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   เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ก าลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

 

 มงคลที่ ๑๔ ท ำงำนไม่คั่งค้ำง ขยันถูกเวลำน ำพำสู่ควำมส ำเร็จ 
ในเวลาท่ีจะต้องท าช้า ๆ ผู้ใดรีบด่วนท าเสียเร็ว แต่ในเวลาท่ีจะต้องรีบด่วนท า กลับท าช้า  ๆ   

ผู้นั้นย่อมตัดรอนประโยชน์ของตนเอง เหมือนคนเหยียบใบตาลแห้งแหลกละเอียดไปฉะนั้น ส่วนบุคคลใด 
ในเวลาท่ีจะต้องท าช้า ๆ ก็ท าอย่างช้า ๆ และในเวลาที่จะต้องรีบท า ก็รีบด่วนท าทันที ประโยชน์ของผู้นั้น
ย่อมบริบูรณ์ เหมือนดวงจันทร์ส่องสว่างอยู่ในเวลากลางคืนฉะนั้น 

กำลัญญู คือ ความเป็นผู้รู้จักกาล เป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญ ของนักท างาน นักบริหาร หรือผู้หวัง
ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต เร่งรีบในกาลท่ีควรรีบ ถึงคราวท่ีต้องท าช้า ๆ ก็ต้องใจเย็น ๆ สิ่งท่ีควรท าคือ 
ความขยันหมั่นเพียรในหน้าท่ีการงานท่ีอยู่บนพื้นฐานของกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต ซึ่งเป็น
ภารกิจท่ีควรท า แม้กระท่ังนักปฏิบัติธรรม ต้องบริหารเวลาให้เป็น ภารกิจไหนต้องท าก่อน งานไหนต้องรีบ 
ท าให้ส าเร็จ ถ้าหากเรารู้จักแยกแยะสิ่งท่ีควรท าและไม่ควรท า เราจะพบแต่ความสุขและความส าเร็จ
อย่างแน่นอน ส่วนผู้ท่ีเกียจคร้านตามใจกิเลสในตัว เห็นแก่ความสุขชั่วคราว โดยไม่ค านึงถึงอนาคต 
ท่ีสดใส ชีวิตย่อมพบแต่ความเส่ือม เหมือนซากต้นไม้ท่ีไม่สามารถให้ร่มเงาแก่ผู้มาพักอาศัย เป็นไม้ไร้ชีวิต 
รังแต่จะถูกโค่นหักลง หรือมีชีวิตไปวัน ๆ เหมือนสวะลอยน้ า หาสาระแก่นสารของชีวิตไม่ได้ เหมือนในสมัย 
พุทธกาล มีภิกษุรูปหนึ่ง เป็นกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถี อุปนิสัยดั้งเดิมเป็นผู้เกียจคร้าน ครั้นบวชแล้ว  
ก็เหินห่างจากการศึกษาพระธรรมวินัย ไม่ใส่ใจในการท าสมาธิภาวนา และข้อวัตรปฏิบัติอันเป็นกรณียกิจ
ของสงฆ์ เมื่อละเลยการประพฤติปฏิบัติธรรม ไม่ส ารวมอินทรีย์ ปล่อยใจให้เลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปวัน  ๆ  
ท าให้ถูกนิวรณ์ท้ังห้าครอบง า จิตฟุ้งซ่าน ซัดส่ายคิดไปในเรื่องไร้สาระ ไม่มีสมณสัญญา แม้มีผ้าเหลือง
ครองกาย แต่ใจกลับนึกถึงชีวิตท่ีเคยเท่ียวเตร่สนุกสนานเฮฮาในทางโลก และเกิดวิจิกิจฉา ลังเลสงสัย  
ในชีวิตของนักบวชว่า จะอยู่หรือลาสิกขาไปเป็นฆราวาสดี  แทนท่ีจะคิดเรื่องท าอย่างไร ถึงจะหลุดพ้น
จากทุกข์ ท าพระนิพพานให้แจ้ง กลับคิดหาทางท่ีจะลาสิกขาไปครองเรือนตามเดิม สมณธรรมจึงไม่เจริญ 
ท้ังนี้ เพราะความเกียจคร้าน ท าให้หมดโอกาสท่ีจะบรรลุมรรคผลนิพพาน เพื่อนสหธรรมิกเห็นเช่นนั้น  
พากันนั่งสนทนากันว่า "อำวุโสทั้งหลำย ภิกษุรูปนี้เกียจคร้ำนเหลือเกิน ขนำดตั้งใจบวชอุทิศชีวิต 
ในพระศำสนำ ซึ่งเป็นหนทำงของควำมหลุดพ้น ยังเป็นผู้เกียจคร้ำน ไม่ยอมประพฤติปฏิบัติธรรม  
ให้สมกับเป็นพระภิกษุสำวกของพระบรมศำสดำเลย"  

ขณะนั้น พระศาสดาเสด็จมาและตรัสถามว่า "ภิกษุทั้งหลำย พวกเธอสนทนำกันเร่ืองอะไร"   
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พระภิกษุกราบทูลถึงเรื่องราวท่ีก าลังสนทนากัน พระบรมศาสดาตรัสว่า "มิใช่แต่บัดนี้เท่ำนั้น  
แม้ในกำลก่อน ภิกษุนี้ก็เป็นผู้เกียจคร้ำนเหมือนกัน" พระองค์จึงทรงเล่าอดีตนิทานให้ฟังว่า สมัยก่อน 
พระเจ้าพรหมทัต ครองราชย์อยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์ได้บังเกิดเป็นอ ามาตย์แก้วของพระราชา 
อ ามาตย์แก้ว หมายถึง ผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์มีปัญญามาก เป็นประดุจแก้วสารพัดนึก จึงได้นามว่า  
มหาอ ามาตย์แก้ว พระเจ้าพาราณสีเป็นผู้ท่ีมีพระอัธยาศัยเกียจคร้าน พระโพธิสัตว์คิดว่า "พระรำชำ 
ของเรำทรงเกียจคร้ำนเหลือเกิน เรำจะท ำให้พระองค์ส ำนึกตัว เพื่ อประโยชน์สุขของอำณำ
ประชำรำษฎร์" พระโพธิสัตว์ พยายามเสาะหาข้อเปรียบเทียบ เพ่ือจะท าให้พระราชาได้คิด 
        วันหนึ่ ง พระราชาเสด็จประพาสพระราชอุทยาน พร้อมด้ วยอ ามาตย์ข้ าราชบริพาร  
ทรงทอดพระเนตรเห็นตัวกระพองช้างตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นสัตว์เกียจคร้านเชื่องช้า แม้จะเดินไปตลอดท้ังวัน 
ก็ไปได้ประมาณนิ้วหนึ่งหรือสองนิ้ว พระราชาตรัสถามว่า "สัตว์นั้นชื่ออะไร" มหาอ ามาตย์กราบทูลว่า 
"ข้ำแต่พระมหำรำชเจ้ำ สัตว์นั้นชื่อ คชกุมภะ ตัวกระพองช้ำง สัตว์ประเภทนี้เฉื่อยช้ำยิ่งนัก แม้จะเดิน
ตลอดทั้งวัน ก็ไปได้เพียงไม่กี่นิ้ว" พระองค์จึงตรัสถามเจ้าสัตว์ตัวนั้นว่า "ดูก่อนคชกุมภะ พวกเจ้ำเดิน
ช้ำเหลือเกิน เมื่อไฟป่ำเกิดขึ้น พวกเจ้ำจะท ำอย่ำงไรกัน" คชกุมภะตอบว่า "โพรงไม้และช่องแผ่นดิน 
มีอยู่เยอะแยะ ถ้ำพวกข้ำพเจ้ำไปไม่ถึงโพรงไม้ หรือช่องแผ่นดินเหล่ำนั้น พวกข้ำพเจ้ำก็ต้องตำย"  
มหาอ ามาตย์แก้วรีบกราบทูลเสริมว่า "ในเวลำที่จะต้องท ำช้ำ ๆ ผู้ใดรีบด่วนท ำเสียเร็ว แต่เมื่อจะต้อง
รีบด่วนท ำ กลับท ำช้ำ ๆ ผู้นั้นย่อมตัดรอนประโยชน์ของตนเอง ส่วนบุคคลใด ในเวลำที่จะต้อง 
ท ำช้ำ ๆ ก็ท ำอย่ำงช้ำ ๆ  และเมื่อจะต้องรีบท ำ ก็รีบด่วนท ำทันที ประโยชน์ของผู้นั้น ย่อมบริบูรณ์ 
เหมือนดวงจันทร์ก ำจัดควำมมืด เต็มดวงอยู่ฉะนั้น" อ ามาตย์แก้วสอนพระราชาต่อไปว่า "พึงรีบท ำกิจ
ให้เสร็จล่วงหน้ำ อย่ำให้กิจมำบีบรัดตัวในเวลำที่ท ำภำรกิจ ผู้ที่รีบท ำกิจให้ส ำเร็จ ย่อมเป็นผู้เบำใจ  
ในภำยหลัง ไม่ควรเห็นแก่นอนมำกเกินไป ควรงดเว้นกำรดื่มสุรำเมรัยจนละเลยภำรกิจบ้ำนเมือง 
บ้ำนเมืองย่อมเจริญเพรำะมีผู้น ำปกครองแผ่นดินโดยธรรม"     

พระราชาได้สดับถ้อยค าของพระโพธิสัตว์ ทรงเข้าใจว่าอ ามาตย์แก้วต้องการสอนพระองค์ 
ปรารถนาท่ีจะให้พระองค์เป็นคนขยันและเอาใจใส่ในการบริหารบ้านเมือง และทรงคิดได้อีกว่า โทษของ
ความเกียจคร้านมีแต่น าความทุกข์มาให้ ถ้าหากผู้น าไม่ประพฤติธรรม ปวงประชาก็จะไม่ประพฤติธรรม 
พลอยเป็นคนเกียจคร้านตามไปด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้น ปัญหาต่าง ๆ มากมายก็จะเกิดขึ้นจนแก้ไขไม่ทัน 
ตั้งแต่บัดนั้นมา พระราชาก็มิได้ทรงเกียจคร้าน กลับขยันหมั่นเพียรในการประกอบพระราชกรณียกิ จ 
ปกครองประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง ท าให้อาณาประชาราษฎร์อยู่อย่างมีความสุข 
        จากเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่า ถ้าเรารู้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดควรท า เราต้องรีบฉวยโอกาสนั้น ท าให้ส าเร็จ 
อย่าได้รอช้า ต้อง คือด่วน ๆ เร็ว ๆ ให้ระแวงภัยท่ีควรระแวงและระวังภัยท่ีจะเกิดขึ้น ถ้ามัวเกียจคร้าน
ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ บุญบารมีก็ไม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะสิ่งท่ีเราต้องเร่งรีบท าให้เร็ว  
และท าให้ได้มากท่ีสุด ก็ไม่มีอะไรเกินกว่าการสั่งสมบุญบารมี เพราะบุญบารมีจะเป็นเครื่องคอยอุปถัมภ์
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ส่งเสริมชีวิตเราให้สมบูรณ์ บริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ สมบูรณ์ท้ังโลกิยทรัพย์ 
และอริยทรัพย์ 
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