลุม่
ส�ำนึกกลุม่ จึงถูกตอกย� ้ำตลอด ให้ ร้ ูวา่ แต่ละคนมี
สังกัดกลุ่มใดก็ ต้องจงรั กภักดีและทุ่มเทเพื่ อกลุ่ม
ถ้ าท�ำงานในบริ ษัทก็ต้องจงรักภักดีตอ่ บริ ษัท หาก
เป็ นบริ ษัทใหญ่มีหลายฝ่ าย หลายแผนก หลาย
หน่วยย่อยลงไปแต่ละหน่วยก็แข็งขันกัน แต่เมื่อใด
ที่ ต้ องไปแข่ ง กั บ แผนกอื่ น ทุ ก หน่ ว ยในแผนก
และไปแข่งกับ
เดียวกันจะร่วมมือกันทังหมด   
้
แผนกอื่นรวมตัวสามัคคีกนั
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เจ้ าเมืองและลูกน้ องบริ วารที่คอยตามรับใช้

การแนะน� ำตัวของคนญี่ ปุ่นก็ เช่นกันทุกครั ง้
จะต้ องบอกว่ามาจากสังกัดใด ชื่ออะไร  ฉะนัน้ เมื่อ
เจอกันมักจะชอบแจกนามบัตร   เพราะถ้ ายังไม่มี
นามบัตรจะประเมินไม่ออกว่าอีกฝ่ ายเป็ นใคร จะ
รู้สกึ ไม่สบายใจ เป็ นวิธีการแนะน�ำตัวที่งา่ ยที่สดุ
เป็ นการไม่โอ้ อวดต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ไม่วา่ จะสูงกว่า
หรื อต�่ำกว่า   เพื่อจะวางตัวต่ออีกฝ่ ายได้ ถกู ต้ อง ผู้
ผู้ใหญ่ต้อง
น้ อยต้ องประพฤติตนเป็ นผู้น้อย
ประพฤติตนเป็ นผู้ใหญ่ คนใกล้ เคียงเสมอกันวิถีใน
การปฏิบตั ติ ้ องมี ไม่อย่างนันสั
้ งคมรวมเป็ นกลุม่
ล�ำบาก   จึงบอกกันว่าสังคมญี่ปนเป็
ุ่ นสังคมซามูไร
เพราะมีระดับ Head มีมือรองและค่อยๆ ไล่ลงมา
ระบบการศึ ก ษาหรื อระบบธุ ร กิ จ ญี่ ปุ่ นก็
เหมือนกัน เช่น บริ ษัทรถยนต์โตโยต้ า   คือ เจ้ าพ่อ
และจะมีบริ ษัทที่เป็ นซัพพลายเออร์ ที่มารับงานต่อ
จากโตโยต้ าอีกทีหนึง่    เกี่ยวกับการผลิตชิ ้นส่วน
ยาง ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น และบริ ษัท
ที่มารับงานต่อก็มีบริ ษัทลูกออกอีกทอดหนึง่ จาก

10 ขยายย่อยเป็ น 100 และ 1,000 บริ ษัทที่มารับ
ช่วงงานต่อ ซึง่ แต่ละคนต้ องน้ อมรับฟั งค�ำสัง่ จาก
บริ ษัทที่น�ำงานมาให้ ตวั เองอย่างดี
แม้ แต่ในมหาวิทยาลัยเป็ นระบบคล้ ายๆ กัน
คนไทยไม่ค้ นุ จึงรู้สกึ แปลกใจมาก เพราะทางญี่ปนุ่
จะมีห้องวิจยั ถ้ าเป็ นระดับ ป.โท, ป.เอก แต่ละห้ อง
วิจยั จะมี Professor 1 ประจ�ำห้ องวิจยั ถ้ าเรี ยก
ง่ายๆ คือ ศาสตราจารย์และจะมีรองศาสตราจารย์
อีก 2-3 คน ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์และนักศึกษาเอก
โท ตรี ไล่ตามล�ำดับซึง่ เหมือนกับระบบบริ ษัท
ทังหมด
้
แบ่งเป็ นกลุม่ ๆ และมีหวั หน้ าคอยควบคุม
แต่ถ้าเป็ นของไทยที่เรี ยกว่าคนที่มีอีโก้ สงู กลุ่มหนึ่ง
คือ ครูอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
ภาควิชาเดียวกัน
แต่ก็ต้องมีหวั หน้ าภาควิชา แต่ก็ไม่ได้ เคารพ
หัวหน้ าภาค หรื อแม้ กระทัง่ คณะบดี อาจารย์ก็ไม่ได้
เคารพเท่าที่ควร เพราะแต่ละคนต่างคิด เชื่อใน
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การท�ำงานร่วมกันเป็ นกลุม่

การกระท�ำ  ยึดถือความคิดของตนเองท�ำให้ สงั่ ยาก
แต่ที่ญี่ปนสั
ุ่ ง่ ได้ เป็ นสายๆ ทอดลงมา เพราะเขา
ปลูกฝั งมาตังแต่
้ เล็กกระทัง่ โต
เป็ นวิถีชีวิตการ
ปฏิบตั ติ งแต่
ั ้ ในบ้ าน โรงเรี ยน บริ ษัทที่ท�ำงาน
มหาวิทยาลัย รอบตัวเป็ นแบบนี ้ทังหมด
้
จึงคุ้นเคย
กับ การปฏิ บัติ ก ระทั่ง ซึ ม ซับ เข้ า ไปเป็ นระเบี ย บ
แบบแผนในการครองชี วิตของตนเองโดยไม่ร้ ู ตัว
เป็ นผลที่มาจากวัฒนธรรมจากสาเหตุนี ้เอง

คนญี่ปุ่นสมัยก่อน ท�ำไมถึงต้อง
รับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองท�ำผิด
จนถึงขั้นฆ่าตัวตายด้วย?
ต้ องบอกว่าญี่ปนเป็
ุ่ นสังคมที่แปลก ปกติใน
ระบบสมบูร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ อ� ำ นาจสูง สุด อยู่ที่
กษัตริ ย์ ฮ่องเต้ หรื อจักรพรรดิ สิทธิ์ที่ส�ำคัญมาก
คือ สิทธิ์ในการตัดคอคน การสัง่ ประหารอย่างของ
ไทย  อย่างเช่นของไทยผู้มีอ�ำนาจที่จะประหารชีวิต
คนได้ คือพระมหากษัตริ ย์
จะเป็ นอัครเสนาบดี

แม่ทพั
ถ้ าไม่ใช่ชว่ งที่มีสถานการณ์ศกึ ถือดาบ
อาญาสิทธิ์ที่กษัตริ ย์มอบให้ ถ้ าอยูใ่ นสถานการณ์
ต้ องเป็ นค�ำสัง่ กษัตริ ย์เท่านัน้
ปกติฆา่ คนไม่ได้
ประเทศต่างๆ ในโลกจะคล้ ายๆ กันอย่างนี ้ แต่
ญี่ปนไม่
ุ่ ใช่เพราะแบ่งกลุม่ คนเป็ น 4 ชนชัน้ สูงสุด
คือ ซามูไร รองลงมาคือชาวนาให้ เกียรติชาวนา
มาก อันดับที่สามคือช่างฝี มือ ต�่ำสุดคือพ่อค้ า
และซามูไรทุกคนในญี่ปนมี
ุ่ สิทธิ์ในการฆ่าคน
ถ้ าเมื่ อ ไหร่ ที่ มี ใ ครมาหยามเกี ย รติ ซ ามู ไ รเขา
สามารถชักดาบฆ่าได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย  
เหมือนจะเป็ นสังคมที่ซามูไรเป็ นนักเลงใหญ่โตฆ่า
คนได้    อาจจะเกิดความโกลาหลวุน่ วาย แต่ปรากฏ
ว่าไม่เป็ นแบบนัน้ แต่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย เพราะ
การให้ อ�ำนาจซามูไรฆ่าคน แต่ขณะเดียวกันก็ให้
หน้ าที่ คือ จรรยาบรรณซามูไรต้ องมีความรับผิด
ชอบสูงยิ่งกว่าคนทัว่ ไป   แต่เมื่อมีสทิ ธิ์มากกว่าคน
อื่นฆ่าคนอื่นได้ เมื่อใดที่ท�ำผิด เช่น ฆ่าคนผิด เขา
เป็ นคนดีแต่กลับไปฆ่าเขา
เมื่อมารู้ทีหลังจะ
เป็ นการเสียเกียรติซามูไรมาก เมื่อซามูไรท�ำสิง่ ๓๓ที่
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ปลูกฝั งนิสยั ในแบบญี่ปนุ่ บริ ษัทรถยนต์โตโยต้ า

เสื่อมเสียเกียรติ ชื่อเสียง เกียรติยศ บกพร่อง ผิด
พลาด ถือเป็ นเรื่ องที่นา่ อายมาก วิธีที่จะกอบกู้
เกียรติได้ คือ ฮาราคีรี ที่เราคุ้นเคยกันหรื อการคว้ าน
ท้ องตนเอง

การฮาราคีรี
วิธีการต้ องท�ำการอาบน� ้ำให้ สะอาด นุง่ ชุด
ซามูไรสีขาว เตรี ยมทุกอย่างให้ พร้ อม นัดเพื่อนที่รัก
ที่สดุ ที่เป็ นซามูไรด้ วยกันมายืนข้ างๆ คุกเข่าเปิ ด
เสื ้อซามูไรที่หน้ าท้ องออก และใช้ ดาบสันเพราะ
้
ปกติซามูไรมีดาบสัน้ ดาบยาว ให้ จอ่ ดาบเข้ าไปที่
ท้ องแล้ วกรี ดตามขวางเพื่อเปิ ดหน้ าท้ องให้ ไส้ พุง
ทะลุออกมา   และใช้ มีดกรี ดตัดขัวล�
้ ำไส้ ทงหมดที
ั้
่
ติดอยู่ โดยเฉพาะถ้ าตัดออกแล้ วโยนไปไกลๆได้
ถือว่ามีความกล้ าหาญมาก เมื่อก�ำลังเจ็บปวดกับ
ความทรมานแต่จะร้ องออกมาไม่ได้
เพราะถือ
เป็ นการเสียศักดิ์ศรี    เพื่อนที่ถือดาบซามูไรยาวยืน
อยูข่ ้ างๆ จะใช้ ดาบยาวซามูไรฟั ดคอให้ ขาด ให้ ตาย
เพื่อไม่ต้องทรมานนาน เมื่อปฏิบตั ิดงั นี ้แล้ ว ไม่วา่
จะเสียเกียรติยศศักดิ์ศรี สกั แค่ไหน ก็ถือว่ากอบกู้
๓๔

กลับคืนมาทังหมด
้
ด้ วยความกล้ าหาญและรับผิด
ชอบโดยการคว้ านท้ องตนเอง
ถ้ าหากยุคที่มีปืนแล้ ว เช่น สงครามโลกครัง้ ที่
2
ใครใช้ ปืนยิงตัวตายถือว่าเสียเกียรติมากไม่     
กล้ าหาญ   ถ้ าจะแสดงความกล้ าหาญต้ องคว้ าน
ท้ องเท่านันที
้ ่เป็ นการล้ างผิดแบบสมเกียรติ   ซึง่
ปลูกฝั งสิ่งนี ้จนกระทัง่ ซามูไรไม่กล้ าไปข่มเหงรังแก
ชาวบ้ านหรื อฆ่าคนตายตามใจชอบเพราะท�ำไม่ได้   
สิง่ นี ้คือสิง่ ที่ปลูกฝั งกันมา คนญี่ปนในปั
ุ่
จจุบนั จึง
ส�ำนึกความรับผิดชอบในหน้ าที่ตนเองสูงมาก เมื่อ
ได้ รับภารกิจหน้ าที่จะท�ำอย่างสุดความสามารถสุด
ตัว
เป็ นการสร้ างระบบที่คนอื่นเลียนแบบได้ ยาก
เช่น บริ ษัทโตโยต้ า ใช้ ระบบ Just in time คือ จะ
ต้ องไม่มีของค้ างสต๊ อกไม่วา่ จะเป็ นสกรู น๊ อตหรื อ
อะไหล่ เพราะถ้ ามีของค้ างอยูเ่ งินก็จม ของก็เสื่อม
คุณภาพ โดยวางแผนว่าต้ องใช้ สกรู น๊ อตกี่โมง กี่ตวั
ให้ ของมาส่งตอนนัน้
ทุกอย่างมาส่งตามเวลา
จ�ำนวนเท่าที่ต้องใช้ แต่ต้องส่งแบบตรงต่อเวลาเพื่อ
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ฮาราคีรี การกอบกู้ศกั ดิ์ศรี ของซามูไร

ไม่ให้ งานชะงัก   เพราะทุกส่วนงานต้ องมีความรับ
ผิดชอบ ถ้ ามาส่งไม่ทนั ส่งสาย ไม่มาตามเวลา ไม่
ว่าจะข้ ออ้ างใดก็ตามโตโยต้ าจะตัดออกโดยไม่มี
เหตุผลหรื อข้ ออ้ าง   ผลที่ตามมาคือโตโยต้ า เป็ น
บริ ษั ท ที่ มี ผ ลผลิ ต สู ง ที่ สุ ด ชนะบริ ษั ท รถทั ง้ โลก  
เพราะประสิทธิภาพการผลิตสูงมาก  สามารถท�ำสิง่
ที่บริ ษัทอื่นท�ำไม่ได้ เพราะรากฐานวัฒนธรรมญี่ปนุ่
คือทุกคนต้ องรับผิดชอบ  แต่ในปั จจุบนั ไม่มีการท�ำ
ฮาราคีรีแล้ ว เพราะถือว่าผิดกฎหมาย แต่จิตส�ำนึก
ความรับผิดชอบยังคงมีอยู่

คนญี่ปุ่นมีนิสัยความซื่อสัตย์
ไม่ขโมยของกันจริงหรือ?
อาจจะเกิดจากเหตุ 2 อย่างคือ
1. รายได้
ค่าครองชีพของญี่ปนค่
ุ่ อนข้ างสูง ฉะนันถ้
้ า
ขโมยสิ่งของเล็กน้ อยส�ำหรับเขาถือว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่
คุ้ม เช่น ร่มตามสถานีรถไฟที่คนลืมไว้ เมื่อถึงปลาย
ทางก็จะเก็บร่มรวมกันไว้ ในคอก เจ้ าของก็ต้องไป
เลือกหยิบเอง ไม่ต้องแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ เจอของตนเอง

ก็หยิบกลับ แต่โจรขโมยก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากเหมือน
บ้ านเมืองอื่น
2. จากรากฐานวัฒนธรรม
ถ้ าเมื่อไหร่ที่ท�ำอะไรไม่ดีจะเสียชื่อ ถ้ าเป็ น
สมัย ก่ อ นโดนขับ ออกจากหมู่ค ณะหรื อ หมู่บ้ า น
ปั จจุบนั อาจจะไม่มีการขับไล่ออกไปแต่มีมาตรการ
ลงโทษทางสังคม เช่น ขยะ ซึง่ เราจะเห็นว่าคน
ญี่ปนเก็
ุ่ บขยะเรี ยบร้ อย ต้ องแยกขยะเผาได้ เผาไม่
ได้ ชิ ้นใหญ่ต้องทิ ้งต่างหาก ถ้ าหากเล็กน้ อยก็ต้อง
แยกประเภท และต้ องไปรวมไว้ ในที่ที่จดั ไว้ เวลา
เท่าไหร่ วันไหนบ้ าง ต้ องวางให้ เรี ยบร้ อยไม่เกะกะ
แม้ แต่ขยะที่เผาไม่ได้ ก็ต้องไปซือ้ แสตมป์มา
ติดไม่อย่างนันเทศบาลไม่
้
เก็บ ทิ ้งผิดเวลา ทิ ้งไม่ถกู
ที่ ช าวบ้ า นแถวนัน้ ก็ จ ะคอยสอดส่อ งและรู้ กัน ทัง้
ย่าน   ท�ำให้ คนที่ท�ำผิดอยูแ่ ถวนันไม่
้ ได้ แต่ก็มีบาง
แห่งที่มีการทิ ้งขยะสกปรก ทังนี
้ ้ก็มากจากพลังขับ
เคลื่อนหลักธรรมจริ ยธรรมของคนหลักๆ 3 อย่างคือ
1. ศีลธรรมในใจรักบุญกลัวบาป   ซึง่ สิง่ นี ้คน
๓๕
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การท�ำงานระบบ Just in time

แยกขยะ แยกประเภทเพื่อความเป็ นระเบียบ

ญี่ปนเองห่
ุ่
างศาสนามาค่อนข้ างมาก
เมื่อแพ้
สงครามก็โดนฝรั่งให้ ร่างรัฐธรรมนูญ ให้ เอาวิชาศีล
ธรรมออกจากโรงเรี ยน  ไม่มีการเรี ยนเรื่ องพระพุทธ
ศาสนาทังหมด
้
คนไม่ร้ ูเรื่ องศาสนา เพราะฉะนัน้
บุญบาปไม่ร้ ูจกั พลังตรงนี ้อ่อนแอ
2.พลังทางสังคม ถือว่าเป็ นพลังที่เข้ มแข็งมาก
ซึง่ มาจากรากฐานวัฒนธรรมและการปลูกฝั ง

3. พลังของครอบครัว พ่อแม่บางคนเมื่อจะไป
ท�ำสิง่ ไม่ดีก็คดิ ถึงว่าพ่อแม่ร้ ูไม่สบายใจ ท่านจะ
เสียใจไม่ท�ำดีกว่า ของเอเชียพลังทางครอบครัวจะ
แข็งแรงกว่าทางตะวันตก ทางตะวันตกเมื่อท�ำงาน
หาเงินได้ ก็ไม่ดแู ลพ่อแม่แล้ ว   ฉะนัน้ ความผูกพัน
ในครอบครัวสู้ทางเอเชียไม่ได้ ผลคือผลการเรี ยน

๓๖
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ปลูกฝั งวินยั ด้ านส่วนรวม

ความผูกพันในครอบครัวเป็ นตัวขับเคลื่อนสังคม

ของเด็กทางเอเชียดีกว่าเพราะเมื่อจะท�ำสิ่ง
ไม่ดีก็กลัวพ่อแม่จะเสียใจ
มีก�ำลังใจ
ท�ำความดีอยากให้ พอ่ แม่ชื่นใจ
ซึ่งทางตะวันตกมีตรงนี ้ไม่เท่าพลังขับเคลื่อน
คนไทยจาก
ในการท�ำความดีละเว้ นความชัว่
ครอบครัว   คนเอเชียจากครอบครัวแรงกว่าคน
ตะวันตก พลังขับเคลื่อน 3 อย่างซึง่ ของญี่ปนถื
ุ่ อว่า
พอใช้ แต่ทางศีลธรรมอ่อนแอ แต่พลังทางสังคม
เข้ มแข็งมาก  เมื่อต้ องมีเกี่ยวข้ องกับผู้อื่นก็จะเต็มที่
แต่เมื่อไหร่ที่พลังทางสังคมไม่ท�ำงาน เช่น อยูค่ น
้
อย ฉะนันพลั
้ งขับ
เดียว ไม่มีใครรู้ เมื่อนันปลดปล่
เคลื่อนทางสังคมของทางญี่ปนจึ
ุ่ งสูงมาก

เราสามารถน�ำสิ่งดีๆ
จากคนญี่ปุ่นมาใช้อย่างไรได้บ้าง?
ดังที่กล่าวมาทังหมด
้
ญี่ปนเด่
ุ่ นเรื่ องวินยั ด้ วย
พลังของสังคม พลังของหมูค่ ณะ แต่ยงั อ่อนแอเรื่ อง
ศีลธรรมของใจตนเอง   แต่คนไทยรักบุญและ
ใจอ่อนโยนเห็นใครล�ำบากเราก็อยากจะไปช่วย แต่
การให้ ความส�ำคัญกับส่วนรวม ระเบียบวินยั ของ
หมูค่ ณะยังไม่เข้ มแข็ง เป็ นสไตล์ชา่ งมัน ฉันไม่แคร์

ฉันเป็ นแบบนี ้ ใครจะชอบหรื อไม่ฉนั ไม่แคร์ ให้ คน
อื่นต้ องมาแคร์ ฉนั ฉันไม่แคร์ ใคร
ซึง่ ยังบกพร่องเรื่ องวินยั ส่วนรวมอยู่ ถ้ าต้ อง
แลกกันคือฝึ กคนไทย ปลูกฝั งตังแต่
้ ระบบการศึกษา
การเลี ้ยงดู ให้ คนรู้สกึ รับผิดชอบต่อสังคมและส่วน
รวม เพิ่มวินยั ของหมูค่ ณะมากขึ ้น ขณะเดียวกันเรา
ก็น�ำสิง่ ดีๆ ของเราแบ่งปั นให้ ญี่ปนุ่ คือ ค�ำสอนใน
พระพุทธศาสนาเรื่ องบุญ รักบุญ กลัวบาป การ
ประพฤติปฏิบตั ิธรรม ท�ำความดี ให้ ตระหนักเรื่ อง
การเวียนว่าย ตายเกิด เรื่ องกฎแห่งกรรมเพิ่มขึ ้น  
ถ้ าเป็ นอย่างนี ้ก็เท่ากับเอาจุดแข็งของทังสองสั
้
งคม
มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน ทังประเทศไทย
้
เราและสังคมญี่ ปุ่นก็ สามารถเจริ ญไปด้ วยกันได้
อย่างดีเยี่ยม

www.kalyanamitra.org

๓๗

ความเชือ่ ไว้บนหิง้
ความจริงต้องพิสจู น์

พระธรรมเทศนาโดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
จากหนังสือบางสิง่ ที่แสวงหา : 19 กันยายน พ.ศ. 2546

ตนเป็ นนักศึกษาก็ย่อมพบพระ
ธรรมกายซึง่ มีอยู่ ในตัวของเรา
ได้
เหลืออีก 10 วัน จะออกพรรษากันแล้ วเร็ว  
จริ ง ๆ เวลามันก็เดินเท่าเดิม แต่ความรู้สกึ ของนัก
สร้ างบารมีจะ มีความรู้สกึ ว่าเร็ว พรรษาหนึง่ 90
วัน บอกกันมาตังแต่
้ ต้นพรรษาแล้ วว่า ต้ องใช้ วนั
เวลาทุ ก อนุ วิ น าที ใ ห้ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ ชี วิ ต ด้ วยการ
ประพฤติธรรม สัง่ สมความบริ สทุ ธิ์กายวาจาใจเอา
ไว้ มากๆ
โดยเฉพาะพรรษานี ้ ตังใจเอาไว้
้
วา่ จะเป็ น
พรรษาแห่งการบรรลุพระธรรมกาย ซึง่ มีอยูใ่ นตัว
ของมนุษย์ทกุ ๆ คนในโลก ไม่วา่ จะเป็ นเชื ้อชาติ
ศาสนาและเผ่าพันธุ์ใด จะรู้หรื อไม่ร้ ู เชื่อหรื อไม่เชื่อ
ก็ตามล้ วนมีหมดทังสิ
้ ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัส
ว่า พระธรรมกายมีอยู่ ปั จจุบนั นี ้ก็มีผ้ ปู ฏิบตั ติ ามได้
บรรลุพระธรรมกายก็มีมาก ไม่วา่ จะเป็ นเชื ้อชาติ
ศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ ตามที่ ใคร่ ต่อการศึกษา
ต่างก็ เข้ าถึงกันได้ นี่ก็เป็ นเครื่ องยืนยันว่า ความ
เชื่อส่วนความเชื่อ ความจริ งก็สว่ นความจริ งความ
เชื่อส่วนความเชื่อ เพราะเราเกิดมาในตระกูลที่เขา
เชื่อกันมาอย่างนันก็
้ ต้องเชื่อกันไป แต่ความจริ งเรา
ต้ องมาพิสจู น์ ผู้ใคร่ตอ่ การศึกษาควรมีใจที่เปิ ด
กว้ าง ให้ โอกาสตัวเองได้ เรี ยนรู้สงิ่ ที่เป็ นสากลโลก
คือพระธรรมกายในตัวที่เป็ นของ สากล เหมือนกับ
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ก็เป็ นสากลที่ชน
ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ก็มองเห็น
เหมือนกันหมด เพราะฉะนันเมื
้ ่อใจเปิ ดกว้ างยอม
๓๘

เวลาที่เหลืออยูน่ ี ้ ครูไม่ใหญ่       อยากจะเน้ นเฉพาะ พระภิกษุที่ลางานมา
เป็ นพิเศษ เพราะเรามีเวลาจ�ำกัดในเพศสมณะ ซึง่
เป็ นเพศอันประเสริ ฐ กว่าเราจะเข้ ามาสูเ่ พศสมณะ
ได้ ไม่ใช่งา่ ยเลย ต้ องวางภารกิจเครื่ องกังวลใจซึง่ มี
มากมายในทางโลก และบุญเก่า ที่ได้ สงั่ สมมาให้
ได้ บ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมีกนั ต่อในชาตินี ้ เราจึงมี
โอกาสได้ มาบวชในคราวนี ้ เมื่อเราบวชช่วงสัน้ ท�ำ
อย่างไรให้ การบวชครัง้ นี ้เป็ นประวัติศาสตร์ ชีวิตอัน
งดงามของตัวเรา
ในฐานะที่เราได้ มาต่ออายุ
พระพุทธศาสนาสืบทอดไปอีกพรรษาหนึง่ อายุพระ
ศาสนานี่สืบทอดกันไปเป็ นวัน ๆ นะ สืบทอดได้
เพราะมีนกั บวช ถ้ าไม่มีนกั บวชก็เป็ นวัดร้ าง
ถ้ าวัด ร้ างหมดประเทศพระพุ ท ธศาสนาก็ ห มด
เพราะฉะนั น้ การบวชจึ ง เป็ นการสื บ ทอดอายุ
พระพุทธศาสนา เป็ นเนื ้อนาบุญ และจะได้ มีโอกาส
มาศึกษาพระธรรมวินยั ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
เอาไว้ ส�ำหรั บเป็ นแนวทางในการด� ำเนินชีวิตหลัง
จากที่เราลาสิกขาแล้ ว สิง่ ที่ท�ำให้ เรามีความปลื ้ม
ปี ติภาคภูมิใจเมื่อเราลาสิกขาไปแล้ ว
ก็คือการ
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั อย่างเคร่งครัด ศึกษาทัง้
ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ให้ สมบูรณ์ เท่าที่โอกาสจะ
อ�ำนวยเวลาจะให้ แล้ วถ้ าย่อลงมากว่านัน้ สิง่ ที่จะ
ไม่ลืมกันเลยและเป็ นสิง่ ที่ชดั เจนที่สดุ
ก็คือการ
ปฏิบตั ธิ รรมให้ เข้ าถึงพระในตัวตรงนี ้เป็ นสิง่ ที่เรา
จะลืมไม่ลง คงไม่ลืม ปลื ้มทังชาติ
้
แล้ วก็จะปลื ้มกัน
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ทุกชาติเรารู้หลักวิชชาแล้ ว 4 ส. สติ สบาย
สม�่ำเสมอ สังเกต ให้ มีสติ คือ เอาใจมาอยูก่ บั ตัว
ของเรา มาหยุดมานิ่งภายในอย่างสบาย ๆ ให้ ตอ่
เนื่องทังวั
้ นทังคื
้ น เหมือนเป็ นผู้มีราตรี เดียวท�ำทังวั
้ น
ทังคื
้ นเลย แล้ วก็สงั เกตว่าเราท�ำถูกหลักวิชชาไหม
ตังใจมากเกิ
้
นไปไหม อยากได้ มากเกินไปไหม ระวัง
หรื อเกร็ งเกินไปไหม หรื อว่าเราไปต่อสู้กบั ความฟุ้ง
หรื อเปล่า ให้ สงั เกตเดี๋ยวเราจะพบเหตุแห่งความ
บกพร่อง และช่องทางแห่งความส�ำเร็จ เดี๋ยวเราก็
จะท�ำความส�ำเร็ จได้ เมื่อญาติโยมเขาท�ำได้ ลูก
พระลูกเณรก็ต้องท�ำได้ ซึง่ เป็ นหน้ าที่ของเราจะต้ อง
ท�ำให้ ได้ ด้วย
เพราะฉะนัน้ 10 วันที่เหลือนี ้เหลือเฟื อ ลุยกัน
ไปอย่างเดียวเลยลุยขนาดไหน ขนาดที่เราปลื ้มปี ติ
และภาคภูมิใจในตัวของเรา เมื่อลาสิกขาไปแล้ ว
ยามใดที่ระลึกนึกถึงแล้ วปลื ้ม เล่าให้ ลกู หลานใน
หมู่ญาติหรื อใครก็ตามในโลกฟั งแล้ วเขามีก�ำลังใจ
พลอยปลื ้มกับ เราไปด้ วย แล้ วก็เห็นคุณค่าของ
พระพุทธศาสนา อยากจะมาบวช อยากจะมา
ศึ ก ษาพระธรรมวิ นัย ของพระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า
เพราะฉะนันลุ
้ ยเลยนะ อย่าไปกลัวปวด กลัวเมื่อย
ปวดเมื่อยก็เป็ นกันทุกคน แต่พอเราไม่สน เดี๋ยวมัน

ก็หายไป นัง่ ปฏิบตั ิธรรมท�ำความเพียรกันให้ ดี จะ
ได้ เห็นหน้ าเห็นหลัง เห็นกลาง ๆ เลย เห็นดวงใส ๆ
นะ ท�ำได้ ทกุ คน
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
จากหนังสือบางสิง่ ที่แสวงหา
โดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
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