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เปิ ดห่ อ... รออ่ าน
มนุษย์เ ราต้ องรับประทานอาหารกันทุ กวัน

ซึ่ง อาหารบางอย่างก็ เป็ น ประโยชน์ และบางอย่างก็เป็ นโทษต่อ

ร่างกาย หากเปรี ยบเทียบหนังสื อที่เ ราอ่ านกับอาหาร ก็มีทงที
ั ้ ่ เป็ น ประโยชน์และเป็ นโทษต่อความคิดและจิตใจ
ของเรา หนังสื อที่เ ป็ นประดุจอาหาร ได้ แก่ หนังสื อเรี ยน ตํา รับตํ าราที่จํา เป็ นต่ อการศึกษาเพื่ อดํารงชีพ และ
ประกอบอาชีพ ส่ วนหนังสื อที่เป็ นประดุจขนม ก็หมายถึงหนังสื ออ่านเล่ นเพื่อความบันเทิงสบายใจ
Life Snack (ไลฟ์ สแน็ค) เล่ มนี ้ ขอเป็ นอี กเล่ มหนึ่งในบรรดาหนังสื อประเภทขนมดีทมี่ ีสาระประโยชน์ ให้ ความรู้
และคุณค่าแก่จิตใจ โดยที่ท่ านผู้ อ่า นจะรู้ สึกเพลิ ดเพลิ นและมีความสุ ข เหมือนการรับประทานขนมขบเคี ย้ วที่
อุดมไปด้ 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 านวณดวงดาวและ
พิจารณาราศีเพื่ อหาวันดี เพราะเชื่อว่ าสิ่ งเหล่ านี ้คือโชคชะตาราศีที่สามารถกําหนดชี วิตของเรา โดยไม่
รู้ เลยว่ า แท้ จริงแล้ วคนเราก็สามารถกําหนดโชคชะตาให้ กับตนเองได้ วันใดก็ตามที่เ ราทําสิ่ งต่างๆ ให้ ดี
ที่สุด วันนันก็
้ เ ป็ นวันดีสําหรับเรา พระพุทธศาสนาสอนให้ รู้ว่า วันนี ้จะดีม ากน้ อยเพียงไร ก็ขึ ้นอยู่ กบั
อดีตที่ตวั เราทํา เอาไว้ เพราะวันนี ้คื อผลลัพธ์ ของวันวานประกอบกับความพยายามในปัจจุบัน หากใน
วันนี ้เราทําความดี สร้ างสรรค์แต่สิ่งดีงามให้ กับตนเองและผู้ อื่น ก็ เท่า กับเราได้ สร้ างโชคชะตาที่ดี ไว้
ให้ กบั ตัว เองในวันข้ างหน้ าแล้ ว ดังนัน้ หากเราจะทําอะไรดีๆ สักอย่ าง ก็ไม่จําเป็ นต้ องรอคอยวันดี หรือ
กังวลกับตําแหน่งของดวงดาว เพราะวันนี ้คือวันที่ดีที่สุดแล้ ว
2. กรอบของชีวิต
สิ่ งใดก็ตามที่ดําเนิน ไปอย่ างไร้ ทิศทางและขาดการควบคุมให้ อ ยู่ในกฎระเบียบ

หรื อกรอบแห่งความ

เป็ น ไป ย่ อมตกอยู่ในความสั บสนวุ่นวาย ก่ อให้ เ กิดปัญหาความขัดข้ องและขัดแย้ งอยู่ เนืองๆ เปรียบได้
กับการขับรถไปบนถนน ที่ไม่มี การบังคับใช้ กฎจราจรใดๆ ใครอยากเลี ย้ วก็เลี ย้ ว อยากจอดก็ จอด คิด
จะแซงก็แซง ทําให้ บรรยากาศบนท้ องถนนนันน่
้ าอลหม่ าน มนุษย์ เราก็เ ช่นกัน นอกจากเราจะมี
กฎหมายที่ บงั คับใช้ กบั ผู้ คนในสังคมทังหมดแล้
้
ว ในระดับบุคคลก็ ยงั ต้ องมี “ศีล” ที่จะเป็ น กรอบและ
วินยั ส่ วนตัวของแต่ละคน ใครก็ตามที่ร ักษาศีล ย่อมได้ ชื่อ ว่ามี กรอบคุ้มครองชีวิตให้ เป็ น ไปด้ วยความ
เรียบร้ อยดีงามอยู่ เสมอ พลอยทํ าให้ สังคมโดยรวมดํา รงอยู่ด้ วยความราบรื่นและผาสุ กไปด้ วย เหมือน
ในบางประเทศ ที่ผ้ ู ขบั รถปฏิบตั ิต ามกฎจราจรอย่ างเคร่งครัด ทุ กคนจึงใช้ ถนนร่ว มกัน อย่ างมีความสุ ข
เดินทางถึงที่หมายโดยปลอดภัย ไม่สร้ างปัญหาและความเดือดร้ อนให้ แก่กนั และกัน
3. ให้ อย่ างไรจึงไม่ ทุกข์
พระพุทธศาสนาสอนให้ ทุกคนรู้ จกั การให้ เพราะเมื่ อให้ แล้ ว บุญจะเกิดขึ ้นกับผู้ ให้ ทําให้ มีค วามสุ ขและ
ความสํ าเร็จเป็ นสิ่ งตอบแทน และยังเป็ น การปลู กฝั งคุณธรรมแห่ง การเสี ยสละละความตระหนี่อีกด้ วย
เคยสงสัยหรือ ไม่ว่ า ทํา ไมบางคนให้ แล้ วไม่มีความสุ ข ที่เป็ นเช่นนี ก้ ็เพราะเขาไม่ ได้ ให้ เพื่อสร้ างความดี
งามให้ กบั ใจของตนเองเป็ นหลัก

แต่ให้ เพราะอยากได้ สิ่งตอบแทนในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งอยู่เสมอ

เช่นการได้ รบั การยอมรับในสังคม ชื่อเสี ยง เกี ยรติ ยศ การเป็ นที่น ับหน้ าถื อตา หรือประโยชน์อื่นๆ ความ
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ทุกข์จึงเกิดขึ ้น เมื่อ เขาไม่ได้ ในสิ่ งที่อ ยาก หรือ ได้ น้อ ยเกิน ไป ยกตัว อย่างเช่น เรามอบสิ่ งดีๆ ให้ กบั ใคร
สักคนเพื่อหวังให้ เ ขารักเรา แต่เมื่ อเขาไม่สนใจเราเท่าที่ค วร เราก็เกิด เป็ นทุ กข์ การให้ อย่ างมีความสุ ข
ต้ องเป็ น การสละกิเลสออกไปจากใจ

และเป็ น การปลู กฝั งคุณธรรมความดีให้ กบั ตนเอง

โดยมี

วัตถุประสงค์ของการให้ เพื่อช่ว ยเหลื อผู้ อื่น ทําให้ เขามีค วามสุ ข พ้ นจากความทุ กข์ มีค วามเป็ น อยู่ที่ดี
ขึ ้น
4. ภาวนาคือสปาใจ
คําว่า “ภาวนา” อาจเป็ นคําที่หลายคนรู้ สึกว่า เป็ น เรื่องยาก และเป็ นเรื่องของนักบวชหรือคนแก่เ ท่านัน้
หากเราปรับความเข้ าใจเสี ยใหม่ ว่า “การภาวนาก็คือการทํ าสปาสํ า หรับใจ” เป็ น การเปิ ดโอกาสให้ ใจได้
พักผ่ อนอย่างสงบ พร้ อ มกับขัดเกลาและขจัดมลทินสิ่ งรกรุ งรังที่ฝังแน่นอยู่ใ ห้ หลุ ดร่อนออกไป เพี ยง
เท่านี ้ เราก็จะได้ เปิ ดใจรับประโยชน์มากมายที่ จะเกิดขึ ้นจากการภาวนา เช่นความรู้ สึกปลอดโปร่ง
สบายใจ สะอาดใจ เปี่ ยมไปด้ วยพลังงานบริสุทธิ์ ในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปข้ างหน้ า
5. เริ่ มต้ นที่คิดดี
หากเราอยากทํ าสิ่ งดีๆให้ เกิดขึ ้นกับตนเอง และผู้ อื่น เราต้ องเริ่มจากการคิดดี หรือที่ ภาษาสมัยใหม่
เรียกว่ า “คิดบวก” ความคิดดีๆ นี่เอง ที่จะเป็ นต้ นเหตุให้ เ ราพูดออกมาดี และทําในสิ่ งดี เพราะฉะนัน้
หากเราต้ องการคิดดี พูดดี และทําดี เราก็ต้องหมัน่ ดูแลจิตใจของเราให้ ดี อยู่ เสมอ เพราะความคิดล้ วน
ออกมาจากใจ วิธีดูแลรักษาจิตใจอย่ างง่ ายๆ ได้ แ ก่ การทําทาน รักษาศีล และทําสมาธิ เป็ น ประจํา
เช่นเดียวกับการอาบนํ ้า ที่เ ราต้ องอาบทุกวัน ทังนี
้ ้เพื่อลด ละ เลิ ก กิเลสอาสวะทังหลาย
้
เมื่อ กิเลส
น้ อยลง ใจก็จะมีคุณ ภาพดีขึ ้นมาเองเป็ นอัตโนมัติ เพราะกิเลสนัน่ เอง ที่คอยทําให้ ใจของเราสกปรก
เมื่อใจสกปรก ก็ด้อยคุณภาพลง
6. กฎแห่ งการกระทา
ประเทศทุ กประเทศมีกฎหมายเพื่ อปกครองประชาชน หากเราเบื่ อกฎหมายของประเทศหนึ่ง ก็อ าจย้ าย
ไปอยู่ ประเทศอื่ นได้ ยกเว้ นแต่พระอรหันต์แล้ ว ก็ ไม่มีใครเลยที่สามารถย้ ายหนีกฎแห่งกรรมซึ่งปกครอง
สรรพสัตว์ทงหลายในสั
ั้
งสารวัฏได้ เพราะกฎแห่งกรรมนันใช้
้ ปกครองครอบคลุ มมนุษ ย์ทวั่ โลกและนอก
โลกเสมอเหมือนกัน ไม่ว่าจะรู้ ตวั หรื อไม่ และไม่ว่า จะเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมหรือ ไม่ ก็ตาม หากเรา
ปรารถนาที่จะอยู่อย่างเป็ นสุ ข เราควรรู้ จกั ทังกฎหมายของประเทศ
้
และกฎแห่งกรรม
6

7. สุขใจเมื่อให้ อภัย
เมื่อใดที่มี บุคคลล่ วงเกินเราด้ ว ยกาย วาจา ใจ จนเป็ นเหตุให้ เ ราต้ องเป็ นทุ กข์ เราควรให้ อภัยอยู่เสมอ
เพราะการให้ อภัยจะทําให้ ความสุ ขกลับคืน มาสู่ ตวั ของเราอย่ างแท้ จริง

หากเราไม่สามารถตัดใจให้

อภัยได้ ให้ เ ราหมั่นระลึ กถึงคุณงามความดีข องเขาที่มี อยู่ และแผ่ เมตตาอยู่เ นืองๆ หากเราทํา เช่นนี ้แล้ ว
สภาพใจของเราจะดีขึ ้นเรื่อยๆ จนกระทัง่ สามารถให้ อภัยได้ ในที่สุด
8. เทวดายกย่ อง
คนทัว่ ไปมีปกติยกย่องทวยเทพเทวดา

มักเซ่นสรวงบูชาแสดงความเคารพสั กการะเทวดาผู้ มีฤทธิ์ มี

อํานาจอยู่ เสมอ คนเหล่ า นี ้ลื มไปว่า หากตนเองทํ าความดี มากเข้ าแล้ ว ก็จะกลับ เป็ นที่ ยกย่องบูชาของ
เทวดาได้ เหมื อนกัน เพราะเทวดาปรารถนาจะได้ ส่วนบุญจากพวกเขาบ้ าง ทังนี
้ ้ก็เพราะเทวดา ก็คืออดีต
มนุษย์เ หมือนอย่ างเรานัน่ เอง ที่สําคัญคือ เมื่อ เราสั่งสมความดีมากเข้ า เมื่ อถึงคราวหมดอายุขยั เราก็
จะกลายเป็ นเทวดาหรือเทพ ที่มีอานุภาพมากเสี ยเอง
9. มีสติย่อมมีสตางค์
คนที่มีสติอยู่เสมอ ย่ อมดํา เนินชี วิตอยู่ใ นความไม่ ประมาท ความประมาทนี่เองที่ม ักทํ าให้ เสี ยทรัพย์ ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่ องของการพนัน การดื่มสุ รา การเสพยาเสพติด หรือ การข้ องเกี่ ยวกับอบายมุข ทังปวง
้
สิ่ ง
เหล่ านี ้เกิดขึ ้นเพราะบุคคลขาดสติ หรือสติย่อหย่ อน ไม่สามารถต้ านทานกิเลสได้ เมื่อ เราขาดสติ
จนกระทัง่ เผลอกระทําในสิ่ ง ที่ไม่ดีต่ างๆ แล้ ว เราย่อมเสี 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 ก็ต้ องได้ ร ับการปิ ดทองซํ ้าแล้ วซํ ้าอี ก แผ่ นแล้ วแผ่ นเล่ า ตลอด
หมดทัว่ ทังองค์
้
เฉกเช่ นเดียวกับการเป็ นคนดี เราจะเป็ นคนดีได้ ก็ต่อเมื่อเราทํ าดีซํ ้าแล้ วซํ า้ อี ก ไม่ เลื อกที่
ไม่เลื อ กเวลา ทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง จนกระทัง่ ความดีนนติ
ั ้ ดแน่น อยู่ กบั ตัวของเรา เมื่ อเราทําความดี
และละเว้ นความชัว่ บ่อ ยๆ เป็ น ประจํา ในไม่ช้า เราจะคุ้นเคยและชิน กับการทําความดี โดยอัตโนมัติ
อย่างเป็ นธรรมชาติและไม่ต้ องฝื น เมื่อนันเราย่
้
อมได้ ชื่อ ว่า “ดีเ ป็ นปกติ” ไม่ใช่ “ดีผิดปกติ” อย่างที่ใคร
เขาอาจจะชอบล้ อเลี ยนกัน
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11. อโหสิกรรม
คนเราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้ว นแล้ ว บ้ างก็เคยล่ วงเกิ นกันมา บางครัง้ ก็ เจตนา บางครังไม่
้ ได้ เจตนา
แม้ กาลเวลาก็ทํ าให้ เ ราลื มเลื อนไป แต่ความรู้ สึกลึ กๆ ก็ ยงั คงฝั งใจอยู่ เราจึงควรนึ กอโหสิ กรรมให้ สรรพ
สัตว์ทงหลายที
ั้
่เคยล่ วงเกินเราบ่อ ยๆ เพื่ อตัดเวรตัดกรรมที่ เคยผู กพัน กันมาข้ ามชาติ ไม่ว่ าจะระลึ กได้
หรือระลึ กไม่ ได้ ก็ตาม เมื่อทํ าดังนี ้แล้ ว ชีวิตเราจะดําเนิน ไปอย่ างผาสุ กมากขึ ้น และปราศจากเวรภัยกับ
ใครทังสิ
้ น้
12. ยาแก้ โกรธ
เมื่อใดก็ต ามที่เ ราอารมณ์ เสี ยเพราะใครสักคน หรื อเรื่ องอะไรสั กอย่าง ทําให้ มีแต่ความฉุ นเฉี ยวอยู่ใน
จิตใจ ให้ เราลองนึ กเรื่องขําๆ นึ กเรื่องดีๆ ที่เคยเกิดขึ ้น นึกถึงความดีข องเขา หรือนึ กถึงวิ วทิว ทัศน์สวยๆ
ที่เราเคยไปเที่ยวชม ฟั งเพลงเพราะๆ หรือหาอะไรอร่อ ยๆ รับประทาน เพียงเท่านี ้ ความสบายใจก็ จะ
เข้ ามาแทนที่ความขุ่นมัว เป็ น การใช้ นํ ้าดี ไล่ นํ ้าเสี ย เนื่องจากเรายังไม่ห มดกิเลส การมีอ ารมณ์ โกรธ
เคืองถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดา แต่เราสามารถบรรเทาได้ ด้ วยเทคนิคง่ ายๆ เท่านันเอง
้
13. วางแผนชีวิตด้ วยคาอธิษฐาน
เคยบ้ างหรือ เปล่ าที่ เราตังใจจะไปซื
้
อ้ ของอะไรสักอย่าง แต่เมื่ อเดินไปเรื่อ ยๆ กลับพบสิ่ งล่ อตาล่ อใจ
มากมายระหว่างทาง ทําให้ ต้องหยุดดูเ ป็ น ระยะๆ กว่าจะไปถึงจุดหมายก็ เสี ยเวลาไปมากมาย ชีวิตของ
คนเราก็เหมื อนกัน

หากเราต้ องการไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตตามกํ าหนดที่ วางไว้

เราต้ อง

อธิ ษฐานจิต กํา หนดทิศทางให้ ชดั เจน การอธิ ษฐานคื อการตอกยํ า้ เป้าหมาย เป็ นเสมื อนหางเสื อที่คดั
ท้ าย บังคับทิศทางให้ เราไปถึงจุดหมายได้ ตรงทิศทาง และมุ่งมัน่ อยู่ กบั เป้าหมายนัน้ ไม่ ไขว้ เ ขวออก
นอกทางโดยไม่จําเป็ น
14. เมื่อรอยยิม้ คือคาตอบ
ภาษาของมนุษ ย์มีมากมายหลากหลาย คําบางคํา มีความหมายที่ดีในภาษาหนึ่ง แต่กลับมีความหมาย
ทางลบในอีกภาษาหนึ่ง อย่างไรก็ต าม มนุ ษย์จ ากทุ กเชื อ้ ชาติสามารถสื่ อสารกัน ได้ ด้วยรอยยิ ม้ เพราะ
รอยยิ ้มเป็ น ภาษาธรรมชาติ เมื่อ ไรก็ตามที่ เรานึกไม่อ อกบอกไม่ถูก ให้ เ ราตอบด้ ว ยรอยยิ ้มที่ ออกมาจาก
ใจจริง แล้ วคุณจะพบว่า มันสามารถแทนคําดีๆ ที่อ าจใช้ เ วลาพรรณนาตังมากมาย
้
อย่างไรก็ตาม ถ้ า
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หากพบกับชาวต่างชาติ เราควรยิ ้มแต่พอสมควร เพราะรอยยิ ้มที่ ไม่ ถูกกาละเทศะของเรา อาจถูก
ตีความว่ าเป็ นการตลกขบขันในความผิ ดพลาดของเขาอย่างใดอย่างหนึ่ง

นี ก้ ็เ ป็ นช่องว่ างระหว่ าง

วัฒนธรรมที่เราต้ องตระหนักรู้
15. ทานอาหารอย่ างอบอุ่น
อาหารบางจานแม้ ปรุ งเสร็ จนานจนหายร้ อนแล้ ว แต่เ ราก็สามารถทานอย่างอบอุ่น ได้ เหมือนกัน ลองตัก
อาหารชิ ้นแรกด้ ว ยช้ อนสะอาดแล้ วบรรจงใส่ ในจานของคนที่คุ ณรัก เช่นคุณพ่อ คุณแม่ หรือ พี่ๆ น้ องๆ
จนครบทุ กคนในวงอาหาร ก่อนที่จะตักให้ ตวั คุณเองเป็ นคนสุ ดท้ ายแล้ ว เริ่ม รับประทาน เพี ยงเท่านี ้
อาหารของคุณก็จะอุ่นขึ ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเตาไมโครเวฟ แต่ข อให้ จํา ไว้ ว่า เราตักอาหารอย่างนี ้พอเป็ น
พิธีเท่านัน้ อย่าคอยตักให้ อยู่เรื่อยๆ จนกลายเป็ นการขัดจังหวะการรับประทานอาหารแก่กนั และกัน
16. นอนไม่ หลับ ทาอย่ างไรดี
ในบางวัน เราต้ องผ่ านเรื่องราวมากมายทังดี
้ และร้ าย เมื่อ ถึ งคราวหลับตาเข้ านอน ภาพสิ่ งต่างๆ ก็มา
ปรากฏขึ ้น พร้ อมกับอารมณ์ ความรู้ สึกนึ กคิด สารพัดสารพัน ทํ าให้ นอนไม่หลั บ วิธีแก้ ง่ายๆ คือ ให้ เ รา
นึกถึงความดีที่เ ราได้ เคยทํ าเอาไว้ อ ย่างเบาๆ นึ กเป็ นภาพเท่าที่พ อจะจํา ได้ นึกให้ ใจชุ่ มฉํ่ าอย่างเป็ นสุ ข
แล้ วนึกส่ งกระแสแบ่งปันความดีที่ เกิดขึ ้นให้ กบั คนที่คุณรัก ไม่ว่ าจะเป็ นพ่ อแม่ พี่น้อง ครู อาจารย์ เพื่อน
ฝู ง สัตว์เลี ย้ ง หรือมนุษย์ทวั่ โลก ทําเพลิ นๆ ไปเรื่อยๆ แล้ วคุณก็จะเผลอหลับไปเองอย่างมีความสุ ข
17. ตื่นนอนใหม่ ๆ ควรทาอะไรก่ อน
เมื่อตื่นนอนใหม่ๆ หลังจากที่ ได้ ออกแรงทุ บนาฬิ กาปลุ ก แต่ ยงั เปิ ดเปลื อกตาได้ ไม่เต็ม ที่ ให้ เ ราลุ กขึ ้นนัง่
บนเตียง แล้ วบอกกับตัวเองว่ า “วันนี จ้ ะเป็ น อีกวันหนึ่งที่เ ราใช้ ชี วิตอยู่บนโลกใบนี อ้ ย่ างมีคุณค่าและมี
ความหมาย เปี่ ยมด้ วยความดีงาม” เมื่อคุณ บอกตัวเองเสร็จแล้ ว จึงค่อ ยๆ เปิ ดเปลื อกตาแล้ วไปทํา
ภารกิจส่ วนตัว สาเหตุที่คุณควรทํ าเช่นนี ้ ก็ เพราะมีผ้ ู คนเป็ นจํา นวนมาก ที่ตื่นมาดูโลกอย่างไร้ จุดหมาย
ทุกๆ วัน นับตังแต่
้ เกิด จนละโลกไป ก็มี ซึ่งเป็ นเรื่องที่น่าเศร้ าสํ าหรับเขาเหล่ านัน้
18. ต้ อนรั บเทวทูตทัง้ 4
ก่อนที่ เจ้ าชายสิ ทธัตถะจะทรงตัดสิ นใจออกบวช พระองค์ได้ พบกับเทวทูตทัง้ 4 คือ คนแก่ คนเจ็ บป่ วย
คนตาย และสมณะ เทวทูตทัง้ 4 ได้ จุดประกายความคิดให้ พระองค์ออกแสวงหาความสุ ขที่แท้ จ ริง
ดังนัน้ เมื่อใดก็ตามที่ เราพบกับเทวทูตทัง้ 4 ผ่ านสายตาเราไป ให้ เราต้ อนรับท่ านด้ ว ยการคิดตามอย่ าง
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เจ้ าชายสิ ทธัตถะ การทํ าเช่นนี ้จะช่ วยให้ เราไม่ ประมาทในการดํา เนินชี วิต เพราะไม่ว ันใดก็ว ันหนึ่ง เราก็
ต้ องกลายเป็ นหนึ่งในเทวทูตนันเหมื
้ อนกัน
19. ซือ้ ชีวิต
จะเกิดอะไรขึ ้น หากวัน หนึ่งเราถู กขังคุก ทังๆ
้ ที่ไม่ มีความผิ ด และถูกตัดสิ นประหารชีวิต ด้ ว ยเหตุผลว่า
“น่า กิน” เราคงต้ องเศร้ าและต้ องเจ็ บตัวเจ็ บใจอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ ได้ สัตว์ทุกชนิด ก็เหมื อนกัน ทุกชีวิต
ล้ วนรักตัว กลัวตาย แม้ ใครๆ จะกล่ าวว่ าพวกมันเกิดมาเพื่อเป็ นอาหาร แต่ก็เ ป็ น เพี ยงคํากล่ า วอ้ างอย่ าง
ข้ างๆคูๆ เท่านัน้ ดังนัน้ เราจึงไม่ควรใช้ เงิ นของเราซื ้อความตายให้ กบั ใคร ตรงกันข้ าม หากมีโ อกาส
ควรจะซื ้อชีวิตและอิสระเสรีภาพคืนให้ กบั พวกเขา
20. ดักจับกิเลส
เคยได้ ยินกันมานานแล้ วว่ าคนเรานันมี
้ กิเลส แต่กิเลสหน้ าตาเป็ น อย่ างไร ยากที่ใครจะรู้ จ ัก คนส่ วน
ใหญ่ จึงคิดว่ามันไม่มีตวั ตนจริง... หากเราอยากทดลองจับกิ เลสตัวเป็ นๆ ดู ก็พ อจะทํา ได้ ลองเอา
หนังสื อมาสองเล่ ม วางไว้ คู่ กนั เล่ มข้ างซ้ า ยเป็ นหนังสื อเกี่ยวกับวงการบันเทิง ที่มี ภาพคนหล่ อๆ สวยๆ
มากมาย กับข้ างขวาเป็ นหนังสื อสวดมนต์ วางไว้ ข้ างหน้ า ทําใจว่างๆ แล้ วก็จะเริ่ มเห็น การต่อสู้ กนั
ภายในใจของเราเอง บางคนอาจจะมีความปรารถนาอันแรงกล้ ามากน้ อยต่ างกัน ไป ที่ จะอ่านหนังสื อ
บันเทิง แรงนันจะสั
้ ่งให้ เราคว้ ามัน หยิ บขึ ้นมาเปิ ด อ่าน นัน่ แหละครับ “กิ เลส” ตัวเป็ นๆ รู้ สึกอยู่ในใจได้
ด้ วยตัวของเราเอง
21. ดีไซน์ หัวใจ
สิ่ งที่เราเห็นทุ กวัน ๆ ล้ วนมีผลต่อชีวิตและจิตใจของเราอย่ างไม่ รู้เนื อ้ รู้ ตวั เมื่อเรามองเสาสี่ เหลี่ ยม เราจะ
รู้ สึกอย่างหนึ่ง เมื่อ เรามองเสาทรงกลม เราก็รู้สึกอีกอย่ างหนึ่ง สถาปัต ยกรรมของอาคารบ้ านเรือน
สถานที่ ที่เ รามองเห็น อยู่ทุ กวัน จึงมี อิทธิ พลต่อจิตใจของเราเสมอๆ บ้ า นหรื อที่ทํางานของใครที่ รกรุ ง รัง
ไม่เ ป็ นระเบียบ สี สันฉู ดฉาด มีรูปทรงแข็งกระด้ าง ก็จะพลอยทํ าให้ ใจของเราเป็ นอย่างนันไปด้
้ วย ลอง
ปรับปรุ งที่ อยู่ อาศัยให้ เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อ ย มีภ าพดอกไม้ ภู เขา และทะเลสาบแขวนอยู่ มี มุมนํ ้าพุ
นํ ้าตกเล็ กๆ มีพระพุทธรู ปที่มีพ ระพักตร์สงบเยือ กเย็ นวางไว้ บูชาดูน่ าเคารพ หาเฟอร์ นิเจอร์ที่มีสีและ
รู ปทรงที่ดูไม่แข็งกระด้ าง แล้ วสภาพจิตใจของคุณจะเปลี่ ยนไปอย่างไม่น่า เชื่อ เหมือ นการวาดรู ปหัวใจ
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แทนที่จะวาดด้ ว ยเส้ นตรงหักมุมทํ าเหลี่ ยมอย่างข้ า วหลามตัด แต่เราวาดด้ วยเส้ นโค้ ง บรรจบกันเป็ นมุม
อยู่ด้านบนแทนหัวใจนัน่ เอง
22. ไม่ มีเวลา
ปัจจุบันนี ้มนุษ ย์เรามีเ ทคโนโลยีที่ ทนั สมัย ทุ กอย่ างสะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น หุงข้ า วก็เ ร็ว ติดต่อพูดคุย
กันก็ รวดเร็ว เดินทางข้ ามทวีปใช้ เวลาเพี ยงแค่ไม่เ กินข้ ามวัน ซักผ้ าก็ เพียงแค่กดปุ่ม อุ่นอาหารก็แค่
ปลายนิ ว้ สัมผัส แต่ทุกคนล้ วนบอกเป็ นเสี ยงเดี ยวกันว่ า “ไม่มีเ วลา” ทังๆ
้ ที่เทคโนโลยีจากวัตถุ ประดิษฐ์
ก็ล้วนถู กสร้ างขึ ้นมาเพื่อ ประหยัดเวลาให้ กับเรามากมาย ในทางตรงกันข้ าม เทคโนโลยี อี กมากมาย
เช่นกันที่ ถูกสร้ างมาเพื่อ “ถ่วงเวลา” ของมนุษ ย์ ทําให้ ทุ กคนนัง่ จดจ้ องอยู่หน้ าจออุปกรณ์ อิเลคโทรนิ
คส์ อย่างไม่ อาจละสายตา ตังแต่
้ จอยักษ์ ขนาดไอแมกซ์ มาจนถึงจอแบนพลาสมา และจอส่ วนตัวบน
โทรศัพท์มือ ถือ ไม่ว่ าจะอยู่ยุคสมัยใดก็ตาม ก็ม ักจะมีสิ่งที่คอยเผาผลาญเวลาของเราในรู ปแบบต่ างๆ
อยู่เสมอ เราจึงต้ องรู้ จกั หักห้ า มใจของตนเอง ไม่ เสี ยเวลาไปกับสิ่ งเหล่ านันมากจนเกิ
้
น ไป จนเรียกได้ ว่า
เป็ นการ “ผลาญเวลา” ตนเอง
23. หนังสือสื่อใจ
จะอ่านอะไรต้ องคิดให้ ร อบคอบ การอ่านหนังสื อไม่ต่างอะไรกับการรับประทานอาหาร หากเราอ่ านสิ่ ง
ที่เป็ นโทษ ก็เหมือนการทานอาหารที่ มีสารพิษ เมื่ อรับเข้ าไปแล้ ว ก็จะสร้ างปัญหาให้ กบั เราในภายหลัง
เรียกว่ า “ออกอาการ”

อาหารมีสารอาหารที่ เป็ นทังประโยชน์
้
และโทษต่อร่ างกายฉันใด หนังสื อก็มี

ข้ อมูลเนื ้อหาสาระและอารมณ์ ปรุ งแต่ง ที่ถูกบันทึ กเอาไว้ ฉันนัน้

ความรู้ สึกนึ กคิดทังในทางดี
้
และทาง

ร้ ายของผู้ แต่ง ล้ วนถูกแฝงเอาไว้ ในทุ กตัวอักขระอักษร เมื่ อเราอ่ านเข้ าไป หากจิต ไม่เข้ มแข็งพอ ใจของ
เราก็จะถู กปรุ งแต่งไปตามนัน้ เช่นคนที่อ่ านบทความวิพากษ์ วิ จารณ์ การเมื องบ่อ ยๆ ก็จะซึมซับอารมณ์
ความรู้ สึ กนึกคิดที่ เต็มไปด้ ว ยความพอใจไม่พอใจของผู้ วิจารณ์ เข้ า ไปเก็บไว้ ใ นใจ หรือคนที่ อ่านหนังสื อ
ธรรมะของครู บาอาจารย์ที่ เป็ นนักปฏิบตั ิธรรม ก็จะซึ มซับเอาอารมณ์ อนั บริสุทธิ์ ผ่องใสและความสงบ
นิ่งมีเหตุมีผลเข้ าไปโดยอัตโนมัติ... เพราะฉะนัน้ อ่านอะไร ก็ต้องระมัดระวังให้ ดี เพราะ You are what
you read…
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24. สวดมนต์
สวดมนต์เป็ น ยาทา... ภาวนาเป็ น ยากิน... หากเราทราบความหมายของมนต์ที่ เราสวด เราจะรู้ ว่าการ
สวดมนต์นนั ้ เป็ นการกล่ าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ทบทวนคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
และกล่ าวสิ่ งดีงามเป็ นสิ ริมงคลอื่นๆ เป็ นต้ น การสวดมนต์เ ป็ นการทํ าความดีทางวาจา หากเรารู้
ความหมายของมนต์ เราจะเกิดปัญญา แต่ถึงแม้ จะไม่ รู้ความหมาย สวดๆ ไป ใจก็เ ป็ นสมาธิ ม ากขึ ้น
เพราะใจจรดจ่ออยู่กบั คําสวด เป็ นการเตรียมใจให้ พร้ อมก่ อนที่จะเจริญสมาธิ ภ าวนาอย่างลุ่ มลึ กต่อ ไป
25. งานวิใจ
พระพุทธศาสนามักพูดถึงเรื่องบุญ เรื่องบาป คนส่ วนใหญ่ ที่ม องไม่ เห็นก็ มกั จะไม่ค่อ ยเชื่ อ คิดว่า เป็ น
อุบายของคนโบราณในการสอนลู กหลานให้ ละชัว่ ทําดี คราวนี ้เรามาลองทํ าวิใจกันบ้ าง ว่า บุญบาปเป็ น
อย่างไร มีผลอย่างไรกับชี วิตของเราได้ อย่ างไรบ้ าง... ให้ ลองจับคู่สิ่งดีกบั สิ่ งเลวร้ า ยที่อ ยู่ตรงข้ า มกัน
เช่นการแบ่งเงิ นเดือนให้ คุณพ่อคุณแม่ใช้ เมื่ อให้ ท่านแล้ ว เรามีความรู้ สึกภาคภู มิใจสุ ขใจที่ได้ ตอบแทน
คุณท่านอย่างไร กับการที่เ ราโต้ เถี ยงท่านอย่างไม่พออกพอใจ เมื่อท่ านพรํ่ าบ่นสั่งสอนตักเตือนเรา เรา
มีความรู้ สึกแย่ๆ อย่างไร ลองจับคู่ของสิ่ ง ที่ตรงกันข้ ามกันอย่างนี ้บ่ อยๆ หมัน่ สังเกตใจของตนเอง ตอน
ที่ชื่นชมผู้ อื่น อย่างจริงใจ กับตอนที่นินทาว่ าผู้ อื่นลับหลังอย่ างสะใจ จิตของเรามีสภาพต่างกัน อย่ างไร
เพียงเท่านี ้ เราก็จะเริ่มรู้ แล้ ว ว่า เวลากระแสบุญหล่ อเลี ย้ งใจ ต่ างกับเวลากระแสบาปหล่ อเลี ย้ งใจ
อย่างไรบ้ าง
26. ของขวัญอันลา้ เลิศ
ถึงปี ใหม่ วันเกิด ขึ ้นบ้ านใหม่ เฉลิ มฉลองทีไร เราก็ต้องมานัง่ คิดกันพอดู ว่าจะหาของขวัญอะไรไปมอบ
ให้ แก่กนั และกัน นับเป็ นเรื่ องยากที่เ ราจะเดาใจผู้ รบั ว่า เขาจะถู กอกถู กใจในของขวัญของเราหรื อไม่ แต่
ไม่ว่ าเราจะมอบทรัพ ย์สินสิ่ งของที่มีค่ามากเพี ยงใดก็ตาม ก็จะไม่ มีอะไรเลิ ศไปกว่ าการให้ ธรรมะ เพราะ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสว่า “ธรรมทานชนะการให้ ทงปวง”
ั้
ทังนี
้ ้ก็เพราะว่า ธรรมะจะช่วยให้ ผ้ ู ร ับมี
ความสุ ขทังในโลกนี
้
้ และโลกหน้ า เปรี ยบได้ กับการมอบแผนที่ให้ กบั คน เดินทาง ทํ าให้ เขารู้ ว่ าจะไปสู่
จุดหมายอันแท้ จ ริงของชีวิต ได้ อย่ างไร ดังนัน้ เมื่อใดก็ตามที่ เรามองหาของขวัญ ไม่ ว่าจะเป็ นกระเช้ า
ผลไม้ กระเป๋ า เสื อ้ ผ้ า นาฬิ กา เพชรนิลจินดา ลองแนบหนังสื อหรื อซีดีธรรมะไปด้ วย เพราะจะช่วยให้
ผู้ รบั มีความสุ ขอย่างแท้ จริง
12

27. ชั่งใจ
ในแต่ละวันของชีวิต เมื่อ เราประสบพบเจอเหตุ การณ์ ต่ างๆ เราจําเป็ นต้ อง “ชัง่ ใจ” เพื่ อดูว่า จะเอา
อย่างไรกับแต่ละเรื่องราว จะตัดสิ นใจอย่างไรกับ เหตุการณ์ ที่มี คน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่ เหล่ านัน...
้ สิ่ ง
ที่ทําให้ เ ราไม่สามารถ “ชัง่ ใจ” ได้ อ ย่างแม่น ยํานันเรี
้ ยกว่า “อคติ 4” ได้ แก่ ความลํ าเอี ยงเพราะรัก
ลํ าเอียงเพราะเกลี ยด ลํ าเอียงเพราะเขลา และลํ าเอียงเพราะกลัว ความรู้ สึ ก 4 อย่ างนี ้เอง ที่คอยถ่ วง
ตาชัง่ ภายในใจเรา ทําให้ ตดั สิ นใจผิ ดพลาด เพราะไม่สามารถมองและเข้ าใจสิ่ งที่เกิดขึ ้นได้ ไปตาม
ความเป็ นจริง เพราะฉะนัน้ ในการตัดสิ นใจแต่ละครัง้ โดยเฉพาะการตัดสิ นใจในเรื่องสํ าคัญๆ ของชีวิต
เราต้ องเริ่มจากการปรับตาชัง่ ก่อน คื อการปรับใจให้ เป็ นกลาง จากนันจึ
้ งค่อ ยๆ ชัง่ ใจ โดยเปรียบเที ยบ
ระหว่าง “ข้ อดี” หรือ “ประโยชน์” และ “ข้ อเสี ย” หรื อ “โทษ” ของสิ่ งที่เกิดขึ ้น จากนันจึ
้ งหาข้ อสรุ ปอย่ าง
เป็ นเหตุเป็ นผล โดยอาศัยหลักธรรม แทนที่จะใช้ อารมณ์ ความรู้ สึกส่ วนตัวเป็ น เครื่องชี ้นํ า
28. กบนอกกะลา
มีคําพังเพยของคนโบราณที่เขาว่า “ทําตัวเหมื อนกบในกะลา” หมายถึงผู้ ที่มีมุมมอง ความรู้ และ
ประสบการณ์ ภายในขอบเขตอันจํ ากัด เพราะถูกปิ ดกันให้
้ อยู่แต่ในสภาพแวดล้ อมเดียวนานๆ เราจะซึ ้ง
ถึงคําพังเพยนี ไ้ ด้ อย่ างไร โดยไม่จํา เป็ นต้ องลองสร้ างกะลายักษ์ มาครอบตัวเองไว้ สักสามวัน เจ็ดวัน วิธี
ง่ ายๆ ของคนสมัยใหม่ ก็คือ ลองยอมเสี ยเงิ นสักพันสองพันบาท ซื อ้ ตัว๋ เครื่องบิ นไปเที่ ยวต่างจังหวัด
ในขณะที่เครื่องบิน กําลังเหิน อยู่เ หนือน่ านฟ้า ลองมองลงมาจากหน้ าต่ าง แล้ วคุณจะค้ นพบความจริง
บางอย่างเกี่ ยวกับมนุษ ย์ มนุษย์ส่วนใหญ่ ก็เหมือนกบในกะลา ที่มีอตั ตาอยู่ มากมาย ทังๆ
้ ที่แท้ จริงแล้ ว
พวกเขาเป็ นเพียงสิ่ งมีชีวิตเล็ กๆ ส่ วนอาคารบ้ า นเรื อนสิ่ งปลู กสร้ างอันหรู ห รายิ่งใหญ่ อลังการ ก็ ไม่ต่ าง
อะไรกับฝุ่ นของจักรวาลเท่า นัน้ แล้ วคุณจะได้ ข้อคิด อะไรดีๆ มากขึ น้ หากคุณนําภาพ Bird Eye View นี ้
มาน้ อมเป็ นข้ อคิดสอนตัวเอง
29. สุดท้ ายแต่ ไม่ ท้ายสุด
ในบรรดาธรรมทังหลายของพระสั
้
มมาสัมพุทธเจ้ านัน้

ความไม่ประมาทถือ ได้ ว่า มีความสํ าคัญที่สุด

และเป็ นคําสอนสุ ดท้ ายที่พระองค์ยํา้ เตือนก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ความไม่ประมาทอาจดูเหมือน
เป็ นสิ่ งง่ ายๆ ที่ใครๆ ก็เข้ าใจได้ โดยไม่ต้ องอธิ บายอะไรมาก แต่ในความเป็ น จริงแล้ วก็ เป็ นสิ่ งที่ร ักษา
เอาไว้ ได้ ยาก ต้ องประคับประคองเป็ น อย่ างดีด้วย “สติ” ตลอดเวลา เหมือนนักอเมริ กนั ฟุตบอลที่อ้ มุ ลู ก
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ฟุตบอลด้ วยความระมัดระวัง วิ่งฝ่ าคู่แข่งที่ จะเข้ ามาแย่ง จนกว่ าจะถึงฝั่ งตรงข้ าม แล้ วทําแต้ ม ได้ หาก
ลู กฟุตบอลหลุ ดมือเมื่ อไหร่ ก็ เป็ น อันอดได้ แต้ มนัน้ ชีวิตคนเราก็ไม่แพ้ อเมริ กนั ฟุตบอล กว่าเราจะไปถึง
จุดหมายปลายทางของชีวิต ต้ องฝ่ าวงล้ อมอุ ปสรรค และสิ่ งที่ล่อลวงใจทังหลายมากมาย
้
หากเรา
ประมาทในการดํา เนินชีวิต เผลอสติเมื่อ ไร ก็อ าจถู กศัตรู คือ กิเลสกระแทกล้ มกลางสนาม ไปไม่ถึงฝั่ ง
ดังที่ตงใจ
ั้
30. แบบบ้ านชาวพุทธ
พุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนที่น่ าสนใจอยู่มากมาย

ชาวพุทธจํ านวนไม่น้ อย

พระพุทธศาสนาโดยที่ไม่เข้ าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า มากนัก
บ้ านบนพื ้นดินที่ ไม่มีเสาเข็มเลย

ที่ศรัทธา

ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการสร้ าง

เมื่อใดที่สิ่งที่เ ป็ นที่ตงแห่
ั ้ งศรัทธานันเกิ
้ ดเปลี่ ยนแปลงหรือล่ มสลาย

เช่นศาสนบุคคล ศรัทธาของเขาเหล่ านันก็
้ พลันผันแปรตามไปด้ วย ในทางตรงกันข้ าม หากชาวพุทธมี
ศรัทธาที่พฒ
ั นามาจากปัญญา

คือความรู้ ค วามเข้ าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอย่างแท้ จ ริง

ยิ่งรู้ และเข้ าใจมากเท่ าไหร่ ก็เ ปรี ยบได้ กับการตอกเสาเข็มอันมัน่ คงลงไปในจิตใจ ความรู้ และความ
เข้ าใจไปตามความเป็ น จริงนี ้เอง เป็ น รากฐานที่ทําให้ เกิดศรัทธา เหมือนกับตัว บ้ า นที่ตงอยู
ั ้ ่ อย่ างมัน่ คง
ยากที่จะทรุ ดตัว หรือถล่ มลงมา เพราะเหตุจากสิ่ งที่เข้ ามากระทบกระเทือน
31. ปิ ดท้ ายสัญญา
การทําบุญแล้ ว อธิ ษฐานจิตเป็ น เรื่ องสํ าคัญในพระพุทธศาสนา

เพราะเมื่อ กําลังบุญมี มากพอ

คํา

อธิ ษฐานที่นึ กคิดเอาไว้ ก็จะเป็ นจริง ได้ ในที่สุด การอธิ ษฐานจิต จึงไม่ใช่ เรื่องเล่ นๆ ถ้ าหากใครอธิ ษฐาน
ไม่ร อบคอบ หรื ออธิ ษฐานส่ งเดช ก็อาจจะกลายเป็ นผลร้ ายกับตนเองได้ เ ช่นกัน ยกตัว อย่ างเช่นคนที่
อธิ ษฐานว่ าขอให้ สวยอย่างเดี ยว แต่ กลายเป็ นว่าสวยแล้ วต้ องกลายเป็ นภรรยาน้ อยของคนอื่น หรือ
ขอให้ รวย แต่กลายเป็ นเศรษฐี ที่มีแต่ความทุ กข์ แสวงหาแต่ทรัพ ย์ไม่ มีวนั ได้ พกั ผ่ อน หรือใครที่ อธิ ษฐาน
พร้ อมกับแฟนว่าขอให้ ได้ เ ป็ นเนื อ้ คู่กนั ทุ กชาติ ปรากฏว่ าบางชาติฝ่ายหนึ่งเกิดเป็ นมนุษ ย์ อี กฝ่ ายเกิด
เป็ นสัตว์ ก็ กลายเป็ น ปัญหาไป การอธิ ษฐานจึงเป็ น เหมื อนกับการเขี ยนหนังสื อสัญญา ว่ าเราจะทํา
อะไรบ้ าง และจะมีอะไรเกิดขึ ้น เราจึงต้ องอธิ ษฐานจิต อย่ างรอบคอบและระมัดระวัง และเพื่อความ
ปลอดภัย เราควรอธิ ษฐานปิ ดท้ า ยทุ กครังว่
้ า “ขอให้ คํ าอธิ ษฐานทังหมดนี
้
้ จงส่ งผลแต่ในทางดีงาม ที่
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เป็ น ประโยชน์สุขในฝ่ ายกุศลเท่านัน้ ไม่มีทุ กข์ มีโทษ และไม่ เป็ น ไปเพื่อบาปอกุศลใดๆ ต่อข้ าพเจ้ าและ
ผู้ อื่น”
32. จองเวร – จองบุญ
สมัยนี ้ใครๆ อยากได้ ร ถ อยากได้ ไอแพ็ด ไอโฟน รุ ่นใหม่ เขาก็จ องกัน ได้ ตงแต่
ั ้ สินค้ ายังไม่ ออกจําหน่ าย
นับเป็ นสิ่ งที่น่าทึ่งว่า บุญบาปนัน้ ก็จ องได้ เหมือนกัน
อย่างพระเทวทัต

แล้ ว เขาก็จองกันข้ ามภพข้ ามชาติได้ อี กเสี ยด้ วย

ซึ่งตังตนเป็
้
นศัตรู กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า

เริ่มจากชาติหนึ่งท่านแค้ นใจ เรื่ อง

ประโยชน์ทางการค้ ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในชาตินนั ้ ท่านจึงกําทรายไว้ ในมือ แล้ วอธิ ษฐานขอจอง
เวรนับภพนับชาติ ไม่ ถ้วน

เท่า กับเม็ดทราย

นับแต่นนมา
ั้

ท่านก็คอยสร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั

พระพุทธเจ้ า จนถึงพระชาติสุดท้ า ยเลยที เดียว ในทางตรงกันข้ าม ท่านอนาถบิณฑิ กเศรษฐี และมหา
อุบาสิ กาวิสาขา เป็ นเป็ นเลิ ศฝ่ ายอุบาสก และอุ บาสิ กา ทังสองต่
้
างก็เคยประทับใจในมหาอุบาสก และ
มหาอุ บาสิ กาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าองค์ก่อนๆ ในอดีต จึงอธิ ษฐานจิต ขอให้ ได้ เ ป็ นมหาอุ บาสก
และมหาอุบาสิ กาบ้ างในอนาคต นับเป็ นการจองบุญล่ วงหน้ าหลายภพหลายชาติ แล้ วในที่ สุดท่านก็ได้
สมปรารถนา ดังนัน้ หากเราอยากเป็ น อะไรดีๆ สักอย่าง อย่างเช่น เป็ น มหาเศรษฐี ใจบุญ เป็ น
นายกรัฐมนตรีผ้ ู มีความรู้ และคุณธรรม ก็อย่าลังเลใจ สามารถจองกันได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้
33. ให้ ชีวิตเป็ นของขวัญ
เคยบ้ างไหม ที่เ ราเห็ นปลารอคอยความตายอยู่ที่แผงในตลาด เห็นด้ วงนอนหงายท้ องตะเกี ยกตะกาย
ขอความช่ว ยเหลื อ หรือ เห็นลู กหมาลู กแมวตกท่ อร้ องครวญคราง วิ กฤตเหล่ านี ้ย่ อมเป็ นโอกาสสํ าหรับ
เหล่ า “ฮีโร่ ” เสมอ เพียงแต่ใช้ มือของคุณบันดาลให้ พวกเขารอดชีวิต แม้ คุณอาจไม่ เข้ าใจคําขอบคุณ
ของพวกเขา แต่คุณก็จะสามารถสัมผัสได้ ว่าพวกเขาดีใจมากเพี ยงไรที่ ได้ ชีวิต เป็ นของขวัญ แล้ วคุณก็
จะอิ่มใจเล็ ก ๆ ที่ได้ รบั บทฮีโร่นี ้
34. คาถามยามเช้ า
จะว่าไปแล้ ว ชี วิตคนก็คล้ า ยชีวิตนก ตื่นแต่ เช้ าเพื่ อโบยบิ นออกจากรัง ไปหากิน ตกเย็น ก็กลั บสู่ รงั
วนเวี ยนอยู่เช่ นนี ้จนหมดลมหายใจ อาจจะมี บางคนที่ตื่นมาแล้ วถามตัว เองว่า “วันนี เ้ ราตื่ นมาทํ าไมกัน
นะ” “ทําไมเราต้ องตื่น” “มนุษย์ห ายไปเฉย ๆ ไม่ได้ เ หรอ” “ทุ กอย่างยุติลงเพียงแค่นี ้ไม่ได้ เ หรอ ทํา ไม
ชีวิตต้ องดําเนินต่ อไป” หากมนุษย์ทุ กคนถามตัวเองเช่ นนี ้ทุกเช้ า โลกของเราจะน่า อยู่ขึ ้น เพราะเมื่อมี
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คําถาม ย่ อมมี การแสวงหาคําตอบ เช่นเดี ยวกับเจ้ าชายสิ ทธัต ถะที่ท รงตื่นบรรทมแล้ วพบกับคํา ถามใน
ใจ เป็ นเหตุให้ ละทิ ้งพระราชวังเพื่อแสวงหาคําตอบนัน่ เอง
35. เลือกคู่เหมือนซือ้ หุ้ น
การเลื อกใครสักคนมาเป็ นคู่ชี วิตก็คล้ า ย ๆ กับการซื ้อหุ้ น ตอนซื ้อเราก็พิจารณาอย่ างรอบคอบแล้ วว่าดี
แน่ ดูงบการเงิ น ดูผลประกอบการ ดูทีมงานผู้ บริห าร แต่การลงทุนย่อ มมีความเสี่ ยง บางคนก็สามารถ
รักษาความดี เอาไว้ ได้ เหมือนตอนคบกันใหม่ ๆ ผลตอบแทนคือ กํา ไร แต่บางคนกลับเปลี่ ยนไปอย่ างไม่
น่าเชื่อ ผลที่ได้ คื อขาดทุน อย่ างย่อ ยยับ ต้ องทนอยู่ ไปอย่ างขมขื่น เข้ าเนื ้อทุกวัน บางคนก็ทนอยู่จนตาย
จากกันไป บางคนก็หย่ าร้ าง ยอมขาดทุ นขายหุ้นทิ ้ง แม้ ชีวิตคู่จะน่าดึงดูดน่าลิ ม้ ลอง แต่ก็มีความเสี่ ยง
อยู่นนั่ เอง
36. พระผู้สร้ าง...
คนสมัยนี ้นิยมบูช าพระผู้ สร้ าง ด้ วยเชื่ อว่า... ท่านจะให้ คุณให้ ประโยชน์ได้ ถ้ า ทํา การสั กการะนับถือ ยก
ย่อง และจะถูกทํ าโทษ หากไม่น ับถือ จึงพากันจุดธู ปจุด เทียนกราบไหว้ อยู่ ทุกเช้ าคํ่า อธิ ษฐานจิตขอพร
ต่างๆ แต่ทว่า... กลับลื มพระผู้ สร้ างที่อ ยู่ในบ้ าน คือคุณพ่อ และคุณแม่ ผู้ ให้ กําเนิด ทังสร้
้ าง และเลี ย้ งดู
จนเติบใหญ่ ให้ ความรักและความเอาใจใส่ เป็ น อย่ างดี พ่อและแม่ คือพระผู้ สร้ าง ที่เราต้ องกราบไหว้
ยกย่องบูช าอยู่เช้ าคํ่า จัดหาพวงมาลั ยดอกไม้ อาหารคาวหวานรสเลิ ศมามอบให้ กับท่ าน แล้ วขอพรอัน
ประเสริฐ... แล้ วเราจะมีความสุ ข มีความเจริญ อย่ างแท้ จริง เพราะเมื่อลู กหลานของเรา ได้ เห็ นเราทํา
เป็ นแบบอย่าง เมื่อ ถึงคราวของเราบ้ าง ลู กหลานก็จะปฏิบตั ิต่ อเราเฉกเช่นเดี ยวกัน เพราะใครๆ ก็มี
ความสุ ข เมื่อคนที่เรารักที่สุด ดูแลเอาใจใส่ เราเป็ นอย่างดี
37. คบกับใคร... ก็ไปอย่ างนัน้
คนสองคนเป็ นเพื่อ นกัน... คนหนึ่งเป็ นหวัด ทังไอ
้ ทังจามอยู
้
่ตลอดเวลา กับอีกคนหนึ่งแข็งแรงสุ ขภาพดี
คบกัน ไปเรื่อ ยๆ อยู่ด้ว ยกันบ่ อยๆ ไม่ นานก็กลายเป็ นหวัดทังสองคน
้
ยิ่งไม่ต้ องพูดถึง ถ้ าหากคนห้ าคน
เป็ นเพื่ อนกัน สี่ คนเป็ นหวัด แข็งแรงอยู่คนเดี ยว ไม่ นานก็ติดหวัดกันงอมแงม การคบคนก็เ ป็ นอย่างนัน้
หากเราคบกับเพื่อนที่ติดสุ รา เสพยา แสวงหากิ๊ก รักการพนัน บอล คบคนเดี ยว ก็อาจจะเป็ น ไปด้ วยใน
ช่วงเวลาระยะหนึ่ง ป่ ว ยการจะพูดถึงคบเพื่อนที่มี อาการแบบนี ้ ถึงสี่ ห้าคน... ใช้ เ วลาไม่ นาน เราก็พลอย
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ติดไปด้ ว ย... มีเพื่ อนแย่ๆ อย่างนี ้สักสิ บคน ก็ ไม่อ าจเที ยบการมีเพื่ อนดีๆ สักคนสองคน แต่ ถ้าหาเพื่อนดี
ไม่ได้ เลย พระท่านบอกว่า “อยู่คนเดียวดีกว่า”
38. รางวัลที่ 1
ผู้ ชายไทยแท้ ทุ กคนเกิดมาเหมือ นถู กล็ อตเตอรี่ร างวัลที่ 1 ทําไมน่ะหรือ ? ก็เพราะว่า ทุกคนมีสิทธิ์ ที่จะได้
“บวช” เป็ นพระภิกษุ ทรงคุณธรรมเพื่อสื บทอดพระพุทธศาสนา นับเป็ น บุญใหญ่ ที่ไม่ต้องเสี ยเงิ นเสี ย
ทอง เหน็ดเหนื่อ ยเมื่อล้ าอะไรมากมาย ก็สามารถรับรางวัลชิ ้นใหญ่ สําหรับชี วิตให้ กับตนเอง และ
บุพการีผ้ ู ให้ กํา เนิด แต่กลั บมีน้อ ยคนนักที่นําล็ อตเตอรี่ใ บนี ไ้ ป “ขึ ้นรางวัล”... ใช่แล้ วครับ... เหมื อนมีล็อ
ตเตอรี่ร างวัลที่หนึ่งติดตัวอยู่คนละใบ แต่ไม่ยอมเอาไปขึ ้นรางวัล รอจนหมดอายุ ก็ หมดสิ ทธิ์ ได้ ร างวัล
สุ ดท้ ายก็ ไม่มี บุญบารมีใหญ่ ๆ ติดตัว ละโลกไปแล้ ว เวลาอยู่ต่อหน้ าพญายม ท่า นก็คงได้ แต่ ถอนใจ
แทน เพราะฉะนัน้ เรี ยนจบแล้ วก็ค วรรีบ บวชเรียน ก่ อนที่จะแต่งงาน เพราะถ้ าแต่งงานแล้ ว ก็ยากที่ จะ
หาโอกาสบวชได้ โดยสะดวก
39. รางวัลที่สอง กับรางวัลเลขท้ าย
ลู กผู้ หญิ งทุกคนเกิดมาล้ วนได้ สิทธิ์ พิเศษในการสร้ างสรรค์โลกใบนี ้ ด้ ว ยการให้ กําเนิด บุตร ไม่ว่า จะเป็ น
หญิ งหรือชาย ก็ล้ว นเป็ นอนาคตของพระพุทธศาสนา และโลกใบนี ท้ งสิ
ั ้ น้ ใครได้ ลูกชาย ถือ ว่า ถูกล็ อต
ตารี่ร างวัลที่สอง หากสามารถฟูมฟั กลู กชายเจริญ เติบโต และได้ บวชเรี ยนในพระพุทธศาสนา พ่อแม่
ผู้ ให้ กําเนิด ย่อมพลอยได้ บุญใหญ่ ไปด้ ว ย ยิ่งมีหลายคน เหมือนถูกหลายใบ แต่ถ้าหากใครไม่มีลูกชาย
มีแต่ลูกสาว ก็สามารถส่ งเสริมให้ เป็ น อุบาสิ กา ถือศีล บวชชีพ ราหมณ์ คอยเป็ น กําลังสนับสนุน ก็ยงั ได้
ชื่อว่า ถูกรางวัลเลขท้ าย มี บุญบารมีติดตัว ไป... ใครที่ ไม่มี บุตรเลยสักคน ก็สามารถลงมือ ปฏิ บตั ิด้วย
ตนเอง และคอยเป็ นเจ้ าภาพส่ งเสริมให้ ผ้ ู อื่ นบวช และถือศีลปฏิ บตั ิธรรม อย่างน้ อ ยก็ ได้ ชื่อ ว่า ถูกเลข
ท้ ายสองตัว... ได้ บุญเหมือนกัน
40. กฎแห่ งกรรม
ประเทศทุ กประเทศในโลกใบนี ้ ล้ วนมี กฎหมายคอยควบคุม การดําเนิน ชีวิตของประชาชน ให้ อยู่ ร่ว มกัน
อย่างผาสุ ก ใครทําดี ก็ อยู่ อย่ างมีความสุ ข ใครทํ าผิ ด ก็ต้องถู กลงโทษ แม้ แต่ระหว่ างประเทศ ก็ยงั มี
กฎหมายสากล ข้ อตกลงระหว่ างประเทศ กฎของสหประชาชาติ ฯลฯ คอยควบคุมอี กชัน...
้ ส่ วนใหญ่
เราก็จะเห็นและมีโอกาสได้ ศึ กษากันแต่เพี ยงเท่านี ้ ยังมีกฎอีกกฎหนึ่ง ซึ่งมีอํานาจครอบคลุ มกว้ างขวาง
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ขึ ้นไปอีก ใช้ ค วบคุมสรรพสัตว์และสรรพสิ่ งไว้ โดยรวม ไม่ว่ าจะเป็ นมนุษ ย์ เทวดา สัตว์ ภูติ ผี วิญญาณ
กฎนี ้เรียกว่ า “กฎแห่งกรรม” หรื อ “Law of Karma” ถือเป็ นกฎสากล ที่ใช้ ควบคุมสรรพสัตว์ เอาไว้
ทังหมด
้
แม้ จะเป็ นกฎที่ยิ่งใหญ่ อยู่ เหนือ กฎทังมวลที
้
่มนุษ ย์ตงขึ
ั ้ ้น แต่ก็มีคําจํ ากัดความง่ า ยๆ ว่า “ทําดี
ได้ ดี ทําชั่ว ได้ ช ั่ว” เราทุกคนอยู่ ภายใต้ กฎนี ้ ไม่จําเป็ นต้ องมีท นาย ไม่ต้องยื่นฟ้ อง ไม่ต้องสู้ คดี เพราะว่า
ทําอย่างไรก็ได้ อย่างนัน้ โดยอัตโนมัติ ต่างแต่ว่าช้ าหรือเร็วเท่านันเอง
้
41. ของหาย... อย่ าใจหาย
ใจของคนเรานี ้ช่างน่าแปลก เพราะเพี ยงแต่เราเปลี่ ยนมุมมองแห่งความคิด โลกก็อ าจพลิ กไปทังใบ
้
แม้ ว่าทุ กสิ่ งทุกอย่างยังคงเหมื อนเดิม ถ้ าหากมีใครสักคนมาขโมยสมาร์ท โฟนตัวโปรดของเราไป แน่ละ
ว่า ไม่เพี ยงแต่ต้องซื ้อใหม่ เท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงเบอร์โทร คลิ ปวีดีโอ ภาพถ่า ย และข้ อมูลส่ วนตัว
มากมาย ที่เ ราต้ องสู ญเสี ย แล้ วส่ วนใหญ่ ก็มกั จะไม่ได้ คืน ถ้ า เราเลื อ กที่จะเสี ยใจ เหตุเพราะแห่งความ
หวงแหนเสี ยดายเหนี่ยวรังใจเอาไว้
้
ก็เท่า กับว่า เราเลื อ กที่จะมีความทุ กข์ใจ เสี ยใจ ไปนานอี กหลาย
เดือน แต่ถ้า เราเพียงแต่เปลี่ ยนมุม มองแห่งความคิดว่า ไหนๆ ก็ไม่ได้ คืนอยู่แล้ ว ขอยกสมาร์ตโฟนนัน้
ให้ กบั ผู้ ที่เ อาไปได้ ใช้ ประโยชน์ หรือจะขายเอาเงิ นมาเลี ย้ งชีวิต แบ่งปันครอบครัวของเขาให้ มีความสุ ขก็
แล้ วกัน เพียงเท่า นี ้ ความเศร้ าเพราะห่วง ก็แ ปรเปลี่ ยนเป็ นความสุ ขที่ ได้ ให้ กลายเป็ นว่ าได้ บุญจากการ
ให้ ทานเสี ยอีก และเป็ นการอโหสิ กรรมไปในตัว สมาร์ ทโฟนจากไปแล้ ว ไม่มี วนั ได้ คืน ต่ างแต่ว่าเรา
เลื อกที่จะคิดอย่างไรกับมัน ก็เท่านันเอง
้
42. ยิม้ แทนใจ
เมืองไทยเป็ นเมื องยิ ้ม... รอยยิ ้มนันสามารถบอกอะไรแทนใจได้
้
หลายๆ อย่ าง โดยที่ ไม่ต้องเอ่ยปากพูด
ออกมา ถ้ ายิ ม้ ตอนพบหน้ า กัน นัน่ หมายถึง “สวัสดี” ถ้ ายิ ม้ ตอนจากกัน ย่ อมหมายถึง “ลาก่อน” ถ้ า ยิ ้ม
ตอนมีคนทํา อะไรผิ ดพลาด แปลว่ า “ไม่เ ป็ นไร” ถ้ า ยิ ้มตอนมีคนทํา อะไรสํ า เร็จ แปลว่า “ยินดีด้ วย” ก็มี
บางโอกาสเหมือนกัน ที่ร อยยิ ้มอาจให้ ความหมายที่คลุ มเครือ เพราะอี กฝ่ ายอาจตีความผิ ด ทางที่ดี เรา
อาจเพิ่ม เติมถ้ อยคํ าอี กเล็ กๆ น้ อ ยๆ ส่ งไปพร้ อมกับรอยยิ ม้ เพื่ อแสดงความชัดเจน เช่ นเวลาเพื่อนโดน
ทําโทษ หากยิ ม้ เฉยๆ เขาอาจคิดว่าหัวเราะเยาะเย้ ย ถ้ าเราพูดเสริมสักนิด ว่า “สู้ ๆ นะเว้ ย เอาใจช่ว ย”
ความรู้ สึ กดีๆ ก็จะไม่สูญเปล่ า ถ้ าหากใครที่เคยยิ ม้ แล้ วมี วนั หนึ่งเขาไม่ ยิ ้ม แปลว่า วันนันเขาอาจมี
้
ปัญหาหรืออุ ปสรรคในชีวิต อาจกํ าลังต้ องการกําลังใจจากใครสักคน หรือ อยากอยู่เงี ยบๆ ไม่ยุ่ง กับใคร
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รอยยิ ้มจึงมีค วามหมายและเป็ นประโยชน์ต่อทังผู
้ ้ ให้ และผู้ รบั แล้ วถ้ าใครยิ ม้ มา เราก็ค วรยิ ้มตอบ ถ้ า
ทุกคนหมัน่ ยิ ้มให้ แ ก่กนั และกัน

บรรยากาศในสังคมตรงนันก็
้ จะดีขึ ้น การกระทบกระทัง่ จะน้ อยลง

ในขณะที่ส่งเสริมมิตรภาพที่ยงั่ ยืน
43. “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ”
หากจะมีโพลล์ สํานักไหน ทํา การสํ ารวจว่า ฝรัง่ กับคนไทย ใครพูดคําว่ า “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ”
มากกว่ ากัน ก็ จะเป็ น ประโยชน์ม ากที เดียว เราอาจมองว่า คําสองคํานี ไ้ ม่มีค วามหมายอะไรมากนัก แต่
จริงๆ แล้ ว มันสามารถเป็ นดรรชนี ชี ้วัดความเจริญของสังคมนันๆ
้ ได้ ดีอี กประการหนึ่งทีเดี ยว ที่
สหรัฐอเมริกา เวลาลงจากรถเมล์ ผู้ โดยสารจะขอบคุณพนักงานขับรถ เวลาลู กค้ าทํ าผมเสร็จ ก็ จะ
ขอบคุณช่างทํ าผม เวลาบริ กรมาเสริ์ฟอาหาร ลู กค้ า ก็จะขอบคุณ เวลามีใครทําอะไรให้ สักอย่ าง แม้ จะ
เล็ กๆ น้ อยๆ เขาก็จะ “ขอบคุณ” กัน อย่ างง่ ายๆ และเมื่อ ถึงคราว “ขอโทษ” ก็เช่นเดี ยวกัน หากต้ องเดิน
ผ่ านแล้ วเบี ยดกัน เล็ กน้ อ ย เขาจะพูดก่อนว่า “ขอประทานโทษครับ (excuse me)” หรื อถ้ าทํา อะไร
พลาด เขาก็จะขอโทษกัน แม้ ว่าจะพูดผ่ านๆ ไม่ได้ ตงใจอะไรมาก
ั้
แต่ม ันก็มีผลต่อจิตใจของทุกๆ คนใน
สังคม เพราะคําว่า “ขอบคุณ” บอกให้ ทราบถึงความตระหนักในความดีที่ อีกฝ่ ายมีต่อผู้ พูด ในขณะที่
คํา “ขอโทษ” บ่งบอกถึงความตระหนักถึงความผิ ดพลาดที่ผ้ ู พูดอาจมีต่ อ อีกฝ่ าย นับเป็ น การให้ เกี ยรติ
กันและกันอยู่เสมอ แม้ แต่พ่อแม่ ก็ขอโทษและขอบคุณลู กได้ แม้ แต่หวั หน้ าก็ข อบคุณ และขอโทษ
ลู กน้ อง หรือครู อาจารย์ ก็ข อบคุณและขอโทษลู กศิษ ย์ ได้ หากพิจ ารณาแล้ วว่า มันเป็ นสิ่ งสมควร ลอง
เอามาใช้ ดูบ่อยๆ แล้ วคุณอาจพบว่า บรรยากาศในสังคมจะดีขึ ้น
44. ฮวงจุ้ยดี
ชาวเอเชี ยเป็ นจํานวนไม่น้อ ยมีความสนใจในเรื่องฮวงจุ้ ย จึงสังเกตได้ ว่ า อาคาร บ้ านเรือน ห้ องหับ มี
การตกแต่งและออกแบบ ตามหลักฮวงจุ้ย บ้ างก็ทํ าตามหลั กฮวงจุ้ยจนสถานที่ดูแปลกๆ บ้ างก็ ทุ่มเท
งบประมาณและเวลาให้ กับเรื่ องฮวงจุ้ยอย่ างเต็มที่

เพื่อแลกกับการประสบความสํ าเร็จ

ซึ่งก็ ยงั ไม่

สามารถสรุ ปได้ ว่ า ฮวงจุ้ยทํ าให้ ประสบความสํ าเร็ จ หรือ เป็ น เพราะความรู้ ความสามารถและกําลังบุญ
ของตน อย่ างสํ านักงานใหญ่ บริษัทไมโครซอฟท์ ในมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นธุ รกิจ
ขนาดใหญ่ ทํา กํา ไร และประสบความสํ า เร็จ มาก ก็ สร้ างอาคารสถานที่ตามความเหมาะสม ไม่ได้
พึ่งพาหลักฮวงจุ้ยแต่อ ย่างใด ไม่มีศ าลพระภูมิ ไม่มีศาลพระพรหม แต่บริษัท ก็ดําเนินกิจ การไปได้ อย่ าง
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ราบรื่นตามสมควร และประสบความสํ า เร็จ หากเราจะทําความเข้ าใจเรื่ องฮวงจุ้ยจริงๆ ก็คงจะคล้ าย
หลักวิชา “สถาปัตยกรรม” หรือ “ตกแต่งภายใน” ของสมัยโบราณ ที่มุ่งเน้ นการออกแบบและทําสถานที่
ให้ น่าอยู่ น่าอาศัย น่าทํ างาน เพื่อ เอื ้อต่ อการประสบความสํ าเร็จในชีวิต ไม่ว่ าจะเป็ น เรื่ องครอบครัว
หรือเรื่องหน้ าที่การงาน ดังนัน้ หากเราจะพึ่งพาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย เราควรจะทํ าความเข้ าใจประวัติ
ความเป็ นมา และวัตถุประสงค์ที่แท้ จริงของฮวงจุ้ย ซึ่งจะต้ องนํามาปรับใช้ อ ย่างสมดุล เข้ า กับยุคสมัย
ด้ วย
45. Forgive But Don’t Forget
ในขณะที่โลกของเราหมุน ไปเรื่อ ยๆ แน่ นอนครับว่ า เป็ นธรรมดาที่คนเราที่อ ยู่ร่ว มกัน เป็ นสังคมในโลก
ใบนี ้ ก็คงจะต้ องทําผิ ด ล่ วงเกิน กันและกันบ้ าง แม้ ว่ าจะเป็ นคนที่รักกันมากๆ อย่ างคนในครอบครัว
หรือเพื่ อนที่สนิทกันจริงๆ ไม่เ ว้ นแม้ แต่น ักบิน อวกาศที่ ออกไปนอกโลกแล้ ว ก็อ าจจะกระทบกระทัง่ กัน
บ้ าง เพราะไม่มีใครสมบูรณ์ พ ร้ อม 100% ทุกคนมีข้อ บกพร่ อง เราจึงต้ องพร้ อมที่จะให้ อภัยกันและกัน
อยู่เสมอ แต่ไม่ค วรลื มเรื่องราวแห่งความผิ ดพลาดนัน้ เพราะสามารถนํ ามาเป็ น กรณี ศึ กษาเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุ งต่อ ไปได้ ในขณะที่ ความแค้ น และความขุ่นเคือง ไม่พอใจนัน้ ได้ หมดไปจากใจ
แล้ ว การอาฆาตจองเวรก็เหมื อนมีฟืนดุ้นใหญ่ สุ มค้ างอยู่ในหัวใจ เมื่ อเราปลงใจให้ อ ภัยได้ ก็เหมือน
การดึงดุ้นฟื นสุ มไฟนันออกจากใจ
้
คนที่ให้ อ ภัยผู้ อื่น ได้ อ ย่างง่ า ยๆ มักจะเป็ นคนที่มีความสุ ขอยู่เสมอ
ทังนี
้ ้ก็เพราะว่า When you give, you will get. When you forgive, you won’t regret.
46. มาอวยพรกันเถอะ..
ทุกวันนี ้ ประเทศไทยมีจํานวนพระสงฆ์น้อ ยลง เมื่อเที ยบกับประชากรโดยรวมที่ เพิ่มมากขึ ้น เป็ นผลให้
คนไทย มีโ อกาสได้ ร ับพรจากพระน้ อ ยลงอย่ างน่าใจหาย... คนที่จะให้ พร แล้ วผู้ อื่นยินดีร ับนัน้ มักต้ อง
เป็ นผู้ ที่ประเสริฐกว่าคนทั่วไป เช่ นพระให้ พรญาติโ ยม พ่อแม่ให้ พรลู กหลาน ผู้ เฒ่าให้ พรเด็กๆ สํ าหรับ
คนทัว่ ไป เราให้ พรวันเกิด พรวันแต่ง และวันพิเศษต่างๆ ใครก็ต ามที่ให้ พรผู้ อื่ น... คนนันเป็
้ นผู้ ประเสริฐ
มีจิตใจอันงดงาม และการให้ พรนัน้ ก็สามารถทํา กันได้ ทุกคน ถ้ าทุ กคนต่างให้ พรซึ่ง กันและกันบ่ อยๆ
โลกจะน่าอยู่ขึ ้นอี กมากมาย โดยไม่ต้องกังวลนักว่ า พรนันจะกลายเป็
้
นจริงหรื อไม่ด้ว ยซํ ้า เช่น บอกว่า
“ขอให้ ได้ เงิ นเดือนขึ น้ ไวๆ นะ” “เดินทางโดยปลอดภัยนะ” “นอนหลั บฝั นดีนะ” “ขอให้ หายป่ วยไวๆ นะ”
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“ขอให้ ลูกๆ เป็ น เด็กเก่งและดีกนั ทุกคนนะ” “ขอให้ โชคดีรํ่ ารวยนะ” ให้ เราหาโอกาสให้ พรกันและกัน อยู่
เสมอ แล้ วคุณจะพบว่า ดรรชนีความสุ ข จะทําลายสถิติครังใหม่
้
47. ธรรมะกับไลฟ์ สไตล์ ใหม่
ชีวิตของคนยุคใหม่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ วตามกระแสสังคมและเทคโนโลยี จากแต่ ก่อนที่ วดั เคย
เป็ นศูน ย์กลางของชุม ชน การศึ กษาเล่ าเรี ยน และการรักษาศีลปฏิบตั ิธรรม มาเดี๋ ยวนี ้เปลี่ ยนแปลงไป
มาก ผู้ คนอยู่กนั อย่ างแออัดในห้ องเล็ กๆ ของคอนโดมิเนี ยม ไม่มีที่ให้ วางโต๊ ะหมู่บูช าสํ าหรับสวดมนต์
ไหว้ พระอย่างเป็ น กิจจะลักษณะ หมู่บ้า นจัดสรรผุ ดขึ ้นเป็ นดอกเห็ด ล้ อมรัว้ มีประตู มียามอย่างดี เป็ น
ชุมชนยุคใหม่ ที่มีสโมสร สระว่า ยนํ ้า สนามเทนนิส แต่ ไม่มี วดั เหมื อนหมู่ บ้า นยุค ก่อน และไม่ มีพระมา
บิณฑบาตทุ กเช้ า ทุกคนทํ างานวันจันทร์ ถึงศุกร์ หรือ เสาร์ วัน หยุดคือ วันสุ ดสัปดาห์ ไม่ใช่ วนั พระ ทุก
คนหมดเวลาไปกับจราจรที่ติดขัด ง่ วนอยู่กับสมาร์ ทโฟน เกมออนไลน์ ละครตอนคํ่า และเฟสบุ๊ค น้ อย
คนที่จะมีอารมณ์ ดีมากราบพระอาราธนาศีลสวดมนต์ก่อนนอน ถึงเวลาแล้ วที่ เราต้ องปรับธรรมะให้ เข้ า
ไลฟ์สไตล์ ... หาโต๊ ะหรือหิ ้งพระเล็ กๆ มาตังพระพุ
้
ทธรู ปสวยๆ ไว้ ในคอนโด จุดเทียนหอมสวยๆ หรื อเปิ ด
ตะเกียงแสงไฟหลอดแอลอีดีบูชา ปลู กดอกไม้ ที่ ระเบี ยง เอาไว้ ไหว้ พ ระบ้ าง หาหนังสื อธรรมะดีๆ จาก
เซเว่น มาอ่ าน ไม่ ว่าจะของท่ าน ว. วชิรเมธี หรือพระมหาสมปอง มีกระปุ กหยอดเงิ นทุกวันเก็บไว้ ทํ าบุญ
เมื่อ ไปวัด หาซีดีสนทนาธรรม หรือเพลงธรรมะ มาฟั งในรถระหว่างจราจรติดขัด กด Like ท่าน ว. วชิร
เมธี ในเฟสบุ๊ค เพื่อ อ่านธรรมะเด็ดๆ ทุกวัน มี ปัญหาชีวิตหรื อสงสัยอะไร โพสต์ถามได้ ในเว็บบอร์ด
ธรรมะของโลกออนไลน์ อย่างลานธรรม และพลังจิต
48. ยมทูต VS. เทวทูต
ในยุคสมัยนี ้ ประเทศไหนๆ ก็ มีทูต หรือ Ambassador กันทังนั
้ น้ ถื อว่ าเป็ นบุคคลสํ าคัญที่เป็ นตัวแทน
ของแต่ละประเทศ... ทังนี
้ ้ก็ไม่ เว้ นแม้ แต่ เมืองนรก และเมืองสวรรค์... ในขณะที่เมื องนรก (หรือภาษา
พระเรียกว่ า “ยมโลก”) มีทูตที่ เรี ยกว่า “ยมทูต” คอยทําหน้ าที่ร ับตัวคนที่ต ายแล้ ว ไปพิจ ารณาคดี ตัดสิ น
ความดีความชัว่ ที่เคยทํ าเอาไว้ เมืองสวรรค์เขาก็มี ทูต ที่เรีย กว่ า “เทวทูต” หรื อ ทูตเทวดา ที่คอยทํา
หน้ าที่เตือ นใจมนุษ ย์ ไม่ใ ห้ ประมาทในชี วิต ตังใจทํ
้ าความดีสั่งสมบุญกุศลยิ่งๆ ขึ ้นไป เทวทูต ต่ างจาก
ยมทูต คือ เทวทูตนี ้สามารถมองเห็นได้ ตงแต่
ั ้ เ รายังมี ชีวิตอยู่ ในขณะที่ ยมทูต จะมาหาตอนที่คนเรา
ตายไปแล้ วเท่ านัน...
้ เทวทูต มีอ ยู่ด้ว ยกัน 4 กลุ่ ม ไม่มีใครแต่งตัวเหมือนลิ เ ก มีปีก หรือถื อไม้ เท้ าวิเศษ
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เหาะมาหา... เพราะเทวทูตทัง้ 4 ได้ แก่ (1) คนแก่ (2) คนเจ็ บป่ ว ย (3) คนตาย และ (4) สมณะนักบวช
เราทุ กคนสามารถพบกับเทวทูตได้ ในทุกวันของชีวิต เมื่อพบแล้ วเทวทูตก็จะเตื อนเรา สอนใจเราว่า อย่า
ประมาทชะล่ าใจ เพราะสักวัน เราก็ต้ องแก่ ต้ องเจ็ บป่ วย และต้ องตาย และจะต้ องวนเวียนเป็ น อยู่
อย่างนี ย้ าวนาน เว้ นแต่เ ราจะทํ าตัวเหมือนเทวทูต ประเภทสุ ดท้ าย คือ นักบวช ที่สลัดตนจากความสุ ข
ทางวัตถุภายนอก แล้ วมุ่งแสวงหาความหลุ ดพ้ นภายใน นัน่ เอง...
49. ธรรมะสาหรั บสัตว์ เลีย้ ง
คนเราเดี๋ยวนี ร้ กั สัตว์ เลี ย้ งกัน มาก ทังน้
้ องหมา น้ องแมว ที่คอยเป็ นเพื่ อนแก้ เหงา และให้ ความสุ ข กับเรา
เหมือนเป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครัว... แม้ น้องหมา น้ องแมว จะตายจากไปแล้ ว เราก็อ ยากให้ พวกเขา
จากไปอย่ างมีความสุ ข บ้ างก็จดั พิธี ทํา บุญอุทิศส่ วนกุ ศลไปให้ เชื่ อหรื อไม่ว่า พวกเขาอาจจะกลายเป็ น
เทวดานางฟ้ากัน ก็ได้ เพราะในคําสอนพระพุทธศาสนา ก็ เคยมี เรื่ องเล่ าของน้ องหมา ที่คอยทํา หน้ าที่
ร.ป.ภ. ให้ กบั พระ กบที่เพลิ นอยู่กับเสี ยงพระเทศน์แ ม้ ไม่ เข้ าใจ หรื อค้ างคาวที่ฟังพระสวดมนต์ ตายแล้ ว
ไปเกิดเป็ นเทวดาอยู่ในสวรรค์ เพราะ “ใจ” ของพวกเขาเป็ น “กุศล” เพราะฉะนัน้ ใครที่มีสัตว์เลี ย้ ง ทัง้
น้ องหมา น้ องแมว เราต้ องเลี ย้ งดูให้ ดี ให้ พ วกเขาอยู่อ ย่างมีความสุ ข และได้ บุญ กับเราบ้ าง เช่น คอย
สวดมนต์ให้ ฟัง หรือสอนให้ ต้ อนรับพระที่มาบิณฑบาตอยู่หน้ า บ้ าน ทําบุญแล้ วก็พูดกับพวกเขาดีๆ ว่า
“แบ่งบุญให้ ด้ วยนะ” เมื่อพวกเขาตายแล้ ว ก็ทํ าบุญอุ ทิศไปให้ พร้ อ มกับอวยพรพวกเขาบ่ อยๆ ว่า ให้ ได้
เกิดเป็ นคนแล้ วได้ สร้ างบุญนะ อย่ างไรก็ตาม เราต้ องระมัดระวังใจ ไม่ให้ ผูกพัน ยึดมัน่ อยู่ กบั สัตว์เลี ย้ ง
มากเกินไป ไม่อย่างนันเราอาจเกิ
้
ดเป็ นน้ องหมา น้ องแมว เสี ยเอง
50. สุขใจเหมือน “พรหม”
อยู่กรุ งเทพฯ เดินไปทางไหนก็ เจอศาลพระพรหม ไม่ ว่าจะเป็ นสถานที่ราชการ ห้ างสรรพสิ นค้ าหรู ห รา
หรือตึกระฟ้าทรงทันสมัยไฮเทค... ใครๆ ก็พากันกราบไหว้ บูชาพระพรหม แต่ไม่มีใครรู้ เลย ว่าพระ
พรหมมีอะไรดี คนถึงพากันเคารพนับถือ... ส่ วนใหญ่ รู้ เพียงว่ า พระพรหมมีสี่หน้ า มีหลายมือ สามารถ
ช่วยเหลื อเราได้ ... แท้ จริงแล้ ว ความพิเศษของพระพรหมคือคุณธรรม 4 ประการของท่าน ได้ แก่ (1)
ความเมตตา ปรารถนาให้ ผ้ ู อื่นเป็ นสุ ข (2) กรุ ณา ปรารถนาให้ ผ้ ู อื่นพ้ นทุ กข์ (3) มุทิตา ความยินดีใน
ความสุ ขความเจริญของผู้ อื่น (4) อุเบกขา ความไม่ ยินดียินร้ า ยในสิ่ งที่เข้ า มากระทบ

ตํารา

พระพุทธศาสนาท่านว่ าเอาไว้ ว่ า พระพรหมนัน้ อาศัยอยู่ในพรหมโลก ซึ่งสู งกว่าสวรรค์ และเป็ นสุ ขกว่า
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เทวดามากมายนัก แม้ จะยังไม่หมดกิ เลสสิ น้ ทุกข์เลยเสี ยทีเดียว อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่เ ราพบเห็นพระ
พรหมในศาล ดูร าวกับท่ านจะเตือนใจเราเสมอว่า หากเรามีคุณธรรมประจํ าใจ 4 ข้ อเหมือ นอย่ างท่าน
เราก็จะอยู่อย่างมีความสุ ข และกลายเป็ นบุคคลที่น่าเคารพเลื่ อมใส เหมือนอย่างท่านนัน่ เอง
51. เวียนเทียน ไม่ เวียนวน
พวกเราคงคุ้นเคยกันมาตังแต่
้ เด็กว่ า เมื่ อถึงวันสํ าคัญทางพระพุทธศาสนา อย่างเช่ นวัน วิสาขบูช า วัน
มาฆบูชา และวันอาสาฬหบูช า จะต้ องมีพิธีสําคัญในยามคืนคํ่า นัน่ คือ การ “เวียนเทียน” หลายท่าน
อาจจะผ่ านการเวี ยนเที ยนมาหลายสิ บครัง้ จนกระทัง่ อายุ มากแล้ ว แต่ก็ยงั ไม่ รู้ว่า ทํ าไมเราถึงต้ องเดิน
วนไปเรื่ อยๆ อย่างนัน้ ดี ไม่ดี บ้ างก็เดินไปคุยโทรศัพท์มื อถื อไปอย่างเพลิ ดเพลิ น... ในความเป็ นจริงแล้ ว
การเวี ยนเที ยน ถือ ว่าเป็ น การ “เวี ยนประทักษิ ณ ” เป็ นวิธี การทําความเคารพแบบโบราณ มีม าตังแต่
้
ก่อนพระพุทธเจ้ าจะประสู ติเสี ยอี ก เวลาคนในสมัยนัน้ จะทําความเคารพอะไรสักอย่าง ก็ จะพนมมือ
เดินเวี ยนขวา รอบสิ่ งนันสามรอบ
้
ถื อเป็ นการให้ ค วามเคารพและให้ เกี ยรติ เป็ น อย่ างยิ่งต่อสิ่ งของหรือ
บุคคลที่นบั ถื อ

เมื่ อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงอุ บตั ิขึ ้น

ชาวพุทธก็ถวายความเคารพด้ ว ยการเวียน

ประทักษิ ณ เช่น กัน โดยอาจมีด อกไม้ ธูปเทียนประกอบการเวี ยนประทักษิ ณด้ วย เมื่อพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าทรงดับขันธปรินิพพานแล้ ว ก็ ยงั มีสัญลักษณ์ แทนพระองค์เช่น พระพุทธรู ป ต้ นโพธิ์ หรือเจดี ย์ ให้
ชาวพุทธได้ ตามระลึ กนึ กถึงพระองค์ และถวายความเคารพ อย่างเช่น ที่เราเดินเวียนเที ยน รอบอุ โบสถ
ซึ่งมีพระประธานประดิษฐานอยู่ ภายใน หรื อเจดี ย์ที่มีพระบรมสารีริ กธาตุ (กระดูกของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า) ประดิษฐานอยู่ข้ างใน เพราะฉะนัน้ เมื่ อถึงเวลาเวี ยนเทียน ชาวพุทธควรทํ าความรู้ สึก
ประหนึ่งว่า เรากําลังเดินวนรอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์จริง ด้ ว ยความเคารพ นอบน้ อม และ
เลื่ อมใสศรัทธา
52. ต้ นไม้ กับธรรมะ
ต้ นไม้ ... คือของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่ว ยให้ มนุ ษย์ อยู่ อย่างมีค วามสุ ข ใครๆ ก็รู้ดี ว่า ต้ นไม้ มีประโยชน์
มีคุณค่า และมีความหมายต่อทุ กชีวิต บนโลกใบนี ้มากน้ อยเพี ยงใด หากมีใครเปรี ยบเปรยว่า พระจันทร์
โดดเด่นที่สุดในหมู่ดารายามคํ่าคืน และดอกบัว เป็ น ราชินีข องบุ ปผชาติทงหลาย
ั้
ก็คงไม่มีใครสามารถ
ปฏิเสธได้ ว่ า “ต้ น โพธิ์ ” คือราชาแห่งหมู่มวลไม้ ขึ ้นชื่ อว่าต้ น โพธิ์ นนั ้ หมายถึงต้ น ไม้ ที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าทรงอาศัยในการตรัสรู้ ธรรม เป็ นต้ น ไม้ ที่ มีความสํ าคัญมากในพระพุทธศาสนา และเนื่ องจากพระ
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สัมมาสัมพุทธเจ้ านัน้ มีด้ว ยกัน หลายพระองค์ เรี ยกได้ ว่า ที่ผ่านมามีจํานวนมากกว่ าเมล็ ดทรายใน
มหาสมุทรทัง้ 4 รวมกันเสี ยอีก แต่ละพระองค์ ก็ตรัสรู้ ใ ต้ ต้นไม้ ที่ต่างชนิดกันไป ยกตัว อย่ างเช่น ต้ น ไผ่
ต้ นไทร และต้ นกากะทิงเป็ นต้ น ยุคสมัยใดที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ใต้ ต้น ไผ่ ยุคนันก็
้ เรี ยกต้ นไผ่ ว่ า “ต้ น
โพธิ์ ” เมื่อใดก็ตามที่เ ราพบต้ นโพธิ์ อยู่ในวัด หรือตามสถานที่ต่างๆ แล้ วเราทําความเคารพ รดนํ า้ หรือ
ดูแลให้ สะอาดเรียบร้ อ ย เพราะคํานึง ถึงว่าต้ น ไม้ นี เ้ ป็ นสัญลักษณ์ แห่ง การตรัสรู้ ธรรมของพระพุทธองค์
เราย่อมได้ บุญไปด้ วย เพราะจิตของเราเป็ นกุศลอันเกิดจากการระลึ กนึ กถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
53. สังฆทาน... อยู่ท่ เี จตนา
การถวายสังฆทานแด่พระนันเป็
้ นเรื่องที่มีม าตังแต่
้ สมัยพุทธกาล แต่คนในยุ คปัจจุ บนั เมื่อพูดถึงคํา ว่า
“สังฆทาน” รับรองว่ าต้ องมีภ าพถังสี เหลื องๆ ใส่ ของกิน ของใช้ จิปาถะผุ ดขึ ้นในหัว อย่ างแน่นอน แล้ วทุก
คนก็เข้ าใจว่า

หากเอาของจิปาถะเหล่ า นี ้ไปถวายพระ

ก็ ได้ ชื่อว่ าถวายสังฆทานแล้ ว

อันที่จ ริง

“สังฆทาน” นันหมายถึ
้
งทานที่ถวายแด่พระสงฆ์โดยรวม ไม่ว่ าจะเป็ น อาหาร ยารักษาโรค ที่อ ยู่อ าศัย
เครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ ทังนี
้ ้ต้ องไม่มุ่งถวายเฉพาะเจาะจงกับพระรู ปใดโดยเฉพาะ แต่มุ่งถวายสงฆ์
ทังหมดเป็
้
น การส่ วนรวม เมื่ อถวายแล้ วก็ต กเป็ น “ของส่ วนกลาง” โดยพระสงฆ์ก็หมายถึงพระตังแต่
้ 4
รู ปขึ ้นไป ถ้ า ถวายแด่ส่วนรวม แต่ มีพระเพียง 3 รู ป ก็ ยงั ไม่ เป็ นสังฆทาน หรื อถวายแด่พระ 7 รู ป แต่ มุ่ง
ถวายเจาะจงเป็ น รู ปๆ ไป ก็ ไม่ใช่สังฆทานอีกเหมื อนกัน อย่างไรก็ตาม ถ้ าพระสงฆ์ทงวั
ั ้ ดมอบหมายให้
พระรู ปเดี ยวมารับสังฆทานจากญาติโยม การถวายนันกลั
้ บถือว่ าเป็ นสังฆทาน ทังนี
้ ้เพราะขึ ้นอยู่ กบั
เจตนา พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่า การถวายสังฆทานนัน้ มีอ านิสงส์ ผลบุญมากกว่า การถวายแบบ
เจาะจง แต่ข้อควรระวังคือ ถ้ าคุณจะเอาถังใส่ ของจิปาถะมาถวายพระสงฆ์ ต้ องดูให้ ดีว่าของได้
คุณภาพและหมดอายุหรื อไม่ ไม่ เช่นนัน้ เมื่ อบุญส่ งผล คุณก็จะได้ แต่ของไม่ มีคุณภาพ มาใช้ หรือ
บางครังก็
้ เป็ นของเสี ย หรือหมดอายุแล้ ว
54. วิหารทาน... ชื่อว่ าให้ ทุกสิ่ง
เราได้ กล่ า วถึง “สังฆทาน” ในตอนที่แล้ ว ว่ าได้ บุญมากเป็ นพิเศษ แต่ ก็ยงั มี การทํา บุญที่ได้ บุญมากกว่า
สังฆทานอีก นัน่ คื อ “วิห ารทาน” หมายถึงก็สร้ างที่อยู่ อาศัย สิ่ งปลู กสร้ าง และอาคาร ถวายแด่คณะ
พระภิกษุ สงฆ์ทงหลาย
ั้
ซึ่งในตําราท่านว่า ไว้ ว่ า “ผู้ จ รมาจากทิศ ทัง้ 4” ก็คือจะเป็ นพระที่มาจากไหนก็มา
ใช้ สอยได้ ทงนั
ั ้ น้ การทํา บุญลักษณะนี ้ ได้ บุญ มากกว่าสังฆทานแบบที่ถวายเป็ นวัตถุสิ่งของทัว่ ๆ ไป
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เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสว่ า “ผู้ ให้ ที่อยู่ อาศัย ชื่ อว่าให้ ทุกสิ่ ง” ซึ่ง ก็เห็นจะเป็ นจริง เพราะ
ประโยชน์ที่เ กิดจากสิ่ งปลู กสร้ างนัน้ มักจะเกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา สํ าหรับข้ า วของเครื่ องใช้ เกิดประโยชน์
เฉพาะในยามนํ ามาใช้ สอย

แต่สิ่งปลู กสร้ างนันใช้
้ เ ก็บรักษาข้ าวของเครื่ องใช้

และเป็ นที่อ ยู่อ าศัย

ประโยชน์ก็เลยเกิดขึ ้นตลอดเวลา ทังกลางวั
้
นและกลางคืน แต่ถ้าหากเราถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ แล้ ว
พระสงฆ์นําปัจจัยนันไปก่
้ อสร้ างอาคารถาวรวัตถุ ก็ ย่อมได้ ชื่ อว่า เป็ นทัง้ “สังฆทาน” และ “วิหารทาน”
ไปพร้ อมๆ กัน
55. ธรรมทาน... เลิศกว่ าทานทัง้ ปวง
ดังที่อธิ บายไปแล้ ว ว่า สังฆทานนันได้
้ บุญมากกว่ าปกติ แต่ก็ยงั มี วิห ารทานที่ ได้ บุญมากกว่ า อย่างไรก็
ตาม บุญที่แซงหน้ าวิห ารทานได้ ก็คือ “ธรรมทาน” คํา ว่าธรรมะ นันมี
้ ความหมายอันลึ กซึ ้งหลากหลาย
แต่ในที่นี ้ขอกล่ า วถึง ธรรมะ ว่ าหมายถึงคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า การให้ ธรรมทาน
ก็คือการมอบคํ าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าให้ กบั ผู้ อื่นในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ เขาเหล่ านันได้
้ ศึ กษา
เรียนรู้ และนําไปสู่ การปฏิบตั ิ จะว่ าไปแล้ วการให้ ธรรมทานนันง่
้ า ยกว่าสังฆทานและวิห ารทานเสี ยอีก
เพราะอาจทํา ได้ โดยไม่ต้องเสี ยเงิ นเลยด้ วยซํ า้ อย่างเช่ นเล่ านิท านชาดกให้ ลูกๆ ฟั งก่อนนอน หรือ
แนะนําวิธีทําสมาธิ ให้ กบั เพื่ อนๆ ไม่ ว่าจะเล่ าด้ วยปากเปล่ า ส่ งแฟกซ์ ส่ งอีเมล์ ส่ ง ข้ อความผ่ านโซเชี ยล
มีเดีย หรือส่ งเป็ นหนังสื อ CD และเว็บลิ งก์ไปให้ สิ่ งเหล่ านี ้ล้ วนเป็ นธรรมทานทังนั
้ น้ ข้ อควรระวังของ
ธรรมทานคื อ การแนะนําหรือสอนธรรมะผิ ดๆ จะกลับกลายเป็ นบาป เพราะฉะนัน้ ถ้ าเราไม่แน่ใจ
หรือ ไม่เข้ าใจจริงๆ ก็ค วรศึ กษาจากตํ ารับตํารา เช็คข้ อ มูลจากเว็ บไซท์ที่น่า เชื่อ ถือ ถามครู บาอาจารย์ที่มี
ภูมิรู้ภู มิธรรมเสี ยก่อน หรื อไม่เช่นนัน้ ก็ใช้ วิธีนํ าธรรมะที่ค รู บาอาจารย์ที่มี ภูมิรู้ ภูมิธรรมน่า เชื่อ ถือ ได้ มา
ถ่ายทอดอี กต่อ แทนที่จะคิดเองเออเอง ธรรมทานได้ บุญมาก เพราะเป็ นสิ่ งที่ผ้ ู รบั นําติดตัว ไปข้ ามภพ
ข้ ามชาติ ได้ และจะเป็ นแนวทางไปสู่ การพ้ นทุกข์ ได้ จริง แต่ ถ้าคุณคิดจะได้ บุญจากธรรมทานอย่างเดี ยว
แล้ วเลิ กใส่ บาตร ก็ต้องบอกว่าคุณจะได้ บุญมาก แต่เ ป็ นบุญ ที่ทําให้ ฉลาด มี ปัญญา แต่คุณอาจจะไม่
รวย เพราะเป็ นบุญคนละประเภท ส่ งผลกันคนละแบบ
56. อภัยทาน... ที่สุดของทานทัง้ ปวง
เรื่องของธรรมทาน ทํ าให้ เ ราเข้ าใจแล้ วว่ า การมอบธรรมะให้ กับผู้ อื่น เป็ น บุญที่ม ากมายมหาศาล
เพราะจะช่ว ยให้ ผ้ ู อื่นพ้ นทุ กข์ แต่บุญที่ ยิ่งใหญ่ กว่ าธรรมทาน กลับเป็ น “อภัยทาน” หลายคนคงสงสัย
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ว่าทํา ไมการให้ อภัยหรือ ยกโทษให้ ผ้ ู อื่นจึงได้ บุญมาก ทังๆ
้ ที่ดูจะเป็ นเรื่ องไม่สําคัญ อะไรนัก ถ้ า เราลอง
ตรองดูว่า ธรรมทาน มุ่งสร้ างประโยชน์ให้ แ ก่ผ้ ู อื่น เราได้ บุญจากการช่ว ยผู้ อื่นให้ พบกับความสุ ขที่
แท้ จริง ส่ วนอภัยทาน เป็ นการทํา เพื่อตนเอง เป็ น การช่ว ยให้ ตนเองพ้ นจากความทุกข์ใจแล้ ว มีความสุ ข
ได้ ทนั ทีที่ตดั ใจได้ แล้ วก็เป็ น การตัดกิเลสให้ กับตนเองโดยตรง เมื่อ เราตัดความขุ่น เคืองใจ (อันเกิดจาก
กิเลส) และให้ อภัยผู้ อื่นได้ กระแสบาปในใจก็ลดลงไปในทันที สิ่ งที่จะเข้ า มาแทนที่ ก็คือ กระแสบุญ มาก
น้ อยก็ขึ ้นอยู่กับว่ าเราสละอารมณ์ สละกิเลสตรงนันได้
้ มากน้ อ ยแค่ไหน จะเกิด ประโยชน์อะไร ถ้ าเ รา
พิมพ์หนังสื อธรรมะแจกฟรีสักแสนเล่ ม แต่ยงั เป็ นคนขี ้โกรธ ขี ้โมโห จองเวรคนอื่น อยู่ตลอดเวลา เพราะ
ธรรมะไม่ ได้ เ กิดขึ ้นในใจของเราเลย แต่อภัยทานเป็ นธรรมะที่เ ราให้ กบั ตัว เองโดยตรง ไม่ ว่าอี กฝ่ ายจะ
รู้ ตวั หรื อไม่ ว่าเราได้ ให้ อ ภัยแล้ ว แต่ตวั เราเองนัน่ แหละ ที่มีความสุ ข ก่ อน และความสุ ขที่เ กิดขึ ้นตรงนัน้
ก็คือ “บุญ” อันมหาศาลที่เข้ ามาอยู่ในใจ
57. กินเจอย่ ากินใจ
เรื่องอาหารเจ เป็ นเรื่องละเอียดอ่อนในหมู่ชาวพุทธ บางท่า นก็ ว่าการกินเจนันพระพุ
้
ทธเจ้ าท่ านไม่ได้
บัญญัติไว้ และไม่ได้ สนับสนุน โดยตรง อีกฝ่ ายก็ เห็นว่ า การกินเจเป็ น การเอื ้อเฟื ้ อต่อศีลข้ อที่ 1 คือห้ าม
ฆ่าสัตว์ อย่ างไรก็ตาม พระพุทธองค์ก็ไม่ ได้ ทรงห้ ามหรื อสนับสนุน การรับประทานอาหารเจโดยตรง แต่
ทรงเปิ ดโอกาสไว้ ว่าจะฉันก็ ได้ หรื อไม่ฉัน ก็ได้

เรื่องของอาหารเจ

จึงเป็ นเรื่ องที่ได้ ประโยชน์ต่างกัน

ออกไป ถ้ าหากพระภิ กษุ ไม่ฉันอาหารเจ ก็ จะสะดวกต่อญาติ โ ยมที่จะถวายภัตตาหารแบบใดก็ได้ ทําให้
ไม่ลําบากญาติโยม เพราะพระพุทธองค์ทรงสอนให้ พ ระภิกษุ เป็ นผู้ ที่เลี ย้ งง่ าย คือ ไม่เ รื่องมากในการฉัน
ภัตตาหาร แต่ถ้าเราทานอาหารเจ เพราะความสงสารสัตว์ที่ต้องถู กฆ่ านํา มาทํ าอาหาร ตรงนี ้จิตของเรา
ก็เป็ นบุญเป็ น กุศล อีกทังช่
้ ว ยลดปัญหาโรคภัยไข้ เจ็ บต่างๆ อันเกิดจากการรับประทานเนื ้อสัตว์ด้ วย
และเป็ นการลดความต้ องการเนื ้อสัตว์ในตลาดให้ น้อ ยลง เมื่อมีผ้ ู ทานเนื อ้ สัตว์น้อ ยลง ก็มีคนฆ่าสัตว์
น้ อยลง ทําให้ มีคนต้ องทํา บาปน้ อ ยลงไปด้ วย ดังนัน้ ไม่ว่ าจะรับประทานอาหารเจหรือ ไม่ ก็ได้
ประโยชน์ต่างกัน ออกไป

ชาวพุทธจึงไม่ควรทุ่มเถียงหรื อรังเกียจกันและกัน เพราะการทานอาหารเจ

หรือไม่ทานอาหารเจ เพราะพระพุทธองค์ทรงเปิ ดช่องทางให้ เลื อกได้ ตามความสมัครใจ
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58. พระพุทธเจ้ ากับตาแหน่ งธรรมราชา
ชาวพุทธทัว่ ไปทราบว่ า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า หมายถึงเจ้ าชายสิ ทธัตถะผู้ ซึ่งออกบวชแล้ ว บรรลุ ธรรม
เมื่อสองพันกว่า ปี มาแล้ ว แต่ส่วนใหญ่ ไม่ท ราบว่า คํ าว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า” นันเป็
้ นตําแหน่งที่ทุก
คนมีสิทธิ์ หมายปอง เหมือ นกับตําแหน่ง ประธานาธิ บดี หรื อนายกรัฐมนตรี ในประเทศที่ใช้ ระบอบ
ประชาธิ ปไตย เพี ยงแต่ว่าตําแหน่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า นันไม่
้ ได้ ม าจากการเลื อ กตังหรื
้ อแต่งตัง้ แต่
เกิดจากการสั่งสมความดีและบุญ บารมีจนเต็ มเปี่ ยม ใครก็ตามที่ตงความปรารถนาจะเป็
ั้
นพระพุทธเจ้ า
บุคคลนันจะได้
้
ชื่อ ว่าเป็ น “พระโพธิ สัตว์” และพระโพธิ สัตว์ที่สั่งสมบุญจนเต็มเปี่ ยมได้ สําเร็จ ก็จะได้
เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในที่สุด สํ าหรับวัฏสงสารอันยาวไกล หาเบื อ้ งต้ นและเบื ้องปลายไม่ได้ นี ้ ได้
เคยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า บังเกิดขึ ้นมาแล้ วมากมายนับไม่ถ้วน จนอุ ปมาว่ามีจํ านวนมากกว่าเมล็ ด
ทรายในมหาสมุ ทรทัง้ 4 แม้ ในปัจ จุบนั ณ เวลานี ้ ก็ยงั คงมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์อื่ น ที่ยงั ทรงมี
พระชนม์ชีพอยู่ ในจักรวาลอื่ นๆ และในอนาคตก็จะมีพ ระโพธิ สัตว์ที่บารมีเต็มแล้ ว มาตรัสรู้ เป็ นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าอี กเรื่อ ยไป เพื่อ ทําหน้ าที่นําพาสรรพสัตว์เข้ าสู่ นิพพาน อันเป็ นแดนบรมสุ ข ที่ไม่มีการ
เวียนว่ายตายเกิดอีกต่ อไป
59. พระอรหันต์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
เมื่อ กล่ าวถึงพระอรหันต์ ชาวพุทธในปัจจุบันคงจะรู้ สึกว่า เป็ น บุคคลที่หาได้ ยากยิ่งในโลก ถ้ าเที ยบ
ประชากรโลกประมาณเจ็ดพันล้ านคนในปัจจุ บนั ก็คงมีพระอรหันต์ในโลกนี ไ้ ม่ กี่ร้ อยองค์ หรือบางคน
ถึงกับคิดว่ า “ยุคนี ไ้ ม่มีพ ระอรหันต์แล้ ว” อย่ างไรก็ตาม ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายังทรงมีพ ระ
ชนม์ชีพอยู่นนั ้ พระอรหันต์ มีอ ยู่เป็ นจํานวนมาก และในบรรดาพระอรหันต์ด้วยกันนี ้ พระพุทธองค์ก็ท รง
แต่งตังพระอรหั
้
นต์บางองค์ให้ เ ป็ นผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง เช่นพระอรหันต์ที่เ ป็ นเลิ ศด้ านปัญญา ด้ าน
ฤทธิ์ ตาทิพย์ เป็ นพหูสูต ตรัสรู้ เ ร็ว ตรัสรู้ ก่อ น ฯลฯ เหมือนกับในยุค ปัจจุ บนั ที่ตามโรงพยาบาลจะมี
แพทย์เฉพาะทาง ที่เก่งเฉพาะเรื่อง เฉพาะโรค เช่นหมอตา หมอรักษาระบบทางเดินหายใจ หมอรักษา
กระดูก หมอรักษาหัวใจ เป็ นต้ น อย่ างไรก็ดี พระอรหันต์ที่ท่านมีความชํานาญเฉพาะด้ านเหล่ านี ้ ท่าน
ไม่ได้ มีความสามารถหรือลักษณะพิเศษนันมาโดยบั
้
งเอิญ

แต่ท่า นได้ เคยตังความปรารถนาเอาไว้
้

พร้ อมกับสั่งสมบุญ และสั่งสมอุปนิสัย ในเฉพาะด้ านเฉพาะทางนันมาข้
้ ามภพข้ ามชาติ โดยพระ
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อรหันต์ที่ เป็ นผู้ เชี่ ยวชาญนี ้ ภาษาพระท่านเรียกว่ า “เอตะทัคคะ” ซึ่งท่านจะต้ องสั่งสมบุญบารมี
มากกว่าพระอรหันต์ทวั่ ไป
60. สุข = สงบx
ในโลกนี ้ไม่ มีใครรู้ สูตรสมการของความสุ ขเลย ยกเว้ นแต่ชาวพุทธ เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัส
เอาไว้ ว่ า “สุ ขอื่ นยิ่งกว่าใจสงบนิ่งนันไม่
้ มี ” พระพุทธพจน์นี ้เป็ นถ้ อยคํ าอันอมตะ ไร้ กาลเวลา เป็ นประดุจ
ความจริงที่ไม่มี วนั เปลี่ ยน เหมือน 1 + 1 = 2 แต่ถ้าเราจะถอดพุทธพจน์ บทนี ้เป็ นสมการ ก็จะเป็ น สุ ข =
สงบx โดยที่ค่าของ x ก็คือระดับของความสงบนิ่ง ยิ่งสงบนิ่งเป็ นสมาธิ มากเท่ าไหร่ ความสุ ขก็จะทับทวี
มากยิ่งขึ ้นเท่า นัน้

ทุกคนสามารถพิสูจน์สมการนี ้ได้ ด้ วยตนเอง เริ่ม จากการอยู่ในที่ที่สงบสบายใจ

อาจจะเป็ นห้ องนัง่ เล่ น สวนหย่ อม ริมทะเล ชายหาด หรือ บนภูเขา เมื่อใจสงบ เราจะเริ่มสัมผัสได้ ถึง
ความสุ ข ยิ่งถ้ าหากเราทําสมาธิ จนกระทัง่ ใจรวมหยุดสงบนิ่ง ค่าของ x จะมากขึ ้นเรื่อ ยๆ พร้ อมกับ
ระดับความสุ ขที่ทบั ทวีคูณ
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