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4 พระพุทธศาสนา
“การสังคายนาครั้งที่ 3 และเหตุการณ์
ที่นำ� ไปสู่สังคายนาครั้งที่ 3”
5 ข่าวบุญในประเทศ
“ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ
การบ้าน 10 ข้อ เพื่อการบรรลุธรรม”
6 ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช
“จาก..หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก”
22 ประมวลภาพกฐินธรรมชัย 2556
“กฐินธรรมชัยเพื่อหล่อรูปเหมือนทองค�ำ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระผู้ปราบมารและฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ณ วัดพระธรรมกาย”
37 พุทธสุภาษิต
“ตามรอยยุคลบาท จะเป็นปราชญ์ที่ดี”
38 พุทธสุภาษิต
“กตัญญูกตเวที เป็นคนดีของชาติ”
39 ธรรมะเพื่อประชาชน
“ท�ำความดีต้องมีกุศโลบาย”
42 ธรรมะเพื่อประชาชน
“อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง”
45 ทันโลกทันธรรม
“บอกข่าวร้าย แบบไม่ท�ำร้ายคนฟัง”
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พระพุทธศาสนา

การสังคายนาครั ง้ ที่ 3 และเหตุการณ์ ท่ นี �ำไปสู่สังคายนาครั ง้ ที่ 3

พระเจ้ าอโศกมหาราช
องค์อปุ ถัมภ์ในการสังคายนาครัง้ ที่ 3
การสังคายนาครัง้ นี ้มีปรากฎอรรถกถา มหาวิภงั ค์
(วิ.มหา. (มหามกุฏฯ) (ไทย) 1/9/71-107) ณ เมืองปาฏลีบุตรมีพวกเดียรถีย์ขาดลาภสักการะ นุง่ ห่มผ้ าเหมือนภิกษุ
ปลอมบวชในพระพุทธศาสนาจ�ำนวนมาก มาแสดงลัทธิที่
ผิดพุทธบัญญัติ ท�ำสังฆลฑณให้ แตกสามัคคี ท�ำให้ สงฆ์
ไม่ท�ำสังฆกรรมร่วมด้ วยถึง 7 ปี พระเจ้ าอโศกมหาราชจึง
ทรงโปรดให้ อ�ำมาตย์ผ้ หู นึง่ ไประงับอธิกรณ์นี ้ แต่อ�ำมาตย์
ท�ำเกินเลยบังคับสงฆ์ให้ ลงสังฆกรรมร่วมกับเหล่าเดียรถีย์
พวกภิกษุไม่ยอม อ�ำมาตย์จงึ ได้ ฆา่ ฟั นภิกษุที่ขดั ขืน 2-3
รูป พระเจ้ าอโศกทราบเรื่ องเกิดความไม่สบายใจ จึง
สอบถามพวกภิกษุวา่ บาปนี ้จะถึงแก่พระองค์หรื อไม่ ก็
ไม่มีภิกษุรูปใดตอบได้ พวกภิกษุจงึ อาราธนาพระโมคคัลลีบตุ รติสสะเถระให้ วิสชั ชนา พระเถระได้ แก้ ข้อกังขาว่า
บาปเป็ นเฉพาะของอ�ำมาตย์ เท่านัน้ เพราะท�ำเกิ นรั บสั่ง
พระเจ้ าอโศกทรงเลื่อมใสอาราธนาพระเถระให้ เป็ นผู้ช�ำระ
สงฆ์ให้ บริ สทุ ธิ์ พระเจ้ าอโศกได้ โปรดให้ ชมุ นุมสงฆ์ทวั่
สังฆมณฑล ทรงสอบถามพระภิกษุ เช่นว่า พระพุทธเจ้ า
สอนอย่างไร ภิกษุที่ปลอมบวชตอบเป็ นท�ำนองสัสสตทิฏฐิ
บ้ าง อุจเฉททิฏฐิ บ้าง พระเจ้ าอโศกก็ให้ สกึ ไปสวมชุดขาว
เป็ นจ�ำนวนมากถึง 60,000 รูป ส่วนภิกษุฝ่ายธรรมวาทีพา
กันตอบว่า "วิภชั วาท"
ครัน้ ก�ำจัดภิกษุปลอมบวชได้ แล้ ว พระเจ้ าอโศกจึง
อาราธนาให้ สงฆ์ท�ำอุโบสถกรรม และพระโมคคัลลีบตุ รจึง
ถือโอกาสท�ำสังคายนาครัง้ ที่   3   โดยเลือกพระอรหันต์
จ�ำนวน 1,000 รูปเข้ าร่วมท�ำสังคายนา ณ อโศการามท�ำ
อยู่ 9 เดือนจึงเสร็ จ ท�ำสังคายนาเมื่อพระเจ้ าอโศกเสวย
ราชย์ได้ 8 ปี พระโมคคัลลีบตุ รได้ รจนาคัมภีร์อภิธรรม  
กถาวัตถุ เพื่อไว้ โต้ แย้ งกับพระพุทธศาสนานิกายอื่น เพื่อ
รักษาพระพุทธมติอนั บริ สทุ ธิ์ไว้ (เสถียร โพธินนั ทะ, 2542 :
185-186)
ส่วนในอรรถกถาพระวินยั ได้ กล่าวไว้ คร่าวๆ เนื ้อหา
ข้ างต้ นมีรายละเอียดครอบคลุมแล้ ว   อาจารย์เสถียรยังได้
ชี ้ประเด็นต่ออีกว่า   ในคัมภีร์อโศอวทานและในศิลาจารึก
๔

ของพระเจ้ าอโศกไม่ได้ มีกล่าวถึงการสังคายนาครัง้ นี ้ นัก
วิชาการตะวันตก เชื่อว่า การสังคายนาเป็ นเรื่ องส�ำคัญ
มากน่าจะมีกล่าวไว้ ในศิลาจารึกบ้ าง แต่ศลิ าจารึกก็ไม่ได้
กล่าวถึงเลย จึงเชื่อว่าเป็ นเรื่ องที่ชาวลังกาแต่งขึ ้นมาภาย
หลัง และแท้ จริ งแล้ วเดียรถีย์ 60,000 คน นัน่ ก็คือ พระภิกษุในนิกายมหาสังฆิกะ เพราะจากสิลาจารึกพระเจ้ าอโศกทรงให้ การอุปถัมภ์ในทุกๆ   ลัทธิศาสนาแม้ กระทัง่
สัตว์เดรัจฉาน   ไม่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านัน  และ
้
้ ความอุดมสมบูรณ์เป็ นอย่างมาก
การที่มีคน
ยุคนันมี
ปลอมบวช 60,000 คน  โดยที่ทางคณะสงฆ์เองไม่สามารถ
หาทางป้องกันได้ เลยเป็ นเวลา 7 ปี ทังที
้ ่มีกษัตริ ย์และ
อ�ำมาตย์คอยให้ การพิทกั ษ์ พระพุทธศาสนาไว้ บวกกับใน
คัมภี ร์ลังกาชอบเขี ยนกล่าวว่าภิ กษุ ฝ่ายตรงข้ ามว่าเป็ น
อธรรมวาทีบ้าง เดีรยถีย์บ้าง อลัชชีบ้าง นัน่ ก็พอจะสรุปได้
ว่า เดียรถีย์ที่ปลอมบวชก็คือ พระในนิกายมหาสังฆิกะ
นัน่ เอง
ผู้เขียนเองมีความเห็นว่า ออกจะโหดร้ ายเกินไปด้ วย
การตัดสินว่าใช่พระหรื อไม่ใช่พระ
เพียงการสอบถาม
ปั ญหาเท่านัน้ ทังที
้ ่พระที่หม่ ผ้ าเหลืองนันไม่
้ ได้ ท�ำผิดพระวินยั ร้ ายแรงใดๆ จนต้ องขาดจากความเป็ นพระ บวกกับ
พระภิ ก ษุ บ างรู ป ที่ ตัง้ ใจปฏิ บัติ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามรู้ ทางด้ า น
ปริ ยตั ิหรื อไม่ อาจจะตอบค�ำถามได้ ถกู ต้ อง ก็ต้องถูกพระ
ราชอาณาให้ สกิ ขาลาเพศไป ซึง่ เป็ นที่นา่ สลดใจอย่างยิ่ง
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิ ฎกพร้ อมอรรถกถา แปล. ชุด
91 เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,
2532.
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิ ตญาโณ). ประวัตศิ าสตร์
พระพุทธศาสนา.-- พิมพ์ครัง้ ที่ 4 --.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542.
เสถียร โพธินนั ทะ. ประวัตศิ าสนาพระพุทธศาสนา.-- พิมพ์ครัง้
ที่ 4 --. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,
2543.
สุมาลี มหณรงค์ชยั . พระพุทธศาสนามหายาน. -- พิมพ์ครัง้ ที่ 2
--. กรุงเทพมหานคร : ศยาม. 2550.
สุชาติ หงษา. ประวัตศิ าสตร์ พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร
: ศยาม, 2550.
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การบ้าน
ข้อ

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ

"การบ้าน 10 ข้อ เพือ่ การบรรลุธรรม"
โดย : คุณครูไม่ เล็ก

เพือ่ การบรรลุธรรม

กราบเรี ยนเชิญทุกท่านร่ วมเป็ นเจ้ าของบุญ
ในการจัดพิมพ์เพื่อน้ อมถวายแด่พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อทัตตชีโว เพื่อมอบเป็ นของขวัญแด่ลกู ๆ ใน
พิธีกราบมุทิตาสักการะ ในวาระอันเป็ นมงคลยิ่งนี ้
เจ้ าภาพ : (รับหนังสือหลังพิธีมทุ ิตาสักการะ)    
- กิตติมศักดิ์    (รับ 10 เล่ม)
- อุปถัมภ์        (รับ 5 เล่ม)
- กองทุน        (รับ 1 เล่ม)

ส่งชื่อและร่วมบุญได้ ที่  
- ห้ องขันติ หรื อจุดรับบริ จาค
- ผู้ประสานงานประจ�ำภาค
ติดต่อสอบถาม : กองวิชาการ 02
โทร.02-831-1250,082-488-7190,
081-491-4990,
tan_jaikwang@hotmail.com และเสา N27
**หมดเขตส่งชื่อ วันอาทิตย์ที่  8  ธันวาคม  2556**
๕
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ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช
จาก.."หนังสือชีวต
ิ นีน
้ อ้ ยนัก"
บทพระนิพนธ์ ในสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

“ชีวิตนี ้น้ อยนัก” หมายถึง ชีวิตในชาติปัจจุบนั น้ อย
นัก สันนั
้ ก
ชีวิต คือ อายุ ชีวิตในปั จจุบนั ชาติของแต่ละ
คนอย่างยืนนานก็เกินร้ อยปี ได้ ไม่เท่าไหร่ ซึง่ ก็ดรู าว
เป็ นอายุที่ไม่ยืนมากนัก แม้ ไม่น�ำไปเปรี ยบเทียบกับ
ชีวิตที่ต้องผ่านมาแล้ วในอดีตที่นบั ชาติไม่ถ้วนนับ
ปี ไม่ได้ และชีวิตที่จะต้ องเวียนวนเกิดตายต่อไปอีก
ในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วน นับปี ไม่ได้ อีกเช่นกัน
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช จากหนังสือชีวิตนี ้
น้ อยนัก พร้ อมค�ำแปลภาษาอังกฤษ
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 1
: ชีวิตในชาติปัจจุบนั น้ อยนัก สันนั
้ ก
ชีวิตนี ้น้ อยนัก แต่ชีวิตนี ้ส�ำคัญนัก
เป็ นหัวเลี ้ยวหัวต่อ เป็ นทางแยก
จะไปสูง ไปต�่ำ จะไปดี ไปร้ าย
เลือกได้ ในชีวิตนี ้เท่านัน้
พึงส�ำนึกข้ อนี ้ให้ จงดี
แล้ วจงเลือกเถิด เลือกให้ ดีเถิด
ชีวิตนี ้น้ อยนัก สันนั
้ ก พุทธศาสนสุภาษิตบท
หนึง่ กล่าวว่า อปฺปกญฺจิทํ ชีวิตมาหุธีรา ... ปราชญ์
กล่าวว่าชีวิตนี ้น้ อยนัก
ทุกชีวิต ไม่วา่ คนไม่วา่ สัตว์ มิได้ มีเพียงเฉพาะ
ชีวิตนี ้ คือมิได้ มีเพียงชีวิตในชาตินี ้ชาติเดียว แต่ทกุ
ชีวิตมีทงชี
ั ้ วิตในชาติอดีต ชีวิตในชาติปัจจุบนั และ
ชีวิตในชาติอนาคต
๖

ที่ปราชญ์ทา่ นว่า “ชีวิตนี ้น้ อยนัก” นัน้ ท่านมุง่
ให้ เปรี ยบเทียบกับชีวิตนีก้ ับชีวิตในอดีตที่นับชาติ
ไม่ถ้วน และชีวิตในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วนอีก
เช่นกัน ส�ำหรับผู้ไม่ยิ่งด้ วยปั ญญา ไม่สามารถพา
ตนพ้ นทุกข์สิ ้นเชิงได้
ธรรมะภาษาอังกฤษ 1
: This present life is so miniscule in scope and
so small  
Lives of all kinds whether humans or
animals do not exist only in the present
existence, but they also have past and future
ones.
This   short life means that the present
existence is a bit brief and so miniscule.
Life , of   course, is subject to ageing .  
The present existence of each individual does
not exceed one hundred years in terms of the
average age. It is a very short period when
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compared with the past uncountable
existences and those in the future.

is incalculable and even exceeds the present
existence.

When the sages or learned persons utter
that this present life is so unfocused , they  are
comparing it with past and future uncountable  
existences . Those people of incomplete
understanding can not be delivered from
suffering

All good and  bad  deeds give effects .
Though the effects may not occur at the same
time chronologically ,   the   outcome will
definitely happen due to the cause. Whatever
the outcome,  each of them will occur to be
experienced.

ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 2
: ชีวิตกับกรรมที่กระท�ำ

ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 3
: กรรมที่กระท�ำย่อมให้ ผลตรงตามเหตุเสมอ

ทุกชีวิต.....ก่อนแต่จะได้ มาเป็ นคน   เป็ นสัตว์  
อยูใ่ นปั จจุบนั ชาติ    ต่างเป็ นอะไรต่อมิอะไรมาแล้ ว
มากมาย   แยกออกไม่ได้ วา่ ..... มีกรรมดีกรรมชัว่
อะไรบ้ าง  ท�ำกรรมใดก่อน  ท�ำกรรมใดหลัง และทัง้
ย่อม
กรรมดีกรรมชัว่ ที่ท�ำไว้ ในชาติอดีตทังหลาย  
้
มากมายเกินกว่าที่ได้ มากระท�ำในชาตินี ้   ในชีวิตนี ้
อย่างประมาณมิได้

เมื่อมีเหตุยอ่ มมีผล   เมื่อท�ำเหตุยอ่ มได้ รับผล
และผลย่อมตรงตามเหตุเสมอ     ผู้ใดท�ำผู้นนจั
ั้ ก
เป็ นผู้ได้ รับผล    เที่ยงแท้ แน่นอน    เมื่อใดก�ำลังมี
ความสุข  ไม่วา่ ผู้ก�ำลังมีความสุขนันจะเป็
้
นเราหรื อ
เขา    เมื่อนันพึ
้ งรู้ความจริ งว่าเหตุดี   ที่ได้ ท�ำไว้ แน่
ก�ำลังให้ ผล     ผู้ท�ำเหตุดีนนก�
ั ้ ำลังเสวยผลแห่งเหตุ
นันอยู
้ ่

กรรมดีกรรมชัว่ ทังหลายเหล่
้
านัน   ย่
้ อมให้ ผล
ตรงตามเหตุทกุ ประการ   แม้ วา่ ผลจะไม่อาจเกิดขึ ้น
พร้ อมกันทุกสิง่ ทุกอย่าง    และไม่อาจเรี ยงล�ำดับ
ตามเหตุผลที่ได้ กระท�ำแล้ วก็ตาม   แต่ผลทังหลาย
้
ย่อมเกิดแน่   แม้ เหตุได้ กระท�ำแล้ ว

แม้ ปุถุช นจะไม่ส ามารถหยั่ง รู้ ให้ เ ห็ น แจ้ ง ได้    
ว่าท�ำเหตุดีหรื อกรรมดีใดไว้    แต่ก็พงึ รู้   พึงมัน่ ใจว่า   
เหตุแห่งความสุขที่ ก� ำลังได้ เสวยอยู่เป็ นเหตุดีแน่  
เห็นกรรมดีแน่   ผลดีเกิดแต่เหตุดีเท่านัน  
้ ผลดี.....
ไม่มีเกิดแต่เหตุไม่ดีได้ เลย

ธรรมะภาษาอังกฤษ 2
: Life and Performed Kamma

เมื่อใดก�ำลังมีความทุกข์ความเดือดร้ อน   ไม่
ว่าผู้ก�ำลังมีความทุกข์ความเดือดร้ อนนัน   
้ จะเป็ น
เราหรื อเป็ นเขา    เมื่อนันพึ
้ งรู้ความจริ ง ว่าเหตุไม่ดี
ที่ได้ ท�ำไว้ แน่ก�ำลังให้ ผล    ผู้ท�ำเหตุไม่ดีก�ำลังเสวย
ผลแห่งเหตุนนอยู
ั้ ่

Present existence of all kinds before
becoming humans or animals used to be  
something else. This is not separate from
kamma,  whether it be past or present , good
or bad, before or after. Kamma  can not occur
at the same time. It can not be put in  perfect
order and is limitless. The effect of past kamma

แม้ ปุถุช นจะไม่ส ามารถหยั่ง รู้ ให้ เ ห็ น แจ้ ง ได้     
ว่าท�ำเหตุไม่ดีหรื อกรรมไม่ดีใดไว้     แต่ก็พงึ รู้พงึ
มัน่ ใจว่าเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้ อนที่ก�ำลัง
ได้ เสวยอยู่ เป็ นเหตุไม่ดีแน่   เป็ นกรรมไม่ดีแน่   ผล
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ไม่ดีเกิดแต่เหตุไม่ดีเท่านัน  
้ ผลไม่ดี.....ไม่เกิดแต่
เหตุดีได้ เลย
ธรรมะภาษาอังกฤษ 3 : Kamma that has been
done  gives result exact to its cause
Where there is cause, there is effect.
Person who does the kamma will definitely
receive its outcome . When   the   person is
happy, whether he or she is that person, it can
be realized that good deed will give effect.
That person is enjoying the effects of its cause.
The ordinary person may not realize this,
but it should be understood that the good
cause of happiness is the outcome good
effect. Good result does not  arise from  bad
cause.
When an individual is suffering misery
whether it may be ourself  or other person , it is
definite that   unwholesome cause produces
bad effects.
Though an ordinary person may not
realize this , he or she should understand that
cause of suffering is due to unwholesome
action . Unwholesome effects are due to bad
causes, never from good ones
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 4
: ผลของกรรมนันแน่
้ นอน   ไม่มีข้อยกเว้ น
เมื่อใดมีความคิดว่าเราท�ำดีไม่ได้ ดี    หรื อเขา
้ ำลังหลงคิดผิดจาก
ท�ำดีไม่ได้ ดี ก็พงึ รู้วา่ เมื่อนันก�
ความจริ ง    ก�ำลังเข้ าใจผิดจากความจริ ง.....ท�ำดี
ต้ องได้ ดีเสมอ   ไม่มียกเว้ นด้ วยเหตุผลใดทังสิ
้ ้น
๘

เมื่อใดมีความคิดว่า    เราท�ำไม่ดีแต่กลับได้ ดี   
หรื อเขาท�ำไม่ดีแต่กลับได้ ดี    ก็พงึ รู้วา่ เมื่อนันก�
้ ำลัง
หลงคิดผิดจากความจริ ง   ก�ำลังเข้ าใจผิดจากความ
จริ ง .....ท�ำไม่ดีต้องได้ ไม่ดีเสมอ    ไม่มียกเว้ นด้ วย
เหตุผลใดทังสิ
้ ้น
ธรรมะภาษาอังกฤษ 4 : Effect of Kamma is
definite without exception
When the thought that we have done
good thing but do not experience good result,
we should know that we are misled and believe
by mistake that every action is good with no
exception.
When we do evil we may be rewarded
with good, but when we do good we may be
rewarded with evil. Again , this is what we are
misled and believe by mistake. If we do evil,
we get evil. Doing good always begets good
with no exception.
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 5
: ความซับซ้ อนของกรรม
ชีวิตในชาตินี ้ชาติเดียวย่อมน้ อยนัก    เมื่อ
เปรี ยบกับชีวิตในอดีตชาติ   ซึง่ นับจ�ำนวนชาติหา
ถ้ วนไม่    ดังนัน  กรรม
.... คือ การกระท�ำที่ท�ำใน
้
ชีวิตนี ้   ในชาตินี ้ชาติเดียวจึงน้ อยนัก    เมื่อเปรี ยบ
กับกรรมหรื อการกระท�ำที่ท�ำไว้ แล้ วในอดีตชาติ  อัน
นับจ�ำนวนชาติไม่ถ้วน
การเขียนหนังสือด้ วยปากกาหรื อดินสอ   ลง
บนกระดาษแผ่นเดียวนัน   
้ เขียนลงครัง้ แรกก็ยอ่ ม
อ่านออกง่าย    อ่านเข้ าใจได้ งา่ ย    แต่ยิ่งเขียนทับ
ตัว
้
เขียนซ� ้ำลงไปบนกระดาษแผ่นเดียวกันนัน    
หนังสือย่อมจะทับกันยิ่งขึ ้นทุกที   การอ่านก็จะยิ่ง
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อ่านยากขึ ้นทุกที    จนถึงอ่านไม่ออกเลย    ไม่เห็น
เลยว่า เป็ นตัวหนังสือ    จะเห็นแต่รอยหมึกหรื อรอย
ดินสอทับกันไปทับกันมาเป็ นสีสนั เท่านัน  ให้
้ เพียงรู้
เท่านัน   
้
ว่าได้ มีการเขียนลงบนกระดาษแผ่นนัน   ้
หาอ่านรู้เรื่ องไม่   และหาอาจรู้ได้ ไม่วา่ เขียนอะไร
ก่อนเขียนอะไรหลัง นี ้ฉันใด   การท�ำกรรมหรื อการ
ท�ำดีท�ำชัว่ ก็ฉนั นัน    ต่
้
างได้ ท�ำกันมานับภพชาติไม่
ถ้ วน    ทับถมกันมายิ่งกว่าตัวหนังสือที่อา่ นไม่ออก   
หารู้ไม่วา่ ได้ เขียนอะไรก่อนเขียนอะไรหลัง  ท�ำกรรม
ใดไว้ ก็ไม่ร้ ูไม่เห็น   แยกไม่ออกว่าท�ำกรรมใด  ก่อน
ท�ำกรรมใดหลังท�ำดีอะไรไว้ บ้าง    ท�ำไม่ดีอะไรไว้
บ้ าง   มากน้ อยหนักเบากว่ากันอย่างไรมาถึงชาตินี ้
ไม่ร้ ูด้วยกันทังสิ
้ ้น   เป็ นความซับซ้ อนของกรรมที่
แยกไม่ อ อกเช่ น เดี ย วกั บ ความซั บ ซ้ อนของตั ว
หนังสือ ที่เขียนทับกันไปทับกันมา
ธรรมะภาษาอังกฤษ 5 : Complexity  of  Kamma
This existence is so minute when

compared with previous uncountable   ones.
Kamma in this existence is therefore   a
microcosmic.
For example, writing on a piece of paper
with pen or pencil may be  legible, but  rewriting
on the same piece several time over, words
are  harder to see and read. Only marks of the
pen or pencil are left. The  tracing of the words
is therefore illegible. We can not distinguish  
which letter or word comes first or later.  What
is prior and what is later writing ? . Our
countless existences or our own karma can
also be compared.  Our previous existences
are complicated like our rewriting  overlapping
one another. The knotty kamma is compared
to our rewriting . We can not relate whether  
which letter or mark comes first. The existences
tell of our deed whether we have done good or
๙
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bad, and to what extent we have done it. The
complexity in this existence is that we can not
set a precedent of our kamma like our own
rewriting overlapping one another on the same
piece of paper.

ไม่เหมือนกัน  เป็ นไทยก็มี   จีนก็มี แขกก็มี ฝรั่งก็มี  
มีชาติตระกูลไม่เสมอกัน  ตระกูลสูงก็มี   ตระกูลต�่ำ
ก็มี มีสติปัญญาไม่ทดั เทียมกัน  ฉลาดหลักแหลมก็
มี   โง่เขลาเบาปั ญญาก็มี   มีฐานะต่างระดับกัน  
ร�่ ำรวยก็มี  ยากจนก็มี

ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 6
: สิง่ ที่แสดงให้ เห็นความซับซ้ อนของกรรม

ความแตกต่างห่างกันนานาประการ   เหล่านี ้
ล้ วนเป็ นเครื่ องชี ้ให้ ผ้ เู ชื่อในกรรมและผลของกรรม   
เห็นความมีภพชาติในอดีตของแต่ละชี วิตในชาติ
ปั จจุบนั ที่เกิดมาต่างกันในชาติ นี ้   เพราะท�ำกรรม
ไว้ ตา่ งกันในชาติอดีต

ความซับซ้ อนของกรรมแตกต่างกับความซับซ้ อนของตัวหนังสือตรงที่ตวั หนังสือนัน้ ..... เมื่อ
เขียนทับกันมากๆ   ก็ยอ่ มไม่มีทางรู้วา่   เขียนเรื่ องดี
หรื อเรื่ องไม่ดีอย่างไร
แต่กรรมนัน......แม้
้
ท�ำซับซ้ อนมาเพียงไร   ก็มี
ทางรู้วา่ ท�ำกรรมดีไว้ มากน้ อยเพียงไร   หรื อกรรมไม่
ดีไว้ มากน้ อยเพียงไร   โดยมีผลที่ปรากฏขึ ้นของ
กรรมนันเองเป็
้
นเครื่ องช่วยแสดงให้ เห็น
ธรรมะภาษาอังกฤษ 6 : The implicit nature of the
complexity of kamma
There is difference in indecipherable
rewriting and kamma. If we continue writing on
the same piece of   paper with words
overlapping one another , we do not know  
whether the writing is good or not in meaning.
But kamma though  complicated is also
known whether we have done good or evil, by  
judging from its outcome  . The effects of the
kamma reflect  their causes.
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 7
: ความแตกต่างในชาติก�ำเนิด
๑๐

“ชีวิต”   หรื อ “ชาตินี ้”  ของทุกคน มีชาติก�ำเนิด

ธรรมะภาษาอังกฤษ 7 : Differences of Birth
Existence or life of each individual has
differences of birth. Whether  the persons  may
be Thai, Chinese, Indian or Westerners have
differences in family tradition and social strata.  
Inteligence and wisdom are not the same.
One may be wise or may be foolish . Living
standard is also different in terms of property.
All the differences can be varied. This
indicates belief in kamma and also its
consequences. Each person had differences
in past  existences which lead  to differences
in present one .  All undergo  different births
and   lives  due to different kamma  in the past.
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 8
: ความได้ ภพชาติในชีวิตนี ้  ชาตินี ้
ความแตกต่างของชีวิตที่สำ� คัญที่สดุ    ที่แสดง
ให้ เห็นอ�ำนาจที่ใหญ่ยิ่งที่สดุ ของกรรม   คือความได้
ภพชาติของพรหมเทพ   ความได้ ภพชาติของมนุษย์  
กับความได้ ภพชาติของสัตว์
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เทวดา..... อาจมาเป็ นมนุษย์ได้   เป็ นสัตว์ได้
มนุษย์....อาจเป็ นเทวดาได้   เป็ นสัตว์ได้
และสัตว์......ก็อาจไปเป็ นเทวดาได้    เป็ นมนุษย์ได้   
ด้ วยอ�ำนาจยิ่งใหญ่ของกรรมอันน�ำให้ กิด
นี ้เป็ นความจริ งที่แท้     จะเชื่อหรื อไม่เชื่อความ
จริ งนี ้ก็ยอ่ มเป็ นความจริ งเสมอไป     ไม่มีอะไรจะ
เปลี่ยนแปลงให้ ผิดไปจากความจริ งได้    จะเชื่อหรื อ
ไม่เชื่อก็ควรกลัวอย่างหนึง่    คือกลัวการไม่ได้ กลับ
มาเกิดเป็ นคน   ไม่ได้ ไปเกิดเป็ นเทวดา
เทวดามาถึงภพชาติเป็ นมนุษย์    เป็ นที่ยอ่ ม
เชื่อถือกันมากกว่าเทวดาจะไปเป็ นอะไรอื่น    จึงมี
ค�ำบอกเล่าหรื อที่สนั นิษฐานกันอยูเ่ สมอ   ว่าผู้นนผู
ั้ ้
นี ้เป็ นเทวดามาเกิด    ทังนี
้ ้ก็โดยสันนิษฐานจาก
ความประณีตงดงามสูงส่งของผู้นนผู
ั ้ ้ นี ้
บางรายก็มีพร้ อมทุกประการ   ทังชาติ
้ ตระกูล
ที่สงู    ฐานะที่ดี   ผิวพรรณวรรณะที่งาม     กิริยา
วาจามารยาทที่สภุ าพ  อ่อนโยน  ไพเราะ เรี ยบร้ อย  
เฉลียวฉลาด
บางผู้แม้ ไม่งามพร้ อมทุกประการดังกล่าว   ก็
ยังได้ รับค�ำพรรณนาว่า   เป็ นเทวดานางฟ้ามาเกิด   
เพราะผิวพรรณ มารยาทงดงาม  อ่อนโยน  นุม่ นวล
นี ้ก็คือ การยอมรับอยูล่ กึ ๆ   ในใจของคนส่วนมาก  
ว่าเทวดามาเกิดเป็ นมนุษย์ได้

animals,
Humans can be reborn as thevadas or
animals,
Animals can be reborn as thevadas or
humans with the mighty power of kamma.
Indeed , this is a supreme truth. One may  
believe it or not, but this is the real truth.
Nothing can change this truth . Whether one
may believe it or not , one should be afraid to
be reborn a human or a thevada.

ธรรมะภาษาอังกฤษ 8 : This   existence and
cycle of deaths and births

In general , thevadas are reborn as
humans, a more respectful form of existence
than being reborn   as thevadas. There has
been surmise or conjecture that thevadas are
reborn  as humans due to the refined nature .

The most important difference reveals the
mighty power of kamma, which is the cycle of
deaths and births  for  thevadas, humans and
animals.

Certain persons are perfect in various
aspects. They have   good social strata ,
excellent complexion and gentle manner,
including good intelligence.

Thevadas can be reborn as humans or

Some persons   may not be completely
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perfect,   but  they are  described being angels
because of  having good skin , manner and
good personal   attributes . Most humans
believe that thevadas can also be reborn as
humans.
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 9
: อ�ำนาจของกรรมกับความได้ ภพชาติ
เทวดามาเกิดเป็ นมนุษย์   มีตวั อย่างส�ำคัญยิ่ง
ที่   พึงกล่าวถึงได้ เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป    โดยเฉพาะ
้
ในหมูพ่ ทุ ธศาสนิกชนทังหลาย  
นัน่ คือสมเด็จ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ าจากสวรรค์ ชัน้
ดุสติ     เสด็จลงโลกมนุษย์ประสูตเิ ป็ นพระสิทธัตถราชกุมาร     พระราชโอรสพระเจ้ าสุทโธทนะกับ
พระนางสิริมหามายา
เรื่ องหนึง่ ในพระพุทธศาสนา   ที่ร้ ูจกั กันกว้ าง
ขวาง คือเรื่ องของเทพธิดาเมขลา    เทพธิดาองค์นี ้
ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้พิทกั ษ์ รักษามหาสมุทร    และ
มี ห น้ าที่ ค้ ุ มครองช่ ว ยเหลื อ มนุ ษ ย์ ที่ ถื อ ไตรสรณาคมน์     มีศีลสมบูรณ์ ปฏิบตั ชิ อบต่อมารดา
บิดา   พราหมรณ์โพธิสตั ว์เดินทางไป    เรื อแตกที่
กลางมหาสมุทรพยายามว่ายเข้ าฝั่ งอยูถ่ งึ 7 วัน   
เทพธิดาเมขลาจึงแลเห็น   ได้ ไปแสดงตนต่อพระมหาสัตว์ทนั ที    รับรองจะให้ ทกุ อย่างที่พระมหาสัตว์ปรารถนาและได้ เนรมิตสิ่งที่พระมหาสัตว์ขอ
ทุกอย่าง  คือ เรื อทิพย์  และแก้ วแหวนเงินทอง
พระมหาสัตว์พ้นจากมหาสมุทร    ได้ บ�ำเพ็ญ
ทานรักษาศีลจนตลอดชีวิต  
ครัน้ สิ ้นชีวิตแล้ วได้ ไปบังเกิดในเมืองสวรรค์
พระมหาสัตว์ครัง้ นันต่
้ อมาคือ  พระพุทธเจ้ า
เทพธิดาเมขลาต่อมาคือ พระอุบลวัณณาเถรี
ผู้ดแู ลช่วยเหลือพระมหาสัตว์ คือ พระอานนท์
๑๒

นี ้คือเทวดาถือภพชาติเป็ นมนุษย์ได้    อย่าง
น้ อยก็ตามความเชื่อถือ   จึงมีการเล่าเรื่ องเทพธิดา
เมขลา  ดังกล่าว
เทวดามาเกิดเป็ นมนุษย์ได้     และมนุษย์ก็เกิด
เป็ นเทวดาได้
ดังที่สมเด็จพระบรมศาสดา  เมื่อประทับอยูท่ ี่
พระวิหารเชตวัน  ได้ ทรงน�ำเรื่ องในอดีตมาสาธกว่า    
เมื่อทรงเสวยพระชาติเป็ นพระโพธิสตั ว์หวั
หน้ า
พ่อค้ าเกวียน   ได้ ทรงซื ้อสินค้ าในนครพาราณสี  
บรรทุกเกวียนน�ำพ่อค้ าจ�ำนวนมากเดินทางไปใน
ทางกันดาร     เมื่อพบบ่อน� ้ำก็พากันขุด   เพื่อให้ มี
น� ้ำดื่ม  ได้ พบรัตนะมากมายในบ่อนัน้
พระโพธิสตั ว์ทรงเตือนว่า    ความโลภเป็ นเหตุ
แห่งความพินาศ.....แต่ไม่มีผ้ เู ชื่อฟั ง   พวกพ่อค้ ายัง
ขุดบ่อต่อไปไม่หยุด    หวังจะได้ รัตนะมากขึ ้น   บ่อ
นันเป็
้ นบ่อที่อยูข่ องพญานาค    เมื่อถูกท�ำลาย   
พญานาคก็ โ กรธใช้ ล มจมูก เป่ าพิ ษ ถูก พ่อ ค้ า เสี ย
ชีวิตหมด ทุกคน   เหลือแต่พระโพธิสตั ว์ที่มิได้ ร่วม
การขุดบ่อด้ วย     จึงได้ รัตนะมากมายถึง   7 เล่ม
เกวียน     ท่านน�ำออกเป็ นทานและได้ สมาทานศีล    
รักษาอุโบสถจนสิ ้นชีวิต  ได้ ไปเกิดในสวรรค์    เป็ น
มนุษย์ผ้ หู นึง่ ที่เกิดเป็ นเทวดาได้
มนุษย์มีบญ
ุ กุศล และความดีพร้ อม   ทังกาย
้
้ งได้
วาจา  ใจ มากเพียงไร  ก็จะเกิดเป็ นเทวดาชันสู
เพียงนัน   คื
้ อ สามารถขึ ้นไปอยูบ่ นสวรรค์ชนสู
ั ้ งได้
เมื่อละโลกนี ้แล้ ว
ธรรมะภาษาอังกฤษ 9 : The power of kamma
and the experience of the new  existence
There is a case showing thevadas being
reborn as humans. An important example,
which is cited on many occasions, especially
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among Buddhists, is a story of the Buddha
from Dusit realm, who visited the earth as
Siddhata, the royal son of King Suddhotana
and Queen Maya.
The most quoted story of Buddhism
concerns goddess Mekkhala who was
appointed as a guardian of oceans and
protector of believers in taking the three jewels
as refuge and observer of Sila. He properly
respected his parents. The Bodhisatta
Brahmin who journeyed by sea was
shipwrecked. He tried to swim across the
ocean for 7 days to reach the shore. Deva
Mekkhala saw the event and promised to
present all things to him for what he needed;
that is, a divine boat and gems.
The Bodhisatta was out of danger from
the ocean. He became charitable, observed
the precepts or morality throughout his life.
After this human life he was born in heavenly
realm.
The Bodhisatta later became the Lord
Buddha.
Deva Mekhala later became   the nun
Uppalavanna,
whereas the guardian of Bodhisatta later
became Venerable Ananda.
This is the story of Thevadas becoming
humans.
Thevadas can be reborn as humans, and
humans can be reborn as Thevadas.
The Buddha when staying at Chetwan
monastery had told this ancient story. In the

past he became a Bodhisatta and also a chief
of carts. He bought many goods in Karanasi
and loaded them on carts. He and other
traveling tradesmen went to a parched land.
Once they found a dried-up well, they dug it in
order to get some drinking water. But they
discovered a lot of  jewels in the well.
The Bodhisatta gave warning that avarice
could cause ruin, but no one believed his
words. The tradesmen continued digging
ceaslessly, hoping to collect more jewels. The
well was the dwelling house of the king of
nagas. When the well was damaged, the king
of nagas was irate, using his nose to spray
poison and destroy all tradesmen except the
Bodhisatta who later received 7 cartloads of
jewels and gave them as alms. This Bodhisatta
undertook to observe the precepts until the
end of his life, and later was reborn in a
heavenly realm.
Humans who are bodily, verbally, mentally
more charitable shall be Thevadas on a higher
plane of heavenly realm.
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 10
: มนุษย์เกิดเป็ นเทวดาได้    และเกิดเป็ นสัตว์ก็ได้
ในสมัยพุทธกาล     ชายผู้หนึง่ โกรธแค้ น
ร� ำคาญสุ นั ข ตั ว หนึ่ ง ที่ ติ ด ตามอยู่ ต ลอดเวลา    
พระพุทธเจ้ าทรงทราบ     ก็ได้ ตรัสแสดงให้ ร้ ูวา่    
บิดาที่สิ ้นไปแล้ วนัน......มาเกิ
้
ดเป็ นสุนขั นัน่     และ
ได้ ทรงพิ สู จ น์ โ ดยบอกให้ สุ นั ข น� ำ ไปหาที่ ซ่ อ น
ทรัพย์....ซึง่ ไม่มีผ้ ใู ดรู้   นอกจากผู้เป็ นบิดาของชาย
ผู้นน  
ั ้ และสุนขั ก็พาไปขุดพบสมบัตทิ ี่ฝังไว้ ก่อนสิ ้น
ชีวิตได้
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๑๓

สัตว์ ไปเกิดเป็ นเทวดาได้ คงจะมีเป็ นอันมาก  
มีเรื่ องต่างๆ ในพระพุทธศาสนาที่เล่าสืบกันมา
คือ...
ในสมัยพุทธกาล   มีสตั ว์ได้ ยินเสียงของพระ
ท่านสวดมนต์    ก็ตงใจฟั
ั ้ งโดยเคารพ   ตายไปก็ได้
ไปบังเกิดเป็ นเทพสวรรค์    ด้ วยอนุภาพของการให้
ความเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้ า
สัตว์มาเกิดเป็ นมนุษย์ได้    นี ้ต้ องเป็ นที่เชื่อถือ
อยูล่ กึ ๆ ในจิตส�ำนึก    ถึงแม้ เมื่อพบมนุษย์บางคน  
บางพวกก็ได้ มีการแสดงความรู้ สึกจริ งใจออกมา
ต่าง ๆ กัน   เช่น  ลิงมาเกิดแท้ ๆ   สัตว์นรกมา เกิด
แน่ๆ   ทังนี
้ ้ก็ด้วยเห็นจากหน้ าตา ท่าทางบ้ าง กิริยา
มารยาท  นิสยั ใจคอ  ความประพฤติบ้าง  ซึง่ โดย
มากผู้ที่พบเห็นด้ วยกัน    ก็จะมีความรู้สกึ ตรงกัน  
ดังกล่าว    เป็ นความรู้สกึ ที่เกิดจากความเชื่อนัน่ เอง  
ว่าสัตว์มาเกิดเป็ นมนุษย์ได้      หรื อมนุษย์เกิดมา
จากสัตว์ได้
สมัยพุทธกาล    มีเรื่ องของพระภิกษุรูปหนึง่    
มีจิตหวงห่วงผ้ าสบงจีวรที่เพิ่งได้ มาใหม่   ซักตากไว้
บนราว   มรณภาพไปขณะผ้ านันยั
้ งไม่แห้ ง    จิตที่
ผูกพันในผ้ าสบงจีวรนัน้ น� ำให้ ไปเกิดเป็ นสัตว์ เล็น
เล็ก ๆ  เกาะติดอยูก่ บั ผ้ า
พระภิ ก ษุ อี ก รู ป หนึ่ ง เห็ น ผ้ าสบงจี ว รไม่ มี
เจ้ าของแล้ ว    ก็จะน�ำไปใช้      พระพุทธองค์ทรง
ทราบ.....   ได้ ทรงมีพระพุทธด�ำรัสห้ ามตรัสให้ รอ   
เพราะพระภิกษุรูปนันจะสิ
้
้นภพชาติขอการเป็ นเล็น
้
ในเวลาเพียงไม่กี่วนั    ถ้ าน�ำสบงจีวรนันไปในขณะ
ยังเป็ นเล็นอยู   
่ ก็จะโกรธแค้ น   จะไม่ได้ ไปเสวยผล
แห่งกุศลกรรมที่ได้ ประกอบกระท�ำไว้ เป็ นอันมาก  
นีเ้ ป็ นเรื่ องหนึ่งที่ทรงรั บรองว่าอ�ำนาจจิตจะท�ำให้
มนุษย์ไปเป็ นสัตว์ได้
ธรรมะภาษาอังกฤษ 10 : Human may be reborn
๑๔

either as a Thevada or in the animal world
During the Buddha’s time a male person
was annoyed and got angry to a dog that
followed him. When the Lord Buddha heard of
this event, he told him that the deceased father
was reborn as that dog. He proved the case
by telling the dog to discover the hidden
treasure. It could find the treasure though the
hidden wealth was known only by the father
before his death.
Animals can be reborn as Thevadas. This
is found in many scriptures.
During the Buddha’s time an animal
heard monks chanting their prayers and
listened to the chants with due respect and
attention. When it died it went to a heavenly
realm. This is due to the power of deep respect
for the Dhamma of the Lord Buddha.
Animals can be reborn as humans as well
and are believed with deep conscience.
Certain humans are also born with faces,
manners, and animal-like behaviors.
During the Buddha’s time a monk was
worried about his skirt-like clothes or garment.
One day he wanted to wash and dried them
on a clothesline, but he passed away without
drying the clothes. The mind that clung to the
piece of clothes made him reborn as a little
vermin due to being attached to the cloth.
Another monk saw the unowned clothes
and decided to put them on. The Lord Buddha
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heard of the event, forbade it. He told the
monk to wait since the late monk was reborn
into a little vermin just a few days after his
death. He could get angry and could not live
in ease and comfort. This is the story which
shows that the mental power causes humans
to be reborn in the animal realm.
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 11
: พึงหนีให้ พ้นอ�ำนาจอันน่ากลัวของกรรม
เทวดา......มาเกิดเป็ นมนุษย์ได้
มนุษย์.....ไปเกิดเป็ นเทวดาได้
เทวดา......มาเกิดเป็ นสัตว์ได้
สัตว์.......เกิดเป็ นเทวดาได้
มนุษย์.....เกิดเป็ นสัตว์ได้ และ
สัตว์.....ก็กลับเกิดเป็ นมนุษย์ได้
อ�ำนาจอันยิ่งใหญ่ของกรรมเท่านัน   ที
้ ่ตกแต่ง
ชีวิตให้ เป็ นไปได้ อย่างไม่นา่ เชื่อถึงเพียงนี ้   กรรมจึง
น่ากลัวจริ งๆ    น่าหนีให้ พ้นอ�ำนาจกรรมจริ ง ๆ  ทัง้
กรรมในอดีตและกรรมในปั จจุบนั
ธรรมะภาษาอังกฤษ 11 :
One should evade and run away from the
fearful power of kamma
Thevadas can be reborn as humans.
Humans can  be reborn as Thevadas.
Thevadas can be reborn as  animals.
Animals can be reborn as  Thevadas.
Humans can be reborn as animals, and
Animals can be reborn as humans.
Only the mighty power of kamma has
made life so unbelievable. Kamma is really
dreary. We should evade both present and
past bad deeds.

ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 12
: ชนกกรรม : กรรมอันน�ำไปเกิด
กรรมอันเป็ เหตุน�ำให้ เกิด คือ   “ชนกกรรม”  
เป็ นกรรมสุด ท้ า ยก่ อ นชี วิ ต จะขาดจากภพภู มิ นี ้    
หรื อเรื่ องสุดท้ ายที่จิตผูกพันคิดถึงอยู   
่
คือชนก
กรรมอันน�ำไปเกิด
นึกถึงความดีที่เป็ นบุญเป็ นกุศล    ในขณะ
ก่อนจะดับจิต ..... จิตก็จะไปสูส่ คุ ติ   น�ำกายไปสุคติ
ด้ วย    นึกถึงความไม่ดีที่เป็ นบาปเป็ นอกุศล   ใน
ขณะก่อนจะดับจิต ..... จิตก็จะไปสูท่ คุ ติ  น�ำกายไป
ทุคติด้วย
จิ ต ที่ ใ กล้ จ ะแตกดับ นัน้ ........ปกติ เ ป็ นจิ ต ที่
อ่อนมาก  และไม่มีก�ำลังที่จะต้ านทานใดๆ  ทังนั
้ น  ้
คุ้นเคยกับความรู้สกึ ใดเกี่ยวกับเรื่ องใด   ความรู้สกึ
นันเกี
้ ่ยวกับเรื่ องนันก็
้ จะเข้ าครอบง�ำจิต    มีอ�ำนาจ
เหนือจิต    ท�ำให้ จิตเมื่อใกล้ จะดับ....... ผูกพันอยู่
กับความรู้สกึ นัน   เกี
้ ่ยวกับเรื่ องนัน้
เมื่อจิตดับ    คือ จากร่าง...... ก็จากไปพร้ อม
กับความรู้สกึ นัน  
้ เกี่ยวกับเรื่ องนัน   
้ น�ำไปก่อเกิด
กายที่ควรแก่สภาพจิตทุกประการ
ธรรมะภาษาอังกฤษ 12 : Reproductive Kamma:-
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๑๕

Kamma causes reproductive act, a final
phase of life before departing this present
world or a final idea or mind that is attached to
is called reproductive kamma.
If one has an idea on merits when one is
departing this earth ; this is called reproductive
acts.
One calls to mind the merits and virtue  
when one is departing this world.  The mind is
in good order so is the body. If one is thinking
of miserable existence when one is departing
this world, the mind and the body are in bad
condition.
The state of mind that will soon cease
and reach an unhappy realm is naturally a
weak one. There is no strength to resist
anything at all. When one inures oneself to it,
that kind of feeling dominates the state of mind
and empowers it to originate a physical body
that is continued by mental status.
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 13
: อ�ำนาจความยึดมัน่ ของจิตก่อนแตกดับ
ผู้ที่หวงสมบัติ......กลัวจะมีผ้ มู าน�ำไปก่อนจะ
ดับจิต    มีใจผูกเฝ้าสมบัตอิ ย่างหวงแหน    เมื่อ
ดับจิตก็เคยมีที่ไปเกิดเป็ นงูเฝ้าอยูท่ ี่สมบัตนิ น   ผู
ั ้ ้ ใด
เข้ าไปใกล้ ก็จะแสดงตัวให้ เห็นเป็ นงูใหญ่      เช่นที่
เล่ า กั น ถึ ง เรื่ องที่ เ กิ ด ขึ น้ ไม่ น านมานี ว้ ่ า ......
ข้ าราชการผู้หนึง่     มีพระพุทธรูปที่หวงมากอยูอ่ งค์
หนึง่    เมื่อได้ ละโลกนี ้ไป   สหายไปเยี่ยมศพ  ได้ ขอ
ดูพระองค์นน   
ั ้ ขณะก�ำลังดูอยูก่ ็มีงตู วั หนึง่ มาจาก
ไหนไม่ปรากฏ   มาแผ่แม่เบี ้ยอยูใ่ กล้ ๆ    ผู้มาขอดู
ไหวทัน...... ก็เข้ าใจทันทีวา่ เจ้ าของได้ เฝ้าพระอยู่
๑๖

ด้ วยความหวงแหน   จึงพูดกับงูดงั ๆ ว่าไม่ได้ คดิ จะ
น�ำพระไปไหน   เพียงแต่มาขอดูเท่านัน.....
้ อย่าเป็ น
ห่วง   เพียงเท่านันงู
้ ก็เลื ้อยห่างหายไป     นี ้เป็ น
ตัวอย่างหนึง่ ที่เกิดขึ ้นจริ งไม่นานมานี ้   ที่เชื่อกันว่า  
ผู้ที่หวงสมบัตมิ ากๆ  ......ตายไปในขณะที่จิตผูกพัน
เช่นนัน   ต้
้ องไปเกิดเป็ นงู    ต้ องเฝ้าสมบัต    
ิ ไม่ได้
ไปเสวยผลของกรรมดีใด ๆ  ที่ได้ กระท�ำไว้    จนกว่า
ใจจะปล่ อ ยวางละความยึ ด ถื อ ความหวงแหน
สมบัตนิ นๆ
ั้
ธรรมะภาษาอังกฤษ 13 : Power of Adherence to
the State of Mind before Perishing
Possessive persons who are reluctant to
give up their things would be reflecting on
them before perishing. When reborn that
person will be a snake who guards that
treasure. People who come nearer to the
treasure shall see that the snake will present
itself. There has been a recent story of an
official who guarded the Buddha image. When
he died, his friend would like to see the image,
but there was an unknown cobra spreading its
hood nearby. His friend sensed that there was
something wrong. He told the snake loud and
clear that he did not want to bring the image
elsewhere he simply wished to admire it. The
snake therefore   moved away. Persons who
are possessive of their treasure have been
infatuated with it and were born snake
guarding the property. He does not enjoy the
fruits of his labour and does not  slip away his
possessive mind  means that the mind itself
does not detach from the property
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 14
้ ตปรารถนาให้ กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์
: พึงตังจิ
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ด้ วยผู้ใหญ่ผ้ มู ีสมั มาทิฐิ   มีสมั มาปั ญญา   แต่
ไหนแต่ไรมาท่านเชื่อเรื่ องอ�ำนาจความยึดมัน่ ของ
จิต    ท่านจึงสอนลูกหลานไว้ วา่    ก่อนจะหลับให้
ภาวนาพุทโธ    นึกถึงพระพุทธเจ้ า   และให้ ตงใจ
ั้
ปรารถนาว่า   เมื่อจากโลกนี ้ไปเมื่อใดก็ตาม  ขอให้
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ทนั ที    ให้ ได้ พบพระพุทธ
ศาสนา   ท่านสอนกันให้ ตงใจเช่
ั ้ นนี ้ก่อนจะหลับไป    
และสอนว่า  ถ้ าการหลับไปครัง้ นันจะไม่
้
ได้ กลับตื่น
ขึ ้นมาอีก  ก็จะได้ ไปดี   เป็ นไปดังแรงปรารถนา
การได้ เกิดเป็ นมนุษย์    พบพระพุทธศาสนา
นัน   เป็
้
นมงคลสูงสุดของชีวิต    ผู้มีสมั มาทิฐิจงึ ตัง้
จิตปรารถนาอย่างจริ งจัง
ธรรมะภาษาอังกฤษ 14 : One should be
determined to be reborn a human
Elderly people with right view, right
wisdom and clean comprehension have
always a belief in the power of mental
attachment. This is the reason why he or she
tells their children to have the control and
evolution of the mind as a way of recollecting
the Lord Buddha’s teaching. He or she is
determined that in case of departure from this
world he or she will be reborn a human, and
be a Buddhist. Elderly people   have this
determination before sleeping. In case he or
she does not wake up any more, what is done
is done and can’t be undone. This is the way
to cultivate and train the mind.
To be reborn a human and meet  
Buddhism is a happy blessing of   elderly
people with earnest determination and right
view.

ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 15
: ชีวิตนี ้เท่านันที
้ ่จะน�ำไปสูค่ วามสวัสดี
ผู้อ ธิ ษ ฐานจิ ต ปรารถนาจะกลับ มาเกิ ด เป็ น
มนุษย์    พบพระพุทธศาสนานัน  คื
้ อผู้รับรองความ
ส�ำคัญของชีวิตนี ้ที่แม้ จะน้ อยนักว่า.......
ชีวิตนีเ้ ท่านัน้ ที่จะน�ำไปสู่ความสวัสดีมีสขุ ได้
อย่างแท้ จริ ง    เพราะชีวิตนี ้เท่านันที
้ ่พร้ อมส�ำหรับ
การบ�ำเพ็ญบุญกุศลทุกประการ
จะท�ำดีเพียงไร......ก็ท�ำได้ ในชีวิตนี ้    จะท�ำดี
สูงสุดจนเกิดผลสูงสุด   คือ การปฏิบตั ไิ ด้ สำ� เร็ จ
มรรคผลนิพพาน    พ้ นทุกข์ได้ สิ ้นเชิง   ไม่ต้องกลับ
มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป...... ก็ท�ำได้ ในชีวิตนี ้   
หรื อท�ำดีเพียงเพื่อได้ ถงึ สวรรค์พ้นนรก.... ก็ท�ำได้ ใน
ชีวิตนี ้
การตังจิ
้ ตอธิษฐาน     เพื่อไม่ให้ หลงไปภพภูมิอื่น  
หลังละโลกนี ้ไปแล้ ว   แต่เพื่อให้ กลับมาสูภ่ พภูมิ
มนุษย์โดยเร็ ว     และได้ พบพระพุทธศาสนา    จึง
เป็ นความถูกต้ อง  พึงท�ำอย่างยิ่ง
ธรรมะภาษาอังกฤษ 15 : This life is the one that
leads to well-being
An individual who has a firm determination
to be reborn a human and meet Buddhism is
the one that  this life may be miniscule, but this
life only brings about real happiness since  it  
is the most meritorious in all aspect.
Whatever one does, one can do only in
this life, and receive the best outcome, that is,
the Nirvana which leads to the Cessation of
Suffering. One can do good to ascend into
heavenly realm only through this life.
๑๗
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ธรรมะภาษาอังกฤษ 16 : A person with right
view should make a wish seriously.
In case one does not want misery in the next
existences one should  be free from suffering
in this life.
Wishing not to be anything else, one may
not know what one will be and is not attached
on the future life  since  only this life provides
the conditions to fulfill all wholesome deeds.

To have a resolution not to be reborn in other
state of existence after departing this world is
the highest blessing in life.
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 16
: การเลือกชีวิตในภพชาติใหม่ให้ มีความสุข
แม้ ไม่ต้องการมีความทุกข์ในภพชาติหน้ า.....
ก็ต้องท�ำใจให้ ไม่มีความทุกข์เสียตังแต่
้ ในภพชาติ
ปั จจุบนั นี ้
ไม่ปรารถนาเป็ นอะไร     ไม่ปรารถนาเป็ น
อย่างไรในชาติหน้ า..... ก็ต้องท�ำใจ คือท�ำใจไม่ให้
เกาะเกี่ยวข้ องอยูก่ บั อะไรนัน   กั
้ บอย่างนัน  ตั
้ งแต่
้
ในปั จจุบนั ชาติ   จึงจะสมปรารถนา  ไม่เช่นนันก็
้ จะ
สมปรารถนาไม่ได้
การจะท�ำใจให้ เป็ นสุขปราศจากทุกข์.... แม้
พอสมควรขณะใกล้ จะดับจิต  คือ  การเลือกชีวิตใน
ภพชาติใหม่ให้ มีความสุข   ปราศจากความทุกข์ได้
พอสมควร    แต่การจะสามารถท�ำใจให้ เป็ นเช่นไร  
ในเวลาใกล้ จะดับจิตนัน  ก็
้ มิใช่จะท�ำได้ ทนั ที   โดย
มิได้ มีความคุ้นเคยกับความรู้สกึ เช่นนันมาก่
้ อน
๑๘

To be happy without any suffering even
at moderate rate at the time of departing this
world is to lead a new life with well – being  
and have no suffering. When one is about to
pass away one should   be familiar with that
feeling. Indeed, it should be done.
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 17
: ฝึ กจิตให้ ค้ นุ เคยกับสิง่ ดีมีมงคล
ความคุ้นเคยกับความรู้ สกึ อย่างใดอย่างหนึ่ง   
คือมีความรู้สกึ อย่างใดอย่างหนึง่ เสมอๆ   หรื อบ่อย
ๆ เนืองๆ
เช่น   การท่องพุทโธไว้ ในใจเสมอ    นัน่ ก็คือ  
ความคุ้นเคยกับพุทโธ   ความคุ้นเคยกับบุคคลใดที่
เคยให้ ความเมตตา อุปการะ  ช่วยเหลือ  จะท�ำให้
ใจนึ ก ถึ ง บุ ค คลนั น้ ได้ โ ดยอัต โนมัติ เ มื่ อ ถึ ง คราว
คับขัน
ความคุ้นเคยกับความรู้ สกึ อย่างใดอย่างหนึ่ง
นันก็
้ เช่นกัน    อบรมไว้ ให้ ค้ นุ เคยกับความรู้สกึ ใด   
เช่นคุ้นเคยกับอารมณ์มีพระพุทโธ   หรื อคุ้นเคยกับ
การท่องพุทโธ    เมื่อถึงเวลาคับขัน   ใจจะไม่ไปยึด
มัน่ เกาะเกี่ยวกับอะไรอื่นที่ไม่ค้ นุ เคย    แต่จะไป
เกาะอยู่กับ พระพุท โธที่ เ ป็ นยอดสิริ ม งคลทัง้ ปวง  
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ย่อมได้ รับสิริมงคลนัน   
้
อันจักน�ำให้ พ้นพาลภัย
ใหญ่น้อย    ความคุ้นเคยกับสิง่ ดีมีมงคลจึงเป็ น
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ทุก คนผ่ า นชี วิ ต ในอดี ต ชาติ ม าแล้ ว เป็ นอัน
มาก   นับภพชาติไม่ถ้วน   มีความคุ้นเคยกับเรื่ อง
ราว   หรื ออารมณ์ตา่ ง ๆ มาแล้ วมากมาย   คุ้นเคย
กับเรื่ องราวหรื ออารมณ์ใดมาก......ใจยึดมัน่ ผูกพัน
ข้ องติดอยูก่ บั
เรื่ องใดอารมณ์ใดมากมาแต่อดีต
ชาติ   ผลของความยึดมัน่ ผูกพันนันจะน�
้ ำมาสูภ่ พ
ชาติปัจจุบนั
ธรรมะภาษาอังกฤษ 17 :Cultivate the mind
under to be familiar favorable auspicious
objects
Familiarity with whatever feeling is to feel
it always or continuously;
For instance, one who chants the prayer
reciting Buddho regularly  will see the Buddha.
Familiarity with a compassionate person will
automatically helps one when one is in a hard
time.
Familiarity with a certain feeling may
cultivate one’s mind to acquire a good
knowledge of the feeling. One may have the
Lord Buddha as a sense-object even in time of
crisis. The mind does not attach to any thing
else which one is not familiar. The mind
attaching  only to the Lord Buddha, the most
propitious of all, will be free from all fear.
Familiarity with favorable things is most
important.
Everyone has gone through the past lives

and has been familiar with all kinds of
temperamental  feeling and objects. If we are
familiar with a temperament our mind has
been infatuated with it since the past
existences. The result of this temperament of
an attachment brings about the present
existence.
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 18
: ภพชาติปัจจุบนั   แสดงความผูกพันใจในอดีตชาติ
ภพชาติของตนในปั จจุบนั แล้ ว   ก็พอจะเข้ าใจ
ว่า   อดีตนันตนผู
้
กพันกับเรื่ องใด   อารมณ์ใด   มา
มาก ดีหรื อว่าไม่ดี
ผู้ที่มีใจผูกพันอยูก่ บั การเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ท�ำ
ทานการกุศลมามากในอดีต
ชาติก็จะรู้ได้ จาก
ปั จจุบนั ชาติ  คือปั จจุบนั ชาติจะสมบูรณ์พนู สุขด้ วย
ทรัพย์สนิ เงินทอง
ผู้ที่มีใจผูกพันอยูก่ บั การเอื ้ออาทร   ดูแลรักษา  
ให้ ข้าวปลาอาหาร ยารักษาไข้    และเงินทองเพื่อผู้
เจ็บไข้ ได้ ป่วยมามากในอดีตชาติ   ไม่เบียดเบียน
ชีวิตร่างกายผู้อื่น    สัตว์อื่น   ก็จะรู้ได้ จากปั จจุบนั
ชาติ  คือ ปั จจุบนั ชาติจะสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เจ็บไข้
ได้ ป่วย  มาพลานามัยดี  อันนับเป็ นลาภอย่างยิ่ง
ผู้ที่มีใจผูกพันอยูก่ บั การระวังรักษากาย  วาจา
ใจ ของตน ให้ สภุ าพอ่อนน้ อม  ต่อผู้ควรได้ รับความ
อ่อนน้ อมยกย่อง   ไม่ลว่ งเกินดูหมิ่นมามายในอดีต
ชาติ    ก็จะรู้ได้ จากปั จจุบนั ชาติ คือปั จจุบนั ชาติจะ
เป็ นผู้อยูใ่ นตระกูลสูงอันผู้อยูใ่ นตระกูลสูง ย่อมเป็ น
ผู้ได้ รับความเคารพ   อ่อนน้ อม   ยกย่องไม่ถกู ล่วง
เกินดูหมิ่น  เป็ นไปเช่นเดียวกับที่ตนเองได้ ปฏิบตั ไิ ว้
ต่อผู้อื่นเป็ นอันมากในอดีตชาติ
ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กบั การช่วยประคับประคอง  
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๑๙

รักษาชีวิตผู้อื่นสตว์อื่นมามากในอดีตชาติ   ไม่
เบียดเบียน ตัดรอน ท�ำลายชีวิตอื่น   ก็จะรู้ได้ จาก
ปั จจุบนั ชาติ คือ ปั จจุบนั ชาติจะเป็ นผู้มีอายุยืน  ไม่
ถูกตัดรอน  เบียดเบียนท�ำลายด้ วยเหตุใดทังสิ
้ ้น  ไม่
ให้ ต้องเป็ นผู้มีชีวิตน้ อย  มีชีวิตสัน้

mentally courteous to others with modesty and
never looked down upon other in the past lives
are persons of noble birth who are treated and
respected honourably and  never been  looked
down upon in present existence.

ผู้ที่มีใจผูกพันอยูก่ บั    การรักษากาย วาจา ใจ
อยูใ่ นศีลบริ สทุ ธิ์ มามากในอดีตชาติ   จะมีจิตใจ
ผ่องใส  จะไม่เศร้ าหมอง  ก็จะรู้ได้ จากปั จจุบนั ชาติ
คือ
ปั จจุบนั ชาติจะเป็ นผู้มีผิวพรรณอันงดงาม  
หน้ าตาผ่องใส   เป็ นที่เจริ ญตาเจริ ญใจผู้พบเห็นทัง้
หลาย

Those who took good care of others and
animals’ lives in the past existence are the
long-lived persons who are not exploited nor
oppressed in any way. They shall not be shortlived persons.

ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการปฏิบตั ิธรรมมามาก
ในอดีตชาติ  ก็จะรู้ได้ จากปั จจุบนั ชาติ  คือ ปั จจุบนั
ชาติจะเป็ นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ศึกษาปฏิบตั ิ
ธรรมเข้ าใจง่าย  เจริ ญดีในธรรม
ธรรมะภาษาอังกฤษ 19 : Present existence
demonstrates past life’s attachment.
When one looks at the present existence
one realizes that the past has a relationship
with the present.
Those who are open-minded help to
bestow alms in the past lives will be persons of
good fortune in the present existence.
Those who were generous and helped
other to take good care to provide food,
medication and a sum of monetary support for
the sick without exploitation can be healthy
persons in the present life. This is considered
a great gain.
๒๐

Those who were verbally, bodily and

Those who kept themselves clean bodily,
mentally and verbally in past existences are
persons with clear mind, never tarnished with
aging at all.
Those who practiced in compliance with
the Dhamma in previous existences are those
who are intelligent and learn the Dhamma well
and easily, have their mind at ease and shall
have a good Dhamma education.
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 19
: ผู้กระท�ำกรรมดี   ย่อมได้ เสวยผลของกรรมดี
ผู้ที่ก�ำลังเสวยผลของกรรมดีในอดีตชาติต่าง
ๆ กัน  เช่น ได้ เกิดในตระกูลสูง  สมบูรณ์   บริ บรู ณ์  
ด้ วยทรัพย์สนิ เงินทอง   มีร่างกายแข็งแรง   ไม่ถกู
เบียดเบียนด้ วยโรคภัยไข้ เจ็บ    อายุยืน หน้ าตาผิว
พรรณงามผ่องใส หรื อมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  
พึงน้ อมใจเชื่อว่า   เป็ นผลแห่งกรรมดีที่ได้ ประกอบ
กระท�ำไว้ แล้ วเป็ นอันมากในอดีตชาติ แน่นอน
และแม้ ปรารถนาจะเสวยผลแห่งกรรมดีนัน้
สืบต่อไปในอนาคต   ทังในอนาคตของปั
้
จจุบนั ชาติ  
และทัง้ ในอนาคตของภพชาติเบือ้ งหน้ าที่พ้นจาก
ภพชาติปัจจุบนั ไปแล้ ว   ก็พงึ ตังใจประกอบกรรมดี
้
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อันเป็ นเหตุดีตอ่ ไปให้ มนั่ คงสม�่ำเสมอ
ธรรมะภาษาอังกฤษ 19 : Those who sow the
wind will reap the whirlwind
Those who enjoy the fruits of good kamma
in the previous existences such as to be born
in noble families, to be wealthy, not to be
subject to ill health will, have a long life, with
beautiful and good complexion, intelligent,
wise and clever. We should believe with
respect that it is the achievement of good
deed  accumulated in the previous existences.

by the person who  has done good deed for a
long, long time can not escape from bad deed
in the previous innumerable existences. This
kamma will certainly come.
Everyone has the good and bad effects
of kamma which has been   subject   to the
outcomes of wholesome and unwholesome
actions which are effects performed in the
complexity of previous lives.
This present life is so important

     Those who wish to enjoy good kamma in the
future lives should now  do only good deed
continuously.
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชข้ อที่ 20
: ทุกชีวิตล้ วนมีทงกรรมดี
ั้
และกรรมไม่ดี
ผลของกรรมดีที่ได้ กระท�ำกันมา   ที่เป็ นความ
คุ้นเคยกันมา   แม้ จะสงวนรักษาไว้ ให้ สืบต่อกันมา
นานแสนนานต่อไป    ก็ต้องพยายามหนีผลของ
กรรมไม่ดีที่ต้องได้ กระท�ำมาแล้ วทุกคนในอดีตชาติ   
้ ำลัง
ซึง่ มากมายนับภพชาติไม่ถ้วน และกรรมนันก�
ตามมา
ทุกคน    ล้ วนก�ำลังมีผลกรรมดีและกรรมไม่ดี
ติดตามมา   เป็ นผลของเหตุที่ได้ ท�ำกันไว้ ในอดีต
ชาติที่สลับซับซ้ อนนับไม่ได้
ธรรมะภาษาอังกฤษ 20 : All  existences  have  
good and bad kamma
The results of good kamma as practiced
๒๑
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ประมวลภาพกฐินธรรมชัย

ประมวลภาพกฐิ นธรรมชัย ประจ�ำปี 2556
"กฐิ นธรรมชัยเพื่อหล่อรูปเหมือนทองค�ำพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมารและฟื น้ ฟูศีลธรรมโลก ณ วัดพระธรรมกาย"

พิธีกรรมภาคเช้ า สาธุชนมากันอย่างเนืองแน่น
๒๒
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ตักบาตรข้ าวสารอาหารแห้ ง ด้ วยรอยยิ ้มอิ่มในบุญ
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ผู้สวมชุดมหาลดาปสาธน์ประจ�ำปี พ.ศ.2556
กัลฯ กัลยา  ปั ญญาสกุลวงศ์
๒๔
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ภาพที่งดงามยังความปลื ้มปี ติใจให้ กบั สาธุชน
๒๕
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กัลฯ กัลยา  ปั ญญาสกุลวงศ์ และครอบครัว
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กัลฯ ไพศาล ทวีชยั ถาวร กัลฯ เสาวนีย์ หิรัญศิริ
ประธานกฐิ นธรรมชัย ประจ�ำปี พ.ศ.2556
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ริ ว้ ขบวนประธานรองกฐิ นธรรมชัย ประจ�ำปี พ.ศ.2556
๒๘
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ริ ว้ ขบวนที่เต็มไปด้ วยสาธุชนผู้มีบญ
ุ
www.kalyanamitra.org

๒๙
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ริ ว้ ขบวนที่เต็มไปด้ วยสาธุชนผู้มีบญ
ุ
www.kalyanamitra.org
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กัลฯ ไพศาล ทวีชยั ถาวร กัลฯ เสาวนีย์ หิรัญศิริ
ประธานกฐิ นธรรมชัย ประจ�ำปี พ.ศ.2556
๓๒
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พิธีกรานกฐิ น
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พิธีกรานกฐิ น
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ภาพแห่งบุญ ภาพแห่งความปลื ้มใจ
๓๕
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พุทธสุภาษิต

เรือ่ ง..ตามรอยยุคลบาท จะเป็นปราชญ์ทดี่ ี
จากหนังสือ พุทธภาษิตสะกิดใจ เล่ มที่ ๓
พรรษา
พระลักษณะเช่นนี ้ชาวโลกจึงเทิดทูน
พระองค์ ขนานพระนามว่า พระมหาบุรุษ
มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขนํ กรุณาสโห
"อัชฌาศัยที่ทนไม่ได้ เพราะกรุณา
เป็ นลักษณะของมหาบุรุษ"
พุทธศาสนสุภาษิต
มหาบุรุษ หมายถึง บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ด้วย
คุณธรรม ได้ แก่ พระพุทธเจ้ า หรื อ พระราชามหากษัตริ ย์ เป็ นต้ น ซึง่ ท่านทังหลายเหล่
้
านี ้ จะเป็ นผู้
อัชฌาศัยที่มากล้ นไปด้ วยพระมหากรุณา เมื่อเห็น
ผู้ใดผู้หนึง่ ตกทุกข์ได้ ยาก จะทนอยูไ่ ม่ได้ จะยินดี
ช่วยเหลือเกื ้อกูล โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก
ล�ำบาก มีความพยายามขวนขวาย เพื่อประโยชน์
แก่มหาชน ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้ า หรื อ           
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว ของเราทัง้ หลาย
สมควรที่เราทุกคนผู้อยูใ่ ต้ เบื ้องพระยุคลบาท จะได้
เชื่อฟั ง และปฎิบตั ติ ามพระโอวาทที่ดี เมื่อท�ำได้
อย่างนี ้ ผู้นนจะชื
ั ้ ่อว่า นักปราชญ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าของเราทังหลาย
้
ทรง
บ�ำเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ชาวโลก ในฐานะ
ของผู้ ที่ เ ป็ นประมุ ข ของพระพุ ท ธศาสนาทรงมี
พระทัยอันใสสะอาดบริ สทุ ธิ์
มีพระปั ญญาอัน
ประกอบด้ วยเหตุที่ถกู ต้ อง
มีพระอัชฌาศัย
ประกอบด้ วยพระมหากรุณา ทรงสงสารหมูส่ ตั ว์ที่
ต้ องเวียนว่ายตายเกิดในวัฎสงสารไม่มีวนั ที่จะสิ ้น
สุด ได้ ทรงสู้ทนกับความเหนื่อยยาก ล�ำบากพระวรกาย เสด็จไปเทศนาโปรด ใช้ เวลาถึง ๔๕ พระ-

ชาวเราเหล่าพุทธบริ ษัททังหลาย
้
ซึง่ มีชื่อว่า
พุทธศาสนิกชนควรจะได้ บ�ำเพ็ญตนให้ สมกับ เป็ น
ศิษย์ของพระตถาคต กล่าวคือน้ อมน�ำเอาพระอัชฌาศัย ของพระองค์ ๓ ประการ มาประพฤติ
ปฎิบตั ิ ที่เรี ยกว่า ด�ำเนินตามรอยพระยุคลบาท คือ
สะอาดกายวาจา - มีปัญญาปรากฎ - ท�ำประโยชน์
สังคม ได้ แก่ พระบริ สทุ ธิคณ
ุ พระปั ญญาธิคณ
ุ และ
ุ
พระมหากรุณาธิคณ
เพราะฉะนัน้ หากบุคคลใดมาบ�ำเพ็ญตน ตัง้
อยูใ่ นพระคุณทัง้ ๓ ประการนี ้ และหมัน่ กราบไหว้
บูชาท�ำวัตรสวดมนต์ทกุ เช้ าค�่ำจะเกิดความดี ความ
เป็ นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว และปฎิบตั ติ น
โดยไม่เกียจคร้ าน มีความขยันอดทนอยูเ่ สมอ จะ
ฉายแสงแห่งคนดีให้ ปรากฎดังนี ้ ขอให้ คดิ ว่า
๑. การช่วยเหลือกัน เป็ นสันดานของชาวพุทธ
คนเห็นแก่ตวั เป็ นคนชัว่ ที่สดุ
๒. พุทธคุณสามน�ำพุทธบริ ษัท จะต้ องปฎิบตั ิ
จะเป็ นปราชญ์ที่ดี

๓๗
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พุทธสุภาษิต

เรือ่ ง.."กตัญญูกตเวที เป็นคนดีของชาติ"
โดย พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตนิ ฺธโร ป.ธ.๗)

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ, กตญฺญกู ตเวทิตา,
ความกตัญญูกตเวที เป็ นเครื่ องหมายของคนดี
อันธรรมดาว่าสิง่ ของต่างๆ จะมีลกั ษณะบ่ง
บอกถึงคุณค่าในตัวของมันเอง ถ้ าเป็ นสินค้ า ก็จะตี
ออกมาเป็ นราคา ถูกแพงแตกต่างกันออกไป ถึงแม้
สินค้ าประเภทเดียวกัน เมื่อว่าโดยราคาก็ยงั มีการ
แตกต่างกันออกไปอีก นัน่ เป็ นเรื่ องสิง่ ของ
ข้ อนี ้ ถ้ าเปรี ยบด้ วยคน ก็จะมีในท�ำนอง
เดียวกันนี ้ แต่ส�ำหรับคนนัน้ จะรู้ดีหรื อไม่ดี จะต้ อง
ดุที่เครื่ องหมาย ได้ แก่ความกตัญญูกตเวที หมาย
ถึง อัชฌาศัยที่ร้ ูจกั คุณ ของผู้มีพระคุณที่มีตอ่ ตน
และเมื่อรู้แล้ วก็มีการตอบแทนพระคุณท่าน ดังนี ้
พระพุทธเจ้ าทรงตรัสไว้ อย่างชัดเจนว่า คนดี
จะต้ องมีเครื่ องหมาย 2 ประการ คือ กตัญญู แปล
ุ และกตเวที แปลว่า ตอบแทนคุณ
ว่า   รู้คณ
ผู้ที่มีคณ
ุ ต่อเรานันมี
้ มาก แต่ในที่นี ้จะขอยก
มากล่าวเฉพาะบิดาและมารดา ท่านทังสองเป็
้
นผู้
ให้ ชีวิตแก่เรา เรามีวนั นี ้ได้ ก็เพราะท่าน ร่างกายตัวตนเรา มีราคาแพงมากที่สดุ ในโลก แต่ร่างกายตัวตนของเรานี ้ได้ มาฟรี ๆ โดยบิดามารดาเป็ นผู้มอบ
ให้ และยังมีอีกหลายอย่างที่ทา่ นให้ เรามา ถ้ า
บุคคลมานึกได้ ตรงนี ้จะเรี ยกว่าคนนันมี
้
กตัญญู
อันเป็ นเครื่ องหมายที่ 1
๓๘

เมื่อรู้คณ
ุ ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว

กระท�ำต่อไปก็คือการตอบแทนสิง่ ที่บิดามารดาของ
ทุกคนต้ องการต่อ บุตรธิดา ซึง่ จะมีเหมือนกัน
ทังหมด
้
คือต้ องการให้ บตุ รธิดา กระท�ำตนเป็ นคนดี
มีชื่อเสียงดี มีฐานะต�ำแหน่งหน้ าที่ที่ดี และมีความ
รักใคร่สามัคคีกนั ในระหว่างพี่น้องดี เมื่อสามารถ
จะท�ำตนเป็ นคนดีได้ บุคคลนันจะชื
้ ่อว่ามี กตเวที
อันเป็ นเครื่ องหมายที่ 2
เพราะฉะนัน้ ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี ้ ต่างก็
ต้ องการจะเป็ นคนดีด้วยกันทังนั
้ น้ เมื่อเป็ นเช่นนัน้
ก็จะต้ องหมัน่ ร� ำลึกนึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอ
และสิง่ ส�ำคัญยิ่งไปกว่านัน้ ก็จะต้ องสร้ างความดี
ให้ เกิดขึ ้นกับตน ให้ สงั คมมองเห็นว่า เราเป็ นคนดี ก็
เพราะมีบดิ ามารดาที่ดี ดังนี ้ ขอให้ คดิ ว่า
1. คุณต้ องตอบแทน เป็ นเขตแดนของคนดี จง
ตังตนไว้
้
ในกตัญญูกตเวที
     2. ความดีอยูท่ ี่ผล ความเป็ นคนอยูท่ ี่ร้ ูคณ
ุ ถ้ า
ท�ำได้ ดีจะเป็ นคนมีบญ
ุ

สิง่ ที่จะพึง
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

ท�ำความดีตอ
้ งมีกศุ โลบาย
ค�ำสอนในพระพุทธศาสนาเป็ น ค�ำสอนที่ทรง
คุณค่าที่สดุ เพราะทุกถ้ อยค�ำที่เปล่งออกมาจาก
พระโอษฐ์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เป็ นประดุจ
ถ้ อยค�ำเพชรพลอย
ที่กลัน่ ออกมาจากใจที่ใส
บริ สทุ ธิ์ สามารถยังใจของผู้ฟังให้ บริ สทุ ธิ์ผอ่ งใส
การที่เราได้ ด�ำรงตนอยูใ่ นค�ำสอนของพระพุทธองค์
จึงเป็ นบุญลาภ อันประเสริ ฐยิ่ง การท�ำใจให้ บริ สทุ ธิ์
ผ่องใสนัน้ เป็ นพระพุทโธวาทหลักของพระองค์ที่
ตรัสไว้ ในโอวาทปาติโมกข์วา่ สจิตฺตปริ โยทปนํ  คือ
การท�ำจิตของตนให้ ผอ่ งแผ้ ว ซึง่ การที่เราจะท�ำใจ
ให้ บริ สทุ ธ์ผอ่ งใสได้ ต้ องน�ำใจกลับมาไว้ ณ ฐานที่
ตังดั
้ งเดิ
้ มของใจ คือที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ ๗ ให้ ได้
ตลอดเวลา และต้ องหมัน่ ประกอบความเพียรใน
ทุกอิริยาบถด้ วย
มีอุทานคาถาที่ท้าวสักกะจอมเทพได้ ตรั สไว้ ด้วย
ความปี ติวา่
“อโห ทานํ ปรมทานํ กสฺสเป สุปติฏฺฐิ ตํ
โอหนอ ทานนี ้เป็ นทานอันเลิศ เราได้ ถวาย
ไว้ ดีแล้ วในพระกัสสปเถรเจ้ า”
คาถานี เ้ ป็ นเทวอุท านที่ พ ระอิ น ทร์ ไ ด้ เ ปล่ ง
ออกมาจากใจหลังจากที่ได้ ท�ำบุญใหญ่
คือได้
ถวายทานกับพระอรหันต์ผ้ ูเป็ นเนือ้ นาบุญอันเลิศ
อันเป็ นเหตุให้ พระองค์ได้ ความเป็ นจอมเทพ ที่ไม่มี
เทพองค์ใดในสวรรค์ชัน้ ดาวดึงส์มีอานุภาพเสมอ
เหมือน การท�ำบุญถูกเนื ้อนาบุญนี ้ ถือเป็ นหลัก
ส�ำคัญในทางพระพุทธศาสนา เพราะการให้ ทาน

นอกจากจะให้ ด้วยจิตเลื่อมใสแล้ ว คือผู้ให้ บริ สทุ ธิ์
วัตถุทานบริ สทุ ธิ์ และผู้รับต้ องบริ สทุ ธิ์ด้วย เปรี ยบ
เหมือนเรามีความตังใจจะหว่
้
านเมล็ดพืชพันธุ์ดีลง
ในผืนนา ถ้ านาอุดมสมบูรณ์ ปราศจากวัชพืช
ผลผลิตที่เกิดขึ ้น ย่อมได้ เต็มเม็ดเต็มหน่วยฉันใด
ผลที่เกิดจากการท�ำถูกทักขิไณยบุคคลก็เช่นกันฉัน
นัน้ แม้ ท�ำน้ อยก็ได้ ผลมาก ถ้ าท�ำมากก็ได้ ผลมาก
ยิ่งๆ ขึ ้นไป
* ดังเรื่ องของท้ าวสักกะจอมเทพ ภพชาติใน
อดีตครัง้ ที่ยงั เป็ นมฆมาณพนัน้ ท่านได้ ฝึกตนเอง
้
จาคทาน ก็ได้ ชื่อว่าเป็ นยอด
อย่างเต็มที่ ทังการบริ
นักเสียสละ การบ�ำเพ็ญวัตตบท ๗ ตลอดชีวิต ไม่มี
ใครท�ำได้ อย่างท่าน เป็ นนักรณรงค์เพื่อให้ มนุษย์รัก
ในการท�ำความดี เมื่อละโลกไปแล้ ว บุญส่งผลให้
๓๙
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ท่านได้ เป็ นจอมเทพในสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ปกครอง
ชาวสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์มาตลอด
เนื่องจากพระอินทร์ ไม่ได้ ท�ำบุญถูกเนื ้อนาบุญ
แม้ จะได้ รับการยอมรับให้ เป็ นผู้น�ำของชาวสวรรค์
แต่รั ศ มี ก ายของพระองค์ ก็ ยัง ด้ อ ยกว่า เทพเหล่า
อื่นๆ จึงด�ำริ ที่จะหาโอกาสลงไปยังโลกมนุษย์ เพื่อ
เสริ มบุญบารมีให้ เพิ่มขึ ้น
จวบจนมาถึงสมัย
พุทธกาลนี ้
วันหนึง่ เหล่าเทพอัปสร ๕๐๐ นางซึง่ เป็ น
บริ จาริ กาของพระองค์อยากได้ บญ
ุ ใหญ่ จึงชวนกัน
มายืนดักรอตักบาตรพระ
ถืออาหารหวานคาว
กัสสปเถระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติ พวกเธอ
กล่าวเชื ้อเชิญพระเถระให้ รับบาตร แต่ได้ รับการ
ปฏิเสธจากพระเถระ
นางอัปสรได้ อ้อนวอนพระเถระว่า ขอท่านได้
โปรดสงเคราะห์พวกดิฉนั ด้ วยเถิด แต่เมื่อได้ รับการ
ปฏิเสธถึง ๓ ครัง้ จึงกลับไปยังเทวโลกด้ วยความ
ผิดหวัง พวกนางได้ เล่าเรื่ องที่เกิดขึ ้นให้ ท้าวสักกะ
ฟั ง ท�ำให้ พระองค์ทรงอยากได้ บญ
ุ กับพระเถระผู้
เป็ นพระอรหันต์ จึงหากุศโลบายที่จะท�ำบุญกับพระ
เถระ
เช้ าวันนัน้ พระอินทร์ พร้ อมด้ วยสุชาดาเทพ
กัญญา ได้ เหาะลงจากเทวโลก แปลงเป็ นช่างหูก
ชรายากจนเข็ญใจ มีฟันหัก ผมหงอก หลังโกง  ส่วน
สุชาดาก็เนรมิตกายเป็ นหญิงชรา เดินงกๆ เงิ่นๆ
และยังทรงเนรมิตถนนช่างหูกขึ ้นสายหนึง่ ประทับ
ขึงหูกอยูต่ ามล�ำพัง ฝ่ ายพระเถระเดินบ่ายหน้ าเข้ า
เมืองด้ วยหวังว่า “จักท�ำความสงเคราะห์พวกคน
เข็ญใจ” ได้ มองเห็นถนนสายนันอยู
้ น่ อกเมือง และ
มองเห็นผู้เฒ่าทังสองก�
ำลังขึงหูกกรอด้ ายกันอยู่
้
พระเถระมีจิตเมตตาว่า “สองตายายนี ้ แม้ แก่
เฒ่าก็ยงั ท�ำงาน ในเมืองนี ้ผู้ที่จะเข็ญใจกว่าสองคน
๔๐

นี ้เห็นจะไม่มี เราควรที่จะอนุเคราะห์สองตายายให้
มีสคุ ติสวรรค์เป็ นที่ไป จากนันได้
้ บา่ ยหน้ าตรงไปที่
บ้ านของคนทังสอง
้
ท้ าวสักกะทอดพระเนตรเห็น
พระเถระก�ำลังมา จึงตรัสบอกสุชาดาว่า “พระคุณ
เจ้ าของเราก�ำลังเดินมาทางนี ้แล้ ว เธอจงนัง่ ท�ำเป็ น
เหมือนไม่เห็นท่าน ฉันจะลวงท่านสักครู่หนึง่ แล้ ว
จึงจะถวายบิณฑบาต” เมื่อพระเถระมายืนอยูห่ น้ า
ประตูบ้าน สองตายายก็ท�ำเป็ นมองไม่เห็น ยังคง
ก้ มหน้ าก้ มตาท�ำงานอยู่ ท้ าวสักกะท�ำเป็ นเอ่ยขึ ้น
ว่า “ที่ประตูบ้านดูเหมือนมีพระเถระยืนอยูร่ ูปหนึง่
เธอจงไปตรวจดูซิ ว่าใครมา”
สุชาดาแกล้ งท�ำเป็ นลุกไม่คอ่ ยไหว และพูด
เกี่ยงให้ ท้าวสักกะออกไปต้ อนรับแทน ท้ าวเธอจึง
เสด็จออกจากเรื อน ทรงก้ มลงกราบพระเถระ จาก
นันทรงเอาพระหั
้
ตถ์ทงสองลู
ั้
บเท้ าพระเถระ ถอนใจ
แล้ วเสด็จลุกขึ ้น ย่อพระองค์ลงเล็กน้ อยตรัสถามว่า
“ตาของข้ าพเจ้ าฝ้าฟาง มองไม่คอ่ ยเห็นพระคุณเจ้ า
ท่านเป็ นพระเถระรูปไหนหนอ” พระอินทร์ แกล้ งท�ำ
เป็ นวางพระหัตถ์ไว้ เหนือหน้ าผาก ป้องหน้ าแหงนดู
ตรัสว่า “โอ ตายจริ ง นี่ คือ พระมหากัสสปเถระของ
เรา นานหนอจะได้ เห็นพระมาเยี่ยมถึงกระท่อม
น้ อยของเรา ยายแก่เอ้ ย มีอาหารอะไรที่พอจะ
ท�ำบุญให้ ทานบ้ างไหม”
สุชาดาท� ำเป็ นกุลีกุจอรี บไปดูอาหารในครั ว
ร้ องบอกให้ พระเถระโปรดหยุดรอสักครู่ แล้ วเดิน
งกๆ เงิ่นๆ ถืออาหารมาถวายพระเถระ พระเถระได้
ส่งบาตรให้ ไปด้ วยความเอ็นดู ท้ าวสักกะทรงคด
แล้ วมอบ
ข้ าวสุกออกจากหม้ อใส่จนเต็มบาตร
้ แกงและกับ
ถวายในมือพระเถระ บิณฑบาตนันมี
มากมาย กลิน่ หอมตลบอบอวลไปทัว่ กรุงราชคฤห์
พระเถระคิดว่า ชายแก่นี ้เป็ นคนยากเข็ญ แต่
อาหารนันประณี
้
ตเหมือนสุธาโภชน์ของท้ าวสักกะ”
ครัน้ พิจารณาอยูค่ รู่หนึง่ ก็ร้ ูวา่ เป็ นท้ าวสักกะ จึง
ต�ำหนิวา่ “พระองค์ทรงแย่งสมบัตขิ องคนเข็ญใจ
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เป็ นการกระท�ำที่ไม่สมควร เพราะผู้ใดก็ตามที่ถวาย
ทานแก่อาตมภาพในวันนี ้ จะได้ ต�ำแหน่งเสนาบดี
หรื อต�ำแหน่งมหาเศรษฐี ประจ�ำเมืองทีเดียว”

ทิพย์ กลิน่ ทิพย์ รสทิพย์ สัมผัสทิพย์ อายุ วรรณะ
สุข ยศ และอธิปไตยความเป็ นใหญ่ในสวรรค์ชนั ้
ดาวดึงส์

ท้ าวสักกะกราบเรี ยนว่า “แม้ ข้าพเจ้ าจะได้
เสวยสิริราชสมบัตใิ นเทวโลก แต่ก็จดั ว่าเป็ นคน
เข็ญใจในเทวโลก เพราะในปั จจุบนั เทพบุตรผู้มี
ศักดิ์เสมอกัน ๓ องค์ คือจูฬรถเทพบุตร มหารถ
เทพบุตร และอเนกวัณณเทพบุตรได้ ท�ำบุญถูกเนื ้อนาบุญ ได้ ไปบังเกิดใกล้ กบั ปราสาทของข้ าพเจ้ า
เป็ นผู้มีฤทธิ์มีเดชมากกว่าข้ าพเจ้ า เมื่อเทพบุตรทัง้
สามพาเทพนารี บริ วารไป ชมทิพยอุทยานผ่านมา
ทางวิมานของข้ าพเจ้ า เดชจากสรี ระของเทพบุตร
ทังสามนั
้
นท่
้ วมทับสรี ระของข้ าพเจ้ า ท�ำให้ ข้าพเจ้ า
ต้ องหลบเข้ าไปอยูใ่ นวิมาน เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ใครจะ
เข็ญใจกว่าข้ าพเจ้ าเป็ นไม่มี”

จากเรื่ องนี ้จะเห็นได้ วา่
การถวายทานถูก
ทักขิไณยบุคคลนัน้ ไม่ใช่ของง่าย แม้ แต่พระอินทร์
ยังต้ องอาศัยกุศโลบายจึงจะถวายทานได้ ส�ำเร็ จ จะ
ท�ำบุญต้ องอาศัยดวงปั ญญา และต้ องท�ำให้ ถกู เนื ้อ
นาบุญ จึงจะเป็ นผู้ถงึ พร้ อมด้ วยสมบัติทงั ้ ๓
ประการ คือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และ
นิพพานสมบัต  
ิ ดังนันนั
้ กสร้ างบารมีต้องฉลาดใน
การสร้ างบารมี ให้ พวกเราทุกคนได้ ตระหนักใน
เรื่ องการท�ำบุญที่ถกู หลักวิชากันให้ ดี และหมัน่
สัง่ สมบุญให้ เต็มที่ เต็มก�ำลัง ทังทาน
้
ศีล ภาวนา ที่
ส� ำ คั ญ คื อ ต้ องตั ง้ ใจปฏิ บั ติ ธ รรมให้ เข้ าถึ ง พระ
รัตนตรัยให้ ได้ กนั ทุกๆ คน

พระเถระได้ ฟังความทุกข์ของ พระอินทร์ แล้ ว
บังเกิดจิตเมตตาสงสาร จึงอนุโมทนาในกุศลเจตนา
ของพระองค์ ท้ าวสักกะถามว่า “เมื่อกระผมลวง
ถวายทาน กุศลจะเกิดขึ ้นหรื อไม่” ครัน้ ได้ รับค�ำ
ุ เหมือนกัน พระอินทร์ ร้ ูสกึ ปี ติใจมาก
ยืนยันว่าได้ บญ
ทรงไหว้ พระเถระ พาสุชาดาท�ำประทักษิณรอบพระ
เถระ แล้ วเหาะขึ ้นสูเ่ วหา พระองค์เกิดปี ติโสมนัสที่
ได้ ถวายทานด้ วยโภชนะที่เป็ นทิพย์เช่นนี ้ จึงเปล่ง
อุทานขึ ้น ๓ ครัง้ ว่า “โอหนอ ทานนี ้เป็ นทานอันเลิศ
ั ้ ดีแล้ วในพระกัสสปเถระ”
เราได้ ตงไว้

พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๔๑ หน้ า ๑๒๑

ด้ วยอานิสงส์ที่ท้าวสักกะได้ ท�ำบุญใหญ่ โดย
เป็ นผู้ท�ำบุญที่ประกอบด้ วยสมบัติ ๓ ประการ คือ
เขตสมบัติ ให้ ทานที่ถงึ พร้ อมด้ วยบุญเขตอันยอด
เยี่ยม วัตถุสมบัติ ถึงพร้ อมด้ วยไทยธรรมอันเลิศ
และจิตสมบัติ ถึงพร้ อมด้ วยจิตที่เลื่อมใสอันไม่มี
ประมาณ นับว่าเป็ นการบ�ำเพ็ญทานที่สมบูรณ์ด้วย
องค์ ป ระกอบที่ จ ะเป็ นเหตุใ ห้ ไ ด้ ม หาสมบัติ ใ หญ่
บุญนัน้ จึงส่งผลให้ พระองค์ได้ เป็ นจอมเทพมีรัศมี
กายที่สว่างไสว ได้ ความเป็ นเลิศทังรู้ ปทิพย์ เสียง
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

อยูก่ ร็ กั จากก็คดิ ถึง
ทุ ก ชี วิ ต ตัง้ แต่ เ กิ ด มาจนกระทั่ง เติ บ โตเป็ น
ผู้ใหญ่ ล้ วนบ่ายหน้ าไปสูค่ วามตายทังสิ
้ ้น เพราะ
ทุกชีวิตต่างต้ องย่างก้ าวไปพร้ อมกับกาลเวลา ที่น�ำ
ความชราและความเสื่อมมาเยือนทุกขณะจิต พวก
เรานักสร้ างบารมีต้อง ให้ ชีวิตก้ าวไปพร้ อมกับการ
สร้ างความดี เราจะต้ องใช้ เวลาที่มีอยูอ่ ย่างจ�ำกัดนี ้
สร้ างบารมีให้ เต็มที่ เพื่อท�ำสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าที่สดุ ให้ เกิด
ขึ ้นทังต่
้ อตัวเราและต่อชาวโลก ด้ วยการประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรม อีกทังต้
้ องหมัน่ ฝึ กฝนอบรมตนเองด้ วย
การท�ำใจให้ หยุดนิ่ง เพราะเวลาที่ใจหยุดนิ่งเป็ น
เวลาที่ดีที่สดุ ในชีวิตของเราทุกคน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน
สาราณียสูตร ความว่า

ปฐม-

“ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
สาราณียธรรม ๖
ประการนี ้ คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี ้ เข้ าไปตัง้
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมประกอบด้ วยเมตตา
ในเพื่อนพรหมจรรย์ทงหลาย
ั้
ทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง แบ่งปั นลาภทังหลาย
้
ที่ประกอบด้ วยธรรม ได้
มาโดยธรรม แม้ โดยที่สดุ บิณฑบาต ย่อมบริ โภค
ร่วมกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทงหลายผู
ั้
้ มีศีล ภิกษุ
เป็ นผู้มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ดา่ ง ไม่พร้ อย เป็ นไท
อันวิญญูชนสรรเสริ ญ อันตัณหาทิฏฐิ ไม่ยดึ ถือ เป็ น
ไปพร้ อมเพื่อสมาธิ(Meditation) เสมอกันกับเพื่อน
พรหมจรรย์ทงหลาย
ั้
ทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง อนึง่
ทิฏฐิ อย่างใดอย่างหนึง่ อันเป็ นของประเสริ ฐ เป็ น
เครื่ องน�ำสัตว์ออกจากทุกข์ ย่อมน�ำออกเพื่อความ
๔๒

สิ ้นทุกข์โดยชอบแก่ผ้ กู ระท�ำทิฏฐิ อนั นัน้ มีอยู่ ภิกษุ
เป็ นผู้ถึงความเสมอกันด้ วยทิฏฐิ ในทิฏฐิ เห็นปาน
นันกั
้ บเพื่อนสหพรหมจารี ทังหลาย
้
ทังต่
้ อหน้ าและ
ลับหลัง ธรรม ๖ ประการเหล่านี ้แล เป็ นที่ตงแห่
ั้ ง
ความให้ ระลึกถึง เป็ นเครื่ องกระท�ำให้ เป็ นที่รัก เป็ น
เครื่ องกระท�ำให้ เป็ นที่เคารพ ย่อมเป็ นไปเพื่อความ
สงเคราะห์ เพื่อความไม่วิวาท เพื่อความสามัคคี
เพื่อความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน”
การบ�ำเพ็ญสาราณียธรรม คือ ธรรมเป็ นที่ตงั ้
แห่งความให้ ระลึกถึงกัน
จะเป็ นเหตุให้ สงั คม
ประเทศชาติ และคนทังโลกอยู
้
ร่ ่วมกันอย่างมีความ
สุข สาราณียธรรม ๖ ประการนี ้ หากบุคคลใดที่
หมัน่ บ�ำเพ็ญ บุคคลนันย่
้ อมเป็ นที่รักของคนรอบข้ าง จะเดินทางใกล้ หรื อไกล ก็สะดวกปลอดภัย
เพราะเทวดาคุ้มครองรักษา อยูท่ ี่ไหนใครก็รัก เมื่อ
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จากไปเขาก็คิดถึง
* ก่อนที่จะกล่าวถึงความส�ำคัญของสาราณียธรรมทัง้ ๖ ข้ อนี ้ หลวงพ่อขอ ยกตัวอย่างผู้ที่บ�ำเพ็ญ
สาราณียธรรมจนครบบริ บรู ณ์ แล้ วได้ ประสบผลดี
ซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิ ฎกมาเล่าเป็ นตัวอย่าง
ก่อน เรื่ องมีอยูว่ า่ พระติสสเถระ เมื่อออกบวชเป็ น
พระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา
และได้ รับฟั ง
โอวาทจากพระอุปัชฌาย์แล้ ว ท่านตังใจปฏิ
้
บตั ิ
ธรรมอย่างเคร่งครัดตลอดมา เป็ นพระที่สมบูรณ์
ด้ วยสิกขา ๓ คือ มีศีล สมาธิ ปั ญญาที่ บริ สทุ ธิ์
บริ บรู ณ์มาก ครัน้ ครบ ๕ พรรษาแล้ ว ท่านขอโอกาส
ปลีกตัวไปบ�ำเพ็ญกัมมัฏฐานตามล�ำพัง ณ ถ� ้ำแห่ง
หนึง่ แม้ จะอยูร่ ูปเดียว แต่ทา่ นก็มีจิตประกอบด้ วย
เมตตา หมัน่ เจริ ญสาราณียธรรมอยูเ่ นืองๆ ไม่เคย
ขาดเลย
วันหนึง่ พระมหาเถระ ๕๐ รูป เดินทางมา
เยี่ยมเยียนท่านถึงที่พกั ท่านได้ ต้อนรับด้ วยความ
ยินดี และบ�ำเพ็ญอาคันตุกวัตรซึง่ เป็ นวัตรส�ำหรับ
แขกผู้มาเยือนได้ อย่างดีเยี่ยม คอยจัดแจงน� ้ำดื่มน� ้ำ
ใช้ มาเตรี ยมไว้ ทังยั
้ งกุลีกจุ อจัดหาสถานที่พกั ตาม
ถ� ้ำต่างๆ ท่านได้ อ�ำนวยความสะดวกทุกอย่างให้
พระอาคันตุกะได้ อาศัยอยูอ่ ย่างสะดวกสบาย ทุก
รูป
รุ่งขึ ้น พระเถระทัง้ ๕๐ รูป ได้ ออกบิณฑบาต
ไปตามหมูบ่ ้ าน แต่ไม่ได้ รับบิณฑบาตจากญาติโยม
เลย เมื่อเห็นว่าสายแล้ ว ต่างพากันอุ้มบาตรเปล่า
กลับที่พกั เมื่อกลับมาถึง พระติสสเถระก็ออกมารับ
บาตรจากพระสังฆเถระ ท่านสังเกตเห็นว่าแต่ละรูป
ไม่ได้ รับอาหารแม้ แต่ทพั พีเดียว จึงกราบเรี ยนว่า
“ขอให้ พระเถระทุกรูปได้ นงั่ รอในถ� ้ำนี ้ก่อน กระผม
ขอโอกาสออกไปบิณฑบาตมาถวายเอง”
ภิกษุรูปเดียวจะ
พระสังฆเถระสงสัยว่า
สามารถบิณฑบาตเลี ้ยงพระถึง ๕๐ รูปได้ อย่างไร

จึงถามพระติสสเถระว่า “พวกเรามีกนั ถึง ๕๐ รูป
อุตส่าห์แยกย้ ายกันออกไปคนละทาง ยังไม่เห็นใคร
มีจิตศรัทธามาใส่บาตรแม้ แต่คนเดียว แล้ วท่านไป
รูปเดียว จะมีญาติโยมที่ไหนมาตักบาตร อีกทังถึ
้ ง
แม้ ได้ อาหารมาเต็มบาตร ก็ไม่สามารถที่จะเลี ้ยง
พระได้ ทงหมด”
ั้
พระติสสเถระตอบด้ วยความถ่อมตนว่า “ท่าน
ขอรับ กระผมเป็ นภิกษุประจ�ำถิ่น พอที่จะ
บิณฑบาตมาได้ โดยไม่ลำ� บากจนเกินไป และด้ วย
จะท�ำให้ ผม
บุญของพระเถรานุเถระทังหลาย
้
สามารถหาภัตตาหารมา ถวายได้ ในวันนี ้” จากนัน้
ท่ า นก็ ค รองจี ว รเดิ น ถื อ บาตรมุ่ ง หน้ าเข้ าไปใน
หมูบ่ ้ าน พร้ อมกับตังกั
้ ลยาณจิตไปในเบื ้องหน้ า ให้
ผู้มีบุญได้ มาท�ำบุญกับภิกษุ สงฆ์ผ้ ูเป็ นเนือ้ นาบุญ
อันเลิศ
ด้ วยอานิสงส์ที่ ท่านบ�ำเพ็ญสาราณียธรรมมา
นาน ท�ำให้ มหาอุบาสิกาผู้ใจบุญท่านหนึง่ ซึง่ อาศัย
อยูไ่ ม่ไกลจากหมูบ่ ้ านที่พระ เถระเข้ าไปบิณฑบาต
เกิดกุศลจิตศรัทธาอย่างแรงกล้ า อยากท�ำบุญเป็ น
สังฆทาน นางได้ จดั เตรี ยมน� ้ำนมและอาหารคอย
พระเถระ ทันทีที่พระเถระมาถึงประตูบ้าน นางได้
ถวายอาหารจนเต็มบาตร พระเถระรับแล้ วก็น�ำ
อาหารกลับไปถวายพระอีก ๕๐ รูปที่ก�ำลังรอคอย
อยูใ่ นถ� ้ำ
พระติ ส สเถระน� ำ บิ ณ ฑบาตพร้ อมด้ ว ยข้ า ว
ปลาอาหารที่มหาอุบาสิกาจัดเตรี ยมไว้ นนั ้ เข้ าไป
ถวายพระเถระทัง้ ๕๐ รูป กล่าวเชื ้อเชิญให้ ทา่ นฉัน
้ ถวายอาหารจนพอเพียงแก่
ตามสบาย จากนันได้
ความต้ องการของพระเถระทุกรูป ส่วนตัวท่านเอง
นันก็
้ ฉนั พอยังอัตภาพให้ เป็ นไปได้ เท่านัน้
หลังจากฉันภัตตาหารแล้ ว พระสังฆเถระถาม
พระติสสะว่า “ท่านได้ บรรลุโลกุตรธรรมหรื อยัง”
พระติสสเถระตอบว่า โลกุตรธรรมของท่านนันไม่
้ มี
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๔๓

หรอก ครัน้ ถูกถามต่อไปว่า “ถ้ าเช่นนัน้ ท่านคงได้
ฌานกระมัง” ท่านก็ตอบปฏิเสธอีก ค�ำตอบของ
ท่านยิ่งท�ำให้ พระมหาเถระทัง้ ๕๐ รูป เกิดความ
กังขาขึ ้นมาในใจ ทังอั
้ ศจรรย์ใจในคุณธรรมของ
พระติสสเถระ จึงไต่ถามต่อไปว่า “เมื่อไม่มีคณ
ุ
วิเศษภายในอะไรเลย ท�ำไมท่านจึงไม่ล�ำบากใน
อาหารบิณฑบาต อีกทังเป็
้ นที่รักยิ่งนัก”

ต้ องหมัน่ ปฏิบตั เิ พื่อให้ บรรลุธรรมนัน้ หากท�ำได้ เช่น
นี ้ จะท�ำให้ เราเป็ นที่รักที่เคารพของทังมนุ
้ ษย์และ
เทวา จะได้ รับการสงเคราะห์สนับสนุนในทุกเรื่ อง
จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากการทะเลาะวิวาท
มีแต่ความสมัครสมานสามัคคี
เป็ นน� ้ำหนึง่ ใจ
เดียวกัน เมื่อเห็นอานิสงส์ใหญ่เช่นนี ้แล้ ว ขอให้
ตังใจน�
้ ำไปปฏิบตั ใิ ห้ ได้ กนั ทุกคน

พระเถระตอบว่า ท่านได้ บ�ำเพ็ญสาราณียธรรมมาตังแต่
้ ออกบวช เมื่อท่านบ�ำเพ็ญได้ ครบ
บริ บรู ณ์แล้ ว แม้ มีภิกษุแสนรูปต้ องการภัต ของที่อยู่
ในบาตรก็ไม่มีวนั หมด นี่เป็ นเพราะอานิสงส์การ
บ�ำเพ็ญสาราณียธรรมให้ บริ บรู ณ์   เมื่อพระเถระทัง้
๕๐ รูปฟั งแล้ วต่างพากันอนุโมทนาสาธุการ ใน
คุณธรรมภายในอันยอดเยี่ยมของท่าน ทังๆ
้ ที่เป็ น
เพียงสมมติสงฆ์ ยังไม่ได้ บรรลุโลกุตรธรรมขันสู
้ ง
แต่กลับเป็ นผู้มีจิตใจงดงามสูงส่ง มีข้อวัตรปฏิบตั ทิ ี่
เมื่อเหล่ามหาเถระพัก
น่าเคารพเลื่อมใสยิ่งนัก
อาศัยอยู่ ๓ ราตรี ก็ลาจากไปด้ วยความประทับใจ

พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๓๖ หน้ า ๕๔๐

จากตัวอย่างนี ้ จะเห็นได้ วา่ อานิสงส์การ
บ�ำเพ็ญสาราณียธรรม หากท�ำได้ บริ บรู ณ์แล้ ว จะ
เป็ นผู้ที่มีโภคทรัพย์สมบัติตกั ไม่พร่องกันเลยทีเดียว
เพราะด้ วยอานุภาพของใจที่แผ่ขยายกว้ างออกไป
ไม่มีประมาณนัน้ จะส่งผลให้ เราส�ำเร็จสมปรารถนา
ในทุกสิง่ อย่างเป็ นอัศจรรย์   เพราะฉะนัน้ ให้ พวก
วจีกรรม
เราตังใจมั
้ น่ ว่า เราจะเข้ าไปตังกายกรรม
้
มโนกรรมที่ประกอบด้ วยเมตตาต่อเพื่อนร่ วมโลก
และสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
ทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง
เราจะไม่หวงแหนสมบัตทิ ี่มีอยู่ จะขจัดความ
ตระหนี่ออกจากใจ ด้ วยการแบ่งปั นสิง่ ของที่ตนเอง
ให้ ตงใจมั
มีให้ แก่ผ้ อู ื่น
ั ้ น่ ว่าจะหมัน่ รักษาศีลให้
บริ สทุ ธิ์ ไม่ให้ ขาด ไม่ทะลุ ไม่ดา่ ง ไม่ให้ พร้ อย และ
ประการสุดท้ าย คือสัมมาทิฏฐิ หรื อสัมมาปฏิบตั ิ
ใดๆ ที่เป็ นไปเพื่อให้ ได้ บรรลุมรรคผลนิพพาน เรา

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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บอกข่าวร้าย..

แบบไม่ทำ� ร้ายคนฟัง
เรียบเรียงจากรายการ : ทันโลก ทันธรรม

เหตุการณ์ไม่ได้ ไม่ร้ ูวา่ อะไรเกิดขึ ้นกับตนเองหรื อ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ใน โลกของเรามี 2 ด้ านเสมอ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสว่า เป็ นโลกธรรม 8 ก็คือ ในเมื่อมี
ลาภ มียศ มีสรรเสริ ญ สุข นัน้ เราก็จะต้ องเจอกับ
การเสื่อมลาภเสื่อมยศ การนินทา และความทุกข์
ค่ะ ในเมื่อการเผชิญข่าวร้ าย หรื อเรื่ องร้ าย ๆ เป็ น
เรื่ องปกติ สิง่ หนึง่ ที่เราจะต้ องเรี ยนรู้ก็คือ เราจะแจ้ ง
ข่ า วร้ ายให้ กับ คนที่ เ รารั ก อย่ า งไรโดยไม่ ท� ำ ร้ าย
จิตใจเขา
ทุกคนก็ต้องมีทงข่
ั ้ าวดีข่าวร้ ายในชีวิตนะครับ
แล้ วก็การบอกข่าวร้ ายนี่ ความจริ งแล้ ว ก็ต้อง
ยอมรับว่าไม่ได้ เป็ นเรื่ องที่นา่ ยินดีเลย แต่บางครัง้
การบอกข่าวร้ ายผิดที่ผิดเวลานี่ ยิ่งจะเป็ นเรื่ อง
สร้ างความล� ำ บากแล้ ว ก็ แ ย่ห นัก ขึน้ ไปอี ก เพราะ
ฉะนันความยาก
้
ของเรื่ องนี ้ก็คือว่า มันไม่ใช่ เรื่ อง
ง่ายทังผู
้ ้ บอกข่าวร้ าย แล้ วก็ผ้ ทู ี่รับฟั งด้ วย เพราะ
ฉะนันจึ
้ งต้ องอาจจะมีการที่จะศึกษา
ในของเรื่ องปฏิกิริยาว่าเวลามีข่าวร้ ายคนเรา
จะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้ างซึง่ ดอกเตอร์ อลิซาเบธ   
คูเบอร์ รอส นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั เขาก็สรุปว่า
ปฏิกิริยาของมนุษย์มีอยู่ 5 ขันตอนเวลาพบกั
้
บข่าว
ร้ าย คือ
ขันแรก
้
คือการตกใจอย่างแรงที่เรี ยกว่า
Shock  แล้ วก็ปฏิเสธไม่จริ ง ๆ เป็ นไปไม่ได้ คือก็จะมี
อาการชา แล้ วขาดความรู้สกึ ไปชัว่ ขณะหนึง่ แล้ ว
รู้สกึ ไม่ใช่ตวั เองไม่สามารถที่จะตัง้ สติได้ ล�ำดับ

ขันที
้ ่ 2 ก็จะเริ่ มเกิดความรู้สกึ โกรธหรื อเพ่ง
โทษ ก็คือรู้สกึ ว่า เอ๊ ะ ท�ำไมเหตุการณ์นี ้ต้ องมาเกิด
กับตัวเอง ท�ำไมไม่เกิดกับคนอื่น พยายามโทษว่า
เป็ นความผิดของคนใดคนหนึง่ หรื อบางครัง้ โทษ
แม้ กบั สิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็ นเรื่ องของการโทษพลัง
ที่เหนือ ธรรมชาติไป
ขันที
้ ่ 3 ก็คือเป็ นขันของการต่
้
อรองคือว่าใน
ส่วนที่เรายอมรับไม่ได้ ก็จะเริ่ มต่อรอง แล้ วว่า ขอให้
ผ่านช่วงนี ้ไปก่อนได้ ไหม คือพยายามที่จะหาพื ้นที่ที่
สร้ างความมัน่ ใจในตัวเองใหม่ขึ ้นมา ก็เลยเป็ นเรื่ อง
เหมือนกับเป็ นการปลอบใจตัวเอง คือมีความรู้สกึ
ว่าตัวเองที่เกิดขึ ้นมามันยังยอมรับไม่ได้
ขันตอนที
้
่ 4 คือขันตอนของความซึ
้
มเศร้ า คือ
เป็ นสภาวะ ที่เราไม่สามารถที่จะจัดการอะไร อะไร
ได้ คือทุกอย่างมันเหนือความควบคุม คือไม่
สามารถจัดการกับปั ญหาได้ ไม่สามารถจะบังคับ
ได้ วา่ สิง่ ที่เกิดขึ ้นจะเอาหรื อไม่เอา เพราะฉะนันนี
้ ่
ช่วงซึมเศร้ านี่ เป็ นช่วงที่ต้องระมัดระวัง เพราะว่า
อาจจะมีอาการอย่างอื่นมากขึ ้น เช่น การท�ำร้ ายตัว
เองหรื อว่าท�ำร้ ายผู้อื่น ตรงขันตอนนี
้
้ก็ต้องเป็ นขัน้
ตอนที่จะต้ องผ่านไปให้ ได้
ขันตอนที
้
่ 5 คือขันตอนสุ
้
ดท้ ายก็เป็ นขัน้
ยอมรับคือว่าเมื่อ เวลาผ่านไปช่วงระยะหนึง่ ไม่วา่
จะระยะสัน้ หรื อระยะยาวสติฟื้นคืนมาความรู้ สึก
แย่ ๆ ก็คืนไป อารมณ์เศร้ าก็คอ่ ย ๆ ลดลง เพราะ
ฉะนันอี
้ กอย่างหนึง่
ก็คือเราเริ่ มได้ รับข้ อมูลใหม่
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เริ่ มรู้วา่ บางอย่างนี่ มันเป็ นความสูญเสียไปแล้ ว
เอาคืนมาไม่ได้ แล้ วก็เลยเหมือนกับว่าบางอย่าง
มันเป็ นสิง่ ที่ผา่ นไปแล้ วแก้ ไขก็ไม่ได้ เอาคืน มาก็ไม่
ได้ มันก็ต้องปล่อยให้ ผา่ นไป    

แล้วเราจะลัดขั้นตอนได้ไหม
จาก 1 แล้วไป 5 เลยอย่างนี้
ไม่ต้องผ่าน 2-3-4 ???
ความจริ งแล้ ว ถ้ าเราที่จะท�ำให้ เกิดอาการรับ
ข้ อมูลข่าวสารแล้ ว เข้ าไปถึงขันที
้ ่ยอมรับได้ ก็ต้องมี
วิธี ก็คือวิธีในการที่จะบอกข่าวร้ ายอย่างเตรี ยม
ตัวอย่างมาอย่างดี อย่างที่บอกไปตังแต่
้ ต้นแล้ วว่า
การบอกข่าวร้ ายยากพอ ๆ กับการฟั งข่าวร้ าย
เพราะฉะนันถ้
้ าเราเตรี ยมตัวทังสองด้
้
าน คือการ  
เตรี ยมตัวฟั งข่าวร้ าย ก็คือเป็ นสิง่ ที่เหมือนกับว่าเรา
ต้ องพร้ อมเสมอเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ ้นในโลก นี ้ไม่มี
อะไรแน่นอน เราก็ได้ เรี ยนรู้ไปแล้ วว่าขันตอนของ
้
การปฏิกิริยาต่อข่าวร้ ายมีอยู่ 5 ข้ อ ถ้ าเราเรี ยนรู้ใน
เราก็
เรื่ องนี ้แล้ วไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ ้นกับตัวเรา
พร้ อมเสมอเราก็ลดั ขันตอนได้
้
ขนหนึ
ั ้ ง่ แต่อีกขันหนึ
้ ง่
ที่ส�ำคัญ คือคนพูดนี่ละ่

การเตรียมตัวของคนพูด
ต้ องเตรี ยมตัววิธีบอกข่าวร้ าย

บางครัง้

แน่นอน ทุกคนจะต้ องรับบทบาทนี ้ไม่วนั ใดก็วนั
หนึง่
เพราะฉะนันเราต้
้
องเริ่ มต้ นจากตัวเราก่อน
ว่า.....
ขัน้ ที่ 1  ข่าวร้ ายที่เราได้ รับมาแล้ วเราจะต้ อง
บอกต่อ ตัวเรานี่เหมาะสมไหมที่จะบอกครับ ถ้ าเรา
จัดการตัวเราเองได้ จัดการกับอารมณ์ของเราได้ เรา
ก็เหมาะสมที่จะบอกไหมนะครับ เราผ่านขันตอน
้
ขันแรกคื
้
อตกใจ ช๊ อค ปฏิเสธ ตื่นเต้ น เสียใจอะไรก็
แล้ วแต่ มีความโกรธ แล้ วเราก็ตงสติ
ั ้ ได้ ทนั ที อย่างนี ้
เราก็เหมาะที่จะเป็ นคนพูดนะครับ บอกข่าวร้ ายนัน  ้
เพราะฉะนัน้ เมื่อเราผ่านขัน้ ตอนทางอารมณ์ แล้ ว
้ ได้
เราจัดการได้ เสร็ จเรี ยบร้ อยหมด แล้ ว เราตังสติ
แล้ วก็ต้องพยายามท�ำความเข้ าใจในเรื่ องที่เราจะ
พูดต้ องคอยซัก ซ้ อม แล้ วเรื่ องที่เราจะพูดทังหมดก็
้
ต้ องมีการเตรี ยมการเรี ยบเรี ยงค�ำพูด กระชับ สัน้ ๆ
แต่ได้ ใจความ แล้ วก็มีการซักซ้ อม แล้ วพิจารณาวิธี
สื่อสาร จริ ง ๆ แล้ ว คือว่า การสื่อสารมีได้ หลาย
แบบนะครับ ส่งเป็ นข้ อความ โทรศัพท์ไป แต่สว่ น
ใหญ่แล้ วข่าวร้ ายแล้ วนี่ต้องพูดต่อหน้ าแล้ วก็การที่
จะเข้ าไปพูดรู้ ว่าสิง่ ไหนควรพูด สิง่ ไหนไม่ควรพูด
แล้ วก็ต้องรู้จกั ยืดหยุน่
แล้ วก็ฝึกฝนด้ วย
เวลาเขาตอบกลับมาหรื ออะไร   
ประนีประนอม
ต่าง ๆ เหล่านี ้ เราต้ องรู้วิธีที่จะประคับประคอง
ประคับประคองอารมณ์นนไป
สถานการณ์นนั ้
ั้
อย่างไร
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เวลาพูดก็อย่าไปเผชิญหน้ า ก็คือ นัง่ เฉียง ๆ
แล้ วก็ทา่ ทีผอ่ นคลาย ไม่กอดอกหรื อไม่ไขว่ห้างแต่
พยายามโน้ มตัว เข้ าไปหาผู้ฟัง ภาษากายนี่ส�ำคัญ
จะท�ำให้ เกิดรู้สกึ กดดัน ถ้ าภาษากายไม่ดี
ขัน้ ที่ 2 ต้ องให้ ความส�ำคัญกับสถานที่และ
เวลา สถานที่ก็ต้องสงบเป็ นส่วนตัว ถ้ าเกิดเรา
จ�ำเป็ นที่จะต้ องพูดในห้ องท�ำงาน ในที่ท�ำงานอาจ
จะต้ องเข้ าไปในห้ องประชุมแล้ วก็ปิดผ้ าม่านลงนิด
หนึง่ แต่ก็ไม่ต้องให้ ถงึ กับมืด คือต้ องให้ มีความ
สว่างเข้ า ให้ มีความเป็ นส่วนตัว อย่างตรงไหนที่มนั
เป็ นนัน่ เราก็อาจจะเอาฉากลงมา คือท�ำมุมนิดหนึง่
หรื ออะไรอย่างนี ้ เพื่อที่จะให้ สถานที่มีความเป็ น
ส่วนตัวระดับหนึง่ เวลาก็เกี่ยวข้ องเหมือนกันเวลาที่
พูด บางครัง้ การรอคอย มันจ�ำเป็ นต้ องรอ แต่บาง
อย่างมันรอไม่ได้ อย่างเช่นเรื่ องอุบตั เิ หตุ
เพราะฉะนัน้ ก็ ต้องดูว่า เขาพร้ อมที่ จ ะรั บ ฟั ง
หรื อยัง แล้ วก็เครื่ องมือสื่อสารอะไรนี่ ควรจะปิ ด
เพราะในระหว่างที่ก�ำลังพูดข่าวร้ ายอยูด่ ี ๆ เสียง
โทรศัพท์ดงั มันจะไปท�ำลายสมาธิทกุ อย่าง  
ขัน้ ตอนที่ 3 เขาเริ่ มต้ นฟั งอีกฝ่ ายอย่างตังใจ
้
ก่อนก็คือผู้เชี่ยวชาญเขาแนะน�ำว่าให้ เรา ถามไป
ก่อนใส่ใจเขา ความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายหนึง่ ตอนนี ้เป็ น
อย่างไรบ้ าง เวลาอีกฝ่ ายตอบกลับมาเหมือนกับพูด
คุยกันเฉย ๆ นะครับ เราก็ตงใจรั
ั ้ บฟั ง เสร็จแล้ ว
เวลาตอบกลับนี่ ก็ควรจะมีค�ำของประโยคสุดท้ าย
ของผู้พดู เหมือนกับว่าเราใส่ใจค�ำพูดของเขาไม่ใช่
ว่า อยากจะพูดอะไรก็พดู ไป คือเหมือนกับว่าเรา
ตอบสนองในค�ำพูดที่รับฟั งมาแล้ วก็ตอบกลับด้ วย
ประโยคสุด ท้ ายนันด้
้ วย
ขัน้ ตอนที่ 4 ในการเตรี ยมตัวคือในเมื่อเรา
บอกข่าวร้ ายออกไปผู้ฟังย่อมมีอารมณ์ผ้ ฟู ั งย่อม มี
ปฏิกิริยาหลายอย่าง มีความเป็ นไปได้ หลายอย่าง
เพราะฉะนัน้ ตอนนี ้ก็คือว่า ความสงบสยบความ

เคลื่อนไหว คือเราต้ องพร้ อมในการที่เราจะตังรั้ บ
อารมณ์ การกระท�ำ หรื ออะไรต่าง ๆ ที่จะตอบสนอง
ออกมา แน่นอน ถ้ าเกิดว่า ถ้ าเราตอบรับด้ วย
อารมณ์ ด้ ว ยผลลัพ ท์ ไ ม่ น่ า จะดี ก็ คื อ ต่ า งคนต่ า ง
Emotion กันไปทัว่ กันไปหมดเลย ไม่ได้ ชว่ ยท�ำให้
สถานการณ์อะไรดีขึ ้นเลย
เพราะฉะนันผู
้ ้ เชี่ยวชาญแนะน�ำว่า คนที่พดู
ข่าวร้ ายนี่ ต้ องสะกดอารมณ์ ต้ องตังสติ
้
แล้ วก็
อดทน แล้ วนิ่งสงบ วิธีที่ดีที่สดุ คือ การแสดงความ
และแสดงความเข้ าอกเข้ าใจ
เห็นอกเห็นใจ
พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความรู้สกึ ร่วมกับ
คูส่ นทนา ในขณะเดียวกัน ถ้ าหากมันเป็ นเรื่ องร้ าย
ๆ ที่อาจไปกระทบบุคคลอื่น มีปฏิกิริยาตอบสนอง
ออกมาอย่างรุ นแรงก็ไม่ควรจะไปซ� ้ำไม่ควรจะชวน
กันไปเข้ ารก เข้ าพงเลย เราต้ องตังสติ
้ แล้ วแสดง
คือเราอย่าไปตาม
ความเห็นใจเขาอย่างเดียว
อารมณ์เขา เราต้ องตังสติ
้ เรากลับ ไม่งนก็
ั ้ คือไป
ด้ วยกันเลย
ข้ อสุดท้ าย คือ ถ้ าเราไม่ไหวให้ หาตัวช่วย ก็
คื อ ถ้ าเรื่ อ งไหนที่ เ ราประเมิ น แล้ ว มั น เกิ น ก� ำ ลัง
ต้ องหาผู้ชว่ ย ข่าวร้ ายต่าง ๆ มันมักจะมีอยู่ 2 อย่าง
คือ ความสูญเสีย ในเรื่ องของการสูญเสีย แน่นอน
ให้ เ ราประเมิ น มัน เป็ นเรื่ อ งของการสูญ เสี ย อะไร
สูญเสียคนรัก สูญเสียของรัก สูญเสียสิง่ ที่ตนเองตัง้
ความหวังเอาไว้ ตงใจเอาไว้
ั้
กับอันสุดท้ ายก็คือสูญ
เสียคุณค่าของความเป็ นคนในตัวของคนนันด้
้ วย
บางครัง้ มันมาพร้ อม ๆ กัน ต้ องดูให้ ดี ถ้ า
ประเมินแล้ วคิดว่า ชักเห็นท่าไม่ดี ถ้ าเราจะให้ การ
บอกข่าวร้ ายนี ้ผ่านไปอย่างด้ วยดี อาจจะต้ องมอง
ตัวช่วย เช่น ดูเรื่ องสมาชิกในครอบครัว ดูวา่ เพื่อน
สนิทหรื อบุคคลที่เขาเคารพรักมาร่วมฟั งด้ วย อย่าง
น้ อยที่สดุ นี่ เขาก็จะรู้สกึ ผ่อนคลาย แล้ วก้ อ รู้สกึ ว่า
มีคนที่รักเขา แล้ วก็เขาไว้ วางใจอยูเ่ คียงข้ างเขา
แล้ วก็มีความเห็นอกเห็นใจ แต่วา่ เราบอกข่าวร้ าย
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ด้ วยความปรารถนาดีอย่างจริ งใจ แล้ วก็ท�ำให้ ขา่ ว
ร้ ายนันผ่
้ านไปได้ ด้วยดี

เราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไหม?
ในการบอกข่าวร้าย
ความจริ งแล้ วก็คือ
เราต้ องเตรี ยมค�ำพูด
เตรี ยมแสดงความเห็นอกเห็นใจ แล้ วก็อย่าลืม
เตรี ยมกระดาษทิชชูไ่ ปด้ วย   เพราะว่าพอถึงเวลา
วิ่งหากระดาษทิชชูก่ นั รู้สกึ เหมือน Move   มันขัด  
นิดหนึง่ คือพอถึงเวลาแล้ ว เอ๊ ะ ทิชชูอ่ ยูไ่ หน
ข่ า วร้ ายอาจเกิ ด ขึน้ ทุก วัน อะไรก็ เ กิ ด ขึน้ ได้
เพราะฉะนัน้ การเตรี ยมตัวต้ องเตรี ยมตัวทุกขณะ
จิตเลย ค่ะ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสกับพระอานนท์ที่วา่ ให้ ระลึกถึงความตายตลอด
เวลา
นอกจากความตายแล้ วเราก็อาจสูญเสียอย่างอื่น
ในโลกธรรม 8 ไม่วา่ จะเป็ น ลาภ ยศ สรรเสริ ญ หรื อ
ว่าสุข ซึง่ เราอาจสูญเสียไปได้ ถ้ าเราเตรี ยมใจให้
พร้ อมอะไรมากระทบก็ไม่กระเทือน อย่างนัน้ จะ
เป็ นเรื่ องที่ดีที่สดุ
ตรงนี ก้ ็ เ ป็ นส่ ว นของทัน โลกแต่ ใ นส่ ว นของ  
ทันธรรม พระอาจารย์ พระมหา ดร.สมชาย          
ฐานวุฒโฒ ท่านจะมีวิธีการเตรี ยมตัวให้ เราบอก
ข่าวร้ ายอย่างไม่กระทบกระเทือนใจผู้ฟังอย่างไร ?
๔๘

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ : เจริ ญ พร  วันนี ้
เรามาคุยกันเรื่ อง บอกข่าวร้ ายแบบไม่ท�ำร้ ายคนฟั ง
ความจริ งต้ องบอกว่าไม่ใช่ข่าวร้ ายอย่างเดียวนะ
แม้ แต่ขา่ วดี ดีมากเกินนี่ รู้แบบกะทันหันบางทีช็อค
ตายไปก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนัน้ จริ ง ๆ ต้ องบอก
การบอกข่าวแบบไม่ท�ำร้ ายคนฟั ง
เราคงได้ ยินข่าว
ตอนที่มหาวิทยาลัยทาง     
อิสานถูกยุบ มีคณ
ุ ครูทา่ นหนึง่ เขาไปสมัครเรี ยน
การบริ หารการศึกษา กะว่าจะเป็ นวุฒิที่เป็ นเครดิต
เป็ นความรู้แล้ วก็ใช้ ไต่เต้ าให้ มีความก้ าวหน้ า ใน
หน้ าที่การงานอุตสาห์จ่ายเงินจ่ายทองค่าเล่าเรี ยน
นี่ก็เป็ นแสนนะ แล้ วก็ไปเรี ยนหนังสือท�ำตามกติกา
ทุกอย่างจนกระทัง่ จบมหาวิทยาลัยมีปัญหาพอดี มี
คณะกรรมการส่วนกลางส่งเข้ ามาดูแล
พอ
มหาวิทยาลัยถูกยุบ ตัวเองไม่ได้ ปริ ญญาโทเท่านัน้
เอง พอทราบข่าว ช็อคเสียชีวิตไปเลย แต่ขา่ วร้ าย
มาถึงตูมเดียว ช็อคเลย เพราะคาดหวังไว้ สงู มาก
อย่างนี ้ก็มี
เป็ นเพราะคนท�ำมาหากิน
อีกรายหนึง่ นี่
ปรากฏว่าไปถูกลอตเตอรี่ รางวัลที่ 1 แจ๊ กพอทได้ มา
34 ล้ าน ช็อคคาโรงพักเลยต้ องเอารถพยาบาลมา
ส่ง โชคดียงั ไม่ตายนะ ฟื น้ ขึ ้นมาได้ เกือบจะไม่ได้ ใช้
รางวัลตัง้ สามสิบกว่าล้ าน เพราะข่าวดีมาเร็ วเกิน
เตรี ยมตัวเตรี ยมใจไม่ทนั
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เพราะฉะนัน้ เราจะแจ้ งข่าวบอกข่าวใครต้ อง
ดูตรงนี ้ให้ ดี ข่าวร้ ายก็ต้องระวังให้ มากพิเศษ แต่แม้
ข่าวดี ดีเกิน แล้ วดีใหญ่ ๆ นี่ก็มีโอกาสเกิดเรื่ อง
เหมือนกัน ถามว่าน� ้ำหนักในการที่เราเองจะพูด จะ
ต้ องบอกเขาว่าต้ องท�ำอย่างไร ถ้ าข่าวดีละ่ ก้ อไม่
ยาก อย่าตังใจจะ
้
เซอร์ ไพร์ สเขา เซอร์ ไพร์ สมากเกิน
ไป ช็อคไปทีเดียวนี่ แย่เลย ฉะนันอย่
้ าไปคิดเซอร์
ไพร์ สเขา ต้ องให้ เขาค่อย ๆ รู้ก็แล้ วกัน
เพราะโดยธรรมชาติคนเรา พอใจอยูแ่ ล้ วเรื่ อง
ข่าวดี อย่าให้ จโู่ จมเกินไปก็คงจะโอเค อันนี ้ไม่ยาก
แต่ในกรณีขา่ วร้ ายอันนี ้ละเอียดอ่อนมาก มันเป็ น
เรื่ องที่ มนุษย์ โดยทั่วไปไม่ปรารถนาที่ จะได้ รับฟั ง
แล้ วเราจะบอกเขาอย่างไรดีละ่ ขอให้ ร้ ูหลักอย่าง
หนึง่ ว่า ถ้ ามาอย่างพรวดพราด บางทีมนั ตังหลั
้ ก
เตรี ยมใจไม่ทนั เพราะฉะนันเราเองต้
้
องใจเย็น ๆ
ไม่ใช่วา่ รู้อะไรมาปั๊ บ เจอปั๊ บ เม๊ าส์เลยพูดเลย อีก
ฝ่ ายตังตั
้ ว ตังหลั
้ กไม่ทนั ช็อคตายไปเลย หรื อว่าซึม
เศร้ า เกิดอาการขึ ้นมา
เราลองมาดูหลักที่พระพุทธเจ้ าพระองค์ ตรัส
มีกรณีหนึง่ เคยยกตัวอย่างเรื่ องนี ้หลายครัง้ คือพระ
เจ้ าปเสนทิโกศลพระองค์ เป็ นกษัตริ ย์แคว้ นโกศล
เป็ นมหาราชยุคหนึง่ ในแคว้ นนัน้ แล้ วพระมเหสีคือ
พระนางมัลลิกานี่เป็ นคนใจบุญนะ ใจบุญสุนทาน
ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ เป็ นผู้ที่ให้ ค�ำ
แนะน�ำให้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลได้ ให้ ทานที่ เลิศ
ที่สดุ ที่เรี ยกว่า อัสทิสทาน คือทานไม่มีใครเสมอเลย
นี่ แต่วา่ วิบากกรรมในอดีตก็ตามมาทัน มีอยูค่ ราว
หนึ่งพระนางไปเข้ าห้ องน� ้ำแล้ วมีสนุ บั ตัวโปรดเข้ า
มาด้ วย ปรากฏว่าสุนขั โดนตัวปั๊ บใจอ่อนวูบวาบไป
เลยมีอะไรอะไรกับสุนขั เลยสาเหตุเป็ นเพราะว่าภพ
ในอดีตเคยเป็ นสามีของพระนาง รักกันมาก แล้ วก็
อธิ ษ ฐานจิ ต ว่า เกิ ด กัน ภพใดชาติ ใ ดขอให้ เ จอกัน
แล้ วได้ เป็ นสามีภรรยากัน อีก ไปอธิษฐานผิดเพราะ
คนเรามีสามีภรรยาจะรั กใคร่ ดูดดื่มปานใดก็ตาม
แต่ละคนท�ำบุญ ท�ำกรรมไม่เท่ากันใช่ไหม รักกัน    

ก็จริ ง
บางทีภรรยาใจบุญ สามีไปนัง่ กินเหล้ าเป็ น
ต้ น พอตายไปคนละภพละภูมิสิ ภรรยาสร้ างบุญไว้
ดีมาเกิดเป็ นมเหสีกษัตริ ย์ ฝ่ ายสามีไปเกิดเป็ นสุนขั
แต่ด้วยแรงอธิ ษฐานนัน่ เองพอไปเจอกันปุ๊ บถูกตัว
ใจอ่อนวูบวาบไปเลยนี่ ไปมีอะไรกับสุนขั ทังที
้ ่ปกติ
เป็ นคนใจบุญมาก ฝ่ ายพระเจ้ าปเสนทิโกศลดูที่
ระเบียงมองมาเห็นพอดี โกรธมาก ไปตามพระนาง
มัลลิกามา เจ้ าหญิงถ่อยไปท�ำอย่างนัน้ ได้ อย่างไร
เสียเกียรติยศศักดิ์ศรี หมด แต่พระนางมัลลิกาเป็ น
คนฉลาด พระเจ้ าปเสนทิโกศลเป็ นคนหัวทึบ ๆ
หน่อย ปฏิภาณไหวพริ บพระนางมัลลิกาดีมาก แก้
ทันทีบอกว่า อะไรหรื อคะเกิดอะไรขึ ้น พระเจ้ า         
ปเสนทิโกศลบอกว่า อย่ามาท�ำพูดดีไปมีอะไรกับ
สุนขั ในห้ องน� ้ำ  พระนางมัลลิกาก็บอกว่า เปล่าเลย
ไม่เห็นมีอะไรเลย อ้ าวก็แต่เห็นเขาบอกว่าห้ องน� ้ำ
นันมี
้ อาถรรพ์นะใครเข้ าไปจะเห็นภาพแปลก ๆ ไหน
พระองค์ลองเข้ าไปดูสิ พอพระองค์เข้ าไปในห้ องน� ้ำ 
งง ๆ เดินเข้ า พระนางมัลลิกา ก็ท�ำเป็ นร้ องวี๊ดว๊ าย
ท�ำอย่างนันได้
้ อย่างไรเสียหายแล้ วบอกว่าพระองค์
ไปมี อะไร ๆ กับสัตว์นี่ พระเจ้ าปเสนทิโกศลบอก
ไม่มีอะไรนะ ไม่ได้ ท�ำอะไรนะ อย่าพูดเห็นอยูช่ ดั ๆ
พระเจ้ าปเสนทิโกศลก็นกึ ว่าห้ องน� ้ำนี ้มีอาถรรพ์ ให้
คนทุบทิ ้ง เรื่ องก็เลยคลี่คลายจบไป ถือว่าพระนาง
มัลลิกาเอาตัวรอดในชาตินี ้ แต่กฎแห่งกรรมน่ะ ไม่
รอดนะ ไปผิดศีลข้ อ 3 ด้ วย แล้ วแถมซ� ้ำด้ วยศีลข้ อ
4 อีก โกหกพระสวามีอีก พอก่อนตาย นึกถึงเรื่ องนี ้
แล้ วไม่สบายใจ จิตเศร้ าหมอง พอจิตเศร้ าหมอง
ต้ องไปอบายดูดวูบ่ ลงอเวจีมหานรกเลยนะ
พอพระนางมัลลิกาสวรรคต พระเจ้ าปเสนทิโกศลก็เสียอกเสียใจไปกราบพระพุทธเจ้ า ตังใจ
้
ถามว่าพระนางมัลลิกาไปเกิดที่ไหน
แต่
พระพุทธเจ้ าพระองค์ร้ ู ด้วยพุทธานุภาพว่าถ้ าบอก
ตอนนี ้นะตกนรกอยู่ พระเจ้ าปเสนทิโกศลรับไม่ได้
หรอกแล้ วเผลอ ๆ เดี๋ยวจะกลายเป็ นมิจฉาทิฎฐิ
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พระมเหสีเราสร้ างบุญขนาดนี ้ จะตกนรกได้ อย่างไร
ไม่เข้ าใจ รับไม่ได้ เดี๋ยวจะเสื่อมศรัทธา พระองค์ก็
เลยใช้ พทุ ธานุภาพ ท�ำให้ พระเจ้ าปเสนทิโกศล ลืม
คุยเรื่ องอื่น ๆ ก็ลืมไป กลับวังคุยเรื่ องอื่นลืมอีก 7
วัน พอ 7 วัน บุญที่พระนางมัลลิกาเทวีท�ำไว้
มากมายได้ ชอ่ งส่งผล ผลึบไปท�ำให้ พระนางนี่ใจใส
ขึ ้นแล้ วก็พ้นจากวิบากกรรมในอเวจีมหานรกไปเกิด
บน ดุสติ โลกสวรรค์ วันที่ 8 พระเจ้ าปเสนทิโกศล
มากราบพระพุทธเจ้ า
คราวนี ้ไม่ลืมแล้ ว
พระพุทธเจ้ าบอก พระนางมัลลิกาเทวีได้ ไปบังเกิด
ในสวรรค์ชนดุ
ั ้ สติ แล้ ว พระเจ้ าปเสนทิโกศลฟั งปั๊ บก็
บอก นึกแล้ วคนดีอย่างมเหสีของข้ าพระองค์ไม่ไป
เกิดในดุสติ บุรีแล้ วล่ะก้ อ ใครล่ะจะไปเกิดในสวรรค์
ชันดุ
้ สติ ปลื ้มอกปลื ้มใจความเศร้ าโศกก็คลายลง
พอรู้วา่ พระมเหสีไปดีแล้ วก็กลับวังไป
สังเกต
พระพุทธเจ้ าไหมพระองค์ ยังต้ องมีจังหวะเลยนะ
ไม่ใช่มาถึงปั๊ บ มาถาม ถามก็ถามมา ตอบผลัว๊ ะ
เดียวนี่ ช็อคเลย ก็เลยเพี ้ยนเป๋ เสียไปเลย พระองค์
ไม่ ดู Timing ดูจงั หวะนะ ถ้ าเป็ นเรา บอกเอ๊ ะเราไม่
มีพทุ ธานุภาพ จะไปดึงให้ เขาลืมก็ท�ำไม่ได้ แล้ วจะ
๕๐

ท�ำยังไงคือให้ เราเองจับหลักวิธีการ บางเรื่ องนี่ไม่ใช่
รู้ปบแล้
ุ๊ วพูดปั๊ บ แต่ใจเย็น ๆ ให้ จงั หวะอารมณ์เขา
พร้ อมก่อน สถานการณ์เรื่ องราวคล่อย ๆ คลี่คลาย
จุดนันก่
้ อน บางอย่างก็ให้ นยั ยะนิด ๆ ให้ เขาคิดแต่
ว่าพอได้ เซนส์ แต่วา่ ไม่คอ่ ยแน่ใจ ห้ าสิบห้ าสิบ
เป็ นการเตรี ยมตัวเตรี ยมใจ พอถึงคราวรู้ปั๊บ มันก็
เตรี ยมตัวเตรี ยมใจไปพอสมควรแล้ วเป็ นต้ น
ไม่ใช่ร้ ูปบก็
ุ๊ โป้งเดียวปั๊ บ คนฟั งก็ช็อคตายไป
เลยนี่อย่าให้ ถึงขนาดนัน้ ดูจังหวะจะโคนให้ ดีแล้ ว
ตัวของเรา เองส�ำคัญนะ คือ ถ้ าหากเราเองอยูใ่ น
บุญ สวดมนต์นงั่ สมาธิให้ ใจเรานิ่ง ๆ ถึงคราวจะ
บอกเขาแล้ วไม่มีอารมณ์แทรกเลย ตัวเราใจเรานี่
นิ่งจริ ง ๆ เรานึกถึงผู้ที่เราบอกข่าวให้ เขาใส ๆ ที่
ศูนย์กลางกายของเราที่กลางท้ องนี่นะ พรุ่งนี ้จะไป
บอกข่าวร้ ายกับเขานี่ จ�ำเป็ น ไม่พ้นแล้ วค่อย ๆ ปู
ตามล�ำดับ โอเคต้ องพูดแล้ ว นัง่ สมาธิเป็ นพิเศษ
แล้ วให้ นกึ ถึงบุคคลที่เราจะไปบอกเขาให้ เห็นตัวเขา
ที่ศนู ย์กลางองค์พระของเรา นี่ นึกให้ เขาใส ๆ สว่าง
ๆ มีจิตตังความปรารถนาดี
้
ตอ่ เขาอย่างเต็มที่ พอรุ่ง
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ขึ ้นจะไปบอกเขานี่ ใจเรานิ่งเต็มที่ สีหน้ าแววตา
อากัปกิริยารวมทังน�
้ ้ำเสียงเราเองจะเย็น ๆ ให้ ผ้ ทู ี่
รับฟั งข่าวเขา ปรับตัวปรับใจได้ งา่ ยไม่หวือหวาตื่น
เต้ นเศร้ าโศกเสียใจเกินไป เพราะว่าได้ รับกระแส
แห่งความสงบ เย็นกาย เย็นใจจากตัวของเราออก
ไป สุดท้ ายทุกอย่างจะวกกลับไปสูใ่ จของเรา ถ้ านิ่ง
จริ ง ๆ เย็นจริ ง ๆ นี่ มีความปรารถนาดีจริ ง ๆ ชนะ
ไปกว่าครึ่งแล้ ว ดู Timing นิด ๆ หน่อย ๆ เรื่ องราวที่
จะเรี ยงร้ อยออกไปคิดไตร่ ตรองให้ รอบคอบรัดกุม
แล้ วทุกอย่างจะด�ำเนินไปได้ ด้วยดี ข่าวร้ ายจะร้ าย
เท่าไร ก็พอรับได้ ให้ ขา่ วร้ ายไปแล้ วก็อย่าลืมให้ ธัมมิกถา ก็คือให้ ธรรมะเขาไปด้ วย แนะทางออกแนะ
ให้ อยูใ่ นบุญต่าง ๆ ไปด้ วยนี่
คนเราก�ำลังเจอเรื่ องร้ าย ๆ ก�ำลังงง ๆ ว่าจะ
เอายังไงดี ใช่ไหม พอเรานิ่ง ๆ แล้ วหวังดีกบั เขาจริ ง
ๆ ให้ ค�ำแนะน�ำที่ถกู ต้ องก็จะจูงเขาที่ก�ำลังงง ๆ
เหมือนคนหลงทางนี่ เดินไปบนหนทางที่ถกู ต้ อง ให้
เขาสามารถแก้ ปัญหาได้ ด้วย ถ้ าอย่างนี ้ทุกอย่าง
คลี่คลาย เพราะงันโดยสรุ
้
ปนะ 1.ดู Timing ให้ ดี ปู
เรื่ องอย่าให้ พรวดพราดจนกระทัง่ เขาตกใจ ปรับตัว
ปรับใจไม่ทนั ประการที่ 2 คือ ให้ อยูใ่ นบุญตังใจนั
้ ง่
แล้ วก็มีความปรารถนาดีกบั เขา
สมาธิให้ ใจนิ่ง

อย่างเต็มที่ อันที่ 3 คือเมื่อค่อย ๆ เรี ยงล�ำดับเรื่ อง
ราวกล่าวไปแล้ วนี่ ขอให้ แนะทางออกให้ เขาด้ วย
ให้ เขาเองอยูใ่ นบุญนะ มันอย่างนี ้แหละ ช่วยกันสู้
ช่วยกันแก้ ส่งบุญช่วยเดี๋ยวก็จะค่อย ๆ คลี่คลาย
เออ คนอื่นที่เรื่ องร้ าย ๆ เจอหนักกว่าเราก็ยงั มี ยกตัวอย่างคนนันคนนี
้
้ แล้ วสุดท้ ายเขาแก้ ได้ ยงั ไง ๆ นี่
ให้ ก�ำลังใจกันไป ให้ เขาอุน่ ใจได้ วา่ แม้ ในยามร้ าย
ที่สดุ ก็ยงั มีเราเคียงข้ างเป็ นกัลยาณมิตร   คอยให้
ก�ำลังใจ ถ้ าอย่างนี ้ล่ะก้ อ เราก็สามารถจะบอกข่าว
ที่ ร้ ายแสนร้ ายเพี ย งใดโดยไม่ ท� ำ ร้ ายคนฟั งได้
เจริ ญพร
ข้ อสรุป : สิง่ ที่แน่นอนเหลือหลายก็คือ ความ
ไม่แน่นอน เพราะฉะนันทุ
้ กเวลานาทีที่เกิดขึ ้นมีสงิ่ ที่
ไม่คาดฝั นเกิดขึ ้นได้ เสมอ ขอเพียงให้ เราเตรี ยมใจ
ให้ พร้ อม เพราะพรุ่งนี ้ เราไม่ร้ ูจะไปเจออะไรเตรี ยม
ให้ พร้ อมที่จะรับมือกับข่าวดี ข่าวร้ ายทุก ๆ ข่าว เรา
ก็จะมีจิตใจที่ตงมั
ั ้ น่ ก็ผา่ นพ้ นขันตอนข่
้
าวร้ ายไป
ชัว่ วินาที ชัว่ นาทีเท่านันเอง
้

ความดีสากล 5 ข้อ
1. รักสะอาด - ใจสะอาด
2. รักระเบียบ - ใจสบาย
3. มีความสุ ภาพ - ใจนุ่มนวล
4. ตรงเวลา - ใจไร้ กงั วล
5. มีใจตั้งมัน่ - ใจเป็ นสมาธิ ใจรวมเป็ นหนึ่ง
๕๑

www.kalyanamitra.org

ติ ดต่อสอบถามโทร.02-831-1774
www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
www.kalyanamitra.org

