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จดหมายข่าว

ฉบับที่  139 (ปีที่ 21) เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2560 

ธรรมะใด ๆ ก็ ไร้ค่า   ถ้าไม่นำามาปฏิบัติ

เรื่องในเล่ม

l จากใจ........ บก.   l อันเนื่องมาจากปก

l พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราช ฯ   l ข่าวชมรม

l ชมพูทวีป-พุทธศาสนา   l 10 ความจริงของชีวิต ฯ

l ทำาไมคนไทยจึงเรียกพระราชาว่า  พ่อ   l มงคลสูตร

ฉบับร่วมอนุโมทนาบุญในฤดูกาลเข้าพรรษา

หลวงพ่อพระพุทธเมตตา

ภายในพระมหาเจดีย์ตรัสรู้  พุทธคยา  ประเทศอินเดีย
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อันเนื่องมาจากปก

หลวงพ่อพระพุทธเมตตา

 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสกับพระอานนท์ ว่า
 “ดูก่อนอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่า
 - พระตถาคตประสูติในที่นี้ก็ดี
 - พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดี
 - พระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี
 - พระตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วด้วย อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
ในที่นี้ก็ดี
 ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์มีความเลื่อมใส
 จักทำากาละลง (คือตาย) ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ
กายแตก จักเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์”

 การที่ได้มีโอกาสไปแสวงบุญที่สังเวชนียสถาน ทั้ง 4 ตำาบล ย่อมเป็นความปรารถนาของชาวพุทธผู้มี
ศรัทธาทั่วโลก  ชาวพุทธไทยส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นเดินทางไปแสวงบุญที่พุทธคยาซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาเจดีย์ตรัสรู้ 
(เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง 51 เมตร วัดโดยรอบฐาน 129.29  เมตร) บริเวณพุทธคยานั้น มีสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ล้วน
เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธองค์ เช่นต้นพระศรีมหาโพธิ พระแท่นวัชรอาสน์ที่ประทับนั่งในคืนตรัสรู้ อนิมิสเจดีย์ 
ฯลฯ  เป็นต้น

 เมื่อเดินทางมาถึงพระมหาเจดีย์ อันเป็นสถานที่ตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งหนึ่งที่
ผู้คนประทับใจ ก่อให้เกิดความศรัทธา คือ หลวงพ่อพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทำาด้วยหินทราย 
สร้างในสมัยปาละ หน้าตักกว้าง 147 ซม. สูง 165 ซม. ปิดทองเหลืองอร่าม พระพักตร์อิ่มเอิบ ดวงพระเนตรโต
แบบคนอินเดีย ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก  อายุกว่า 1,400 ปี อยู่ภายในพระมหาเจดีย์ ตำานานเล่าว่า  
        
 “ในสมัยกษัตริย์ นามว่า ศศางกา แห่งเบงกอล เป็นกษัตริย์ฮินดูที่มุ่งทำาลายพระพุทธศาสนา หลังจาก
ฆ่าพระสงฆ์ เผาทำาลายวัดวาอารามและทำาลายต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้สิ้นซากแล้ว ได้เข้าไปในพระวิหารมหาโพธิ์   
ได้เห็นพระพุทธรูปองค์นี้ ใจคิดจะทำาลายด้วยมือตนเอง แต่เมื่อเห็นพระพักตร์อันเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ก็ทำา
ไม่ลง ครั้นจะไม่ทำาลาย ก็เกรงว่าพุทธศาสนิกชนจะฟื้นฟูสถานที่นี้ขึ้นอีก จึงได้สั่งให้เสนาบดีผู้หนึ่งไปทำาลายหรือ
ย้ายออกเสียจากพระวิหาร เสนาบดีซึ่งเป็นชาวพุทธผู้นี้ ด้วยความจริงใจก็ไม่อยากกระทำาแต่เกรงพระอาญา จึง
หาทางออกโดยการก่อกำาแพงกั้นหน้าพระพุทธรูปไว้ไม่ให้คนเห็น แล้วนำาเอาศิวลึงค์มาตั้งไว้ที่หน้ากำาแพงนั้น  
เสมือนว่าพระพุทธรูปถูกทำาลายไปแล้ว

 เมื่อศศางกาได้รับรายงาน แทนที่จะดีใจกลับเสียใจมาก มีโลหิตออกจากปากและจมูก แล้วล้มป่วยลง
สิ้นชีวิตอย่างทุกข์ทรมาน บางตำานานบอกว่า ด้วยอาการเนื้อหลุดออกไปทีละชิ้น ๆ และสิ้นชีพลง   ภายหลัง
เสนาบดีผู้นั้นจึงกลับไปทลายกำาแพงที่ก่อไว้ออก  เพื่อให้มองเห็นองค์พระพุทธเมตตาตามเดิม”

 ชาวพุทธไทยเมื่อไปถึง ก็นิยมเข้าไปกราบสักการะพระพุทธเมตตาก่อน แล้วเดินเวียนเทียนรอบองค์มหา
เจดีย์พระแท่นวัชรอาสน์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้  บางกลุ่มก็นั่งสวดมนต์หรือนั่งสมาธิบริเวณใต้ต้นพระ
ศรีมหาโพธิ์นั้น
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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช 

ประทานพระโอวาท วันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2560

ย้ำาให้ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย

 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก (อมฺพร มหาเถร) ประทานพระโอวาท เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2560 ความว่า

 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระพุทธรัตนะ ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาด้วยพระธรรมรัตนะ อันมีนาม 
ว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โปรดปัญจวัคคีย์ ณ อิสิปตนมฤคทายวัน อันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนา กระทั่ง
บังเกิดมีอริยสงฆ์ ก่อกำาเนิดพระสังฆรัตนะ ครบถ้วนพร้อมเป็น “พระรัตนตรัย” ณ ดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะ 
เพราะฉะนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงเป็นโอกาสสำาคัญที่พุทธบริษัทจักได้น้อมรำาลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ย้ำาเตือนจิตใจ
ตนให้มุ่งประพฤติตามหนทางอริยมรรคตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้เป็นครั้งแรกในดิถีเช่นนี้

 ท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชน คงเคยปฏิญาณตนถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่
ระลึกด้วยภาษาบาลีว่า พุทฺธำ สรณำ คจฺฉามิ, ธมฺมำ สรณำ คจฺฉามิ, สงฺฆำ สรณำ คจฺฉามิ เป็นต้น ณ โอกาสคล้าย
วันบังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์สาม จึงขอเชิญชวนทุกท่านทบทวนความหมายของคำาปฏิญาณที่ประกาศตนอยู่
เสมอว่า แท้จริงแล้วมีสาระลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่พิธีกรรม ถ้าท่านเป็นผู้มีไตรสรณคมน์คอยนำาทางชีวิตอยู่ทุก
ขณะจิต ก็ย่อมมีความเคารพยำาเกรงในคำาสอนของพระศาสดา ย่อมมีความละอายชั่วกลัวบาป ไม่กล้าประพฤติ
ล่วงละเมิด “ศีล” ซึ่งเป็นการปิดประตูสู่ความตกต่ำา และย่อมขวนขวายที่จะประพฤติ “ธรรม” ซึ่งเป็นการเปิด
ประตูสู่ความงอกงาม ถ้าทำาได้ตามนั้น ความศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระรัตนตรัยย่อมมีอยู่จริง และย่อมดลบันดาลให้
ท่านประสบความสุขความเจริญได้อย่างเห็นแจ้งประจักษ์จริง ด้วยผลจากความดีที่ท่านเพียรประพฤติตามพระ
พุทธธรรมนั่นเองไม่ใช่ด้วยอานุภาพลี้ลับเหนือการพิสูจน์แต่อย่างใด

 ประเพณีการบูชาพิเศษในวันอาสาฬหบูชา 
บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อเกือบ 60 ปีมาแล้ว  
บนผืนแผ่นดินไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปร 
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมควร
ที่เราชาวไทยจะได้ภาคภูมิใจ และขอจงใช้โอกาสวัน
อาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา เป็นปฐมฤกษ์
แห่งการรักษาสัจจะต่อคำาปฏิญาณ ในอันที่จะละเว้น
จากบาป พร้อมเร่งบำาเพ็ญคุณงามความดีให้เพิ่มพูน 
เพื่อสันติสุขอันไพบูลย์ในชีวิตของท่าน ครอบครัว 
ชุมชน ประเทศชาติ และโลกสืบไป



จดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส กสส. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1394

จดหมายข่าวฉบับเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
2560 อยู่ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาของพระสงฆ์ ที่ท่าน
ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล  วันเข้าพรรษาปี
นี้ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นวันที่พระสงฆ์
ฝ่ายเถรวาทอธิษฐานว่าจะพักอาศัยประจำาอยู่ ณ ที่ใดที่
หนึ่ง เป็นเวลา  3 เดือน (ถึง 5 ตุลาคม 2560) ตาม
พุทธบัญญัติโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น...

การเข้าพรรษามีประวัติว่า ในสมัยพุทธกาล พระ
สงฆ์มีหน้าที่ปกติ จะต้องจาริกไปโปรดสัตว์และเผยแผ่
พระธรรมคำาสอนให้ประชาชนในที่ต่าง ๆ  ไม่จำาเป็นต้อง
มีที่อยู่ประจำาแม้ในฤดูฝน ชาวบ้านพากันตำาหนิติติงว่า 
พระสงฆ์ไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นจนเสียหาย แม้
เหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยด้วย พระพุทธองค์จึงทรง
บัญญัติให้พระสงฆ์อยู่ประจำาที่ ตลอดเวลา 3 เดือนใน 
ฤดฝูน เมือ่พระสงฆต์อ้งอยูป่ระจำาทีเ่ชน่นี ้ชาวบา้นจงึได้
ร่วมกันสร้างสถานที่พักอาศัยสำาหรับ “ดักพระ” ในฤดู 
กาลจำาพรรษา และวิวัฒนาการมาเป็น “วัด” ในที่สุด

การที่พระสงฆ์อยู่ประจำาที่เช่นนี้   เป็นโอกาสที่
พุทธศาสนิกชนจะได้อนุเคราะห์พระสงฆ์  ได้ทำาบุญ 
รักษาศีล การทำาใจให้ผ่องใส  ฟังเทศน์ ฟังธรรม  
ละเว้นอบายมุข (โดยเฉพาะเครื่องดื่ม ชนิดมี แอล
กอฮอลล์ จะได้เป็นการพักตับไปด้วยเพื่อเป็นผลดีแก่
สุขภาพ) ในส่วนของพระสงฆ์นั้น เมื่อมาพักรวมกัน
หลายรูป ก็จะเป็นโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัย ได้
ทบทวน ฝึกฝน “วิทยายุทธ์” เพื่อการออกเผยแพร่พระ
ศาสนาต่อไปด้วย

จดหมายข่าวฉบับที่ 139 นี้ขอถือโอกาสร่วม
อนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ผู้ตั้ง
ปณิธานกระทำาความดีในรูปแบบต่าง ๆ แม้ ณ วันนี้ 
เทศกาลเข้าพรรษาจะล่วงเลยมากว่าเดือนแล้ว  แต่ก็
ยังไม่สายที่จะกระทำาความดี   จึงขอนำาเรื่องราวที่เกี่ยว

จากใจ... บก.
กับพุทธศาสนามานำาเสนอ เพื่อสดับสติปัญญา เสริม
บุญบารมีแก่ผู้อ่านทุกท่านให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เรื่องแรกที่ขอนำาเสนอได้แก่ เรื่องราวของ
พระพุทธเมตตา ที่อยู่ภายในพระมหาเจดีย์ตรัสรู้ ที่
พุทธคยา อินเดีย อายุกว่า 1,400 ปี ซึ่งรอดพ้นจาก
การทำาลายของกษัตริย์ฮินดู  เห็นแล้วจะประทับใจเป็น
อย่างยิ่ง

เรื่องที่สอง เรื่องราวของ วันอาสาฬหบูชา คือ
การบูชาในวันเพ็ญเดือน 8  บังเอิญเป็นวันก่อนวัน
เข้าพรรษาพอดี วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่ศาสนาพุทธ
มีครบรัตนตรัย คือมีพระพุทธ พระธรรม และพระ
สงฆ์  เป็นวันที่พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนาโปรด
ปัญจวัคคีย์ ด้วยบท ธัมมจักกัปปวตนสูตร วันสำาคัญ
เช่นนี้ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้
ทรงเตือนสติให้พุทธศาสนิกชนตระหนักว่า ความ
ศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่จริง อันเกิดจาก
ผลความดีงามที่ปฏิบัติ  มิใช่อานุภาพลี้ลับใด ๆ 

เรื่องที่สาม ชมพูทวีป–พุทธธรรม  เป็นบทความ
รู้ที่ชาวพุทธควรรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติของพระศาสดา 
โดยเก็บจาก หนังสือ กาลนุกรม พุทธศาสนาใน
อารยธรรมโลก เขียนโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตโต)

เรื่องที่สี่    10 ความจริงสูงสุดของชีวิต ที่ทุกคน
ควรตระหนัก เช่น เราเกิดมาคนละหลายล้านชาติแล้ว
นะ  จิตสุดท้ายก่อนตายเป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง  บุญบาปมี
จริง  เป็นต้น เป็นข้อคิดที่น่าใคร่ครวญ

เรื่องที่ห้า มงคลสูตร เป็นแนวทางในการดำาเนิน
ชีวิต 38 ประการ เป็นหนึ่งในคำาสอน ที่พระพุทธองค์
ทรงสั่งสอน อ่านแล้วนำาไปปฏิบัติจะมีประโยชน์ เรื่องที่
หกเรื่องสุดท้าย เป็นข้อเขียนจาก ไลน์ ของคนยุคหลัง 
หายสงสัยว่า ทำาไมคนไทยจึงเรียกพระราชาว่า พ่อ แม้
ผู้เขียนจะใช้คำาที่อาจไม่ถูกต้องสมควรนัก แต่ก็รู้ว่า  
ออกมาจากใจ    อ่านแล้วพาลน้ำาตาจะไหล  

พบกันฉบับหน้านะครับ                          
บก.                                      
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ข่าวชมรม
ชมรมรับสมาชิกใหม ่รวม 5 คน ดังต่อไปนี้
1.  นางชวนพิศ  เถาว์หิรัญ กทม.  (851)
2.  นางกรองทอง  ใจอิ่มสิน กทม. (852)
3.  นางพัสตราภรณ์ ศรีจันทร์ นนทบุรี (853)
4.  นางประเพ็ญ  ผดุงพงษ์ นนทบุรี (854)
5.  นายพยุงศักดิ์  สายวงศ์  ราชบุรี (855)
 ขอต้อนรับน้อง ๆ ทั้ง 5 คนด้วยความเต็มใจยิ่ง

สมาชิกคงเหลือ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
จำานวนสมาชิกตั้งแต่ก่อตั้ง 863 คน เสียชีวิต 192 คน 
สมาชิกคงเหลือ 671 คน

ชมรมส่งบัตรอวยพรวันเกิดสมาชิก

 เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม รวม 116  คน 
ขอให้สุขสันต์วันเกิด แข็งแรง ๆ ๆ ๆ นะครับ

สมาชิกเปลี่ยนแปลงที่อยู่  ที่อยู่ใหม่เป็นดังนี้
- นายประทุม พันธุ์หงษ์  160/327  หมู่บ้านฉัตรไพลิน 

หมู่ 8  ต.หน้าไม้  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
- น.ส. พาณี ศรีบุศรา  5/2247 ซ. 7  หมู่บ้านประชาชื่น   

ซ. สามัคคี 63  ถ.สามัคคี  ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด 
จ. นนทบุรี 11120

สมาชิกบริจาคเงินให้ชมรม  มีรายชื่อดังนี้
รายละ 2,000  บาท
คุณสุกใส ทุมมณี

รายละ 1,000  บาท
คุณมานิตย์ กมลเวชช คุณยุพิน อ่องวงศ์วัฒนา
คุณสมทรง พึ่งพร คุณอันดับ ดิษฐแก้ว
คุณวรรณะ เสนทอง คุณขนิษฐา พรหมสมัคร

คุณเชิญ บำารุงวงศ์
ผู้ไม่แจ้งชื่อ ๒ รายโอน ผ่าน ธ.กรุงไทยฯ   
เมื่อ 12 เมษายน และ 29 มิถุนายน 2560  

รายละ 500  บาท 
ส .อ.บุญมี ขำาต่าย  คุณพวงแก้ว  สารธิมา
คุณสมบูรณ์  ธรรมโชติ 

มีผู้ไม่แจ้งชื่อ 1 ราย โอนผ่าน ธ.กรุงไทย ฯ 
เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2560

รายละ  300  บาท
คุณอรวรรณ คงเมือง คุณบรรหาร พิสิฐเฉลิมพงศ์

รายละ  200  บาท
คุณมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ คุณสมนึก ศิริอนันท์
คุณดุษฎี ฉันทานุมัติอาภรณ์ คุณจรัล นุ่มนาม
คุณสุภิณณา เกตุบางลาย คุณอุไร ปลื้มใจ  
คุณรัตนาพร ปราบมาก คุณมาลัย ศศิมณฑล

ชมรมนักสหกรณ์อาวุโสจังหวัดสงขลา  260 บาท

ฐานะการเงินของชมรม เมื่อ 30 มิถุนายน 2560

ยกมา ณ  1  พฤษภาคม 2560   579,367.95  บาท
รายรับ  พ.ค.-  มิย.   11,100.04  บาท
รายจ่าย พ.ค.- มิย.  42,895.00  บาท
ยกไป 30 มิถุนายน 2560 547,476.14  บาท

ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2560 
ก.  ตามคำาสั่งกระทรวง ฯ   11  คน 
 1. นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรม
 2. นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง ผู้อำานวยการกอง ฯ
 3.  นายเกียรติพงษ์ เฟื่องฟุ้ง ผู้เชี่ยวชาญ ฯ
 4.  นายเจริญ ศิริไชยา สกจ.
   พระนครศรีอยุธยา
 5.  นายศุภชัย ดานาพงษ์ สกจ. ปราจีณบุรี
 6.  นายวิชิต นวลชื่น สกจ.สมุทรปราการ
 7.  นายเชาวลิต สะรอหมาด สกจ.นครศรีธรรมราช
 8.  นายประทีป หนูวรรณะ  สกจ.ชลบุรี
 9.  นายเกษม ศรีพิพัฒนกุล สกจ.หนองคาย
 10. นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สกจ.อุดรธานี
 11. นายสุชาติ แก้วสอาด สกจ.ลำาพูน

ข. ตามคำาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์อีก  78  คน   
 รวมเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เกษียณอายุราชการในปีนี้รวมทั้งสิ้น  89  คน
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ชมพูทวีป – พุทธศาสนา
16 แคว้นแห่งชมพูทวีป

623 BC ชมพูทวีป แบ่งเป็น 16 แคว้น (โสฬส-มหาชนบท) นับจากตะวันออกขึ้นไปทางตะวันตกเฉียง
เหนือ คือ อังคะ มคธ กาสี โกศล วัชชี มัลละ เจดี วังสะ กุรุ ปัญจาระ สุรเสนะอัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ 
(กัมโพชะ บางทีเรียกควบกับ “โยนะ” เป็นโยนะ-กัมโพชะ หรือโยนก-กัมโพชะ)

ใน 16  แคว้นนี้ บางแคว้นได้สูญสิ้นหรือกำาลังเสื่อมอำานาจ บางแคว้นมีชื่อเสียงหรือกำาลังเรืองอำานาจขึ้น
มา (สังเกตที่ให้ตัวอักษรดำาหนา) โดยเฉพาะแคว้นที่จะมีอำานาจสูงสุดต่อไปคือ มคธ

ประสูติ – ตรัสรู้  -  ประกาศพระศาสนา

80  ปี  ก.พ.ศ.  (= 623 บีซี)   ฝรั่งว่า 563 บีซี) เจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนาง
สิริมหามายา แห่งแคว้นศากยะ ประสูติที่ลุมพินีวัน ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ กับเมืองเทวทหะ หลังประสูติแล้ว 7 
วันพระพุทธมารดาสวรรคต

51 ปี  ก.พ.ศ.  (= 594 บีซี)  เจ้าชายสิทธัตถะ พระชนมายุ 29 พรรษา เสด็จออกผนวช (มหาภิเนษ กรมณ์) 
ที่อโนมานที

45 ปี  ก.พ.ศ. (= 588 บีซี)  ในวันเพ็ญวิสาขปุรณมี เจ้าชายสิทธัตถะพระชนมายุ 35 พรรษา ตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มหาโพธิพฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำาเนรัญชรา ตำาบลอุรุเวลา เสนานิคม (ปัจจุบันเรียกว่า “พุทธคยา” 
ในแคว้นมคธ

2 เดือนจากนั้น ในวันเพ็ญอาสาฬหปุรณมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ปฐมเทศนา  ธัมมจักกัปปวัตน
สูตร แก่พระเบญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี

ที่ป่านั้น ต่อมาไม่นาน หลังจาก ยสกุลบุตร 1 และสหายอีก 54 คน ออกบวชและบรรลุอรหัตตผลแล้วเกิด
มีพระอรหันตสาวกยุคแรก 60 รูป จึงทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา ด้วยพุทธพจน์ ซึ่งมีตอนที่สำาคัญ
ที่จำาเป็นหลักกันสืบมาว่า “จรถภิกขเว จาริกกำ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” (ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้ง
หลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำานวนมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่ชาวโลก)

ประดิษฐานพระศาสนาในแคว้นมคธ

ต่อนั้น นับแต่ตรัสรู้ได้ 9 เดือนหลังเสด็จจากป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ย้อนกลับมาแคว้น
มคธ โปรดชฏิล 1,000 ที่คยาสีสะ แล้วเสด็จเข้าเมืองราชคฤห์ โปรดพระเจ้าพิมพิสารและราชบริพาร ได้รับถวาย
พระเวฬุวัน เป็นอารามแรกในพระพุทธศาสนา

ทรงบำาเพ็ญพุทธกิจประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธ ทรงได้อัครสาวก คือ พระสารีบุตรและพระ
มหาโมคคัลลานะ อดีตปริพาชก (ชื่อเดิมว่า อุปติสสะ และโกลิตะ) พร้อมบริวาร ซึ่งได้ออกบรรพชา รวมเป็น 250 
รูป 

โดยเฉพาะเมื่อพระสารีบุตรบรรลุอรหัตตผล พอดีถึงวันมาฆะปุรณมี ราตรีนั้นมีจาตุรงคสันนิบาต พระ 
พุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ในที่ประชุมพระอรหันตสาวก 1,250 รูป

ในปีที่ 3 แห่งพุทธกิจ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเลื่อมใสได้เป็นอุบาสกแล้วสร้างวัดพระเชตวันถวาย ที่เมืองสา
วัตถี แคว้นโกศล เป็นอารามที่ประทับและสดงธรรมมากที่สุด รวม 19 พรรษา (รองลงมาคือวัดบุพพาราม ซึ่ง
นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวาย ในเมืองสาวัตถี เช่นกัน ซึ่งได้ประทับรวม 6 พรรษา)
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45 พรรษาแห่งพุทธกิจ

ในเวลา 45 ปีแห่งการบำาเพ็ญพุทธกิจ พระพุทธเจ้า
ได้เสด็จไปประทับจำาพรรษา ณ สถานที่ต่าง ๆ ซึท่านได้
ประมวลไว้ พร้อมทั้งเหตุการณ์สำาคัญบางอย่างเป็นที่
สังเกตดังนี้

พรรษาที่ 1   ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี 
(โปรดปัญจวัคคีย์)

พรรษาที่ 2 – 3 – 4  พระเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ (ระยะ
ประดิษฐานพระศาสนา เริ่มแต่โปรดพระเจ้าพิมพิสาร ได้
อัครสาวก ฯลฯ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ครั้งแรก ฯลฯ อนาถ
บิณฑิกเศรษฐีเป็นอุบาสกถวายพระเชตวัน ถ้าถือตามพระ
วินัยปิฎก พรรษาที่ 4 น่าจะประทับที่พระเชตวัน นครสาวัตถี)

พรรษาที่ 5 กูฏาคาร ในป่ามหาวัน นครเวสาลี (โปรดพระพุทธบิดาซึ่งปรินิพพานที่กรุงกบิลพัสดุ์ และโปรด
พระญาติที่วิวาทเรื่องน้ำาโรหิณี พระมหาปชาบดีผนวช เกิดภิกษุณีสงฆ์)

พรรษาที่  6  มกุลบรรพต  (ภายหลังแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่นครสาวัตถี)
พรรษาที่  7  ดาวดึงสเทวโลก  (แสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา)
พรรษาที่  8  เภสกลาวัน ใกล้เมืองสุงสุมารคีรี แคว้นภัคคะ (พบนกุลบิดาและนกุลมารดา)
พรรษาที่  9  โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี
พรรษาที่  10 ป่าตำาบล ปาริเลยยกะ ใกล้เมืองโกสัมพี (ในคราวที่ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะกัน)
พรรษาที่  11  เอกนาลา หมู่บ้านพราหมณ์
พรรษาที่  12  เมืองเวรัญชา
พรรษาที่  13  จาลิยบรรพต
พรรษาที่  14  พระเชตวัน (พระราหุลอุปสมบทวาระนี้)
พรรษาที่  15  นิโครธาราม  นครกบิลพัสดุ์
พรรษาที่  16  เมืองอาฬวี (ทรมานอาฬวกยักษ์)
พรรษาที่  17  พระเวฬุวัน  นครราชคฤห์
พรรษาที่  18 –19  จาลิยบรรพต
พรรษาที่ 20  พระเวฬุวัน นครราชคฤห์ (โปรดมหาโจรองคุลิมาล พระอานนท์ได้รับหน้าที่เป็นพระพุทธ

อุปัฏฐากประจำา)
พรรษาที่ 21 – 45  ประทับสลับไปมา ณ พระเชตวัน กับบุพพาราม พระนครสาวัตถี (รวมทั้งคราวก่อนนี้

ด้วย อรรถกาว่าพระพุทธเจ้าประทับที่เชตวนาราม 19 พรรษา บุพพาราม 6 พรรษา
พรรษาที่  45  เวฬุวคาม ใกล้นครเวสาลี
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พุทธกิจประจำาวัน

นอกจากสถานที่ทรงจำาพรรษาใน 45 ปีแห่งพุทธกิจแล้ว พระอรรถกถาจารย์ ได้ประมวลพุทธกิจที่
พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเป็นประจำาในแต่ละวันไว้ด้วย  ว่า มี 5 อย่าง เรียกว่า พุทธกิจประจำาวัน 5 ดังนี้

1. ปุพฺพณฺเห  ปิณฺฑปาตญฺจ เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต
2.  สายณฺเห  ธมฺมเทสนำ  เวลาเย็นทรงแสดงธรรม
3.  ปโทเส ภิกฺขุโอวาทำ     เวลาค่ำาประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ
4.  อฑฺฒรตฺเต เทวปณฺหนำ   เที่ยงคืนทรงตอบเทวปัญหา
5. ปจฺจุสฺเสว คเต   กาเล ภพฺพาพภฺเพ วิโลกนำ จวนสว่าง  ทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและยังไม่

สามารถบรรลุธรรมว่า ควรจะเสด็จไปโปรดผู้ ใด 
(สรุปท้ายว่า เอเต ปญฺจวิเธ กิจฺเจ วิโสเธติ มุนิปุงฺคโว พระพุทธเจ้า องค์พระมุนีผู้ประเสริฐ ทรงยังกิจ 5 

ประการนี้ให้หมดจด)

ต้นแบบสังคายนาและพุทธปัจฉิมวาจา

527  BC (ตัวเลขฝ่ายตะวันตก) มหาวีระ (นิครนถนาฏบุตร) ศาสดาแห่งศาสนาเชน/ไซนะ สิ้นชีพ สาวก
ทะเลาะวิวาทกัน เป็นข้อปรารภที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำาให้มีการสังคายนาและครั้งหนึ่งพระสารีบุตรได้แสดง
สังคีติสูตรไว้เป็นตัวอย่าง

1  ปี ก.พศ. (= 543  บีซี ฝรั่งว่า 483 บีซี) ในวันเพ็ญวิสาขปุรณมี หลังจากบำาเพ็ญพุทธกิจ 45 พรรษา 
พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ  80 พรรษา เสด็จปรินิพพาน ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา

พระพุทธปัจฉิมวาจา.... “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” (สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลาย
ไปเป็นธรรมดา จงทำากิจทั้งปวงให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด)

จาก..กาลานุกรม     ....     พระพรหมณ์คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  

ราม นาถ โกวินท์ (Ram Nath Kovind)
ประธานาธิบดีคนใหม่ของอินเดีย วัย 71 ปี เป็นชาวพุทธ  ที่มา 

จากคนวรรณะจัณฑาล ซึ่งถือเป็นวรรณะต่ำาสุด ในสังคมอินเดีย  ซึ่ง 
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดียที่ลดความสำาคัญ 
ของวรรณะทางสังคมลงไปอย่างมาก และมีผลต่อชาวพุทธในประเทศ 
อินเดียเป็นอย่างมากด้วย

ใน Speech by Sri Ram Nath Kovind on his assumption 
of office as President of India at central hall of parliament, 
New Delhi. ตอนหนึ่งระบุว่า อินเดียเป็นดินแดนแห่งพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ถึงเวลาอันสมควรแล้ว แผ่นดินอินเดียอันเป็นแผ่นดินของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้เป็นผู้นำาพุทธธรรม สร้างสันติภาพ 
ความสงบสุขและสร้างสมดุลทางนิเวศวิทยา (เชิงพุทธ) ให้เกิดขึ้น
แก่ชาวโลก (It is appropriate that the Land of Lord Buddha  

should lead the world in its search for peace, tranquility and ecological……) 
ท่านคมสรณ์ ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย วิเคราะห์ว่า รัฐบาลอินเดียพยายามจะใช้พระพุทธศาสนา

ในฐานะเป็นสื่อทางทูต สานสัมพันธ์กับประเทศต่างๆทั่วโลกด้วย แม้ประธานาธิบดีจะกล่าวถึงพระพุทธ
ศาสนาเพียงเท่านี้ แต่มีนัยสำาคัญต่อพระพุทธศาสนาในอินเดียเป็นอย่างมาก
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อวิชชาคือเหตุ “เวียนว่ายตายเกิด”

ความลึกซึ้งของคำาสอนในพุทธศาสนา ที่นับวัน 
แม้นักควอนตัมฟีสิกซ์จะค้นพบข้อพิสูจน์ทางวิทยา 
ศาสตร์ที่ยืนยันความเป็นจริงได้อย่างน่าทึ่ง

1. แท้จริงแล้วสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากใครทำา ไม่
ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก แต่เกิดจากการกระทบกัน
ของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ปัจจัยภายนอกเป็นเพียง
ตัวแปร ปัจจัยภายในได้แก่ สติ คือสาเหตุใหญ่ ถ้าสติ
ไม่แข็งแรง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด เป็นใครมาจาก
ไหน ก็มีความทุกข์ได้ทั้งนั้น เมื่อสติแข็งแรงย่อมเห็น
กระบวนการทำางานของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อ
เห็นกระบวนการดังกล่าว จิตย่อมไม่เสวยอารมณ์อัน
เป็นต้นเหตุของสุข ทุกข์ สุขทุกข์จึงถูกปรับสมดุลให้
อยู่ในภาวะเป็นกลาง สิ่งนี้เรียกว่า ความเบิกบาน

2. ความเป็นเรา เป็น เขา คือกระบวนการปรุง
แต่งของจิต แท้จริงแล้วตัวเราไม่มีอยู่ คำาว่าตัวเรา
ไม่มีอยู่นี้  ไม่ใช่คำาอุปมาอุปไมย แต่เป็นสิ่งที่สามารถ
ตรวจสอบได้เองจากการฝึกจิต ความเป็นตัวเรานั้น
เปรียบเหมือนรถยนต์หนึ่งคัน เมื่อจับล้อไว้ทางหนึ่ง 
เครื่องยนต์ไว้ทางหนึ่ง ประตู ตัวถังไว้ทางหนึ่งเมื่อจับ
แยกส่วนได้เช่นนี้ สภาพความเป็นรถยนต์ก็หมดไป 
เมื่อฝึกสติจนแยกกาย ความคิดและจิตออกจากกันได้ 
ความเป็นตัวเราก็หมดไปด้วย ความทุกข์ทั้งปวงก็เป็น
อันยุติ

3. เราทั้งหลายล้วนเกิดมาหลายล้านชาติ เป็น
จำานวนที่นับไม่ได้ เคยเป็นคนรวย คนจน พระราชา 
ยาจก เป็นคนฉลาด เป็นคนโง่เขลา เป็นคนพิการ 

เป็นคนรูปงาม เป็นชาย เป็นหญิง ฯลฯ เคยเป็นมา
ทุกอย่าง  ดังนั้นถ้าชาตินี้เกิดมาดี ก็ไม่ได้แปลว่า ชาติ
หน้าจะดี     ชาตินี้อาจเป็นมหาเศรษฐี      ชาติหน้า
อาจเป็นสัตว์นรก        ชาตินี้อาจเป็นสัตว์เดรัจฉาน  
ชาติหน้าอาจเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในตระกูลสูงก็เป็นได้ 
ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิด จงอย่าลำาพองใจว่า เรา
นั้นดีแล้ว ประเสริฐแล้ว เพราะแท้จริงไม่มีใครเลยที่ดี
กว่าใคร ทุกคนล้วนอยู่ในความสุ่มเสี่ยงทั้งสิ้น

4. จิตสุดท้ายก่อนตาย เป็นสิ่งชี้วัดว่าชาติหน้า 
เราไปเกิดเป็นอะไร ขณะจิตสุดท้ายเป็นสิ่งที่ควบคุม
ได้ยากที่สุดเป็นวินาทีสุดท้าย  ความเศร้า ความสงสัย 
การยึดติดและความเจ็บปวด สิ่งเหล่านี้จะดึงมนุษย์ให้
ไปปฏิสนธิจิตในภูมิเบื้องต่ำา ได้แก่ นรก เปรต อสุรกาย 
เดรัจฉาน  พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์
อีกครั้งหลังจากตายไปแล้ว มีเท่าจำานวนเม็ดทรายที่
ปลายนิ้ว ส่วนทรายที่เหลือบนปฐพีเทียบได้กับผู้ที่ตาย
แล้วไปจุติในอบายภูมิ ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว  
คงน้อยกว่า 0.00001 เปอร์เซ็นต์  นั่นเท่ากับว่า เป็น
ไปได้มากเหลือเกินว่า คนทั้งหมดที่เรารู้จัก จะไม่มีใคร
เลยที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ไม่เว้นแม้กระทั่ง
เราเอง

5. ชีวิตที่เราเห็นอยู่ เป็นชีวิตชั่วคราว เมื่อ
เราตาย สิ่งที่เราหามาด้วยความลำาบาก สิ่งที่เราเคย
มั่นหมายว่าสำาคัญ ทั้งความสามารถ เกียรติภูมิ ลูก
เมีย ผัว ญาติพี่น้อง มิตรสหาย หน้าที่การงานสมบัติ
พัสถาน ฯลฯ ทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเลยที่เราสามารถนำา
ติดตัวไปได้ คำาถามสำาคัญที่เราควรต้องคิด คือ ทุก
วันนี้เราใช้เวลาที่มีเพื่อสิ่งใด แน่นอนว่าเวลาเกือบ
ทั้งหมดมุ่งไปสู่สิ่งที่เราไม่สามารถนำาติดตัวไปได้ เหล่า
นี้คือเรื่องอันตราย ที่เราสมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างเร่งด่วน

6. บุญบาปเป็นของมีจริงทุกการกระทำาของเรา
ย่อมส่งผลสะท้อนกลับไม่วันนี้ก็วันหน้า ไม่ชาตินี้ก็ชาติ
หน้า คำาพูดและการกระทำา จึงเป็นสิ่งสำาคัญมากกว่า

10 ความจริงสูงสุดที่ทุกคน
ควรตระหนัก !
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ที่เราคิด พูดสิ่งใด ทำาสิ่งใดลงไป มิได้จารึกไว้
เพียงโลกนี้ หากแต่มันจะจารึกไว้ในสังสารวัฎ ในจิต
ของเราและเรา

จะต้องเป็นผู้รับผลแห่งการกระทำาของตนเอง 
ตลอดการเวียนว่ายตายเกิด ดังนั้นจงระวังคำาพูดและ
การกระทำาของเราไว้ให้มากวาที่เป็นอยู่ 

7. ทุกคนที่เราเห็น พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน
ฝูงมิตรสหาย ผู้คน ทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จัก ตลอดการ
เวียนว่ายตายเกิด ไม่มีใครเลยที่ไม่รู้จักกัน ไม่มีใคร
เลยท่ีไม่เกี่ยวข้องกันและตราบใดที่เรายังเวียนว่าย
ตายเกิด เราและเขา จะได้พบกันอีก ในฐานะใดฐานะ
หนึ่ง ทำาดีกับเขาวันนี้ จะพบกันในเส้นทางที่ดี ทำาร้าย
เขาในวันนี้จะต้องตามจองเวรกันต่อไปไม่สิ้นสุด ดัง
นั้น คำาว่า “เพื่อนร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย” จึงเป็นคำา
ที่มีนัยสำาคัญกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่า จงมองคนอื่นให้
เหมือนครอบครัวของท่าน นั่นคือหนทางที่ดีที่สุด

8. เมื่อการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง การบริหาร
จัดการชีวิตของเราที่ครอบคลุมทุกมิติ ไม่เน้นหนักใน
ชาติใดชาติหนึ่ง ชาตินี้ก็ต้องกินต้องใช้แต่ชาติหน้าก็
ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาด กิจกรรมบางอย่าง อาจส่งผล
ดีสูงสุดในชาตินี้ แต่ชาติหน้าอาจทำาให้ท่านไม่เหลือ
อะไรเลย แม้แต่อัตภาพความเป็นมนุษย์ ดังนั้น ในทุก
วัน เราควรถามตนเองว่า วันนี้เราได้เตรียมเสบียงไว้
เลี้ยงตัวในชาติหน้าไว้บ้างหรือยัง

9. เวลาที่เราเห็นตรงหน้า มีเพียงปัจจุบัน 
วินาทีต่อวินาที เมื่อเวลาเคลื่อนเลยไป ไม่มีใคร
สามารถนำาช่วงเวลานั้นกลับมาใช้ซ้ำาได้ อดีตไม่มีจริง 
เพราะอดีตคือภาพจำาที่เรานำามาคิดซ้ำาในเวลาปัจจุบัน 
ส่วนอนาคตก็ไม่มีจริงเพราะอนาคตก็คือ การปรุง
แต่งในปัจจุบันของเรา จงจำาไว้เสมอ ชีวิตคือเรื่องสด
ใหม่ ตัวท่านมีอยู่เพียงปัจจุบัน การอยู่กับปัจจุบันจะ
ช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของท่านได้และนี่คือ
กุญแจเพียงดอกเดียวที่จะไขความลับของชีวิต จงอยู่
กับปัจจุบันจนถึงที่สุด แล้วชีวิตจะเป็นของท่านอย่าง
แท้จริง

10.  เป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์คืออะไร 
บางคน

บอกว่า ฉันเกิดมาเพื่อมีความสุข บางคนบอก
ว่าฉันเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งดีงามไว้ให้โลก บางคนบอก
ว่าฉันเกิดมาเพื่อคนที่ฉันรัก นั่นก็เป็นสิ่งที่จะคิดกันไป
ตามภูมิปัญญา แต่ละคนก็มีเป้าหมายในชีวิตที่แตก
ต่างกันไป แต่สำาหรับพระพุทธเจ้า ท่านได้ฝากเป้า
หมายให้มนุษยชาติ เป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์ 
ในทัศนะของพระพุทธ เจ้า ก็คือ การดับกิเลส และทำา
ที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้ง คือการดับความไม่รู้ หรืออวิชชา 
อันเป็นต้นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ตลอดการ
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสาร

ขอให้เชื่อเถอะว่า เราเคยตั้งเป้าหมายชีวิตมา
แล้วนับไม่ถ้วน และขอให้เชื่อเถอะว่าทุกเป้าหมาย ทุก
ความปรารถนา ทุกความสำาเร็จ ทุกความอยากมี อยาก
ดี อยากได้ อยากเป็น เราล้วนเคยบรรลุมาก่อนหน้านี้
ทั้งสิ้น คงเหลือเพียงเป้าหมายเดียวท่านั้นที่เรายังไม่
เคยบรรลุ นั่นคือเป้าหมายแห่งการไม่เกิด ไม่ตาย

เชน่นัน้แล้วถา้ชาตินีเ้รายังต้ังเป้าหมายเกา่ ๆ   ซ้ำา ๆ  
เดิม ๆ ชีวิตของเราคงไม่ต่างอะไรกับนิยายน้ำาเน่าที่นำา 
มาเล่าซ้ำา ๆ เปลี่ยนแต่เพียงชื่อแซ่ หน้าตา เสื้อผ้า 
หน้าผมแต่ทุกอย่างก็ยังวนเวียนอยู่ในวังวนเก่า ๆ เช่น
นี้แล้วการเกิดของเราคงเป็นการเกิดที่ไร้ค่า

จงหยุดคิด พินิจ ใคร่ครวญ ด้วยสัมปะชัญญะ
ของท่าน อัตภาพความเป็นมนุษย์ คือสิ่งล้ำาค่า อัน
หาที่สุดมิได้ ทุกวันนี้ท่านกำาลังใช้สิ่งล้ำาค่าที่ว่า เพื่อ
แสวงหาสิ่งใดอยู่หรือ  ????

ขออนุโมทนาบุญ กับพระสงฆ์ในพระพุทธ 
ศาสนา ... ทุกองค์ ...ทุกรูป..ในฐานะที่ท่านอยู่ในเส้น
ทางที่ควรจะเป็น ในการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ 

ข้อมูลจาก   ไลน์  กลุ่มมูลนิธิพร  รัตนสุวรรณ
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เหตุแห่งความเจริญ 38 ประการ  

ชาวพุทธไทยจำานวนมากมักไม่รู้ว่า การที่พระ
สงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในพิธีมงคล เช่น ทำาบุญบ้าน 
พระสงฆ์จะสวดบทมงคลสูตร ทำาน้ำามนต์ ครั้นถามว่า 
ที่ว่าเป็นมงคลหรือศักดิ์สิทธิ์นั้น เป็นเพราะน้ำามนต์ใน
บาตรหรือเป็นเพราะคำาสวด ที่ชาวบ้านเองก็ไม่รู้ว่า
แปลว่าอะไร  มักตอบไม่ได้

แท้จริงความเป็นมงคลอยู่ที่บทสวด ที่พระสงฆ์
นำามาสวดเพื่อสอนเราว่า ถ้าจะให้ชีวิตเป็นมงคล ต้อง
เริ่มจากการไม่คบคนพาล (อะเสวะนา จะ พาลานัง) 
ให้คบบัณฑิต (ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา) และบูชาคน
ที่ควรบูชา (ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะ
มัง) ฯลฯ รวม38  ประการ เป็นแนวทางการดำาเนิน
ชีวิต แต่ปัญหาก็คือ คนฟังไม่รู้ เพราะเป็นภาษาบาลี 
บางทีคนสวดก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็สวดกันไปอย่างนั้น จึง
ทำาให้ไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด จากคำาสอนนี้

ตามประวัติของบทสวดนี้กล่าวว่า เที่ยงคืน ๆ 
หนึ่ง มีเทวดาตนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงพระ
คันธกุฎี  ที่พระเชตวัน กรุงสาวัตถี กราบทูลว่า  เทวดา
และมนุษย์เป็นอันมาก เมื่อหวังความสวัสดีได้พา
กันคิดหามงคลทั้งหลาย ขอพระองค์โปรดตรัสบอก
มงคลอันสูงสุดเถิด (จุดที่เทวดา ทูลถามพระพุทธองค์
ได้มีการสร้างเจดีย์เล็ก ๆ ไว้ ตามรูป)  แล้วพระพุทธ

องค์ตรัสตอบเป็นคาถา ตามบทสวดมงคลสูตร ซึ่ง
เริ่มต้นบทสวดว่า พะหู เทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิ  
อะจินตะยุง อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละ
มุตตะมัง ฯลฯ

 
เมื่อครั้งพุทธกาล         เขาโจษขานเรื่องมงคล
ทุ่มเถียงทุกแห่งหน     ว่ามงคลเป็นฉันใด
จวบจนพุทธองค์   ทรงตรัสรู้สัจจนัย
เทวาทูลถามไซร้    จึงทรงได้ไขข้อความ

มงคลที่  1  ไม่คบคนพาล
หนึ่งไม่คบคนพาล มีสันดานอันชั่วทราม
คนชั่วย่อมชั่วตาม ดุจผลไม้ใกล้สะเดา

มงคลที่  2  คบบัณฑิต
สองคบแต่บัณฑิต อยู่ใกล้ชิดพินิจเอา
ดุจดังนกแขกเต้า ใกล้ฤาษี มุนีงาม

มงคลที่ 3  บูชาผู้ที่ควรบูชา
สามนั้นควรบูชา       ผู้ที่ควรบูชาตาม
คนดีมิควรข้าม      ควรนอบน้อมนมัสการ

 
มงคลที่  4  อยูในถิ่นฐานที่ดี

สี่นั้นควรสังเกต   ดูประเทศตั้งถิ่นฐาน
ใคร่ครวญถ้วนเหตุการณ์  จะสมสุขถ้วนราตรี

มงคลที่  5 เคยทำาบุญมาแต่กาลก่อน
ห้านั้นเคยทำาบุญ  สั่งสมคุณเอาไว้ดี
บุญญาบารมี  ช่วยอุปถัมภ์ ยามอับจน

มงคลที่  6  ตั้งตนไว้ชอบ
หกตั้งตนไว้ชอบ    ตามระบอบชอบเหตุผล
ชั่วดีอยู่ที่ตน ตั้งเอาไว้อย่างไรนา

มงคลสูตร
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มงคลที่  7  เป็นพหูสูต
เจ็ดนั้นหมั่นสดับ เรียนรู้สรรพวิทยา
พหูสูตด้วยศึกษา จนรอบรู้อย่างกว้างไกล

  
มงคลที่  8  มีศิลปะ

แปดนั้นมีศิลปะ ละเอียดอ่อนในดวงใจ
ทำาการงานใดใด กระทำาได้อย่างงดงาม

มงคลที่  9  มีวินัย
เก้าดีมีวินัย รักษาไว้ใคร่ทำาตาม
กฎเกณฑ์ที่นิยาม ไม่ข้ามกฎกติกา

มงคลที่  10  วาจาสุภาษิต
สิบดีที่น้ำาถ้อย      งามเลิศลอยด้วยวาจา
พูดดีมีสัมมา เป็นภาษิตลิขิตกรอง

มงคลที่  11  เลี้ยงดูบิดามารดา
สิบเอ็ดเลี้ยงมารดา และบิดา สิ้นทั้งสอง
แทนทุนที่ก่ายกอง มิให้ต้องเดือดร้อนใจ

มงคลที่  12  สงเคราะห์บุตรธิดา
สิบสองสงเคราะห์บุตร และธิดาเลี้ยงดูไว้
อบรมบ่มนิสัย ให้ศึกษาวิชาการ

มงคลที่  13  สงเคราะห์ภรรยา
สิบสามนั้นภรรยา สุขทุกข์มากันช้านาน
เมตตาอย่าระราน ยกย่องไว้ให้เคียงตน

มงคลที่  14  การงานไม่คั่งค้างอากูล
สิบสี่ทำาการใด พากเพียรไปจนได้ผล
คั่งค้างอากูลดล ให้จนใจไม่ได้ดี

มงคลที่  15  การให้ทาน
สิบห้าหมั่นให้ทาน เอื้อเฟื้อท่านด้วยไมตรี
สร้างทานบารมี  สั่งสมไว้ให้ประจำา

มงคลที่ 16  มีจริยธรรม
สิบหกประพฤติดี      มั่นคงที่จริยธรรม
ยามคิด พูด หรือทำา ดำาริถ้วนควรแก่การ

มงคลที่  17  สงเคราะห์ญาติ
สิบเจ็ดหมั่นสงเคราะห์  หมู่ญาติมิตร และวงศ์วาน 
จุนเจือเกื้อกูลการ  ยามขาดเหลือ เอื้อเฟื้อกัน

มงคลที่  18  การงานไม่มีโทษ
สิบแปดทำางานดี ที่ไม่มี ซึ่งโทษฑัณฑ์
ละเมิดกฎกรรมนั้น   ควรหลีกร้าง ให้ห่างไกล

มงคลที่ 19  เว้นจากบาป
สิบเก้าตั้งใจเว้น  บาปกรรมเวร   แก่ใคร ๆ 
เพื่อนมนุษย์สัตว์น้อยใหญ่  ไม่ก่อบาปให้แก่กัน

มงคลที่  20  เว้นจากของเมา
ยี่สิบสิ่งชั่วช้า คือสุรา เมรัยนั่น
เมามายทำาลายกัน โทษอนันต์ สุราบาน

มงคลที่  21  ไม่ประมาท
ยี่สิบเอ็ดไม่ประมาท     ในโอกาส ทุกทุกกาล
สติตั้ง ไว้ในฐาน ระลึกได้  กายวาจา

มงคลที่  22  มีคารวะธรรม
ยี่สิบสองควรอ่อนน้อม ในท่วงทีกิริยา
วางตนมีสัมมา คารวะน่ารักจริง

มงคล  23  ความเจียมตัว
ยี่สิบสามความเจียมตัว ไม่เมามัว ทำาเย่อหยิ่ง
ทิษฐิกล้า อย่าประวิง ควรละทิ้งไม่งามตา

มงคลที่  24  ความสันโดษ
ยี่สิบสี่ความสันโดษ รู้จักโทษของตัณหา
พอใจในโภคา และลาภผลที่ตนมี
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มงคลที่  25  ความกตัญญู
ยี่สิบห้ากตัญญู  รู้คุณผู้ที่ปราณี
ประเสริฐเลิศคนดี  ตอบแทนที่ ผู้มีคุณ

มงคลที่  26  หมั่นฟังธรรม
ยี่สิบหก ขอยกย้ำา หมั่นฟังธรรมไว้เป็นทุน
ธรรมะ จะค้ำาจุน จนแจ่มแจ้ง ทางนิพพาน

มงคลที่  27  ความอดทน
ยี่สิบเจ็ดความอดทน ถ้อยคำาคนที่กล่าวขาน
เหนื่อยยากทุกข์ทรมาน สู้ทนทานด้วยกายใจ

มงคลที่  28  เป็นผู้ว่าง่าย
ยี่สิบแปดจิตโอนอ่อน ผู้ว่านอน สอนง่ายดาย
กระด้างอย่ามุ่งหมาย ไม่อาจพบ แสงพระธรรม

มงคลที่ 29 ได้พบเห็นสมณะและผู้สงบ
ยี่สิบเก้าหมั่นพบปะ  สมณะ ผู้ละกรรม
การพบย่อมน้อมนำา ความประเสริฐเกิดศรัทธา

มงคลที่  30  สนทนาธรรม
สามสิบสนทนาธรรม   ย่อมประเทือง เรืองปัญญา
ถ้อยที เจรจา            พูดธรรมะ  ปรึกษากัน

มงคลที่  31  บำาเพ็ญตบะ
สามสิบเอ็ด บำาเพ็ญ ตบะ ฝึกลด ละ ความยึดมั่น
ข่มใจ ไม่ผูกพัน  จิตผ่องใสไร้นิวรณ์

มงคลที่  32  ประพฤติพรหมจรรย์
สามสิบสอง พรหมจรรย์   มั่นคงได้ ไม่อาทร
มลทิน สิ้นอาวรณ์       จิตผ่องใส ไร้กังวล

มงคลที่ 33  เห็นอริยสัจจ์
สามสิบสาม เห็นอริยสัจจ์   แจ่มแจ้งชัด ด้วยใจตน
มองเห็น ทางมรรคผล เห็นหนทาง สิ้นทุกข์ไป

มงคลที่ 34  เห็นนิพพาน
สามสิบสี่เห็นนิพพาน   อันข้ามพ้นความอาลัย
สังขาร ระงับได้       จิตวิมุตต์ หลุดพ้นจริง

มงคลที่ 35  จิตไม่หวั่นไหว
สามสิบห้าไม่หวั่นไหว  สุขทุกข์ใด ที่มาอิง
ดวงจิต สงบนิ่ง      อยู่ในรส สันติธรรม

มงคลที่  36  จิตไม่เศร้าโศก
สามสิบหกไม่เศร้าโศก   ยามกระทบ โลกธรรม
มองโลกเหมือนเงาน้ำา  ไม่ปรุงแต่งแสลงใจ

มงคลที่  37  จิตว่าง
สามสิบเจ็ด จิตสอาด ตัณหาปราศไปจากใจ
กิเลส มิตั้งได้  จิตว่างเปล่า จากธุลี

มงคลที่  38  จิตเกษม
สามสิบแปด จิตเกษม   เอิบอิ่มเอม ปลื้มเปรมปรีดิ์
ผ่องผุด พิสุทธิ์ศรี  สุดประเสริฐ เลิศโลกา....

 มงคล สามสิบแปดนี้  พระชินสีห์ พระศาสดา
มอบไว้ ให้ประชา ประพฤติตน ตามขั้นตอน  
มงคล  ดลมนัส   แจ่มจรัส ประภัสสร
มั่นไว้  ให้สังวร  ย่อมดำาริ ถูกวิธี
ตั้งตนไว้ในธรรม  ย่อมน้อมนำา สู่กรรมดี
เพิ่มพูนบารมี  เป็นศรีศักดิ์ พิทักษ์ตน
มิช้าจนเนิ่นไกล  พากเพียรไป จนได้ผล
เทพไท้ ย่อมดาลดล ย่อมรักษา และดูแล
สวัสดี ศรีสวัสดิ์    สิ่งพิพัฒน์ มิผันแปร
พ้นทุกข์ อย่างเที่ยงแท้ จงแน่วแน่ ประพฤติธรรม

 อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
                ***********

                     หลวงตาธรรมดา.....   
                     สุสานนิราลัย ธรรมสถาน
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( คนเขียนเป็นคนยุคหลัง อายุแค่ 31 ปี แต่เขียนในไลน์ ไว้น่าอ่านมาก ลองอ่านดู.....)

ผมเกิดในปี 2528 ปีที่ผมเกิด ในหลวงอายุ 58 ปีแล้ว ....ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวรักในหลวง....สอน
ให้ผมรักในหลวง.....

แต่ผมก็เหมือนเด็กรุ่นหลังทั่ว ๆ ไป ที่มีช่วงชีวิตที่สงสัยว่า ทำาไมผู้ ใหญ่ คนเฒ่าคนแก่ ถึงรักในหลวงนี้เสีย
จริง....และไม่เข้าใจว่าทำาไมต้องรักด้วย...ยิ่งพอเข้าเรียน มหาลัยที่เรียกตัวเองว่ามหาลัยการเมือง ยิ่งแล้วใหญ่ ไป
เจอนักวิชาการกล่อมไปกล่อมมา กลับมาพาลสงสัยในหลวงเสียงั้น..

ชีวิตจริงของผม มันเริ่มต้นในชีวิตทำางานนี่แหละครับ... ผมทำาอาชีพนักข่าว เริ่มตั้งคำาถามว่า แท้จริงแล้ว
ประเทศไทยคืออะไรกันแน่.... ทำาไมเราถึงอยู่รวมกันได้ ...เราสร้างสังคมมาจากอะไร ....  ผมเริ่มหลับตานึก
ภาพ แผ่นดินประเทศไทย เป็นแผ่นแบนมีภูเขาทอดลงมาในภาคเหนือ ....  มีแม่น้ำา สี่สายไหลมารวมกัน เป็น
เจ้าพระยา...คำาตอบก็เฉลยมาทั้งหมดว่า...ใช่แล้วเราสร้างสังคมจากน้ำา.....  จากแม่น้ำานี่แหละที่ทำาให้ดินชุ่มชื่น 
เราจึงเริ่มต้นสร้างประเทศจากการเกษตร.... เกษตรกรบ้านเราจึงมีอยู่มาก...ส่วนอุตสาหกรรมอื่น ๆ นั้นเริ่มมา
ทีหลัง  แต่ทั้งหมดนี้.........ก็ต้องพึ่งพาอาศัยน้ำาอยู่ดี....

มันเลยเป็นแรงจูงใจให้ผมมุ่งมั่น ศึกษาระบบน้ำาและ
ลำาน้ำาของประเทศเรา...ระบบชลประทานและการผันน้ำา....
ใช้เวลาเป็นแรมปี......  ยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่า เรื่องน้ำา  มั่วกัน
ไม่ได้... ต้องรู้จริงเท่านั้นถึงจะทำาได้..... เพราะแม่น้ำาไม่ใช่
ถนน...แม่น้ำามีส่วนลึก มีส่วนตื้น มีกว้าง มีแคบ น้ำาไหลช้า
เร็วต่างกัน...น้ำาเก็บได้ไม่เท่ากัน

และในประเทศของเรา...ไม่มีเรื่องน้ำาเรื่องไหนที่
ในหลวงไม่เคยศึกษา...ผมพบว่าพระราชาแก่ ๆ ของผมทรง
รู้ทิศทางของน้ำาเป็นอย่างดีในทุกรูปแบบ... เขื่อนเกือบทุก

แห่งในประเทศนี้ จะสร้างไม่ได้เลยถ้าไม่มีในหลวงเป็นหัวเรื่ยวหัวแรง....บางเรื่องข้าราชการไม่ยอมศึกษา ถ้า
ไม่ใช่โครงการใหญ่ ใช้เงินก่อสร้างเยอะ....บางเรื่องศึกษาแล้ว สร้างไม่ได้  

เพราะพูดกับชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ถูกต่อต้าน.... เนื่องจากคนคุยกับชาวบ้านเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ส่วนคน
อนุมัติเป็นข้าราชการผู้บริหารห้องแอร์... มีแต่พระราชาแก่ 
ๆ ของผมนี่แหละ ที่นั่งพื้นคุยกับชาวบ้าน.... บางทีพระราชา
นั่งบนดิน ... ชาวบ้านนั่งบนเสื่อด้วยซ้ำา.....

ผมหมดคำาถาม  หมดความสงสัย หมดความ
คลางแคลงใจทุกอย่าง ในตัวพระราชาแก่ ๆ ของผมทันที

ความรัก ความนับถือ   ความศรัทธา ทุกอย่างใน
ตัวพระราชาแก่ของผม  ปรากฎท่วมล้นหัวใจเด็กเมื่อวานซืน
อย่างผม ....  ผมรู้แล้วว่า   ทำาไมคนเฒ่าคนแก่ถึงรักและ
สอนให้เด็กอย่างผมรักในหลวงด้วย....

ทำาไมคนไทยจึงเรียกพระราชาว่า “พ่อ”
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ปี 54 เกิดน้ำาท่วมใหญ่ เดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้า ... พระราชาของผมอายุ  84 ปี ทรงแก่มาก ๆ  แล้ว และ
ป่วยอยู่โรงพยาบาล..... แต่ก็ยังเรียกผู้เกี่ยวข้องไปให้คำาแนะนำา ว่าจะรับมือกับน้ำาอย่างไร.....

ทันทีที่รู้ข่าวนี้ ผมน้ำาตาคลอ .... สงสารและรัก พระราชาแก่ ที่ยังทำางานช่วยเหลือชาวบ้าน ... และแม้ใน
ยามตัวเองเจ็บไข้ ทุกข์ยาก....

ไปฟังคลิปซิครับ มีคนไปกราบพระบาทถามพระอาการประชวร.... ในหลวงบอกว่า “เป็นที่หัวใจเลย เจ็บ
ร้าวไปที่หลังและที่แขน” ....  ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์โดยตรง ใจผมเจ็บแทนเหมือนจะตายแทนให้ได้

ผมสงสารพระราชาแก่ของผมจับใจ ..... ถ้าไม่ใช่ความ
รักจากพระราชหฤทัยโดยแท้จริง... อะไรเล่าจะทำาให้พระ
ราชาแก่ทำางานให้พวกเราถึงขนาดนี้..... ยิ่งศึกษาเรื่องราว
ปูมหลัง.... ยิ่งรักพระราชาแก่สุดใจ..... พระราชาของผม ถูก
รังแก กลั่นแกล้ง ว่าร้ายมากมาย...นับแต่เริ่มครองราชย์
เมื่ออายุ 19 ปี

สมัยนั้นเผด็จการทหาร กดขี่ย่ำายีท่านเป็นสิบปี ...... 
ตามมาด้วยปัญหาการเมืองมากมาย  ระดับที่ประเทศไทย
เจียนอยู่เจียนไป ขณะเดียวกันปัญหาปากท้องชาวบ้านที่รอ

อยู่อีกมหาศาล...ถึงขั้นที่พระราชาของผมเอ่ยปากว่า “บางเรื่องมันน่าท้อ  แต่ท้อไม่ได้” .... ต้องทรงอดทนขนาด
ไหน

ผมรู้แล้วว่า ทำาไมจึงยอมเสด็จไปที่ไกล ๆ   ชนิดที่คำาว่าทุรกันดารยังไม่พอ....เมื่อพระเทพ ฯ ทรงเล่าว่า 
เพราะในหลวงมีแนวคิดระเบิดจากข้างใน คือเข้าไปทำาให้ชาวบ้านแข็งแรงก่อน แล้วเขาจะออกมาเอง...........ไม่
ต้องรีบทำาอย่างโลกสมัยใหม่ ตัดถนนเอาความเจริญเข้าไป ชาวบ้านยังไม่พร้อมก็ถูกคนข้างนอกเอาเปรียบ

ผมทึ่งน้ำาใจพระราชาแก่ ที่มีนักข่าวฝรั่งมาถามว่า ...จะสร้างเขื่อนเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์หรือ ?  แต่พระ
ราชาแก่บอกว่า ไม่ได้มาสู้กับประชาชน พระองค์มาสู้กับความหิวโหย ถ้าเขื่อนเสร็จ แม้แต่คนที่เรียกตัวเองว่า 
คอมมิวนิสต์ ก็จะอยู่ดีกินดีไปด้วย . 

ผมทึ่งที่พระราชาแก่ของผมเจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาล 
หมอพาเข็นรถเล่นคลายเครียด พระราชาของผมมองเห็น
รถติด ยังคิดวิธีแก้รถติดให้จนได้

ทางไหนที่จะทำาให้ประเทศไทยเจริญ  ทำาให้ชาวบ้าน
อยู่สบาย พระราชาของผมเอาหมดทุกทาง

พระราชาของผมทำางานเพื่อชาวบ้านจนตัวตาย....ชีวิต
ผมไม่เคยเห็นใครทำาอะไรแบบนี้.....นอกจากคนเป็นพ่อแม่
ทำาให้ลูก

ผมรู้แล้วว่าทำาไมคนไทยจึงเรียกพระราชาแก่ ๆ ของ
ผมว่า พ่อ

ผมรู้แก่ใจตัวเองแล้วว่า รักในหลวงเพราะอะไร....เพราะหัวจิตหัวใจของท่านมีไว้เพื่อชาวบ้านเท่านั้น
ขอเป็นข้ารองบาท ทุกชาติไป

อรรถกร ชื่นฤทัยในธรรม
 กราบทูลลาฝ่าพระบาทในชาตินี้  หากแม้นมีโอกาสในชาติหน้า
ขอผลบุญกุศลจงนำาพา        ได้เป็นข้ารองบาททุกชาติไป...    
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