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เปิ ดห่ อ... รออ่ าน
มนุษย์เ ราต้ องรับ ประทานอาหารกันทุ กวัน ซึ่ง อาหารบางอย่างก็
เป็ น ประโยชน์

และบางอย่ างก็เ ป็ นโทษต่ อร่ างกาย

เปรี ยบเทียบหนังสื อที่เ ราอ่านกับ อาหาร

หาก

ก็มีทงที
ั ้ ่เ ป็ นประโยชน์

และเป็ นโทษต่อความคิดและจิตใจของเรา หนังสื อที่เ ป็ นประดุจ
อาหาร ได้ แ ก่หนังสื อเรียน ตํ ารับตํ าราที่จํา เป็ นต่ อการศึกษาเพื่ อ
ดํารงชีพและประกอบอาชีพ ส่ วนหนังสื อที่เป็ นประดุจขนม ก็
หมายถึงหนังสื ออ่านเล่ นเพื่อความบันเทิงสบายใจ
Life Snack (ไลฟ์ สแน็ค) เล่ มนี ้ ขอเป็ นอี กเล่ มหนึ่งในบรรดา
หนังสื อประเภทขนมดีทมี่ ีสาระประโยชน์ ให้ ความรู้ และคุณค่าแก่
จิตใจ โดยที่ท่ านผู้ อ่า นจะรู้ สึกเพลิ ดเพลิ นและมีความสุ ข เหมือ น
การรับประทานขนมขบเคี ้ยวที่อุด มไปด้ วยวิตามิ นและแร่ธาตุ ให้
พลังงานสร้ างสรรค์แก่ชีวิต ในราคาที่ไม่แพง
Bon Appetite!
Pittaya Wong
2555 B.E.
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ข้ อมูลโภชนาการ (Nutrition Information)
หนึ่งหน่วยบริ โภค: 1 บท
พลังงานใจทั ้งหมด 1000 กิ โลเมโมรี่
ร้ อยละของปริ มาณที่แนะนําต่อวัน
ปั ญญา

40%

สัมมาทิฐิ

45%

ศรั ทธา

30%

ความรู้

30%

ความสุข

35%

*ปราศจากโมโนโซเดียมกลูตาเมตและสารกันบูด
ส่ วนประกอบโดยประมาณ
ธรรมะ

70%

ศาสตร์

15%

ศิลป์

15%

วันหมดอายุ
31 ธันวาคม พ.ศ. 5000
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1.

วันไหนดี?

ผู้ คนเป็ นจํานวนไม่น้อ ยที่ดํา เนินชี วิตโดยพึ่งพาโชคชะตาฟ้ า
กําหนด ต้ องอาศัยการคํานวณดวงดาวและพิจารณาราศีเพื่อหา
วันดี

เพราะเชื่อ ว่าสิ่ งเหล่ านี ้คื อโชคชะตาราศีที่สามารถกํา หนด

ชีวิตของเรา โดยไม่รู้ เลยว่ า แท้ จริงแล้ วคนเราก็สามารถกํา หนด
โชคชะตาให้ กับตนเองได้ วันใดก็ต ามที่เ ราทํ าสิ่ งต่างๆ ให้ ดีที่สุด
วันนันก็
้ เป็ น วันดีสําหรับเรา พระพุทธศาสนาสอนให้ รู้ว่า วันนี ้จะดี
มากน้ อยเพียงไร ก็ขึ ้นอยู่ กบั อดีตที่ตวั เราทํ าเอาไว้ เพราะวันนี ้คื อ
ผลลัพธ์ ของวันวานประกอบกับความพยายามในปัจจุ บนั หากใน
วันนี ้เราทําความดี สร้ างสรรค์แต่สิ่งดีงามให้ กบั ตนเองและผู้ อื่น ก็
เท่ากับเราได้ สร้ างโชคชะตาที่ดี ไว้ ให้ กบั ตัว เองในวันข้ างหน้ าแล้ ว
ดังนัน้ หากเราจะทําอะไรดีๆ สักอย่ าง ก็ ไม่จํา เป็ นต้ องรอคอยวันดี
หรือกังวลกับตําแหน่งของดวงดาว เพราะวันนี ้คือวันที่ดีที่สุดแล้ ว
2.
กรอบของชีวิต
สิ่ งใดก็ตามที่ดําเนิน ไปอย่ างไร้ ทิศทางและขาดการควบคุมให้ อ ยู่
ในกฎระเบียบ หรือ กรอบแห่งความเป็ นไป ย่ อมตกอยู่ในความ
สับสนวุ่นวาย ก่ อให้ เ กิดปัญหาความขัดข้ องและขัดแย้ งอยู่เนื องๆ
เปรี ยบได้ กับการขับรถไปบนถนน
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ที่ไม่มี การบังคับใช้ กฎจราจร

ใดๆ ใครอยากเลี ย้ วก็ เลี ย้ ว อยากจอดก็จ อด คิดจะแซงก็แซง ทํา
ให้ บรรยากาศบนท้ องถนนนันน่
้ าอลหม่ าน

มนุษ ย์เราก็ เช่นกัน

นอกจากเราจะมี กฎหมายที่บงั คับใช้ กับผู้ คนในสังคมทังหมดแล้
้
ว
ในระดับบุคคลก็ ยงั ต้ องมี “ศีล” ที่จะเป็ นกรอบและวินยั ส่ วนตัว
ของแต่ละคน ใครก็ตามที่ร ักษาศีล ย่ อมได้ ชื่อว่ ามี กรอบคุ้มครอง
ชีวิตให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อ ยดีงามอยู่เสมอ

พลอยทําให้

สังคมโดยรวมดํ ารงอยู่ด้วยความราบรื่นและผาสุ กไปด้ ว ย เหมือ น
ในบางประเทศ ที่ผ้ ู ขบั รถปฏิบตั ิต ามกฎจราจรอย่ างเคร่งครัด ทุ ก
คนจึงใช้ ถนนร่ วมกันอย่างมีความสุ ข

เดินทางถึงที่หมายโดย

ปลอดภัย ไม่สร้ างปัญหาและความเดือดร้ อนให้ แก่กนั และกัน
3.
ให้ อย่ างไรจึงไม่ ทุกข์
พระพุทธศาสนาสอนให้ ทุกคนรู้ จกั การให้ เพราะเมื่ อให้ แล้ ว บุญ
จะเกิดขึ ้นกับผู้ ให้

ทําให้ มีความสุ ขและความสํ าเร็จ เป็ นสิ่ งตอบ

แทน และยังเป็ นการปลู กฝั งคุณธรรมแห่งการเสี ยสละละความ
ตระหนี่อีกด้ วย เคยสงสัยหรือ ไม่ ว่า ทํ าไมบางคนให้ แล้ วไม่ มี
ความสุ ข

ที่เป็ นเช่นนี ก้ ็เพราะเขาไม่ ได้ ให้ เพื่อสร้ างความดีงาม

ให้ กบั ใจของตนเองเป็ นหลัก แต่ให้ เพราะอยากได้ สิ่งตอบแทนใน
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รู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งอยู่เสมอ เช่นการได้ รบั การยอมรับในสังคม
ชื่อเสี ยง เกี ยรติ ยศ การเป็ นที่น ับหน้ า ถือตา หรือ ประโยชน์อื่ นๆ
ความทุ กข์จึงเกิดขึ ้น เมื่อ เขาไม่ ได้ ในสิ่ งที่อยาก หรือ ได้ น้อ ยเกิ นไป
ยกตัว อย่ างเช่น เรามอบสิ่ งดีๆ ให้ กบั ใครสั กคนเพื่ อหวังให้ เขารัก
เรา แต่เ มื่อเขาไม่สนใจเราเท่า ที่ควร เราก็เ กิดเป็ นทุกข์ การให้
อย่างมีค วามสุ ข ต้ องเป็ นการสละกิเลสออกไปจากใจ และเป็ น
การปลู กฝั งคุณธรรมความดีให้ กบั ตนเอง โดยมีวตั ถุป ระสงค์ของ
การให้ เพื่อช่ วยเหลื อผู้ อื่น ทํ าให้ เขามีความสุ ข พ้ นจากความทุ กข์
มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
4.
ภาวนาคือสปาใจ
คําว่า “ภาวนา” อาจเป็ นคํา ที่หลายคนรู้ สึกว่ าเป็ นเรื่ องยาก และ
เป็ นเรื่องของนักบวชหรื อคนแก่ เท่านัน้ หากเราปรับความเข้ าใจ
เสี ยใหม่ว่ า “การภาวนาก็คื อการทํ าสปาสํ าหรับใจ” เป็ น การเปิ ด
โอกาสให้ ใจได้ พกั ผ่ อนอย่ างสงบ

พร้ อมกับขัด เกลาและขจัด

มลทินสิ่ งรกรุ งรังที่ฝังแน่นอยู่ใ ห้ หลุ ดร่อนออกไป เพี ยงเท่า นี ้ เราก็
จะได้ เปิ ดใจรับ ประโยชน์มากมายที่จะเกิดขึ ้นจากการภาวนา เช่ น
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ความรู้ สึ กปลอดโปร่ง สบายใจ สะอาดใจ เปี่ ยมไปด้ วยพลังงาน
บริสุทธิ์ ในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปข้ างหน้ า
5.
เริ่ มต้ นที่คิดดี
หากเราอยากทํ าสิ่ งดีๆให้ เกิดขึ ้นกับตนเอง และผู้ อื่น เราต้ องเริ่ ม
จากการคิดดี หรือที่ ภาษาสมัยใหม่ เรี ยกว่า “คิด บวก” ความคิดดีๆ
นี่เอง

ที่จะเป็ นต้ น เหตุให้ เ ราพูดออกมาดี

และทําในสิ่ งดี

เพราะฉะนัน้ หากเราต้ องการคิดดี พูดดี และทําดี เราก็ต้องหมั่น
ดูแลจิตใจของเราให้ ดีอ ยู่เสมอ เพราะความคิดล้ วนออกมาจากใจ
วิธีดูแลรักษาจิตใจอย่ างง่ ายๆ ได้ แ ก่ การทํ าทาน รักษาศีล และ
ทําสมาธิ เป็ นประจํ า เช่น เดียวกับ การอาบนํ า้ ที่เ ราต้ องอาบทุ กวัน
ทังนี
้ ้เพื่อลด ละ เลิ ก กิเลสอาสวะทังหลาย
้
เมื่ อกิเลสน้ อ ยลง ใจก็
จะมีคุณภาพดีขึ ้นมาเองเป็ นอัตโนมัติ เพราะกิเลสนัน่ เอง ที่คอย
ทําให้ ใจของเราสกปรก เมื่อใจสกปรก ก็ด้อยคุณภาพลง
6.
กฎแห่ งการกระทา
ประเทศทุ กประเทศมีกฎหมายเพื่ อปกครองประชาชน
เบื่อ กฎหมายของประเทศหนึ่ง

หากเรา

ก็ อาจย้ า ยไปอยู่ป ระเทศอื่น ได้

ยกเว้ นแต่พระอรหันต์แล้ ว ก็ ไม่มีใครเลยที่สามารถย้ ายหนีกฎแห่ง
กรรมซึ่งปกครองสรรพสัตว์ทงหลายในสั
ั้
งสารวัฏได้ เพราะกฎแห่ง
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กรรมนันใช้
้ ปกครองครอบคลุ มมนุษ ย์ทวั่ โลกและนอกโลกเสมอ
เหมือนกัน ไม่ ว่าจะรู้ ต ัวหรื อไม่ และไม่ว่าจะเชื่ อในเรื่องกฎแห่ง
กรรมหรื อไม่ ก็ตาม หากเราปรารถนาที่จะอยู่อ ย่างเป็ นสุ ข เราควร
รู้ จกั ทังกฎหมายของประเทศ
้
และกฎแห่งกรรม
7.
สุขใจเมื่อให้ อภัย
เมื่อใดที่มี บุคคลล่ วงเกินเราด้ ว ยกาย วาจา ใจ จนเป็ นเหตุให้ เรา
ต้ องเป็ นทุ กข์ เราควรให้ อภัยอยู่เสมอ เพราะการให้ อ ภัยจะทําให้
ความสุ ขกลับคืน มาสู่ ตวั ของเราอย่ างแท้ จริง หากเราไม่สามารถ
ตัดใจให้ อภัยได้ ให้ เ ราหมัน่ ระลึ ก ถึงคุณงามความดีข องเขาที่ มีอ ยู่
และแผ่ เมตตาอยู่เนื องๆ หากเราทํ าเช่นนี ้แล้ ว สภาพใจของเราจะ
ดีขึ ้นเรื่อยๆ จนกระทัง่ สามารถให้ อภัยได้ ในที่สุด
8.
เทวดายกย่ อง
คนทัว่ ไปมีปกติยกย่องทวยเทพเทวดา

มักเซ่นสรวงบูชาแสดง

ความเคารพสักการะเทวดาผู้ มี ฤทธิ์ มีอํ านาจอยู่ เสมอ คนเหล่ า นี ้
ลื มไปว่ าหากตนเองทําความดีมากเข้ าแล้ ว ก็จะกลับเป็ นที่ยกย่ อง
บูชาของเทวดาได้ เหมือนกัน เพราะเทวดาปรารถนาจะได้ ส่วนบุญ
จากพวกเขาบ้ าง ทังนี
้ ้ก็เพราะเทวดาก็คืออดีตมนุษย์ เหมือ นอย่ าง
เรานัน่ เอง ที่สําคัญคือ เมื่อ เราสั่งสมความดีมากเข้ า เมื่อ ถึงคราว
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หมดอายุขยั เราก็ จะกลายเป็ น เทวดาหรือ เทพ ที่มีอ านุภาพมาก
เสี ยเอง
9.
มีสติย่อมมีสตางค์
คนที่มีสติอยู่เสมอ ย่ อมดํา เนินชีวิต อยู่ในความไม่ ประมาท ความ
ประมาทนี่เองที่ม ักทํ าให้ เสี ยทรัพย์ ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่องของการพนัน
การดื่ มสุ รา การเสพยาเสพติด หรือ การข้ องเกี่ยวกับอบายมุขทัง้
ปวง สิ่ งเหล่ านี ้เกิดขึ ้นเพราะบุคคลขาดสติ หรือสติย่อหย่อน ไม่
สามารถต้ านทานกิ เลสได้ เมื่ อเราขาดสติจนกระทัง่ เผลอกระทํ า
ในสิ่ งที่ไม่ดีต่างๆ แล้ ว เราย่ อมเสี ยทรัพย์ ไปโดยเปล่ าประโยชน์
ดังนัน้ ใครก็ตามที่มีสติ เขาย่อมรักษาสตางค์ไว้ ได้ เป็ นอย่างดี
ส่ วนใครที่ขาดสติ ก็มกั จะขาดสตางค์ไปด้ วย
10. ทาดีต้องทาบ่ อย ๆ
กว่าพระพุทธรู ปจะเป็ นทองทังองค์
้ ได้ ก็ต้องได้ ร ับ การปิ ดทองซํ า้
แล้ วซํ ้าอี ก

แผ่ นแล้ วแผ่ นเล่ า

เช่นเดียวกับการเป็ นคนดี

ตลอดหมดทัว่ ทังองค์
้

เฉก

เราจะเป็ นคนดี ได้ ก็ต่อ เมื่อ เราทําดีซํ า้

แล้ วซํ ้าอี ก ไม่เลื อ กที่ ไม่ เลื อกเวลา ทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง
จนกระทัง่ ความดีนนติ
ั ้ ดแน่นอยู่ กบั ตัวของเรา เมื่อเราทํ าความดี
และละเว้ นความชัว่ บ่อ ยๆ เป็ น ประจํา ในไม่ช้ า เราจะคุ้นเคยและ
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ชินกับการทําความดีโดยอัตโนมัติอ ย่างเป็ นธรรมชาติและไม่ต้อง
ฝื น เมื่อนันเราย่
้
อ มได้ ชื่ อว่า “ดีเ ป็ นปกติ” ไม่ใช่ “ดีผิดปกติ” อย่ าง
ที่ใครเขาอาจจะชอบล้ อเลี ยนกัน
11. อโหสิกรรม
คนเราเกิดมานับ ภพนับชาติไม่ถ้ว นแล้ ว บ้ างก็เคยล่ วงเกิน กันมา
บางครังก็
้ เ จตนา บางครังไม่
้ ได้ เจตนา แม้ กาลเวลาก็ทําให้ เราลื ม
เลื อนไป

แต่ความรู้ สึกลึ กๆ

ก็ยงั คงฝั งใจอยู่

เราจึงควรนึ ก

อโหสิ กรรมให้ สรรพสัตว์ทงหลายที
ั้
่ เคยล่ วงเกินเราบ่ อยๆ เพื่ อตัด
เวรตัดกรรมที่เคยผู กพันกัน มาข้ า มชาติ ไม่ว่า จะระลึ กได้ หรื อ
ระลึ กไม่ ได้ ก็ตาม เมื่อทํ าดังนี ้แล้ ว ชีวิตเราจะดําเนิน ไปอย่ างผาสุ ก
มากขึ ้น และปราศจากเวรภัยกับใครทังสิ
้ น้
12. ยาแก้ โกรธ
เมื่อใดก็ต ามที่เ ราอารมณ์ เสี ยเพราะใครสักคน หรื อเรื่ องอะไรสั ก
อย่าง ทํ าให้ มีแต่ความฉุ นเฉี ยวอยู่ใ นจิตใจ ให้ เราลองนึกเรื่องขํ าๆ
นึกเรื่ องดีๆ ที่เคยเกิดขึ ้น นึ กถึงความดีของเขา หรื อนึ กถึงวิ ว
ทิวทัศน์สวยๆ ที่เ ราเคยไปเที่ ยวชม ฟั งเพลงเพราะๆ หรือหาอะไร
อร่อ ยๆ รับประทาน เพียงเท่า นี ้ ความสบายใจก็จะเข้ า มาแทนที่
ความขุ่นมัว เป็ นการใช้ นํ า้ ดีไล่ นํ ้าเสี ย เนื่องจากเรายังไม่ห มด
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กิเลส

การมีอารมณ์ โ กรธเคืองถือว่ าเป็ นเรื่องธรรมดา

แต่เรา

สามารถบรรเทาได้ ด้วยเทคนิคง่ ายๆ เท่านันเอง
้
13. วางแผนชีวิตด้ วยคาอธิษฐาน
เคยบ้ างหรือ เปล่ าที่ เราตังใจจะไปซื
้
อ้ ของอะไรสักอย่าง

แต่เมื่ อ

เดินไปเรื่ อยๆ กลับพบสิ่ งล่ อตาล่ อใจมากมายระหว่ างทาง ทําให้
ต้ องหยุดดูเป็ น ระยะๆ
มากมาย

กว่าจะไปถึงจุดหมายก็ เสี ยเวลาไป

ชีวิตของคนเราก็ เหมือ นกัน

หากเราต้ องการไปถึง

จุดหมายปลายทางของชีวิตตามกํ าหนดที่ วางไว้ เราต้ องอธิ ษฐาน
จิต

กําหนดทิศทางให้ ชดั เจน

การอธิ ษฐานคือ การตอกยํ า้

เป้าหมาย เป็ นเสมื อนหางเสื อที่คดั ท้ า ย บังคับทิศทางให้ เ ราไปถึง
จุดหมายได้ ตรงทิศทาง และมุ่งมัน่ อยู่ กับเป้าหมายนัน้ ไม่ไขว้ เขว
ออกนอกทางโดยไม่จําเป็ น
14. เมื่อรอยยิม้ คือคาตอบ
ภาษาของมนุษ ย์มีมากมายหลากหลาย คําบางคํามีความหมายที่
ดีในภาษาหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม

แต่กลับมีค วามหมายทางลบในอีกภาษาหนึ่ง
มนุษย์จ ากทุกเชื ้อชาติสามารถสื่ อสารกัน ได้ ด้ว ย

รอยยิ ้ม เพราะรอยยิ ้มเป็ นภาษาธรรมชาติ เมื่ อไรก็ต ามที่เ รานึ กไม่
ออกบอกไม่ถูก ให้ เราตอบด้ วยรอยยิ ้มที่ ออกมาจากใจจริง แล้ ว
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คุณจะพบว่า มันสามารถแทนคําดีๆ ที่อ าจใช้ เ วลาพรรณนาตัง้
มากมาย อย่างไรก็ตาม ถ้ าหากพบกับ ชาวต่ างชาติ เราควรยิ ม้ แต่
พอสมควร

เพราะรอยยิ ้มที่ ไม่ถูกกาละเทศะของเรา

อาจถู ก

ตีความว่ าเป็ นการตลกขบขันในความผิ ดพลาดของเขาอย่างใด
อย่างหนึ่ง นี ้ก็เป็ นช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมที่เราต้ องตระหนักรู้
15. ทานอาหารอย่ างอบอุ่น
อาหารบางจานแม้ ปรุ งเสร็ จนานจนหายร้ อนแล้ ว แต่เราก็สามารถ
ทานอย่างอบอุ่น ได้ เหมื อนกัน

ลองตักอาหารชิ ้นแรกด้ ว ยช้ อ น

สะอาดแล้ วบรรจงใส่ ในจานของคนที่คุ ณรัก เช่นคุณพ่อ คุณแม่
หรือ พี่ๆ น้ องๆ จนครบทุกคนในวงอาหาร ก่ อนที่จะตักให้ ต ัวคุณ
เองเป็ นคนสุ ดท้ ายแล้ วเริ่ม รับ ประทาน เพียงเท่ านี ้อาหารของคุณ
ก็จะอุ่นขึ ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเตาไมโครเวฟ แต่ขอให้ จํา ไว้ ว่ า เรา
ตักอาหารอย่ างนี ้พอเป็ นพิธีเท่านัน้ อย่าคอยตักให้ อยู่ เรื่อ ยๆ จน
กลายเป็ นการขัดจังหวะการรับประทานอาหารแก่ กนั และกัน
16.
นอนไม่ หลับ ทาอย่ างไรดี
ในบางวัน เราต้ องผ่ านเรื่องราวมากมายทังดี
้ และร้ าย เมื่อ ถึ งคราว
หลับตาเข้ า นอน ภาพสิ่ งต่างๆ ก็ม าปรากฏขึ ้น พร้ อมกับ อารมณ์
ความรู้ สึ กนึกคิดสารพัดสารพัน ทํ าให้ นอนไม่หลั บ วิธีแก้ ง่า ยๆ คื อ
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ให้ เรานึ กถึงความดีที่เ ราได้ เคยทําเอาไว้ อย่างเบาๆ นึ กเป็ นภาพ
เท่าที่พอจะจํ าได้ นึ กให้ ใจชุ่มฉํ่ า อย่ างเป็ นสุ ข แล้ วนึกส่ ง กระแส
แบ่งปันความดีที่เ กิดขึ ้นให้ กับคนที่คุณ รัก ไม่ว่า จะเป็ นพ่ อแม่ พี่
น้ อง ครู อาจารย์ เพื่อ นฝู ง สัตว์เลี ย้ ง หรือมนุ ษย์ท ั่วโลก ทํ าเพลิ นๆ
ไปเรื่อยๆ แล้ วคุณก็จะเผลอหลับไปเองอย่างมีความสุ ข
17. ตื่นนอนใหม่ ๆ ควรทาอะไรก่ อน
เมื่อตื่นนอนใหม่ๆ หลังจากที่ได้ ออกแรงทุบ นาฬิกาปลุ ก แต่ยงั
เปิ ดเปลื อกตาได้ ไม่เต็มที่ ให้ เ ราลุ กขึ ้นนัง่ บนเตี ยง แล้ วบอกกับ
ตัวเองว่ า “วันนี ้จะเป็ นอี กวันหนึ่งที่ เราใช้ ชีวิตอยู่บ นโลกใบนี ้อย่ าง
มีคุณค่าและมีความหมาย เปี่ ยมด้ ว ยความดีงาม” เมื่อคุณ บอก
ตัวเองเสร็จแล้ ว จึงค่อ ยๆ เปิ ดเปลื อกตาแล้ วไปทํา ภารกิจส่ วนตัว
สาเหตุที่คุณควรทํ าเช่น นี ้ ก็ เพราะมีผ้ ู คนเป็ นจํ านวนมาก ที่ตื่นมา
ดูโลกอย่ างไร้ จุดหมายทุกๆ วัน นับตังแต่
้ เกิด จนละโลกไป ก็มี ซึ่ง
เป็ นเรื่องที่น่าเศร้ าสํ าหรับเขาเหล่ านัน้
18. ต้ อนรั บเทวทูตทัง้ 4
ก่อนที่ เจ้ าชายสิ ทธัตถะจะทรงตัดสิ นใจออกบวช พระองค์ได้ พ บ
กับเทวทูตทัง้ 4 คือ คนแก่ คนเจ็บป่ ว ย คนตาย และสมณะ เทว
ทูตทัง้ 4 ได้ จุดประกายความคิดให้ พ ระองค์ออกแสวงหาความสุ ข
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ที่แท้ จริง ดังนัน้ เมื่อใดก็ตามที่ เราพบกับเทวทูตทัง้ 4 ผ่ านสายตา
เราไป ให้ เ ราต้ อนรับท่านด้ วยการคิดตามอย่างเจ้ าชายสิ ทธัตถะ
การทําเช่ นนี ้จะช่ว ยให้ เราไม่ป ระมาทในการดําเนิน ชีวิต เพราะไม่
วันใดก็วนั หนึ่ง เราก็ต้องกลายเป็ นหนึ่งในเทวทูต นันเหมื
้ อนกัน
19. ซือ้ ชีวิต
จะเกิดอะไรขึ ้น หากวันหนึ่งเราถูกขังคุก ทังๆ
้ ที่ไม่มีความผิ ด และ
ถูกตัดสิ นประหารชี วิต ด้ วยเหตุผลว่า “น่า กิน” เราคงต้ องเศร้ า
และต้ องเจ็บตัวเจ็ บใจอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ ได้

สัตว์ทุกชนิด ก็

เหมือนกัน ทุ กชีวิตล้ วนรักตัว กลัวตาย แม้ ใครๆ จะกล่ าวว่ าพวก
มันเกิดมาเพื่อ เป็ น อาหาร แต่ก็เป็ น เพียงคํากล่ าวอ้ างอย่ างข้ างๆ
คูๆ เท่านัน้ ดังนัน้ เราจึง ไม่ควรใช้ เงิ นของเราซื อ้ ความตายให้ กับ
ใคร ตรงกันข้ าม หากมีโอกาส ควรจะซื อ้ ชีวิตและอิสระเสรี ภ าพ
คืนให้ กบั พวกเขา
20. ดักจับกิเลส
เคยได้ ยินกันมานานแล้ วว่ าคนเรานันมี
้ กิเลส แต่กิเลสหน้ าตาเป็ น
อย่างไร ยากที่ใครจะรู้ จ ัก คนส่ วนใหญ่ จึงคิดว่า มันไม่มีต วั ตนจริง
... หากเราอยากทดลองจับ กิเลสตัวเป็ นๆ ดู ก็พ อจะทํา ได้ ลองเอา
หนังสื อมาสองเล่ ม วางไว้ คู่กนั เล่ มข้ างซ้ า ยเป็ นหนังสื อเกี่ยวกับ
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วงการบันเทิง ที่มีภาพคนหล่ อๆ สวยๆ มากมาย กับข้ างขวาเป็ น
หนังสื อสวดมนต์ วางไว้ ข้างหน้ า ทํ าใจว่ างๆ แล้ วก็จะเริ่ มเห็น การ
ต่อสู้ กนั ภายในใจของเราเอง บางคนอาจจะมีความปรารถนาอัน
แรงกล้ ามากน้ อ ยต่างกันไป ที่จะอ่านหนังสื อบันเทิง แรงนันจะสั
้
่ง
ให้ เราคว้ ามัน หยิ บขึ ้นมาเปิ ด อ่าน นั่นแหละครับ “กิเลส” ตัวเป็ นๆ
รู้ สึกอยู่ในใจได้ ด้วยตัวของเราเอง
21. ดีไซน์ หัวใจ
สิ่ งที่เราเห็นทุ กวัน ๆ ล้ วนมีผลต่อชีวิตและจิตใจของเราอย่ างไม่ รู้
เนื ้อรู้ ต ัว เมื่ อเรามองเสาสี่ เ หลี่ ยม เราจะรู้ สึกอย่ างหนึ่ง เมื่อ เรา
มองเสาทรงกลม

เราก็รู้สึ กอีกอย่ างหนึ่ง

สถาปัต ยกรรมของ

อาคารบ้ า นเรื อนสถานที่ ที่เรามองเห็นอยู่ทุกวัน จึงมีอิทธิ พลต่อ
จิตใจของเราเสมอๆ บ้ า นหรื อที่ทํางานของใครที่ รกรุ ง รัง ไม่เป็ น
ระเบียบ สี สันฉู ดฉาด มีรูปทรงแข็งกระด้ าง ก็จะพลอยทําให้ ใ จ
ของเราเป็ น อย่ างนันไปด้
้ วย

ลองปรับปรุ งที่ อยู่ อาศัยให้ เป็ น

ระเบียบเรียบร้ อย มีภาพดอกไม้ ภูเขา และทะเลสาบแขวนอยู่ มี
มุมนํ ้าพุนํ า้ ตกเล็ กๆ มีพระพุทธรู ปที่ มีพระพักตร์สงบเยื อกเย็นวาง
ไว้ บูชาดูน่า เคารพ

หาเฟอร์นิเ จอร์ ที่มีสีและรู ปทรงที่ดู ไม่แข็ง
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กระด้ าง

แล้ วสภาพจิตใจของคุณจะเปลี่ ยนไปอย่ างไม่น่ าเชื่ อ

เหมือนการวาดรู ปหัวใจ

แทนที่จะวาดด้ ว ยเส้ นตรงหักมุมทํ า

เหลี่ ยมอย่างข้ า วหลามตัด แต่ เราวาดด้ ว ยเส้ นโค้ ง บรรจบกันเป็ น
มุมอยู่ด้านบนแทนหัวใจนัน่ เอง
22. ไม่ มีเวลา
ปัจจุบันนี ้มนุษ ย์เรามีเ ทคโนโลยีที่ ทนั สมัย ทุ กอย่ างสะดวกรวดเร็ ว
มากยิ่งขึ ้น หุงข้ าวก็เ ร็ว ติดต่อพูดคุยกันก็ รวดเร็ว เดินทางข้ า ม
ทวีปใช้ เ วลาเพี ยงแค่ไม่เ กินข้ ามวัน ซักผ้ า ก็เพียงแค่กดปุ่ม อุ่ น
อาหารก็แค่ ปลายนิ ้วสัมผัส แต่ทุกคนล้ วนบอกเป็ นเสี ยงเดียวกัน
ว่า “ไม่มี เวลา” ทังๆ
้ ที่เทคโนโลยีจากวัต ถุป ระดิษฐ์ ก็ล้วนถูกสร้ าง
ขึ ้นมาเพื่อ ประหยัดเวลาให้ กับเรามากมาย

ในทางตรงกันข้ า ม

เทคโนโลยีอี กมากมายเช่น กันที่ถูกสร้ างมาเพื่อ “ถ่วงเวลา” ของ
มนุษย์ ทําให้ ทุกคนนัง่ จดจ้ องอยู่ห น้ าจออุ ปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์ อ
ย่างไม่ อาจละสายตา ตังแต่
้ จอยักษ์ ขนาดไอแมกซ์ มาจนถึงจอ
แบนพลาสมา และจอส่ วนตัว บนโทรศัพท์ มือ ถือ ไม่ว่า จะอยู่ ยุค
สมัยใดก็ตาม ก็ม ักจะมีสิ่งที่คอยเผาผลาญเวลาของเราในรู ปแบบ
ต่างๆ อยู่เสมอ เราจึงต้ องรู้ จกั หักห้ ามใจของตนเอง ไม่ เสี ยเวลา
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ไปกับสิ่ งเหล่ านันมากจนเกิ
้
นไป จนเรี ยกได้ ว่ าเป็ นการ “ผลาญ
เวลา” ตนเอง
23.
หนังสือสื่อใจ
จะอ่านอะไรต้ องคิดให้ ร อบคอบ การอ่า นหนังสื อไม่ต่ างอะไรกับ
การรับประทานอาหาร หากเราอ่า นสิ่ งที่เป็ นโทษ ก็เหมือนการ
ทานอาหารที่มีสารพิษ เมื่อ รับเข้ าไปแล้ ว ก็ จะสร้ างปัญหาให้ กับ
เราในภายหลัง เรียกว่า “ออกอาการ” อาหารมีสารอาหารที่เป็ น
ทังประโยชน์
้
และโทษต่ อร่างกายฉันใด

หนังสื อก็มีข้อมูลเนื ้อหา

สาระและอารมณ์ ป รุ งแต่ง ที่ถูกบันทึ กเอาไว้ ฉันนัน้ ความรู้ สึกนึ ก
คิดทังในทางดี
้
และทางร้ ายของผู้ แต่ง ล้ วนถูกแฝงเอาไว้ ใ นทุกตัว
อักขระอักษร เมื่อ เราอ่านเข้ า ไป หากจิต ไม่เข้ ม แข็งพอ ใจของเรา
ก็จะถูกปรุ งแต่งไปตามนัน้ เช่นคนที่ อ่านบทความวิพ ากษ์ วิจารณ์
การเมืองบ่อยๆ ก็จะซึมซับ อารมณ์ ความรู้ สึ กนึกคิดที่ เต็มไปด้ ว ย
ความพอใจไม่พอใจของผู้ วิจารณ์ เข้ า ไปเก็ บไว้ ในใจ หรือคนที่อ่า น
หนังสื อธรรมะของครู บ าอาจารย์ที่ เป็ นนักปฏิบตั ิธรรม ก็จะซึมซับ
เอาอารมณ์ อนั บริสุทธิ์ ผ่องใสและความสงบนิ่งมีเหตุมีผลเข้ าไป
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โดยอัตโนมัติ... เพราะฉะนัน้ อ่านอะไร ก็ต้องระมัดระวังให้ ดี
เพราะ You are what you read…
24. สวดมนต์
สวดมนต์เป็ น ยาทา...

ภาวนาเป็ นยากิน...

หากเราทราบ

ความหมายของมนต์ที่เ ราสวด เราจะรู้ ว่า การสวดมนต์นนั ้ เป็ น
การกล่ าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ทบทวนคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า และกล่ า วสิ่ งดีงามเป็ นสิ ริมงคลอื่นๆ เป็ นต้ น
การสวดมนต์เป็ นการทํ าความดีทางวาจา หากเรารู้ ค วามหมาย
ของมนต์ เราจะเกิด ปัญญา แต่ ถึงแม้ จะไม่ รู้ความหมาย สวดๆ ไป
ใจก็เป็ นสมาธิ มากขึ ้น เพราะใจจรดจ่อ อยู่ กบั คํ าสวด เป็ น การ
เตรียมใจให้ พร้ อมก่อนที่จะเจริญสมาธิ ภาวนาอย่ างลุ่ มลึ กต่อไป
25. งานวิใจ
พระพุทธศาสนามักพูดถึงเรื่องบุญ เรื่องบาป คนส่ วนใหญ่ ที่ม อง
ไม่เห็น ก็ม ักจะไม่ค่ อยเชื่อ คิดว่ าเป็ นอุ บายของคนโบราณในการ
สอนลู กหลานให้ ละชัว่ ทําดี คราวนี ้เรามาลองทํา วิใจกัน บ้ าง ว่ า
บุญบาปเป็ นอย่างไร มีผลอย่างไรกับชี วิตของเราได้ อย่ างไรบ้ าง...
ให้ ลองจับคู่สิ่งดีกบั สิ่ งเลวร้ า ยที่อ ยู่ตรงข้ า มกัน

เช่น การแบ่ง

เงิ นเดือนให้ คุณพ่อคุณแม่ใช้ เมื่อให้ ท่ านแล้ ว เรามีความรู้ สึ ก
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ภาคภูมิใจสุ ขใจที่ ได้ ตอบแทนคุณท่า นอย่างไร

กับการที่ เรา

โต้ เถียงท่ านอย่างไม่พออกพอใจ เมื่ อท่านพรํ่า บ่นสั่งสอนตักเตือ น
เรา เรามีความรู้ สึกแย่ๆ อย่างไร ลองจับคู่ของสิ่ ง ที่ตรงกันข้ ามกัน
อย่างนี บ้ ่อ ยๆ หมัน่ สังเกตใจของตนเอง ตอนที่ชื่นชมผู้ อื่ นอย่ าง
จริงใจ กับตอนที่นินทาว่าผู้ อื่นลั บหลังอย่างสะใจ จิตของเรามี
สภาพต่างกันอย่างไร เพียงเท่านี ้ เราก็จะเริ่ม รู้ แล้ วว่ า เวลากระแส
บุญหล่ อเลี ย้ งใจ ต่างกับเวลากระแสบาปหล่ อเลี ย้ งใจอย่างไรบ้ า ง
26. ของขวัญอันลา้ เลิศ
ถึงปี ใหม่ วัน เกิด ขึ ้นบ้ านใหม่ เฉลิ มฉลองทีไร เราก็ต้ องมานัง่ คิด
กันพอดูว่ าจะหาของขวัญอะไรไปมอบให้ แ ก่กนั และกัน นับเป็ น
เรื่องยากที่ เราจะเดาใจผู้ ร ับว่ าเขาจะถูกอกถูกใจในของขวัญของ
เราหรือ ไม่ แต่ไม่ ว่าเราจะมอบทรัพย์สินสิ่ งของที่มีค่ามากเพียงใด
ก็ตาม ก็ จะไม่มี อะไรเลิ ศไปกว่ าการให้ ธรรมะ เพราะพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ าทรงตรัสว่ า

“ธรรมทานชนะการให้ ทงปวง”
ั้

ทังนี
้ ก้ ็

เพราะว่า ธรรมะจะช่ว ยให้ ผ้ ู ร ับมีความสุ ขทังในโลกนี
้
้ และโลก
หน้ า เปรียบได้ กบั การมอบแผนที่ให้ กับคนเดินทาง ทําให้ เขารู้ ว่ า
จะไปสู่ จุดหมายอันแท้ จริงของชี วิตได้ อ ย่างไร ดังนัน้ เมื่อใดก็
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ตามที่เรามองหาของขวัญ ไม่ว่ าจะเป็ น กระเช้ าผลไม้ กระเป๋ า
เสื อ้ ผ้ า นาฬิ กา เพชรนิลจินดา ลองแนบหนังสื อหรือซีดีธรรมะไป
ด้ วย เพราะจะช่วยให้ ผ้ ู รบั มีความสุ ขอย่างแท้ จริง
27. ชั่งใจ
ในแต่ละวันของชีวิต เมื่อ เราประสบพบเจอเหตุ การณ์ ต่ างๆ เรา
จําเป็ นต้ อง “ชัง่ ใจ” เพื่อดูว่ า จะเอาอย่างไรกับแต่ละเรื่องราว จะ
ตัดสิ นใจอย่างไรกับ เหตุการณ์ ที่มี คน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่ เหล่ า
นัน...
้ สิ่ งที่ทําให้ เราไม่สามารถ “ชัง่ ใจ” ได้ อย่ างแม่นยํ านันเรี
้ ยกว่ า
“อคติ 4” ได้ แ ก่ ความลํ าเอียงเพราะรัก ลํ าเอียงเพราะเกลี ยด
ลํ าเอียงเพราะเขลา และลํ าเอียงเพราะกลัว ความรู้ สึก 4 อย่ างนี ้
เอง ที่คอยถ่วงตาชัง่ ภายในใจเรา ทําให้ ตดั สิ นใจผิ ดพลาด เพราะ
ไม่สามารถมองและเข้ าใจสิ่ งที่เกิดขึ ้นได้ ไปตามความเป็ น จริง
เพราะฉะนัน้ ในการตัดสิ นใจแต่ละครัง้ โดยเฉพาะการตัดสิ นใจ
ในเรื่องสํ าคัญๆ ของชี วิต เราต้ องเริ่มจากการปรับตาชัง่ ก่อน คื อ
การปรับใจให้ เ ป็ น กลาง จากนัน้ จึงค่อยๆ ชัง่ ใจ โดยเปรี ยบเทียบ
ระหว่าง “ข้ อดี” หรือ “ประโยชน์” และ “ข้ อเสี ย ” หรื อ “โทษ” ของ
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สิ่ งที่เกิดขึ ้น จากนันจึ
้ งหาข้ อสรุ ปอย่างเป็ นเหตุเ ป็ นผล โดยอาศัย
หลักธรรม แทนที่จะใช้ อารมณ์ ความรู้ สึกส่ วนตัวเป็ นเครื่องชี ้นํา
28. กบนอกกะลา
มีคําพังเพยของคนโบราณที่เขาว่า

“ทําตัว เหมื อนกบในกะลา”

หมายถึงผู้ ที่มีมุมมอง ความรู้ และประสบการณ์ ภ ายในขอบเขต
อันจํากัด เพราะถู กปิ ด กันให้
้ อ ยู่แต่ในสภาพแวดล้ อ มเดียวนานๆ
เราจะซึ ้งถึงคําพัง เพยนี ้ได้ อย่ างไร

โดยไม่จํ าเป็ นต้ องลองสร้ าง

กะลายักษ์ มาครอบตัวเองไว้ สักสามวันเจ็ดวัน วิธีง่า ยๆ ของคน
สมัยใหม่ก็คื อ ลองยอมเสี ยเงิ นสักพันสองพันบาท ซื อ้ ตัว๋ เครื่องบิ น
ไปเที่ยวต่ างจังหวัด ในขณะที่เครื่องบินกํ าลังเหินอยู่เหนื อน่านฟ้ า
ลองมองลงมาจากหน้ าต่าง แล้ วคุณจะค้ นพบความจริงบางอย่ าง
เกี่ยวกับมนุษ ย์ มนุ ษย์ส่วนใหญ่ ก็เหมือนกบในกะลา ที่มีอตั ตาอยู่
มากมาย ทังๆ
้ ที่แท้ จริงแล้ วพวกเขาเป็ นเพียงสิ่ งมีชีวิต เล็ กๆ ส่ วน
อาคารบ้ า นเรื อนสิ่ งปลู กสร้ างอันหรู ห รายิ่งใหญ่ อลังการ ก็ ไม่ต่าง
อะไรกับฝุ่ นของจักรวาลเท่า นัน้ แล้ วคุณจะได้ ข้ อคิดอะไรดีๆ มาก
ขึ ้น หากคุณนํ าภาพ Bird Eye View นี ้มาน้ อมเป็ นข้ อคิดสอน
ตัวเอง
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29.

สุดท้ ายแต่ ไม่ ท้ายสุด

ในบรรดาธรรมทังหลายของพระสั
้
มมาสัมพุทธเจ้ านัน้
ประมาทถือ ได้ ว่ ามีความสํ าคัญที่สุด

ความไม่

และเป็ นคําสอนสุ ดท้ ายที่

พระองค์ยํ ้าเตื อนก่ อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ความไม่ ประมาท
อาจดูเหมือนเป็ นสิ่ งง่ ายๆ ที่ใครๆ ก็ เข้ าใจได้ โดยไม่ต้องอธิ บาย
อะไรมาก แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว ก็เป็ นสิ่ งที่รกั ษาเอาไว้ ได้ ยาก
ต้ องประคับประคองเป็ นอย่างดีด้วย “สติ” ตลอดเวลา เหมื อนนัก
อเมริ กนั ฟุตบอลที่อ้ มุ ลู กฟุต บอลด้ ว ยความระมัดระวัง วิ่งฝ่ าคู่แข่ง
ที่จะเข้ ามาแย่ง จนกว่ าจะถึงฝั่ งตรงข้ าม แล้ วทําแต้ ม ได้ หากลู ก
ฟุตบอลหลุ ดมือเมื่ อไหร่ ก็เ ป็ นอันอดได้ แต้ มนัน้ ชีวิตคนเราก็ไม่
แพ้ อเมริ กนั ฟุตบอล กว่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางของชี วิต
ต้ องฝ่ าวงล้ อมอุปสรรค และสิ่ งที่ล่อลวงใจทังหลายมากมาย
้
หาก
เราประมาทในการดํา เนินชี วิต เผลอสติเมื่อ ไร ก็อ าจถูกศัตรู คื อ
กิเลสกระแทกล้ มกลางสนาม ไปไม่ถึงฝั่ งดังที่ตงใจ
ั้
30. แบบบ้ านชาวพุทธ
พุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนที่น่ าสนใจอยู่มากมาย ชาวพุทธ
จํานวนไม่น้ อย

ที่ศรัทธาพระพุทธศาสนาโดยที่ ไม่ เข้ าใจคําสอน
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ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามากนัก

ซึ่ง ไม่ต่างอะไรกับ การสร้ าง

บ้ านบนพื ้นดินที่ ไม่มีเสาเข็มเลย เมื่อใดที่สิ่งที่เป็ น ที่ตงแห่
ั ้ งศรัทธา
นันเกิ
้ ดเปลี่ ยนแปลงหรือล่ มสลาย เช่นศาสนบุคคล ศรัทธาของ
เขาเหล่ านัน้ ก็พลันผันแปรตามไปด้ ว ย ในทางตรงกันข้ าม หาก
ชาวพุทธมีศรัทธาที่พฒ
ั นามาจากปัญญา คือความรู้ ความเข้ าใจ
คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอย่างแท้ จริง ยิ่งรู้ และเข้ าใจมาก
เท่าไหร่

ก็ เปรียบได้ กบั การตอกเสาเข็ม อันมัน่ คงลงไปในจิตใจ

ความรู้ และความเข้ าใจไปตามความเป็ นจริงนี ้เอง เป็ น รากฐานที่
ทําให้ เกิดศรัทธา เหมือนกับตัว บ้ า นที่ตงอยู
ั ้ ่ อย่ างมัน่ คง ยากที่จะ
ทรุ ดตัว

หรือ ถล่ มลงมา

เพราะเหตุจากสิ่ งที่เข้ ามา

กระทบกระเทือน
31. ปิ ดท้ ายสัญญา
การทําบุญแล้ ว อธิ ษฐานจิตเป็ น เรื่ องสํ าคัญในพระพุทธศาสนา
เพราะเมื่ อกํ าลังบุญมีมากพอ คําอธิ ษฐานที่นึ กคิดเอาไว้ ก็จะเป็ น
จริงได้ ในที่สุด การอธิ ษฐานจิต จึงไม่ใช่เรื่ องเล่ นๆ ถ้ าหากใคร
อธิ ษฐานไม่ร อบคอบ หรือ อธิ ษฐานส่ งเดช ก็อ าจจะกลายเป็ น
ผลร้ ายกับตนเองได้ เช่น กัน ยกตัว อย่ างเช่นคนที่ อธิ ษฐานว่าขอให้
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สวยอย่างเดียว

แต่กลายเป็ นว่ าสวยแล้ วต้ องกลายเป็ น ภรรยา

น้ อยของคนอื่น หรื อขอให้ รวย แต่กลายเป็ น เศรษฐี ที่ มีแต่ความ
ทุกข์ แสวงหาแต่ท รัพย์ ไม่มี วนั ได้ พ ักผ่ อน หรือใครที่อธิ ษฐาน
พร้ อมกับแฟนว่าขอให้ ได้ เ ป็ นเนื อ้ คู่กนั ทุ กชาติ ปรากฏว่ าบางชาติ
ฝ่ ายหนึ่งเกิด เป็ น มนุษย์ อี กฝ่ ายเกิด เป็ นสัตว์ ก็ กลายเป็ นปัญหา
ไป การอธิ ษฐานจึงเป็ นเหมือนกับ การเขี ยนหนังสื อสัญญา ว่า เรา
จะทําอะไรบ้ าง และจะมีอะไรเกิดขึ ้น เราจึงต้ องอธิ ษฐานจิตอย่ าง
รอบคอบและระมัดระวัง

และเพื่อความปลอดภัย

เราควร

อธิ ษฐานปิ ด ท้ ายทุกครังว่
้ า “ขอให้ คํ าอธิ ษฐานทังหมดนี
้
้ จงส่ งผล
แต่ในทางดีงาม ที่เ ป็ นประโยชน์สุข ในฝ่ ายกุศลเท่ านัน้ ไม่มี ทุกข์ มี
โทษ และไม่เป็ นไปเพื่อบาปอกุศลใดๆ ต่อข้ าพเจ้ าและผู้ อื่น”
32. จองเวร – จองบุญ
สมัยนี ้ใครๆ อยากได้ ร ถ อยากได้ ไอแพ็ด ไอโฟน รุ ่นใหม่ เขาก็จ อง
กันได้ ตงแต่
ั ้ สินค้ ายัง ไม่อ อกจํ าหน่า ย

นับ เป็ นสิ่ งที่น่า ทึ่งว่า บุญ

บาปนันก็
้ จ องได้ เหมือนกัน แล้ วเขาก็จ องกันข้ า มภพข้ า มชาติ ได้
อีกเสี ยด้ วย อย่ างพระเทวทัต ซึ่งตังตนเป็
้
นศัตรู กบั พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า เริ่มจากชาติห นึ่งท่านแค้ นใจเรื่องประโยชน์ทางการค้ า
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กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในชาตินนั ้ ท่านจึงกํ าทรายไว้ ในมือ แล้ ว
อธิ ษฐานขอจองเวรนับ ภพนับ ชาติไม่ถ้วน เท่า กับ เม็ดทราย นับแต่
นันมา
้
ท่า นก็คอยสร้ างความเดื อดร้ อ นให้ กับพระพุทธเจ้ า จนถึง
พระชาติสุดท้ ายเลยทีเดียว ในทางตรงกันข้ าม ท่านอนาถบิณฑิ ก
เศรษฐี และมหาอุบ าสิ กาวิสาขา เป็ นเป็ นเลิ ศฝ่ ายอุบ าสก และ
อุบาสิ กา ทังสองต่
้
างก็เคยประทับใจในมหาอุบ าสก และมหา
อุบาสิ กาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าองค์ ก่อนๆ

ในอดีต

จึง

อธิ ษฐานจิต ขอให้ ได้ เ ป็ นมหาอุบ าสก และมหาอุ บาสิ กาบ้ างใน
อนาคต นับเป็ นการจองบุญล่ วงหน้ าหลายภพหลายชาติ แล้ วใน
ที่สุดท่านก็ ได้ สมปรารถนา ดังนัน้ หากเราอยากเป็ น อะไรดีๆ สั ก
อย่าง อย่างเช่ นเป็ นมหาเศรษฐี ใจบุญ เป็ นนายกรัฐมนตรีผ้ ู มี
ความรู้ และคุณธรรม ก็อย่าลังเลใจ สามารถจองกันได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้
33. ให้ ชีวิตเป็ นของขวัญ
เคยบ้ างไหม

ที่ เราเห็น ปลารอคอยความตายอยู่ที่แผงในตลาด

เห็นด้ วงนอนหงายท้ องตะเกียกตะกายขอความช่ วยเหลื อ

หรื อ

เห็นลู กหมาลู กแมวตกท่ อร้ องครวญคราง วิกฤตเหล่ านี ย้ ่อ มเป็ น
โอกาสสํ าหรับ เหล่ า “ฮีโร่ ” เสมอ เพี ยงแต่ใช้ มือของคุณบันดาลให้
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พวกเขารอดชี วิต แม้ คุณอาจไม่เข้ าใจคําขอบคุณของพวกเขา แต่
คุณก็จะสามารถสัมผัสได้ ว่าพวกเขาดีใจมากเพี ยงไรที่ได้ ชี วิตเป็ น
ของขวัญ แล้ วคุณก็จะอิ่มใจเล็ ก ๆ ที่ได้ รบั บทฮีโร่นี ้
34. คาถามยามเช้ า
จะว่าไปแล้ ว ชี วิตคนก็คล้ า ยชีวิตนก ตื่นแต่เช้ าเพื่อโบยบิน ออก
จากรังไปหากิ น ตกเย็น ก็กลับสู่ รงั วนเวียนอยู่ เช่นนี ้จนหมดลม
หายใจ อาจจะมี บางคนที่ตื่นมาแล้ วถามตัว เองว่ า “วันนี ้เราตื่นมา
ทําไมกันนะ” “ทํา ไมเราต้ องตื่น” “มนุษ ย์หายไปเฉย ๆ ไม่ ได้ เหรอ”
“ทุกอย่างยุติลงเพียงแค่นี ้ไม่ ได้ เหรอ ทํ าไมชีวิตต้ องดําเนินต่อ ไป”
หากมนุษย์ทุ กคนถามตัว เองเช่น นี ้ทุกเช้ า โลกของเราจะน่า อยู่ขึ น้
เพราะเมื่ อมีคํา ถาม

ย่อ มมีการแสวงหาคําตอบ เช่น เดียวกับ

เจ้ าชายสิ ทธัตถะที่ทรงตื่น บรรทมแล้ วพบกับคํ าถามในใจ เป็ น เหตุ
ให้ ละทิ ้งพระราชวังเพื่อแสวงหาคําตอบนัน่ เอง
35. เลือกคู่เหมือนซือ้ หุ้ น
การเลื อกใครสักคนมาเป็ นคู่ชี วิตก็คล้ า ย ๆ กับ การซื ้อหุ้น ตอนซื อ้
เราก็พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ ว ว่าดีแน่

ดูงบการเงิ น

ดูผล

ประกอบการ ดูทีมงานผู้ บริห าร แต่การลงทุนย่ อมมีค วามเสี่ ยง
บางคนก็สามารถรักษาความดี เอาไว้ ได้ เหมือนตอนคบกันใหม่ ๆ
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ผลตอบแทนคือกํ าไร แต่บางคนกลับ เปลี่ ยนไปอย่างไม่ น่าเชื่ อ ผล
ที่ได้ คือขาดทุ นอย่างย่ อยยับ ต้ องทนอยู่ไปอย่างขมขื่น เข้ าเนื อ้ ทุ ก
วัน บางคนก็ทนอยู่จนตายจากกันไป บางคนก็ห ย่าร้ าง ยอม
ขาดทุนขายหุ้นทิ ้ง แม้ ชี วิตคู่จะน่าดึงดูดน่าลิ ม้ ลอง แต่ก็มีความ
เสี่ ยงอยู่นนั่ เอง
36. พระผู้สร้ าง...
คนสมัยนี ้นิยมบูช าพระผู้ สร้ าง ด้ วยเชื่อ ว่า... ท่ านจะให้ คุณให้
ประโยชน์ได้ ถ้ าทํ าการสักการะนับถื อยกย่ อง และจะถูกทําโทษ
หากไม่น ับถื อ

จึงพากันจุดธู ปจุดเที ยนกราบไหว้ อ ยู่ทุกเช้ าคํ่ า

อธิ ษฐานจิตขอพรต่างๆ แต่ทว่า... กลั บลื มพระผู้ สร้ างที่อยู่ในบ้ า น
คือคุณพ่อ และคุณแม่ ผู้ ให้ กําเนิด ทังสร้
้ าง และเลี ย้ งดูจนเติบ
ใหญ่ ให้ ความรักและความเอาใจใส่ เป็ น อย่ างดี พ่อและแม่ คือ
พระผู้ สร้ าง

ที่เราต้ องกราบไหว้ ยกย่องบูช าอยู่เช้ าคํ่า

จัดหา

พวงมาลัยดอกไม้ อาหารคาวหวานรสเลิ ศมามอบให้ กับท่า น แล้ ว
ขอพรอัน ประเสริฐ... แล้ ว เราจะมีความสุ ข มีความเจริญอย่ าง
แท้ จริง เพราะเมื่อลู กหลานของเรา ได้ เ ห็นเราทํา เป็ น แบบอย่ าง
เมื่อ ถึงคราวของเราบ้ าง

ลู กหลานก็ จะปฏิ บตั ิต่อเราเฉก
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เช่นเดียวกัน เพราะใครๆ ก็มีค วามสุ ข เมื่อคนที่เ รารักที่สุด ดูแล
เอาใจใส่ เราเป็ นอย่างดี
37. คบกับใคร... ก็ไปอย่ างนัน้
คนสองคนเป็ นเพื่อ นกัน... คนหนึ่งเป็ นหวัด ทังไอ
้
ทังจามอยู
้
่
ตลอดเวลา กับอี กคนหนึ่งแข็งแรงสุ ขภาพดี คบกันไปเรื่อ ยๆ อยู่
ด้ วยกันบ่อ ยๆ ไม่น านก็ กลายเป็ นหวัดทังสองคน
้
ยิ่งไม่ต้องพูดถึง
ถ้ าหากคนห้ าคนเป็ นเพื่อนกัน สี่ คนเป็ นหวัด แข็งแรงอยู่คนเดียว
ไม่นานก็ติดหวัด กันงอมแงม การคบคนก็เป็ นอย่างนัน้ หากเราคบ
กับเพื่ อนที่ติดสุ รา เสพยา แสวงหากิ๊ ก รักการพนัน บอล คบคน
เดียว ก็ อาจจะเป็ น ไปด้ ว ยในช่ วงเวลาระยะหนึ่ง ป่ วยการจะพูดถึง
คบเพื่อนที่ มีอาการแบบนี ้ ถึงสี่ ห้าคน... ใช้ เวลาไม่น าน เราก็
พลอยติดไปด้ วย... มี เพื่อนแย่ๆ อย่างนี ้สักสิ บคน ก็ ไม่อ าจเทียบ
การมีเพื่อนดีๆ สักคนสองคน แต่ถ้า หาเพื่ อนดีไม่ ได้ เลย พระท่า น
บอกว่า “อยู่คนเดียวดีกว่า”
38. รางวัลที่ 1
ผู้ ชายไทยแท้ ทุ กคนเกิดมาเหมือ นถู กล็ อตเตอรี่ร างวัลที่ 1 ทํา
ไมน่ะหรื อ ? ก็เพราะว่าทุ กคนมีสิทธิ์ ที่จะได้ “บวช” เป็ นพระภิกษุ
ทรงคุณธรรมเพื่ อสื บทอดพระพุทธศาสนา นับเป็ น บุญใหญ่ ที่ไม่
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ต้ องเสี ยเงิ นเสี ยทอง เหน็ดเหนื่อ ยเมื่ อล้ าอะไรมากมาย ก็สามารถ
รับรางวัลชิ ้นใหญ่ สําหรับชี วิตให้ กับตนเอง และบุพ การีผ้ ู ให้ กํา เนิด
แต่กลับมีน้อ ยคนนักที่นําล็ อตเตอรี่ใ บนี ไ้ ป “ขึ ้นรางวัล”... ใช่แล้ ว
ครับ... เหมื อนมีล็อตเตอรี่ รางวัลที่หนึ่งติดตัวอยู่คนละใบ แต่ไม่
ยอมเอาไปขึ น้ รางวัล รอจนหมดอายุ ก็หมดสิ ทธิ์ ได้ ร างวัล สุ ดท้ าย
ก็ไม่ มีบุญ บารมีใหญ่ ๆ ติดตัว ละโลกไปแล้ ว เวลาอยู่ต่ อหน้ าพญา
ยม ท่านก็คงได้ แต่ถอนใจแทน เพราะฉะนัน้ เรียนจบแล้ ว ก็ควรรี บ
บวชเรียน ก่ อนที่จะแต่งงาน เพราะถ้ าแต่งงานแล้ ว ก็ยากที่จะหา
โอกาสบวชได้ โดยสะดวก
39. รางวัลที่สอง กับรางวัลเลขท้ าย
ลู กผู้ หญิ งทุกคนเกิดมาล้ วนได้ สิทธิ์ พิเศษในการสร้ างสรรค์โลกใบ
นี ้ ด้ วยการให้ กําเนิด บุตร ไม่ว่ าจะเป็ นหญิ งหรือ ชาย ก็ล้ว นเป็ น
อนาคตของพระพุทธศาสนา และโลกใบนี ้ทังสิ
้ น้ ใครได้ ลูกชาย
ถือว่ าถู กล็ อตตารี่รางวัลที่สอง

หากสามารถฟูมฟั กลู กชาย

เจริญเติ บโต และได้ บวชเรี ยนในพระพุทธศาสนา พ่ อแม่ผ้ ู ให้
กําเนิด ย่อมพลอยได้ บุญใหญ่ ไปด้ ว ย ยิ่งมีหลายคน เหมือ นถู ก
หลายใบ แต่ ถ้าหากใครไม่มีลู กชาย มีแต่ลูกสาว ก็สามารถ
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ส่ งเสริมให้ เป็ นอุ บาสิ กา ถื อศีล บวชชีพ ราหมณ์ คอยเป็ น กําลัง
สนับสนุน ก็ยงั ได้ ชื่อ ว่า ถูกรางวัลเลขท้ า ย มีบุญ บารมีติดตัวไป...
ใครที่ไม่มี บุตรเลยสักคน ก็สามารถลงมือ ปฏิ บตั ิด้ว ยตนเอง และ
คอยเป็ นเจ้ าภาพส่ งเสริมให้ ผ้ ู อื่ นบวช

และถือศีลปฏิ บตั ิธรรม

อย่างน้ อยก็ได้ ชื่อว่าถู กเลขท้ า ยสองตัว... ได้ บุญเหมือนกัน
40. กฎแห่ งกรรม
ประเทศทุ กประเทศในโลกใบนี ้ ล้ วนมี กฎหมายคอยควบคุม การ
ดําเนินชีวิตของประชาชน ให้ อยู่ ร่วมกันอย่างผาสุ ก ใครทําดี ก็อ ยู่
อย่างมีค วามสุ ข ใครทํ าผิ ด ก็ต้องถู กลงโทษ แม้ แต่ระหว่ าง
ประเทศ ก็ยงั มี กฎหมายสากล ข้ อตกลงระหว่ างประเทศ กฎของ
สหประชาชาติ ฯลฯ คอยควบคุมอี กชัน...
้ ส่ วนใหญ่ เราก็จะเห็ น
และมีโอกาสได้ ศึ กษากันแต่เพี ยงเท่านี ้ ยังมีกฎอี กกฎหนึ่ง ซึ่งมี
อํานาจครอบคลุ มกว้ างขวางขึ ้นไปอีก ใช้ ควบคุมสรรพสัตว์และ
สรรพสิ่ งไว้ โดยรวม ไม่ว่ าจะเป็ น มนุษย์ เทวดา สัตว์ ภูติ ผี
วิญญาณ กฎนี ้เรียกว่ า “กฎแห่งกรรม” หรื อ “Law of Karma” ถือ
เป็ น กฎสากล ที่ใช้ ควบคุ มสรรพสัตว์เ อาไว้ ทงหมด
ั้
แม้ จะเป็ น กฎที่
ยิ่งใหญ่ อยู่เหนื อกฎทังมวลที
้
่ม นุษย์ตงขึ
ั ้ ้น แต่ก็มีคํ าจํา กัดความ
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ง่ ายๆ ว่า “ทําดี ได้ ดี ทํา ชัว่ ได้ ช ั่ว” เราทุ กคนอยู่ภ ายใต้ กฎนี ้ ไม่
จําเป็ นต้ องมีทนาย ไม่ต้องยื่นฟ้ อง ไม่ต้องสู้ คดี เพราะว่าทํ า
อย่างไรก็ได้ อย่างนัน้ โดยอัตโนมัติ ต่างแต่ว่าช้ าหรือเร็วเท่านันเอง
้
41. ของหาย... อย่ าใจหาย
ใจของคนเรานี ้ช่างน่าแปลก เพราะเพียงแต่เราเปลี่ ยนมุม มองแห่ง
ความคิด

โลกก็อาจพลิ กไปทังใบ
้

แม้ ว่าทุ กสิ่ งทุกอย่างยังคง

เหมือนเดิม ถ้ า หากมีใครสักคนมาขโมยสมาร์ทโฟนตัว โปรดของ
เราไป แน่ละว่ า ไม่ เพียงแต่ต้องซื ้อใหม่เท่ านัน้ แต่ยงั หมายถึง
เบอร์โทร คลิ ปวีดีโอ ภาพถ่า ย และข้ อมูลส่ วนตัวมากมาย ที่ เรา
ต้ องสู ญเสี ย แล้ วส่ วนใหญ่ ก็มกั จะไม่ ได้ คืน ถ้ าเราเลื อ กที่จะเสี ยใจ
เหตุเพราะแห่งความหวงแหนเสี ยดายเหนี่ ยวรังใจเอาไว้
้
ก็เท่ ากับ
ว่า เราเลื อ กที่จะมีความทุกข์ใจ เสี ยใจ ไปนานอีกหลายเดื อน แต่
ถ้ าเราเพี ยงแต่เปลี่ ยนมุมมองแห่งความคิด ว่า ไหนๆ ก็ ไม่ ได้ คืนอยู่
แล้ ว ขอยกสมาร์ตโฟนนัน้ ให้ กับผู้ ที่เอาไปได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อจะ
ขายเอาเงิ นมาเลี ย้ งชี วิต แบ่งปันครอบครัวของเขาให้ มีค วามสุ ข ก็
แล้ วกัน เพี ยงเท่านี ้ ความเศร้ าเพราะห่วง ก็แ ปรเปลี่ ยนเป็ น
ความสุ ขที่ได้ ให้ กลายเป็ น ว่าได้ บุญจากการให้ ทานเสี ยอี ก และ
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เป็ น การอโหสิ กรรมไปในตัว สมาร์ทโฟนจากไปแล้ ว ไม่ มีวนั ได้ คืน
ต่างแต่ว่าเราเลื อกที่จะคิดอย่างไรกับมัน ก็เท่านันเอง
้
42. ยิม้ แทนใจ
เมืองไทยเป็ นเมื องยิ ้ม... รอยยิ ้มนัน้ สามารถบอกอะไรแทนใจได้
หลายๆ อย่าง โดยที่ ไม่ต้องเอ่ยปากพูดออกมา ถ้ ายิ ม้ ตอนพบ
หน้ ากัน นัน่ หมายถึง “สวัสดี” ถ้ า ยิ ้มตอนจากกัน ย่ อมหมายถึง
“ลาก่อ น” ถ้ า ยิ ้มตอนมีคนทํ าอะไรผิ ดพลาด แปลว่า “ไม่เ ป็ น ไร”
ถ้ ายิ ม้ ตอนมีค นทําอะไรสํ าเร็จ แปลว่า “ยินดีด้ว ย” ก็มีบ างโอกาส
เหมือนกัน ที่ร อยยิ ้มอาจให้ ค วามหมายที่คลุ มเครื อ เพราะอี กฝ่ าย
อาจตีความผิ ด ทางที่ดี เราอาจเพิ่มเติม ถ้ อ ยคํา อีกเล็ กๆ น้ อ ยๆ
ส่ งไปพร้ อมกับ รอยยิ ม้ เพื่อแสดงความชัดเจน เช่นเวลาเพื่อนโดน
ทําโทษ หากยิ ้มเฉยๆ เขาอาจคิด ว่าหัวเราะเยาะเย้ ย ถ้ าเราพูด
เสริมสักนิดว่ า “สู้ ๆ นะเว้ ย เอาใจช่ วย” ความรู้ สึ กดีๆ ก็จะไม่สูญ
เปล่ า ถ้ าหากใครที่ เคยยิ ม้ แล้ วมีว ันหนึ่งเขาไม่ ยิ ้ม แปลว่ าวันนัน้
เขาอาจมีปัญ หาหรืออุ ปสรรคในชีวิต อาจกํ าลังต้ องการกําลังใจ
จากใครสั กคน หรือ อยากอยู่ เงี ยบๆ ไม่ยุ่ง กับใคร รอยยิ ้มจึงมี
ความหมายและเป็ นประโยชน์ต่ อทังผู
้ ้ ให้ และผู้ รบั แล้ วถ้ าใครยิ ม้
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มา

เราก็ควรยิ ้มตอบ

ถ้ าทุ กคนหมัน่ ยิ ้มให้ แ ก่กันและกัน

บรรยากาศในสังคมตรงนันก็
้ จะดีขึ ้น การกระทบกระทัง่ จะน้ อยลง
ในขณะที่ส่งเสริมมิตรภาพที่ยงั่ ยืน
43. “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ”
หากจะมีโพลล์ สํานักไหน ทํ าการสํ ารวจว่ า ฝรัง่ กับคนไทย ใครพูด
คําว่า “ขอบคุณ ” และ “ขอโทษ” มากกว่า กัน ก็จะเป็ นประโยชน์
มากที เดียว เราอาจมองว่า คํ าสองคํานี ้ไม่มีความหมายอะไรมาก
นัก แต่จริงๆ แล้ ว มันสามารถเป็ นดรรชนีชี ว้ ดั ความเจริญของ
สังคมนันๆ
้ ได้ ดีอีกประการหนึ่งทีเดี ยว ที่สหรัฐ อเมริกา เวลาลง
จากรถเมล์ ผู้ โดยสารจะขอบคุณพนักงานขับรถ เวลาลู กค้ าทํ าผม
เสร็จ ก็จะขอบคุณช่ างทําผม เวลาบริ กรมาเสริ์ฟ อาหาร ลู กค้ า ก็
จะขอบคุณ เวลามีใครทํ าอะไรให้ สักอย่าง แม้ จะเล็ กๆ น้ อ ยๆ เขา
ก็จะ “ขอบคุณ ” กันอย่างง่ า ยๆ และเมื่อถึงคราว “ขอโทษ” ก็
เช่นเดียวกัน หากต้ องเดินผ่ านแล้ วเบียดกันเล็ กน้ อย เขาจะพูด
ก่อนว่า “ขอประทานโทษครับ (excuse me)” หรือ ถ้ าทํ าอะไร
พลาด เขาก็จะขอโทษกัน แม้ ว่ าจะพูดผ่ านๆ ไม่ ได้ ตงใจอะไรมาก
ั้
แต่มนั ก็มีผลต่อจิตใจของทุ กๆ

คนในสังคม
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เพราะคําว่ า

“ขอบคุณ ” บอกให้ ท ราบถึงความตระหนักในความดีที่อี กฝ่ ายมี
ต่อผู้ พูด ในขณะที่คํา “ขอโทษ” บ่งบอกถึงความตระหนักถึงความ
ผิ ดพลาดที่ผ้ ู พูดอาจมีต่ออีกฝ่ าย นับเป็ นการให้ เ กี ยรติกันและกัน
อยู่เสมอ แม้ แต่พ่อแม่ ก็ขอโทษและขอบคุณลู กได้ แม้ แต่หวั หน้ า ก็
ขอบคุณ และขอโทษลู กน้ อง หรื อครู อ าจารย์ ก็ขอบคุณและขอ
โทษลู กศิษย์ ได้ หากพิจารณาแล้ วว่ ามัน เป็ นสิ่ งสมควร ลองเอามา
ใช้ ดูบ่อยๆ แล้ วคุณอาจพบว่า บรรยากาศในสังคมจะดีขึ ้น
44. ฮวงจุ้ยดี
ชาวเอเชี ยเป็ นจํานวนไม่น้อ ยมีความสนใจในเรื่องฮวงจุ้ ย

จึง

สังเกตได้ ว่า อาคาร บ้ านเรือน ห้ องหับ มี การตกแต่งและออกแบบ
ตามหลักฮวงจุ้ ย

บ้ างก็ทํ าตามหลักฮวงจุ้ ยจนสถานที่ดูแปลกๆ

บ้ างก็ทุ่ มเทงบประมาณและเวลาให้ กับเรื่ องฮวงจุ้ยอย่ างเต็มที่
เพื่อแลกกับการประสบความสํ าเร็จ ซึ่งก็ ยงั ไม่สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
ฮวงจุ้ยทําให้ ป ระสบความสํ า เร็จ

หรื อเป็ นเพราะความรู้

ความสามารถและกําลังบุญของตน อย่ างสํ านักงานใหญ่ บริษั ท
ไมโครซอฟท์ ในมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐ อเมริกา ซึ่งเป็ น
ธุ รกิจขนาดใหญ่ ทํา กํา ไร และประสบความสํ าเร็จ มาก ก็ สร้ าง
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อาคารสถานที่ต ามความเหมาะสม

ไม่ ได้ พึ่งพาหลักฮวงจุ้ ยแต่

อย่างใด ไม่ มีศาลพระภูมิ ไม่ มีศาลพระพรหม แต่บ ริษัท ก็ดําเนิ น
กิจการไปได้ อ ย่างราบรื่ นตามสมควร

และประสบความสํ าเร็ จ

หากเราจะทํ าความเข้ าใจเรื่ องฮวงจุ้ยจริงๆ ก็คงจะคล้ ายหลักวิช า
“สถาปัตยกรรม” หรื อ “ตกแต่งภายใน” ของสมัยโบราณ ที่มุ่งเน้ น
การออกแบบและทําสถานที่ ให้ น่า อยู่ น่ าอาศัย น่าทํ างาน เพื่ อ
เอื ้อต่อ การประสบความสํ าเร็จในชีวิต ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่องครอบครัว
หรือเรื่องหน้ าที่การงาน ดังนัน้ หากเราจะพึ่งพาศาสตร์แห่งฮวง
จุ้ย

เราควรจะทําความเข้ าใจประวัติความเป็ นมา

วัตถุประสงค์ที่แท้ จริงของฮวงจุ้ย

และ

ซึ่งจะต้ องนํา มาปรับใช้ อย่ าง

สมดุล เข้ ากับยุคสมัยด้ วย
45. Forgive But Don’t Forget
ในขณะที่โลกของเราหมุน ไปเรื่อ ยๆ แน่นอนครับว่ า เป็ นธรรมดาที่
คนเราที่ อยู่ ร่วมกันเป็ นสังคมในโลกใบนี ้

ก็คงจะต้ องทําผิ ด

ล่ วงเกินกันและกัน บ้ าง แม้ ว่ าจะเป็ นคนที่รักกัน มากๆ อย่ างคนใน
ครอบครัว หรือ เพื่อนที่สนิท กันจริงๆ ไม่ เว้ นแม้ แต่นกั บินอวกาศที่
ออกไปนอกโลกแล้ ว ก็ อาจจะกระทบกระทัง่ กัน บ้ าง เพราะไม่ มี
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ใครสมบูรณ์ พร้ อม 100% ทุกคนมีข้ อบกพร่ อง เราจึงต้ องพร้ อมที่
จะให้ อภัยกันและกันอยู่เสมอ

แต่ไม่ควรลื มเรื่ องราวแห่งความ

ผิ ดพลาดนัน้ เพราะสามารถนํา มาเป็ น กรณี ศึ กษาเพื่ อการพัฒนา
และปรับปรุ งต่อไปได้ ในขณะที่ ความแค้ น และความขุ่นเคือง ไม่
พอใจนัน้ ได้ ห มดไปจากใจแล้ ว การอาฆาตจองเวรก็ เหมือนมีฟืน
ดุ้นใหญ่ สุ มค้ างอยู่ในหัวใจ เมื่ อเราปลงใจให้ อภัยได้ ก็เหมือนการ
ดึงดุ้นฟื นสุ มไฟนันออกจากใจ
้

คนที่ให้ อ ภัยผู้ อื่น ได้ อ ย่างง่ า ยๆ

มักจะเป็ นคนที่มีความสุ ขอยู่เสมอ ทังนี
้ ้ก็ เพราะว่า When you
give, you will get. When you forgive, you won’t regret.
46. มาอวยพรกันเถอะ..
ทุกวันนี ้ ประเทศไทยมีจํานวนพระสงฆ์น้อ ยลง

เมื่อเที ยบกับ

ประชากรโดยรวมที่เพิ่ม มากขึ ้น เป็ นผลให้ คนไทย มีโ อกาสได้ ร ับ
พรจากพระน้ อยลงอย่างน่าใจหาย... คนที่จะให้ พร แล้ วผู้ อื่น ยินดี
รับนัน้ มักต้ องเป็ นผู้ ที่ ประเสริฐ กว่าคนทัว่ ไป เช่นพระให้ พรญาติ
โยม พ่อแม่ให้ พ รลู กหลาน ผู้ เฒ่าให้ พ รเด็กๆ สํ าหรับคนทั่วไป เรา
ให้ พรวันเกิด พรวันแต่ง และวันพิเศษต่างๆ ใครก็ต ามที่ให้ พรผู้ อื่ น
... คนนันเป็
้ นผู้ ประเสริ ฐ มีจิตใจอันงดงาม และการให้ พรนัน้ ก็
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สามารถทํา กันได้ ทุกคน ถ้ า ทุกคนต่างให้ พ รซึ่งกันและกัน บ่อ ยๆ
โลกจะน่าอยู่ขึ ้นอี กมากมาย โดยไม่ต้องกังวลนักว่า พรนันจะ
้
กลายเป็ นจริงหรือ ไม่ด้ว ยซํ า้ เช่น บอกว่ า “ขอให้ ได้ เงิ นเดือนขึ น้
ไวๆ นะ” “เดินทางโดยปลอดภัยนะ” “นอนหลับฝั นดีนะ” “ขอให้
หายป่ ว ยไวๆ นะ” “ขอให้ ลู กๆ เป็ น เด็กเก่งและดีกนั ทุกคนนะ ”
“ขอให้ โชคดี รํ่ารวยนะ” ให้ เ ราหาโอกาสให้ พรกันและกันอยู่เสมอ
แล้ วคุณจะพบว่า ดรรชนีความสุ ข จะทําลายสถิติครังใหม่
้
47. ธรรมะกับไลฟ์ สไตล์ ใหม่
ชีวิตของคนยุคใหม่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ วตามกระแสสังคม
และเทคโนโลยี
การศึ กษาเล่ าเรี ยน

จากแต่ก่อนที่วดั เคยเป็ นศูนย์ กลางของชุมชน
และการรักษาศีลปฏิ บตั ิธรรม

มาเดี๋ยวนี ้

เปลี่ ยนแปลงไปมาก ผู้ คนอยู่ กนั อย่างแออัดในห้ องเล็ กๆ ของ
คอนโดมิเนี ยม ไม่มีที่ให้ วางโต๊ ะหมู่ บูชาสํ าหรับสวดมนต์ไหว้ พระ
อย่างเป็ น กิจจะลักษณะ หมู่บ้านจัดสรรผุ ดขึ ้นเป็ นดอกเห็ด ล้ อ ม
รัว้ มี ประตู มี ยามอย่ างดี เป็ นชุ มชนยุคใหม่ ที่มีสโมสร สระว่า ย
นํ ้า สนามเทนนิส แต่ไม่ มีวดั เหมือ นหมู่ บ้านยุคก่ อน และไม่มีพระ
มาบิณฑบาตทุกเช้ า ทุกคนทํ างานวันจันทร์ ถึงศุกร์ หรื อเสาร์
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วันหยุดคือ วันสุ ดสัปดาห์ ไม่ใช่ วนั พระ ทุกคนหมดเวลาไปกับ
จราจรที่ติดขัด ง่ วนอยู่กับสมาร์ ทโฟน เกมออนไลน์ ละครตอนคํ่ า
และเฟสบุ๊ค

น้ อยคนที่จะมี อารมณ์ ดีมากราบพระอาราธนาศีล

สวดมนต์ก่อนนอน

ถึงเวลาแล้ ว ที่เราต้ องปรับธรรมะให้ เข้ าไลฟ์

สไตล์ ... หาโต๊ ะหรือหิ ้งพระเล็ กๆ มาตังพระพุ
้
ทธรู ปสวยๆ ไว้ ใ น
คอนโด จุดเทียนหอมสวยๆ หรือเปิ ดตะเกี ยงแสงไฟหลอดแอลอีดี
บูชา ปลู กดอกไม้ ที่ระเบียง เอาไว้ ไหว้ พระบ้ าง หาหนังสื อธรรมะ
ดีๆ จากเซเว่นมาอ่ าน ไม่ ว่าจะของท่ าน ว. วชิ รเมธี หรื อพระมหา
สมปอง มี กระปุ กหยอดเงิ นทุกวันเก็บ ไว้ ทําบุญ เมื่อ ไปวัด หาซีดี
สนทนาธรรม หรือ เพลงธรรมะ มาฟั งในรถระหว่ างจราจรติดขัด
กด Like ท่าน ว. วชิรเมธี ในเฟสบุ๊ค เพื่ออ่านธรรมะเด็ดๆ ทุกวัน
มีปัญหาชี วิตหรื อสงสัยอะไร โพสต์ถามได้ ในเว็ บบอร์ดธรรมะของ
โลกออนไลน์ อย่างลานธรรม และพลังจิต
48. ยมทูต VS. เทวทูต
ในยุคสมัยนี ้ ประเทศไหนๆ ก็ มีทูต หรื อ Ambassador กันทังนั
้ น้
ถือว่ าเป็ นบุคคลสํ าคัญที่เ ป็ นตัวแทนของแต่ละประเทศ... ทังนี
้ ้ก็
ไม่เ ว้ นแม้ แต่ เมืองนรก และเมืองสวรรค์... ในขณะที่เมื องนรก
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(หรือภาษาพระเรียกว่ า “ยมโลก”) มีทูตที่เ รียกว่ า “ยมทูต” คอย
ทําหน้ าที่ รบั ตัวคนที่ตายแล้ วไปพิจารณาคดี ตัดสิ นความดีความ
ชัว่ ที่เคยทําเอาไว้ เมืองสวรรค์เขาก็มีทูต ที่ เรี ยกว่ า “เทวทูต ” หรื อ
ทูตเทวดา ที่คอยทําหน้ าที่ เตือนใจมนุ ษย์ ไม่ให้ ป ระมาทในชี วิต
ตังใจทํ
้ าความดีสั่งสมบุญกุศลยิ่งๆ ขึ ้นไป เทวทูต ต่างจาก ยมทูต
คือ เทวทูตนี ้สามารถมองเห็นได้ ตงแต่
ั ้ เ รายังมี ชีวิตอยู่ ในขณะที่
ยมทูต จะมาหาตอนที่คนเราตายไปแล้ วเท่ านัน...
้ เทวทูต มีอ ยู่
ด้ วยกัน 4 กลุ่ ม ไม่ มีใครแต่งตัวเหมือนลิ เ ก มีปีก หรือถื อไม้ เท้ า
วิเศษเหาะมาหา... เพราะเทวทูตทัง้ 4 ได้ แก่ (1) คนแก่ (2) คน
เจ็บป่ วย (3) คนตาย และ (4) สมณะนักบวช เราทุ กคนสามารถ
พบกับเทวทูต ได้ ในทุ กวันของชีวิต เมื่อพบแล้ วเทวทูตก็จะเตือ น
เรา สอนใจเราว่า อย่ าประมาทชะล่ าใจ เพราะสักวัน เราก็ต้องแก่
ต้ องเจ็บป่ วย และต้ องตาย และจะต้ องวนเวียนเป็ น อยู่ อย่ างนี ้
ยาวนาน เว้ นแต่เ ราจะทํ าตัวเหมือนเทวทูต ประเภทสุ ดท้ าย คื อ
นักบวช ที่สลัดตนจากความสุ ขทางวัตถุ ภายนอก แล้ วมุ่งแสวงหา
ความหลุ ดพ้ นภายใน นัน่ เอง...
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49.

ธรรมะสาหรั บสัตว์ เลีย้ ง

คนเราเดี๋ยวนี ร้ กั สัตว์ เลี ย้ งกัน มาก ทังน้
้ องหมา น้ องแมว ที่คอย
เป็ นเพื่ อนแก้ เหงา และให้ ความสุ ขกับเราเหมือนเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ครอบครัว... แม้ น้ องหมา น้ องแมว จะตายจากไปแล้ ว เราก็อ ยาก
ให้ พวกเขาจากไปอย่างมีความสุ ข บ้ างก็จดั พิธี ทํา บุญอุทิศส่ ว น
กุศลไปให้ เชื่อหรือ ไม่ว่ า พวกเขาอาจจะกลายเป็ นเทวดานางฟ้า
กันก็ ได้ เพราะในคําสอนพระพุทธศาสนา ก็เคยมีเ รื่องเล่ าของน้ อง
หมา ที่คอยทําหน้ าที่ ร.ป.ภ. ให้ กับพระ กบที่ เพลิ นอยู่ กบั เสี ยง
พระเทศน์แม้ ไม่เข้ าใจ หรือค้ างคาวที่ฟังพระสวดมนต์ ตายแล้ วไป
เกิดเป็ นเทวดาอยู่ในสวรรค์ เพราะ “ใจ” ของพวกเขาเป็ น “กุศล”
เพราะฉะนัน้ ใครที่มีสัตว์เลี ย้ ง ทังน้
้ องหมา น้ องแมว เราต้ องเลี ย้ ง
ดูให้ ดี ให้ พวกเขาอยู่อ ย่างมีความสุ ข และได้ บุญ กับเราบ้ าง เช่ น
คอยสวดมนต์ให้ ฟัง

หรือสอนให้ ต้ อนรับพระที่ม าบิณฑบาตอยู่

หน้ าบ้ าน ทํ าบุญแล้ ว ก็พูดกับพวกเขาดีๆ ว่า “แบ่งบุญให้ ด้ วยนะ”
เมื่อพวกเขาตายแล้ ว ก็ทํ าบุญ อุทิศไปให้ พร้ อมกับ อวยพรพวกเขา
บ่อยๆ ว่า ให้ ได้ เ กิดเป็ นคนแล้ วได้ สร้ างบุญนะ อย่ างไรก็ตาม เรา
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ต้ องระมัดระวังใจ ไม่ให้ ผูกพัน ยึดมัน่ อยู่ กบั สัตว์เลี ย้ งมากเกิ นไป
ไม่อย่างนันเราอาจเกิ
้
ดเป็ นน้ องหมา น้ องแมว เสี ยเอง
50. สุขใจเหมือน “พรหม”
อยู่กรุ งเทพฯ เดินไปทางไหนก็เจอศาลพระพรหม ไม่ว่ าจะเป็ น
สถานที่ราชการ ห้ างสรรพสิ นค้ าหรู ห รา หรื อตึกระฟ้าทรงทันสมัย
ไฮเทค... ใครๆ ก็พ ากัน กราบไหว้ บูชาพระพรหม แต่ ไม่มีใครรู้ เลย
ว่าพระพรหมมีอะไรดี คนถึงพากันเคารพนับ ถือ... ส่ วนใหญ่ รู้
เพียงว่า พระพรหมมีสี่หน้ า มีหลายมือ สามารถช่ว ยเหลื อ เราได้ ...
แท้ จริงแล้ ว ความพิเศษของพระพรหมคือคุณธรรม 4 ประการ
ของท่าน ได้ แก่ (1) ความเมตตา ปรารถนาให้ ผ้ ู อื่ นเป็ นสุ ข (2)
กรุ ณา ปรารถนาให้ ผ้ ู อื่นพ้ นทุกข์ (3) มุทิตา ความยิ นดีใน
ความสุ ขความเจริญของผู้ อื่น (4) อุเ บกขา ความไม่ยินดียิน ร้ า ย
ในสิ่ งที่เข้ ามากระทบ ตําราพระพุทธศาสนาท่ านว่ าเอาไว้ ว่า พระ
พรหมนัน้ อาศัยอยู่ในพรหมโลก ซึ่งสู งกว่าสวรรค์ และเป็ นสุ ขกว่ า
เทวดามากมายนัก แม้ จะยังไม่ห มดกิเลสสิ น้ ทุกข์ เลยเสี ยที เดียว
อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่เ ราพบเห็นพระพรหมในศาล ดูราวกับท่า น
จะเตือนใจเราเสมอว่า หากเรามีคุณธรรมประจํ าใจ 4 ข้ อเหมือ น
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อย่างท่ าน เราก็จะอยู่อ ย่างมีความสุ ข และกลายเป็ นบุคคลที่น่ า
เคารพเลื่ อมใส เหมือนอย่างท่านนัน่ เอง
51. เวียนเทียน ไม่ เวียนวน
พวกเราคงคุ้นเคยกันมาตังแต่
้ เด็กว่ า

เมื่ อถึงวันสํ าคัญทาง

พระพุทธศาสนา อย่ างเช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวัน
อาสาฬหบู ชา จะต้ องมีพิธีสําคัญในยามคืนคํ่ า นัน่ คือการ “เวียน
เทียน”

หลายท่านอาจจะผ่ านการเวี ยนเที ยนมาหลายสิ บครัง้

จนกระทัง่ อายุม ากแล้ ว แต่ก็ยงั ไม่ รู้ว่า ทํา ไมเราถึงต้ องเดินวนไป
เรื่อ ยๆ อย่างนัน้ ดี ไม่ดี บ้ างก็ เดินไปคุยโทรศัพท์มื อถือ ไปอย่ าง
เพลิ ดเพลิ น... ในความเป็ นจริงแล้ ว การเวี ยนเทียน ถือ ว่า เป็ น การ
“เวี ยนประทักษิ ณ ” เป็ น วิธีการทําความเคารพแบบโบราณ มีม า
ตังแต่
้ ก่อนพระพุทธเจ้ าจะประสู ติเสี ยอี ก เวลาคนในสมัยนันจะทํ
้
า
ความเคารพอะไรสักอย่าง ก็จะพนมมื อเดินเวียนขวา รอบสิ่ งนัน้
สามรอบ ถื อเป็ นการให้ ความเคารพและให้ เกี ยรติเ ป็ น อย่างยิ่งต่อ
สิ่ งของหรือบุคคลที่นบั ถือ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงอุบตั ิขึ น้
ชาวพุทธก็ ถวายความเคารพด้ ว ยการเวียนประทักษิ ณเช่ นกัน โดย
อาจมีด อกไม้ ธูปเทียนประกอบการเวี ยนประทักษิ ณด้ วย เมื่ อพระ
43

สัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงดับขันธปรินิพพานแล้ ว

ก็ ยงั มีสัญลักษณ์

แทนพระองค์เช่น พระพุทธรู ป ต้ นโพธิ์ หรื อเจดี ย์ ให้ ชาวพุทธได้
ตามระลึ กนึ กถึงพระองค์ และถวายความเคารพ อย่างเช่นที่ เรา
เดินเวี ยนเที ยน
ภายใน

รอบอุ โบสถซึ่งมีพระประธานประดิษฐานอยู่

หรื อเจดี ย์ที่มีพระบรมสารีริ กธาตุ

(กระดูกของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้ า) ประดิษฐานอยู่ข้างใน เพราะฉะนัน้ เมื่ อ ถึง
เวลาเวี ยนเทียน ชาวพุทธควรทํ าความรู้ สึกประหนึ่งว่ า เรากําลัง
เดินวนรอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์จริง ด้ ว ยความเคารพ
นอบน้ อม และเลื่ อมใสศรัทธา
52. ต้ นไม้ กับธรรมะ
ต้ นไม้ ... คือของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่ วยให้ มนุษย์ อยู่ อย่ างมี
ความสุ ข ใครๆ ก็รู้ดีว่า ต้ น ไม้ มี ประโยชน์ มีคุณค่า และมี
ความหมายต่ อทุกชี วิตบนโลกใบนี ม้ ากน้ อ ยเพียงใด

หากมีใคร

เปรี ยบเปรยว่า พระจันทร์ โดดเด่นที่สุดในหมู่ดารายามคํ่ าคืน
และดอกบัวเป็ น ราชินีข องบุปผชาติทงหลาย
ั้
ก็คงไม่ มีใครสามารถ
ปฏิเสธได้ ว่ า “ต้ นโพธิ์ ” คือราชาแห่งหมู่มวลไม้ ขึ ้นชื่อว่ าต้ นโพธิ์
นัน้ หมายถึงต้ น ไม้ ที่พ ระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงอาศัยในการตรัสรู้
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ธรรม เป็ นต้ นไม้ ที่มีความสํ าคัญมากในพระพุทธศาสนา และ
เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ านัน้ มีด้ วยกันหลายพระองค์ เรียก
ได้ ว่าที่ผ่า นมามีจํานวนมากกว่า เมล็ ดทรายในมหาสมุทรทัง้

4

รวมกันเสี ยอีก แต่ละพระองค์ ก็ตรัสรู้ ใ ต้ ต้นไม้ ที่ต่างชนิดกันไป
ยกตัว อย่ างเช่น ต้ น ไผ่ ต้ นไทร และต้ นกากะทิงเป็ นต้ น ยุคสมัยใด
ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ใต้ ต้นไผ่ ยุคนันก็
้ เรี ยกต้ น ไผ่ ว่า “ต้ น โพธิ์ ”
เมื่อใดก็ต ามที่เ ราพบต้ นโพธิ์ อยู่ในวัด หรือตามสถานที่ต่างๆ แล้ ว
เราทํ าความเคารพ รดนํ ้า หรื อดูแลให้ สะอาดเรีย บร้ อย เพราะ
คํานึงถึงว่าต้ น ไม้ นี เ้ ป็ นสัญลักษณ์ แห่งการตรัสรู้ ธรรมของพระ
พุทธองค์ เราย่อ มได้ บุญไปด้ ว ย เพราะจิตของเราเป็ น กุศลอันเกิด
จากการระลึ กนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
53. สังฆทาน... อยู่ท่ เี จตนา
การถวายสังฆทานแด่พระนันเป็
้ นเรื่องที่มีม าตังแต่
้ สมัยพุทธกาล
แต่คนในยุคปัจจุ บนั เมื่ อพูดถึงคํา ว่า “สังฆทาน” รับรองว่าต้ องมี
ภาพถังสี เหลื องๆ

ใส่ ของกินของใช้ จิ ปาถะผุ ดขึ ้นในหัวอย่ าง

แน่นอน แล้ วทุกคนก็เข้ าใจว่ า หากเอาของจิปาถะเหล่ า นี ้ไปถวาย
พระ ก็ได้ ชื่ อว่ าถวายสังฆทานแล้ ว อันที่จ ริง “สังฆทาน” นัน้
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หมายถึงทานที่ ถวายแด่พ ระสงฆ์โดยรวม ไม่ ว่าจะเป็ นอาหาร ยา
รักษาโรค ที่ อยู่ อาศัย เครื่ องนุ่งห่ม และอื่นๆ ทังนี
้ ้ต้ องไม่มุ่งถวาย
เฉพาะเจาะจงกับพระรู ปใดโดยเฉพาะ แต่มุ่งถวายสงฆ์ทงหมด
ั้
เป็ น การส่ ว นรวม เมื่อถวายแล้ วก็ต กเป็ น “ของส่ วนกลาง” โดย
พระสงฆ์ก็หมายถึงพระตังแต่
้ 4 รู ปขึ ้นไป ถ้ า ถวายแด่ส่วนรวม แต่
มีพระเพียง 3 รู ป ก็ ยงั ไม่เ ป็ นสังฆทาน หรือถวายแด่พระ 7 รู ป แต่
มุ่งถวายเจาะจงเป็ น รู ปๆ

ไป

ก็ ไม่ใช่สังฆทานอี กเหมื อนกัน

อย่างไรก็ตาม ถ้ าพระสงฆ์ทงวั
ั ้ ดมอบหมายให้ พระรู ปเดี ยวมารับ
สังฆทานจากญาติโ ยม การถวายนันกลั
้ บถื อว่า เป็ นสังฆทาน ทังนี
้ ้
เพราะขึ ้นอยู่กับเจตนา พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่า การถวาย
สังฆทานนัน้ มี อานิสงส์ ผลบุญมากกว่ าการถวายแบบเจาะจง แต่
ข้ อควรระวังคือ ถ้ าคุณจะเอาถังใส่ ของจิปาถะมาถวายพระสงฆ์
ต้ องดูให้ ดีว่าของได้ คุณ ภาพและหมดอายุหรื อไม่ ไม่เช่นนัน้ เมื่ อ
บุญส่ งผล คุณก็จะได้ แต่ของไม่มีคุณภาพมาใช้ หรือ บางครังก็
้
เป็ นของเสี ย หรือหมดอายุแล้ ว
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54.

วิหารทาน... ชื่อว่ าให้ ทุกสิ่ง

เราได้ กล่ า วถึง “สังฆทาน” ในตอนที่ แล้ ว ว่า ได้ บุญมากเป็ นพิ เศษ
แต่ก็ยงั มีการทํ าบุญ ที่ได้ บุญ มากกว่าสังฆทานอีก นั่นคือ “วิหาร
ทาน” หมายถึงก็สร้ างที่อยู่ อาศัย สิ่ งปลู กสร้ าง และอาคาร ถวาย
แด่คณะพระภิกษุ สงฆ์ทงหลาย
ั้
ซึ่งในตําราท่า นว่า ไว้ ว่า “ผู้ จรมา
จากทิศทัง้ 4” ก็คือจะเป็ นพระที่มาจากไหนก็มาใช้ สอยได้ ทงนั
ั ้ น้
การทําบุญลั กษณะนี ้ ได้ บุญมากกว่าสังฆทานแบบที่ถวายเป็ น
วัตถุสิ่งของทัว่ ๆ ไป เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสว่า “ผู้ ให้
ที่อยู่ อาศัย ชื่ อว่ าให้ ทุกสิ่ ง” ซึ่ง ก็เห็นจะเป็ นจริง เพราะประโยชน์ ที่
เกิดจากสิ่ งปลู กสร้ างนัน้ มักจะเกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา สํ าหรับข้ า ว
ของเครื่องใช้ เกิด ประโยชน์เฉพาะในยามนํ ามาใช้ สอย แต่สิ่งปลู ก
สร้ างนันใช้
้ เก็ บรักษาข้ าวของเครื่องใช้

และเป็ นที่ อยู่ อาศัย

ประโยชน์ก็เลยเกิดขึ ้นตลอดเวลา ทังกลางวั
้
นและกลางคืน แต่ถ้า
หากเราถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์

แล้ วพระสงฆ์นําปัจจัยนัน้ ไป

ก่อสร้ างอาคารถาวรวัตถุ ก็ ย่อมได้ ชื่อ ว่า เป็ นทัง้ “สังฆทาน” และ
“วิหารทาน” ไปพร้ อมๆ กัน
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55.

ธรรมทาน... เลิศกว่ าทานทัง้ ปวง

ดังที่อธิ บายไปแล้ ว ว่า สังฆทานนัน้ ได้ บุญมากกว่า ปกติ แต่ก็ยงั มี
วิหารทานที่ ได้ บุญมากกว่ า อย่ างไรก็ตาม บุญ ที่แซงหน้ า วิหาร
ทานได้ ก็คือ “ธรรมทาน” คํา ว่าธรรมะ นันมี
้ ความหมายอันลึ กซึ ้ง
หลากหลาย แต่ในที่นี ้ขอกล่ าวถึง ธรรมะ ว่า หมายถึงคําสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า การให้ ธรรมทานก็คือ การมอบ
คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าให้ กับผู้ อื่นในรู ปแบบต่างๆ
เพื่อให้ เขาเหล่ านันได้
้ ศึกษา เรี ยนรู้ และนําไปสู่ การปฏิบตั ิ จะว่ า
ไปแล้ ว การให้ ธรรมทานนันง่
้ า ยกว่าสังฆทานและวิหารทานเสี ยอี ก
เพราะอาจทํา ได้ โดยไม่ต้องเสี ยเงิ นเลยด้ วยซํ า้ อย่างเช่น เล่ านิทาน
ชาดกให้ ลูกๆ ฟั งก่ อนนอน หรื อแนะนําวิธีทํ าสมาธิ ให้ กับเพื่อ นๆ
ไม่ว่ าจะเล่ าด้ ว ยปากเปล่ า ส่ งแฟกซ์ ส่ งอีเมล์ ส่ ง ข้ อความผ่ า น
โซเชียลมี เดีย หรือส่ งเป็ นหนังสื อ CD และเว็บลิ งก์ไปให้ สิ่ ง
เหล่ านี ้ล้ วนเป็ นธรรมทานทังนั
้ น้

ข้ อควรระวังของธรรมทานคื อ

การแนะนําหรื อสอนธรรมะผิ ดๆ

จะกลับกลายเป็ น บาป

เพราะฉะนัน้ ถ้ าเราไม่ แน่ใจ หรือ ไม่เข้ าใจจริงๆ ก็ควรศึกษาจาก
ตํารับตํ ารา เช็คข้ อมูลจากเว็บ ไซท์ที่ น่าเชื่ อถื อ ถามครู บาอาจารย์
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ที่มีภูมิ รู้ภูมิธรรมเสี ยก่อ น หรื อไม่ เช่นนัน้ ก็ใช้ วิธีนําธรรมะที่ครู บ า
อาจารย์ที่ มีภูมิ รู้ภูมิธ รรมน่ าเชื่ อถื อได้ ม าถ่ ายทอดอี กต่อ แทนที่จะ
คิดเองเออเอง ธรรมทานได้ บุญมาก เพราะเป็ น สิ่ งที่ผ้ ู รบั นําติดตัว
ไปข้ า มภพข้ า มชาติ ได้ และจะเป็ นแนวทางไปสู่ การพ้ นทุ กข์ได้ จ ริง
แต่ถ้าคุณคิดจะได้ บุญจากธรรมทานอย่างเดี ยวแล้ วเลิ กใส่ บาตร
ก็ต้องบอกว่ าคุณจะได้ บุญ มาก

แต่เป็ น บุญที่ทํ าให้ ฉลาด

มี

ปัญญา แต่คุณอาจจะไม่ร วย เพราะเป็ นบุญคนละประเภท ส่ งผล
กันคนละแบบ
56. อภัยทาน... ที่สุดของทานทัง้ ปวง
เรื่องของธรรมทาน ทําให้ เราเข้ าใจแล้ ว ว่า การมอบธรรมะให้ กับ
ผู้ อื่น เป็ น บุญที่มากมายมหาศาล เพราะจะช่ว ยให้ ผ้ ู อื่นพ้ นทุ กข์
แต่บุญที่ยิ่งใหญ่ กว่าธรรมทาน กลับเป็ น “อภัยทาน” หลายคนคง
สงสัย ว่าทําไมการให้ อ ภัยหรือ ยกโทษให้ ผ้ ู อื่นจึงได้ บุญมาก ทังๆ
้
ที่ดูจะเป็ นเรื่องไม่สํ าคัญอะไรนัก ถ้ าเราลองตรองดูว่ า ธรรมทาน
มุ่งสร้ างประโยชน์ให้ แก่ผ้ ู อื่ น เราได้ บุญจากการช่ว ยผู้ อื่นให้ พ บกับ
ความสุ ขที่แท้ จ ริง ส่ วนอภัยทาน เป็ นการทํ าเพื่อตนเอง เป็ น การ
ช่วยให้ ตนเองพ้ นจากความทุกข์ใ จแล้ วมีความสุ ขได้ ทนั ที ที่ตดั ใจ
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ได้ แล้ วก็เป็ นการตัดกิ เลสให้ กบั ตนเองโดยตรง เมื่ อเราตัดความ
ขุ่นเคืองใจ (อันเกิดจากกิเลส) และให้ อภัยผู้ อื่น ได้ กระแสบาปใน
ใจก็ลดลงไปในทันที สิ่ งที่จะเข้ ามาแทนที่ ก็คือกระแสบุญ มาก
น้ อยก็ขึ ้นอยู่กับว่ าเราสละอารมณ์ สละกิเลสตรงนันได้
้ มากน้ อ ย
แค่ไหน จะเกิดประโยชน์ อะไร ถ้ าเราพิมพ์หนังสื อธรรมะแจกฟรี
สักแสนเล่ ม แต่ยงั เป็ นคนขี ้โกรธ
ตลอดเวลา

ขี ้โมโห จองเวรคนอื่ นอยู่

เพราะธรรมะไม่ ได้ เกิดขึ ้นในใจของเราเลย

แต่

อภัยทานเป็ นธรรมะที่เราให้ กับตัว เองโดยตรง ไม่ว่ าอีกฝ่ ายจะรู้ ต ัว
หรือ ไม่ ว่าเราได้ ให้ อ ภัยแล้ ว แต่ตวั เราเองนัน่ แหละ ที่มีความสุ ข
ก่อน และความสุ ขที่เ กิดขึ ้นตรงนัน้ ก็คื อ “บุญ ” อันมหาศาลที่เข้ า
มาอยู่ในใจ
57. กินเจอย่ ากินใจ
เรื่องอาหารเจ เป็ นเรื่องละเอียดอ่ อนในหมู่ชาวพุทธ บางท่านก็ว่ า
การกินเจนันพระพุ
้
ทธเจ้ า ท่านไม่ได้ บญ
ั ญัติไว้ และไม่ได้ สนับสนุน
โดยตรง อีกฝ่ ายก็ เห็นว่ า การกิน เจเป็ นการเอื ้อเฟื อ้ ต่อศีลข้ อที่ 1
คือห้ ามฆ่าสัตว์ อย่างไรก็ต าม พระพุทธองค์ก็ไม่ ได้ ทรงห้ า มหรื อ
สนับสนุนการรับประทานอาหารเจโดยตรง แต่ทรงเปิ ดโอกาสไว้
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ว่าจะฉันก็ ได้ หรือ ไม่ฉัน ก็ได้ เรื่ องของอาหารเจ จึงเป็ นเรื่องที่ ได้
ประโยชน์ต่างกัน ออกไป ถ้ าหากพระภิ กษุ ไม่ฉันอาหารเจ ก็จะ
สะดวกต่อญาติโยมที่จะถวายภัตตาหารแบบใดก็ได้

ทํ าให้ ไม่

ลํ าบากญาติโ ยม เพราะพระพุทธองค์ทรงสอนให้ พระภิ กษุ เ ป็ นผู้ ที่
เลี ย้ งง่ าย
อาหารเจ

คือ ไม่เ รื่องมากในการฉัน ภัตตาหาร

แต่ถ้าเราทาน

เพราะความสงสารสัตว์ที่ต้องถูกฆ่านํ ามาทํ าอาหาร

ตรงนี ้จิตของเราก็เ ป็ น บุญเป็ น กุศล อีกทังช่
้ ว ยลดปัญหาโรคภัยไข้
เจ็บต่างๆ อันเกิดจากการรับประทานเนื ้อสัตว์ด้ว ย และเป็ น การ
ลดความต้ องการเนื อ้ สัตว์ในตลาดให้ น้อ ยลง เมื่อมีผ้ ู ท านเนื อ้ สัตว์
น้ อยลง ก็มีคนฆ่าสัตว์น้อ ยลง ทําให้ มีคนต้ องทํ าบาปน้ อยลงไป
ด้ วย ดังนัน้ ไม่ว่ าจะรับ ประทานอาหารเจหรือ ไม่ ก็ ได้ ป ระโยชน์
ต่างกันออกไป ชาวพุทธจึงไม่ควรทุ่มเถี ยงหรือ รังเกี ยจกันและกัน
เพราะการทานอาหารเจ หรือ ไม่ท านอาหารเจ เพราะพระพุทธ
องค์ทรงเปิ ดช่องทางให้ เลื อกได้ ตามความสมัครใจ
58. พระพุทธเจ้ ากับตาแหน่ งธรรมราชา
ชาวพุทธทัว่ ไปทราบว่ า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า หมายถึงเจ้ า ชาย
สิ ทธัตถะผู้ ซึ่งออกบวชแล้ วบรรลุ ธรรมเมื่อสองพัน กว่า ปี ม าแล้ ว
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แต่ส่วนใหญ่ ไม่ท ราบว่า คํา ว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ” นันเป็
้ น
ตําแหน่งที่ทุกคนมีสิทธิ์ หมายปอง
ประธานาธิ บดี
ประชาธิ ปไตย

เหมือนกับตํ าแหน่ง

หรื อนายกรัฐมนตรี

ในประเทศที่ใช้ ระบอบ

เพี ยงแต่ว่าตําแหน่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า นันไม่
้

ได้ มาจากการเลื อกตังหรื
้ อแต่งตัง้

แต่เกิดจากการสั่งสมความดี

และบุญบารมี จนเต็ม เปี่ ยม ใครก็ตามที่ตงความปรารถนาจะเป็
ั้
น
พระพุทธเจ้ า บุคคลนันจะได้
้
ชื่ อว่ าเป็ น “พระโพธิ สัตว์” และพระ
โพธิ สัตว์ที่สั่งสมบุญจนเต็มเปี่ ยมได้ สําเร็จ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าในที่สุด

ก็ จะได้ เป็ นพระ

สํ าหรับ วัฏสงสารอันยาวไกล

เบื ้องต้ นและเบื อ้ งปลายไม่ ได้ นี ้

หา

ได้ เคยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า

บังเกิดขึ ้นมาแล้ วมากมายนับ ไม่ถ้วน

จนอุ ปมาว่ามีจํ านวน

มากกว่ าเมล็ ดทรายในมหาสมุท รทัง้ 4 แม้ ในปัจ จุบนั ณ เวลานี ้ ก็
ยังคงมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์อื่ นที่ยงั ทรงมีพระชนม์ชีพ
อยู่ ในจักรวาลอื่นๆ และในอนาคตก็จะมีพระโพธิ สัตว์ที่บารมีเต็ ม
แล้ วมาตรัสรู้ เ ป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า อีกเรื่อ ยไป เพื่อทํ าหน้ า ที่
นําพาสรรพสัตว์เ ข้ าสู่ นิพพาน อันเป็ นแดนบรมสุ ข ที่ไม่มีการเวียน
ว่ายตายเกิดอีกต่อไป
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59.

พระอรหันต์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ

เมื่อ กล่ าวถึงพระอรหันต์

ชาวพุ ทธในปัจจุ บนั คงจะรู้ สึกว่ าเป็ น

บุคคลที่หาได้ ยากยิ่งในโลก ถ้ าเที ยบประชากรโลกประมาณเจ็ด
พันล้ านคนในปัจจุ บนั

ก็คงมีพ ระอรหันต์ในโลกนี ้ไม่กี่ ร้อ ยองค์

หรือ บางคนถึงกับคิดว่ า “ยุคนี ไ้ ม่มีพระอรหันต์แล้ ว ” อย่างไรก็
ตาม ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ยังทรงมีพระชนม์ชีพ อยู่น นั ้
พระอรหันต์มี อยู่ เป็ นจํ านวนมาก

และในบรรดาพระอรหันต์

ด้ วยกันนี ้ พระพุทธองค์ก็ทรงแต่งตังพระอรหั
้
นต์บ างองค์ให้ เป็ น
ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เช่นพระอรหันต์ที่ เป็ น เลิ ศด้ านปัญญา

ด้ านฤทธิ์ ตาทิพย์ เป็ นพหูสูต ตรัสรู้ เร็ ว ตรัส รู้ ก่อ น ฯลฯ เหมือ นกับ
ในยุคปัจจุ บนั ที่ตามโรงพยาบาลจะมีแพทย์เฉพาะทาง

ที่เก่ง

เฉพาะเรื่อง เฉพาะโรค เช่นหมอตา หมอรักษาระบบทางเดิน
หายใจ หมอรักษากระดูก หมอรักษาหัวใจ เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี
พระอรหันต์ที่ท่ านมีความชํ านาญเฉพาะด้ านเหล่ านี ้ ท่ านไม่ได้ มี
ความสามารถหรื อลักษณะพิเศษนันมาโดยบั
้
งเอิญ

แต่ท่านได้

เคยตังความปรารถนาเอาไว้
้

และสั่งสม

พร้ อมกับสั่งสมบุญ

อุปนิสัย ในเฉพาะด้ านเฉพาะทางนันมาข้
้ ามภพข้ ามชาติ โดยพระ
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อรหันต์ที่ เป็ นผู้ เชี่ ยวชาญนี ้ ภาษาพระท่า นเรี ยกว่า “เอตะทัคคะ”
ซึ่งท่านจะต้ องสั่งสมบุญบารมีมากกว่าพระอรหันต์ท ั่วไป
60. สุข = สงบx
ในโลกนี ้ไม่ มีใครรู้ สูตรสมการของความสุ ขเลย ยกเว้ นแต่ชาวพุทธ
เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสเอาไว้ ว่ า

“สุ ขอื่นยิ่ง กว่าใจ

สงบนิ่งนันไม่
้ มี ” พระพุทธพจน์นี ้เป็ น ถ้ อ ยคําอัน อมตะ ไร้ กาลเวลา
เป็ น ประดุจความจริงที่ ไม่มี วนั เปลี่ ยน เหมือ น 1 + 1 = 2 แต่ถ้า
เราจะถอดพุทธพจน์บทนี ้เป็ นสมการ ก็จะเป็ น สุ ข = สงบx โดยที่
ค่าของ x ก็คือระดับของความสงบนิ่ง ยิ่งสงบนิ่งเป็ นสมาธิ มาก
เท่าไหร่ ความสุ ขก็จะทับทวี มากยิ่งขึ ้นเท่ านัน้

ทุ กคนสามารถ

พิสูจน์สมการนี ไ้ ด้ ด้ว ยตนเอง เริ่ มจากการอยู่ในที่ ที่สงบสบายใจ
อาจจะเป็ นห้ องนัง่ เล่ น สวนหย่อ ม ริม ทะเล ชายหาด หรื อบน
ภูเขา เมื่อใจสงบ เราจะเริ่มสัมผัสได้ ถึงความสุ ข ยิ่งถ้ าหากเราทํ า
สมาธิ จนกระทัง่ ใจรวมหยุดสงบนิ่ง ค่าของ x จะมากขึ ้นเรื่อ ยๆ
พร้ อมกับระดับความสุ ขที่ทบั ทวีคูณ
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