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เปิ ดห่ อ... รออ่ าน
มนุษย์เ ราต้ องรับประทานอาหารกันทุ กวัน ซึ่ง อาหารบางอย่ างก็เ ป็ น ประโยชน์ และบางอย่างก็ เป็ นโทษต่อ
ร่างกาย หากเปรี ยบเที ยบหนังสื อที่ เราอ่านกับอาหาร ก็มีทงที
ั ้ ่ เป็ น ประโยชน์และเป็ นโทษต่อความคิดและ
จิตใจของเรา หนังสื อที่เ ป็ น ประดุจอาหาร ได้ แก่ห นังสื อเรี ยน ตํารับตํ าราที่จํา เป็ นต่ อการศึกษาเพื่ อดํารงชีพ
และประกอบอาชีพ ส่ วนหนังสื อที่เป็ นประดุจขนม ก็หมายถึงหนังสื ออ่านเล่ นเพื่อความบันเทิงสบายใจ
Life Snack (ไลฟ์ สแน็ค) เล่ มนี ้ ขอเป็ นอี กเล่ มหนึ่งในบรรดาหนังสื อ ประเภทขนมดีที่มีสาระประโยชน์ ให้
ความรู้ และคุณค่าแก่ จิตใจ โดยที่ท่านผู้ อ่ านจะรู้ สึกเพลิ ดเพลิ นและมีความสุ ข เหมื อนการรับประทานขนม
ขบเคี ้ยวที่อุดมไปด้ วยวิตามินและแร่ธาตุ ให้ พลังงานสร้ างสรรค์แก่ชีวิต ในราคาที่ไม่แพง
Bon Appetite!
Pittaya Wong
2555 B.E.
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ข้ อมูลโภชนาการ (Nutrition Information)
หนึ่งหน่วยบริโภค: 1 บท
พลังงานใจทังหมด
้
1000 กิโลเมโมรี่
ร้ อยละของปริมาณที่แนะนําต่อวัน
ปัญญา

40%

สัมมาทิฐิ

45%

ศรัทธา

30%

ความรู้

30%

ความสุ ข

35%

*ปราศจากโมโนโซเดียมกลู ตาเมตและสารกัน บูด
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 ากํา หนด ต้ องอาศัยการคํ านวณดวงดาว
และพิจารณาราศี เพื่อหาวันดี เพราะเชื่อ ว่าสิ่ งเหล่ านี ้คือโชคชะตาราศีที่ส ามารถกําหนดชี วิตของเรา
โดยไม่ รู้เลยว่า แท้ จ ริงแล้ วคนเราก็สามารถกํ าหนดโชคชะตาให้ กับตนเองได้ วันใดก็ต ามที่เ ราทํ าสิ่ ง
ต่างๆ ให้ ดีที่สุด วันนันก็
้ เ ป็ นวันดีสําหรับเรา พระพุทธศาสนาสอนให้ รู้ ว่า วัน นี ้จะดีมากน้ อ ยเพียงไร
ก็ขึ ้นอยู่กับอดีตที่ตวั เราทําเอาไว้

เพราะวันนี ้คื อผลลัพธ์ ของวันวานประกอบกับความพยายามใน

ปัจจุบัน หากในวัน นี ้เราทําความดี สร้ างสรรค์แต่สิ่งดีงามให้ กับตนเองและผู้ อื่น ก็ เท่า กับเราได้ สร้ าง
โชคชะตาที่ดีไว้ ให้ กับตัวเองในวันข้ างหน้ าแล้ ว ดังนัน้ หากเราจะทํา อะไรดีๆ สักอย่าง ก็ ไม่
จําเป็ นต้ องรอคอยวันดี หรือกังวลกับตําแหน่งของดวงดาว เพราะวันนี ้คือวันที่ดีที่สุดแล้ ว
2. กรอบของชีวิต
สิ่ งใดก็ตามที่ดําเนิน ไปอย่ างไร้ ทิศทางและขาดการควบคุมให้ อ ยู่ในกฎระเบียบ

หรือ กรอบแห่ง

ความเป็ น ไป ย่อ มตกอยู่ในความสับสนวุ่น วาย ก่อให้ เ กิดปัญ หาความขัดข้ องและขัดแย้ งอยู่ เนืองๆ
เปรี ยบได้ กับการขับรถไปบนถนน ที่ ไม่มี การบังคับใช้ กฎจราจรใดๆ ใครอยากเลี ย้ วก็ เลี ย้ ว อยาก
จอดก็จ อด คิดจะแซงก็แซง ทํ าให้ บรรยากาศบนท้ องถนนนันน่
้ าอลหม่า น มนุษ ย์เ ราก็เช่น กัน
นอกจากเราจะมี กฎหมายที่บงั คับใช้ กับผู้ คนในสังคมทังหมดแล้
้
ว ในระดับบุคคลก็ ยงั ต้ องมี “ศีล” ที่
จะเป็ นกรอบและวินยั ส่ วนตัวของแต่ละคน ใครก็ตามที่ รกั ษาศีล ย่อมได้ ชื่อว่ ามี กรอบคุ้มครองชีวิต
ให้ เป็ น ไปด้ ว ยความเรียบร้ อยดีงามอยู่ เสมอ

พลอยทํ าให้ สังคมโดยรวมดํา รงอยู่ด้ วยความราบรื่น

และผาสุ กไปด้ วย เหมือ นในบางประเทศ ที่ผ้ ู ข ับรถปฏิ บตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทุกคนจึงใช้
ถนนร่ วมกันอย่างมีความสุ ข เดินทางถึงที่ห มายโดยปลอดภัย ไม่สร้ างปัญหาและความเดือดร้ อน
ให้ แก่กนั และกัน
3. ให้ อย่ างไรจึงไม่ ทุกข์
พระพุทธศาสนาสอนให้ ทุกคนรู้ จกั การให้ เพราะเมื่อให้ แล้ ว บุญจะเกิดขึ ้นกับผู้ ให้ ทําให้ มีค วามสุ ข
และความสํ าเร็จ เป็ นสิ่ งตอบแทน และยังเป็ นการปลู กฝั งคุณธรรมแห่งการเสี ยสละละความตระหนี่
อีกด้ ว ย เคยสงสัยหรือ ไม่ว่ า ทํ าไมบางคนให้ แล้ ว ไม่มีค วามสุ ข ที่ เป็ น เช่นนี ก้ ็เพราะเขาไม่ได้ ให้ เพื่อ
สร้ างความดีงามให้ กับใจของตนเองเป็ นหลั ก

แต่ให้ เพราะอยากได้ สิ่งตอบแทนในรู ปแบบใด

รู ปแบบหนึ่งอยู่เสมอ เช่น การได้ ร ับการยอมรับในสังคม ชื่อเสี ยง เกียรติยศ การเป็ นที่ นบั หน้ าถื อตา
หรือ ประโยชน์อื่นๆ ความทุ กข์จึงเกิดขึ ้น เมื่ อเขาไม่ ได้ ในสิ่ งที่อยาก หรือ ได้ น้อ ยเกิ นไป ยกตัวอย่าง
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เช่น เรามอบสิ่ งดีๆ ให้ กบั ใครสักคนเพื่อหวังให้ เขารักเรา แต่เมื่ อเขาไม่สนใจเราเท่าที่ควร เราก็ เกิด
เป็ นทุ กข์ การให้ อย่ างมีความสุ ข

ต้ องเป็ น การสละกิเลสออกไปจากใจ

และเป็ นการปลู กฝั ง

คุณธรรมความดีให้ กับตนเอง โดยมีวตั ถุ ประสงค์ของการให้ เพื่อ ช่วยเหลื อผู้ อื่น ทําให้ เขามีค วามสุ ข
พ้ นจากความทุกข์ มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
4. ภาวนาคือสปาใจ
คําว่า “ภาวนา” อาจเป็ นคําที่หลายคนรู้ สึกว่ าเป็ นเรื่ องยาก และเป็ นเรื่ องของนักบวชหรือคนแก่
เท่านัน้ หากเราปรับความเข้ าใจเสี ยใหม่ว่ า “การภาวนาก็คือ การทําสปาสํ าหรับใจ” เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ ใจได้ พกั ผ่ อนอย่ างสงบ

พร้ อมกับขัดเกลาและขจัดมลทินสิ่ งรกรุ งรังที่ฝังแน่นอยู่ให้ หลุ ด

ร่อนออกไป เพียงเท่านี ้ เราก็จะได้ เปิ ดใจรับประโยชน์มากมายที่จะเกิดขึ ้นจากการภาวนา เช่น
ความรู้ สึ กปลอดโปร่ง สบายใจ สะอาดใจ เปี่ ยมไปด้ วยพลังงานบริสุทธิ์ ในการที่จะดําเนิ นชีวิต
ต่อไปข้ างหน้ า
5. เริ่ มต้ นที่คิดดี
หากเราอยากทํ าสิ่ งดีๆให้ เกิดขึ ้นกับตนเอง และผู้ อื่น เราต้ องเริ่ม จากการคิดดี หรื อที่ภ าษาสมัยใหม่
เรียกว่ า “คิดบวก” ความคิดดีๆ นี่เอง ที่จะเป็ นต้ นเหตุให้ เ ราพูดออกมาดี และทําในสิ่ งดี
เพราะฉะนัน้ หากเราต้ องการคิดดี พูดดี และทําดี เราก็ต้องหมัน่ ดูแลจิตใจของเราให้ ดีอยู่ เสมอ
เพราะความคิดล้ วนออกมาจากใจ วิธีดูแลรักษาจิตใจอย่ างง่ ายๆ ได้ แก่ การทํา ทาน รักษาศีล และ
ทําสมาธิ เป็ นประจํ า เช่ นเดียวกับการอาบนํ ้า ที่เราต้ องอาบทุ กวัน ทังนี
้ ้เพื่อลด ละ เลิ ก กิเลสอาสวะ
ทังหลาย
้
เมื่ อกิ เลสน้ อยลง ใจก็จะมีคุณภาพดีขึ ้นมาเองเป็ นอัตโนมัติ เพราะกิเลสนัน่ เอง ที่คอยทํา
ให้ ใจของเราสกปรก เมื่อใจสกปรก ก็ด้อยคุณภาพลง
6. กฎแห่ งการกระทา
ประเทศทุ กประเทศมีกฎหมายเพื่ อปกครองประชาชน หากเราเบื่ อกฎหมายของประเทศหนึ่ง ก็อ าจ
ย้ ายไปอยู่ ประเทศอื่น ได้ ยกเว้ นแต่พระอรหันต์แล้ ว ก็ ไม่มีใครเลยที่สามารถย้ ายหนีกฎแห่งกรรมซึ่ง
ปกครองสรรพสัตว์ทงหลายในสั
ั้
งสารวัฏ ได้ เพราะกฎแห่งกรรมนันใช้
้ ปกครองครอบคลุ มมนุษย์ ทวั่
โลกและนอกโลกเสมอเหมือนกัน ไม่ว่า จะรู้ ตวั หรื อไม่ และไม่ว่ าจะเชื่อในเรื่ องกฎแห่ง กรรมหรื อไม่ ก็
ตาม หากเราปรารถนาที่จะอยู่ อย่ างเป็ นสุ ข เราควรรู้ จกั ทังกฎหมายของประเทศ
้
และกฎแห่งกรรม
7. สุขใจเมื่อให้ อภัย
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เมื่อใดที่มี บุคคลล่ วงเกินเราด้ ว ยกาย วาจา ใจ จนเป็ นเหตุให้ เราต้ องเป็ น ทุกข์ เราควรให้ อ ภัยอยู่
เสมอ เพราะการให้ อ ภัยจะทําให้ ความสุ ขกลับคืนมาสู่ ตวั ของเราอย่างแท้ จ ริง หากเราไม่สามารถ
ตัดใจให้ อภัยได้ ให้ เราหมัน่ ระลึ กถึงคุณงามความดีของเขาที่มี อยู่ และแผ่ เมตตาอยู่ เนืองๆ หากเรา
ทําเช่นนี ้แล้ ว สภาพใจของเราจะดีขึ ้นเรื่อยๆ จนกระทัง่ สามารถให้ อภัยได้ ในที่สุด
8. เทวดายกย่ อง
คนทัว่ ไปมีปกติยกย่องทวยเทพเทวดา มักเซ่นสรวงบู ชาแสดงความเคารพสักการะเทวดาผู้ มี ฤทธิ์ มี
อํานาจอยู่ เสมอ คนเหล่ านี ้ลื มไปว่ าหากตนเองทําความดีมากเข้ าแล้ ว ก็จะกลับเป็ นที่ ยกย่องบู ชา
ของเทวดาได้ เหมื อนกัน เพราะเทวดาปรารถนาจะได้ ส่วนบุญ จากพวกเขาบ้ าง ทังนี
้ ้ก็เพราะเทวดา
ก็คืออดีตมนุ ษย์เ หมือนอย่ างเรานัน่ เอง ที่สําคัญคือ เมื่อเราสั่งสมความดี มากเข้ า เมื่อ ถึงคราวหมด
อายุขยั เราก็จะกลายเป็ นเทวดาหรื อเทพ ที่มีอานุภาพมากเสี ยเอง
9. มีสติย่อมมีสตางค์
คนที่มีสติอยู่เสมอ ย่ อมดํา เนินชี วิตอยู่ในความไม่ ประมาท ความประมาทนี่เองที่ม ักทําให้ เสี ยทรัพย์
ไม่ว่ าจะเป็ น เรื่ องของการพนัน การดื่มสุ ร า การเสพยาเสพติด หรือ การข้ องเกี่ ยวกับอบายมุขทังปวง
้
สิ่ งเหล่ านี ้เกิดขึ ้นเพราะบุคคลขาดสติ หรือสติย่อ หย่ อน ไม่สามารถต้ านทานกิ เลสได้ เมื่อเราขาดสติ
จนกระทัง่ เผลอกระทําในสิ่ ง ที่ไม่ดีต่ างๆ แล้ ว เราย่ อมเสี ยทรัพ ย์ไปโดยเปล่ า ประโยชน์ ดังนัน้ ใครก็
ตามที่มีสติ เขาย่อมรักษาสตางค์ไว้ ได้ เ ป็ นอย่างดี ส่ วนใครที่ขาดสติ ก็มกั จะขาดสตางค์ไปด้ วย
10. ทาดีต้องทาบ่ อย ๆ
กว่าพระพุทธรู ปจะเป็ นทองทังองค์
้ ได้ ก็ต้องได้ รบั การปิ ดทองซํ ้าแล้ วซํ า้ อี ก แผ่ นแล้ วแผ่ นเล่ า ตลอด
หมดทัว่ ทังองค์
้
เฉกเช่นเดี ยวกับการเป็ นคนดี เราจะเป็ นคนดีได้ ก็ต่อเมื่อเราทํ าดีซํ ้าแล้ ว ซํ ้าอี ก ไม่
เลื อกที่ ไม่เลื อ กเวลา ทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง จนกระทัง่ ความดีนนติ
ั ้ ดแน่น อยู่ กบั ตัวของเรา เมื่ อเรา
ทําความดีและละเว้ นความชัว่ บ่อ ยๆ เป็ นประจํา ในไม่ ช้า เราจะคุ้นเคยและชินกับการทําความดี
โดยอัตโนมัติอย่ างเป็ นธรรมชาติและไม่ต้องฝื น เมื่ อนันเราย่
้
อ มได้ ชื่ อว่า “ดีเ ป็ นปกติ” ไม่ใช่ “ดี
ผิ ดปกติ” อย่างที่ใครเขาอาจจะชอบล้ อเลี ยนกัน
11. อโหสิกรรม
คนเราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้ว นแล้ ว บ้ างก็ เคยล่ วงเกินกัน มา บางครัง้ ก็เจตนา บางครังไม่
้ ได้
เจตนา แม้ กาลเวลาก็ทําให้ เราลื มเลื อนไป แต่ความรู้ สึกลึ กๆ ก็ยงั คงฝั งใจอยู่ เราจึงควรนึ ก
อโหสิ กรรมให้ สรรพสัตว์ทงหลายที
ั้
่ เคยล่ วงเกินเราบ่ อยๆ เพื่อตัด เวรตัด กรรมที่เคยผู กพันกันมาข้ าม
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ชาติ ไม่ว่ าจะระลึ กได้ หรื อระลึ กไม่ ได้ ก็ตาม เมื่อทํ าดังนี ้แล้ ว ชีวิตเราจะดําเนิน ไปอย่ างผาสุ กมาก
ขึ ้น และปราศจากเวรภัยกับใครทังสิ
้ น้
12. ยาแก้ โกรธ
เมื่อใดก็ต ามที่เ ราอารมณ์ เสี ยเพราะใครสักคน หรือเรื่องอะไรสักอย่าง ทําให้ มีแต่ค วามฉุ นเฉี ยวอยู่
ในจิตใจ ให้ เราลองนึกเรื่องขําๆ นึกเรื่องดีๆ ที่เคยเกิดขึ ้น นึกถึงความดีของเขา หรื อนึกถึงวิวทิ วทัศน์
สวยๆ ที่เ ราเคยไปเที่ ยวชม ฟั งเพลงเพราะๆ หรื อหาอะไรอร่อ ยๆ รับประทาน เพียงเท่ านี ้ ความ
สบายใจก็จะเข้ า มาแทนที่ค วามขุ่ นมัว เป็ น การใช้ นํ ้าดี ไล่ นํ ้าเสี ย เนื่ องจากเรายังไม่หมดกิเลส การมี
อารมณ์ โกรธเคืองถือว่าเป็ น เรื่องธรรมดา แต่เราสามารถบรรเทาได้ ด้วยเทคนิคง่ ายๆ เท่านันเอง
้
13. วางแผนชีวิตด้ วยคาอธิษฐาน
เคยบ้ างหรือ เปล่ าที่ เราตังใจจะไปซื
้
อ้ ของอะไรสักอย่าง แต่เมื่อ เดินไปเรื่อ ยๆ กลับพบสิ่ งล่ อตาล่ อใจ
มากมายระหว่างทาง ทําให้ ต้องหยุดดูเป็ น ระยะๆ กว่ าจะไปถึงจุดหมายก็เสี ยเวลาไปมากมาย ชีวิต
ของคนเราก็เหมือนกัน หากเราต้ องการไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตตามกําหนดที่วางไว้ เรา
ต้ องอธิ ษฐานจิต กําหนดทิศทางให้ ชดั เจน การอธิ ษฐานคือ การตอกยํ ้าเป้าหมาย เป็ นเสมื อนหาง
เสื อที่คดั ท้ าย บังคับทิศทางให้ เราไปถึง จุดหมายได้ ตรงทิศทาง และมุ่งมัน่ อยู่ กบั เป้าหมายนัน้ ไม่
ไขว้ เขวออกนอกทางโดยไม่จํา เป็ น
14. เมื่อรอยยิม้ คือคาตอบ
ภาษาของมนุษ ย์มีมากมายหลากหลาย

คํา บางคํามีค วามหมายที่ดีในภาษาหนึ่ง

แต่ กลับมี

ความหมายทางลบในอี กภาษาหนึ่ง อย่ างไรก็ตาม มนุษ ย์จากทุกเชื ้อชาติสามารถสื่ อสารกันได้ ด้ว ย
รอยยิ ้ม เพราะรอยยิ ้มเป็ น ภาษาธรรมชาติ เมื่อ ไรก็ตามที่ เรานึกไม่อ อกบอกไม่ถูก ให้ เราตอบด้ ว ย
รอยยิ ้มที่ ออกมาจากใจจริง แล้ วคุณจะพบว่า มันสามารถแทนคํ าดีๆ ที่อาจใช้ เวลาพรรณนาตัง้
มากมาย อย่างไรก็ต าม ถ้ าหากพบกับชาวต่างชาติ เราควรยิ ้มแต่พอสมควร เพราะรอยยิ ้มที่ ไม่ถูก
กาละเทศะของเรา

อาจถู กตีความว่ าเป็ นการตลกขบขันในความผิ ดพลาดของเขาอย่างใดอย่าง

หนึ่ง นี ้ก็เป็ นช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมที่เราต้ องตระหนักรู้
15. ทานอาหารอย่ างอบอุ่น
อาหารบางจานแม้ ปรุ งเสร็ จนานจนหายร้ อนแล้ ว

แต่เ ราก็สามารถทานอย่างอบอุ่ นได้ เหมือนกัน

ลองตักอาหารชิ ้นแรกด้ วยช้ อนสะอาดแล้ วบรรจงใส่ ในจานของคนที่คุ ณรัก เช่นคุณพ่อ คุณแม่ หรือ
พี่ๆ น้ องๆ จนครบทุ กคนในวงอาหาร ก่ อนที่จะตักให้ ต ัวคุณเองเป็ นคนสุ ดท้ า ยแล้ วเริ่ มรับประทาน
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เพียงเท่านี อ้ าหารของคุณก็จะอุ่นขึ ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเตาไมโครเวฟ แต่ขอให้ จํ าไว้ ว่า เราตักอาหาร
อย่างนี ้พอเป็ นพิธีเท่ านัน้ อย่าคอยตักให้ อยู่ เรื่ อยๆ

จนกลายเป็ น การขัดจังหวะการรับประทาน

อาหารแก่กนั และกัน
16. นอนไม่ หลับ ทาอย่ างไรดี
ในบางวัน เราต้ องผ่ านเรื่ องราวมากมายทังดี
้ และร้ าย เมื่อ ถึ งคราวหลับตาเข้ านอน ภาพสิ่ งต่างๆ ก็
มาปรากฏขึ ้น พร้ อมกับอารมณ์ ความรู้ สึกนึ กคิด สารพัดสารพัน ทํ าให้ นอนไม่ หลับ วิธีแก้ ง่า ยๆ คือ
ให้ เรานึ กถึงความดีที่เ ราได้ เคยทําเอาไว้ อย่างเบาๆ นึกเป็ น ภาพเท่าที่พอจะจําได้ นึกให้ ใ จชุ่มฉํ่ า
อย่างเป็ นสุ ข แล้ วนึ กส่ ง กระแสแบ่งปันความดีที่ เกิดขึ ้นให้ กบั คนที่คุณรัก ไม่ ว่าจะเป็ นพ่อแม่ พี่น้อง
ครู อาจารย์ เพื่อนฝู ง สัตว์เลี ย้ ง หรื อมนุษ ย์ท ั่วโลก ทํา เพลิ นๆ ไปเรื่ อยๆ แล้ วคุณ ก็จะเผลอหลับไป
เองอย่างมีความสุ ข
17. ตื่นนอนใหม่ ๆ ควรทาอะไรก่ อน
เมื่อตื่นนอนใหม่ๆ หลังจากที่ได้ ออกแรงทุบนาฬิกาปลุ ก แต่ ยงั เปิ ดเปลื อ กตาได้ ไม่เต็ มที่ ให้ เราลุ ก
ขึ ้นนัง่ บนเตียง แล้ ว บอกกับตัวเองว่า “วันนี ้จะเป็ นอี กวันหนึ่งที่เราใช้ ชีวิต อยู่ บนโลกใบนี ้อย่างมี
คุณค่าและมีความหมาย เปี่ ยมด้ วยความดีงาม” เมื่ อคุณบอกตัวเองเสร็จแล้ ว จึงค่อยๆ เปิ ดเปลื อ ก
ตาแล้ วไปทําภารกิจส่ วนตัว สาเหตุที่คุณควรทํ าเช่นนี ้ ก็ เพราะมีผ้ ู คนเป็ นจํ านวนมาก ที่ตื่นมาดูโลก
อย่างไร้ จุดหมายทุกๆ วัน นับตังแต่
้ เกิด จนละโลกไป ก็มี ซึ่งเป็ นเรื่องที่น่าเศร้ าสํ าหรับเขาเหล่ านัน้
18. ต้ อนรั บเทวทูตทัง้ 4
ก่อนที่ เจ้ าชายสิ ทธัตถะจะทรงตัดสิ นใจออกบวช พระองค์ได้ พ บกับเทวทูตทัง้ 4 คือ คนแก่ คน
เจ็บป่ วย คนตาย และสมณะ เทวทูตทัง้ 4 ได้ จุดประกายความคิดให้ พระองค์อ อกแสวงหาความสุ ข
ที่แท้ จริง ดังนัน้ เมื่อใดก็ต ามที่เ ราพบกับเทวทูตทัง้ 4 ผ่ านสายตาเราไป ให้ เราต้ อนรับท่ านด้ ว ยการ
คิดตามอย่ างเจ้ าชายสิ ทธัตถะ การทํ าเช่ นนี ้จะช่ว ยให้ เราไม่ประมาทในการดําเนิน ชีวิต เพราะไม่ วนั
ใดก็วนั หนึ่ง เราก็ต้องกลายเป็ นหนึ่งในเทวทูต นันเหมื
้ อนกัน
19. ซือ้ ชีวิต
จะเกิดอะไรขึ ้น หากวันหนึ่งเราถู กขังคุก ทังๆ
้ ที่ไม่มีความผิ ด และถูกตัดสิ นประหารชีวิต ด้ ว ย
เหตุผลว่า “น่ ากิน ” เราคงต้ องเศร้ าและต้ องเจ็บตัว เจ็บใจอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ สัตว์ทุกชนิดก็
เหมือนกัน ทุ กชีวิตล้ วนรักตัว กลัวตาย แม้ ใครๆ จะกล่ า วว่ าพวกมันเกิดมาเพื่อเป็ นอาหาร แต่ก็เ ป็ น
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เพียงคํากล่ า วอ้ างอย่ างข้ างๆคูๆ เท่า นัน้ ดังนัน้ เราจึงไม่ควรใช้ เงิ นของเราซื อ้ ความตายให้ กับใคร
ตรงกันข้ าม หากมีโอกาส ควรจะซื ้อชีวิตและอิสระเสรี ภาพคืนให้ กบั พวกเขา
20. ดักจับกิเลส
เคยได้ ยินกันมานานแล้ วว่ าคนเรานันมี
้ กิเลส แต่กิเลสหน้ าตาเป็ นอย่างไร ยากที่ใครจะรู้ จ ัก คนส่ วน
ใหญ่ จึงคิดว่ามันไม่มีตวั ตนจริง... หากเราอยากทดลองจับ กิเลสตัวเป็ นๆ ดู ก็พอจะทํา ได้ ลองเอา
หนังสื อมาสองเล่ ม วางไว้ คู่กนั เล่ มข้ างซ้ า ยเป็ นหนังสื อเกี่ยวกับวงการบันเทิง ที่มีภ าพคนหล่ อๆ
สวยๆ มากมาย กับข้ างขวาเป็ นหนังสื อสวดมนต์ วางไว้ ข้างหน้ า ทําใจว่างๆ แล้ วก็จะเริ่มเห็ นการ
ต่อสู้ กนั ภายในใจของเราเอง บางคนอาจจะมีความปรารถนาอันแรงกล้ า มากน้ อ ยต่างกัน ไป ที่จะ
อ่านหนังสื อ บันเทิง แรงนันจะสั
้
่งให้ เราคว้ า มันหยิบขึ ้นมาเปิ ดอ่ าน นัน่ แหละครับ “กิเลส” ตัวเป็ นๆ
รู้ สึกอยู่ในใจได้ ด้วยตัวของเราเอง
21. ดีไซน์ หัวใจ
สิ่ งที่เราเห็นทุ กวัน ๆ ล้ วนมีผลต่อชีวิตและจิตใจของเราอย่างไม่รู้เนื อ้ รู้ ต ัว เมื่ อเรามองเสาสี่ เ หลี่ ยม
เราจะรู้ สึ กอย่างหนึ่ง เมื่ อเรามองเสาทรงกลม เราก็ รู้สึกอี กอย่างหนึ่ง สถาปัต ยกรรมของอาคาร
บ้ านเรือนสถานที่ ที่เรามองเห็นอยู่ทุกวัน จึงมี อิทธิ พลต่อจิตใจของเราเสมอๆ บ้ านหรือที่ทํ างานของ
ใครที่รกรุ งรัง ไม่ เป็ น ระเบี ยบ สี สันฉู ดฉาด มีรู ปทรงแข็งกระด้ าง ก็จะพลอยทํ าให้ ใจของเราเป็ น
อย่างนันไปด้
้ วย ลองปรับปรุ งที่อ ยู่อ าศัยให้ เป็ น ระเบี ยบเรี ยบร้ อย มีภาพดอกไม้ ภูเขา และ
ทะเลสาบแขวนอยู่ มีมุ มนํ ้าพุนํ า้ ตกเล็ กๆ มีพระพุทธรู ปที่ มีพระพักตร์สงบเยือ กเย็นวางไว้ บูช าดูน่า
เคารพ หาเฟอร์นิ เจอร์ที่มีสีและรู ปทรงที่ดูไม่แข็ง กระด้ าง แล้ วสภาพจิตใจของคุณจะเปลี่ ยนไป
อย่างไม่น่า เชื่อ เหมือนการวาดรู ปหัวใจ แทนที่ จะวาดด้ ว ยเส้ นตรงหักมุมทํ าเหลี่ ยมอย่างข้ า วหลาม
ตัด แต่เราวาดด้ วยเส้ นโค้ ง บรรจบกันเป็ นมุม อยู่ด้ านบนแทนหัวใจนัน่ เอง
22. ไม่ มีเวลา
ปัจจุบันนี ้มนุษ ย์เรามีเ ทคโนโลยีที่ ทนั สมัย ทุกอย่ างสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ ้น หุงข้ า วก็ เร็ ว ติดต่อ
พูดคุยกันก็ รวดเร็ว เดินทางข้ ามทวีปใช้ เวลาเพี ยงแค่ไม่ เกินข้ ามวัน ซักผ้ าก็ เพียงแค่กดปุ่ม อุ่น
อาหารก็แค่ ปลายนิ ้วสัมผัส แต่ทุกคนล้ วนบอกเป็ น เสี ยงเดียวกัน ว่า “ไม่ มีเวลา” ทังๆ
้ ที่เทคโนโลยี
จากวัต ถุประดิษฐ์ ก็ล้วนถู กสร้ างขึ ้นมาเพื่อ ประหยัด เวลาให้ กบั เรามากมาย

ในทางตรงกันข้ าม

เทคโนโลยีอี กมากมายเช่น กันที่ถูกสร้ างมาเพื่อ “ถ่วงเวลา” ของมนุษ ย์ ทําให้ ทุ กคนนัง่ จดจ้ องอยู่
หน้ าจออุปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์ อ ย่างไม่อ าจละสายตา ตังแต่
้ จอยักษ์ ขนาดไอแมกซ์ มาจนถึงจอแบน
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พลาสมา และจอส่ วนตัวบนโทรศัพท์มือ ถือ ไม่ว่ าจะอยู่ ยุคสมัยใดก็ตาม ก็ มกั จะมีสิ่งที่คอยเผา
ผลาญเวลาของเราในรู ปแบบต่างๆ อยู่เสมอ เราจึงต้ องรู้ จ ักหักห้ ามใจของตนเอง ไม่เสี ยเวลาไปกับ
สิ่ งเหล่ านันมากจนเกิ
้
นไป จนเรียกได้ ว่าเป็ นการ “ผลาญเวลา” ตนเอง
23. หนังสือสื่อใจ
จะอ่านอะไรต้ องคิดให้ ร อบคอบ การอ่ านหนังสื อไม่ต่างอะไรกับการรับประทานอาหาร หากเราอ่ าน
สิ่ งที่เป็ นโทษ ก็ เหมื อนการทานอาหารที่มีสารพิษ เมื่อ รับเข้ า ไปแล้ ว ก็จะสร้ างปัญหาให้ กับเราใน
ภายหลัง เรี ยกว่า “ออกอาการ” อาหารมีสารอาหารที่เ ป็ นทังประโยชน์
้
และโทษต่อ ร่างกายฉันใด
หนังสื อก็มีข้อ มูลเนื ้อหาสาระและอารมณ์ ปรุ งแต่ง ที่ถูกบันทึกเอาไว้ ฉันนัน้

ความรู้ สึ กนึกคิดทัง้

ในทางดีและทางร้ ายของผู้ แต่ง ล้ วนถูกแฝงเอาไว้ ในทุกตัวอักขระอักษร เมื่ อเราอ่ านเข้ า ไป หากจิต
ไม่เข้ มแข็งพอ ใจของเราก็จะถูกปรุ งแต่งไปตามนัน้ เช่นคนที่อ่า นบทความวิพากษ์ วิจ ารณ์ การเมือง
บ่อยๆ ก็จะซึม ซับอารมณ์ ความรู้ สึกนึ กคิดที่เต็ม ไปด้ วยความพอใจไม่พ อใจของผู้ วิจารณ์ เข้ าไปเก็ บ
ไว้ ในใจ หรื อคนที่ อ่านหนังสื อธรรมะของครู บาอาจารย์ที่ เป็ น นักปฏิ บตั ิธรรม ก็ จะซึมซับเอาอารมณ์
อันบริสุทธิ์ ผ่องใสและความสงบนิ่งมีเหตุมีผลเข้ าไปโดยอัตโนมัติ... เพราะฉะนัน้ อ่านอะไร ก็ต้อง
ระมัดระวังให้ ดี เพราะ You are what you read…
24. สวดมนต์
สวดมนต์เป็ น ยาทา... ภาวนาเป็ น ยากิน... หากเราทราบความหมายของมนต์ ที่เราสวด เราจะรู้ ว่า
การสวดมนต์นนั ้ เป็ น การกล่ าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ทบทวนคําสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า และกล่ าวสิ่ งดีงามเป็ นสิ ริมงคลอื่นๆ เป็ นต้ น การสวดมนต์เป็ นการทํ าความดี ทางวาจา
หากเรารู้ ความหมายของมนต์ เราจะเกิด ปัญญา แต่ ถึงแม้ จะไม่ รู้ความหมาย สวดๆ ไป ใจก็เ ป็ น
สมาธิ มากขึ ้น เพราะใจจรดจ่อ อยู่ กบั คําสวด เป็ น การเตรี ยมใจให้ พ ร้ อมก่อนที่จะเจริญสมาธิ ภาวนา
อย่างลุ่ มลึ กต่อไป
25. งานวิใจ
พระพุทธศาสนามักพูดถึงเรื่องบุญ เรื่องบาป คนส่ วนใหญ่ ที่ม องไม่เ ห็นก็ มกั จะไม่ค่อ ยเชื่อ คิด ว่าเป็ น
อุบายของคนโบราณในการสอนลู กหลานให้ ละชัว่ ทําดี คราวนี ้เรามาลองทําวิใ จกัน บ้ าง ว่า บุญบาป
เป็ นอย่างไร มีผลอย่างไรกับชีวิตของเราได้ อ ย่างไรบ้ าง... ให้ ลองจับคู่สิ่งดีกบั สิ่ งเลวร้ า ยที่อ ยู่ตรง
ข้ ามกัน เช่นการแบ่งเงิ นเดือนให้ คุณพ่อคุณแม่ใช้ เมื่ อให้ ท่ านแล้ ว เรามีความรู้ สึ กภาคภูมิใจสุ ขใจที่
ได้ ตอบแทนคุณท่านอย่ างไร กับการที่ เราโต้ เถี ยงท่านอย่ างไม่พออกพอใจ เมื่อ ท่านพรํ่ าบ่นสั่งสอน
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ตักเตือนเรา เรามีความรู้ สึ กแย่ๆ อย่ างไร ลองจับคู่ของสิ่ ง ที่ตรงกันข้ ามกัน อย่ างนี ้บ่ อยๆ หมัน่ สังเกต
ใจของตนเอง ตอนที่ชื่ นชมผู้ อื่น อย่ างจริงใจ กับตอนที่ นินทาว่าผู้ อื่นลับหลังอย่างสะใจ จิตของเรามี
สภาพต่างกันอย่างไร เพียงเท่ านี ้ เราก็จะเริ่ม รู้ แล้ วว่ า เวลากระแสบุญหล่ อเลี ย้ งใจ ต่ างกับเวลา
กระแสบาปหล่ อเลี ย้ งใจอย่างไรบ้ าง
26. ของขวัญอันลา้ เลิศ
ถึงปี ใหม่ วัน เกิด ขึ ้นบ้ านใหม่ เฉลิ มฉลองทีไร เราก็ต้องมานัง่ คิดกันพอดู ว่าจะหาของขวัญอะไรไป
มอบให้ แ ก่กันและกัน นับเป็ นเรื่องยากที่ เราจะเดาใจผู้ ร ับว่า เขาจะถู กอกถูกใจในของขวัญของเรา
หรือ ไม่ แต่ไม่ ว่า เราจะมอบทรัพย์สินสิ่ งของที่มีค่า มากเพียงใดก็ต าม ก็ จะไม่มี อะไรเลิ ศไปกว่ าการ
ให้ ธรรมะ เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสว่า “ธรรมทานชนะการให้ ทงปวง”
ั้
ทังนี
้ ก้ ็เพราะว่า
ธรรมะจะช่วยให้ ผ้ ู รับมีค วามสุ ขทังในโลกนี
้
้ และโลกหน้ า เปรียบได้ กบั การมอบแผนที่ให้ กับคน
เดินทาง ทําให้ เขารู้ ว่าจะไปสู่ จุดหมายอันแท้ จ ริงของชีวิตได้ อย่ างไร ดังนัน้ เมื่อใดก็ตามที่เรามอง
หาของขวัญ ไม่ว่า จะเป็ น กระเช้ าผลไม้ กระเป๋ า เสื อ้ ผ้ า นาฬิกา เพชรนิลจินดา ลองแนบหนังสื อ
หรือซีดีธรรมะไปด้ วย เพราะจะช่วยให้ ผ้ ู รบั มีความสุ ขอย่างแท้ จริง
27. ชั่งใจ
ในแต่ละวันของชีวิต เมื่อเราประสบพบเจอเหตุการณ์ ต่างๆ เราจํา เป็ นต้ อง “ชัง่ ใจ” เพื่อดูว่า จะเอา
อย่างไรกับแต่ละเรื่องราว จะตัดสิ นใจอย่ างไรกับ เหตุ การณ์ ที่มี คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เหล่ านัน้
... สิ่ งที่ทําให้ เราไม่สามารถ “ชัง่ ใจ” ได้ อ ย่างแม่น ยํานัน้ เรี ยกว่า “อคติ 4” ได้ แก่ ความลํ า เอี ยงเพราะ
รัก ลํ า เอี ยงเพราะเกลี ยด ลํ าเอียงเพราะเขลา และลํ าเอี ยงเพราะกลัว ความรู้ สึก 4 อย่างนี เ้ อง ที่
คอยถ่ วงตาชัง่ ภายในใจเรา ทํ าให้ ตดั สิ นใจผิ ดพลาด เพราะไม่สามารถมองและเข้ าใจสิ่ งที่เกิดขึ น้ ได้
ไปตามความเป็ นจริง เพราะฉะนัน้ ในการตัดสิ นใจแต่ละครัง้ โดยเฉพาะการตัดสิ นใจในเรื่อง
สํ าคัญๆ ของชีวิต เราต้ องเริ่ม จากการปรับตาชัง่ ก่อ น คือ การปรับใจให้ เป็ น กลาง จากนันจึ
้ งค่อ ยๆ
ชัง่ ใจ โดยเปรียบเที ยบระหว่าง “ข้ อดี” หรื อ “ประโยชน์” และ “ข้ อเสี ย ” หรื อ “โทษ” ของสิ่ งที่เกิดขึ ้น
จากนันจึ
้ งหาข้ อสรุ ปอย่างเป็ นเหตุ เป็ นผล

โดยอาศัยหลักธรรม

แทนที่จะใช้ อ ารมณ์ ค วามรู้ สึก

ส่ วนตัวเป็ นเครื่องชี ้นํา
28. กบนอกกะลา
มีคําพังเพยของคนโบราณที่เขาว่า “ทํ าตัวเหมือนกบในกะลา” หมายถึงผู้ ที่มีมุมมอง ความรู้ และ
ประสบการณ์ ภายในขอบเขตอันจํ ากัด เพราะถูกปิ ดกัน้ ให้ อ ยู่แต่ในสภาพแวดล้ อ มเดียวนานๆ เรา
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จะซึ ้งถึงคําพัง เพยนี ้ได้ อ ย่างไร โดยไม่ จําเป็ นต้ องลองสร้ างกะลายักษ์ มาครอบตัวเองไว้ สักสามวัน
เจ็ดวัน วิธีง่ายๆ ของคนสมัยใหม่ ก็คือ ลองยอมเสี ยเงิ นสักพันสองพันบาท ซื อ้ ตัว๋ เครื่องบิ นไปเที่ ยว
ต่างจังหวัด ในขณะที่เครื่ องบินกํ าลังเหินอยู่เหนื อน่านฟ้ า ลองมองลงมาจากหน้ าต่าง แล้ วคุณจะ
ค้ นพบความจริงบางอย่ างเกี่ ยวกับมนุษย์

มนุษย์ส่ว นใหญ่ ก็เหมือ นกบในกะลา

ที่มี อตั ตาอยู่

มากมาย ทังๆ
้ ที่แท้ จ ริงแล้ วพวกเขาเป็ นเพี ยงสิ่ งมีชีวิตเล็ กๆ ส่ วนอาคารบ้ านเรือนสิ่ งปลู กสร้ างอัน
หรู หรายิ่งใหญ่ อลังการ ก็ ไม่ต่างอะไรกับฝุ่ นของจักรวาลเท่ านัน้ แล้ วคุณจะได้ ข้อคิดอะไรดีๆ มาก
ขึ ้น หากคุณนําภาพ Bird Eye View นี ้มาน้ อมเป็ นข้ อคิดสอนตัวเอง
29. สุดท้ ายแต่ ไม่ ท้ายสุด
ในบรรดาธรรมทังหลายของพระสั
้
มมาสัมพุทธเจ้ านัน้ ความไม่ประมาทถื อได้ ว่ามีค วามสํ าคัญที่สุด
และเป็ นคําสอนสุ ดท้ ายที่พระองค์ยํา้ เตือนก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ความไม่ประมาทอาจดู

เหมือนเป็ นสิ่ งง่ ายๆ ที่ใครๆ ก็เข้ าใจได้ โดยไม่ต้องอธิ บายอะไรมาก แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว ก็เ ป็ นสิ่ ง
ที่รกั ษาเอาไว้ ได้ ยาก ต้ องประคับประคองเป็ น อย่ างดีด้วย “สติ” ตลอดเวลา เหมือนนักอเมริ กนั
ฟุตบอลที่อ้ มุ ลู กฟุต บอลด้ ว ยความระมัดระวัง วิ่งฝ่ าคู่แข่งที่ จะเข้ ามาแย่ง จนกว่าจะถึงฝั่ งตรงข้ าม
แล้ วทําแต้ มได้ หากลู กฟุตบอลหลุ ดมือ เมื่อ ไหร่ ก็เ ป็ นอันอดได้ แต้ ม นัน้ ชี วิตคนเราก็ ไม่แพ้ อ เมริ กนั
ฟุตบอล กว่ าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิต ต้ องฝ่ าวงล้ อมอุ ปสรรค และสิ่ งที่ล่อลวงใจ
ทังหลายมากมาย
้
หากเราประมาทในการดํ าเนินชี วิต เผลอสติเมื่ อไร ก็ อาจถูกศัต รู คือกิ เลส
กระแทกล้ มกลางสนาม ไปไม่ถึงฝั่ งดังที่ตงใจ
ั้
30. แบบบ้ านชาวพุทธ
พุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนที่น่ าสนใจอยู่มากมาย

ชาวพุทธจํา นวนไม่น้ อย

พระพุทธศาสนาโดยที่ไม่เข้ าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า มากนัก

ที่ศ รัทธา

ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการ

สร้ างบ้ านบนพื ้นดินที่ ไม่มี เสาเข็ม เลย เมื่อใดที่สิ่งที่เ ป็ นที่ตงแห่
ั ้ งศรัทธานันเกิ
้ ดเปลี่ ยนแปลงหรือล่ ม
สลาย เช่นศาสนบุคคล ศรัทธาของเขาเหล่ านันก็
้ พลันผันแปรตามไปด้ วย ในทางตรงกันข้ าม หาก
ชาวพุทธมีศรัทธาที่พฒ
ั นามาจากปัญญา คือความรู้ ความเข้ าใจคํ าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
อย่างแท้ จ ริง ยิ่งรู้ และเข้ าใจมากเท่า ไหร่ ก็เ ปรี ยบได้ กับการตอกเสาเข็มอัน มัน่ คงลงไปในจิตใจ
ความรู้ และความเข้ าใจไปตามความเป็ นจริงนี ้เอง เป็ นรากฐานที่ทํ าให้ เ กิดศรัทธา เหมือ นกับตัว
บ้ านที่ตงอยู
ั ้ ่อ ย่างมัน่ คง

ยากที่จะทรุ ดตัว

กระทบกระเทือน
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หรือ ถล่ มลงมา

เพราะเหตุจ ากสิ่ งที่เข้ า มา

31. ปิ ดท้ ายสัญญา
การทําบุญแล้ ว อธิ ษฐานจิตเป็ น เรื่ องสํ าคัญในพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อ กําลังบุญมีม ากพอ คํา
อธิ ษฐานที่นึ กคิดเอาไว้ ก็จะเป็ นจริงได้ ในที่สุด การอธิ ษฐานจิต จึงไม่ใช่เรื่ องเล่ นๆ ถ้ าหากใคร
อธิ ษฐานไม่ร อบคอบ

หรืออธิ ษฐานส่ งเดช

ก็ อาจจะกลายเป็ นผลร้ า ยกับตนเองได้ เช่น กัน

ยกตัว อย่ างเช่นคนที่ อธิ ษฐานว่าขอให้ ส วยอย่างเดี ยว แต่ กลายเป็ นว่าสวยแล้ วต้ องกลายเป็ นภรรยา
น้ อยของคนอื่น หรื อขอให้ รวย แต่กลายเป็ นเศรษฐี ที่มีแต่ความทุ กข์ แสวงหาแต่ทรัพ ย์ไม่มีว ันได้
พักผ่ อน หรื อใครที่อธิ ษฐานพร้ อมกับแฟนว่ าขอให้ ได้ เ ป็ นเนื อ้ คู่กนั ทุ กชาติ ปรากฏว่า บางชาติฝ่าย
หนึ่งเกิดเป็ นมนุษ ย์ อีกฝ่ ายเกิดเป็ นสัตว์ ก็กลายเป็ นปัญหาไป การอธิ ษฐานจึงเป็ น เหมือ นกับการ
เขียนหนังสื อสัญญา ว่ าเราจะทํา อะไรบ้ าง และจะมีอะไรเกิดขึ ้น เราจึงต้ องอธิ ษฐานจิตอย่าง
รอบคอบและระมัดระวัง และเพื่อความปลอดภัย เราควรอธิ ษฐานปิ ดท้ ายทุ กครังว่
้ า “ขอให้ คํา
อธิ ษฐานทังหมดนี
้
้ จงส่ งผลแต่ในทางดีงาม ที่เป็ น ประโยชน์สุข ในฝ่ ายกุศลเท่านัน้ ไม่ มีทุกข์ มีโทษ
และไม่เป็ นไปเพื่อบาปอกุศลใดๆ ต่อข้ าพเจ้ าและผู้ อื่น”
32. จองเวร – จองบุญ
สมัยนี ้ใครๆ อยากได้ รถ อยากได้ ไอแพ็ด ไอโฟน รุ ่นใหม่ เขาก็จ องกันได้ ตงแต่
ั ้ สินค้ า ยังไม่
ออกจําหน่ าย นับเป็ นสิ่ งที่น่าทึ่งว่ าบุญ บาปนันก็
้ จ องได้ เ หมือนกัน แล้ วเขาก็ จองกันข้ ามภพข้ าม
ชาติได้ อี กเสี ยด้ วย อย่ างพระเทวทัต ซึ่งตังตนเป็
้
นศัตรู กบั พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เริ่ม จากชาติหนึ่ง
ท่านแค้ นใจเรื่องประโยชน์ ทางการค้ า กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในชาตินนั ้ ท่ านจึงกํ าทรายไว้ ในมือ
แล้ วอธิ ษฐานขอจองเวรนับภพนับชาติไม่ถ้วน เท่ ากับเม็ดทราย นับแต่นนมา
ั ้ ท่านก็คอยสร้ างความ
เดือดร้ อ นให้ กับพระพุทธเจ้ า จนถึงพระชาติสุดท้ ายเลยทีเดียว ในทางตรงกันข้ าม ท่ านอนาถบิณ
ฑิ กเศรษฐี และมหาอุบาสิ กาวิสาขา เป็ นเป็ นเลิ ศฝ่ ายอุบาสก และอุบาสิ กา ทังสองต่
้
างก็ เคย
ประทับใจในมหาอุบาสก และมหาอุ บาสิ กาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าองค์ก่อนๆ ในอดีต จึง
อธิ ษฐานจิต ขอให้ ได้ เ ป็ นมหาอุ บาสก และมหาอุ บาสิ กาบ้ างในอนาคต นับเป็ นการจองบุญ
ล่ วงหน้ าหลายภพหลายชาติ แล้ วในที่สุดท่านก็ ได้ สมปรารถนา ดังนัน้ หากเราอยากเป็ นอะไรดีๆ
สักอย่ าง อย่างเช่น เป็ น มหาเศรษฐี ใจบุญ เป็ นนายกรัฐ มนตรีผ้ ู มีความรู้ และคุณธรรม ก็ อย่ าลังเลใจ
สามารถจองกันได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้
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33. ให้ ชีวิตเป็ นของขวัญ
เคยบ้ างไหม

ที่ เราเห็น ปลารอคอยความตายอยู่ที่แผงในตลาด

เห็นด้ วงนอนหงายท้ อง

ตะเกียกตะกายขอความช่ว ยเหลื อ หรือเห็นลู กหมาลู กแมวตกท่ อร้ องครวญคราง วิกฤตเหล่ านี ้ย่ อม
เป็ นโอกาสสํ าหรับเหล่ า “ฮีโ ร่” เสมอ เพียงแต่ใช้ มื อของคุณบันดาลให้ พวกเขารอดชีวิต แม้ คุณอาจ
ไม่เข้ าใจคําขอบคุณของพวกเขา แต่คุณก็จะสามารถสัมผัสได้ ว่ าพวกเขาดีใจมากเพียงไรที่ ได้ ชีวิต
เป็ นของขวัญ แล้ วคุณก็จะอิ่มใจเล็ ก ๆ ที่ได้ รบั บทฮีโร่นี ้
34. คาถามยามเช้ า
จะว่าไปแล้ ว ชีวิตคนก็คล้ ายชี วิตนก ตื่นแต่ เช้ า เพื่อโบยบินออกจากรังไปหากิ น ตกเย็น ก็กลับสู่ รงั
วนเวี ยนอยู่เช่ นนี ้จนหมดลมหายใจ อาจจะมีบางคนที่ตื่นมาแล้ ว ถามตัวเองว่า “วันนี ้เราตื่นมาทํา ไม
กันนะ” “ทํา ไมเราต้ องตื่น ” “มนุษย์ หายไปเฉย ๆ ไม่ได้ เหรอ” “ทุกอย่ างยุติลงเพียงแค่นี ้ไม่ ได้ เหรอ
ทําไมชีวิตต้ องดําเนินต่อ ไป” หากมนุษ ย์ทุ กคนถามตัวเองเช่นนี ้ทุ กเช้ า โลกของเราจะน่าอยู่ขึ ้น
เพราะเมื่ อมีคํา ถาม ย่อมมีการแสวงหาคํ าตอบ เช่นเดี ยวกับเจ้ าชายสิ ทธัต ถะที่ทรงตื่น บรรทมแล้ ว
พบกับคําถามในใจ เป็ นเหตุให้ ละทิ ้งพระราชวังเพื่อแสวงหาคําตอบนัน่ เอง
35. เลือกคู่เหมือนซือ้ หุ้ น
การเลื อกใครสักคนมาเป็ นคู่ชี วิตก็คล้ า ย ๆ กับการซื ้อหุ้ น ตอนซื อ้ เราก็พิ จารณาอย่างรอบคอบแล้ ว
ว่าดีแน่ ดูงบการเงิ น ดูผลประกอบการ ดูทีมงานผู้ บริหาร แต่การลงทุนย่อ มมีความเสี่ ยง บางคนก็
สามารถรักษาความดีเ อาไว้ ได้ เหมื อนตอนคบกันใหม่ ๆ ผลตอบแทนคื อกํ าไร แต่บางคนกลับ
เปลี่ ยนไปอย่ างไม่น่ าเชื่ อ ผลที่ได้ คือขาดทุน อย่ างย่อ ยยับ ต้ องทนอยู่ ไปอย่ างขมขื่น เข้ าเนื อ้ ทุกวัน
บางคนก็ท นอยู่ จนตายจากกัน ไป บางคนก็ห ย่า ร้ าง ยอมขาดทุนขายหุ้ นทิ ้ง แม้ ชีวิตคู่จะน่าดึงดูดน่า
ลิ ม้ ลอง แต่ก็มีความเสี่ ยงอยู่นนั่ เอง
36. พระผู้สร้ าง...
คนสมัยนี ้นิยมบูช าพระผู้ สร้ าง ด้ วยเชื่ อว่ า... ท่านจะให้ คุณให้ ประโยชน์ ได้ ถ้ าทํ าการสักการะนับถือ
ยกย่อง และจะถูกทํา โทษ หากไม่นบั ถือ จึงพากันจุดธู ปจุด เทียนกราบไหว้ อยู่ทุ กเช้ าคํ่า อธิ ษฐาน
จิตขอพรต่างๆ แต่ทว่ า... กลับลื มพระผู้ สร้ างที่อ ยู่ในบ้ าน คือคุณพ่ อ และคุณแม่ ผู้ ให้ กําเนิด ทัง้
สร้ าง และเลี ย้ งดูจนเติบใหญ่ ให้ ความรักและความเอาใจใส่ เ ป็ นอย่างดี พ่อและแม่ คือพระผู้ สร้ าง
ที่เราต้ องกราบไหว้ ยกย่องบู ชาอยู่เช้ าคํ่า จัดหาพวงมาลั ยดอกไม้ อาหารคาวหวานรสเลิ ศมามอบ
ให้ กบั ท่ าน แล้ วขอพรอัน ประเสริฐ... แล้ วเราจะมีค วามสุ ข มีความเจริญอย่างแท้ จ ริง เพราะเมื่อ
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ลู กหลานของเรา ได้ เห็นเราทํ าเป็ นแบบอย่าง เมื่อถึงคราวของเราบ้ าง ลู กหลานก็ จะปฏิ บตั ิต่อเรา
เฉกเช่นเดียวกัน เพราะใครๆ ก็มีความสุ ข เมื่อคนที่เรารักที่สุด ดูแลเอาใจใส่ เราเป็ นอย่างดี
37. คบกับใคร... ก็ไปอย่ างนัน้
คนสองคนเป็ นเพื่อ นกัน... คนหนึ่งเป็ นหวัด ทังไอ
้ ทังจามอยู
้
่ตลอดเวลา กับอีกคนหนึ่งแข็งแรง
สุ ขภาพดี คบกัน ไปเรื่อ ยๆ อยู่ด้วยกัน บ่อ ยๆ ไม่น านก็ กลายเป็ น หวัดทังสองคน
้
ยิ่งไม่ต้ องพูดถึง ถ้ า
หากคนห้ าคนเป็ นเพื่อ นกัน สี่ คนเป็ นหวัด แข็งแรงอยู่คนเดี ยว ไม่น านก็ติดหวัดกันงอมแงม การคบ
คนก็เป็ นอย่างนัน้ หากเราคบกับเพื่อ นที่ติดสุ รา เสพยา แสวงหากิ๊ก รักการพนัน บอล คบคนเดี ยว ก็
อาจจะเป็ นไปด้ ว ยในช่วงเวลาระยะหนึ่ง ป่ ว ยการจะพูดถึงคบเพื่อนที่มี อาการแบบนี ้ ถึงสี่ ห้าคน...
ใช้ เวลาไม่นาน เราก็พลอยติดไปด้ ว ย... มีเพื่อนแย่ๆ อย่างนี ้สักสิ บคน ก็ ไม่ อาจเทียบการมี เพื่อนดีๆ
สักคนสองคน แต่ถ้าหาเพื่อนดีไม่ได้ เลย พระท่านบอกว่า “อยู่คนเดียวดีกว่า”
38. รางวัลที่ 1
ผู้ ชายไทยแท้ ทุ กคนเกิดมาเหมือ นถู กล็ อตเตอรี่ร างวัลที่ 1 ทําไมน่ะหรือ ? ก็เพราะว่า ทุกคนมีสิทธิ์ ที่
จะได้ “บวช” เป็ นพระภิ กษุ ท รงคุณธรรมเพื่ อสื บทอดพระพุทธศาสนา นับเป็ นบุญใหญ่ ที่ไม่ต้องเสี ย
เงิ นเสี ยทอง เหน็ดเหนื่ อยเมื่อล้ า อะไรมากมาย ก็สามารถรับรางวัลชิ ้นใหญ่ สําหรับชี วิตให้ กับตนเอง
และบุพการีผ้ ู ให้ กําเนิด แต่กลับมีน้อ ยคนนักที่นําล็ อตเตอรี่ใ บนี ้ไป “ขึ ้นรางวัล ”... ใช่แล้ วครับ...
เหมือนมีล็อตเตอรี่รางวัลที่ห นึ่งติดตัวอยู่คนละใบ แต่ ไม่ ยอมเอาไปขึ น้ รางวัล รอจนหมดอายุ ก็หมด
สิ ทธิ์ ได้ รางวัล สุ ดท้ ายก็ ไม่ มีบุญ บารมีใหญ่ ๆ ติดตัว ละโลกไปแล้ ว เวลาอยู่ต่อหน้ าพญายม ท่านก็
คงได้ แต่ถอนใจแทน เพราะฉะนัน้ เรียนจบแล้ วก็ค วรรีบ บวชเรียน ก่อนที่จะแต่งงาน เพราะถ้ า
แต่งงานแล้ ว ก็ยากที่จะหาโอกาสบวชได้ โดยสะดวก
39. รางวัลที่สอง กับรางวัลเลขท้ าย
ลู กผู้ หญิ งทุกคนเกิดมาล้ วนได้ สิทธิ์ พิเศษในการสร้ างสรรค์โลกใบนี ้ ด้ ว ยการให้ กํา เนิดบุต ร ไม่ ว่าจะ
เป็ นหญิ งหรื อชาย ก็ล้วนเป็ นอนาคตของพระพุทธศาสนา และโลกใบนี ท้ งสิ
ั ้ น้ ใครได้ ลูกชาย ถือ ว่า
ถูกล็ อตตารี่ร างวัลที่สอง

หากสามารถฟูมฟั กลู กชายเจริญ เติบโต

และได้ บวชเรี ยนใน

พระพุทธศาสนา พ่อแม่ผ้ ู ให้ กําเนิด ย่ อมพลอยได้ บุญใหญ่ ไปด้ ว ย ยิ่งมีหลายคน เหมือนถูกหลาย
ใบ แต่ถ้าหากใครไม่มีลูกชาย มีแต่ลูกสาว ก็สามารถส่ งเสริมให้ เ ป็ นอุ บาสิ ก า ถือศีล บวชชี
พราหมณ์ คอยเป็ น กําลังสนับสนุน ก็ ยงั ได้ ชื่ อว่า ถู กรางวัลเลขท้ าย มีบุญ บารมีติดตัวไป... ใครที่ ไม่
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มีบุตรเลยสักคน ก็สามารถลงมือปฏิบตั ิด้ว ยตนเอง และคอยเป็ นเจ้ าภาพส่ งเสริมให้ ผ้ ู อื่นบวช และ
ถือศีลปฏิบตั ิธรรม อย่างน้ อยก็ได้ ชื่อว่า ถูกเลขท้ ายสองตัว... ได้ บุ ญเหมือนกัน
40. กฎแห่ งกรรม
ประเทศทุ กประเทศในโลกใบนี ้ ล้ วนมี กฎหมายคอยควบคุม การดําเนินชีวิตของประชาชน ให้ อ ยู่
ร่วมกันอย่างผาสุ ก ใครทําดี ก็อยู่ อย่ างมีความสุ ข ใครทําผิ ด ก็ต้องถู กลงโทษ แม้ แต่ระหว่าง
ประเทศ ก็ ยงั มีกฎหมายสากล ข้ อตกลงระหว่างประเทศ กฎของสหประชาชาติ ฯลฯ คอยควบคุม
อีกชัน...
้
ส่ วนใหญ่ เราก็จะเห็นและมีโ อกาสได้ ศึกษากันแต่เพี ยงเท่า นี ้ ยังมี กฎอี กกฎหนึ่ง ซึ่งมี
อํานาจครอบคลุ มกว้ างขวางขึ ้นไปอีก ใช้ ค วบคุมสรรพสัตว์และสรรพสิ่ งไว้ โดยรวม ไม่ ว่าจะเป็ น
มนุษย์ เทวดา สัตว์ ภูติ ผี วิญญาณ กฎนี ้เรียกว่ า “กฎแห่งกรรม” หรือ “Law of Karma” ถือเป็ น กฎ
สากล ที่ใช้ ควบคุมสรรพสัตว์เอาไว้ ทงหมด
ั้
แม้ จะเป็ นกฎที่ยิ่งใหญ่ อยู่เหนื อกฎทังมวลที
้
่มนุษ ย์
ตังขึ
้ ้น แต่ก็มีคําจํากัดความง่ า ยๆ ว่า “ทํ าดี ได้ ดี ทําชัว่ ได้ ช ั่ว” เราทุกคนอยู่ ภายใต้ กฎนี ้ ไม่
จําเป็ นต้ องมีทนาย ไม่ต้องยื่นฟ้ อง ไม่ต้องสู้ คดี เพราะว่าทํ าอย่างไรก็ ได้ อ ย่างนัน้ โดยอัตโนมัติ ต่าง
แต่ว่าช้ าหรือเร็วเท่านันเอง
้
41. ของหาย... อย่ าใจหาย
ใจของคนเรานี ้ช่างน่าแปลก เพราะเพียงแต่เ ราเปลี่ ยนมุมมองแห่งความคิด โลกก็อาจพลิ กไปทังใบ
้
แม้ ว่าทุ กสิ่ งทุกอย่างยังคงเหมื อนเดิม

ถ้ าหากมีใครสักคนมาขโมยสมาร์ทโฟนตัวโปรดของเราไป

แน่ละว่า ไม่เพียงแต่ต้องซื อ้ ใหม่เท่ านัน้ แต่ยงั หมายถึงเบอร์โทร คลิ ปวีดีโอ ภาพถ่า ย และข้ อมูล
ส่ วนตัวมากมาย ที่เราต้ องสู ญเสี ย แล้ วส่ วนใหญ่ ก็มกั จะไม่ได้ คืน ถ้ าเราเลื อ กที่จะเสี ยใจ เหตุ เพราะ
แห่งความหวงแหนเสี ยดายเหนี่ ยวรังใจเอาไว้
้
ก็เท่ ากับว่า เราเลื อกที่จะมีค วามทุ กข์ใจ เสี ยใจ ไป
นานอี กหลายเดือน แต่ ถ้าเราเพี ยงแต่เปลี่ ยนมุมมองแห่งความคิด ว่า ไหนๆ ก็ ไม่ ได้ คืนอยู่แล้ ว ขอ
ยกสมาร์ตโฟนนันให้
้ กบั ผู้ ที่เ อาไปได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อจะขายเอาเงิ นมาเลี ย้ งชีวิต แบ่งปันครอบครัว
ของเขาให้ มีค วามสุ ขก็แล้ ว กัน เพียงเท่ านี ้ ความเศร้ าเพราะห่วง ก็แปรเปลี่ ยนเป็ นความสุ ขที่ได้ ให้
กลายเป็ น ว่าได้ บุญจากการให้ ทานเสี ยอี ก และเป็ นการอโหสิ กรรมไปในตัว สมาร์ ทโฟนจากไปแล้ ว
ไม่มีวนั ได้ คืน ต่างแต่ว่าเราเลื อกที่จะคิดอย่างไรกับมัน ก็เท่านันเอง
้
42. ยิม้ แทนใจ
เมืองไทยเป็ นเมื องยิ ้ม... รอยยิ ้มนันสามารถบอกอะไรแทนใจได้
้
หลายๆ อย่าง โดยที่ ไม่ต้ องเอ่ ยปาก
พูดออกมา ถ้ า ยิ ้มตอนพบหน้ ากัน นัน่ หมายถึง “สวัสดี” ถ้ า ยิ ้มตอนจากกัน ย่ อมหมายถึง “ลาก่อ น”
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ถ้ ายิ ม้ ตอนมีค นทําอะไรผิ ดพลาด แปลว่า “ไม่เ ป็ นไร” ถ้ ายิ ม้ ตอนมีคนทํ าอะไรสํ าเร็จ แปลว่า “ยินดี
ด้ วย” ก็ มีบางโอกาสเหมือ นกัน ที่ร อยยิ ้มอาจให้ ความหมายที่คลุ มเครือ เพราะอี กฝ่ ายอาจตีความ
ผิ ด ทางที่ดี เราอาจเพิ่ม เติมถ้ อยคํ าอีกเล็ กๆ น้ อ ยๆ ส่ งไปพร้ อมกับรอยยิ ม้ เพื่อแสดงความชัด เจน
เช่นเวลาเพื่อนโดนทําโทษ หากยิ ม้ เฉยๆ เขาอาจคิดว่ าหัวเราะเยาะเย้ ย ถ้ า เราพูดเสริมสักนิด ว่า
“สู้ ๆ นะเว้ ย เอาใจช่ วย” ความรู้ สึกดีๆ ก็จะไม่สูญเปล่ า ถ้ าหากใครที่ เคยยิ ้ม แล้ วมี วนั หนึ่งเขาไม่ ยิ ้ม
แปลว่าวันนันเขาอาจมี
้
ปัญหาหรื ออุ ปสรรคในชี วิต อาจกําลังต้ องการกํ าลังใจจากใครสั กคน หรือ
อยากอยู่เงี ยบๆ ไม่ ยุ่งกับใคร รอยยิ ้มจึงมีค วามหมายและเป็ นประโยชน์ต่ อทังผู
้ ้ ให้ และผู้ รบั แล้ ว ถ้ า
ใครยิ ้มมา เราก็ควรยิ ้มตอบ ถ้ าทุกคนหมัน่ ยิ ม้ ให้ แก่ กนั และกัน บรรยากาศในสังคมตรงนันก็
้ จะดีขึ ้น
การกระทบกระทัง่ จะน้ อยลง ในขณะที่ส่งเสริมมิตรภาพที่ยงั่ ยืน
43. “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ”
หากจะมีโพลล์ สํานักไหน ทํ าการสํ ารวจว่ า ฝรัง่ กับคนไทย ใครพูดคําว่ า “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ”
มากกว่ ากัน ก็จะเป็ นประโยชน์มากทีเดี ยว เราอาจมองว่ า คําสองคํานี ้ไม่ มีความหมายอะไรมากนัก
แต่จริงๆ แล้ ว มันสามารถเป็ นดรรชนีชี ้วัดความเจริญของสังคมนันๆ
้ ได้ ดีอีกประการหนึ่งทีเดียว ที่
สหรัฐอเมริกา เวลาลงจากรถเมล์ ผู้ โดยสารจะขอบคุณพนักงานขับรถ เวลาลู กค้ า ทําผมเสร็ จ ก็จะ
ขอบคุณช่างทํ าผม เวลาบริ กรมาเสริ์ฟ อาหาร ลู กค้ าก็ จะขอบคุณ เวลามีใครทํา อะไรให้ สักอย่ าง แม้
จะเล็ กๆ น้ อยๆ เขาก็ จะ “ขอบคุณ” กัน อย่ างง่ ายๆ และเมื่อ ถึงคราว “ขอโทษ” ก็เช่น เดียวกัน หาก
ต้ องเดินผ่ านแล้ วเบี ยดกันเล็ กน้ อย เขาจะพูดก่ อนว่ า “ขอประทานโทษครับ (excuse me)” หรือ ถ้ า
ทําอะไรพลาด เขาก็จะขอโทษกัน แม้ ว่าจะพูดผ่ านๆ ไม่ ได้ ตงใจอะไรมาก
ั้
แต่มนั ก็มีผลต่อจิตใจของ
ทุกๆ คนในสังคม เพราะคําว่ า “ขอบคุณ ” บอกให้ ทราบถึงความตระหนักในความดีที่ อีกฝ่ ายมีต่อผู้
พูด ในขณะที่คํา “ขอโทษ” บ่งบอกถึงความตระหนักถึงความผิ ดพลาดที่ผ้ ู พูดอาจมีต่ อ อีกฝ่ าย
นับเป็ นการให้ เ กียรติกันและกันอยู่ เสมอ แม้ แต่พ่อแม่ ก็ขอโทษและขอบคุณลู กได้ แม้ แต่ห ัวหน้ า ก็
ขอบคุณ และขอโทษลู กน้ อง หรื อครู อาจารย์ ก็ข อบคุณและขอโทษลู กศิษย์ ได้ หากพิจารณาแล้ ว ว่า
มันเป็ นสิ่ งสมควร ลองเอามาใช้ ดูบ่อยๆ แล้ วคุณอาจพบว่า บรรยากาศในสังคมจะดีขึ ้น
44. ฮวงจุ้ยดี
ชาวเอเชี ยเป็ นจํานวนไม่น้อ ยมีความสนใจในเรื่องฮวงจุ้ ย จึงสังเกตได้ ว่า อาคาร บ้ านเรื อน ห้ องหับ
มีการตกแต่งและออกแบบ ตามหลักฮวงจุ้ย บ้ างก็ทําตามหลักฮวงจุ้ยจนสถานที่ดูแ ปลกๆ บ้ างก็
ทุ่มเทงบประมาณและเวลาให้ กับเรื่ องฮวงจุ้ยอย่ างเต็มที่ เพื่อแลกกับการประสบความสํ า เร็จ ซึ่งก็
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ยังไม่สามารถสรุ ปได้ ว่ า ฮวงจุ้ยทํ าให้ ประสบความสํ าเร็จ หรือเป็ นเพราะความรู้ ความสามารถและ
กําลังบุญของตน อย่างสํ านักงานใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ ในมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ซึ่งเป็ นธุ รกิ จขนาดใหญ่ ทํ ากํ าไร และประสบความสํ าเร็จมาก ก็ สร้ างอาคารสถานที่ต ามความ
เหมาะสม ไม่ ได้ พึ่งพาหลักฮวงจุ้ ยแต่อ ย่างใด ไม่มีศ าลพระภูมิ ไม่มีศาลพระพรหม แต่บริษัท ก็
ดําเนินกิ จการไปได้ อย่ างราบรื่นตามสมควร และประสบความสํ าเร็ จ หากเราจะทําความเข้ าใจ
เรื่องฮวงจุ้ ยจริงๆ ก็คงจะคล้ ายหลักวิชา “สถาปัตยกรรม” หรื อ “ตกแต่งภายใน” ของสมัยโบราณ ที่
มุ่งเน้ นการออกแบบและทําสถานที่ ให้ น่าอยู่ น่ าอาศัย น่ าทํางาน เพื่อ เอื อ้ ต่อการประสบ
ความสํ าเร็จในชี วิต ไม่ว่ าจะเป็ นเรื่ องครอบครัว หรือ เรื่องหน้ าที่ การงาน ดังนัน้ หากเราจะพึ่งพา
ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย เราควรจะทํ าความเข้ าใจประวัติค วามเป็ นมา และวัตถุ ประสงค์ที่แท้ จริงของฮวง
จุ้ย ซึ่งจะต้ องนํามาปรับใช้ อย่างสมดุล เข้ ากับยุคสมัยด้ วย
45. Forgive But Don’t Forget
ในขณะที่โลกของเราหมุน ไปเรื่อ ยๆ แน่ นอนครับว่ า เป็ นธรรมดาที่คนเราที่อ ยู่ร่ว มกัน เป็ นสังคมใน
โลกใบนี ้ ก็คงจะต้ องทําผิ ด ล่ วงเกิน กันและกันบ้ าง แม้ ว่ าจะเป็ นคนที่รักกัน มากๆ อย่ างคนใน
ครอบครัว หรือเพื่ อนที่สนิทกัน จริงๆ ไม่เว้ นแม้ แต่นกั บินอวกาศที่อ อกไปนอกโลกแล้ ว ก็ อาจจะ
กระทบกระทัง่ กัน บ้ าง เพราะไม่มีใครสมบูรณ์ พร้ อม 100% ทุกคนมีข้อ บกพร่อง เราจึงต้ องพร้ อมที่
จะให้ อภัยกันและกันอยู่เสมอ แต่ไม่ค วรลื มเรื่องราวแห่งความผิ ดพลาดนัน้ เพราะสามารถนํา มา
เป็ น กรณี ศึกษาเพื่ อการพัฒนาและปรับปรุ งต่อ ไปได้ ในขณะที่ ความแค้ น และความขุ่น เคือง ไม่
พอใจนัน้ ได้ หมดไปจากใจแล้ ว การอาฆาตจองเวรก็ เ หมือนมีฟืนดุ้นใหญ่ สุ มค้ างอยู่ในหัวใจ เมื่อ
เราปลงใจให้ อภัยได้ ก็เหมือนการดึงดุ้นฟื นสุ มไฟนันออกจากใจ
้
คนที่ให้ อภัยผู้ อื่นได้ อย่ างง่ ายๆ
มักจะเป็ นคนที่มีความสุ ขอยู่เสมอ ทังนี
้ ้ก็ เพราะว่า When you give, you will get. When you
forgive, you won’t regret.
46. มาอวยพรกันเถอะ..
ทุกวันนี ้ ประเทศไทยมีจํ านวนพระสงฆ์น้อยลง เมื่อเที ยบกับประชากรโดยรวมที่เพิ่มมากขึ ้น เป็ นผล
ให้ คนไทย มีโอกาสได้ รบั พรจากพระน้ อ ยลงอย่างน่ าใจหาย... คนที่จะให้ พร แล้ วผู้ อื่น ยินดีร ับนัน้
มักต้ องเป็ นผู้ ที่ประเสริฐกว่าคนทั่วไป เช่นพระให้ พรญาติโยม พ่อแม่ให้ พรลู กหลาน ผู้ เฒ่าให้ พร
เด็กๆ สํ าหรับคนทั่วไป เราให้ พรวัน เกิด พรวันแต่ง และวันพิเศษต่ างๆ ใครก็ตามที่ให้ พ รผู้ อื่ น... คน
นันเป็
้ นผู้ ประเสริฐ มีจิตใจอันงดงาม และการให้ พ รนัน้ ก็สามารถทํา กันได้ ทุ กคน ถ้ าทุ กคนต่างให้
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พรซึ่งกันและกันบ่ อยๆ โลกจะน่ าอยู่ขึ ้นอี กมากมาย โดยไม่ต้องกัง วลนักว่ า พรนันจะกลายเป็
้
นจริง
หรือ ไม่ด้ว ยซํ ้า เช่น บอกว่ า “ขอให้ ได้ เงิ นเดือนขึ น้ ไวๆ นะ” “เดินทางโดยปลอดภัยนะ” “นอนหลับฝั น
ดีนะ” “ขอให้ ห ายป่ ว ยไวๆ นะ” “ขอให้ ลูกๆ เป็ น เด็กเก่งและดีกนั ทุกคนนะ” “ขอให้ โชคดีรํ่า รวยนะ”
ให้ เราหาโอกาสให้ พรกันและกันอยู่เสมอ แล้ วคุณจะพบว่า ดรรชนีความสุ ข จะทําลายสถิติครังใหม่
้
47. ธรรมะกับไลฟ์ สไตล์ ใหม่
ชีวิตของคนยุคใหม่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ วตามกระแสสังคมและเทคโนโลยี จากแต่ก่อ นที่วดั
เคยเป็ นศูนย์ กลางของชุมชน

การศึกษาเล่ าเรียน

และการรักษาศีลปฏิบตั ิธรรม

มาเดี๋ยวนี ้

เปลี่ ยนแปลงไปมาก ผู้ คนอยู่ กนั อย่ างแออัดในห้ องเล็ กๆ ของคอนโดมิ เนียม ไม่มีที่ให้ วางโต๊ ะหมู่
บูชาสํ าหรับสวดมนต์ไหว้ พระอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ หมู่ บ้านจัดสรรผุ ดขึ ้นเป็ นดอกเห็ด ล้ อมรัว้ มี
ประตู มียามอย่างดี เป็ นชุมชนยุคใหม่ ที่มีสโมสร สระว่า ยนํ า้ สนามเทนนิส แต่ไม่มี วดั เหมื อน
หมู่บ้า นยุคก่ อน และไม่มีพระมาบิณฑบาตทุกเช้ า ทุกคนทํางานวันจันทร์ ถึงศุกร์ หรื อเสาร์ วัน หยุด
คือวันสุ ดสัปดาห์ ไม่ใช่วนั พระ ทุกคนหมดเวลาไปกับจราจรที่ติดขัด ง่ วนอยู่กับสมาร์ทโฟน เกม
ออนไลน์ ละครตอนคํ่า และเฟสบุ๊ค น้ อยคนที่จะมี อารมณ์ ดีมากราบพระอาราธนาศีลสวดมนต์
ก่อนนอน ถึงเวลาแล้ วที่เ ราต้ องปรับธรรมะให้ เข้ าไลฟ์สไตล์ ... หาโต๊ ะหรื อหิ ้งพระเล็ กๆ มาตัง้
พระพุทธรู ปสวยๆ ไว้ ในคอนโด จุดเทียนหอมสวยๆ หรื อเปิ ดตะเกียงแสงไฟหลอดแอลอีดี บูช า ปลู ก
ดอกไม้ ที่ระเบียง เอาไว้ ไหว้ พ ระบ้ าง หาหนังสื อธรรมะดีๆ จากเซเว่ นมาอ่าน ไม่ ว่าจะของท่า น ว.
วชิรเมธี หรือพระมหาสมปอง มีกระปุกหยอดเงิ นทุ กวันเก็ บไว้ ทํา บุญ เมื่ อไปวัด หาซีดีสนทนาธรรม
หรือเพลงธรรมะ มาฟั งในรถระหว่างจราจรติดขัด กด Like ท่าน ว. วชิ รเมธี ในเฟสบุ๊ค เพื่ออ่ าน
ธรรมะเด็ดๆ ทุกวัน มีปัญ หาชี วิตหรือสงสัยอะไร โพสต์ถามได้ ในเว็ บบอร์ดธรรมะของโลกออนไลน์
อย่างลานธรรม และพลังจิต
48. ยมทูต VS. เทวทูต
ในยุคสมัยนี ้ ประเทศไหนๆ ก็มีทูต หรื อ Ambassador กันทังนั
้ น้ ถือ ว่าเป็ นบุคคลสํ าคัญที่เ ป็ น
ตัวแทนของแต่ละประเทศ... ทังนี
้ ้ก็ ไม่ เว้ นแม้ แต่ เมื องนรก และเมืองสวรรค์... ในขณะที่ เมืองนรก
(หรือภาษาพระเรียกว่ า “ยมโลก”) มีทูตที่เ รียกว่า “ยมทูต ” คอยทํ าหน้ า ที่ร ับตัวคนที่ตายแล้ วไป
พิจารณาคดี ตัดสิ นความดีความชัว่ ที่เคยทํา เอาไว้ เมืองสวรรค์เขาก็ มีทูต ที่เรี ย กว่า “เทวทูต” หรือ
ทูตเทวดา ที่ค อยทํ าหน้ าที่เตือ นใจมนุษ ย์ ไม่ให้ ประมาทในชี วิต ตังใจทํ
้ าความดีสั่งสมบุญกุศลยิ่งๆ
ขึ ้นไป เทวทูต ต่างจาก ยมทูต คื อ เทวทูตนี ้สามารถมองเห็นได้ ตงแต่
ั ้ เรายังมี ชีวิตอยู่ ในขณะที่
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ยมทูต จะมาหาตอนที่คนเราตายไปแล้ วเท่ านัน...
้ เทวทูต มี อยู่ ด้ วยกัน 4 กลุ่ ม ไม่มีใครแต่งตัว
เหมือนลิ เ ก มีปีก หรือ ถือ ไม้ เท้ าวิ เศษเหาะมาหา... เพราะเทวทูตทัง้ 4 ได้ แก่ (1) คนแก่ (2) คน
เจ็บป่ วย (3) คนตาย และ (4) สมณะนักบวช เราทุ กคนสามารถพบกับเทวทูตได้ ในทุ กวันของชีวิต
เมื่อพบแล้ ว เทวทูต ก็จะเตือ นเรา สอนใจเราว่า อย่า ประมาทชะล่ าใจ เพราะสักวัน เราก็ต้องแก่ ต้ อง
เจ็บป่ วย และต้ องตาย และจะต้ องวนเวียนเป็ นอยู่อย่ างนี ้ยาวนาน เว้ นแต่เ ราจะทํ าตัวเหมือนเทว
ทูตประเภทสุ ดท้ าย คือนักบวช ที่สลัดตนจากความสุ ขทางวัตถุ ภายนอก แล้ วมุ่งแสวงหาความหลุ ด
พ้ นภายใน นัน่ เอง...
49. ธรรมะสาหรั บสัตว์ เลีย้ ง
คนเราเดี๋ยวนี ร้ กั สัตว์ เลี ย้ งกัน มาก ทังน้
้ องหมา น้ องแมว ที่คอยเป็ น เพื่อนแก้ เหงา และให้ ความสุ ข
กับเราเหมือนเป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครัว... แม้ น้องหมา น้ องแมว จะตายจากไปแล้ ว เราก็อ ยากให้
พวกเขาจากไปอย่างมีความสุ ข บ้ างก็จดั พิธี ทําบุญ อุทิศส่ วนกุ ศลไปให้ เชื่อ หรือ ไม่ ว่า พวกเขา
อาจจะกลายเป็ นเทวดานางฟ้ากัน ก็ได้ เพราะในคําสอนพระพุทธศาสนา ก็ เคยมี เรื่ องเล่ าของน้ อง
หมา ที่คอยทําหน้ าที่ ร.ป.ภ. ให้ กับพระ กบที่ เพลิ นอยู่กับเสี ยงพระเทศน์แ ม้ ไม่เข้ าใจ หรือค้ างคาวที่
ฟั งพระสวดมนต์ ตายแล้ ว ไปเกิดเป็ นเทวดาอยู่ในสวรรค์ เพราะ “ใจ” ของพวกเขาเป็ น “กุศล”
เพราะฉะนัน้ ใครที่มีสัตว์เลี ย้ ง ทังน้
้ องหมา น้ องแมว เราต้ องเลี ย้ งดูให้ ดี ให้ พวกเขาอยู่อ ย่างมี
ความสุ ข และได้ บุญกับเราบ้ าง เช่น คอยสวดมนต์ให้ ฟัง หรือสอนให้ ต้อนรับพระที่ มาบิณฑบาตอยู่
หน้ าบ้ าน ทําบุญแล้ วก็พูดกับพวกเขาดีๆ ว่ า “แบ่ง บุญให้ ด้วยนะ” เมื่อพวกเขาตายแล้ ว ก็ทํ าบุญ
อุทิศไปให้ พร้ อมกับอวยพรพวกเขาบ่อ ยๆ ว่ า ให้ ได้ เ กิดเป็ นคนแล้ วได้ สร้ างบุญนะ อย่างไรก็ต าม
เราต้ องระมัดระวังใจ ไม่ให้ ผู กพันยึดมัน่ อยู่ กบั สัตว์ เลี ย้ งมากเกินไป ไม่อ ย่างนันเราอาจเกิ
้
ดเป็ นน้ อง
หมา น้ องแมว เสี ยเอง
50. สุขใจเหมือน “พรหม”
อยู่กรุ งเทพฯ เดิน ไปทางไหนก็เจอศาลพระพรหม ไม่ ว่าจะเป็ นสถานที่ราชการ ห้ างสรรพสิ นค้ า
หรู หรา หรือตึ กระฟ้าทรงทันสมัยไฮเทค... ใครๆ ก็พ ากัน กราบไหว้ บูชาพระพรหม แต่ไม่มีใครรู้ เลย
ว่าพระพรหมมีอะไรดี คนถึงพากันเคารพนับถื อ... ส่ วนใหญ่ รู้เพี ยงว่า พระพรหมมีสี่หน้ า มีหลาย
มือ สามารถช่ วยเหลื อเราได้ ... แท้ จริงแล้ ว ความพิเศษของพระพรหมคือคุณธรรม 4 ประการของ
ท่าน ได้ แก่ (1) ความเมตตา ปรารถนาให้ ผ้ ู อื่นเป็ นสุ ข (2) กรุ ณา ปรารถนาให้ ผ้ ู อื่นพ้ น ทุกข์ (3)
มุทิตา ความยินดีในความสุ ขความเจริญของผู้ อื่น (4) อุเบกขา ความไม่ ยินดี ยินร้ า ยในสิ่ งที่เข้ า มา
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กระทบ ตํา ราพระพุทธศาสนาท่ านว่ าเอาไว้ ว่ า พระพรหมนัน้ อาศัยอยู่ใ นพรหมโลก ซึ่งสู งกว่า
สวรรค์ และเป็ นสุ ขกว่าเทวดามากมายนัก แม้ จะยังไม่ห มดกิเลสสิ น้ ทุกข์ เลยเสี ยที เดียว อย่ างไรก็
ตามเมื่ อใดที่เราพบเห็นพระพรหมในศาล ดูราวกับท่ านจะเตือ นใจเราเสมอว่า หากเรามีคุณธรรม
ประจําใจ 4 ข้ อเหมือนอย่ างท่าน เราก็ จะอยู่ อย่ างมีความสุ ข และกลายเป็ น บุคคลที่น่าเคารพ
เลื่ อมใส เหมือนอย่างท่านนัน่ เอง
51. เวียนเทียน ไม่ เวียนวน
พวกเราคงคุ้นเคยกันมาตังแต่
้ เด็กว่ า เมื่อถึง วันสํ าคัญทางพระพุทธศาสนา อย่ างเช่นวัน วิสาขบู ชา
วันมาฆบูช า และวันอาสาฬหบูช า จะต้ องมีพิธีสําคัญในยามคืนคํ่า นัน่ คือ การ “เวียนเทียน” หลาย
ท่านอาจจะผ่ านการเวียนเทียนมาหลายสิ บครัง้ จนกระทัง่ อายุมากแล้ ว แต่ ก็ยงั ไม่รู้ ว่า ทํ าไมเราถึง
ต้ องเดินวนไปเรื่อ ยๆ อย่ างนัน้ ดีไม่ดี บ้ างก็เดิน ไปคุ ยโทรศัพท์มื อถื อไปอย่างเพลิ ดเพลิ น... ในความ
เป็ นจริงแล้ ว การเวี ยนเที ยน ถื อว่ าเป็ น การ “เวียนประทักษิ ณ” เป็ นวิธี การทําความเคารพแบบ
โบราณ มีมาตังแต่
้ ก่อนพระพุทธเจ้ าจะประสู ติเสี ยอีก เวลาคนในสมัยนัน้ จะทําความเคารพอะไรสัก
อย่าง ก็จะพนมมือ เดินเวี ยนขวา รอบสิ่ งนันสามรอบ
้
ถื อเป็ นการให้ ความเคารพและให้ เกี ยรติเ ป็ น
อย่างยิ่งต่อสิ่ งของหรือ บุคคลที่นบั ถื อ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงอุบตั ิขึ ้น ชาวพุทธก็ ถวายความ
เคารพด้ ว ยการเวียนประทักษิ ณเช่ นกัน

โดยอาจมีดอกไม้ ธู ปเที ยนประกอบการเวียนประทักษิ ณ

ด้ วย เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงดับขันธปริ นิพพานแล้ ว

ก็ยงั มีสัญลักษณ์ แทนพระองค์เช่น

พระพุทธรู ป ต้ นโพธิ์ หรือเจดีย์ ให้ ชาวพุทธได้ ตามระลึ กนึกถึงพระองค์ และถวายความเคารพ
อย่างเช่ นที่เ ราเดิน เวี ยนเที ยน รอบอุ โบสถซึ่งมีพ ระประธานประดิษฐานอยู่ภายใน หรื อเจดี ย์ที่มีพระ
บรมสารีริ กธาตุ (กระดูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า) ประดิษฐานอยู่ข้างใน เพราะฉะนัน้ เมื่ อถึง
เวลาเวี ยนเทียน ชาวพุทธควรทํ าความรู้ สึกประหนึ่งว่ า เรากําลังเดินวนรอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
พระองค์จริง ด้ วยความเคารพ นอบน้ อม และเลื่ อมใสศรัทธา
52. ต้ นไม้ กับธรรมะ
ต้ นไม้ ... คือของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่ว ยให้ มนุ ษย์ อยู่อ ย่างมีค วามสุ ข ใครๆ ก็รู้ดีว่ า ต้ นไม้ มี
ประโยชน์ มีคุณค่า และมีความหมายต่ อทุกชี วิตบนโลกใบนี ม้ ากน้ อ ยเพียงใด หากมีใครเปรียบ
เปรยว่ า พระจันทร์ โดดเด่นที่สุดในหมู่ดารายามคํ่าคืน และดอกบัวเป็ นราชินีข องบุปผชาติทงหลาย
ั้
ก็คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ ว่า “ต้ นโพธิ์ ” คือราชาแห่งหมู่มวลไม้ ขึ ้นชื่อว่ าต้ นโพธิ์ นนั ้ หมายถึง
ต้ นไม้ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงอาศัยในการตรัสรู้ ธรรม
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เป็ นต้ นไม้ ที่มีความสํ าคัญมากใน

พระพุทธศาสนา และเนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า นัน้ มีด้ว ยกันหลายพระองค์ เรี ยกได้ ว่ าที่ผ่าน
มามีจํา นวนมากกว่ าเมล็ ดทรายในมหาสมุท รทัง้ 4 รวมกันเสี ยอีก แต่ละพระองค์ ก็ตรัสรู้ ใ ต้ ต้น ไม้ ที่
ต่างชนิดกันไป ยกตัว อย่ างเช่น ต้ น ไผ่ ต้ นไทร และต้ นกากะทิงเป็ นต้ น ยุคสมัยใดที่พ ระพุทธองค์
ทรงตรัสรู้ ใต้ ต้นไผ่ ยุคนันก็
้ เ รียกต้ นไผ่ ว่ า “ต้ นโพธิ์ ” เมื่ อใดก็ต ามที่เ ราพบต้ นโพธิ์ อยู่ในวัด หรือตาม
สถานที่ต่างๆ แล้ วเราทําความเคารพ รดนํ ้า หรื อดูแลให้ สะอาดเรี ย บร้ อ ย เพราะคํานึงถึง ว่าต้ น ไม้ นี ้
เป็ นสัญลักษณ์ แห่งการตรัส รู้ ธรรมของพระพุทธองค์ เราย่ อมได้ บุญไปด้ ว ย เพราะจิตของเราเป็ น
กุศลอันเกิดจากการระลึ กนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
53. สังฆทาน... อยู่ท่ เี จตนา
การถวายสังฆทานแด่พระนันเป็
้ นเรื่องที่มีม าตังแต่
้ สมัยพุทธกาล แต่คนในยุ คปั จจุบนั เมื่ อพูดถึงคํา
ว่า “สังฆทาน” รับรองว่าต้ องมี ภาพถังสี เหลื องๆ ใส่ ของกินของใช้ จิปาถะผุ ดขึ ้นในหัวอย่างแน่น อน
แล้ วทุกคนก็ เข้ าใจว่า หากเอาของจิ ปาถะเหล่ านี ไ้ ปถวายพระ ก็ ได้ ชื่อ ว่า ถวายสังฆทานแล้ ว อันที่
จริง “สังฆทาน” นันหมายถึ
้
งทานที่ถวายแด่พระสงฆ์โดยรวม ไม่ว่ าจะเป็ นอาหาร ยารักษาโรค ที่อ ยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ ทังนี
้ ้ต้ อง ไม่มุ่งถวายเฉพาะเจาะจงกับพระรู ปใดโดยเฉพาะ แต่มุ่ง
ถวายสงฆ์ทงหมดเป็
ั้
นการส่ วนรวม เมื่อ ถวายแล้ ว ก็ตกเป็ น “ของส่ วนกลาง” โดยพระสงฆ์ก็หมายถึง
พระตังแต่
้ 4 รู ปขึ ้นไป ถ้ า ถวายแด่ส่วนรวม แต่มีพ ระเพียง 3 รู ป ก็ยงั ไม่เ ป็ นสังฆทาน หรือ ถวายแด่
พระ 7 รู ป แต่มุ่งถวายเจาะจงเป็ นรู ปๆ ไป ก็ ไม่ใช่สังฆทานอี กเหมื อนกัน อย่างไรก็ต าม ถ้ าพระสงฆ์
ทังวั
้ ดมอบหมายให้ พระรู ปเดียวมารับสังฆทานจากญาติโ ยม การถวายนันกลั
้ บถื อว่ าเป็ นสังฆทาน
ทังนี
้ ้เพราะขึ ้นอยู่กับเจตนา พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่ า การถวายสังฆทานนัน้ มี อานิสงส์ ผลบุญ
มากกว่ าการถวายแบบเจาะจง แต่ข้อควรระวังคือ ถ้ าคุณจะเอาถังใส่ ของจิปาถะมาถวายพระสงฆ์
ต้ องดูให้ ดีว่าของได้ คุณ ภาพและหมดอายุหรื อไม่ ไม่เช่นนัน้ เมื่ อบุญส่ งผล คุณก็จะได้ แต่ของไม่มี
คุณภาพมาใช้ หรือบางครังก็
้ เป็ นของเสี ย หรือหมดอายุแล้ ว
54. วิหารทาน... ชื่อว่ าให้ ทุกสิ่ง
เราได้ กล่ า วถึง “สังฆทาน” ในตอนที่แล้ ว ว่ าได้ บุญมากเป็ นพิเศษ แต่ก็ยงั มีการทํา บุญที่ ได้ บุญ
มากกว่ าสังฆทานอี ก นัน่ คือ “วิหารทาน” หมายถึงก็สร้ างที่ อยู่ อาศัย สิ่ งปลู กสร้ าง และอาคาร
ถวายแด่คณะพระภิกษุ สงฆ์ทงหลาย
ั้
ซึ่งในตําราท่านว่า ไว้ ว่ า “ผู้ จรมาจากทิศทัง้ 4” ก็คือจะเป็ น
พระที่มาจากไหนก็ มาใช้ สอยได้ ทงนั
ั ้ น้ การทํ าบุญลักษณะนี ้ ได้ บุญมากกว่าสังฆทานแบบที่ ถวาย
เป็ นวัต ถุสิ่งของทัว่ ๆ ไป เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสว่ า “ผู้ ให้ ที่อ ยู่อ าศัย ชื่ อว่ าให้ ทุกสิ่ ง” ซึ่ง
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ก็เห็นจะเป็ นจริง เพราะประโยชน์ ที่เกิด จากสิ่ งปลู กสร้ างนัน้ มักจะเกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา สํ าหรับข้ าว
ของเครื่องใช้ เกิด ประโยชน์เฉพาะในยามนํ ามาใช้ ส อย แต่สิ่งปลู กสร้ างนันใช้
้ เ ก็ บรักษาข้ า วของ
เครื่องใช้ และเป็ น ที่อยู่ อาศัย ประโยชน์ก็เลยเกิดขึ ้นตลอดเวลา ทังกลางวั
้
นและกลางคืน แต่ ถ้าหาก
เราถวายปัจจัยแด่พ ระสงฆ์ แล้ วพระสงฆ์นําปัจจัยนัน้ ไปก่ อสร้ างอาคารถาวรวัต ถุ ก็ ย่อมได้ ชื่อ ว่า
เป็ นทัง้ “สังฆทาน” และ “วิหารทาน” ไปพร้ อมๆ กัน
55. ธรรมทาน... เลิศกว่ าทานทัง้ ปวง
ดังที่อธิ บายไปแล้ ว ว่า

สังฆทานนันได้
้ บุญ มากกว่าปกติ

แต่ก็ยงั มี วิหารทานที่ได้ บุญ มากกว่า

อย่างไรก็ตาม บุญที่แซงหน้ าวิห ารทานได้ ก็คือ “ธรรมทาน” คําว่ าธรรมะ นันมี
้ ความหมายอันลึ กซึ ้ง
หลากหลาย แต่ในที่นี ้ขอกล่ า วถึง ธรรมะ ว่ าหมายถึงคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
การให้ ธ รรมทานก็คื อการมอบคํ าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าให้ กบั ผู้ อื่นในรู ปแบบต่ างๆ เพื่อให้
เขาเหล่ านัน้ ได้ ศึกษา เรียนรู้ และนําไปสู่ การปฏิบตั ิ จะว่ าไปแล้ วการให้ ธรรมทานนันง่
้ า ยกว่า
สังฆทานและวิหารทานเสี ยอีก เพราะอาจทํ าได้ โดยไม่ต้องเสี ยเงิ นเลยด้ วยซํ ้า อย่างเช่นเล่ านิท าน
ชาดกให้ ลูกๆ ฟั งก่ อนนอน หรือแนะนํ าวิธีทําสมาธิ ให้ กบั เพื่อ นๆ ไม่ว่ าจะเล่ าด้ ว ยปากเปล่ า ส่ ง
แฟกซ์ ส่ งอีเมล์ ส่ ง ข้ อความผ่ านโซเชียลมี เดีย หรือส่ งเป็ น หนังสื อ CD และเว็บลิ งก์ไปให้ สิ่ งเหล่ านี ้
ล้ วนเป็ นธรรมทานทังนั
้ น้ ข้ อควรระวังของธรรมทานคือ การแนะนําหรือสอนธรรมะผิ ดๆ จะกลับ
กลายเป็ น บาป เพราะฉะนัน้ ถ้ าเราไม่แน่ใจ หรือ ไม่เข้ าใจจริงๆ ก็ค วรศึ กษาจากตํ ารับตํารา เช็ค
ข้ อมูลจากเว็ บไซท์ที่น่า เชื่อ ถือ ถามครู บาอาจารย์ที่ มีภูมิ รู้ภูมิธรรมเสี ยก่ อน หรือ ไม่เช่ นนัน้ ก็ใช้ วิธี
นําธรรมะที่ครู บาอาจารย์ที่มี ภูมิรู้ ภูมิธรรมน่า เชื่อ ถือ ได้ มาถ่า ยทอดอีกต่อ แทนที่ จะคิดเองเออเอง
ธรรมทานได้ บุญ มาก เพราะเป็ นสิ่ งที่ผ้ ู รบั นําติดตัว ไปข้ ามภพข้ ามชาติได้ และจะเป็ นแนวทางไปสู่
การพ้ น ทุกข์ ได้ จริง แต่ถ้าคุณคิดจะได้ บุญจากธรรมทานอย่างเดียวแล้ วเลิ กใส่ บาตร ก็ต้องบอกว่า
คุณจะได้ บุญมาก แต่เป็ น บุญที่ทําให้ ฉลาด มีปัญญา แต่คุณอาจจะไม่รวย เพราะเป็ น บุญคนละ
ประเภท ส่ งผลกันคนละแบบ
56. อภัยทาน... ที่สุดของทานทัง้ ปวง
เรื่องของธรรมทาน ทําให้ เราเข้ าใจแล้ ว ว่า การมอบธรรมะให้ กับผู้ 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 นเรื่ องไม่สําคัญ อะไรนัก
ถ้ าเราลองตรองดูว่า ธรรมทาน มุ่งสร้ างประโยชน์ให้ แก่ผ้ ู อื่น เราได้ บุญจากการช่ วยผู้ อื่นให้ พบกับ
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ความสุ ขที่แท้ จ ริง ส่ วนอภัยทาน เป็ นการทํา เพื่อตนเอง เป็ น การช่ว ยให้ ตนเองพ้ นจากความทุ กข์ใจ
แล้ วมีความสุ ข ได้ ทนั ทีที่ตดั ใจได้ แล้ วก็ เป็ น การตัดกิเลสให้ กับตนเองโดยตรง เมื่ อเราตัดความขุ่น
เคืองใจ (อันเกิดจากกิเลส) และให้ อภัยผู้ อื่น ได้ กระแสบาปในใจก็ลดลงไปในทันที สิ่ งที่จะเข้ า มา
แทนที่ก็คือ กระแสบุญ มากน้ อ ยก็ขึ ้นอยู่ กบั ว่า เราสละอารมณ์ สละกิเลสตรงนันได้
้ ม ากน้ อยแค่ ไหน
จะเกิดประโยชน์ อะไร ถ้ าเราพิมพ์ห นังสื อธรรมะแจกฟรีสักแสนเล่ ม แต่ยงั เป็ นคนขี ้โกรธ ขี ้โมโห จอง
เวรคนอื่นอยู่ตลอดเวลา เพราะธรรมะไม่ได้ เ กิดขึ ้นในใจของเราเลย แต่ อภัยทานเป็ นธรรมะที่เ รา
ให้ กบั ตัว เองโดยตรง ไม่ว่ าอี กฝ่ ายจะรู้ ต ัวหรื อไม่ ว่าเราได้ ให้ อภัยแล้ ว แต่ตวั เราเองนัน่ แหละ ที่มี
ความสุ ขก่อน และความสุ ขที่เกิดขึ ้นตรงนัน้ ก็คือ “บุญ” อันมหาศาลที่เข้ ามาอยู่ในใจ
57. กินเจอย่ ากินใจ
เรื่องอาหารเจ เป็ น เรื่ องละเอียดอ่ อนในหมู่ช าวพุทธ บางท่า นก็ ว่าการกินเจนันพระพุ
้
ทธเจ้ าท่ าน
ไม่ได้ บญ
ั ญัติไว้ และไม่ได้ สนับสนุนโดยตรง อีกฝ่ ายก็เห็ นว่า การกินเจเป็ น การเอื อ้ เฟื ้อต่ อศีลข้ อที่ 1
คือห้ ามฆ่าสัตว์ อย่ างไรก็ตาม พระพุทธองค์ก็ไม่ ได้ ทรงห้ ามหรื อสนับสนุน การรับประทานอาหารเจ
โดยตรง แต่ทรงเปิ ดโอกาสไว้ ว่ าจะฉันก็ได้ หรือ ไม่ฉัน ก็ได้ เรื่องของอาหารเจ จึงเป็ นเรื่ องที่ได้
ประโยชน์ต่างกัน ออกไป

ถ้ า หากพระภิกษุ ไม่ฉัน อาหารเจ

ก็จะสะดวกต่อญาติ โ ยมที่จะถวาย

ภัตตาหารแบบใดก็ ได้ ทําให้ ไม่ลํา บากญาติโ ยม เพราะพระพุทธองค์ทรงสอนให้ พระภิกษุ เป็ นผู้ ที่
เลี ย้ งง่ าย คือ ไม่เ รื่องมากในการฉันภัตตาหาร แต่ถ้า เราทานอาหารเจ เพราะความสงสารสัตว์ที่ต้อง
ถูกฆ่ านํา มาทํ าอาหาร ตรงนี ้จิตของเราก็ เป็ น บุญเป็ นกุศล อีกทังช่
้ วยลดปัญ หาโรคภัยไข้ เจ็ บต่างๆ
อันเกิดจากการรับประทานเนื ้อสัตว์ด้ว ย และเป็ นการลดความต้ องการเนื อ้ สัตว์ในตลาดให้ น้อ ยลง
เมื่อมีผ้ ู ทานเนื ้อสัตว์ น้อ ยลง ก็มีคนฆ่ าสัตว์น้อ ยลง ทําให้ มีคนต้ องทํา บาปน้ อ ยลงไปด้ วย ดังนัน้ ไม่
ว่าจะรับประทานอาหารเจหรือ ไม่ ก็ได้ ประโยชน์ต่างกันออกไป ชาวพุ ทธจึง ไม่ควรทุ่มเถียงหรือ
รังเกียจกันและกัน เพราะการทานอาหารเจ

หรือ ไม่ท านอาหารเจ

เพราะพระพุทธองค์ทรงเปิ ด

ช่องทางให้ เลื อกได้ ตามความสมัครใจ
58. พระพุทธเจ้ ากับตาแหน่ งธรรมราชา
ชาวพุทธทัว่ ไปทราบว่ า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า หมายถึงเจ้ า ชายสิ ทธัตถะผู้ ซึ่งออกบวชแล้ ว บรรลุ
ธรรมเมื่ อสองพันกว่ าปี มาแล้ ว แต่ส่วนใหญ่ ไม่ท ราบว่า คํา ว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ” นันเป็
้ น
ตําแหน่งที่ทุกคนมีสิทธิ์ หมายปอง เหมื อนกับตําแหน่งประธานาธิ บดี หรือนายกรัฐ มนตรี ใน
ประเทศที่ใช้ ระบอบประชาธิ ปไตย เพี ยงแต่ว่าตําแหน่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ านัน้ ไม่ ได้ ม าจากการ
25

เลื อกตังหรื
้ อแต่งตัง้ แต่เกิดจากการสั่งสมความดีและบุญบารมีจนเต็มเปี่ ยม ใครก็ตามที่ตงความ
ั้
ปรารถนาจะเป็ นพระพุทธเจ้ า บุคคลนันจะได้
้
ชื่อ ว่าเป็ น “พระโพธิ สัตว์” และพระโพธิ สัตว์ที่สั่งสม
บุญจนเต็ม เปี่ ยมได้ สํา เร็จ ก็จะได้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในที่สุด สํ าหรับวัฏสงสารอันยาวไกล
หาเบื อ้ งต้ นและเบื ้องปลายไม่ได้ นี ้ ได้ เคยมีพ ระสัมมาสัมพุทธเจ้ า บังเกิดขึ ้นมาแล้ วมากมายนับไม่
ถ้ วน จนอุ ปมาว่า มีจํานวนมากกว่า เมล็ ดทรายในมหาสมุทรทัง้ 4 แม้ ในปัจจุ บนั ณ เวลานี ้ ก็ยงั คงมี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์อื่ นที่ยงั ทรงมีพ ระชนม์ชีพอยู่ ในจักรวาลอื่นๆ และในอนาคตก็จะมี
พระโพธิ สัตว์ที่บารมี เต็มแล้ วมาตรัสรู้ เ ป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอี กเรื่อ ยไป

เพื่อทําหน้ าที่นํ าพา

สรรพสัตว์เข้ าสู่ นิพพาน อันเป็ นแดนบรมสุ ข ที่ไม่มีการเวียนว่า ยตายเกิดอีกต่ อไป
59. พระอรหันต์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
เมื่อ กล่ าวถึงพระอรหันต์ ชาวพุทธในปั จจุบนั คงจะรู้ สึกว่า เป็ น บุคคลที่หาได้ ยากยิ่งในโลก ถ้ า เทียบ
ประชากรโลกประมาณเจ็ดพันล้ านคนในปัจจุ บนั ก็คงมีพระอรหันต์ในโลกนี ไ้ ม่ กี่ร้ อยองค์ หรือ บาง
คนถึงกับคิด ว่า “ยุคนี ้ไม่มีพระอรหันต์แล้ ว ” อย่ างไรก็ตาม ในสมัยที่พ ระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ยังทรงมี
พระชนม์ชีพอยู่นนั ้ พระอรหันต์มี อยู่ เป็ น จํานวนมาก และในบรรดาพระอรหันต์ด้ วยกันนี ้ พระพุทธ
องค์ก็ทรงแต่งตังพระอรหั
้
นต์ บางองค์ให้ เ ป็ นผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่นพระอรหันต์ที่เ ป็ นเลิ ศด้ าน
ปัญญา ด้ า นฤทธิ์ ตาทิพย์ เป็ นพหูสูต ตรัส รู้ เร็ ว ตรัสรู้ ก่อน ฯลฯ เหมือนกับในยุคปัจ จุบนั ที่ต าม
โรงพยาบาลจะมีแพทย์ เฉพาะทาง ที่เก่งเฉพาะเรื่ อง เฉพาะโรค เช่นหมอตา หมอรักษาระบบ
ทางเดินหายใจ หมอรักษากระดูก หมอรักษาหัวใจ เป็ นต้ น อย่ างไรก็ดี พระอรหันต์ที่ท่ านมีความ
ชํานาญเฉพาะด้ านเหล่ านี ้ ท่านไม่ ได้ มีความสามารถหรือลั กษณะพิเศษนันมาโดยบั
้
งเอิญ แต่ท่ าน
ได้ เคยตังความปรารถนาเอาไว้
้
พร้ อมกับสั่งสมบุญ และสั่งสมอุปนิสัย ในเฉพาะด้ านเฉพาะทางนัน้
มาข้ ามภพข้ ามชาติ โดยพระอรหันต์ที่เ ป็ นผู้ เชี่ยวชาญนี ้ ภาษาพระท่า นเรี ยกว่า “เอตะทัคคะ” ซึ่ง
ท่านจะต้ องสั่งสมบุญบารมีมากกว่าพระอรหันต์ทวั่ ไป
60. สุข = สงบx
ในโลกนี ้ไม่ มีใครรู้ สูตรสมการของความสุ ขเลย ยกเว้ นแต่ชาวพุทธ เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรง
ตรัสเอาไว้ ว่ า “สุ ข อื่นยิ่งกว่าใจสงบนิ่งนันไม่
้ มี ” พระพุทธพจน์นี ้เป็ นถ้ อยคํ าอัน อมตะ ไร้ กาลเวลา
เป็ น ประดุจความจริงที่ ไม่มี วนั เปลี่ ยน เหมื อน 1 + 1 = 2 แต่ถ้าเราจะถอดพุทธพจน์ บทนี ้เป็ น
สมการ ก็จะเป็ น สุ ข = สงบx โดยที่ค่าของ x ก็คือระดับของความสงบนิ่ง ยิ่งสงบนิ่งเป็ นสมาธิ มาก
เท่าไหร่ ความสุ ขก็จะทับทวี มากยิ่งขึ ้นเท่ านัน้ ทุกคนสามารถพิสูจน์สมการนี ไ้ ด้ ด้วยตนเอง เริ่มจาก
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การอยู่ในที่ที่สงบสบายใจ อาจจะเป็ นห้ องนัง่ เล่ น สวนหย่อ ม ริมทะเล ชายหาด หรื อบนภูเขา เมื่อ
ใจสงบ เราจะเริ่ มสัมผัสได้ ถึงความสุ ข ยิ่ง ถ้ าหากเราทํ าสมาธิ จนกระทัง่ ใจรวมหยุดสงบนิ่ง ค่าของ
x จะมากขึ ้นเรื่อยๆ พร้ อมกับระดับความสุ ขที่ทบั ทวีคูณ
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