
   

  วนัวาเลนไทน์ 

วนัศุกร์ที ่ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 

และตรงกบัวนัมาฆบูชา
ประวติัวนัวาเลนไทน์ วนัแห่งความรักนวลสงวนตวั

 

      ในปัจจุบนัวยัรุ่นมีค่านิยมเร่ืองวนัแห่งความรักตามสมยันิยม  อยา่งเช่นวนัวาเลนไทน์ ซ่ึงตามประวติัแลว้
เขาตอ้งการให้รักเพื่อนมนุษย ์แต่คนรุ่นใหม่ตีความหมายพลาดไป แลว้สร้างค่านิยมใหม่เร่ืองความรัก และ
การมีความสัมพนัธ์กนั โดยท่ียงัไม่ตกลงนบัถือกนัเป็นคู่ชีวติ หรือทาํเพื่อความสนุกสนาน ถือวา่เป็นค่านิยม
ท่ีผดิทีเดียว เพราะความรักเป็นของสูงส่ง มิใช่ของสาํส่อนเหมือนดงัท่ีสัตวบ์างประเภทประพฤติอยูเ่ป็นปกติ 
 
       ในการแกไ้ขนั้นเราตอ้งเลิกค่านิยมน้ี และชกัชวนกนัศึกษาธรรมะ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ถึงโทษ 
ความผดิศีล ผดิธรรม หรือแมก้ระทัง่ผดิกฎหมาย ส่งเสริมค่านิยมท่ีถูกตอ้งในวนัวาเลนไทน์ บาํเพญ็ตนให้
เป็นประโยชน์ต่อบิดามารดา และสังคม แทนท่ีจะหมกมุ่นอยูก่บัเร่ืองกามารมณ์ หรือส่ิงท่ีพาใหใ้จไขวเ้ขว 
ฟุ้งซ่าน เพียงเท่าน้ี ชีวติก็จะมีคุณค่า และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของโลก เพราะหากเรามีความรักท่ีแทจ้ริงใหแ้ก่
กนั เรายอ่มมีความสุขมุเพียงพอท่ีจะเก็บรักษาส่ิงสาํคญัน้ี ไวเ้พื่อคนสาํคญัของเรา ในโอกาสท่ีถูกทาํนอง
คลองธรรม และไม่เป็นการทาํร้าย หรือทาํลายกนั  
 
     วนัแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ Valentine’s Day แท้จริงแล้วคือวนัรักนวลสงวนตัว ตามเจตนารมณ์
เดิม ว่าเป็นวนัแสดงความรักแก่เพือ่นมนุษย์ ในวนัวาเลนไทน์เราควรแสดง ความรัก ความปรารถนาดีต่อ
เพื่อนมนุษย ์แต่ในเม่ือยคุสมยัไดบิ้ดเบือนเจตนารมณ์ดั้งเดิมใหก้ลายเป็นเร่ืองของเพศ สัมพนัธ์ไป เราตอ้ง
ช่วยกนันาํกลบัไปสู่จุดดั้งเดิม คือสร้างความเขา้ใจ และแบบแผนอนัดีงามข้ึนมาใหม่ในวนัวาเลนไทน์ 
 
       แมแ้ต่การทดลองอยูร่่วมกนัก่อนแต่งงานนั้นก็ไม่ถูกหลกัวชิชา เพราะน่ีไม่ใช่เร่ืองของการทดลองทาง
วทิยาศาสตร์  แสดงใหเ้ห็นวา่ยงัขาดความเขา้ใจวา่ ความรักมีเพื่อส่ิงใด ชีวติคู่ไม่ใช่ของลองเล่น แต่เป็นส่ิง
สูงส่ง เป็นเร่ืองส าคัญ เป็นเร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิท่ีจะใหก้ายละเอียด ไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์เพื่อสร้างบารมี และยก
ฐานะของเรา จากคู่รัก เป็นสามีภรรยา เป็นบิดาบารดา เป็นครู เป็นเทวดา กระทัง่เป็นพระพรหม พระ
อรหนัตใ์นบา้น ยกระดบัไปตามขั้นตอน อยา่งน้ีจึงจะถูกหลกัวชิา 
 
 
 

http://video.dmc.tv/programs/makhapujaday.html
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
http://www.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2


 

ความรักทรงกลม เร่ืองของความรักดีๆ ในวนัวาเลนไทน์นี้ Valentine’s Day 
 
      ความรักเป็นส่ิงท่ีทุกผูทุ้กนามพึงมี บางคนรักแต่ตวัเอง รักอยา่งน้ีเรียกวา่ "รักเห็นแก่ตวั" บางคนรักแค่
คู่ครอง รักแค่ครอบครัว ก็จดัเป็นความรักแบบ "หางรัก" บางคนรักคนรอบตวัเพิ่มข้ึนไปอีกนิดก็เป็น "รักท่ี
ยงัไม่กวา้ง" บางคนเลือกท่ีจะรัก จดัเป็นความรักแบบ "ลาํเอียงรัก" ความรักเหล่าน้ีเป็นความรักแคบๆ ทั้งส้ิน 
เป็นเพียงเศษแห่งรัก ความรักกว้าง ๆ เป็นอย่างไร เป็นความรักชนิดไหน… 

ความรักดีๆ ในวนัวาเลนไทน์นี้  

      ทุกคนสามารถเขา้ถึงความรักชนิดน้ีไดห้รือไม่ อยา่งไร รักหลากแบบ บางคนมองความรักไวเ้พียงชาติ
เดียว มุ่งสะสมสมบติั ช่ือเสียง เกียรติยศ ไม่ศึกษาธรรมะของพระพุทธองค ์ทาํใหไ้ม่รู้บุญรู้บาป ไม่รู้ดีรู้ชัว่ ถา้
จะสุขก็สุขเพียงเล็กนอ้ย สุขไดอ้ยา่งเก่งก็แค่ชาติเดียว ชาติต่อไปอาจจะทุกขอ์ยา่ง มหนัตก์็ได ้คนรักตวัเอง 2 
ชาติคือ ชาติน้ี กบัชาติหนา้ จึงจดัเป็นบณัฑิตไดร้ะดบัหน่ึง บุคคลประเภทน้ีจะทาํความดีเผือ่ไวช้าติหนา้ บาง
คนรักตวัเองทุกชาติ รักท่ีจะขา้มห่วงแห่งทุกขเ์ขา้สู่ฝ่ังพระนิพพาน จึงจดัเป็นบณัฑิตอยา่งยิง่ บุคคลประเภทน้ี
จะทาํความดีอยา่งยิง่ยวด บางคนนอกจากรักตวัเองทุกชาติแลว้ ยงัปรารถนาใหส้ัตวท์ั้งหลายมีสุข พน้ทุกข ์
เฉกเช่นเดียวกบัตน มีความเมตตากรุณาแก่เหล่าสัตวโ์ดยทัว่หนา้ บุคคลประเภทน้ีจะเป็นใครอ่ืนไปไม่ได ้
นอกจากพระโพธิสัตวเ์จา้ เท่านั้น ความรักอยา่งน้ีจดัเป็นความรักสูงสุด ความรักสูงสุดตอ้งเป็นความรักท่ีเท่า
เทียม ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ เป็นรักท่ีไร้อคติ เป็นความรักกวา้งขวางท่ีแผข่ยายไปอยา่งไม่มีขอบเขต เป็น
ความรักทรงกลม เป็นความรัก 360 องศา เป็นรักรอบตวั เป็นความรักท่ีมอบแก่สรรพสัตวโ์ดยปราศจาก
ความกาํหนดัยนิดีและแผข่ยายรอบตวั ต่อไปอีกอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ดงัคาํของพระเดชพระคุณหลวงพอ่ธมัม
ชโย ท่ีวา่ "เหมือนเป็นทรงกลมท่ีไม่มีเส้นรอบวง" ความรักชนิดน้ีเป็นความรักท่ีกวา้งขวางยิง่ใหญ่ ไม่เป็น
ความรักท่ีพุง่หาเฉพาะใครคนใดคนหน่ึง แต่เป็นความรักท่ีแผข่ยายรอบตวั เหมือนเป็นพลงัมวลแห่งความ

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2


บริสุทธ์ิท่ีขยายกวา้งออกไปพร้อม ๆ กนัทั้ง 360 องศา ความรักประเภทน้ีผูเ้ขียนขอเรียกสั้น ๆ วา่ "ความรัก
ทรงกลม"  
 
         ความรักทรงกลม… ความรักทรงกลมนี้เป็นความรักสูงสุด มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการท า
ใจให้หยุดน่ิง สงบเป็นสมาธิ(Meditation) จนเข้าถึงภาวะแห่งความรักทรงกลม คือ เขา้ถึงดวงธรรมภายใน ท่ี
ศูนยก์ลางกายฐานท่ี 7 (อยูก่ลางตวัเหนือสะดือข้ึนมา 2 น้ิวมือ) ยิง่ดวงธรรมแผข่ยายไปถึงไหน ความรักและ
ความปรารถนาดีอนับริสุทธ์ิก็ไปถึงนัน่ เป็นความรักมาตรฐาน รักท่ีอมตะ เป็นความสุขแทท้ั้งผูรั้บและผูม้อบ 
เป็นความรักท่ีทา้ทายการเขา้ถึง ซ่ึงอยูใ่นตวัของท่านเอง !   

เร่ืองของความรักวนัวาเลนไทน์ Happy Valentine’s Day 

      วนัวาเลนไทน์ Valentine’s Day  ความรักน่ีเป็นอารมณ์อย่างหน่ึง ซ่ึงเมื่อเกดิขึน้มาแล้วถือว่า ส่งผลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของคนคนน้ันอย่างมากเลย เราจะเห็นวา่ บทเพลงเอย บทกวเีอยในโลกส่วนใหญ่ก็เก่ียวกบั
เร่ืองความรักความใคร่ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ยิง่คนในวยัหนุ่มวยัสาว อารมณ์ในเร่ืองน้ีก็จะยิง่แรงเป็นพิเศษ 
พดูถึงเร่ืองความรักยงัจาํไดส้มยัเรียนมธัยมมีบทพระราชนิพนธ์ของราชการท่ี 6 ท่ีพดูเร่ืองของความรัก  
  
    “ความเอ๋ยความรัก เร่ิมสมคัรช้ันต้น ณ หนไหน เร่ิมเพราะเหมาะกลางหว่างหัวใจ หรือเร่ิมในสมองตรอง
จงดี แรกจะเกิดเป็นไฉนใครรู้บ้าง อย่าอ าพรางตอบส านวนให้ควรท่ี ใครถนอมกล่อมเกลีย้งเลีย้งราตรี ผู้ใดมี
ค าตอบขอบใจเอย” 
 
คราวนีม้ีอกีอนัหน่ึงทีใ่ห้ข้อคิดเกีย่วกบัเร่ืองความรักดีเหมือนกนั เขาบอกว่า 
 
    “จะหักอ่ืนฝืนหักกจั็กได้ หักอาลัยนีไ้ม่หลุดสุดจะหัก สารพัดตัดขาดประหลาดนัก แต่ตัดรักนีไ้ม่ขาด
ประหลาดใจ” 
 
       บางคนพอมีความรักเกิดข้ึน เรียกวา่ถา้เกิดผิดหวงัอกหกัแลว้ละก็เรียกวา่มองฟ้าฟ้าก็หม่นหมอง มองดิน
ดินก็เศร้า ดูตน้ไมใ้บหญา้ดูมนัแยไ่ปหมด อารมณ์มนัจะเกาะอยูก่บัเร่ืองนั้นตดัใจไม่ขาดเลย แลว้ถา้เกิดคนรัก
กนัชอบกนัตีห่างกนัไปเป็นปี 3 ปี 5 ปี ไปอยูต่่างประเทศอยูต่่างถ่ินต่างแดนยงัไง ก็ยงัมีความอาลยัรักถึงกนั 
ถึงอารมณ์รักเป็นอารมณ์ท่ีมีพลานุภาพค่อนขา้งจะรุนแรงมาก ทั้งทางบวกและทางลบ ผดิหวงัมาบางทีทาํ
เร่ืองร้ายๆได ้ถา้ฉนัไม่ไดใ้ครก็อยา่ไดเ้ลย ทาํลายแทนอนัน้ีก็มีข่าวคราวกนัอยู ่จากความรักเป็นความแคน้ก็
แค่เส้นใยเดียวเหมือนกนั 
 
 

http://www.dmc.tv/pages/meditation/meditation01.html
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87.html


อารมณ์รัก ความรักในวันวาเลนไทน์ 
 

       อารมณ์รัก ศพัทท์างบาลีใชค้าํวา่ สิเน่หา แปลเป็นไทยวา่เสน่ห์ๆ บาลีสิเน่หา ถา้ใจเกาะอารมณ์น้ีเม่ือไหร่ 
มนัจะคลา้ยๆ ลิงติดตงั เราเคยรู้จกัลิงติดตงั ถา้คนสมยัก่อนจะนึกออกนะ เวลาเขาจะจบัลิงป่า เขาจะเอาตงัคือ
นํ้ามนัเค่ียวจนขน้เหนียวๆ ยางไม ้จนเหนียว เหมือนกบักาวเหนียว แลว้ก็ไปวางเอาไว ้โดยลิงมนัจะชอบ
เลียนแบบคน มนัจะแอบดูวา่คนทาํยงัไง เขาก็จะวางไวเ้สร็จเรียบร้อยก็จะทาํเป็นเอามือไปจบัๆ แตะๆ แลว้
เด๋ียวซกัพกัคนก็เดินไป พอคนเดินไป ลิงมนัเหลียวซา้ยแลขวาไม่เห็นคนแลว้มนัจะเร่ิมไต่ตน้ไมล้งมา ตน้
มะพร้าวลงมาถึงมนัก็มาลองแตะดู พอมนัแตะมือก็ติดดึงไม่ออก มนัก็เอามืออีกมือหน่ึงมายนั เพื่อ จะยนัดึง
มือแรกออก แต่กลบัติดทั้งสองมือ เอาขาช่วยอีกขามาช่วยยนัขาท่ี 3 อยูอี่ก เอาขาท่ี 4 มายนั 4 ขาอยูห่มดเลย
เอาหวัไปดนั ปรากฏวา่ทั้ง 2 แขน 2 ขาและ 2 มือ 2 เทา้ แลว้ก็หวัติดจุกอยูต่รงนั้นเอง ชาวบา้นก็ออกมาจบัห้ิว
ไป ใส่ปลอกคอไปล่ามโซ่เป็นลิงเล้ียงสบายไปเลย น่ีแหละคือลิงติดตงั อารมณ์ของใจเหมือนกนั ปกติใจ
คนเรามนัจะเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆ เด๋ียวคิดถึงเร่ืองนั้นเร่ืองน้ีเปล่ียนไปเร่ือยๆน่ีใช่ไหม แต่พอเจอ
อารมณ์รักเม่ือไหร่ ไปถามหนุ่มถามสาวดูจะรู้ดีเดียวกลายเป็นลิงติดตงั หลบัตาลืมตาฝ่ายหนุ่มเห็นแต่หนา้
สาวลอยมา ฝ่ายสาวเห็นแต่หนา้หนุ่มลอยมาคิดเร่ืองอ่ืนไม่ออกแลว้ดูไปท่ีไหนก็เห็นแต่ หนา้เขาลอยมาใจมนั
หมกหม่น วนอยูก่บัอารมณ์ สิเน่หา แปลวา่ ยางเหนียว ใหเ้รารู้กนัวา่เร่ืองความรักอารมณ์ สิเน่หาไม่ธรรมดา 
เพราะฉะนั้นเราเองระวงัวา่ อยา่ใหเ้ป็นลิงติดตงัเสร็จแลว้ก็ถูกจูงไปในทางท่ีไม่ดีไดก้็แลว้กนั 
     

 ธรรมะดีๆ ในวนัวาเลนไทน์ Valentine’s Day  

 

        ความรักทีจ่ะเกดิผลดี คือเปลีย่นพลงัขับเคลือ่นทีรุ่นแรงไปในทางสร้างสรรค์ได้ จะต้องไปคู่กบัความ
รับผดิชอบ ถ้าปล่อยให้อารมณ์สิเน่หาดึงเราเพลดิไปตามอารมณ์ เกดิผลเสียได้เยอะ แต่ถา้เกิดเม่ือไหร่เกิดมา
คู่กบัความรับผดิชอบ ซ่ึงมนัก็คือการจะไม่มองอะไรไกลข้ึนกวา่ความตอ้งการเฉพาะหนา้ ถา้อยา่งน้ีแลว้ละก็
เราสามารถเปล่ียนอารมณ์น้ีไปในทางสร้างสรรคไ์ด ้อยา่งมีพระเดชพระคุณพระผูใ้หญ่รูปหน่ึงซ่ึง ท่านก็ฟัง
มาจากพระอาจารยท์่านอีกต่อหน่ึง ซ่ึงพระอาจารยรู์ปนั้นเคยเป็นอุปัฏฐากเป็นพระเลขาส่วนตวัของพระเดช
พระคุณ หลวงปู่ วดัปากนํ้า ตอนหลงัมาเป็นเจา้อาวาสวดัราชโอรสาราม ท่านพระเดชพระคุณพระราชโมลี
องคก่์อน องคปั์จจุบนัคือพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ ์ซ่ึงเป็นอุปัชฌายข์องธรรมทายาท ท่านเจา้คุณ
พระราชโมลีท่านเล่าใหฟั้งวา่ ท่านนายหา้งสวสัด์ิ โอสถานุเคราะห์ ซ่ึงเป็นนกัธุรกิจใหญ่ท่ีประสบ
ความสาํเร็จมาก เร่ิมตน้ตอนทีท่านยงัหนุ่มฐานะก็ยงัธรรมดานะ ไม่ไดเ้ป็นคนมีฐานะ แต่ฝ่ายภรรยาคือ 
คุณหญิงลอ้ม เป็นลูกเจา้สัวมีฐานะดีมากเลย ผูห้ญิงสมยัก่อนตอ้งฟังคุณพอ่คุณแม่ คุณพอ่คุณแม่ก็ไปใหห้มอ
ดูช่วยดูดวงใหก้็บอกวา่แต่งไม่ไดน้ะ แต่งแลว้จะแยจ่ะอยา่งงั้นจะอยา่งง้ี ล่มจมอะไรสารพดัอยา่ง แต่วา่คุณ
พอ่คุณแม่ของฝ่ายหญิง มีความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่ วดัปากนํ้ามาก ก็เลยมากราบถามพระเดช
พระคุณหลวงปู่ ถามวา่จะเอายงัไงดี พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านหลบัตาน่ิงๆ พกัเดียวท่านบอกวา่ แต่งเลย
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แต่งแลว้จะรวย สวนหมออ่ืนทั้งหมด แต่ความท่ีคุณพอ่คุณแม่ฝ่ายหญิงเคารพหลวงปู่ มากพอฟังก็เลยอนุญาต
ใหแ้ต่ง ฝ่ายหญิงฐานะดี ฝ่ายชายธรรมดา แต่พอแต่งจากความรักท่ีมาพร้อมกบัความรับผดิชอบ ฝ่ายชายรู้สึก
วา่ ฝ่ายหญิงเหมือนดอกฟ้าโนม้ก่ิงมาหาเรา ให้โอกาสใหเ้กียรติเราขนาดน้ี เราตอ้งรับผิดชอบ ทุ่มเททาํงาน
อยา่งหนกั วิริยะอุตสาหะรับผดิชอบครอบครัว ใหเ้กียรติฝ่ายหญิงตลอดชีวติ ไม่ใช่ชอบตอนสวยๆ สาวๆ
แลว้พอมีอายข้ึุนมาแลว้มีลูกข้ึนมาแลว้ละก็ไม่สนใจใยดี ไปหาเล็กไปหานอ้ยไม่ใช่อยา่งนั้นนะคือรับผดิชอบ
ตลอดชีวิตเลย - ข้อคิดดี - ดี เร่ืองความรักในวันวาเลนไทน์ 
  วนัวาเลนไทน์ วนัแห่งความรักนวลสงวนตัว 
 
      แต่ถา้เกิดความรักแบบหนุ่มๆ สาวๆ แค่ชัว่คร้ังชัว่คราว บางทีผา่นไปคืน 2 คืนยงัไม่รู้อีกฝ่ายหน่ึงช่ือ
อะไร เพราะฉะนั้น อย่า ดูเบาเร่ืองความรักเพราะเกดิขึน้มาทแีล้วละก็ฤทธ์ิเดชมันเหลอืเกนิ พุทธเจ้าท่านบอก
ไว้เลย สิเหน่หาคือยางเหนียว แค่นิดเดียวอารมณ์น้ันอยู่เลย ไม่หลุดไปอารมณ์อืน่ เรารู้อย่างนีแ้ล้วอย่าเผลอ
ใจ ถ้าเกดิอยู่ในวยัเรียนแล้วละกห็ลกีเลีย่งก่อนยงัไม่ถึงเวลาบอกตัวเอง คือมันมีจุดเร่ิมต้น ถ้าเกดิระวงัตัวแล้ว
ละกไ็ม่ให้เราถล าลกึลงไป แต่พอถล าใจไปแล้วมันจะร้ังกลับยาก สมยั ก่อนบางทีหอบขา้วหอบของหนีตาม
หนุ่มไปทิ้งพอ่ทิ้งแม่ไปอยูก่บัหนุ่มเพราะมนั ร้ังอารมณ์กลบัมาไม่ไหว สาํคญัคือ อยา่ใหถ้ลาํลงไป ยงัไมถึ่ง
เวลา วยัเรียนตอ้งเรียนดีกวา่อยา่เพิ่งไปยุง่เก่ียวกบัเร่ืองน้ี เอาใหจ้บก่อน ฟังอยา่งน้ีบางท่านอาจจะบอกวา่ 
พระอาจารยเ์ชย เด๋ียวน้ีน่ีไม่ตอ้งถึงมหาวทิยาลยัหรอก แค่มธัยมเขาก็มีกนัหมดไม่มีอยูค่นเดียว เอาเถอะเขาจะ
วา่เราเชยไม่เชยปล่อยไปเถอะเด๋ียวถา้เกิดวา่เรารู้จกัเวลา รู้จกัวยั นึกถึงคุณพอ่คุณแม่เยอะๆ นึกถึงอนาคต
เยอะๆ เราจะเป็นคนท่ีมีค่าแลว้ก็ประสบความสาํเร็จ ในชีวิตการครองเรือนในอนาคต แต่คนไหนปล่อยใจให้
วบูวาบไปทั้งท่ีวยัยงัไม่ถึงเวลา ปล่อยไปตามอารมณ์อยา่งเดียวไม่นึกถึงความรับผดิชอบอะไร สนุกวนัน้ี
จะตอ้งนํ้าตาตกวนัหลงั เพราะฉะนั้น ย ํ้าอีกคร้ัง จะใชพ้ลงัของความรักไปในทางสร้างสรรคไ์ด ้จะตอ้งมา
พร้อมกบัความรับผดิชอบ มองไกลๆรอใหถึ้งเวลา ใหเ้ราโตพน้วยัการศึกษาเสียก่อน - ข้อคิดดี - ดี เร่ืองความ
รักในวันวาเลนไทน์ 

  ข้อคิดดีๆ ในวนัวาเลนไทน์   ถ้าเกดิเหตุกระทบกระทั่งกัน จะวธีิขอโทษอย่างไร 

       เน่ืองจากอารมณ์รักมนัแรงเหมือนรถมนัวิง่เร็ว ถา้มนัวิง่ชา้ๆจะเฉียดจะเฉ่ียวหน่อยมนัก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ 
แต่พอวิง่แรงๆ เกิดอุบติัเหตุทีมนัจะแรงนะ เหมือนกนัคนบางทีอารมณ์รักหวานช่ืน แต่ถึงคราวพอเกิดอะไร
ข้ึนมามีความรู้สึกเหมือนวา่เหมือนแกว้มนัร้าวไปแลว้ ชาติน้ีคงยากจะประสานกนัไดเ้หมือนเดิม มนัร้าวมนั
แตกไปแลว้ แต่วา่จริงๆแลว้ แกว้จะแตกจะร้าวจะประสานกนัไดห้รือไม่มนัข้ึนอยูก่บัใจ ถา้ใจเกาะติดเร่ือง
นั้นแลว้ก็เกาะติดกบัความรู้สึกเดิมๆนะมนัก็เหมือนกบั แกว้ร้าวประสานแลว้มนัก็แค่เช่ือมๆ มนัไม่
เหมือนเดิม แต่ถา้เกิดใจมนัโปร่งข้ึนมา ไม่ไดย้ดึติดกบัเร่ืองนั้น มนัก็พร้อมจะประสานใหเ้หมือนเดิม แกว้
ร้าวไปเขา้โรงงานหลอมมาเป็นแกว้ใบใหม่ เพราะฉะนั้นจะเป็นอยา่งไรก็สุดแทแ้ต่ใจของคุณนัน่เอง ถา้เกิด



วา่ใจใสสวา่งแลว้ก็ไม่ถือในความผดิพลาดในเร่ืองท่ีผา่นๆ มาแลว้ ทุกอยา่งก็จะเป็นเร่ืองเล็ก หวัใจหลกัการ
อยูต่รงน้ี ดีทีสุ่ดชวนกนัเข้าวัดปฏิบัติธรรม ให้เป็นคู่บุญคู่บารมี ไม่ใช่ว่าเป็น คู่ทุกข์คู่ยาก เอาเป็นคู่บุญ
คู่บารมีดีกว่า คู่ทุกข์คู่ยาก ไม่ต้องห่วงพีจ่ะเลีย้งด้วยล าแข้ง อย่างนีท่้าจะแย่อย่างนีเ้ข้าวดัปฏิบัติธรรม แลว้ก็
รู้จกัเร่ืองบุญเร่ืองกุศลเร่ืองการทาํความดี มีพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งเหมือนกนั ทาํใหใ้จนุ่มนวลอ่อนโยนทั้งคู่ มี
ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นหลกัยดึเหน่ียวจิตใจ ชีวติครอบครัวเจริญกา้วหนา้หนา้ท่ีการงานทุก
อยา่งดีหมด อยา่งน้ีถึงจะดี  

เดือนแห่งความรัก เทศกาลวันวาเลนไทน์ Valentine’s Day  

    วนัวาเลนไทน์ เดือนกุมภาพนัธ์ เป็น เดือนท่ีอบอวลไปดว้ยการแสดงถึงความรัก ความห่วงใยถึงคนท่ีเรา
ปรารถนาดีและอยากใหเ้ขามีความสุข และเป็นท่ีรับรู้กนัทัว่โลก วา่วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ เป็นวนัแห่งความรัก
หรือวันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) อนัวา่ความรักนั้น เป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัมนุษยม์าชา้นาน และมนุษยทุ์กคน
ลว้นมีความรักอยูภ่ายในใจมากหรือนอ้ยแตกต่างกนัไป  
  
14 กุมภา วนัวาเลนไทน์  
  
     แลว้ความรักคืออะไร ผูอ่้านหลายท่านคงมีคาํตอบสาํหรับตนเองอยูแ่ลว้ บางคนอาจตอบวา่ความรักคือ 
ความรู้สึกซ่ึงมีความรู้สึกหลายๆ แบบปนกนัอยู ่ความรัก คือ ส่ิงเติมเตม็ใหชิ้วิตไม่รู้สึกขาดอะไรไปอยา่ง
หน่ึง บางคนอาจตอบวา่ความรัก เป็นนามธรรมท่ีมองไม่เห็นเเต่สามารถสัมผสัไดด้ว้ยหวัใจ บางคนอาจตอบ
วา่ ความรักคือทุกส่ิงทุกอยา่งของชีวติ เป็นตน้ ส่วนคาํวา่ “รัก” ในพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน   พุทธศกัราช 2525 มีความหมายวา่ “ชอบอยา่งผกูพนัพร้อมดว้ยความช่ืนชมยนิดี” ส่วน
ในภาษาองักฤษนั้น จะขอยกตวัอยา่งของคาํวา่ "LOVE" จากหนงัสือช่ือ New Model English - Thai 
Dictionary  โดยดูหลกัในการนาํพยญัชนะมาผสมรวมเป็นคาํ และความประสงคข์องผูบ้ญัญติัศพัทว์า่ LOVE 
โดยการเรียงพยญัชนะ  ก็จะพบกบัความหมายใหม่ ดงัน้ี 
 

L  ตวัแรก น่าจะหมายถึง  Lake  of  sorrow   ทะเลสาบแห่งความเศร้าโศก 
                     O ตวัท่ีสอง  น่าจะหมายถึง Ocean  of  tear   หว้งทะเลแห่งนํ้าตา 
                 V ตวัท่ีสาม  น่าจะหมายถึง  Vagen  of  death   หุบเขาแห่งความตาย 

               E ตวัท่ีส่ี  น่าจะหมายถึง  End  of  life  จุดจบของชีวติ 
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 ถา้หากความรักมีความหมายตามแบบการผสมอกัษรดงั 4 ตวัขา้งตน้นั้น ความรักจะเป็นส่ิงสวยงามไดจ้ริง
หรือ เพราะความหมายของคาํวา่ LOVE นั้นก็บอกอยูว่า่มนัไม่ไดเ้ป็นส่ิงสวยงามเลยซกัเท่าใด แต่ในทาง
พระพุทธศาสนาแลว้ มีหลกัคาํสอนท่ีสาํคญัประการหน่ึงเก๋ียวกบัความรัก นั้นคือหลกัความเมตตา หรือ
ความรักความปรารถนาดีต่อคนอ่ืน หรือในความหมายท่ีกวา้งออกไป คือความรักท่ีมีต่อมนุษยด์ว้ยกนั 
ตลอดถึงสรรพสัตวท่ี์เป็นเพื่อนทุกข ์ เกิด แก่ เจบ็ ตาย ดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน  ในทางพระพุทธศาสนาได้
กล่าวถึงการเกิดของความรักไวห้ลายนยัดว้ยกนั แต่ในท่ีน้ีขอนาํมากล่าวเพียง 2 ประการ คือ 
 
     1.  ปุพเพสันนิวาส  การอยู่ร่วมกนัในอดีตชาติ คือการท่ีเคยอยูร่่วมกนัมา เคยคบหาสนิทสนมชอบ
พออธัยาศยักนัมา หรือเคยเล้ียงดูกนัมา เคยทาํบุญเก้ือหนุนกนั เม่ือมาพบกนัในชาติน้ี แมใ้นคราวแรกพบก็
เกิดความนิยมชมชอบรู้สึกสนิทสนมคุน้เคยอยา่งรวดเร็ว หรือท่ีเรียกวา่ "รักแรกพบ" นั้นเอง โดยท่ีหา
สาเหตุไม่ไดว้า่ทาํไมจึงนิยมชมชอบบุคคลผูน้ั้นอยา่งจริงๆ จงัๆ  ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีไดพ้บเห็น 
 
    2. การช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัในชาติปัจจุบัน เป็นเหตุผลท่ีชดัเจนอยูใ่นตวั คือการเก้ือกลูกนัในปัจจุบนั
นั้นคือทาํให้เกิดความสนิทสนมรักใคร่ไวว้างใจใน ฐานะเป็นกลัยาณมิตร คือการแสดงออกในรูปของการ
อุปการะร่วมสุขร่วมทุกขแ์นะนาํประโยชน์ และมีความรักใคร่ เห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั จึงเกิดความรัก 

ความเมตตาต่อกนัข้ึน 
 

วนัวาเลนไทน์ Valentine’s Day วนัแห่งความรักสากล 

      หากมวลมนุษยชาติในโลกกวา้งใหญ่ใบน้ี  ไดรั้บการศึกษาและปฏิบติัตามหลกัคาํสอนในพุทธศาสนา
แลว้ การเรียกร้องหาความรักและสันติภาพเพื่อ ใหเ้กิดข้ึนในสังคมโลกอยา่งท่ีพยายามกนัในปัจจุบนัคงไม่
เป็นเร่ืองลาํบากจน เกินไป เพราะหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคาํสอนแห่งสันติสุขและ
สันติภาพ  จากการศึกษาประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาไม่มีสักหนา้เดียวท่ีเป้ือนดว้ยเลือด ของบุคคล
ผูเ้คราะห์ร้ายเพราะเหตุแห่งการประกาศพระสัจธรรมและเผยแผพ่ระพุทธ ศาสนา ดว้ยการแยง่ชิงศาสนิกชน
หรือความเกลียดชงัทางศาสนา 
 
    ความรักเป็นอาํนาจอยา่ง หน่ึงในจิตใจมนุษย ์ท่ีมีอิทธิพลมากมาย และสามารถก่อใหเ้กิดอารมณ์อนั
หลากหลายท่ีตรงกนัขา้มกนัไดอ้ยา่งไม่น่าเช่ือ ไม่วา่จะเป็นความสุข ความทุกข ์ความยนิดี ความซึมเศร้า 
ความเฉ่ือยชาและความกระตือรืนร้น นกักวบีางท่านไดก้ล่าวไวว้า่ ความรักทาํ ใหโ้ลกหมุน ทาํใหค้นชัว่กลบั 
กลายเป็นคนดี ความรักบนัดาลไดม้ากมาย ท่ีสาํคญัความรักมิไดมี้ความหมายเพียงความรักระหวา่งหนุ่มสาว
เท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมไปถึงความรักระหวา่ง พ่อแม่กบัลูก อาจารยก์บัศิษย ์เพื่อนฝงูต่อเพื่อนฝงู รวมไปถึง
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ความรักท่ีมนุษยมี์ต่อมวลมนุษย ์และส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่่วมโลกเดียวกนัอีกดว้ย ความรัก มีความ หมายท่ี
กวา้งขวาง ไร้ขอบเขตจาํกดั อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีทาํใหม้นุษยทุ์กชาติทุกภาษาอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติ สุข  -    
 
ประวตัิวนัวาเลนไทน์ วนัวาเลนไทน์ วันแห่งความรักนวลสงวนตัว 
  
     ความรักผา่นเขา้ออกดวงใจของเรานบัตั้งแต่แรกเกิด ลืมตาดูโลก พบกบัพอ่แม่ ผูใ้หค้วามอบอุ่นเล้ียงดูแล
อยา่งทะนุถนอม และญาติพี่นอ้งผูมี้สายเลือดใกลชิ้ด เม่ือเติบใหญ่ข้ึนจึงไดรู้้จกักบัเพื่อนทั้งหญิงและชายวยั
เดียวกนัหรือต่าง วยั ความรักก็เร่ิมแตกก่ิงกา้นสาขาออกไป จนกระทัง่ไดพ้บคนท่ีถูกอกถูกใจ หวงัใหม้าเป็น
คู่ชีวติ ความรักไดผ้ลิบานออกไปในอีกรูปแบบหน่ึง เม่ือตกลงปลงใจใชชี้วติร่วมกนั จนกระทัง่มีลูก ช่วงท่ี
เล้ียงดูลูกดว้ยความรัก ก็เป็นอีกฤดูกาลหน่ึงของชีวิต จนกระทัง่ยา่งเขา้สู่วยัชรา ความรักประสาวยัรุ่นท่ีคึก
คะนองพลนัอนัตรธานไป แปรเปล่ียนเป็นความรักความห่วงใยในลูกหลานและบริวารตามอยา่งของ
ผูสู้งอาย ุแลว้เหตุใดถึงมีวนัวาเลนไทน์เกิดข้ึนมาติดตามไดใ้นประวติัของวนัวาเลนไทน์ ขา้งล่างน้ี  
  

ประวตัิวนัวาเลนไทน์ (Valentine's Day) วนัแห่งความรักสากล  

     วนัวาเลนไทน์ (Valentine) คือวนัที่ระลกึถึง นักบุญเซนต์วาเลนไทน์ ผู ้เป่ียมไปดว้ยความรัก ความ
ปรารถนาดี ต่อเพื่อนมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง แต่สุดทา้ยเขาตอ้งจบชีวติลงดว้ยการรับโทษประหารในวนัท่ี 14 
กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 270 หรือเม่ือประมาณ 1,728 ปีล่วงเลยมาแลว้ ซ่ึงเป็นยคุสมยัของจกัรวรรดิโรมนัท่ีศาสนา
คริสตย์งัไม่เป็นท่ียอมรับ ซํ้ าร้ายภายใตก้ารปกครองของกษตัริยค์ลอดิอุสท่ี 2 ผูอ้อกกฎหมายบีบบงัคบัให้
ประชาชนเลิกนบัถือ และหา้มใหมี้แต่งงานของพวกคริสเตียนเกิดข้ึน แต่ยงัคงมีผูน้าํคริสเตียนคนหน่ึงช่ือ 
"วาเลนตินสั" หรือท่ีไดรั้บการยกยอ่งเป็น เซนตว์าเลนไทน์ ในภายหลงั คอยลกัลอบแอบจดังานแต่งงาน
ใหก้บัคู่รักคริสเตียนจนถูกจบัขงัและรับโทษทรมาน แสนสาหสัอยูใ่นคุก  
 
      ในขณะท่ีถูกคุมขงันั้น เขาก็พบรักกบัสาวตาบอด ซ่ึงเธอเป็นลูกสาวของผูคุ้มในคุก ดว้ยความรักและคาํ
อธิษฐานของเขา พระเจา้ไดท้รงโปรดให้ตาของสาวคนรักหายเป็นปกติ เม่ือความน้ีล่วงรู้ถึงหูกษตัริยค์ลอดิ
อุสท่ี 2 พระองคจึ์งสั่งใหล้งโทษ วาเลนตินสั ดว้ยการโบยและนาํไปประหารชีวิตดว้ยการตดัศีรษะ ในคืน
สุดทา้ยก่อนท่ีเขาจะถูกนาํไปประหารนั้น ไดเ้ขียนจดหมายสั้นๆ เป็นการอาํลาส่งไปใหห้ญิงคนรักของเขา 
โดยลงทา้ยในจดหมายวา่ "...จากวาเลนไทน์ของเธอ (Love From Your Valentine) " ต่อมาเม่ือคนทัว่ไป
ทราบเร่ืองราวจึงเกิดความประทบัใจในความรักของเขา ยดึถือเอาวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ ของทุกปีเป็น "วนัแห่ง
ความรัก" หรือ "วนัวาเลนไทน์"  และไดนิ้ยมแพร่หลายไปทัว่ยโุรป อเมริกา รวมทั้งในทวปีเอเชียดว้ย  
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ธรรมเนียมทีถ่ือปฏิบัติในวนัวาเลนไทน์ Valentine’s Day   

  
    วนัวาเลนไทน์ - ในแต่ละประเทศจะมีประเพณีหรือการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนับา้ง ในวันวาเลนไทน์ 
Valentine’s Day  น้ี แต่โดยรวมแลว้จะมีการเฉลิมฉลองท่ีเป็นการแสดงถึงความรักท่ีมีระหวา่งกนั ต่อมาเม่ือ
ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยทีางดา้น การพิมพเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งมีการพิมพบ์ตัร อวยพรโดยเขา้มา
แทนท่ีจดหมายท่ี เขียนดว้ยลายมือ และปัจจุบนัในวนัวาเลนไทน์ก็มีการส่งบตัร อวยพรทางออนไลน์เพื่อ
แสดงถึงความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีช่วยให้คน ท่ีตอ้งการแสดงความรักความห่วงใย ถึงคนท่ี
รักไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึนหรือ จะเป็นการส่งดอกกุหลาบสีแดง การมอบช็อคโกแลตใหแ้ด่คนท่ีเรารักในวนัวา
เลนไทน์ น่ีคือประเพณีส่วนใหญ่ท่ีนิยมปฏิบติัในวันวาเลนไทน์  
  

 ประวตัิวนัวาเลนไทน์ วนัวาเลนไทน์ วันแห่งความรักนวลสงวนตัว  
  
          ไม่วา่จะเป็นยคุสมยัไหน หรือวา่ประเทศใด ดอกไมน้ั้นนบัวา่เป็นส่ือรักแทนใจท่ีคลาสสิ คท่ีสุด ไม่
เพียงแค่เป็นตวัแทนแห่งความรักสาํหรับหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ดอกไมย้งัสามารถส่ือความรักไดห้ลากหลาย
รูปแบบเลยทีเดียว ซ่ึงดอกไมต่้าง ๆ ก็จะมีความหมายแตกต่างกนัไป 
  
ดอกไม้วันวาเลนไทน์ 

            กุหลาบสีแดง : เป็นดอกกุหลาบท่ีแทนความหมายวา่ "ฉนัรักเธอ"  ถา้มอบดอกกุหลาบสีแดงใหแ้ก่คู้
รักนั้นหมายความวา่คุณจริงจงั และอยากใชชี้วติท่ีเหลือร่วมกบัเคา้ - ดอกไม้วนัวาเลนไทน์ 
 
            กุหลาบสีขาว : เป็นดอกไมท่ี้แสดงถึงความบริสุทธ์ิ ในความรักท่ีไม่ตอ้งการส่ิงตอบแทน - ดอกไม้
วนัวาเลนไทน์ 
  
            กุหลาบสีชมพู : เป็นตวัแทนของความโรแมนติกท่ีสุด แสดงถึงความรักท่ีกาํลงัจะเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ - 
ดอกไม้วนัวาเลนไทน์ 
 
            กุหลาบสีเหลือง : ซ่ึงสีเหลืองแสดงถึงความสดใส ส่วนมากจะนาํไปเยีย่มผูป่้วย หรือมอบแทน
ความรู้สึกดี ๆ ใหแ้ก่เพื่อน - ดอกไม้วนัวาเลนไทน์ 
 
            ดอกทวิลปิสีแดง : เป็นการแสดงออกถึงความรักอยา่งเปิดเผย - ดอกไม้วนัวาเลนไทน์ 
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            ดอกคาร์เนช่ันสีชมพู :ใชแ้ทนความหมายวา่  "ถึงอยา่งไรผมก็ยงัรักคุณ" หรือ "คุณยงัอยูใ่นหวัใจฉนั
เสมอ" - ดอกไม้วนัวาเลนไทน์ 
 
            ดอกลลิลีสี่ขาว :  แสดงถึงความรักท่ีบริสุทธ์ิ เฉกเช่นเดียวกบักุหลาบขาว นอกจากนั้นยงัแสดงบถึง
ความรักท่ีอ่อนหวานและจริงใจ หรืออาจจะแทนความหมายวา่ "ฉนัรู้สึกดี ๆ ท่ีไดรู้้จกัและอยูใ่กลคุ้ณ" - 
ดอกไม้วนัวาเลนไทน์ 
 
            ดอกฟอร์เกต็มีน๊อต: มีความหมายลึกซ้ึงวา่ รักแท ้  หรืออาจะส่ือความหมายวา่ ไดโ้ปรดอยา่ลืมฉนั 
และอยา่ลืมความรู้สึกดี ๆ ท่ีเคยมีใหก้นั - ดอกไม้วนัวาเลนไทน์ 

เร่ืองเล่าในวันวาเลนไทน์ Valentine’s Day  

     ในส่วนของประวติัวนัวาเลนไทน์ Valentine’s Day น้ี เป็นเร่ืองท่ีเล่าต่อๆ กนัมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงไม่มี
ใครทราบวา่เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเปล่า แต่ไม่วา่ประวติัท่ีแทจ้ริงจะเป็นอยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัน้ีเราก็
ไดถื้อวา่วนัวาเลนไทน์ Valentine’s Day เป็น วนัสาํคญัวนัหน่ึงของปีเลยทีเดียว ส่วนวนัแห่งความรักใน
มุมมองของพระพุทธศาสนาคือ“ วนัมาฆบูชา ” อนัเป็นวนัสาํคญัยิง่ทางพุทธศาสนาอีกวนัหน่ึง เป็น “ วนั
แห่งความรัก ” ทั้งน้ี เน่ืองจากวนัดงักล่าวไดเ้กิดเหตุการณ์พิเศษท่ีเรียกวา่ “ จาตุรงคสันนิบาต ” ข้ึน อีก ทั้งยงั
เป็นวนัท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดป้ระกาศหลกัการและ อุดมการณ์แห่งพุทธศาสนา อนัมีเน้ือหา
หลกัวา่ดว้ยการส่งเสริมใหม้วลมนุษยต์ั้งมัน่ในการทาํความดี ละความชัว่ ไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั นัน่ก็
คือ ทรงสอนใหทุ้กคนมีความรักอนัยิง่ใหญ่ เป็นรักท่ีไม่เห็นแก่ตวั เมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก โดยมีพระสงฆ์
เป็นผูน้าํพระธรรมคาํสั่งสอนดงักล่าวไปเผยแพร่ 
 

วนัมาฆบูชา วนัแห่งความรักในพระพทุธศาสนา 

 

      คาํวา่ “ มาฆบูชา ” หมายถึง การบูชาในวนัเพญ็เดือนมาฆะ คือ เดือน 3 หรือพดูง่ายๆวา่ เป็นวนัท่ี
พระจนัทร์เตม็ดวงในคืนข้ึน 15 คํ่า เดือน 3 นัน่เอง เหตุท่ีพุทธศาสนิกชนถือวา่ “ วนัมาฆบูชา ” เป็นวนัสาํคญั
ทางพุทธศาสนา ก็เพราะในวนัน้ี ในสมยัพุทธกาลเม่ือพระพุทธเจา้ตรัสรู้ แลว้ ได ้9 เดือน ขณะท่ีเสด็จ
ประทบัอยูท่ี่วดัเวฬุวนั (วดัแห่งแรกในพุทธศาสนา) ณ เมืองราชคฤห์ แควน้มคธนั้น พระสงฆส์าวกท่ีพระ
พุทธองคไ์ดส่้งออกไปเผยแพร่พุทธศาสนาตามเมืองต่างๆได ้พร้อมใจกนักลบัมาเฝ้าพระพุทธเจา้โดยมิไดน้ดั
หมายกนัถึง 1,250 รูป ซ่ึงถือวา่เป็นเหตุอศัจรรยย์ิง่ เพราะสมยัโบราณท่ีไม่มีการส่ือสารโทรคมนาคม การนดั
หมายคนจาํนวนมากท่ีอยูค่นละทิศคนละทางใหม้าพบกนัหรือประชุมกนัท่ีใดท่ี หน่ึง เป็นเร่ืองท่ียากและ
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แทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย โดยเฉพาะการมาของพระพุทธสาวกเหล่าน้ี ถือวา่เป็นการมาประชุมพิเศษท่ี
ประกอบดว้ยองค ์4 อนัเป็นท่ีมาของการเรียกวนัน้ีอีกอยา่งวา่ “ วนัจาตุรงคสันนิบาต ” 
 

พระสัมมาสัมพทุธเจ้าทรงตรัสสอนเกีย่วกบัความรัก 
  เราจะเห็นไดว้า่ธรรมะท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทรงตรัสสั่งสอนน้ี ลว้นมีความหมายและความสาํคญัต่อการ
ดาํรงชีวิต ไม่เพียงแต่ผูอ้ยูใ่นเพศบรรพชิตท่ีบวชเรียนเท่านั้น คฤหสัถผ์ูค้รองเรือน และฆราวาสอยา่งพวกเรา
ทุกคนก็สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตไดเ้ป็น อยา่งดี ดงันั้น ในโอกาสดีคือวนัวาเลนไทน์  จึง
ขอเชิญชวนใหทุ้กท่านใชว้นัแห่งความรักน้ี ดว้ยการตามรอยพระบรมศาสดา มอบความรัก ความเมตตาต่อ
ตนเอง ครอบครัว คนรอบขา้ง และมวลมนุษยชาติทุกเช้ือชาติ ทุกเผา่พนัธ์ุ  โดยการประพฤติปฏิบติัตาม
หลกัธรรมคาํสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ คือการพูดดี คิดดี ทาํดี ไม่คิดร้ายทาํลายผูอ่ื้นทั้งกาย วาจา 
และใจ เพียงเท่าน้ี สังคมทุกสังคมบนโลกกวา้งใบน้ีก็จะเกิดความสงบสุข ในวนัแห่งความรัก และทุกๆ วนั
ตลอดเวลาและตลอดไป 
  
 

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2.html

