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ชีวิตของหนชวตของหนู



มารูจักกับชีวิตของหนูกนัดกีวา ชีวิตของหนูประกอบไปดวย ๓ สวนคือ
๑. รางกาย

๑



๒. จิตใจ ไดแกอารมณและความรูสึกตางๆ ทัง้ดานดีเชน ราเริง รัก อดทน ฮึดสูขยันหมัน่เพียร และดานลบ
้เชน โกรธ เกลียด เศรา ทอแท ขี้เกียจ

๒



๓. ปญญา ไดแก ความรู ความเขาใจ ความทรงจําและความคดิตางๆ

๓



เมื่อหนูเกิดมาแลวก็ตองอยูรวมกับคนอืน่ โดยเฉพาะตอนเปนเดก็ตองมีคนชวยเลี้ยง ชวยดูแล

๔



ถาเกิดมาแลวไมมีใครชวยดูแล หนูก็อยูไมได

้“ชวยดวย หิวขาว หิวนํา
รอนดวย ปวดฉีจ่ัง ยุงกัดดวย”

ํ ไ ไ ไ  ั “แง!!! ทําอะไรเองไมไดสกัอยาง
เลย ชวยดวย”

๕



แลวหนตูองอาศัยอยูในโลกกับธรรมชาติตางๆ ทั้งสัตวและตนไม

๖



ถาธรรมชาติเสียไป ชีวิตของหนูก็อยูไมไดเหมอืนกัน

“น้ําทวมทุกอยางพังหมดแลว”

“ชวยดวย ไมไหวแลว”

๗



สรุปคือ ชีวิตของหนูประกอบดวย รางกาย จิตใจและปญญา หนูตองอยูรวมกับคนอืน่ๆ รวมทั้งตองอยูเปน
สวนหนึ่งของธรรมชาติ ดังนัน้หนตองรวิธีดแลตัวเอง หัดอยรวมกับคนอืน่ และรักษาสภาพแวดลอมใหดีสวนหนงของธรรมชาต ดงนนหนตูองรูวธดูแลตวเอง หดอยูรวมกบคนอน และรกษาสภาพแวดลอมใหด

๘



เริ่มจากดูแลรางกาย หนูตองทานอาหารทีม่ีประโยชน ออกกําลังกายและพักผอนใหเพียงพอ รักษาความ
สะอาดและสุขอนามัยดวย

๙



พัฒนาจติใจ โดยฝกตัวเองใหเปนคนราเริง เบิกบาน มีความสขุ ขยันและอดทน

๑๐



พัฒนาปญญา โดยหมัน่หาความรู ตั้งใจเรียน และหัดคดิสรางสรรค ทําสิ่งดีงาม

๑๑



แลวฝกหัดตัวเองใหอยูรวมกับคนอืน่ไดดี โดยทําตัวใหเลี้ยงงาย ไมเรื่องมาก ไมสรางความลําบาก
“คุณแมทําอะไรมา หนูกินได
หมดเลยคะ” “อยากไดของเลนใหม แพงแคไหนก็จะเอา”

“ไมเอา ไมกิน ไม
เห็นอรอยเลย”

“อยากไดของเลนใหมจัง แตแพงมากเลย หนไูมกวนคุณแมดีกวาคะ”
๑๒



ฝกจิตใจใหรักและเปนมิตรกับทุกคน (เมตตา) สงสารอยากชวยเหลือคนทีเ่ดือดรอน (กรุณา) รูสึกยินดีเบิก
่ ่บาน อยากสงเสริมเมือเหน็คนอืนทําความดี มคีวามสุข หรือประสบความสําเร็จ (มฑุิตา)

“หกลม เปนอะไรหกลม เปนอะไร
มากหรือเปลา?”“สวัสดี เปนยังไงบางเหรอจะ”

“ดีใจดวยนะ นายสอบไดที่หนึ่งดวย”

“ขยันจังเลย ใหเราชวยทํา
ความสะอาดนะ”

ดใจดวยนะ นายสอบไดทหนงดวย

๑๓



และไมชวยเหลือหรือสนับสนนุการกระทําที่ไมถูกตองหรือจะทาํใหคนอืน่เดือดรอน (อุเบกขา) หลัก ๔ ขอนี้ 
(เมตตา กรุณา มฑุิตา อุเบกขา) เรียกวา พรหมวหิาร ๔

“ดูสิ มีคนลืมเกมไว ขโมยไปเลนทีบ่านดีกวา”

“ขอลอกการบานหนอยส”ิ

“ถาลอก เธอก็ไมเขาใจ
นะสิ ทําเองกอนแลวเรา
ชวยอธิบายแลวกันนะ” “ไมไดนะ การขโมยของเปนสิ่งไมดีไมไดนะ การขโมยของเปนสงไมด 

เจาของเขาจะเสียใจ ถาเราโดนขโมย
ของเราก็จะเสียใจเหมือนกัน”

๑๔



รูจักแบงปนสิ่งตางๆ (ทาน) พูดแตสิ่งทีม่ีประโยชนและไพเราะนาฟง (ปยวาจา) ขวนขวายชวยเหลือผูอื่นใน
่ ่ ้เรืองทีดีงาม (อัตถจริยา) รูจักกาละเทศะและรวมทุกขรวมสุขกัน (สมานัตตตา) หลัก ๔ ขอนี้เรียกวาสังคห

วัตถุ ๔

๑๕



สุดทายหนูกห็ัดอยูรวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย โดยหัดชืน่ชมความงามของธรรมชาติเรียนรูวิธีดูแล
่รักษาและปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหสวยงาม

๑๖



แลวกอนจะทําอะไร หนูก็คิดถึงผลตอธรรมชาติดวย

“ปดไฟดวงที่ไมไดใช 
จะไดประหยัด”จะไดประหยด

“ไปใกลๆ แคนี้ เดินไปดีกวาครับ”

“น้ําก็ตองประหยัดดวย”
้“ทิ้งขยะลงคลองไมไดนะ”

๑๗



ถาทําไดอยางนี้หนจูะมชีีวติทีด่ี คนรอบขางก็มีความสุข สิ่งรอบตัวก็จะสวยงามไปตลอด

๑๘



โครงการสื่อธรรมสําหรบัเด็ก โดยชาครติ อาชวอํารงโครงการสอธรรมสาหรบเดก โดยชาครต อาชวอารงุ
ิ ํ ื ่ ิ่ ํ ั ื ื ่ ชาคริต อาชวอํารุงและเพือน เริมทําหนังสือธรรมและสือตางๆ 

ที่มีประโยชนสําหรับเด็กเพื่อจําหนายในราคาถูก หรือแจกใหกับวัด 
และโรงเรียนทั่วประเทศตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๔๙ เพราะพบวาเด็กไทย

่ ่จํานวนมากไมมีหนังสือที่เหมาะสมอานเนื่องจากฐานะยากจน และ
หนังสือธรรมสําหรับเด็กยังมีคอนขางนอย 

โครงการนี้ชวยใหเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศไดรับโครงการนชวยใหเดกและเยาวชนไทยทวประเทศไดรบ
หนังสือเพื่อพัฒนาตนเองแลวหลายหมื่นคน ชาคริต อาชวอํารุงและ
คณะยังคงมุงมั่นที่จะผลิตสื่อที่มีคุณคาตอเด็กและเยาวชนในรูปแบบ
ตางๆ ตอไป และขอขอบคณทกทานที่ชวยเผยแพรโครงการตางๆ ตอไป และขอขอบคุณทุกทานทชวยเผยแพรโครงการ



ผลงานของชาครติ อาชวอํารงผลงานของชาครต อาชวอารงุ
ั ํ ั• วันสําคญัทางพระพุทธศาสนา

• วัดของหนู
• ชวนคุณพอคณุแมไปไหวพระ
• หนเปนคนดีหนูเปนคนด
• บูชาพระรตันตรัย

ี• หนูมคีวามสุข
• มั่นใจไดงายนิดเดียว
• ชีวิตของหนู






