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วัดพระธรรมกายซิลคิ อนวัลเลย์
...จัดพิธบี รรพชายุวธรรมทายาท

ข่าว DMC NEWS ประจ�ำวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วั ด พระธรรมกายซิ ลิ ค อนวั ล เลย์ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริ กา ได้ จดั พิธีบรรพชายุวธรรมทายาท
ครัง้ แรก  
โดยภายในงานนาคยุ ว ธรรมทายาทผู้
ปกครอง ญาติมิตร และสาธุชนได้ เดินเวียนประ-   
ทักษิณ รอบองค์พระประธาน เพื่อให้ นาคยุวธรรมทายาทได้ ส�ำรวมกาย วาจา ใจ ก่อนที่จะประกอบ
พิธีวนั ทาพระประธาน   โดยมีกลั ยาณมิตรด๊ อกเตอร์ สทิ ธิ ชัยสุโรจน์   เป็ นผู้ถือพานขอศีล ส่วน
กัลยาณมิตรอริ วทุ ศิริรักษ์ เป็ นผู้ถือพานดอกไม้ ธปู
เทียน     
จากนัน้ เป็ นพิ ธี ข อขมาและรั บ ผ้ า ไตรจากผู้
ปกครอง และประกอบพิธีบรรพชา โดยได้ รับความ
เมตตาจากพระครูนที นนฺทภทฺโท   เป็ นพระอุปัชฌาย์  จากนันสาธุ
้ ชนได้ ร่วมกันถวายจตุปัจจัย
ไทยธรรมแด่สามเณร   และในโอกาสนี ้สามเณรได้
ก่อนที่จะถ่ายภาพ
กล่าวสัมโมทนียกถา
ประวัติศาสตร์ ร่วมกันเพื่อตรึ กระลึกนึกถึงบุญที่ได้
ท�ำร่วมกันในครัง้ นี ้

วัดพระธรรมกายซิลคิ อนวัลเลย์
จัดพิธีบรรพชายุวธรรมทายาท
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ข่ าวพระพุทธศาสนา

มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตัง้ พระสังฆาธิการ

ข่าว DMC NEWS ประจ�ำวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบแต่งตังพระสั
้
งฆาธิการเป็ นที่ปรึกษาเจ้ าคณะอ�ำเภอและเจ้ าคณะ
ต�ำบล พร้ อมทังแต่
้ งตังผู
้ ้ รักษาการแทนเจ้ าอาวาส
พระอารามหลวง
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผา่ นมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้ าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนาม
หลวง เจ้ าอาวาสวัดปากน� ้ำภาษี เจริ ญ เป็ นประธาน
ในการประชุมหาเถรสมาคม ณ  อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในการนี ้   สมเด็จพระพุทธ-       
ชิวงศ์ เจ้ าคณะใหญ่หนกลาง เจ้ าอาวาสวัดพิชย้
งฆาธิการ
ญาติการาม   ได้ เสนอขอแต่งตังพระสั
เป็ นที่ปรึ กษาและรายงานการแต่งตัง้ ผู้รักษาการ
แทนเจ้ าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี ้ ด้ วยเจ้ าคณะ
ภาค 2 และ ภาค 13 รายงานว่า มีพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองฯ ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่มาด้ วยความ
เรี ยบร้ อย จนมีอายุ 80 ปี บริ บรู ณ์ สมควรได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นที่ปรึกษาเจ้ าคณะ ได้ แก่
ั น์ อายุ 80 พรรษา 38
1. พระครูสกุ ิตติยาภิวฒ
นักธรรมเอก เจ้ าคณะอ�ำเภอโพธิ์ทอง และ เจ้ า
อาวาสวัดท่าโขลงกิตติยาราม ต�ำบลบ่อแร่ อ�ำเภอ
้ นที่
โพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง สมควรได้ รับแต่งตังเป็

ปรึกษาเจ้ าคณะอ�ำเภอโพธิ์ทอง  
2. พระครูพิทกั ษ์ วิริยาภรณ์  อายุ 80 ปี พรรษา
นักธรรมเอก เจ้ าคณะต�ำบลกร�่ ำ-ซากโดน เจ้ า
อาวาสเขากระโดน ต�ำบลซากโดน อ�ำเภอแกลง
้ นที่ปรึกษา
จังหวัดระยอง   สมควรได้ รับแต่งตังเป็
เจ้ าคณะต�ำบลกร�่ ำ-ซากโดน
นอกจากนี ้ตามที่ พระธรรมปั ญญาบดี อดีต
เจ้ าอาวาสวัด พระเชตุพ นวิ ม ลมัง คลารามราชวรมหาวิหาร ได้ ถงึ แก่มรณภาพจึงเป็ นเหตุให้ ผ้ ู
ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ าอาวาสฯ ว่างลง   เจ้ าคณะ
กรุงเทพมหานคร ได้ อาศัยอ�ำนาจตามความในข้ อ
4 วรรคสอง แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับ ที่ 19
พ.ศ.2536 ว่าด้ วยการแต่งตังผู
้ ้ รักษาการแทนเจ้ า
อาวาส จึงได้ เสนอแต่งตังให้
้
พระราชวชิราภรณ์  
อายุ 75 พรรษา 54 วิทยฐานะเปรี ยญธรรม 9
ประโยค   ผู้ชว่ ยเจ้ าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และรองเจ้ าคณะภาค
15 เป็ นผู้รักษาการแทน เจ้ าอาวาสวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ซึง่ ในที่ประชุม
มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอมา
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วันแม่แห่งชาติ 2557 กลอนวันแม่
ประวัตคิ วามเป็นมาและความส�ำคัญของวันแม่แห่งชาติ

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ใช้ กบั ผู้ให้ ก�ำเนิดแก่ลกู
และหาตัวแทนไม่ได้
- หญิงในฐานะผู้ให้ ก�ำเนิดแก่ลกู
และหาตัวแทนไม่ได้
- ค�ำที่ลกู เรี ยกหญิงผู้ให้ ก�ำเนิดตน
- คนที่เป็ นหัวหน้ า หรื อเป็ นนาย โดยไม่จ�ำกัด
ว่าเป็ นชายหรื อหญิง เช่น แม่ทพั แม่กอง ฯลฯ
รวมความแล้ ว "แม่" คือ ผู้รับผิดชอบต่อหน้ าที่
ของตน โดยการรับผิดชอบนันมี
้ ขอบเขตภายใน
บ้ านเรื อน
2. ชนนี หมายถึง ผู้ให้ ก�ำเนิดลูก, เป็ นที่บงั เกิด
เกล้ าของลูก
3. ภรรยา หรื อภริ ยา หมายถึง
        - เมีย หรื อ หญิงผู้เป็ นคูค่ รองของชาย
        - ผู้เลี ้ยง หรื อผู้ดแู ลสมาชิกของครอบครัว

ความหมายของค�ำว่า "แม่"
ค�ำว่า “แม่” พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2525 ได้ ให้ ความหมายของค�ำว่า "แม่" ไว้ ดงั นี ้
แม่ หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็ นผู้ให้ ก�ำเนิด
แก่ลกู , ค�ำที่ลกู เรี ยกหญิงผู้ให้ ก�ำเนิดตน
     ในทางพระพุทธศาสนา ได้ ให้ ความหมายของ
ค�ำว่า "แม่" ซึง่ หมายถึง หญิงที่มีครอบครัวไว้ หลาย
นัย เช่น
1. แม่ บางทีเรี ยกว่า มารดา มารดร หมายถึง
เป็ นใหญ่ เช่น แม่ทพั แม่น� ้ำ  แม่กอง เป็ นต้ น อัน
แสดงถึงความยิ่งใหญ่ภายในกิจการนันๆ
้ ในที่นี ้มา

นักภาษาศาสตร์ ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตไว้ วา่ ค�ำว่า
"แม่" ของทุกๆ ภาษา มาจากการออกเสียงของเด็ก
โดยค�ำขึ ้นต้ นด้ วยพยัญชนะริ มฝี ปากคู่ ได้ แก่ ม , พ
, ป ,บ หรื ออาจกล่าวได้ วา่ เป็ นพยัญชนะชุดแรกที่
เด็กสามารถท�ำเสียงได้ โดยการใช้ ริมฝี ปากบนและ
ล่าง ดังเช่น
ภาษาไทย แม่
ภาษาจีน ม๊ ะ หรื อ ม่า
ภาษาฝรั่งเศส la mere (ลา แมร์ )
ภาษาอังกฤษ mom , mam
ภาษาโซ่ เม๋เปะ
ภาษาไทใต้ คง เม เป็ นต้ น
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พระคุณแม่ยิ่งใหญ่หาใดเทียบมิอาจเปรี ยบแม้ ภผู าชลาสินธุ์
น� ้ำนมที่กลัน่ ให้ ลกู ได้ ดื่มกินลูกถวิลถึงคุณค่าว่าอนันต์

ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ
ชาวอเมริ กนั เป็ นผู้ก�ำหนดให้ มีวนั แม่อย่างเป็ น
ทางการขึ ้น และผู้ที่พยายามเรี ยกร้ องให้ มีวนั แม่ใน
อเมริ กา คือ แอนนา เอ็ม. จาร์ วิส คุณครูแห่งรัฐ      
ฟิ ลาเดลเฟี ย แต่กว่าเธอจะประสบความส�ำเร็จก็
ครบ 2 ปี พอดีในปี พ.ศ.2457 โดยประธานาธิบดี
วูดโรว์ วิลสัน ได้ มีค�ำสัง่ ให้ ถือวันอาทิตย์ที่ 2 ของ
เดือนพฤษภาคมเป็ นวันแม่แห่งชาติ และดอกไม้
ส�ำหรั บวันแม่ของชาวอเมริ กันก็คือดอกคาร์ เนชั่น
ซึง่ จะแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือถ้ าแม่ยงั มีชีวิตอยูใ่ ห้
ประดับตกแต่งบ้ าน หรื อประตูด้วยดอกคาร์ เนชัน่
สีชมพู แต่ถ้าแม่ถงึ แก่กรรมไปแล้ วให้ ประดับด้ วย
ดอกคาร์ เนชัน่ สีขาว

ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ
ในประเทศไทย
วันแม่แห่งชาติ งานวันแม่จดั ขึ ้นครัง้ แรกเมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดย
กระทรวงสาธารณสุข แต่ชว่ งนันเกิ
้ ดสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 งานวันแม่ในปี ต่อมาจึงต้ องงดไป เมื่อ
วิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้ พยายาม
ให้ มีงานวันแม่ขึ ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลส�ำเร็ จ
เท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนก�ำหนดวันแม่ไปหลาย
ครัง้ ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15
เมษายน โดยเริ่ มจัดตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้อง
หยุดลงอีกในหลายปี ต่อมา เนื่องจากกระทรวง
วัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้ สภาวัฒนธรรมแห่ง
ชาติซงึ่ รับหน้ าที่จดั งานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน
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ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้
จัดงานวันแม่ขึ ้นอีกครัง้ ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.
2515 แต่จดั ได้ เพียงปี เดียวเท่านัน้ จนกระทัง่ ในปี
พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอ�ำนวยการสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงได้ ก�ำหนดวันแม่ขึ ้นใหม่ให้ เป็ นวันที่
แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ วันที่
12 สิงหาคมเป็ นวันแม่แห่งชาติ และก�ำหนดให้
ดอกไม้ สญ
ั ลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ นับ
ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา

ท�ำไมจึงใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้
ประจ�ำวันแม่
การที่ใช้ ดอกมะลิ เป็ นสัญลักษณ์วนั แม่ ก็
เพราะดอกมะลิเป็ นดอกไม้ ที่มีสีขาวบริ สทุ ธิ์ มีกลิน่
หอมที่หอมไปไกลและหอมได้ นาน ผลิดอกได้ ทงปี
ั้
อีกทังยั
้ งน�ำไปปรุ งเป็ นเครื่ องยาหอมใช้ บ�ำรุ งหัวใจ
ได้ ด้วย ซึง่ คุณสมบัตเิ หล่านี ้เปรี ยบได้ กบั ความรัก
อันบริ สทุ ธิ์ลกึ ซึ ้งที่แม่มีตอ่ ลูก เป็ นความรักที่เปี่ ยม
ไปด้ วยความเมตตากรุณาที่ไม่มีที่สิ ้นสุด และไม่มี
พิษมีภยั มีแต่ความชุม่ ชื่นใจดัง่ ความหอมของดอก
มะลิ

ดอกมะลิดอกไม้ประจ�ำวันแม่
ชื่อ : มะลิ มะลิลา มะลิหลวง มะลิซ้อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อพฤกษศาสตร์ :
Jusminum adenophyllum.
วงศ์ : OLEACEAE
ลักษณะทั่วไป : เป็ นพรรณไม้ พมุ่ ยืนต้ นขนาด
กลาง แตกกิ่งก้ านสาขาออกรอบๆ ล�ำต้ นสูง
ประมาณ 5 ฟุต ใบเป็ นใบเดี่ยวแตกออกเป็ นคู่ ไป
ตามก้ านต้ นลักษณะใบป้อมมน ปลายใบแหลม
โคนใบสอบ ขอบใบเรี ยบไม่มีจกั ผิวใบเรี ยบสีเขียว
เข้ มเป็ นมัน ใบยาว 2-3 นิ ้ว มีดอกเป็ นดอกเดี่ยว
ออกเป็ นช่อตามปลายยอดหรื อปลายกิ่งประมาณ

ดอกมะลิเป็ นสัญลักษณ์ของวันแม่

3-5 ดอก แล้ วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกมีสีขาวกลิน่ หอม มี
ทังดอกลาและดอกซ้
้
อน ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์ :
เป็ นไม้ ที่ชอบแสงแดดจัด
หรื อกลางแจ้ ง ต้ องการน� ้ำปานกลาง ปลูกในดิน
ร่วนซุย ขยายพันธุ์โดยการปั กช�ำ หรื อตอนกิ่ง
สรรพคุณทางยา : มะลินอกจากจะมีกลิน่ หอมไว้
ดมแล้ ว มะลิดอกแห้ งใช้ ปรุงเครื่ องยาหอมใช้ บ�ำรุง
หัวใจได้ เป็ นอย่างดี
มะลิหอมน้ อมวางข้ างข้ างตัก
กรุ่นกลิน่ “รัก” บริ สทุ ธิ์ผดุ ผ่องใส
แทนทุกค�ำทุกถ้ อยร้ อยจากใจ
เป็ นมาลัย “กราบแม่” พร้ อมน้ อมบูชา
ดอกเอ๋ยดอกมะลิ
ถึงยามผลิกลิน่ พราวสกาวต้ น
สดสะอาดปราศสีราคีระคน
เหมือนกมลใสสดหมดระคาย
กลิน่ มะลิหอมกระไรไม่ร้ ูสร่าง  
เปรี ยบได้ อย่างรักแท้ ไม่แปรหาย
อันรักแท้ แลหัวใจได้ บรรยาย
ขอเชิญทาย ณ ที่ไหนจากใครเอย
*ค�ำประพันธ์บทดอกสร้ อยชื่อ แม่จา๋ ของ
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกลุ ณ อยุธยา
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ดอกมะลิ ดอกไม้สัญลักษณ์ประจ�ำวันแม่
ดอกมะลิ ดอกไม้ สัญลักษณ์ ประจ�ำวันแม่
ดอกไม้ ดอกเล็กๆ สีขาวบริ สทุ ธิ์ที่มีกลิน่ หอม
ชวนดมอย่าง "ดอกมะลิ" ถูกน�ำมาใช้ เป็ นดอกไม้
สัญลักษณ์ "วันแม่" เพราะดอกมะลิเปรี ยบเสมือน
ความรั กอันบริ สุทธิ์ ข องแม่ที่มีให้ ลูกน้ อยไม่มีวัน
เสื่อมคลาย เหมือนกับความหอมของดอกมะลิที่
หอมนาน และออกดอกตลอดทังปี
้ นอกจากนี ้ คน
ไทยยังนิยมน�ำดอกมะลิมาร้ อยมาลัยบูชาพระ ดัง
จึงเปรี ยบเสมือนการบูชาแม่ผ้ มู ี
นันดอกมะลิ
้
พระคุณของลูกๆ ทุกคน
อย่างไรก็ตาม ดอกมะลิ ไม่ได้ มีดีแค่ความ
หอม หรื อน�ำไปร้ อยมาลัย แต่ยงั เป็ นดอกไม้ ที่มี
ประโยชน์อีกมากมาย รวมทังแฝงไว้
้
ด้วยสรรพคุณ
ทางยาในการช่วยบ�ำบัดและรักษาอาการเจ็บป่ วย
ได้ อย่างดีเยี่ยมโดยที่เราคาดไม่ถงึ
ประเทศไทยเริ่ มจัดงานวันแม่ครัง้ แรกเมื่อวัน
ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2486 ณ สวนอัมพร โดยมี
กระทรวงสาธารณสุขเป็ นผู้จดั งาน ต่อมามีการ
เปลี่ยนก�ำหนดงานวันแม่หลายครัง้ จนกระทัง่ ในปี
พ.ศ.2519
คณะกรรมการอ�ำนวยการสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์เห็นว่าควรก�ำหนดวันแม่ให้ แน่นอนโดย
ให้ ถือว่า วันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม
เป็ นวันแม่แห่งชาติ และ ก�ำหนดให้ ดอกมะลิเป็ น
ดอกไม้ สัญ ลัก ษณ์ ข องวัน แม่ ตัง้ แต่ นัน้ มาจนถึ ง
ปั จจุบนั
ด้ วยเหตุผลที่ให้ ดอกมะลิ
เป็ นดอกไม้
สัญลักษณ์ของวันแม่ ก็เนื่องจาก คนไทยถือเป็ น
ดอกไม้ มงคล นิยมเอาดอกมะลิมาร้ อยเป็ นมาลัย
เพื่อบูชาพระ และดอกมะลิเป็ นดอกไม้ ที่มีสีขาว

บริ สทุ ธิ์ ส่งกลิน่ หอมไปไกล
และหอมได้ นาน อีกทังยั
้ งออกดอก
ได้ ตลอดทังปี
้ เปรี ยบได้ กบั ความรัก
อันบริ สทุ ธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวนั เสื่อมคลายมะลิ
นอกจากนี ้ มะลิดอกแห้ งก็ยงั สามารถใช้ ปรุงเครื่ อง
ยาหอมใช้ บ�ำรุงหัวใจได้ เป็ นอย่างดี
     ดังนันใกล้
้ จะถึงวันแม่ “ดอกมะลิ” จะยิ่งมีความ
หมายมากขึ ้น เพราะเป็ นดอกไม้ ที่หลายๆ คนจะน�ำ
ไปไหว้ แม่ หรื อเป็ นสัญลักษณ์ประจ�ำวันแม่นนเอง
ั้
มะลิ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum; อังกฤษ:
Jasmine; อินโดนีเซีย: Melati) เป็ นพรรณไม้ ยืนต้ น
พบได้ ในแถบเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะเป็ นไม้ พมุ่ ขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง
บางชนิดมีลำ� ต้ นแบบเถาเลื ้อย ล�ำต้ นมีความสูง
ประมาณ 1-3 เมตร ผิวเปลือกล�ำต้ นสีขาวมีสะเก็ด
รอยแตกเล็กน้ อย ล�ำต้ นเล็กกลมแตกกิ่งก้ านสาขา
ไปรอบ ๆ ล�ำต้ น ใบเป็ นใบเดี่ยว แตกใบเรี ยงกันเป็ น
คู่ ๆ ตามก้ านและกิ่งลักษณะของใบมนป้อม โคน
ใบสอบเรี ยว ปลายใบแหลม ขอบใบเรี ยบเป็ นมันสี
เขียวเข้ ม ใบกว้ างประมาณ 2-3 เซนติเมตร และ
ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ออกดอกเป็ นช่อ ออก
ตามส่วนยอดหรื อง่ามใบ ดอกมีขนาดเล็กสีขาว
และมีกลิน่ หอม ดอกมีกลีบดอกประมาณ 6-8 กลีบ
เรี ยงกันเป็ นวงกลมหรื อซ้ อนกันเป็ นชันแล้
้ วแต่ชนิด
พันธุ์
ขนาดดอกบานเต็มที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร ผลเป็ นรูปกลมรี เล็กเมื่อ
สุกจะมีสีด�ำภายในมีเมล็ดอยู่ 1 เมล็ด นอกจากนี ้
ลัก ษณะของล� ำ ต้ น และดอกแตกต่ า งกัน ไปตาม
ชนิดพันธุ์
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พันธุ์มะลิ
มะลิลา หรื อ มะลิซ้อน เป็ นไม้ รอเลื ้อย กิ่งอ่อน
และกิ่งกึง่ แก่กงึ่ อ่อนมีขน ใบเป็ นใบเดียวออกเป็ นคู่
ตรงกันข้ ามกัน ใบเป็ นรูปไข่ขอบเรี ยบ ดอกออกเป็ น
ช่อ มี 3 ดอก ดอกกลางบานก่อน กลีบดอกชันเดี
้ ยว
ปลายกลีบมน ดอกสีขาว มะลิชนิดนี ้ จะใช้ ในการ
เด็ดดอกขาย
มะลุลี ลักษณะต้ น ใบ อื่น ๆ คล้ ายมะลิลา แต่
ใบใหญ่กว่าดอกออกเป็ นช่อ มี 3 ดอก และดอก
กลางบานก่อน เช่นกัน แต่มีดอกซ้ อน 3-4 ชัน้ ปลาย
กลีบมน
มะลิถอด ลักษณะโดยทัว่ ๆ ไป ทังต้
้ น ใบ การ
จัดเรี ยงของใบ รูปแบบของใบคล้ ายมะลิลาซ้ อน
แต่ใบเป็ นคลื่น ดอกเป็ นช่อมี 3 ดอก ดอกซ้ อนมาก
ชันกว่
้ า คือ 3-6 ชัน้ ดอกสีขาว มีกลิน่ หอมมาก
ขนาดดอก 2.5-3.5 ซม.

มะลิพิกลุ หรื อมะลิฉตั ร ลักษณะต่าง ๆ คล้ าย
กับ 4 ชนิดแรก ใบคล้ ายมะลิซ้อนและมีคลื่นเล็ก
น้ อย ดอกเป็ นช่อ 3 ดอก ดอกซ้ อนเป็ นชัน้ ๆ เห็นได้
ชัด (คล้ ายฉัตร) และดอกมีขนาดเล็กพอ ๆ กับดอก
พิกลุ ขนาดดอก 1-1.4 ซม. ดอกสีขาว กลิน่ หอม
มะลิทะเล
     มะลิพวง (Angelwing jasmine)
     มะลิเลื ้อย
     มะลิวลั ย์ (Angel-hair jasmine)
     มะลิฉตั ร (Arabian jasmine)
     พุทธชาด (Star jasmine)
      มะลิเฉลิมนริ นทร์ (Jasminum bhumibolianum
Chalermglin)

มะลิซ้อน (Grand Duke of Tuscany)
ลักษณะทัว่ ๆ ไปคล้ ายมะลิถอด และมะลิลาซ้ อน
แต่ใบมีลกั ษณะแคบกว่า ดอกออกเป็ นช่อมี 3 ดอก
เช่นกัน กลีบดอกซ้ อน แต่ซ้อนกว่า 5 ชัน้ แต่ละชันมี
้
กลีบดอก 10 กลีบ ขึ ้นไป ขนาดดอก 3-4 ซม. ดอก  
สีขาว กลิน่ หอมมาก
www.kalyanamitra.org
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ดิจติ อล ดีทอ็ กซ์ Digital Detox
จากรายการทันโลก ทันธรรม ออกอากาศทางช่อง DMC

ผมมีเพื่อน 422 คน แต่ ผมยังรู้ สึกเดียวดาย ผมคุยกับพวกเขาทุกวัน แต่ .....ไม่ มีใคร
สักคนที่ร้ ู จกั ผมจริงๆ
ปั ญ หาก็ คื อ ผมไม่ อ าจสบตาพวกเขาขณะ
สนทนา ได้ แต่มองชื่อบนหน้ าจอ ผมจึงถอยออกมา
เปิ ดตาดูอีกครัง้ ผมมองไปรอบๆ และตระหนักได้
ว่า สิง่ ที่เราเรี ยกว่า "โซเซียล" นันคื
้ อ การเปิ ดหน้ า
จอคอมขึ ้น แต่ปิดประตูห้องของเราลง
เทคโนโลยีเหล่านี ้ ล้ วนเป็ นเพียงภาพมายา
ของชุมชน มิตรภาพและความรู้สกึ ร่วม แต่หากคุณ
ถอยห่างจากเครื่ องมือสร้ างความหลงนี ้ได้ คุณจะ
ตื่นและเห็นโลกอันอลหม่าน โลกที่เราตกเป็ นทาส
ของสิง่ ที่เราสร้ างขึ ้น โลกที่ข้อมูลของเราถูกขาย
โดยเหล่าคนโลภ โลกที่สนใจแต่ตนเอง ภาพลักษณ์
และโปรโมทตัวตน โลกที่เราแชร์ สงิ่ สวยงาม แต่
กลับไร้ อารมณ์
เราดูมีความสุขกับสิง่ ที่เราแชร์ แต่จะเป็ น
อย่างนันรึ
้ เปล่า หากไม่มีใครอยูด่ ้ วยเลย จงอยูก่ บั
เพื่อนของคุณ และเขาจะอยูเ่ ช่นกัน แต่จะไม่มีใคร
เลย หากการอยูน่ นเป็
ั ้ นเพียงอักษร
เราตกแต่งเสริ มเติม เพื่อถ้ อยค�ำเยินยอ เรา
แสร้ งท�ำเป็ นไม่เห็น   ความโดดเดี่ยวในสังคม เรา
ร้ อยเรี ยงค�ำพูด เพื่อให้ เราดูเจิดจรัสขึ ้น โดยแทบ
ไม่ร้ ูด้วยซ� ้ำ  ว่ามีใครฟั งอยูไ่ หม การอยูค่ นเดียว
ไม่ใช่ปัญหา ขอให้ ผมได้ อธิบาย การอ่านหนังสือ
วาดรูป หรื อออกก�ำลังกาย นัน่ คือการแสดงออก
อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ใช่โดดเดี่ยวเดียวดาย คุณก�ำลัง
ตื่นรู้ ใส่ใจ และใช้ เวลากับสิง่ ดีๆ
๑๒

ดังนัน้

เมื่ออยูใ่ นที่สาธารณะและรู้สกึ โดด-

เดี่ยว เก็บมือของคุณไว้
ให้ พ้นจากมือถือซะ คุณไม่จ�ำเป็ น
ต้ องจ้ องหน้ าจอมองหารายชื่อ
ลองหันไปคุยกับคนอื่นๆ เรี ยนรู้ที่จะอยูร่ ่วมกัน
ผมไม่ ช อบความเงี ย บในขบวนรถไฟที่
พลุกพล่าน ไม่มีใครกล้ าพอจะเริ่ มคุยเพราะกลัวถูก
มองว่าประหลาดเราเริ่ มกลายเป็ นคนไร้ สงั คม เมื่อ
ไม่ยินดีจะเชื่อมโยงกับผู้คน หรื อแม้ แต่สบสายตาผู้
อื่น เราถูกรายล้ อมด้ วยเด็กๆ ที่เกิดมาเห็นเราใช้
ชีวิตเหมือนหุ่นยนต์จนเข้ าใจว่านี่คือเรื่ องธรรมดา
คุณจะเป็ นสุดยอดคุณพ่อได้ อย่างไร หากไม่ร้ ูจกั
เล่นสนุกกับลูกโดยไม่ต้องพึง่ iPad ตอนผมยังเป็ น
เด็ก ผมแทบอยูไ่ ม่ตดิ บ้ าน ผมมักไปข้ างนอกกับ
เพื่อน ขี่จกั รยานไปทัว่ เราเล่นซนจนรองเท้ าขาด
หกล้ มเข่าถลอกเป็ นประจ�ำ เราสร้ างฐานลับของเรา
กัน สูงขึ ้นไปบนต้ นไม้ แต่ตอนนี ้สวนสาธารณะกลับ
เงียบเหงา ไร้ ซงึ่ เด็กๆ วิ่งเล่นและชิงช้ าไม่ไหวติง  
ไม่มีใครเล่นกระโดดข้ ามช่อง ไม่เข้ าโบสถ์ ห่างไกล
ศาสนา เราคือคนรุ่นโง่งม ใช้ สมาร์ ทโฟนแต่กลับโง่
เขลาลง
เงยหน้ าขึ ้นจากมือถือและปิ ดหน้ าจอซะ  ชีวิต
เรามีจ�ำกัด วันเวลาของเรามีไม่มาก อย่าเสียเวลา
จมจ่อไปกับโลกอินเตอร์ เน็ต   เพราะเมื่อถึงคราว
จากลา คุณอาจต้ องพบกับความเสียใจ
ผมเองก็ผิดเช่นกันที่เป็ นส่วนหนึง่ ของสิ่งเหล่า
นี ้ โลกดิจิตอลที่ได้ ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวจริ ง ที่ซงึ่ เรา
พิมพ์แทนที่จะพูด ที่ซงึ่ เราใช้ เวลาร่วมกัน แต่
ปราศจากการสบตา อย่าให้ ชีวิตของคุณไหลไป
ตามกระแสนี ้ จงมอบความรัก อย่าได้ แค่กดไลค์
ยุตคิ วามอยากโอ่ประโคมตัวตน ไปสูโ่ ลกกว้ าง ทิ ้ง
สิง่ ล่อลวงไว้ ข้างหลัง
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เงยหน้ าจากมือถือและปิ ดหน้ าจอซะ หยุดดูวิดีโอนี ้
และใช้ ชีวิตจริ งๆ เสียที

ทันโลก ทันธรรม
ตอน ดิจิตอลดีทอกซ์

จากรายการทันโลก ทันธรรม ออกอากาศ
ทางช่อง DMC
ดิจิตอลดีทอ็ กซ์ เกิดขึ ้นเนื่องจากว่าปั ญหา
ของการใช้ แท็บเล็ต สมาร์ ทโฟน ที่มีรังสีสีน� ้ำเงินที่
ออกมาจากสมาร์ ทโฟนกับแท็บเล็ตนี่
จากการ
ศึกษาพบว่ามันไปกระทบกระเทือนการสร้ างเมลาโทนิน (Melatonin) ที่บริ เวณของสมองสองของเรา
จะผลิตเมลาโทนินเพื่อให้ ร่างกายเราได้ ซ่อมแซ่ม
ตัวเอง ช่วยเสริ มสร้ างให้ ภมู ิต้านทานดีขึ ้น
เพราะฉะนั น้ ถ้ าเราใช้ พวกนี ว้ ั น ละหลาย
ชัว่ โมง ก็จะส่งผลกระทบต่อการสร้ างเมลาโทนินใน
ตอนกลางคืน ท�ำให้ เราหลับไม่สนิท ตื่นขึ ้นมาก็ไม่

สดชื่น ภูมิต้านทานต�่ำลง เป็ นมะเร็ งง่ายขึ ้น เพราะ
ฉะนันก็
้ เลยมีเทรนด์ใหม่ เรี ยกว่าดิจิตอลดีทอกซ์ ซึง่
คือกลุ่มคนที่พยายามจะงดการเชื่อมต่อกับสังคม
ดิจิตอล
ดิจิตอลดีทอ็ กซ์ เป็ นศัพท์ใหม่ที่คดิ ขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว พจนานุกรมมของอ็อกฟอร์ ดก็ได้ บรรจุค�ำ
ว่าดิจิตอลดีท็อกซ์ลงในหนังสือพจนานุกรมเวอร์ ชนั่
ใหม่เรี ยบร้ อย
ความหมายของ ดิจิตอลดีทอ็ กซ์ คือ การที่เรา
เองหยุดใช้ เครื่ องมือดิจิตอลทังหลาย
้
หยุดจากการ
ใช้ สงิ่ เหล่านี ้ชัว่ คราว แล้ วกลับมาให้ ความส�ำคัญ
กับผู้คนรอบๆ ข้ างของเรา อยูใ่ นโลกแห่งความเป็ น
จริ ง
อาการจมหายอยูก่ บั โลกดิจิตอล มันเกิดขึ ้น
มาได้ 7 - 8 ปี นี ้เอง ตังแต่
้ สมัยใช้ อินเตอร์ เน็ตผ่าน
คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะหรื อใช้ โน๊ ตบุค แต่อาการติด
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ดิจิตอลมันเกิ ดขึน้ มาเต็มที่เมื่อมีสมาร์ ทโฟนและ
แท็บเล็ตเกิดขึ ้น เพราะของเหล่านี ้ใช้ ติดตัวตลอด
เวลา จนเกิดเป็ นโรคขาดดิจิตอลไม่ได้ จนต้ องมี
คลินิกดิจิตอลขึ ้นมา
เด็กอายุน้อยสุดที่ต้องมา
รักษาโรคติดดิจิตอล อายุต�่ำสุด คือ 4 ขวบ คือถ้ า
คุณแม่หยิบเอาแท็บเล็ตออกไปจากมือ เด็กเกิด
อาการอาเจียนเลย เพราะรู้สกึ ว่าทนไม่ได้ ขาดไม่
ได้ ที่จะไม่มีเครื่ องมือดิจิตอลอยูก่ บั ตัว นี่คือปั ญหา
ที่เกิดขึ ้น
ผู้ใหญ่เองก็เป็ นโรคติดดิจิตอลกันเยอะ เช่น
การที่เราเองก�ำลังประชุม ก�ำลังคิดเรื่ องงาน ก�ำลัง
ั ญาณ
ท�ำกิจใดๆ ในระหว่างท�ำงานอยู่ แล้ วมีสญ
โทรศัพท์เข้ ามาแล้ วเราเปิ ดดู เท่ากับมีเรื่ องแทรกที่
ท�ำให้ เราเสียสมาธิ ชัว่ โมงหนึง่ ตังหลายครั
้
ง้ วันหนึง่
ตังหลายสิ
้
บครัง้ ต้ องบอกว่า สมาธิ ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของเราเองลดลงไปมากๆ และสะสม
เป็ นความเครี ยด แล้ วส่งผล ออกมาเป็ นอาการป่ วย

หยุดใช้ สงิ่ เหล่านี ้ชัว่ คราว ถ้ าเรารู้จกั ตัดใจ เราจะ
พบว่า จริ งๆ แล้ วเราสามารถท�ำได้ ไม่ยากเกินไป
หวนกลับมาให้ ความส�ำคัญกับผู้คนจริ งๆ รอบๆ ตัว
เราเถิด ตัดใจให้ ได้ เถิดแล้ วเราจะพบว่าชีวิตเราเอง
มีอิสระเสรี กว่าช่วงที่ผา่ นมาอีกเยอะ สัมผัสกับ
ความสงบใจ แล้ วหาเวลามานัง่ สมาธิให้ เพิ่มขึ ้น
เยอะๆ กันเถิด

อย่าลืม!...

ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก

www.dmc.tv
นะคะ

     เพราะฉะนัน้ จึงมีค�ำว่า ดิจิตอลดีทอ็ กซ์ คือการ
๑๔

www.kalyanamitra.org

Dhamma TIME

สร้างเงิน
หลวงพ่อตอบปัญหา
ท�ำอย่างไร ?
สร้างงาน
จึงจะฝึกตนให้เป็นคนมีเหตุผล สร้างงานสร้างเงินสร้างคนเป็น
สร้างคน

หลวงพ่อตอบปัญหา

พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
คนมีเหตุผล คือผู้ที่สามารถตัดสินใจด้ วย
ตนเองได้ เนื่องจากมีความเห็นถูกตามมาตรฐาน
ของผู้ร้ ูจริ ง คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ผู้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิ ญาณด้ วยพระองค์เองความเห็นถูก
ภาษาพระเรี ยกว่า สัมมาทิฐิ หมายถึง ความเห็นถูก
หรื อความเข้ าใจถูกในเรื่ องของกรรม
หลักเหตุและผลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรง
สอน คือ ท�ำดีได้ ดี ท�ำชัว่ ได้ ชวั่ ซึง่ เป็ นไปตามกฎ
แห่งกรรม ที่มีผลบังคับต่อทุกสรรพชีวิตในโลก ไม่
ว่าใครจะรู้ หรื อไม่ร้ ู กฎนี ้ก็ตามพระพุทธองค์ทรงค้ น
พบกฎนี ้ที่มีอยูก่ ่อนแล้ ว เมื่อรู้แล้ วก็น�ำมาเปิ ดเผย
ให้ ชาวโลกทราบความจริ งเรื่ องนี ้ เพราะทรงมีมหา
กรุณาจะช่วยชาวโลก แม้ วา่ ยังต้ องอยูภ่ ายใต้ กฎ
แห่งกรรมก็ ตามแต่ทรงต้ องการให้ ร้ ู เท่าทันจะได้

เลือกด�ำเนินชีวิตแต่ในส่วนที่เป็ นกรรมดี เวลาที่กฏ
แห่งกรรมส่งผล ก็จะได้ สง่ ผลในทางที่ดี ที่เป็ น
ประโยชน์แก่ชีวิต
พระพุทธองค์ ทรงสอนให้ ชาวโลกเป็ นผู้มอง
การณ์ไกล
เพราะชีวิตยังต้ องด�ำเนินต่อไปอีก
ยาวนาน จากชาตินี ้ภพนี ้สูช่ าติหน้ าภพหน้ า สูช่ าติ
ต่อ ๆ ไป จนกว่าจะกระท�ำที่สดุ แห่งทุกข์ได้ ส�ำเร็ จ
ดังนัน้ ทุกจังหวะของชีวิต จะตัดสินใจท�ำอะไร
ไม่ท�ำอะไร จะด�ำเนินชีวิตไปสูจ่ ดุ ไหน จ�ำเป็ นต้ อง
คิดและชัว่ น� ้ำหนักให้ ดถี งึ ผลดีผลเสียของการกระท�ำ
ในคราวใดที่ได้ รับผลร้ ายของการกระท�ำที่ท�ำ
ผิดพลาดไว้ ในอดีต จะต้ องไม่มวั แต่หาคนผิดเพราะ
เรานัน่ เองคือผู้รับผิดชอบการกระท�ำของตัวเรา สิง่
ที่ควรจะท�ำคือยอมรับและแก้ ไข คือท�ำใหม่ให้ ดี
กว่าเดิม อย่าให้ ผิดพลาดอีก เราจึงจะเป็ นผู้ที่ลขิ ิต
๑๕
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ชีวิตที่ดีให้ แก่ตนเองได้

สิ่งส�ำคัญที่ทุกคนจะต้องฝึก คือ

สิ่งส�ำคัญของผู้ที่จะเข้ าใจกฎแห่งกรรมได้ ดี
จริ งๆ คือ คนๆ นันจะต้
้ องได้ ท�ำความดีมาจนคุ้นใน
ระดับหนึง่ เพราะถ้ าไม่เคยท�ำความดีมาก่อน หรื อ
ไม่เคยเห็นผลแห่งความดีที่ท�ำมาก่อนเลยเขาจะไม่
เข้ าใจอย่างแท้ จริ งว่า ท�ำดีได้ ดีเป็ นอย่างไร ท�ำชัว่ ได้
ชัว่ เป็ นอย่างไร ผลสุดท้ ายเขาก็เลยแยกแยะไม่ได้
ว่าอะไรคือ ถูก-ผิด ดี-ชัว่ บุญ-บาป ควรท�ำไม่ควรท�ำ 
ตามความเป็ นจริ ง

1. ฝึ กเป็ นคนรู้ จกั ให้ เพื่อเป็ นพื ้นฐานการ
สร้ างงาน สร้ างเงิน สร้ างคนความดีเบื ้องต้ นที่ควร
จะปลูกฝั งและท�ำให้ ค้ นุ เคยเริ่ มจาก ‘ทาน’ คือ ‘การ
ให้ ’ เริ่ มเรี ยนรู้การ ‘ให้ ’ โดยฝึ กเอาศักยภาพที่ตนมี
ออกมาใช้ ให้ ได้
เอาเรี่ ยวแรงมาท�ำทานเอาสติ
ปั ญญาความรู้มาท�ำทาน
เอาออกมาช่วยกัน
ท�ำงานของส่วนรวม รวมทังเอาทรั
้
พย์ออกมาท�ำ
ทานด้ วย

ส�ำหรับการฝึ กฝนเรื่ องนี ้ต้ องเริ่ มตังแต่
้ ยงั เป็ น
เด็ก โดยเริ่ มจากผู้ใหญ่ในครอบครัว ได้ แก่ คุณ
พ่อคุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตาคุณยาย คุณลุงคุณ
ป้า หรื อคุณน้ าคุณอา ควรจะท�ำตัวเป็ นแบบอย่าง
และน�ำให้ ลกู หลานท�ำความดีจนคุ้น
เพราะ
ตัวอย่างที่ดีย่อมมีค่ากว่าค�ำสอนที่ดีแต่ไม่ท�ำเป็ น
ตัวอย่างให้ เด็กดู

เมื่อฝึ กใช้ ศกั ยภาพที่มีไปถึงจุดหนึง่ เขาจะ
มองเห็นเองว่า ยิ่งให้ ออกไป ก็ยิ่งได้ รับ ยิ่งให้ ก็ยิ่ง
รวย คือรวยทังเรี
้ ่ ยวแรงพละก�ำลัง รวยเพื่อนฝูง รวย
น� ้ำใจ รวยความคิดสร้ างสรรค์

แม้ กระทัง่ ในโรงเรี ยน ถ้ าผู้อ�ำนวยการสถาน
ศึกษาลงมาน�ำคณะครู นักเรี ยน ลูกจ้ าง ภารโรง ให้
ท�ำความดีร่วมกัน เป็ นแบบอย่างให้ เห็นจนคุ้นตา
คุ้นใจ ก็จะเป็ นการปลูกฝั งให้ ทกุ คนได้ ค้ นุ เคยกับ
การท�ำความดีและเห็นผลแห่งการท� ำความดีเช่น
กัน
เพราะการท�ำงานทุกอย่างที่ร่วมมือกันท�ำด้ วย
ความรับผิดชอบร่วมกัน จะก่อให้ เกิดความสามัคคี
ความมีวินยั ความอดทน และความเคารพ แล้ ว
คุณธรรมความดีตา่ ง ๆ จะเกิดตามมาเป็ นขบวน
เริ่ มต้ นที่ฝึกความรับผิดชอบ ท�ำงานอะไรขอให้ รับ
ผิดชอบงานนัน้ เพียงเท่านันคุ
้ ณธรรมความดีตา่ ง ๆ
จะหลัง่ ไหลสูใ่ จคนท�ำมากมาย

คนที่เติบโตขึ ้นมาจากการฝึ กเช่นนี ้ ไม่ต้อง
ห่วงว่า ในอนาคตเขาจะสร้ างงาน สร้ างเงินสร้ างคน
ไม่ได้
การสร้ างงาน สร้ างกิจกรรม เพื่อฝึ กเรื่ องการ
ท�ำทาน เรื่ องของการสงเคราะห์เพื่อนร่วมโลกยาม
ที่ประสบทุกข์ยาก แต่ละบ้ านแต่ละโรงเรี ยนก็คงจะ
พอมีช่องทางที่จะฝึ กลูกหลานเยาวชนให้ ค้ นุ เคยกับ
การท�ำความดีเช่นนี ้กันได้ แต่ยงั มีความดีเบื ้องต้ น
อีกประการที่ขาดไม่ได้ นัน่ คือ การเคารพบูชาหรื อ
การยกย่องคนดี

๑๖
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2. ฝึ กความเคารพ เพื่อเป็ นพื ้นฐานการจับดี
และความคิดสร้ างสรรค์ เรื่ องความเคารพนี ้เป็ น
เรื่ องลึกซึ ้ง หากผู้ใหญ่ไม่ได้ สอนลูกหลานให้ เข้ าใจ
ซาบซึ ้งว่า เราให้ ความเคารพท�ำไม เด็กจะเข้ าใจแต่
เพี ย งผิ ว เผิ น ว่ า เป็ นเพี ย งการแสดงกิ ริ ย าอาการ
ภายนอกตามมารยาท
ถ้ าเด็กเข้ าใจแค่นี ้ เด็กจะไม่ได้ อะไรที่เป็ นคุณ
ประโยชน์แก่ตวั ของเราเลย
ผู้ใหญ่ต้องสอนให้
เข้ าใจลึกถึงที่มาของความเคารพว่าเรากราบเรา
ไหว้ ท�ำไม
เรื่ องของการเคารพ เรื่ องของการบูชา เป็ น
เรื่ องของการ ‘ค้ นหา’ ความดีของคนอื่น เมื่อรู้วา่ เขา
ดีอย่างนันอย่
้ างนี ้แล้ ว ก็ ‘ยอม’ เขาคนนันได้
้ ไม่ตอ่ ต้ าน แล้ วยัง ‘รับ’ คือ รับว่าดี อย่างนันอย่
้ างนี ้จริ ง
และ ‘นับ’ คือ นับจ�ำนวนความดีของเขาว่ามีกี่ข้อที่
ค้ นเจอ แล้ วสุดท้ าย ‘ถือ’ คือ น�ำไปประพฤติปฏิบตั ิ
ตาม ท�ำความดีตามเขาไป เพื่อว่าสักวันหนึง่ ตนก็
จะเป็ นคนที่มีคณ
ุ ความดีในตัวเช่นเขาคนนันบ้
้ าง
ดังนัน้ เรื่ องของการไหว้ การเคารพพระรัตนตรัย พ่อแม่ ครูอาจารย์ เป็ นเรื่ องจ�ำเป็ นที่ต้อง
รี บสอนรี บท�ำให้ เป็ น เพราะเป็ นทางไหลมาแห่งคุณ
ความดีในตัว

3. ฝึ กมองผลกรรมในอนาคต เป็ นพื ้นฐาน
ของความมี วิ สั ย ทั ศ น์ เ มื่ อ ใครก็ ต ามมี โ อกาส
ท�ำความดีจนคุ้นเช่นนี ้ จะเข้ าใจเรื่ องของกรรมว่า
‘ท�ำดีได้ ดี ท�ำชัว่ ได้ ชวั่ ’ อย่างลึกซึ ้ง จะเป็ นคนมอง
การณ์ได้ ไกลว่า ประกอบเหตุอย่างไรจะส่งผลอย่าง
ไรต่อไปอีกกรรมที่ท�ำในชาตินี ้ ไม่ได้ แค่สง่ ผลใน
ชาตินี ้ แต่ยงั ส่งผลไปถึงชาติหน้ า ละโลกไปแล้ วยัง
ส่งว่าจะไปนรกหรื อสวรรค์ พอได้ กลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์ก็ยงั ตามมาเป็ นที่พงึ่ ให้ เราอีก ตามมาเป็ น
พวกพ้ องได้ อีก เป็ นโปรแกรมชีวิตให้ อีก
หากเรามองเห็นภาพรวมของชีวิตเช่นนี ้ เราจะ
มองเห็นว่า บนเส้ นทางชีวิตอันยาวไกลนี ้ทุกสิง่ ที่เรา
ท�ำให้ แก่ตนเองในแต่ละวัน ตังแต่
้ ตื่นเช้ าจรดเข้ า
นอน เราควรประกอบเหตุเช่นไรเพื่อผลในอนาคต
อย่างไร
ดังนัน้ ทุกอย่างในอนาคตจึงเป็ นไปได้ ตาม
ศักยภาพของเรา เราต้ องลิขิตเอง เลือกเองและ
ลงมือท�ำเอง แล้ วในที่สดุ ความเป็ นคนมีเหตุมีผล
ไม่เป็ นคนเชื่อง่าย ไม่ถือมงคลตื่นข่าวสร้ างงานเป็ น
สร้ างเงินเป็ น สร้ างคนเป็ น ก็จะเกิดขึ ้น ด้ วยเหตุที่
เราได้ ท�ำความดีมาจนคุ้น และได้ ศกึ ษากฏแห่ง
กรรมจนเข้ าใจนี ้เอง

หากไม่ท�ำเช่นนันแล้
้ ว อาจจะเกิดผลตรงข้ าม
เพราะคนเรานันมี
้ ทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือหากไม่
ยอมรับคนอื่นก็ดถู กู เขาถ้ าไม่จบั จ้ องในคุณความดี
ของเขาก็จ้องจับผิด ซึง่ คนเราทัว่ ไปก็ยงั มีข้อ
ั ้ ำถูกและ
บกพร่องกันอยูท่ งนั
ั ้ น้ การกระท�ำก็มีทงท�
ท�ำผิด ถ้ าคนเราจ้ องจับผิดกันแล้ วจะแก้ ไขนิสยั ให้
มาจับจ้ องความดีแทนนันยากการเริ
้
่ มต้ นที่ง่ายและ
ถูกต้ อง คือ สอนให้ เริ่ มจับจ้ องแต่คณ
ุ ความดีของผู้
ั้
บตั เิ ป็ นทางแห่ง
อื่น เพื่อจะรับเอาความดีนนมาปฏิ
ความดีความเจริ ญของตน
๑๗
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Dhamma TIME

หลวงพ่อตอบปัญหา
เวลาคือทรัพย์ทที่ กุ ชีวติ มี
เราจะใช้ทรัพย์คอื เวลาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สงู สุด?

หลวงพ่อตอบปัญหา

เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์
(หลวงพ่อทัตตชีโว)
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ า ผู้ตรัสรู้โดยชอบ
ด้ วยพระองค์เอง ทรงค้ นพบว่า
1)ชีวิตนี ้เป็ นทุกข์ การเกิดเป็ นเหตุให้ เกิดทุกข์
เมื่อมีการเกิด ทุกข์นี ้เป็ นอันพึงหวังได้
2)ชี วิ ต ของมนุษ ย์ ด� ำ เนิ น ไปภายใต้ ก ฎแห่ ง
กรรม หากมนุษย์เข้ าใจ รู้เท่าทันเรื่ องราวของกฎ
แห่งกรรม ก็จะสามารถด�ำเนินชีวิตในโลกให้ มีทกุ ข์
น้ อย และมีโอกาสพ้ นทุกข์ได้
เรื่ องส�ำคัญในชี วิตที่จะต้ องท� ำให้ สม�่ ำเสมอ
เพื่ อ ท� ำ ให้ ชี วิ ต เราสามารถเป็ นที่ พึ่ง แก่ ต นเองได้
๑๘

เวลา
คือ
ทรัพย์

สามารถน�ำพาชีวิตของตนให้ ได้ รับประโยชน์สงู สุด
จากการเกิดมาได้ นัน่ คือ การศึกษาธรรมะของ   
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า โดยจะต้ องศึกษาให้ เข้ าใจ
จนแจ่มชัด แล้ วสามารถปฏิบตั ติ ามธรรมนันได้
้
ชีวิตถึงจะเป็ นสุข สามารถพึง่ ตัวเองได้
เมื่อเราจะศึกษาธรรมะ เราก็ต้องแบ่งเวลา
เพื่อศึกษาให้ เข้ าใจในภาคทฤษฎีและแบ่งเวลานัง่
สมาธิปฏิบตั ธิ รรมควบคูก่ นั ไป มิฉะนันการศึ
้
กษา
และปฏิบตั ธิ รรมก็จะไม่ก้าวหน้ า
พระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า ทรงแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ความก้ าวหน้ าในการศึกษาและประพฤติธรรมนัน้
ผู้ศกึ ษาจะจัดล�ำดับความส�ำคัญไว้ 4 เวลา หรื อ 4
กาล ได้ แก่ กาลที่ 1 กาลแห่งการฟั งธรรม กาลที่ 2
กาลแห่งการสนทนาธรรม กาลที่ 3 กาลแห่งการ
แสดงธรรม กาลที่ 4 กาลแห่งการปฏิบตั ิตามธรรม
ดังจะอธิบายโดยย่อ ดังนี ้
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กาลที่ 1 กาลแห่ งการฟั งธรรม
หมายถึง กาลหรื อเวลาที่จะถือเป็ นโอกาสได้
พบพระเพื่อฟั งธรรม ซึง่ มีหลากหลายจังหวะดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
• ตังแต่
้ ในสมัยพุทธกาลมาแล้ ว พระสงฆ์ทา่ น
เทศน์ทกุ วันพระ
ฉะนันวั
้ นพระจึงเป็ นวันที่
พุทธศาสนิกชนควรหาโอกาสไปฟั งธรรม
•ปั จ จุบัน นี โ้ รงเรี ย นอนุบ าลฝั น ในฝั น วิ ท ยา
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม DMC
หลวงพ่อ หลวงพี่ ที่มีความรู้ ค้ นคว้ ามาอย่างดี ก็มา
เทศน์ใน DMC ทุกวัน ญาติโยมที่มาฟั งในโรงเรี ยน
บ้ าง หรื อฟั งอยูห่ น้ าจอ DMC บ้ าง จัดว่าเป็ นการฟั ง
ธรรมตามกาล
• เมื่อใดมีการเทศน์ การบรรยายธรรม โดย
ท่านผู้มีความรู้ ท่านที่เป็ นนักปราชญ์ บัณฑิตหลวง
พ่อ หลวงปู่ หรื อพระอาจารย์ที่ทรงภูมิร้ ู ภูมิธรรม ก็
ถือเป็ นโอกาสดีที่จะได้ ฟังธรรมตามกาล
• เวลาว่าง เวลาสบายใจ เช่น วันนี ้งานการ
เสร็จเรี ยบร้ อยไปแล้ ว ไม่มีเรื่ องหนักอกค้ างใจรี บไป
วัด ไปกราบหลวงพ่อวัดไหนก็ได้ ยิ่งคุ้นกับท่านยิ่งดี
นิมนต์หลวงพ่อเทศน์ ให้ ฟังสักกัณฑ์ หรื อจะอบรม
อะไรให้ ก็กราบนิมนต์ทา่ นเถิด เพราะไม่ร้ ูวา่ เมื่อไร
จะสบายใจได้ อย่างนี ้อีก
• เวลาทุกข์อกทุกข์ใจขึ ้นมา อย่าไปไหนนะ
รี บไปหาหลวงพ่อวัดที่ใกล้ ที่สดุ เลย นี่ก็ฟังธรรม
ตามกาล กาลที่ทกุ ข์หนัก ถ้ าเลือกไปที่อื่นแทนอาจ
จะพลาด อาจจะตัดสินใจท�ำอะไรผิด ๆ จะยิ่งทุกข์
หนักเข้ าไปอีก
การฟั งธรรมตามกาลนี ้ ขอให้ ฟังด้ วยความ
เคารพ พยายามน้ อมใจตาม ตรองตาม ถ้ าตรอง

ตามไม่ทนั ต้ องรี บบันทึกเอาไว้ จะได้ หาโอกาสไป
ซักถามให้ ยิ่ง ๆ ขึ ้นไปในภายหลัง ดังนัน้ เวลาฟั ง
มีกระดาษ
ธรรมก็ควรจะเตรี ยมอุปกรณ์ให้ ดี
ปากกา ดินสอ ไว้ ด้วย แม้ การแต่งกายก็ให้ เรี ยบร้ อย
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแต่งกาย
ด้ ว ยชุด ขาวหรื อ อย่ า งน้ อ ยก็ เ สื อ้ ขาวซึ่ ง จะเสริ ม
บรรยากาศของการฟั งธรรม
กาลที่ ๒ กาลแห่ งการสนทนาธรรม
ส� ำ หรั บ ผู้ ที่ ตั ง้ ใจปรารถนาดี ที่ จ ะเจาะลึ ก
ธรรมะที่ได้ ฟังมาตามกาลนันให้
้ แตกฉานขึ ้น จะได้
น�ำเข้ าไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ แต่อาศัยล�ำพังสติปัญญา
และประสบการณ์ของเราคนเดียว บางทีความ
เข้ าใจจะยังไม่คอ่ ยชัดนัก จ�ำเป็ นต้ องมาสนทนากัน
ก่อน มาท�ำความเข้ าใจดูวา่ ที่เราเข้ าใจนัน้ ตรงกับที่
คนอื่นเขาเข้ าใจไหม
บางทีก็เห็นตรงกันบ้ าง ไม่ตรงกันบ้ าง บางทีก็
ลึกตื ้นไม่เท่ากันบ้ าง หลังจากการสนทนาธรรมกัน
แล้ ว เราก็จะได้ แง่มมุ อีกหลาย ๆ แง่มมุ ที่เราไม่เคย
คิดไปถึง การสนทนาธรรมตามกาลจะท�ำให้ เราได้
วิธีที่จะน�ำมาใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน นี่คือคุณค่าของ
การสนทนาธรรม
บูรพาจารย์เตือนเอาไว้ วา่ ก่อนสนทนาธรรม
ตามกาล ขอให้ นงั่ สมาธิก่อน ถ้ านัง่ ล่วงหน้ าเป็ นวัน
ได้ ยิ่งดี ต้ องนัง่ สมาธิท�ำใจให้ ดี เพราะอย่างไรเมื่อ
สนทนากันก็ต้องเจอที่เห็นไม่ตรงกัน เมื่อเห็นไม่ตรง
กัน ถ้ าใครพูดแสดงความเห็นที่ไม่ตรงกันออกมาก็
รู้สกึ เหมือนถูกขัดคอ เมื่อคิดว่าถูกขัดคอแล้ วอาจ
จะโกรธกันได้
ทุกคนในโลกไม่ชอบให้ ใครขัดคอ
เพราะ
้
งข้ อความอะไร มีสำ� นวนหนึง่ ที่
ฉะนันเวลาจะแย้
นิยมใช้ แบบชาววัดด้ วยกัน “ที่คณ
ุ ว่าก็ดีนะ แต่ยงั มี
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๑๙

อีกแง่มมุ ท�ำนองนี ้พอเป็ นไปได้ ไหม” ถ้ อยวาจา
อย่างนี ้ไม่หกั ไม่โค่นใครให้ เสียหน้ า เสียความมัน่ ใจ
ถ้ าพูดจากันอย่างนี ้ วงสนทนาธรรมก็จะด�ำเนินต่อ
ไปได้

ถ่ายทอดให้ คนข้ าง ๆ ตัว อาจจะเป็ นลูก หลานน้ อง
หรื อใครก็ได้ ที่อยูใ่ กล้ ตวั การแสดงธรรมของเราถ้ า
เป็ นไปในลักษณะของการเล่าให้ ฟัง จะดูเหมาะสม
น่าฟั ง

ในเวลาเดี ย วกัน ใครที่ ถู ก เขาเสนอแนะมา
อย่างนี ้ ก็ต้องรู้ตวั นึกทบทวนทันทีเหมือนกันว่า ที่
เราว่ามานี ้มันคงจะมีอะไรพร่องอยู่ ต้ องทบทวนให้
ดี ถ้ าต่างฝ่ ายต่างทบทวน ต่างฟั งซึง่ กันและกันการ
สนทนาธรรมตามกาลนันจะเกิ
้
ดบุญใหญ่จริ งๆ

ในการแสดงธรรมตามกาลนี ้
มีสงิ่ ที่ควร
ระมัดระวัง คือ ต้ องแสดงธรรมโดยยึดหลัก “หลังอิง
ต้ นโพธิ์” หมายความว่า ทุกอย่างที่แสดงต้ องมีหลัก
ฐานยื น ยัน จากพระไตรปิ ฎกว่ า เป็ นธรรมที่ พ ระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสเอาไว้ พระอรหันต์ทา่ นนัน้
ท่านนี ้แสดงเอาไว้ อริ ยบุคคลที่เป็ นฆราวาสชื่อนัน้
ชื่อนี ้พูดเอาไว้ อย่างนี ้เรี ยกว่าหลังอิงต้ นโพธิ์ เมื่อ
สนทนาธรรมหรื อแสดงธรรมกับใครก็ตาม จงแสดง
ถึงความอัศจรรย์ของธรรม จงแสดงถึงพระคุณอัน
ยิ่งใหญ่ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า อย่า
แสดงว่าข้ าพเจ้ านี ้เป็ นบุคคลอัศจรรย์ที่แสดงธรรม
ได้ ลกึ ซึ ้ง เพราะแม้ ตอนนี ้เราเข้ าใจธรรมลึกซึ ้งใน
ระดับหนึง่ แล้ ว แต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้ คดิ ค้ นขึ ้นมา
เอง เราก�ำลังน�ำธรรมของพระบรมศาสดามาแสดง
เมื่อรับรู้แล้ วว่าธรรมเหล่านี ้มีความอัศจรรย์อย่างไร
ก็ควรที่จะไปกราบไหว้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ-

กาลที่ 3 กาลแห่ งการแสดงธรรม
เมื่อสนทนาธรรมกันแล้ ว เราจะได้ ความรู้ข้อ
ปลีกย่อยในเชิงปฏิบตั ิเพิ่มมากขึ ้น เมื่อมีโอกาสจะ
ถ่ายทอดให้ ใครต่อขอให้ รีบท�ำเถิด เพราะกว่าเราจะ
เกิ ด ความซาบซึง้ ธรรมได้ ข นาดนัน้ ไม่ใช่ข องง่า ย
และการน� ำความรู้ นัน้ ไปแสดงให้ คนอื่ นรั บทราบ
ด้ วย ก็เป็ นการทบทวนของเราอย่างลึกซึ ้งอีกที
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เจ้ าพระบรมครูของเรา
ส�ำหรับหลวงพ่อเอง
ทุกครัง้ ที่มีโอกาสขึ ้น
แสดงธรรม จะพยายามให้ ได้ ประโยชน์ทงตั
ั ้ วเอง
และผู้ฟัง โดยจะพยายามเจาะลึกธรรมเข้ าสูภ่ าค
ปฏิบตั ใิ ห้ ได้
คุณยายสอนวิธีแสดงธรรมหรื อวิธี
เทศน์ให้ หลวงพ่อว่า เรื่ องที่จะเทศน์ให้ น�ำเรื่ องที่ตวั
เองฝึ กตัวได้ แล้ ว นิสยั ไม่ดีที่แก้ ได้ หรื อที่แก้ ได้ บ้าง
แล้ วก็เอาส่วนที่ได้ บ้างไปเทศน์ อย่างนี ้จะไม่มีการ
ผิดพลาดเพราะเราได้ ปฏิบตั มิ าแล้ ว เมื่อเราเคย
ใช้ ได้ ผลแล้ วในระดับหนึง่ ก็ควรที่จะแบ่งปั นกันไป
ใครเอาไปใช้ แล้ วได้ ผล เราก็ได้ บญ
ุ เพิ่มอีกส่วนวิธี
การเทศน์
เราก็เลือกเอาวิธีการสอนของครูบาอาจารย์ที่เราเคยประทับใจการสอนของท่าน เช่น
วิธีอธิบายบางอย่างของท่านนี ้ดี บางอย่างท่านโน้ น
ดี ค่อย ๆ หยิบมาทีละอย่างสองอย่างสักระยะหนึง่
เราก็จะหลอมมาเป็ นบุคลิกของเราเอง
ครูบาอาจารย์เหล่านันก็
้ จะได้ บญ
ุ กับเราด้ วยที่น�ำวิธีการ
สอนของท่านมาแสดงธรรม มาถ่ายทอดธรรม
กาลที่ 4 กาลแห่ งการปฏิบตั ติ ามธรรม
ความรู้ธรรมทังหมดจากการฟั
้
งธรรม สนทนา

ธรรม และแสดงธรรม จะบังเกิดผลได้ ต้องน�ำไป
ปฏิบตั คิ �ำว่า “ปฏิบตั ธิ รรม” นัน้ มีความหมายที่
กว้ าง ฟั งธรรมเรื่ องไหนแล้ วในเรื่ องนัน้ ๆ มีข้อที่จะ
ต้ องปฏิบตั อิ ย่างไรก็น�ำไปปฏิบตั ิ เช่น ฟั งธรรมเรื่ อง
ทาน พอฟั งจบแล้ วก็ไปท�ำทาน ฟั งธรรมเรื่ องศีล ฟั ง
เสร็ จแล้ ว เข้ าใจแล้ ว ก็ทบทวนศีล แล้ วก็ตงใจรั
ั ้ กษา
ศีลให้ ดี ฟั งธรรมเรื่ องภาวนาฟั งแล้ วก็ไปเจริ ญสมาธิ
ภาวนา
เมื่อภาวนามากเข้ า ๆ ธรรมทุกอย่างไม่วา่ จะ
เป็ นทานหรื อศีล ทังหมดนั
้
นจะเนื
้
่องเข้ าหากันเป็ น
เนื ้อเดียว คือธรรมทุกข้ อจะน�ำเข้ าสูก่ ารภาวนา ซึง่
เป็ นต้ นทางแห่งการเข้ าถึงธรรมภายในต้ นทางแห่ง
การพ้ นทุกข์ พบสุขแท้ จริ ง
เวลาทังหมดที
้
่ใช้ ไปเพื่อกาลทัง้ 4 นี ้ เป็ นเวลา
เพื่อชีวิต เพื่อปิ ดนรก เปิ ดสวรรค์ สร้ างเสบียงใหญ่
ไปนิพพาน เมื่อเราได้ ใช้ เวลาที่มีในชีวิตนี ้ไปกับเรื่ อง
ส�ำคัญ เรื่ องที่เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ตวั ของเราทัง้
ในปั จจุบนั ชาติ ชาติหน้ า ชาติตอ่ ๆ ไป จนถึงที่สดุ
แห่งธรรมได้ นัน่ คือเราได้ ใช้ ทรัพย์ที่มีอยูอ่ ย่างคุ้ม
ค่าที่สดุ ตามเยี่ยงอย่างที่ผ้ มู ีบญ
ุ ผู้เป็ นบัณฑิตนัก
ปราชญ์ในกาลก่อนได้ ประพฤติปฏิบตั มิ า
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Dhamma TIME

ธรรมะเพือ่ ประชาชน
รูจ้ ก
ั กายทีแ่ ท้จริงของตัวเอง

สิง่ ที่เป็ นความปรารถนาของทุกๆ คนในการ
ด�ำรงชีวิต คืออยากพบเจอแต่สงิ่ ที่ดีๆ มีลาภ ยศ
สรรเสริ ญ สุข ความทะยานอยากท�ำให้ มนุษย์ต้อง
ดิ ้นรนขวนขวาย เสาะแสวงหาในสิง่ ที่ตวั เองคิดว่า
จะเพิ่ ม เติ ม ส่ว นที่ บ กพร่ อ งของชี วิ ต ให้ เ ต็ม เปี่ ยม
บริ บรู ณ์ จึงแสวงหากันร�่ ำไป ทังๆ
้ ที่ตนเองก็ยงั ไม่
ทราบหนทางแห่งความสุขที่แท้ จริ งว่าอยู่ที่ตรงไหน
จะเข้ าถึงได้ อย่างไร เมื่อไม่ทราบท�ำให้ ชีวิตต้ องวน
เวียนอยูก่ บั เรื่ องการท�ำมาหากิน แสวงหากามคุณ
เกียรติยศชื่อเสียงเงินทอง พระบรมศาสดาท่านทรง
ค้ นพบว่า วิธีการท�ำจะท�ำให้ เข้ าถึงความสุขที่แท้
จริ งได้ นนั ้ จะต้ องเริ่ มต้ นจากใจที่หยุดนิ่ง เพราะสุข
อื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มี ใจที่สงบหยุดนิ่งจะ
เป็ นต้ นทางแห่งความสุขและความส�ำเร็จที่แท้ จริ ง
* พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ทีฆนิกาย
มหาวรรค ว่า
“ปฏิโสตาคามึ นิปณ
ุ ํ    คมฺภีรํ ทุทฺทสํ อณุํ
    ราครตฺตา น ทกฺขนฺติ    ตโมกฺขนฺเธน อาวุตา
สัตว์อนั ราคะย้ อมแล้ ว ถูกกองอวิชชาหุ้มห่อ
แล้ ว จักไม่เห็นธรรมอันละเอียด ลึกซึ ้ง ยากที่จะ
เห็น ละเอียดยิ่ง อันจะยังสัตว์ให้ ถงึ ธรรมที่ทวน
กระแส คือ นิพพาน”
สรรพสัตว์ทงหลายในโลกนี
ั้
้ เมื่อยังไม่หลุดพ้ น
จากกิเลสอาสวะ ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดครัง้ แล้ ว
ครัง้ เล่า เพราะอวิชชาคือความไม่ร้ ูหอ่ หุ้มเอาไว้
ไม่ร้ ูจกั ทุกข์ เห็นการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็ นเรื่ อง
ปกติธรรมดา ไม่ได้ น�ำมาพิจารณาให้ ถ่องแท้ จริ งๆ
จังๆ ว่าท�ำอย่างไรถึงจะไม่ต้องเกิดอีก และก็ไม่ร้ ูวา่
ต้ นเหตุแห่งทุกข์อยูท่ ี่ตรงไหน ท�ำอย่างไรถึงจะดับ
และหนทางที่จะน�ำไปสูก่ ารดับ
ทุกข์เหล่านันได้
้

ทุกข์เป็ นอย่างไรก็ไม่เคยรู้จกั ความไม่ร้ ูนนั่ เองเป็ น
ภัยใหญ่หลวงของชีวิต เพราะจะท�ำให้ หลงไปยึดติด
ในคน สัตว์ สิง่ ของ สังขารร่างกาย ทังที
้ ่เป็ นของตัว
เองและของคนอื่น แล้ วเผลอไปท�ำบาปอกุศล จน
เป็ นเหตุให้ พลัดตกไปในอบายภูมิ ท�ำให้ เวียนวนกัน
อยูอ่ ย่างนี ้เรื่ อยไป
เนื่องจากเราไม่เคยศึกษาเรื่ องของตัวของเรา
เอง ว่ากายที่สมบูรณ์ที่สดุ ที่ควรยึดถือเอาไว้ เป็ น
อย่างไร อยูท่ ี่ตรงไหน จะเข้ าถึงได้ อย่างไร เหล่านี ้
เราไม่ทราบกัน เพราะว่าวันหนึง่ คืนหนึง่ ใจของเรา
วนเวียนอยูก่ บั ที่สงิ่ ภายนอก ถูกราคะความก�ำหนัด
ยินดี ครอบง�ำให้ สนใจเรื่ องของคนอื่น สนใจดูการก
ระท�ำของคนอื่น สนใจในสิง่ ที่นอกตัวของเราออก
ไป
เพราะฉะนัน้ กายที่อยูภ่ ายในตัวของเราจึง
ไม่ร้ ูจกั ไม่ร้ ูจกั หนทางที่จะพัฒนาใจให้ ละเอียด ให้
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ประณีต ให้ สงู ขึ ้น เพราะเราสนใจในเรื่ องนอกตัว
เพราะฉะนันเราควรมาศึ
้
กษาเรื่ องของกายภายใน
ตัวของเรา ถ้ าเรารู้จกั เรื่ องในตัวของเราแล้ ว เราจะ
ได้ ส�ำรวมระวังจิตไม่ให้ ทอ่ งเที่ยวไปในที่ไกล ถ้ า
ส�ำรวมระวังได้ เราจะพ้ นจากบ่วงของพญามาร
เมื่อต้ องการศึกษาเรื่ องภายในของตัวเอง จะ
ต้ องรู้จกั ว่าภายในตัวของเรามีกายต่างๆ ซ้ อนกัน
อยูเ่ ป็ นชันๆ
้ ไปตามล�ำดับของความละเอียด ความ
บริ สทุ ธิ์ของใจ ใจของคนตามปกตินนซั
ั ้ ดส่ายไปมา
วนอยูใ่ นบ่วงของมาร วนอยูใ่ นความยินดีในรูป
เสียง กลิน่ รส สัมผัส อะไรต่างๆ เหล่านี ้ ที่วนไปวน
มาเพราะว่ามารเขาเข้ าไปบังคับเอาไว้ ดึงใจของ
เราให้ หลุดออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ จาก
ธรรมะ จากความดี แล้ วก็เอาไปแช่หมักดองไว้ ใน
กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ในกาม
ในภพ ในความเห็นผิดอะไรต่างๆ เหล่านันทั
้ งหมด
้
เขาครอบง�ำเอาไว้ ด้วยความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความก�ำหนัดยินดี ความทะยานอยาก
นี่เขาเอาเราไปแช่อยูอ่ ย่างนัน้ จนเรารู้สกึ คุ้นเคยชิน
ใจเราจะวนเวียนอยูใ่ นรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส
ธรรมารมณ์ วนอยูอ่ ย่างนี ้แหละ ในที่สดุ เราก็จะ  
สู ญ เสี ย คุ ณ งามความดี ที่ มี อ ยู่ ใ นใจของเราไป
ความชัว่ จะเข้ ามาแทนที่ ความคิด ค�ำพูด และ
การกระท�ำ  ก็เป็ นของอกุศลธรรมไปหมด นี่เขาถึง
ได้ เรี ยกว่าคน คือวนอยูใ่ นบ่วงของมาร
ถ้ าหากเราฝึ กใจของเราให้ หยุดให้ นิ่ง พอใจ
หยุดถูกส่วนก็จะพ้ นจากภาวะของความเป็ นคน จิต
จะหลุดพ้ นเข้ าถึงความเป็ นมนุษย์ เป็ นผู้ที่มีใจสูง
คือเข้ าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดที่อยู่ภายในตัวของ
เรา  มีใจสูงกว่าเดิม ใจสูงเพราะว่ามีศีล ๕ ประจ�ำ
ใจ จะมีปัญญากว้ างขวาง รู้จกั เหตุ รู้จกั ผล รู้จกั
คุณโทษ ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ รู้จกั
ประโยชน์ ๓ อย่าง จะรู้จกั การท�ำชีวิตให้ มีประโยชน์
ในปั จจุบนั รู้จกั ประโยชน์ในอนาคต ตลอดจน
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กระทัง่ จะรู้จกั ประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน
จะรู้ จัก เมื่ อ เข้ า ถึ ง ความเป็ นมนุษ ย์ ที่ มี อ ยู่ใ นกาย
ของเรา
เรารู้ จักกายมนุษย์ ละเอียดหรื อกายฝั นกันดี
เวลานอนหลับ ก็ เ ห็ น ตัว ของเราเองปรากฏอยู่ใ น
ความฝั น หน้ าตาเหมือนตัวของเรานี่แหละ นัน่
แหละกายมนุษย์ละเอียด ถ้ าเราเข้ าถึงได้ ในขณะที่
ตื่นอยู่ ใจเราจะสูงขึ ้นเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกับกาย
มนุษย์ละเอียด มนุษยธรรมก็จะเกิดขึ ้น มีศีล ๕
้
ครบถ้ วนบริ บรู ณ์ ถ้ าเข้ าถึงกายที่ละเอียดกว่านันลง
ไปอีก ที่อยูภ่ ายในกายของกายมนุษย์ละเอียด คือ
เข้ าถึงกายทิพย์ จิตของเราจะยิ่งสูงขึ ้น บริ สทุ ธิ์ขึ ้น
พอเข้ าถึงกายทิพย์ เทวธรรมปรากฏขึ ้นมาใน
ใจของเรา เป็ นผู้มีหิริ มีโอตตัปปะ มีความละอาย
้ ่ลบั และที่แจ้ ง
เกรงกลัวต่อบาป จะไม่ท�ำบาปทังที
พระพุทธเจ้ าท่านเรี ยกว่า มนุสสเทโว เข้ าถึงความ
เป็ นเทวดาตังแต่
้ ยงั เป็ นมนุษย์ คือเข้ าไปถึงกาย
ทิพย์นนั่ เอง ไม่อยากจะท�ำบาปแล้ ว เพราะเกรง
กลัวบาปจะส่งผลให้ มีความทุกข์ทรมาน เหมือนยา
พิษแม้ เพียงเล็กน้ อย มันก็เป็ นอันตรายต่อชีวิตของ
เราได้
เมื่อไรเราเข้ าถึงได้
เราจะรู้จกั ว่ากายทิพย์
หน้ าตาเป็ นอย่างนี ้เอง
คนที่ใจมีหิริโอตตัปปะ
สวยงาม กายทิพย์จะสวยละเอียดประณีตทีเดียว
นอกจากนี ภ้ ายในกายทิ พ ย์ ยัง มี ก ายที่ ล ะเอี ย ด
ประณีตเข้ าไปอีก อยูภ่ ายในกายทิพย์ที่อยูใ่ นตัว
ของเรา ถ้ าหยุดนิ่งได้ สนิทมากขึ ้น จะเข้ าถึงกายรูป
พรหม เป็ นกายที่เต็มเปี่ ยมไปด้ วยพรหมวิหารธรรม
จิตใจสมบูรณ์ไปด้ วยสมาบัติ เข้ าถึงรูปฌาน ๔ เต็ม
เปี่ ยมไปด้ วยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีความ
เต็มเปี่ ยมบริ บรู ณ์ยิ่งขึ ้น
กายรูปพรหมนี ้ เมื่อเข้ าถึงแล้ วจะมีภพอัน
วิเศษมารองรับ คือภพของพรหมโลก เพราะว่าเต็ม
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เปี่ ยมไปด้ วยพรหมวิหารธรรม หมวดหมูแ่ ห่งธรรม
สี่ประการเต็มเปี่ ยมหมด กายพรหมอันนี ้แหละ คือ
กายของผู้มีความบริ สทุ ธิ์
มีความผ่องใสที่อยู่
ภายในตัวของเรา ใครเข้ าถึงเมื่อไร ก็เป็ นพรหมได้
ในชีวิตปั จจุบนั เข้ าถึงพรหมกายเป็ นพรหมกาย ตัว
เราก็เป็ นพรหมได้ ตงแต่
ั ้ เป็ นมนุษย์ ถ้ าใจเกาะอยูใ่ น
กายรูปพรหมนี ้ตลอด ติดแน่น ไม่หวัน่ ไหว เมื่อละ
โลกแล้ ว อายตนะของพรหมโลกก็ดดู กายพรหม
ของเราเข้ าไปเสวยสุขอยูท่ ี่นนั่
มีสขุ ด้ วยฌาน
สมาบัติ เสวยสุขเป็ นกัปๆ เป็ นอสงไขยกันเลยที
เดียว
ในกลางกายของรูปพรหมยังมีอีกกายหนึง่ ที่
ละเอียดกว่า ประณีตกว่า เรี ยกว่ากายอรูปพรหม
เป็ นกายที่สมบูรณ์ไปด้ วย สมาบัติ ๘ รูปฌาน ๔
กับอรูปฌาน ๔ สมบูรณ์หมด สมาบัติ ๘ เป็ นทิฎฐ
ธรรมสุขวิหารี ธรรมเป็ นเครื่ องอยูเ่ ป็ นสุขของผู้ที่เข้ า
ถึง ปราศจากนิวรณ์ วิตก วิจาร ปี ติ สุข เอกัคคตา มี
ความละเอียดอ่อน จนไม่ทราบว่าจะเอามาเปรี ยบ
กับอะไรในโลก จึงใช้ ค�ำว่าเนวสัญญานาสัญญาย
ตนะ มีความละเอียดอ่อนของดวงจิตที่ยิ่งใหญ่
ไพศาล ใจของอรูปพรหมกับจักรวาลเหมือนจะ
กลมกลืนกันเป็ นอันหนึง่ อันเดียว ละโลกไปแล้ วก็
ไปสูอ่ รูปภพ เป็ นภพที่เสวยความสุขได้ ดีที่สดุ ในภพ
ทัง้ ๓ นี ้ ความสุขอะไรในภพทัง้ ๓ นี ้ จะเกินไปกว่า
ความสุขของอรูปภพนันไม่
้ มี
แต่กายต่างๆ เหล่านี ้ แม้ จะมีความสุขความ
ละเอียดประณีตเพียงไร ก็ยงั ไม่พ้นจากไตรลักษณ์
เพราะยังถูกครอบง�ำด้ วยความโลภ ความโกรธ
ความหลง แม้ ความสุขจะขยายกว้ างแค่ไหนก็ตาม
ก็ยงั ไม่เที่ยง
ซึง่ ถ้ าเทียบกับความสุขที่เข้ าถึง
ธรรมกายโคตรภูซึ่งเป็ นกายที่หลุดพ้ นจากภพสาม
แล้ ว ความสุขของอรูปภพเปรี ยบเหมือนกับที่แคบ
ส่วนความสุขที่เข้ าถึง
เหมือนอยูห่ ้ องแคบๆ
ธรรมกายโคตรภู ความสุขกว้ างขวางกว่า เหมือน
ออกมานอกห้ อง พ้ นจากที่แคบไปสูท่ ี่กว้ างขวาง

ธรรมกายโคตรภูนี่อยู่ในกลางกายของกายอรู ปพรหม
ลักษณะเป็ นพระพุทธปฏิมากร เกตุดอกบัว
ตูม ใสเป็ นแก้ ว ที่ได้ ชื่อว่าโคตรภู เพราะว่าใจหยุด
ใจนิ่งจนกระทัง่ หลุดพ้ นจากภพสามไปได้ แต่วา่ ยัง
ไม่เป็ นพระอริ ยเจ้ า ในกลางของกายธรรมโคตรภู
จะเข้ าถึงพระอริ ยบุคคลผู้มีชีวิตอันประเสริ ฐ ตังแต่
้
เข้ าถึงกายธรรมพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี จนถึงกายธรรมพระอรหัต สังโยชน์ตา่ งๆ
ก็หมดสิ ้นไป
จิตก็กว้ างขวางใหญ่โต มีความสุขมากทีเดียว
ไม่ตดิ อะไรทังสิ
ติดแต่อายตน
้ ้นในภพทังสาม
้
นิพพานเท่านัน้ เป็ นพระอริ ยเจ้ าหรื อพระอรหันต์ ผู้
กายต่างๆ
ห่างไกลแล้ วจากกิเลสอาสวะทังหลาย
้
เหล่านี ้มีอยูใ่ นตัวของพวกเราทุกๆ คน นี่ให้ ร้ ูจกั
กันเอาไว้ เกิดกันมาภพหนึง่ ชาติหนึง่ ก็เพื่อจะมา
ฝึ กฝนอบรมใจของเราให้ เข้ าถึงอย่างนี ้ ความรู้ใน
ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ เราได้ เข้ าถึงกันอย่างนี ้
ก็เหลือแต่พวกเราว่าจะท�ำอย่างไร จึงจะเข้ าถึงกาย
ที่อยูภ่ ายในต่างๆ เหล่านี ้ได้ เพราะถ้ าหากเข้ าถึง
กายธรรมเมื่อไร การที่จะไปรู้ไปเห็นเรื่ องราวความ
จนกระทัง่ ไปถึงอายตนลี ้ลับของชีวิตทังหมด
้
นิพพานได้ ก็อยูใ่ นวิสยั ที่พวกเราทุกคนจะไปรู้ไป
เห็นได้ เพราะฉะนัน้ เมื่อเรารู้เราเข้ าใจอย่างนี ้แล้ ว
ก็ให้ หมัน่ ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่งเป็ นประจ�ำ  จนกว่าจะ
เข้ าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๖ หน้ า ๓๐
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Dhamma TIME

ธรรมะเพือ่ ประชาชน
มารผู้ขัดขวางความดี
การฝึ กฝนใจให้ สะอาดบริ สทุ ธิ์ หลุดพ้ นจาก
กิเลสอาสวะ พ้ นจากการเป็ นบ่าวเป็ นทาสของ
พญามาร เป็ นกรณียกิจที่สำ� คัญของการเกิดมา
เป็ นมนุษย์ ถ้ าไม่ร้ ูจกั หมัน่ ฝึ กใจให้ หยุดนิ่ง เราจะ
ต้ องถูกกิเลสครอบง�ำอยูร่ �่ ำไป มารได้ ชอ่ งในการ
ท�ำความชัว่ ให้ เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง
มัวไปยึดติดอยูใ่ นรูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส
ธรรมารมณ์ที่มากระทบใจ แล้ วละเลยการแสวงหา
แก่นสารที่แท้ จริ งของชีวิต ชีวิตจึงต้ องเวียนวนอยู่
ในห้ วงแห่งทะเลทุกข์ โอกาสที่จะได้ สมั ผัสรสแห่ง
ธรรมซึง่ เป็ นวิมตุ ติรส จึงลดน้ อยถอยลงไปทุกที
้
โอกาสอันส�ำคัญกับตัวเอง ใน
เพราะฉะนันการให้
การท�ำสมาธิเจริ ญภาวนา เพื่อกลัน่ กาย วาจา ใจ
ของเราให้ บริ สทุ ธิ์ จึงเป็ นทางลัดที่สดุ ที่จะท�ำให้ เรา
หลุดพ้ นจากการบังคับบัญชาของพญามาร
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน อายตนสูตร
รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์
ทังสิ
้ ้น นี ้เป็ นโลกามิสอันแรงกล้ า โลกหมกมุน่ อยูใ่ น
อารมณ์เหล่านี ้ ส่วนสาวกของพระพุทธเจ้ า มีสติ
ก้ าวล่วงโลกามิสนัน้
และก้ าวล่วงบ่วงมารแล้ ว
รุ่งเรื องอยูด่ จุ พระอาทิตย์ ฉะนัน”
้
ผู้ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า จะต้ องก้ าวล้ วงพ้ นจากบ่วงมาร ไม่ไปติดอยูใ่ น
รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส   หลวงปู่ วัดปากน� ้ำ 
ภาษี เจริ ญ ท่านกล่าวไว้ วา่ เบญจกามคุณ คือ  รูป
เสียง กลิน่ รส สัมผัสหรื อธรรมารมณ์ที่มากระทบ
ใจต่างๆ เหล่านี ้ ไม่วา่ จะเป็ นของมนุษย์หรื อของ
้ น้ ถ้ าเรา
ทิพย์ก็ตาม เป็ นบ่วงล่อของพญามารทังนั
มัวไปยึดมัน่ ถือมัน่ นัน่ แหละเข้ าทางของเขาแล้ ว ที่
มนุษย์เรายังมีกิเลสอาสวะอยู่ก็เพราะถูกเขาบังคับ

บัญชาเอาไว้ เอาโลกามิสซึง่ เป็ นเหยื่อล่อมาท�ำให้
เราหมกมุน่ หลงใหล เอากิเลสเข้ ามาใส่ ท�ำให้ ไม่
เป็ นตัวของตัวเอง เขาบังคับให้ เกิด ให้ แก่ ให้ เจ็บ ให้
ตาย ทุกข์ทรมานอยูต่ ลอดเวลา เมื่อเรายังไปไม่
ถึงที่สดุ แห่งทุกข์ จึงยังต้ องเวียนว่ายตายเกิดอยู่
ร�่ ำไป การจะหลุดจากตรงนี ้ไปได้ ใจต้ องหยุด แล้ วก็
หยุดในหยุดกันเข้ าไปเรื่ อยๆ ท�ำได้ อย่างนี ้มารกลัว
นัก แม้ จะมาขัดขวางการสร้ างบารมีของเรา แต่ถ้า
ใจเราหยุดนิ่งเสียแล้ ว   สิง่ ต่างๆ ภายนอกก็ไม่มีผล
ต่อจิตใจของเรา
* สมัยหนึง่ พระผู้มีพระภาคเจ้ าเสด็จเข้ าไป
บิณฑบาตในหมูบ่ ้ านของพราหมณ์
ซึง่ เป็ นผู้มี
ความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ ามาก แต่วา่ วัน
นั น้ พราหมณ์ ถู ก มารเข้ าสิ ง ใจไม่ ใ ห้ ตั ก บาตร
พระองค์ และไม่มีชาวบ้ านคนไหนเลยตักบาตร
พระพุทธองค์ เมื่อไม่ได้ อาหารพระองค์จงึ ถือบาตร
เปล่าเสด็จกลับวัด
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ในระหว่างทาง มารผู้มีบาปเข้ าไปหาพระผู้มี
พระภาคเจ้ า แล้ วกล่าวกับพระพุทธองค์วา่ "สมณะ
ท่านได้ บณ
ิ ฑบาตบ้ างไหม" พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
"แน่ะมารผู้ใจบาป
ท่านได้ กระท�ำให้ เราไม่ได้
บิณฑบาตมิใช่หรื อ" มารจึงกราบทูลว่า "ถ้ าอย่าง
นัน้
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้ าจงเสด็จเข้ าไปเพื่อ
บิณฑบาตครัง้ ที่สองอีกเถิด  พระเจ้ าข้ า ข้ าพระองค์
จักกระท�ำให้ พระผู้มีพระภาคเจ้ าได้ รับบิณฑบาต"
พระบรมศาสดาตรัสว่า "ดูกรมารผู้ใจบาป
ุ แล้ ว
ท่านมาขัดขวางตถาคต ได้ ประสบสิง่ ที่มิใช่บญ
ท่านเข้ าใจว่า บาปย่อมไม่ให้ ผลแก่ตวั เองฉะนัน้
หรื อ ดูก่อนมาร แม้ เราตถาคตไม่ได้ รับบาตร แต่
ตถาคตเป็ นผู้ไม่มีความกังวล ย่อมด�ำรงอยูไ่ ด้ อย่าง
มีความสุข ตถาคตจักเป็ นผู้มีปีติเป็ นภักษา ดุจ    
อาภัสสราพรหม"
มารเมื่อไม่สามารถขัดขวางพระผู้มีพระภาคเจ้ าได้ ก็ร้ ูสกึ เสียใจ จึงได้ อนั ตรธานหายไปต่อหน้ า
พระพักตร์ แต่ถงึ กระนัน้ มารผู้ใจบาปก็ไม่ยอมแพ้
คอยหาโอกาสมารบกวนพระพุทธองค์อยู่เรื่ อยไป
เมื่อคิดว่าหากรบกวนพระบรมศาสดาไม่ได้
ก็
รบกวนสาวกของพระองค์แทนก็แล้ วกัน มีอยูค่ ืน
หนึง่ มารผู้ใจบาปได้ เข้ าไปหาหมูภ่ ิกษุสงฆ์ แล้ วได้
ร้ องเสียงดังน่ากลัว ท�ำฟ้าแลบฟ้าร้ องเหมือนภูเขา
จะถล่ม แผ่นดินจะทรุดพังทลายลงมา
ภิกษุรูปหนึง่ ตกอกตกใจเพราะไม่เคยได้ ยิน
เสียงดังอย่างนี ้มาก่อน จึงถามเพื่อนสหธรรมิกว่า
แผ่นดินนี ้เห็นท่าจะถล่มทลายลงมาแล้ ว เพราะ
เสียงฟ้าร้ องฟ้าลัน่ ไม่ยอมหยุดเสียที พระผู้มีพระภาคเจ้ าได้ ตรัสบอกว่า "ดูก่อนภิกษุ แผ่นดินนี ้ไม่
ถล่มลงมาหรอก แต่เสียงดังลัน่ ประหนึง่ แผ่นดินจะ
ทรุดนี ้ เป็ นฝี มือของมารผู้ใจบาปท�ำเพื่อหวังจะให้
พวกเธอตกใจกลัว ไม่ให้ มีสมาธิในการบ�ำเพ็ญ
สมณธรรม"

ต่อมา
มารผู้ใจบาปได้ เนรมิตร่างเป็ น
พราหมณ์แก่ ห่มหนังเสือ หายใจเสียงดังครื ด
คราดๆ เดินถือไม้ เท้ าเข้ าไปหาหมูภ่ ิกษุสงฆ์ ผู้ก�ำลัง
ปรารภความเพียร เมื่อไปถึงก็ได้ กล่าวกับภิกษุ
เหล่านันว่
้ า “ท่านบรรพชิตทังหลาย
้
พวกท่านแต่ละ
รูปล้ วนเป็ นคนหนุม่ กระชุม่ กระชวย
มีผมด�ำ 
ประกอบด้ วยความหนุม่ แน่น ยังอยูใ่ นปฐมวัยไม่
ควรเบื่อหน่ายในกามารมณ์ทงหลาย
ั้
ขอท่านจง
บริ โภคกามอันเป็ นของมนุษย์เถิด อย่ายินดีในสิง่ ที่
มองไม่เห็นได้ ด้วยตา หนีจากสุขอันสมบูรณ์ไป
แสวงหาสุขอันไม่จีรังยัง่ ยืนเลย”  
พวกภิกษุก็ตอบว่า “ดูก่อนพราหมณ์ พวกเรา
ใช่ว่าจะไม่ได้ ความสุขที่ถาวรแล้ ววิ่งไปหาความสุข
ชัว่ คราว แต่พวกเราละทิ ้งความสุขชัว่ คราวเพื่อมุง่
ไปสูค่ วามสุขอันเป็ นอมตะ ซึง่ สามารถเห็นได้ ใน
ปั จจุบนั ต่างหากเล่า ดูก่อนพราหมณ์ เพราะว่ากาม
ทังหลายเป็
้
นของชัว่ คราว มีทกุ ข์มาก มีความคับแค้ นมาก โทษในกามทังหลายมี
้
มาก ธรรมนี ้มีผลที่
จะเห็นได้ ด้วยตัวเอง ไม่จ�ำกัดด้ วยกาล เป็ นของควร
เรี ยกกันมาดู ควรน้ อมเข้ ามาไว้ ในตน เป็ นของอัน
วิญญูชนทังหลายพึ
้
งรู้ได้ เฉพาะตน” มารเมื่อเห็นว่า
พวกภิกษุไม่ยอมเชื่อฟั งตัวเอง จึงได้ อนั ตรธานหาย
ไป
เราจะเห็นว่า มารซึง่ เป็ นผู้ขดั ขวางความดีนนั ้
มีตวั มีตนอยูจ่ ริ งๆ
ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่นามธรรม
อย่างที่คนธรรมดาสามัญคิดกันเท่านัน้
ว่าคือ        
อาสวกิเลสที่เป็ นความโลภ ความโกรธ ความหลง
จับต้ องไม่ได้ แต่ธรรมฝ่ ายด�ำหรื ออกุศลธรรม ซึง่
เป็ นปฏิปักษ์ กบั ธรรมฝ่ ายขาวนัน้ ที่จริ งมีตวั มีตน
เราจะรู้ได้ ต้องเข้ าถึงวิชชาธรรมกาย จะเห็นเขาและ
การกระท�ำของเขาที่คอยขัดขวางการกระท�ำความ
ดีของเรา ไม่ให้ เราหลุดพ้ นจากกิเลสอาสวะ เขาจะ
ส่งกิเลสอาสวะเข้ ามาในจิตใจ โดยเฉพาะผู้ที่เอาใจ
ออกห่างจากศูนย์กลางกาย
ก็จะเปิ ดช่องให้
กิเลสมารเข้ ามาแทรกได้ งา่ ย
แล้ วมารก็จ้องหา
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โอกาสตลอดเวลา เขาท�ำงานกันไม่ได้ หยุดเลย
อย่างในสมัยพุทธกาล
เมื่อเห็นว่ารบกวน                        
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าไม่ได้ ก็ไปรบกวนพระภิกษุ
แทน
เมื่อท�ำไม่ส�ำเร็จก็เข้ าไปขัดขวางทางฝ่ าย
ภิกษุณีบ้าง
* มีอยูว่ นั หนึง่ ภิกษุณีชื่อจาลา นุง่ ห่มสบงจีวร
แล้ วถื อบาตรเพื่ อเข้ าไปบิณฑบาตในกรุ งสาวัตถี
เมื่อได้ รับอาหารมาฉันแล้ ว ท่านก็เข้ าไปป่ าอันธวัน
เพื่อนัง่ สมาธิใต้ โคนไม้ ในขณะนัน้ มารผู้มีใจบาป ก็
คิดว่าจะท�ำให้ จาลาภิกษุ ณีบังเกิ ดความกลัวขนพองสยองเกล้ า จะได้ เลิกท�ำท�ำสมาธิ จึงเข้ าไปหา
จาลาภิกษุณีถงึ ที่นงั่ พัก แล้ วได้ กล่าวว่า “ดูก่อน
ภิกษุณี ท่านไม่ชอบใจอะไรหนอ”  
จาลาภิกษุณีก็ตอบว่า “ท่านผู้มีอายุ เราไม่
ชอบความเกิดเลย” มารถามต่อว่า “ท�ำไมถึงไม่
ชอบความเกิด ผู้เกิดมาแล้ วย่อมบริ โภคกาม ใคร
หนอให้ ทา่ นยึดถืออย่างนี ้ อย่าเลยภิกษุณี ท่านจง
ชอบความเกิดเถิด จะได้ แสวงหาความสุขเรื่ อยไป”

เราจะเห็นว่า มารคอยแต่จะชักชวนคนที่ท�ำดี
ให้ ท�ำในสิง่ ที่ไม่ดี และมักจะรบกวนผู้ที่มีมรรคผล
นิพพานเป็ นแก่นสาร เพราะสุกธรรมซึง่ เป็ นธรรม
ฝ่ ายขาวนัน้ เป้าหมายสูงสุดก็คือ ให้ ได้ บรรลุ
มรรคผลนิพพานอันเป็ นเอกันตบรมสุข
เพราะ
ฉะนัน้ ฝ่ ายอกุศลธรรมซึง่ เป็ นธรรมฝ่ ายด�ำ  เขาจะ
คอยขัดขวางการสร้ างบารมีของเราตลอดเวลา ไม่
ให้ ไปถึงจุดหมายคือที่สดุ ของตัวเอง และต่างก็มงุ่
ไปให้ สดุ สายธาตุสายธรรมของตัวเอง รบกันอยู่
อย่างนี ้ ยังไม่มีใครแพ้ ใครชนะ   เพราะฉะนัน้ พวก
เราเองก็อย่าได้ ประมาทกัน ตราบใดที่เรายังไม่
หมดกิเลสเป็ นพระอรหันต์ ชีวิตเราก็ยงั ไม่เป็ นอิสระ
และก็ยงั ไม่ปลอดภัย ยังต้ องถูกเขาบังคับบัญชาอยู่
เรื่ อยไป ดังนัน้ ให้ หมัน่ ฝึ กฝนใจของเราให้ หยุดนิ่ง
้ ที่ศนู ย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึง่
เอาใจกลับมาตังไว้
เป็ นทางไปสูอ่ ายตนนิพพาน
แล้ วเราจะ
สมปรารถนา ได้ เข้ าถึงพระธรรมกายกันทุกคน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๒๕ หน้ า ๔๕

จาลาภิกษุณีก็กล่าวว่า “ผู้เกิดมาก็ต้องตาย ผู้
ที่เกิดมาย่อมพบเห็นทุกข์ คือ การจองจ�ำ  การฆ่า
การพลัดพรากจากบุคคลผู้เป็ นที่รัก หรื ออยูก่ บั ผู้ไม่
เป็ นที่รัก เพราะฉะนัน้ เราจึงไม่ชอบความเกิด” มาร
้ ตไว้ ในพวกเทพชัน้
ผู้ใจบาปก็กล่าวว่า “ท่านจงตังจิ
ดาวดึงส์ ชันยามา
้
ชันดุ
้ สติ ชันนิ
้ มมานรดี และชัน้
ปรนิมมิตวสวัตตีเถิด
ท่านจักได้ เสวยความสุข
ความยินดียิ่งๆ ขึ ้นไป” ภิกษุณีตอบว่า “พวกเทวดา
เหล่านัน้ ก็ยงั ผูกพันอยูด่ ้ วยเครื่ องผูกคือกาม จ�ำ
ต้ องกลับมาสูอ่ �ำนาจของมารอีก
โลกทังหมด
้
เร่าร้ อน โลกทังหมดคุ
้
กรุ่นด้ วยควัน โลกทังหมดลุ
้
ก
โพลงด้ วยไฟ โลกทังหมดสั
้
น่ สะเทือน แต่ใจของเรา
ยินดีแน่วแน่ในพระนิพพาน” เมื่อมารได้ ฟังค�ำพูด
ของภิกษุณีอย่างนัน้ ก็เสียใจ เพราะรู้วา่ ภิกษุณีรูป
นี ้ รู้จกั เราเสียแล้ ว จึงได้ อนั ตรธานหายไป
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ค�ำศัพย์ภาษาอังกฤษน่ารู้

การติดต่อท�ำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร
h
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โดย นันทน์ภัส ภาวนาภรณ์ (ซิน)
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การติดต่อท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ที่ธนาคาร (At the Bank)
เมื่อคุณต้ องไปต่างประเทศ และติดต่อท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร (At the Bank = การ
ติดต่อท�ำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร) เมื่อเราไป
ถึงธนาคารแล้ วจะพูดว่าอย่างไร
I will cover opening a bank account,
taking money out or withdrawal, making a
deposit, closing a bank account and some
specific words.
ถ้ าไปธนาคารเรามีความจ�ำเป็ นที่จะต้ องรู้ ว่า
จะพูดอย่างไรในหลายๆอย่าง ดังนันเราจะมาพู
้
ด
กันเรื่ อง การเปิ ดบัญชี, การถอนเงิน, การฝากเงิน,
การปิ ดบัญชีเป็ นต้ น

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ค�ำว่า
• deposit แปลว่า ฝากเงิน
• Withdrawal แปลว่า ถอนเงิน
• Account แปลว่า บัญชีเงินฝาก       

ประโยคภาษาอังกฤษส�ำหรับ
การเปิดบัญชีธนาคาร
Let's start with opening an account, the
first thing you need to say is "I would link to
open a bank account."
There are many different types of
accounts A savings account is the most useful.
มาเริ่ มกันที่การเปิ ดบัญชีกนั ก่อน
สิง่ แรก
เราจะต้ องพูดว่า "I would like to open a bank
account แปลว่า ฉันต้ องการเปิ ดบัญชี" ซึง่ การฝาก
บัญชีประเภทออมทรัพย์นิยมใช้ มากที่สดุ
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า " Savings Account
แปลว่า บัญชีออมทรัพย์ "
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ประโยคภาษาอังกฤษส�ำหรับ
การเลือกประเภทบัญชีธนาคาร

But if you need help from the officer you
can say, "I would like to make a withdrawal."

You will hear the question "What type of
account would you like to open?", you can
say, "I'd like to open a savings account."

They will tell you to fill out a form or they
will simply ask, "How much would you like?"
Most likely, they will ask you for your account
number, then they will take money out for you.

Opening an account is very easy.
คุณจะได้ ยินค�ำถามว่า "What type of
account would you like to open?" แปลว่า บัญชี
ประเภทไหนที่คณ
ุ ต้ องการ แล้ วคุณก็ตอบกลับไป
ว่า "I'd like to open a savings account." แปลว่า
ฉันจะใช้ บญ
ั ชีประเภทออมทรัพย์

ประโยคภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับการถอนเงิน
     When you want to take money out of your
account in other words: make withdrawal,
You either use the ATM machine or fill out the
withdrawal form.
Both cases don't require saying a singie word.
     เมื่อคุณอยากถอนเงิน เราแค่ไปถอนจากเครื่ อง
ATM หรื อจะไปกรอกแบบฟอร์ มถอนเงินก็ได้

ประโยคภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับบอกว่า ฉันอยากถอนเงิน
แต่ถ้าคุณต้ องการให้ เจ้ าหน้ าที่ช่วยเหลือคุณ
พูดว่า "I would like to make a withdrawal." แปล
ว่า ฉันอยากถอนเงิน
เจ้ าหน้ าที่จะให้ คุณกรอกฟอร์ มถอนเงินและ
ถามว่า "How much would you like?" แปลว่า คุณ
อยากถอนเงินเท่าไหร่ แล้ วเขาก็จะถามเลขบัญชี
ของคุณ และก็จะถอนเงินมาให้ คณ
ุ

ประโยคภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับบอกว่า ฉันอยากฝากเงิน
Making a deposit is also very easy.You
can use the deposit machine or fill out a form
and give it along with the money.
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you can say the following while handing
them the form and money. "I would like to
make a deposit."
การฝากเงินก็เช่นเดียวกัน คุณสามารถฝาก
ได้ กบั เครื่ องฝากเงินอัตโนมัติ หรื อกรอกแบบฟอร์ ม
ส่งพร้ อมกับเงินของคุณ ถ้ าคุณอยากถามอะไรก็
สามารถพูดได้ ในขณะที่ยื่นแบบฟอร์ มกับเงินให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่ได้ วา่ "I would like to make a deposit."
แปลว่า ฉันอยากฝากเงิน

ประโยคภาษาอังกฤษส�ำหรับ
ปิดบัญชีธนาคาร
If you want to close an account, it is much
more difficult.Banks do not like people closing
accounts so you have to be persistent.Here
are some sentences you can use.
"I would like to close my account."
ถ้ าคุณต้ องการปิ ดบัญชีจะยากนิดนึง เพราะ
ธนาคารไม่ชอบให้ เราปิ ดบัญชี ดังนันคุ
้ ณต้ องยืน
กรานว่าคุณจะปิ ดจริ งๆ ตัวอย่างประโยคที่คณ
ุ จะ
ใช้ ก็คือ "I would like to close my account." แปล
ว่า ฉันอยากจะปิ ดบัญชี
They may ask you, "Why do you want
to close your bank account?" or "Were you
unsatisfied with something?" The simple
answer is, "I just don't use this account so I
want to close it."
เจ้ าหน้ าที่อาจถามคุณว่า "Why do you want
to close your bank account?" แปลว่า ท�ำไมคุณ
ต้ องการปิ ดบัญชี หรื อ "Were you unsatisfied

with something?" แปลว่า คุณไม่พอใจในบางสิง่
รึเปล่า เราก็ไม่ต้องตอบอะไรมากแค่ตอบไปว่า "I
just don't use this account so I want to close
ั ชีนี ้แล้ ว ฉันจึงอยาก
it." แปลว่า ฉันแค่ไม่ได้ ใช้ บญ
ปิ ดบัญชี

ประโยคภาษาอังกฤษส�ำหรับบอกว่า
"เราอยากท�ำอะไร.."
An easy sentence we can use for saying
what we want is "I would like to............." or in
short "I'd like to........"
ประโยคง่ายๆ ที่จะบอกว่าเราอยากท�ำอะไร
คือ "I would like to............." หรื อ มีรูปประโยค
ย่อ "I'd like to........" แปลว่า ฉันอยากจะ.....+ สิง่
ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น "I would like to make
a withdrawal" หรื อ "I would like to make a
deposit."

ลองดูตัวอย่างประโยคที่อาจจะ
ต้องใช้ที่ธนาคารเพิ่ม
Here is a short list of a variety of sentences
that you might need at the bank.
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How much is the interest rate on your savings
account. แปลว่า ดอกเบี ้ยส�ำหรับบัญชีออมทรัพย์
มีอตั ราเท่าไหร่ ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Interest
แปลว่า ดอกเบี ้ย
I'd like to transfer some money, please.
แปลว่า ฉันอยากจะโอนเงิน ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ว่า Transfer แปลว่า โอน
Do you have online service with each
account? แปลว่า คุณมีบริ การออนไลน์ในแต่ละ
บัญชีไหม
How much do you charge if I use a
different bank's ATM? แปลว่า คุณคิดค่า
ธรรมเนียมเท่าไร ถ้ าฉันใช้ เครื่ อง ATM ต่างธนาคาร
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Charge แปลว่า คิดค่า
ธรรมเนียม
Finally, we can explain specific words
used at the bank, for example; เราสามารถ
อธิบายค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ใช้ ติดต่อกับ
ธนาคารได้ วา่
Savings
• ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า
account คือ บัญชีที่เราสามารถเก็บเงินได้ ในระยะ
ยาว และมีดอกเบี ้ยให้ ผ้ ฝู าก
• ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Exchange คือ

การแลกเปลี่ยนในที่นี ้คือการแลกเปลี่ยนเงินตราใน
แต่ละสกุลเงิน
• ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Exchange
rate คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
• ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า
Bank
balance คือ จ�ำนวนของเงินที่มีอยูใ่ นบัญชี
• ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า
Bank
statement คือ เอกสารที่บนั ทึกประวัตกิ ารฝากเข้ า
หรื อถอนออกของเงินในบัญชี
• ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Cash คือ เงิน
ที่อยูใ่ นรูปของธนบัตร และเหรี ยญ หรื อเงินสด
นัน่ เอง
• ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Notes or
Bank note แปลว่า ธนบัตร และ Coin แปลว่า
เหรี ยญ
Check
• ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า
(US) or Cheque (UK) คือ เป็ นรูปแบบของการ
ใช้ เอกสารแทนเงิน เพื่อใช้ ช�ำระเงินจากธนาคาร
เจ้ าของบัญชี
• ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Credit card
คือ บัตรพลาสติกที่ใช้ ช�ำระเงินได้ โดยจะมีการเก็บ
เงินดังกล่าวในภายหลัง
• ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Debit card
คือ บัตรพลาสสติกที่เงินในบัญชีจะถูกตัดทันทีที่มี
การใช้ ช�ำระเงิน
Today we've learned a lot of vocabulary
about "At the Bank" as well as other useful
words. For example;
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ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Deposit = ฝากเงิน
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Withdrawal = ถอนเงิน
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Account
= บัญชีเงินฝาก
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Savings Account
= บัญชีออมทรัพย์
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Interest = ดอกเบี ้ย
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Transfer = โอน
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Branch = สาขา
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Exchange
= การแลกเปลี่ยน
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Bank note = ธนบัตร
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Coin = เหรี ยญ

มอบก�ำลังใจ...ส่งความรัก

และความห่วงใย ผ่านทาง e-card

กับ www.dmc.tv มีให้คณ
ุ เลือกหลายแบบหลากสไตล์ อีการ์ด
ธรรมะ อีการ์ดค�ำคม อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้กำ� ลังใจ
อีการ์ดวันส�ำคัญและอืน่ ๆ อีกมากมาย
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Dhamma TIME

ค�ำศัพย์ภาษาอังกฤษน่ารู้

ตอน อริยสัจ 4 หรือ The Four noble Truths
h
I like Englisมาก
welcome to
้
ขึน
ุ ชอบภาษาองั กฤษ
ณ

รายการทจี่ ะทำ� ใหค้

โดย นันทน์ภัส ภาวนาภรณ์ (ซิน)
& Aj.Sebastian Copija

เรื่องอริยสัจ 4 หรือ The Four
noble Truths

ประโยคการอธิบาย "อริยสัจ 4"
ในภาษาอังกฤษ
Then you can explain in detail.

หากเราจะอธิบายเรื่ องนี ้ให้ ชาวต่างชาติได้ ฟัง
จะมีค�ำศัพท์ที่นา่ สนใจอะไรบ้ าง ติดตามพร้ อมๆ
กันกับวิทยากรรับเชิญ Aj. Puul Adams  

First, the truth of suffering or "Dukkha" in Pali.
จากนันก็
้ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ อริ ยสัจ
ข้ อแรก คือ ความทุกข์ทรมาน หรื อในภาษาบาลีวา่
ทุกข์

(เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ)

I should explain about the overview the 4
Noble Truths. For example;
The Four Noble Truths contain the essence of
the Buddha's teachings.
It was these four principles that the
Buddha came to understanding during his
meditation under the bodhi tree on the day of
enlightenment.
เราควรที่จะอธิบายภาพรวมของ อริ ยสัจ 4
ยกตัวอย่างเช่น อริ ยสัจ 4 เป็ นค�ำสอนที่ส�ำคัญ
4 ประการ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ เขาใจใน
ระหว่างที่ทา่ นนัง่ สมาธิใต้ ต้นพระศรี มหาโพธิ์ในคืน
วันที่ตรัสรู้
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ค�ำว่า
Nobel แปลว่า ประเสริ ฐ, สูงส่ง
Truth แปลว่า ความจริ ง

ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ค�ำว่า
Suffer แปลว่า ความทุกข์
Because human nature is not perfect,
during our lifetime we can inevitably have
to endure physical suffering such as pain,
sickness, injury, tiredness, old age, and
eventually death.
we have to endure psychological suffering
like sadness, fear, frustration, disappointment,
and depression.
All these things are natural kinds of
suffering everyone has to face in like.
เพราะว่ า ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ นั น้ ยั ง ไม่
สมบูรณ์แบบ ในช่วงชีวิตเราต้ องอดทนกับความ
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Suffer - ความทุกข์
ทุกข์ทงทางร่
ั้
างกาย เช่น ความเจ็บปวด, ป่ วยไข้ ,
บาดเจ็บ, เหน็ดเหนื่อย, ความแก่ และความตาย
ความทุกข์ทางจิตใจ เช่น ความเศร้ า, ความกลัว,
ความลังเล, ความผิดหวัง และความตกต�่ำ ทังหมด
้
นี ้เป็ นความทุกข์ที่ทกุ ๆ คนต้ องประสบในชีวิต
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ค�ำว่า
     Physical แปลว่า ทางร่างกาย
     Psychological แปลว่า ทางจิตใจ
     Endure แปลว่า ความอดทน
     Deperssion แปลว่า ความตกต�่ำ
Second, the truth of the origin of suffering or
"Samudaya" in Pali.
อริยสัจข้ อที่ 2 คือ เหตุแห่ งการเกิดทุกข์ หรื อ
สมุทยั

ทุกวิธีทางเพื่อที่จะรักษาทุกสิ่งรอบตัวของพวกเขา
เอาไว้ และนี่ก็เป็ นเหตุผลว่าท�ำไมมนุษย์จงึ ประสบ
ทุกข์จากความปรารถนา, ความลุม่ หลง, ความรักใคร่, ความอยากที่จะมัง่ มีสงู ส่ง
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ค�ำว่า
Attachment แปลว่า ความยึดติด
Struggle แปลว่า ความดิ ้นรน
Third, the truth of the cessation of suffering or
"Nirodha" in Pali.
อริยสัจข้ อที่ 3 คือ ความดับทุกข์ หรื อนิโรธ
ในภษาบาลี
The third noble truth expresses the idea
that suffering can be ended by attaining
dispassion, suffering can be overcome
through human activity simply by removing
the cause of suffering.

The origin of suffering is attachment.
Because of attachment, humans struggle
in many ways trying to hold everything around
them. And this is the reason why humans suffer
by desire, passion, ardour, pursuit of wealth
and prestige, striving for fame and popularity.

Attaining and perfecting unattachment is
a process of many levels that ultimately results
in the state of Nirvana.

เหตุแห่งทุกข์ที่แท้ จริ งก็คือ ความยึดมัน่ ถือมัน่
เพราะว่าความยึดมั่นนีเ้ องมนุษย์ จึงต้ องดิน้ รนใน

อริ ยสัจข้ อที่ 3 นี ้แสดงถึงแนวทางที่ความ
ทุกข์สามารถสิ ้นสุดด้ วยการเข้ าถึงการไม่ปรารถนา
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ความทุก ข์ ส ามารถขจัด ได้ ด้ ว ยการกระท� ำ ง่า ยๆ
ของมนุษย์โดยการขจัดสาเหตุแห่งทุกข์ให้ หมดไป
เข้ าถึงความไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ อย่างสมบูรณ์แบบ นี่
เป็ นกระบวนการที่มีหลายล�ำดับขันซึ
้ ง่ ผลสูงสุดนัน้
ก็คือการบรรลุนิพพานนัน่ เอง
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ค�ำว่า
Passion แปลว่า ความปรารถนา ลุม่ หลง
Ultimate แปลว่า ถึงที่สดุ
Forth, the truth of the path to cessation of
suffering or "Magga" in Pali.
อริยสัจข้ อที่ 4 คือ ทางแห่ งการพ้ นทุกข์
หรื อมรรค
There is a path to the end of suffering and
a gradual path of self-improvement, which is
the Eightfold Path.
It is the middle way detween the two
extremes of excessive self-indulgence
hedonism and excessive self-mortification or
ascetioism, and it leads to the end of the cycle
of rebirth.
มรรค เป็ นทางแห่งการพ้ นทุกข์ และเป็ นทาง
ที่มนุษย์จะค่อยๆพัฒนาตนเองไปได้ ซึง่ เรี ยกว่า
อริ ยมรรค 8 ทางนี ้เป็ นทางสายกลางไม่สดุ โต่งไป
ทางใดทางหนึงคือ การเสวยสุขจากกามคุณมาก
เกินไป หรื อลัทธิสขุ นิยม การทรมานตนเองมาก
เกินไป อริ ยมรรค จึงท�ำให้ หยุดวงจรแห่งการเวียน
ว่ายตายเกิดได้
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ค�ำว่า
Eightfold Path แปลว่า อริ ยมรรค 8
Hedonism แปลว่า ลัทธิสขุ นิยม
Asceticism แปลว่า การบ�ำเพ็ญทุกรกิริยา

The Buddha is often compared to a physician.
In the first two Noble Truths he diagnosed
the problem (suffering) and identified it's
cause.
The third Noble Truth is the realization
that there is a cure.
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ าบ่ อ ยครั ง้ ได้ รั บ การ
เปรี ยบว่าเป็ นผู้แพทย์ ข้ อแรกเป็ นการวินิฉยั ปั ญหา
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และสาเหตุของปั ญหานัน้ และอริ ยสัจข้ อที่ 3 คือ
การรักษาโรคและท�ำให้ เป็ นจริ ง
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ค�ำว่า
      Diagnose แปลว่า วินิฉยั
      Realization แปลว่า ท�ำให้ เป็ นจริ ง
ค�ำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ ทุกข์
สมุทยั นิโรธ มรรค
The fourth Noble Truth, in which the
Buddha set out the Eightfold Path, is the
prescription, the way to achieve a release
from suffering.
อริ ยสัจข้ อ 4 เป็ นสิง่ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ให้
หลักเอาไว้ คือ อริ ยมรรค 8 เป็ นหนทางแห่งการพ้ น
ทุกข์อย่างแท้ จริ ง
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ค�ำว่า
Presciption แปลว่า การบัญญัติ ก�ำหนด

ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับอริ ยสัจ 4
Today we got a lot of vocabulary about
"The fourth Noble Truth" For example;  
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Nobel
= ประเสริ ฐ, สูงส่ง
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Truth = ความจริ ง
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Physical
= ทางร่างกาย
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Psychological
= ทางจิตใจ
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Attachment
= ความยึดติด
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Passion
= ความปรารถนา, ลุม่ หลง
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Ultimate = ถึงที่สดุ
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Eightfold Path
= อริ ยมรรค ๘
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Hedonism
= ลัทธิสขุ นิยม
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ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Asceticism
= การบ�ำเพ็ญทุกรกิริยา
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า Prescription
= การบัญญัติ หรื อ ก�ำหนด
บทสรุ ป ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค
And we have learnt many sentences to
explain the 4 Nobel Truths, such as;
First, the truth of suffering or "Dukkha".
This is the suffering during our lifetime,
enduring physical suffering and enduring
psychological suffering.
แปลว่า อริ ยสัจข้ อแรก ทุกข์ เป็ นความทุกข์
ของชีวิตมนุษย์ทงทางกาย  และทางใจ
ั้
Second, the truth of the origin of suffering
or "Samudaya". The origin of suffering is
attachment.
แปลว่า อริ ยสัจข้ อที่ 2 คือ สมุทยั ซึง่ สาเหตุ
แห่งการเกิดทุกข์คือ ความยึดมัน่ ถือมัน่

Third, the truth of the cessation of
suffering or "Nirodha", which is suffering that
can be ended by attaining dispassion.
แปลว่า อริ ยสัจข้ อที่ 3 คือ นิโรธ เป็ นความดับ
ทุกข์ ซึง่ ทุกข์สามารถดับด้ วยการเข้ าถึงความไม่ยดึ
มัน่ ถือมัน่
Forth, the truth of the path to cessation of
suufering or "Magga"
There is a path to the end of suffering
which is Eightfold Path.
แปลว่า อริ ยสัจข้ อที่ 4 คือ มรรค เป็ นทางแห่ง
การพ้ นทุกข์ ที่เรี ยกว่า อริ ยมรรค 8
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