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ข่าวบุญต่างประเทศ

วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปนุ่ จัดพิธีบชู าข้ าวพระ

วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปนุ่
ได้ จดั พิธีบชู าข้ าวพระ และพิธีทอดผ้ าป่ ากองทุน
ขยายวิชชาธรรมกายทัว่ ประเทศญี่ปนุ่ ครัง้ ที่ 50
ส�ำหรับภาคเช้ ามีพิธีตกั บาตร โดยประธานน�ำกล่าว
ได้ แก่ เด็กหญิง อะกิโกะ อารุงะ กัลยาณมิตร
กรรณิการ์ เครื่ องพนัส และกัลยาณมิตรทาคาชิ โค
อิจิ จากนันเป็
้ นพิธีอญ
ั เชิญทิพยบุปผามาลาวาง ณ
แท่นบูชาข้ าวพระ
โดยคณะเจ้ าภาพทัง้ 8 ท่าน ส่วนพิธี
อัญเชิญองค์พระปฏิมากร ซึง่ ตัวแทนอัญเชิญได้ แก่
กัลยาณมิตรสุนิสา ทาเคชิเงะ กัลยาณมิตรศรี ไสว
การะเกตุ และ กัลยาณมิตรอาภรณ์ เตรี ยมพิทยา
ต่อมาเป็ นพิธีกดปุ่ มเปิ ดไฟส่องสว่าง ณ แท่นบูชา
ข้ าวพระ โดยมีคณะเจ้ าภาพผู้ร่วมบุญเศรษฐี ถาวร
อย่างต่อเนื่อง จ�ำนวน 5 ท่าน
เมื่ อ ถึ ง เวลาสว่ า งลู ก พระธั ม ฯนางาโน่
๔

พร้ อมใจกันปฏิบัติธรรมและร่ วมพิธีบูชาข้ าวพระ
จากนันเป็
้ นพิธีถวายปั จจัยกองทุนบวชพระ 1 แสน
รูปทัว่ ไทย โดยผู้แทนน�ำกล่าวได้ แก่กลั ยาณมิตรสุ
นิสา ทาเคชิเงะ กัลยาณมิตรศรี ไสว การะเกตุ
และผู้น�ำกล่าวค�ำอธิษฐานจิตคือ
กัลยาณมิตร
พัชรา ชิมิสึ ส่วนพิธีทอดผ้ าป่ ากองทุนขยายวิชชา
ธรรมกายทัว่ ประเทศญี่ปนครั
ุ่ ง้ ที่ 50 มีกองผ้ าป่ า 2
กอง คือกองของกัลยาณมิตรสุนิสา ทาเคชิเงะ และ
กัลยาณมิตรศรี ไสว การะเกตุ และกองของ
กัลยาณมิตรศศิประภา ทานากะ และกัลยาณมิตร
รวิวรรณ เวสกุล
และในครัง้ นี ้กัลยาณมิตรยุพิน โนนากะ ได้
ร่ วมถวายใบปวารณาเพื่อเป็ นประธานกองในเดือน
ถัดไป จากนันได้
้ ร่วมกันถวายต้ นผ้ าป่ ากองทุนสื่อ
สร้ างสรรค์
เพื่อใช้ ในการผลิตสื่อถ่ายทอดออก
อากาศทางดีเอ็มซีเอเชีย ซึง่ เป็ นการทบทวนบุญ
ของนักสร้ างบารมีในญี่ปนุ่
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ประมวลภาพกิจกรรม

คณะเจ้ าภาพผู้ใจบุญ

พิธีอญ
ั เชิญทิพยบุปผามาลาวาง ณ แท่บชู าข้ าวพระ

พิธีทอดผ้ าป่ า

คณะเจ้ าภาพ ทิพยบุปผามาลา

ปฏิบตั ธิ รรม
www.kalyanamitra.org
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ข่าวบุญในประเทศ

ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาธรรมทายาท 3 ฤดู
ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554
ณ วัดท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ให้ บริ สทุ ธิ์บริ บรุ ณ์
คณะทีมงานก่อสร้ าง มีความประสงค์ที่จะ
สร้ างศาลาหลั ง นี เ้ พื่ อ ถวายไว้ เป็ นสมบั ติ ข อง
พระพุทธศาสนา ไว้ ใช้ เป็ นสถานที่ฝึกอบรมสาธุชน
และเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของร่ างกายและ
จิตใจ ให้ เป็ นผู้ที่มี ศีล มีสมาธิ(Meditation) มี
ปั ญญา ตามหลักค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
และ จะได้ ชว่ ยกันด�ำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้
เจริ ญรุ่งเรื องสืบต่อไปตราบนานเท่านาน

ศาลาปฏิบตั ธิ รรม ธรรมทายาท 3 ฤดู

เนื่องจากวัดท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ ว ร่วมกับโครงการบวชพระหนึง่ แสนรูปทัว่
ประเทศด�ำเนินการสร้ างศาลาปฏิบตั ิธรรม ซึง่ มี
ขนาดความกว้ าง 16 เมตร ยาว 32 เมตร สามารถ
รองรับสาธุชนได้ ถงึ 300 คน เพื่อประพฤติปฏิบตั ิ
ธรรมและใช้ ในการประกอบศาสนากิจเนื่องในงาน
พระพุทธศาสนาต่างๆ

การก่อสร้ างได้ ท�ำการตอกเสาเข็มและยกคานพื ้นฐาน
มีความคืบหน้ าประมาณ 20 %

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครง
การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

เนื่องจากสภาวะของสังคมในปั จจุบนั ได้ มี
ปั ญหาเกิดขึ ้นเยอะมากมายไม่เว้ นแม้ แต่ละวัน ซึง่
มีสาเหตุหลัก ๆ มาจากผู้คนที่ขาดความเคารพ ขาด
วินยั และขาดความอดทน อันมีศีลเป็ นพื ้นฐาน เป็ น
เบื ้องต้ น ปั ญหาของสังคมในปั จจุบนั หรื อในอนาคต
ทังหลายเหล่
้
านัน้
จะไม่สามารถแก้ ไขได้ เลยถ้ า
ตราบใดที่ผ้ คู นในสังคมนัน้ ๆ ไม่ได้ รักษาศีล 5 ข้ อ

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้
ประกอบพิธีเทเสาเอก โดยมีพระครูโสภณ ธรรมกิจ
เจ้ าอาวาสวัดท่าเกวียน เป็ นประธานสงฆ์ และนาย
บุญยืนเป็ นประธานฝ่ ายฆราวาส
หลัก จากได้ ป ระกอบพิ ธี เ ทเสาเอกเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ทางคณะพระธรรมทายาทที่มาบวช
ในโครงการบวชพระหนึง่ แสนรูปก็ได้ ช่วยกันด�ำเนิน
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การก่อสร้ างด้ วยความตังใจและทุ
้
มเทอย่างตลอด
ต่อเนื่องจนกระทัง่ จบโครงการอบรม และได้ มีการ
ประสานงานก่อสร้ างมาจนถึงปั จจุบนั
ความคื บ หน้ าในการสร้ างศาลาหลัง นี ้
ปั จจุบนั
ได้ ด�ำเนินการก่อสร้ างในส่วนของคาน
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วเนื่องจากว่าศาลาหลังนี ้ตังอยู
้ ใ่ น
บริ เวณที่ลมุ่ จึงมีความจ�ำเป็ นต้ องยกเสาสูงขึ ้นมา
จากพื ้นที่ดนิ 1 เมตร

คณะพระธรรมทายาทที่มาบวชในโครงการบวชพระหนึ่ง
แสนรูปก็ได้ ชว่ ยกันด�ำเนินการก่อสร้ างด้ วยความตังใจ
้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
พระอิศเรษ อิสฺสโร 08-7321-5318
พระอาทิตย์ อุชจุ าโร 08-0604-7597

อานิสงส์บุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
1. ท�ำให้ มงั่ คัง่ ด้ วยโภคทรัพย์สมบัติ
2. ท�ำให้ ประสบความเจริ ญรุ่งเรื องในหน้ าที่
การงาน
3. ท�ำให้ มีจิตใจตัง่ มัน่ เป็ นสมาธิและเข้ าถึงธรรม
ได้ งา่ ย
4. ได้ บงั เกิดในปฏิรูปเทส ภายใต้ ร่มเงา
พระพุทธศาสนา

ก�ำหนดการงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554
08.30 น. สาธุชนเดินทางมาถึงวัดท่าเกวียน
09.00 น. ปฏิบตั ธิ รรมเจริ ญสมาธิภาวนา
11.00 น. พิธีทอดผ้ าป่ าสามัคคี
15.00 น. เสร็ จพิธี
๗
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อานิสงส์ ถวายน�้ำผึง้

การได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ พบพุทธศาสนา
ไม่ใช่เรื่ องบังเอิญ เพราะจะต้ องมีบญ
ุ ที่ได้ สงั่ สมมา
ดีแล้ ว เมื่อเกิดมาแล้ ว ก็ไม่ใช่วา่ จะด�ำรงตนอยูไ่ ด้
อย่างมีความสุขกันทุกคน เพราะการได้ อตั ภาพ
เป็ นมนุษย์ นับว่าเป็ นเรื่ องที่ยากแสนยากแล้ ว แต่
การด�ำรงชีวิตให้ ทรงคุณค่า ก็ยากหนักยิ่งขึ ้นไปอีก
เพราะเกิดมาจะต้ องท�ำมาหากิน ท�ำมาหาเก็บ ท�ำ
มาหาใช้ แต่จะมีสกั กี่คน ที่ท�ำงานควบคูก่ บั การ
สร้ างบารมี ท�ำทาน รักษาศีลและเจริ ญภาวนา ท�ำ
สองอย่างควบคูก่ นั ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตราบ
ใดที่เรายังต้ องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ เราต้ องไม่
ประมาทในการสัง่ สมบุญ
แสวงหาทรัพย์ด้วย
ขวนขวายเอาบุญควบคูก่ นั ไปด้ วย เมื่อเราเข้ าใจ
อย่างนี ้ ก็ควรเลือกเอาแต่กศุ ลความดีล้วนๆ เก็บ
เกี่ยวเอาบุญให้ ได้ มากที่สดุ
แล้ วชีวิตของเราจะ
ทรงคุณค่าและมีความหมาย
สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ ใน นิธิกณ
ั ฑสูตร ว่า
“เอส เทวมนุสฺสานํ สพฺพกามทโท นิธิ
ยํ ยํ เทวาภิปฏฺเฐนฺติ สพฺพเมเตน ลพฺภติ
ขุมทรัพย์ คือบุญนี ้ ให้ สมบัตนิ า่ ใคร่ทกุ
อย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทงหลายได้
ั้
เหล่าเทวา
และมนุษย์ทงหลาย
ั้
ปรารถนาผลใดๆ ผลนันๆ
้
ทังหมด
้
ส�ำเร็ จได้ ด้วยบุญนิธินนั่ ”
ขุมทรัพย์ตา่ งๆ ที่มีอยูใ่ นโลก ที่เป็ นของ
หยาบๆ แม้ จะมีมากมายเพียงไรก็ตาม ก็ตามเราไป
สูป่ รโลกไม่ได้ เราเกิดมาเพื่อแสวงหาทางพ้ นทุกข์
สมบัติภายนอกเป็ นเพียงเครื่ องอ� ำนวยประโยชน์
ในบางครัง้ บางคราว มีไว้ เพื่อช่วยให้ เราสร้ างบารมี
ได้ สะดวกสบายยิ่งขึ ้นเท่านัน้
ไม่ใช่มีไว้ เพื่อ
หวงแหน ท�ำให้ จิตใจวิตกกังวล ไม่ใช่มีไว้ ตระหนี่
๘

แต่มีไว้ เพื่อเพิ่มบุญบารมี ไล่ความตระหนี่ออกจาก
ใจ แล้ วเปลี่ยนทรัพย์หยาบๆ นันให้
้ เป็ นขุมทรัพย์คือ
บุญ เพราะบุญนี่แหละ เป็ นเหมือนเงาที่ตดิ ตามตัว
เราไปทุกภพทุกชาติ
เราปรารถนาสิง่ ใดๆ ก็ตาม ไม่วา่ ต้ องการ
จะเป็ นผู้ที่มีรูปงาม มีรูปร่างที่ดงึ ดูดตาดึงดูดใจ มี
เสียงไพเราะชวนฟั ง มีผิวพรรณวรรณะเปล่งปลัง่
ผ่องใส ได้ ทงลาภ
ั้
ยศ สรรเสริ ญ สุข บุญที่เราท�ำเอา
ไว้ ดีแล้ วนี ้ จะส่งผลให้ เป็ นผู้สมบูรณ์ บริ บรู ณ์ด้วย
สิง่ ต่างๆ เหล่านี ้ กระทัง่ สมบัตทิ ี่เป็ นของมนุษย์ทกุ
อย่าง สวรรค์สมบัตใิ นเทวโลก หรื อนิพพานสมบัติ
คือทังวิ
้ ชชา ๓ วิชชา ๘ อภิญญา ๖ ปฏิสมั ภิทา
ญาณ ๔ ก็บงั เกิดขึ ้นมาเพราะอาศัยบุญ ที่เราท�ำ
ไว้ ดีแล้ วเท่านัน้
นักสร้ างบารมีทงหลาย
ั้
มองสมบัตภิ าย
นอกเหมือนเป็ นอุปกรณ์ ช่วยท�ำให้ ได้ สร้ างความดี
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เพื่อกลายเป็ นสมบัตอิ นั เป็ นโลกุตตระเท่านัน้ ฉะนัน้
เวลาพวกเราท�ำบุญอะไรเอาไว้ ก็ให้ ร้ ูจกั ตังความ
้
ปราถนาให้ ดี ท�ำบุญได้ ก็ใช้ บญ
ุ ให้ เป็ น ด้ วยการ
ปรารถนาในสิง่ ที่ชอบ ประกอบด้ วยกุศล ปรารถนา
สมบัติคือนิพพาน ซึง่ เป็ นเป้าหมายของมนุษย์ทกุ
คน
เหมือนการสร้ างบารมีของพระอริ ยสาวก
ในอดีต เมื่อท่านเกิดแรงบันดาลใจที่ได้ เห็นแบบ
อย่างของนักสร้ างบารมีในยุคนัน้ ก็เจริ ญรอยตาม
ทันที เพราะรู้วา่ สิง่ นันจะเป็
้
นประโยชน์เกื ้อกูลแก่
ตนเอง และไม่ใช่แค่ชาติเดียวเท่านัน้ แต่จะตามไป
คอยอุปภัมภ์ค� ้ำชูในทุกภพทุกชาติ คนมีปัญญานี่
แค่ดกู ็เป็ นครูได้ ไม่ต้องมาเสียเวลาพรํ่ าสอน
* ตอนนันนั
้ กสร้ างบารมีทา่ นนี ้ เกิดในยุค
ของพระปทุมตุ ตรสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ได้ รับฟั ง
กิตติศพั ท์ที่ดีงามของพระองค์ทา่ นว่า แสดงธรรม
ไพเราะทังเบื
้ ้องต้ น ท่ามกลางและเบื ้องปลาย แสดง
ธรรมได้ แจ่มแจ้ ง เหมือนหงายของที่ควํ่า เปิ ดของที่
ปิ ด บอกทางแก่คนหลงทาง จึงไปฟั งธรรมที่มหา
วิหาร ในสมัยนัน้ เนื่องจากมีคนไปวัดกันมากมาย
หาที่นงั่ ไม่ได้ ต้ องยืนฟั งธรรมที่ท้ายบริ ษัท ฟั งด้ วย
จิตใจที่ปีติเบิกบาน บอกกับตัวเองว่า เราโชคดี
จริ งๆ ที่ได้ มาฟั งธรรมในวันนี ้
ในขณะนันเอง
้ พระบรมศาสดาทรงแต่งตัง้
ภิกษุรูปหนึง่ ไว้ ในต�ำแหน่งเอตทัคคะ ผู้เป็ นเลิศกว่า
ภิกษุทงหลายทางด้
ั้
านมีลาภ ชายหนุม่ ท่านนี ้คิด
อยากได้ ต�ำแหน่งนันบ้
้ าง
จึงเข้ าไปนิมนต์พระ
ศาสดาเพื่อมารับทานอยู่ ๗ วัน แล้ วก็ขอพรว่า "การ
ท�ำบุญใหญ่ครัง้ นี ้ ข้ าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติ
อย่างอื่นเลย แต่วา่ อยากเป็ นผู้เลิศด้ วยลาภ" พระ
ศาสดาตรวจดูด้วยอนาคตังสญาณ เมื่อเห็นว่าจะ
ส�ำเร็จ จึงพยากรณ์วา่ “ความปรารถนาของเธอจะ
ส�ำเร็จในยุคของพระสมณโคดม” ชายหนุม่ เมื่อได้
ฟั งดังนัน้ ก็ปีติใจมาก หลังจากวันนันก็
้ สงั่ สมบุญ
ตลอดชีวิต
เวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นเทวดาและ
มนุษย์เรื่ อยมา
จนกระทัง่ มาเกิดในสมัยของพระวิปัสสี

สัมมาสัมพุทธเจ้ า ได้ ลงมาเกิดในหมูบ่ ้ านเล็กๆ ไม่
ไกลจากเมืองหลวงมากนัก สมัยนันชาวเมื
้
องก�ำลัง
ช่วยกันถวายทานกับพระตถาคต ขณะจัดแจงทาน
อยูน่ นั ้ ก็พบว่ายังไม่มีนํ ้าผึ ้งและนมส้ ม จึงส่งตัว
แทนไปแสวงหานํ ้าผึ ้งและนมส้ ม ฝ่ ายชายหนุม่ ท่าน
นี ้ถือเอากระบอกเนยแข็งมาจากบ้ าน ถือเดินมา
เรื่ อยๆ จนกระทัง่ ถึงพระนครก็หยุดพักผ่อนตาม
สบาย พอดีเงยหน้ าขึ ้นไปบนต้ นไม้ เห็นรวงผึ ้งที่
ไม่มีตวั ขนาดเท่างอนไถ จึงถือเดินเข้ าไปใน
พระนคร ด้ วยตังใจว่
้ าจะเอาไปขายในพระนคร
ในขณะนัน้ ตัวแทนชาวเมืองเห็นหนุม่ บ้ าน
นอกเดินถือนํ ้าผึ ้งเข้ ามา จึงเข้ าไปขอซื ้อด้ วยราคา
แพง ชายหนุม่ นันเกิ
้ ดความสงสัยว่า นํ ้าผึ ้งราคาก็
ไม่มาก แต่ท�ำไมคนเหล่านี ้ต้ องยอมเสียเงินจ�ำนวน
มาก จึงถามว่า “พวกท่านจะเอาไปท�ำอะไร” เมื่อ
ทราบเรื่ องข่าวบุญทังหมด
้
ก็บงั เกิดปิ ติโสมนัส
อยากจะท�ำบุญใหญ่ในครัง้ นี ้บ้ าง จึงบอกกับชาว
เมืองว่า ไม่อยากขายนํ ้าผึ ้ง แต่ต้องการร่วมบุญ
ด้ วยการได้ ไปถวายกับมือของตัวเอง
ชาวเมืองดีใจมากที่มาพบผู้มีหวั ใจของนัก
สร้ างบารมี
เห็นบุญมีคา่ มากกว่าเงินและผล
ประโยชน์สว่ นตัวอีก จึงแต่งตังให้
้ เขาเป็ นประธาน
ใหญ่ในการถวายทาน ชายหนุม่ เอาเงินที่ตวั เองเก็บ
สะสมมายาวนานมีไม่กี่มาสก เงินมีน้อยแต่มีใจ
ใหญ่สมกับเป็ นนักสร้ างบารมี ใช้ เงินที่เกิดขึ ้นจาก
หยาดเหงื่อแรงกาย ไปซื ้อของมา ๕ อย่าง บดจน
ละเอียด กรองคันเอาน�
้
้ำส้ มจากนมส้ ม แล้ วคันรวง
้
ผึ ้งลงไปปรุงกับเครื่ องปรุง ใส่ไว้ บนใบบัวใบหนึง่
เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึง ก็น้อมถวาย
ด้ วยความเคารพเลื่อมใส แล้ วกราบทูลความตังใจ
้
ของตัวเองว่า “ข้ าพระองค์ได้ ถวายทานด้ วยความ
เลื่อมใสอันไม่มีประมาณ ในพระรัตนตรัยครัง้ นี ้
ด้ วยอานิสงส์นี ้ ขอให้ ข้าพระองค์ พึงเป็ นผู้ที่ถงึ
ความเป็ นผู้ที่เลิศด้ วยลาภ ไปทุกภพทุกชาติด้วย
เถิด” พระบรมศาสดาก็ตรัสอนุโมทนา ตังแต่
้
บัดนันมา
้
กุลบุตรนี ้เกิดกี่ภพกี่ชาติ ก็ไม่ร้ ูจกั ความ
อดอยากยากแค้ นเลย จนมาถึงสมัยพุทธกาล ได้
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มาเกิดในท้ องของพระมเหสีพระนามว่า สุปวาสา
ด้ วยอานุภาพบุญที่ท�ำไว้ ดีแล้ ว เพียงแค่ปฏิสนธิ
เสด็จแม่ก็ได้ รับเครื่ องบรรณาการ แสดงความยินดี
วันละ ๕๐๐ ทังเช้
้ าทังเย็
้ น
จนกระทัง่ ออกบวชได้ นามว่าพระสิวลี บุญ
ในตัวเต็มเปี่ ยมปลงผมบนศีรษะหมด ก็บรรลุธรรม
เป็ นพระอรหันต์ ไม่วา่ ท่านจะเดินทางไปไหนมา
ไหน ก็จะได้ รับการต้ อนรับทังจากเทวดาและมนุ
้
ษย์
ทังหลาย
้
พระพุทธองค์ทรงยกย่องท่าน บางครัง้ ก็
พาท่านไปในที่ทรุ กันดาร
ถึงหนทางจะล�ำบาก
ทุรกันดารเพียงไร เทวดาก็จะเนรมิตสถานที่พกั ให้
สะดวกสบาย พระบรมศาสดาจึงทรงแต่งตังท่
้ านไว้
ในต�ำแหน่งเอตทัคคะทางเลิศด้ วยลาภ
บุ ญ ที่ เ ราท� ำ ด้ วยความเลื่ อ มใสอั น ไม่ มี
ประมาณ
เมื่อมาประมวลรวมกันเข้ ากับความ
ปรารถนาอันแรงกล้ านี่ จะก่อเกิดเป็ นดวงบุญที่
สุกใสสว่าง ติดอยูใ่ นกลางกายฐานที่ ๗ ของตัวเรา
เองนี่แหละ เมื่อมีอานุภาพแห่งบุญหล่อเลี ้ยงมาก
เข้ า จะท�ำให้ ได้ รับผลแห่งบุญเป็ นอัศจรรย์กนั เลยที
เดียว เพราะฉะนัน้ เวลาท�ำบุญอะไร ก็ควรมีจิต

ประกอบด้ วยความเลื่อมใส มีใจศรัทธา เห็นคุณค่า
ของทานที่ได้ ท�ำไป แล้ วก็อธิษฐานจิตให้ มนั่ กันเลย
อธิษฐานให้ เป็ นผู้ถงึ พร้ อมทังรู้ ปสมบัติ
ทรัพย์
สมบัติ คุณสมบัติ มรรคผลนิพพานกันอย่างงัน้
อะไรก็ตามที่เราหมัน่ ท�ำ หมัน่ ตอกยํ ้าบ่อยๆ สักวัน
หนึง่ ก็จะสมหวังดังใจปรารถนา
บุญที่เราได้ ท�ำกันเอาไว้ ไม่ได้ หายไปไหน
เลย แม้ มองไม่เห็นด้ วยตาเนื ้อ แต่สมั ผัสได้ ด้วยใจ
เมื่อเราเข้ าถึงพระธรรมกาย
ได้ ศกึ ษาวิชชา
ธรรมกายแล้ ว จะเห็นว่ากระแสธารแห่งบุญจาก
อายตนนิพพาน ที่ไหลผ่านกายของเราแต่ละกาย
นัน้ ตังแต่
้ กายธรรมอรหัต ไหลผ่านกายธรรมต่างๆ
ลงมาจนถึงกายอรูปพรหม กายรูปพรหม กายทิพย์
กายมนุษย์ละเอียด แล้ วมาจรดที่ศนู ย์กลางกาย
ของกายมนุษย์ เป็ นดวงบุญที่สกุ ใสสว่างติดอยูท่ ี่
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ คอยหล่อเลี ้ยงรักษาให้ เรา
ประสบความส�ำเร็ จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิง่
ที่พงึ่ ปรารถนา
ยิ่ ง ถ้ า เราเอาใจหยุด นิ่ ง ที่ ศูน ย์ ก ลางกาย
ฐานที่ ๗ ให้ ได้ มาก กระแสธารแห่งบุญก็จะหล่อ
เลี ้ยงเพิ่มพูนความสุขให้ กบั เรามากยิ่งขึ ้น แม้ ละ
โลกไปแล้ ว บุญยังติดศูนย์กลางกายของกายทิพย์
ท� ำ ให้ เราถึ ง พร้ อมด้ วยสวรรค์ ส มบั ติ ทุ ก อย่ า ง
เพราะฉะนัน้
เมื่อจะท�ำทานหรื อสัง่ สมบุญอะไร
ก็ตาม ก็ควรท�ำจิตให้ เลื่อมใส ท�ำใจให้ หยุดนิ่ง ท�ำ
ตอนที่ใจใสสะอาดบริ สทุ ธิ์ เมื่อปรารถนาสิง่ ใด ก็
จะส�ำเร็ จอย่างง่ายดายเป็ นอัศจรรย์ ฉะนัน้ ให้ หมัน่
ฝึ กใจให้ ใสบริ สทุ ธิ์หยุดนิ่ง จนกว่าจะเข้ าถึงพระ
ธรรมกายกันทุกคน
พระธรรมเทศนาโดย : พระราชภาวนา
วิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๗๒ หน้ า ๓๓๒

๑๐

www.kalyanamitra.org

“ผมจะสู้ เพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนา”
พลิกชีวิตพระธรรมทายาท (รุ่นเข้าพรรษา) ด้วยบุญบวช
ตอน ผมจะสู้ เพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนา
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผม พระนบ ธมฺมปาโล อายุ 49 ปี
ปั จจุบนั เป็ นพระธรรมทายาท
อยูท่ ี่ศนู ย์อบรม
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ขอรายงานตัวครับ
หลวงพ่อครับ “ชีวิตต้ องสู้” คือ ค�ำนิยามชีวิตของ
กระผมก่อนที่จะมาบวชครับ อันตัวกระผมนันเกิ
้ ดที่
จังหวัดอุทยั ธานี กระผมเกิดในครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจนมาก มีพี่น้องร่วมอุทรด้ วยกัน 5 คนครับ
ส่วนตัวกระผมเป็ นลูกคนที่สอง ครอบครัวของเรา
เรี ยกได้ วา่ “ยากจนชนิดปากกัดตีนถีบเลยทีเดียว”
กล่าวคือ แม่ของกระผมมีอาชีพรับจ้ างทัว่ ๆไป ส่วน
พ่อของกระผมมีอาชีพถีบสามล้ อครับ รายได้ ของ
บ้ านเราจึงมีแค่พอใช้ พอจ่ายไปวันๆ
ด้ วยเหตุนี ้ กระผมจึงต้ องช่วยพ่อกับแม่หา
รายได้ พิเศษตังแต่
้ เรี ยนอยูช่ นป.3
ั้
ตอนนันกระผม
้
อายุประมาณ 9 ขวบครับ โดยกระผมได้ ท�ำงาน
รับจ้ างทุกสิ่งแบกจริ งทุกอย่างที่ขวางหน้ าเลยครับ
กล่าวคือ ทังรั้ บจ้ างแบกน� ้ำ, ตักน� ้ำ, กวาดใต้ ถนุ
บ้ าน, ท�ำนา และเป็ นเด็กเลี ้ยงวัว บางครัง้ พอ
โรงเรี ยนเลิกแล้ ว กระผมก็จะไปท�ำงานในโรงหนัง
เป็ นเด็กเก็บตัว๋ และท�ำความสะอาดอีกด้ วยครับ
ด้ วยความที่บ้านเราจน พ่อกับแม่จงึ ไม่มีเงินส่งให้
กระผมเรี ยนต่อ กระผมจึงเรี ยนจบแค่ ป.4 ครับ ถึง
จะจนเงินแต่กระผมก็ไม่เคยจะจนใจนะครับ เพราะ
หัวใจของกระผมมันร้ องว่า “สู้โว้ ย” ตลอดเวลา
ตอนนัน้ กระผมได้ ท�ำงานรับจ้ างไปเรื่ อยๆ
จนเข้ ามาเป็ นจับกังในกรุงเทพฯ
ซึง่ สมัยนันได้
้

พระนบ ธมฺมปาโล

ค่าแรงวันละ 50 บาท กระผมก็อดทนท�ำครับ เก็บ
เงินได้ เท่าไหร่ กระผมก็จะส่งเงินกลับไปให้ ที่บ้าน
อยูเ่ สมอครับ จนกระทัง่ ได้ ขา่ วว่าพ่อของกระผมล้ ม
ป่ วยเป็ นมะเร็ งในทางเดินอาหาร กระผมจึงคิดว่า
อยากจะกลับบ้ านไปเยี่ยมท่าน แต่ก็โชคร้ ายจริ งๆ
ครับ กระผมมาโดนรถชนเสียก่อน ตอนนันกระผม
้
เจ็บหนักมาก ชนิดที่ใครเห็นก็ต้องบอกว่าอาการน่า
เป็ นห่วงครับ เพราะขาข้ างซ้ ายของกระผมหัก 3
ท่อน, หัวเข่าข้ างขวากระดูกแตกหมด, กระดูก
สะโพกเคลื่อนมาอยูท่ ี่บนเอว,
ั้
ซี่โครงด้ านซ้ ายก็หกั
เกือบทังหมดด้
้
วย หลวงพ่อครับ เวลานันกระผมคิ
้
ด
ว่า “ไม่วา่ จะเป็ นอย่างไร เราจะตายไม่ได้ ” เพราะ
ใจของกระผมอยากกลับไปหาพ่อมากครับ
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๑๑

กระผมต้ องนอนพั ก รั ก ษาตั ว อยู่ ที่ โ รง
พยาบาลเกือบ 1 เดือนเต็มเลยครับ และทันทีที่คณ
ุ
หมออนุญาตให้ กลับบ้ าน กระผมก็รีบพาตัวเอง
กลับไปหาพ่อทันที ทังๆ
้ ที่ตอนนันกระผมยั
้
งเดินไม่
ถนัดเลยครับ ยังต้ องใช้ ไม้ เท้ าคอยค� ้ำยันตลอด
เวลาที่เดินไปไหนมาไหน แต่กระผมเองก็ร้ ูสกึ ดีใจที่
ได้ กลับไปดูแลพ่อ เพราะไม่นานท่านก็ได้ ตายจาก
กระผมไปจริ งๆ และช่วงนันเองครั
้
บที่ท�ำให้ กระผม
เริ่ มเห็นสัจธรรมของชีวิตว่า “ไม่มีอะไรคงที่ ไม่มี
อะไรแน่นอน แม้ แต่ตวั เราเอง” กระผมคิดไปก็หา
งานใหม่ท�ำไปด้ วย แล้ วก็ไปได้ งานเป็ นลูกจ้ างเลี ้ยง
วัวอยูก่ บั พี่นชุ และพี่รวย สองสามีภรรยา ซึง่ ต่อมา
พวกเขาได้ ชวนกระผมให้ เข้ ามาบวชในโครงการ
บวชพระแสนรูปรุ่นเข้ าพรรษาครับ
ตอนที่พวกเขามาชวนกระผมบวช แค่ได้
ฟั งเป้าหมายของโครงการว่า
“บวชเพื่อกอบกู้
พระพุทธศาสนาให้ เจริ ญรุ่งเรื องต่อไป” กระผมก็
รู้สกึ ว่า...ใช่เลย โดนใจกระผมเลย กระผมจึงรี บ
กรอกใบสมัครทันทีครับ ตังแต่
้ วินาทีแรกที่กระผม
ได้ กรอกใบสมัคร กระผมก็ร้ ูสกึ ปลื ้มใจและภูมิใจ
ในตัวเองมากที่จะได้ เป็ นพระหนึ่งในแสนที่จะช่วย
กอบกู้พระพุทธศาสนา อันเป็ นงานที่ทรงคุณค่า
และยิ่งใหญ่ระดับประเทศ และพอได้ เข้ ามาอบรม
กระผมก็ ยิ่ ง รู้ สึ ก ดี ใ จและภู มิ ใ จเป็ นสองเท่ า ที่
กระผมได้ มี โ อกาสฝึ กตัว ตามพระธรรมวิ นัย ใน
พระพุทธศาสนาทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ได้ ฝึกนัง่ สมาธิ(Meditation) อันเป็ นแก่นแท้ ตาม
หลักธรรมของพระพุทธองค์
หลวงพ่อครับ กระผมขอสารภาพว่าตอนที่
กระผมนัง่ สมาธิแรกๆ
กระผมจะรู้สกึ ฟุ้งซ่าน
ร� ำคาญใจมากครับ กระผมจะเห็นแต่ภาพธรรมชาติ, ภูเขา, ล�ำธาร หรื อไม่ก็หมูบ่ ้ านครับ แต่พอก
ระผมได้ ยิ น หลวงพ่ อ เล่ า ถึ ง ประสบการณ์ ข อง
พระรูป อื่นๆ ที่ทา่ นเห็นดวงแก้ ว, เห็นองค์พระ แล้ ว
มีความสุข กระผมจึงอยากจะนัง่ ได้ อย่างนันบ้
้ าง
โดยกระผมจะคอยฟั งว่าแต่ละท่านนัง่ และท�ำใจกัน
อย่างไร แล้ วกระผมก็ลองท�ำตามบ้ างครับ กล่าว
๑๒

พระนบ ธมฺมปาโล

ภาพวาดประสบการณ์ภายในของพระนบ ธมฺมปาโล

คือ ก่อนที่กระผมจะนัง่ สมาธิทกุ ครัง้ กระผมจะท�ำ
ใจสบายๆโดยมองไปที่องค์พระแก้ วใสที่อยู่บนโต๊ ะ
หมูบ่ ชุ าข้ างหน้ าห้ อง แล้ วกระผมก็นกึ อาราธนา
น้ อมท่านให้ มาที่กลางท้ องของกระผมครับ จากนัน้
กระผมจะภาวนา “สัมมาอะระหัง” ไปเรื่ อยๆ แล้ ว
สักพักกระผมก็ เห็นองค์ พระลอยมาหาจริ งๆครั บ
องค์ พ ระมี ลัก ษณะเป็ นแก้ วใสๆสว่ า งๆทั ง้ องค์
สวยงามมาก ทีแรกที่กระผมเห็น องค์พระจะมี
ขนาดเท่าก�ำปั น้ ได้ ครับ โดยท่านนัง่ ขัดสมาธิหนั
หน้ าออกไปทางเดียวกับตัวกระผม แต่พอมองท่าน
ไปนานๆเข้ า องค์พระก็คอ่ ยๆขยายใหญ่ขึ ้นจนเท่า
ตัวกระผมเลยครับ ครัง้ แรกที่กระผมเห็นองค์พระ
กระผมดีใจมากจนเก็บความดีใจเอาไว้ ไม่อยู่ จึง
ต้ องเอาไปเล่าให้ พระอาจารย์ฟัง ซึง่ พระอาจารย์ได้
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สอนให้ กระผมสงบจิตสงบใจ และมององค์พระไป
เฉยๆ ครับ
หลวงพ่อครับ ตอนนี ้กระผมเห็นองค์พระ
ทุกๆ รอบครับ เวลามีองค์พระ กระผมจะรู้สกึ ว่าตัว
ของเราเบาฟ่ อง กระผมมีความสุขมากจนไม่อยาก
ออกจากสมาธิเลยครับ เรี ยกว่า “อยากจะนัง่ สมาธิ
ทังวั
้ น ไม่เบื่อเลย” และเดี๋ยวนี ้ไม่วา่ กระผมจะท�ำ
อะไรหรื อเดินไปไหนมาไหน ใจของกระผมจะเกาะ
เกี่ยวอยูท่ ี่ศนู ย์กลางกายตลอดเวลาครับ กระผม
ขอกราบเรี ยนว่า
“โครงการของหลวงพ่อเป็ น
โครงการที่มีคณ
ุ ค่าเป็ นอย่างยิ่ง ถือเป็ นมหากุศล

อันยิ่งใหญ่ และยังท�ำให้ กระผมรู้สกึ ว่าตัวเองเป็ น
คนที่โชคดีมากที่ได้ มาบวชเป็ นลูกพระพุทธเจ้ า เป็ น
พระหนึ่งในแสนรู ปที่จะกอบกู้พระพุทธศาสนาให้
สืบต่อไป” สุดท้ ายนี ้ กระผมไม่มีอะไรมากครับ
กระผมเพี ย งอยากจะกราบเรี ยนหลวงพ่ อ ว่ า
“กระผมจะตังใจที
้ ่จะเป็ นเนื ้อนาบุญให้ ดีที่สดุ เท่าที่
จะท�ำได้ ครับ”
กราบคารวะด้ วยความเคารพอย่างสูง
พระนบ ธมฺมปาโล

มอบกำ�ลังใจ......
ส่งความรักและความห่วงใย
ผ่านทาง E-card กับ www.dmc.tv
มีให้คุณเลือกหลายแบบหลากสไตล์
อีการ์ดธรรมะ อีการ์ดคำ�คม
อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดวันสำ�คัญ
ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
๑๓
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มูลกรรมฐานเรื่อง “เกสา" ตอนที่ 2
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

จากที่เกริ่ นเรื่ องผมร่วง หรื อ ศีรษะล้ าน ไป
เมื่อตอนที่แล้ ว ในตอนนี ้เราลองมาดูวา่ ที่ทรงผมใน
อนาคตของใครบางคนกันดีกว่า ว่า...จะมีผมทรง
อะไรให้ เราเลือกกันบ้ าง แต่ทรงที่วา่ นี ้ ขอสงวนให้
กับคนที่ ต้องมาเจอกับปั ญหาที่ เรี ยกว่า...ผมร่ วง
หรื อศีรษะล้ านเท่านัน้ หากถ้ าใครไม่มีปัญหาแต่
ครึม้ อกครึม้ ใจอยากจะเลียนแบบก็ไม่วา่ กัน เพราะ
ของอย่างนี ้มันห้ ามกันไม่ได้
ทรงแรกที่จะน�ำเสนอ คือ ทุง่ หมาหลง เป็ น
ทรงส� ำ หรั บ คนศี ร ษะล้ า นที่ มี ลัก ษณะล้ า นอย่ า
งมากๆ เรี ยกได้ เลยว่า...ล้ านจนเกือบหมด จะมีผม
ขึ ้นก็เฉพาะตรงตีนผมทังสองข้
้
างเท่านัน้ ส่วนที่มา
ของค�ำว่า ทุง่ หมาหลง ก็เป็ นเพราะถ้ าหากเรา
สมมุติเอาหมาไปปล่อยลงตรงกลางหัวที่เหม่งๆสัก
ตัวหนึง่ หมาก็ต้องหลงทางและหาทางกลับบ้ านไม่
ได้ เพราะมันไม่สามารถก�ำหนดที่หมายได้ เลยว่า
ในตอนนี ้มันก�ำลังอยูท่ างทิศไหน เรี ยกว่า...ถ้ าเป็ น
ทุง่ ก็สามารถมองไปจรดขอบฟ้าได้ ทกุ ทิศทุกทาง
โดยไม่มีที่หมายให้ ร้ ู
ทรงที่สอง คือ ดงช้ างข้ าม เป็ นทรงส�ำหรับ
คนศี ร ษะล้ า นที่ มี ลัก ษณะล้ า นเป็ นทางจากหน้ า
ผากไปถึงท้ ายทอย อาจมีสณ
ั ฐานเหมือนแม่น� ้ำที่มี
ปากน� ้ำอยูเ่ หนือหน้ าผากก็ได้ ส่วนที่มาของค�ำว่า
ดงช้ างข้ าม ก็เป็ นเพราะหากเปรี ยบผมเป็ นดง รอย
ศีรษะล้ านก็เปรี ยบเสมือนทางเดินของช้ าง ความ
กว้ างของทางจะมากจะน้ อย จะแคบจะกว้ าง เท่าไร
ก็ได้ แต่จะไม่ตกขอบ คือ ช้ างยังมองเห็นแนวป่ าอยู่
ทังสองข้
้
าง หากไม่เห็นแนวป่ าก็จะกลายเป็ นทรง
ทุง่ หมาหลงนัน่ เอง
ทรงที่สาม คือ ง่ามเทโพ เป็ นทรงส�ำหรับ
คนศี ร ษะล้ า นที่ มี ลัก ษณะล้ า นเถิ ก เข้ า ไปบริ เ วณ
ขมับทังสองข้
้
าง และจะมีเส้ นผมขึ ้นอยูต่ รงกลาง
เหนื
อกระหม่อมไปจนถึงด้ านหลัง ส่วนที่มาของค�ำ
๑๔

ว่า ง่ามเทโพ ก็เป็ นเพราะลักษณะของผมที่เหลือ
รอด มีสว่ นเว้ าส่วนโค้ งคล้ ายๆกับไม้ งา่ มเทโพ ซึง่
เป็ นของเล่นของไทยที่เรารู้จกั กันในนามว่า หนัง
สติก๊ 1 นัน่ เอง
1 เครื่ องยิงชนิดหนึง่ ท�ำด้ วยแถบยางผูกติดกับไม้ ที่เป็ นง่าม

www.kalyanamitra.org

ทรงที่สี่ คือ ชะโดตีแปลง เป็ นทรงส�ำหรับ
คนศีรษะล้ านที่มีลกั ษณะล้ านเป็ นวงกลมอยู่กลาง
ศีรษะ และจะมีเส้ นผมขึ ้นอยูโ่ ดยรอบทังซ้
้ ายขวา
หน้ าหลัง ส�ำหรับทรงนี ้ ถ้ ามองจากด้ านบนจะเห็น
ศีรษะล้ านได้ อย่างชัดเจน ส่วนที่มาของค�ำว่า ชะโด
ตีแปลง ก็เป็ นเพราะรูปร่างลักษณะของศีรษะล้ าน
ทรงนี ้ เหมือนกับปลาชะโดตีแปลงจนน� ้ำกระเซ็น
ออกไปรอบทิศ หากน� ้ำน้ อยจนเกือบเป็ นโคลนตม
แล้ ว ชะโดตีแปลงก็จะมีสว่ นน� ้ำขังเป็ นวงกลม
ทรงที่ห้า คือ แร้ งกระพือปี ก เป็ นทรง
ส� ำ หรั บ คนศี ร ษะล้ า นที่ มี ลัก ษณะล้ า นเถิ ก เข้ า ไป
สองข้ างขมับ ลึกเข้ าไปโอบกระหม่อมไปต่อกับด้ าน
หลัง จะเหลือเส้ นผมเป็ นกระจุกอยูเ่ พียงด้ านหน้ า
ส่วนที่มาของค�ำว่า แร้ งกระพือปี ก ก็เป็ นเพราะรูป
ร่างลักษณะของศีรษะล้ านทรงนี ้ เหมือนกับโดนปี ก
ของแร้ งมากระพือเส้ นผมที่เหลือรวมไว้ ด้วยกัน
ทรงที่หก คือ ฉีกขวานฟาด หรื อ ฉีกหาง
ฟาด เป็ นทรงส�ำหรับคนศีรษะล้ านที่ไม่ถงึ กับล้ าน
เลื่อมหรื อล้ านเหม่ง คือ ยังพอมีเส้ นผมบางๆเหลือ
อยูบ่ นกระหม่อมบ้ าง ส่วนที่เป็ นเวิ ้งเส้ นผมบางๆก็
จะมีขอบรูปไปจรดบริ เวณท้ ายทอย ส่วนที่มาของ
ค�ำว่า ฉีกหางฟาด ก็เป็ นเพราะรูปร่างลักษณะของ
ศีรษะล้ านทรงนี ้ อุปมาเหมือนกับเราฉีกหางปลา
หรื อหางวัว แล้ วน�ำไปฟาดลงบนศีรษะ ก็จะเห็น
เส้ นผมขึ ้นเป็ นริ ว้ ๆบางๆปรากฏอยูเ่ ป็ นช่วงๆ
ทรงที่เจ็ด คือ ราชคลึงเครา เป็ นทรงส�ำหรับ
คนศีรษะล้ านที่มีลกั ษณะล้ านในแบบต่างๆ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น เพียงแต่เพิ่มหนวดและเครา
เกินธรรมดาเข้ าไป คนศีรษะล้ านชนิดนี ้มักจะมีขน
หน้ าอกขึ ้นดกอีกต่างหาก ส่วนที่มาของค�ำว่า ราช
คลึงเครา
ก็หมายถึงพระราชาลูบเครานัน่ เอง
เพราะเส้ นผมที่เหลือและเคราจะเชื่อมจรดกัน
ทรงที่แปด คือ ครึ่งซีกพระจันทร์ เป็ นทรง
ส�ำหรั บคนศีรษะล้ านที่ มีลักษณะล้ านที่ ด้านหน้ า
บริ เวณหน้ าผาก เว้ าขึ ้นไปด้ านบนจนเป็ นรูปครึ่ง
วงกลม ส่วนที่มาของค�ำว่า ครึ่งซีกพระจันทร์ ก็เป็ น
เพราะรูปร่างลักษณะของศีรษะล้ านทรงนี ้ เหมือน
www.kalyanamitra.org
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พระจันทร์ ครึ่งซีก หรื อดูคล้ ายๆกับ ล้ านรอยควาย
ของทางภาคเหนือตอนล่าง
ทรงที่เก้ า คือ สุริยนั หมดเมฆ เป็ นทรง
ส� ำ หรั บ คนศี ร ษะล้ า นที่ มี ลัก ษณะล้ า นเกลี ย้ งทัง้
ศีรษะ หรื อพูดง่ายๆว่า...ล้ านสมบูรณ์แบบ เพราะ
เห็นแต่หนังศีรษะแดงๆ ซึง่ ดูเหมือนดวงอาทิตย์
เหมือนกับล้ านของจันทบูร และล้ านแบบตังโคตรบ่
มีของล้ านนา ด้ วยเหตุนี ้เองจึงเป็ นที่มาของค�ำว่า
สุริยนั หมดเมฆ คือ ศีรษะเกลี ้ยงไม่มีเส้ นผมเหลือ
เลยสักเส้ น
ส�ำหรับข้ อมูลทรงผมทังเก้
้ าทรงที่ได้ มาน�ำ
เสนอนี ้ อ้ างอิงมาจากหนังสือ ต�ำนานหัวล้ านไทย
ซึง่ ข้ อมูลทังหมดนี
้
้ ล้ วนแสดงให้ เห็นถึงผลพวงเพียง
ส่วนหนึง่ ที่เกิดขึ ้นจากความไม่งามของเส้ นผม ที่
อาจจะเกิดขึ ้นกับพวกเราทุกๆ คน ไม่วา่ สาเหตุของ
การเกิดทรงผมทังเก้
้ าทรงนี ้ จะเกิดจากวิบากกรรม
ในอดีตชาติ หรื อเกิดจากการสะสมของเชื ้อโรค
หรื อเกิ ดจากพันธุกรรมที่ ได้ รับมรดกตกทอดจาก

บรรพบุรุษ หรื อเกิดจากสาเหตุใดๆก็ตาม มันก็
ท�ำให้ เราเกิดความไม่สบายใจถ้ าหากเราต้ องเผชิญ
กับทรงผมทังเก้
้ าทรงนี ้ในอนาคต ดังนัน้ ถ้ าเรารู้ซึ ้ง
ถึงความไม่งามหรื อเห็นถึงความเป็ นสิ่งปฏิกลู ของ
มันแล้ ว
เราก็จะได้ ไม่ต้องไปยึดติดกับมันมาก
เพราะเส้ นผมหรื อทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวของเรา
นัน้ ล้ วนเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ แล้ วก็รอวันเสื่อมสลายลงไป
ถ้ าหากเราไปยึดติดกับมันมาก ก็จะยิ่งท�ำให้ เรา
รู้สกึ ทุกข์ใจมาก ซึง่ สิง่ นี ้จะเป็ นอุปสรรคต่อการ
ท�ำใจหยุดใจนิ่ง
จากที่กล่าวมาทังหมด
้
เราคงพอจะเห็นถึง
ความไม่งามของเส้ นผม หรื อเห็นถึงความเป็ นสิง่
ปฏิกลู ของเส้ นผมกันมาพอสมควรแล้ ว ซึง่ ในความ
เป็ นจริ ง มันยังมีความไม่งามของอวัยวะส่วนนี ้อีก
มากมาย แต่ด้วยความที่เราต้ องกล่าวถึงอวัยวะ
ส่วนอื่นกันต่อไป เราคงต้ องจบความไม่งามของ
เกสา หรื อ เส้ นผม แต่เพียงเท่านี ้
แต่ไม่วา่ ตอนนี ้ ใครจะคิดได้ หรื อใครจะ
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เพียงแค่ได้ คิด หรื อใครไม่ยอมแม้ แต่จะคิด เพราะ
ยังยึดติดและยังห่วงสวยห่วงหล่อกันอยู่ ก็ขอให้ รับ
รู้เพียงว่า ทรงผมสุดท้ ายของมนุษย์ทกุ ๆคน ก็คือ
ทรงของนักบวช เพราะทรงผมทรงนี ้ถือเป็ นทรงของ
ผู้ปลอดกังวล และเป็ นทรงส�ำหรับผู้ที่ละแล้ วซึง่ สิง่
ปฏิกลู ทังหลาย
้
อันมีเกสาเป็ นอาทิ
			
โปรดติดตามตอนต่อไป
๑๗
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หลวงพ่อตอบปัญหา?
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)

เรี ยบเรี ยงจากรายการหลวงพ่อตอบปั ญหา ทาง
DMC
ค�ำถาม: สมมุติ นาย ก. เป็ นผู้พิพากษา ได้ ตดั สิน
ประหารชีวิตนักโทษตามกฎหมาย ผู้พิพากษา ก.
จะผิดศีลในข้ อปาณาติบาตหรื อไม่ ?
ค�ำตอบ: ส�ำหรับเรื่ องนี ้อธิบายค่อนข้ างยากสัก
หน่อย แต่จะขอเล่ากรณีตวั อย่างให้ ฟัง จะท�ำให้
เข้ าใจง่ายขึ ้น
สมัยหลวงพ่อวัดปากน� ้ำ ยังมีชีวิตอยู่ ใน
วัดมีพระภิกษุจ�ำพรรษาเป็ นจ�ำนวนมากกว่า ๕๐๐
รูป ท่านก็มีกฎเกณฑ์มีระเบียบกติกาของท่าน เช่น
เวลารับพระไม่เข้ ามา สิง่ ที่ต้องท�ำเป็ นอันดับแรก
เลยก็คือ แจกระเบียบของวัดให้ พระใหม่อา่ นให้
พระใหม่ทา่ นฟั งทีละข้ อ ๆ จนกระทัง่ จบ
พอจบแล้ ว ท่านก็ให้ พระรูปนันเซ็
้ นชื่อเป็ น
หลักฐานเอาไว้
ว่าได้ อา่ นระเบียบของวัดแล้ ว
เข้ าใจแล้ ว จากนันหลวงพ่
้
อวัดปากน� ้ำฯ ก็เก็บใบ

ระเบียบที่เซ็นชื่อเอาไว้ แล้ วก็หยิบใบระเบียบอีกใบ
หนึง่ ซึง่ มีข้อความเหมือนกันส่งให้ ไปติดไว้ ในห้ อง
ครัน้ วันใดวันหนึง่ พระภิกษุรูปนี ้ไปท�ำความผิดเข้ า
หลวงพ่อวัดปากน� ้ำ ก็จะเรี ยกประชุมพระทังวั
้ ด
เสร็ จแล้ วเรี ยกให้ พระภิกษุ ที่ท�ำความผิดนัน้ แหละ
อ่านระเบียบ หรื อกฎของวัดใหม่อีกครัง้ เป็ นข้ อ ๆ
ยกตัวอย่างสมมุติวา่
กฎข้ อที่ ๑ ห้ ามฉันข้ าวเย็น ถ้ าฉันข้ าวเย็น
ต้ องถูกไล่ออกจากวัด
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กฎข้ อที่ ๒ ห้ ามพระภิกษุเข้ าไปในเขตแม่ชี
รูปใดเข้ าไปในเขตแม่ชีโดยไม่ได้ รับอนุญาต ให้ ไล่
ออกจากวัด
กฎข้ อที่ ๓ เมื่อถึงเวลาฟั งพระปาติโมกข์
ถ้ ารูปใดขาดโดยไม่มีเหตุจ�ำเป็ น เช่น ไม่ได้ ป่วยไข้
ให้ ไล่ออกไปจากวัด
หรื อรูปใดไม่มาสวดมนต์
ท�ำวัตรเช้ าท�ำวัตรเย็นให้ ไล่ออกจากวัด
เมื่อพระภิกษุรูปนันอ่
้ านกฎของวัดไปทีละ
ข้ อ ๆ ในที่สดุ จะถึงข้ อที่ทา่ นท�ำผิด เช่น สมมุตวิ า่ ท�ำ
ผิ ด ฐานที่ ไ ม่ ม าสวดมนต์ ท� ำ วัต รเช้ า โดยไม่ มี เ หตุ
จ�ำเป็ นอยูเ่ ป็ นประจ�ำ พอถึงข้ อนี ้หลวงพ่อวัดปา
กน� ้ำฯ จะให้ หยุด แล้ วถามว่า “ท่านได้ ท�ำความผิด
ในข้ อนี ้หรื อเปล่า” ถ้ าเขาท�ำเขาก็ต้องรับ “ผมท�ำผิด
ครับ” เออ..แล้ วกฎมันบอกว่าไงนะ?
“ถ้ าท�ำผิดกฎบอกว่ าให้ ไล่ ออกจากวัดครั บ”
“ถ้ าอย่างนันขนของออกไปเดี
้
๋ยวนี ้ นี่พอ่ ไม่
ได้ ไล่ทา่ นนะ กฎวินยั มันไล่ เพราะฉะนันขนของ
้
ออกไปเดี๋ยวนี ้เลย จะมาโกรธพ่อไม่ได้ เพราะท่าน
เซ็นเอาไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ว่าถ้ าผิดอย่างนี ้จะต้ อง
ออกจากวัด ท่านได้ ไล่ตวั เองตามกฎที่มีอยู่ หลวง

พ่อไม่ได้ ไล่นะ” ถ้ าผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิต
ไม่มีใจโกรธ เกลียด แกล้ งอะไรปนไปด้ วยก็ไม่ผิด
คราวนี ้ เราก็มาดูปัญหาที่ถามว่าผู้พิพากษาตัดสินประหาร ชีวิตผิดศีลข้ อปาณาติบาตหรื อ
ไม่ ก็ดวู า่ กฎนันได้
้ ตงกั
ั ้ นไว้ เป็ นหลักเป็ นเกณฑ์ใน
สังคมแน่นอนหรื อเปล่า ถ้ าแน่นอนเป็ นอย่างนัน้
แล้ ว กติกาลงโทษว่าอย่างไร ถ้ าพยายามจะลด
หย่ อ นผ่ อ นปรนลงมาแล้ ว ก็ ยัง แก้ ไขอะไรไม่ ไ ด้
จ�ำเป็ นต้ องตัดสินไปตามกติกาบ้ านเมือง โดยไม่มี
ใจที่จะแถมโกรธ แถมเกลียด แถมแกล้ งอะไรลงไป
เลย ก็บอกว่าผู้พิพากษาไม่ผิด แต่วา่ คนที่แบกเวรนี ้
เอาไว้ คือคนที่ตรากฎหมายนี ้ คนนันแหละที
้
่จะ
แบกเอาไว้ มาก
คนที่ตรากฎหมายต้ องแบกรับบาปเอาไว้ มากที่สดุ
เพราะฉะนัน้ การตรากฎหมายแต่ละข้ อ
ขอให้ คดิ ให้ มาก ไม่อย่างนันคนที
้
่ตรากฎนัน่ แหละที่
ต้ องแบกบาป รับบาปเอาไว้ ผู้พิพากษาไม่ได้ แบก
อะไรหนักหนา ยกเว้ นผู้พิพากษาที่แกล้ งเขา หรื อไม่
ได้ แกล้ ง ตัดสินไปตามเนื ้อหานัน้ แต่มีใจยินดีให้ มนั
ตายไปเสียเถอะ อนุโมทนาบาปก็ได้ นะ
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เรื่องดีเรื่องเด่น
อานุภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ�ภาษีเจริญ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทโร)
ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร
ตอน สมบัติไม่วิบัติ
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

(จากซ้ าย) อบต.ปาน คลองน้ อย, กัลฯ ปวัลภา ปานเขียน

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
ลูกชื่อ กัลฯปวัลภา ปานเขียน สามีของลูกชื่อ
กัลฯปาน คลองน้ อย สมาชิกสภาองค์การบริ หาร
ส่วนต�ำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม เราทัง้
สองขอกราบรายงานข่าวเด่นประเด็นร้ อน ที่ร้อน
สุดๆในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมาค่ะ ที่ลกู บอกว่าร้ อน
สุดๆ ก็เพราะว่าบ้ านของลูก คือ บ้ านเลขที่ 72 หมู่ 3
ต�ำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม เพิ่งจะรอด
มาได้ อย่างปาฏิหาริ ย์จากการถูกเพลิงไหม้ เมื่อคืน
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2554 ที่ผา่ นมาค่ะ ซึง่

ลูกก็มีความเชื่อมั่นและศรั ทธาเกินพันเปอร์ เซ็นต์
เลยว่า ที่บ้านของเราอยูร่ อดปลอดภัยจากพระ
เพลิงในคืนนันมาได้
้
ก็เป็ นเพราะบารมีของพระเดช
พระคุณหลวงปู่ สดมาช่วยไว้ แท้ ๆ โดยลูกขอกราบ
รายงานล�ำดับเหตุการณ์สดุ ระทึก ที่ทงเขย่
ั ้ าขวัญ
สัน่ ประสาทตัวลูกและสามี ดังต่อไปนี ้ค่ะ
วันนัน้ หลังจากที่เสร็ จจากงานบุญบูชา
ข้ าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือนที่วดั พระธรรมกายแล้ ว
ค ว า ม จ ริ ง ลู ก จ ะ ต้ อ ง ก ลั บ ถึ ง บ้ า น ที่ จั ง ห วั ด
สมุทรสงครามประมาณสี่ทมุ่ ครึ่งเหมือนทุกครัง้ แต่
เผอิ ญ วัน นัน้ เป็ นความโชคดี ข องลูก อย่ า งไรไม่
ทราบค่ะ ที่ก่อนจะกลับ ลูกได้ บงั เอิญพบกับพระ
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อาจารย์หวั หน้ าศูนย์อบรมฯของวัดมณีสรรค์ที่ลกู
ได้ เคยบวชอุบาสิกาแก้ วหน่ออ่อน ท่านเมตตามา
ส่งลูกถึงที่บ้าน ลูกจึงถึงบ้ านเร็วกว่าปกติ กล่าวคือ
ถึงประมาณสองทุม่ ค่ะ พอกลับมาแล้ ว ลูกก็รีบ
อาบน� ้ำอาบท่าและเข้ านอน
ซึง่ พอตอนสัก
ประมาณสี่ทมุ่ ครึ่งเห็นจะได้ สามีของลูกก็ได้ ยิน
เสียงดังเปรี๊ ยะๆมาจากข้ างบ้ าน พอเปิ ดหน้ าต่าง
ออกดูก็พบว่า บ้ านข้ างๆก�ำลังมีไฟไหม้ คะ่ ซึง่ สามี
ได้ หนั มาบอกให้ ลกู รี บเก็บข้ าวของเงินทองให้ หมด

ตอนนัน้ ด้ วยความที่ลกู ตกใจกลัวสุดขีด ไม่ร้ ู
จะท�ำอย่างไรดี ได้ แต่ร้องเรี ยกให้ พระเดชพระคุณ
หลวงปู่ ฯช่วย ลูกร้ องว่า “หลวงปู่ ช่วยลูกด้ วย วันนี ้
ลูกขอเบิกบุญทังหมดที
้
่ลกู ได้ ท�ำมา ขอให้ พระเดช
พระคุณหลวงปู่ ฯรี บมาช่วยลูกด้ วย อย่าให้ ไฟมา
ไหม้ ถงึ บ้ านของลูกเลย เจ้ าค่ะ” แล้ วจากนันลู
้ กกับ
สามีก็ชว่ ยกันสวดมนต์คะ่ แต่สวดไปได้ ไม่เท่าไหร่
เราก็เกิดรู้สกึ หวัน่ ใจ จึงพากันวิ่งออกไปหน้ าบ้ าน
แล้ วก็เห็นบ้ านที่ติดกับเราแค่ก�ำแพงกันก�
้ ำลังถูกไฟ

ภาพสถานที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ (สังเกตที่ลกู ศรชี ้
บ้ านของคุณปวัลภา รอดจากเพลิงไหม้ เป็ นอัศจรรย์)

ภาพสถานที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ (สังเกตที่ลกู ศรชี ้
บ้ านของคุณปวัลภา รอดจากเพลิงไหม้ เป็ นอัศจรรย์)
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ลุกไหม้ เปลวไฟลุกโชนแดงฉานพุง่ สูงมาก น่ากลัว
มากๆเลยค่ะ แถมตอนนันรถดั
้ บเพลิงก็ยงั มาไม่ถงึ
ท�ำให้ ลกู กับสามียิ่งใจคอไม่ดี เพราะกังวลไปหมด
เนื่ อ งจากบ้ า นที่ อ ยู่ติ ด กับ เราท� ำ อุต สาหกรรมนึ่ง
ปลาทู มีแต่ถงั แก๊ สและสายไฟระโยงระยางเต็มไป
หมด ส่วนบ้ านของลูกก็เป็ นเพียงบ้ านไม้ เก่าๆ ถ้ าไฟ
มาถึงจริ งๆ ก็คงไม่เหลืออะไร
ตอนนัน้ ลูกได้ แต่ร้องเรี ยก แล้ วก็ร้องไห้
พนมมื อไหว้ บอกกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯว่า
“หลวงปู่ เจ้ าขา นี่บ้านของหลวงปู่ นะเจ้ าคะ ลูกเป็ น
แค่ผ้ อู าศัย ขออย่าให้ มีลมเลย ขออย่าให้ พระเพลิง
มาถึงบ้ านของเราเลย หลวงปู่ เป็ นที่พงึ่ สุดท้ าย ขอ
ให้ บ้านของหลวงปู่ จงปลอดภัย ให้ พ้นวิกฤติจากภัย
พิบตั คิ รัง้ นี ้ด้ วยเถิด” ซึง่ พอลูกได้ อธิษฐานกับท่าน ก็
เกิดเหตุการณ์ประหลาดมาก กล่าวคือ ปกติถ้ามีไฟ
ไหม้ ก็จะเกิดลมพัดบ้ าง แต่ขณะนันแม้
้ วา่ เปลวไฟ
จะลุกร้ อนแรงแค่ไหน แต่ลมกลับสงบนิ่ง เรี ยกว่า
ไม่มีลมพัดมาเลยค่ะ แถมเปลวไฟที่ก�ำลังจะลาม
มาทางบ้ านของลูก จูๆ่ ไฟก็กลับพุง่ ตรงขึ ้นฟ้าแล้ ว
เปลี่ยนทิศย้ อนกลับไปไหม้ อีกทาง จึงท�ำให้ บ้าน
ของลูกรอดอย่างปาฏิหาริ ย์เลยค่ะ ซึง่ ตอนนันก็
้ เป็ น

เวลาเดียวกันกับที่รถดับเพลิงมาถึงพอดี ลูกกับ
สามีถงึ กับโล่งใจและดีใจแบบสุดๆ และเราก็เชื่อ
อย่างที่สดุ ว่า เป็ นเพราะบารมีและความศักดิ์สทิ ธิ์
ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯบ้ านของเราถึงได้ อยู่
รอดปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียทรัพย์สนิ อะไรเลยค่ะ
ลูกขอกราบเรี ยนหลวงพ่อว่า “นี่ไม่ใช่ครัง้
แรกนะเจ้ าคะ ที่เราได้ พบกับความศักดิ์สทิ ธิ์ของ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯ เพราะอย่างตอนที่สามี
ของลูกจะลงสมัครรับเลือกตังเป็
้ นอบต. เขาก็มาขอ
กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯที่วิหารพระมงคลเทพ
มุนีที่วดั พระธรรมกายค่ะ
เขาถึงได้ ต�ำแหน่งมา
อย่างง่ายๆ ชนิดส�ำเร็ จเป็ นอัศจรรย์” ลูกขอยืนยัน
และยืนกรานว่า “การที่ได้ เกิดมาเป็ นลูกหลานของ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯ นัน้ ชีวิตของเราจะดีขึ ้น
จริ งๆ อยูร่ อดปลอดภัยจริ งๆ เราพึง่ ท่านได้ จริ งๆค่ะ”
ซึ่งเราทังสองก็
้
จะขอเป็ นลูกหลานกตัญญูติดตาม
พระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯ หลวงพ่อ และคุณยาย
อาจารย์ สร้ างบารมีเรื่ อยไปตราบจนถึงที่สดุ แห่ง
ธรรมเลยค่ะ
กราบนมัสการด้ วยความเคารพอย่างสูง
ปวัลภา ปานเขียน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554
ณ วัดพระธรรมกาย

ส�ำหรับท่านที่ต้องการร่วมบุญกฐิ นประจ�ำปี 2554
กับกอง dmc.tv ได้ ที่รหัสกอง 08-6006-851-6880
ร่วมบุญได้ ทางธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ทศพร บุญยรางกูร เลขที่บญ
ั ชี 314-456911-8
เมื่อท่านท�ำบุญแล้ วให้ แจ้ งที่ Contact@dmc.tv
สอบถามเพิ่มเติม โทร.08-9685-0072
หรื อทุกวันอาทิตย์ที่ เสา E6
สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
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เรื่องเด่นจากปก

มหากฐิน 2554

“กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิง่ ”

สุดยอดแห่งบุญ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
มหากาลทาน มหากฐิน สุข ส�ำเร็จ สมปรารถนา
กฐินมหากาลทาน ธรรมดาอานิสงส์ของ
บุญกฐิ นนันมี
้ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องราวที่หา
อ่านได้ ในพระไตรปิ ฎก เช่น มหาทุคคตะ เป็ นต้ น
กฐิ น ในปี นี ้เป็ นกฐิ นธรรมชัย เพื่อสร้ างทุกสิง่ ทุก
อย่างที่ใช้ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
วิชชา
ธรรมกายไปทัว่ โลก พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมม
ชโย ท่านมีเมตตาให้ ลกู ได้ บญ
ุ ใหญ่ ด้ วยการด�ำริ ให้
กฐิ นในปี นี ้เป็ นกฐิ นสร้ างทุกสิง่ คือ อาคารพระผู้
ปราบมาร (พระมงคลเทพมุนี สดจนฺทสฺโร) ซึง่ จะใช้
ประโยชน์เป็ นที่พกั สงฆ์
อาคารที่พกั สงฆ์นี ้มีความส�ำคัญเป็ นอย่าง
มากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย
เพราะในปั จจุบนั มีพระอาจารย์ พระพี่เลี ้ยง พระ
ภิกษุเพิ่มขึ ้นมากมาย นับตังแต่
้ ได้ มีการจัดการบวช

"กฐิ นธรรมชัยสร้ างทุกสิง่ " สร้ างอาศรมบรรพชิตรองรับ
พระภิกษุสงฆ์ ผู้ให้ สถานที่ขึ ้นชื่อว่าให้ ทกุ สิง่

ขึ ้นมาในแต่ละโครงการ ถ้ าเราลองมานึกย้ อนดู เข้ า
พรรษาปี ที่ผา่ นมา
มีพระภิกษุบวชในช่วงเข้ า
พรรษาน้ อยมาก แม้ แต่วดั ในกรุงเทพฯที่เคยมีพระ
บวชเป็ นจ�ำนวนมาก ก็กลับลดลง พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อของเรา
ท่านได้ ยินเช่นนี ้แล้ วก็ร้ ูวา่
พระพุทธศาสนาก�ำลังมีภยั จึงได้ ด�ำริ โครงการบวช
โครงการแรกขึ ้นมา คือ กองพันสถาปนา ในต้ นปี
2553 และจัดบวชโครงการ 7,000 รูป 7,000 ต�ำบล
ในช่วงกลางปี 2553 เลยทันที โดยมีพระภิกษุจาก
โครงการแรก คือ กองพันสถาปนานันเป็
้ นพระพี่
เลี ้ยง
หลังจากนันโครงการบวชพระ
้
1 แสนรูป
ทุกหมูบ่ ้ านทัว่ ไทยก็ได้ เกิดขึ ้น ซึง่ จัดต่อเนื่องทังรุ้ ่น
ภาคฤดูร้อน และรุ่นเข้ าพรรษา ผ่านมาจนถึงตอนนี ้
วัดพระธรรมกายสร้ างพระแท้ ให้ เกิ ดขึน้ มากมาย
แม้ ในขณะนี ้ พระภิกษุที่บวชเข้ ามาในโครงการทัง้
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หลายและมีความตังใจบวชอยู
้
่ในพระพุทธศาสนา
เพื่อช่วยเผยแผ่ขยายงานพระศาสนา สอนธรรมะ
โปรดญาติโยมผู้รอคอยเนื ้อนาบุญ การได้ ท�ำหน้ าที่
เป็ นพระพี่เลี ้ยง เพื่อสร้ างพระแท้ รุ่นต่อรุ่น รุ่นแล้ ว
รุ่นเล่า
บัดนี ้พระภิกษุจ�ำนวนไม่น้อยได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ รับภารกิจของพระศาสนาได้ กระจายอยูท่ วั่
ทุกภูมิภาคของประเทศ และทัว่ โลกในอนาคต
พระภิ ก ษุ ทัง้ หลายผู้ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ นแม่ ทัพ
ของกองทัพธรรม
ไม่วา่ จะเป็ นตามเมืองต่างๆ
จังหวัดต่างๆ รวมถึงพระภิกษุที่ท�ำหน้ าที่เป็ นกอง
กลาง ปฏิบตั หิ น้ าที่ประจ�ำอยูท่ ี่ศนู ย์กลาง คือ วัด
พระธรรมกาย ท�ำให้ มีจ�ำนวนพระภิกษุเพิ่มมากขึ ้น
และบ่อยครัง้ ที่ท่านต้ องเดินทางมาประชุมงานที่วดั

พระธรรมกาย ซึง่ ในปั จจุบนั ยังไม่มีอาคารที่พกั
เพียงพอส�ำหรับรองรับ ดังนัน้ กฐิ นปี นี ้ จึงเป็ นบุญ
ใหญ่ เป็ น กฐิ นธรรมชัย เพื่อสร้ างทุกสิง่ ซึง่ ก็คือ
อาคารที่พกั สงฆ์ อาศรมอุบาสิกา และอาคารจอด
รถเพื่อรองรับสาธุชนและพุทธบุตรจ� ำนวนมากใน
อนาคต
อาคารที่พกั สงฆ์ จะเป็ นอาคารสูง 12 ชัน้ 3
อาคาร เข้ าพักได้ ถงึ 6 ,000 รูป โดยแบ่งเป็ นส่วน
ของที่พกั สงฆ์ ห้ องประชุม ห้ องสวดมนต์ ห้ อง
ปฏิบตั ธิ รรม ห้ องเอนกประสงค์ ห้ องพักชัว่ คราว
เป็ นต้ น

อาศรมบรรพชิต
ทัศนียภาพอาคารพระผู้ปราบมาร
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
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อาศรมอุบาสิกา
ทัศนียภาพอาคารคุณยาย หนึง่ ไม่มีสอง
(คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง)

อานิสงส์ การสร้ างอาคารพระผู้ปราบมาร
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
และอาคารคุณยาย หนึง่ ไม่มีสอง
(คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนก
ยูง)
1. ผู้ให้ สถานที่ขึ ้นชื่อว่าให้ ทกุ สิง่ ซึง่ บุญกุศลที่เกิด
จากการให้ ทกุ สิง่ จะท�ำให้ สมบูรณ์พร้ อม
ทุกด้ านอย่างง่าย ๆ
2. เมื่อไปเกิดในภพชาติใด ผู้สร้ างจะปลอดกังวล
ในเรื่ องที่อยูอ่ าศัย เพราะจะบังเกิดสมบัติที่เป็ น
ที่อยูอ่ าศัยอันประณีตไว้ รอท่า อีกทังยั
้ งเป็ นที่
อยูอ่ าศัยที่ท�ำเลดี อยูใ่ นปฏิรูปเทส 4 ซึง่ ท�ำให้
เกิดความสะดวกสบายในหนทางการสร้ าง
บารมี เพราะได้ สร้ างเหตุเอาไว้ ในภพชาตินี ้
๒๖

3. ผู้สร้ างจะมีสขุ ภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็ง
แรงทังกายและใจ
้
นัง่ นอน ยืน เดิน หลับ
เป็ นสุขตื่นเป็ นสุขเพราะได้ สร้ างสถานที่พกั
และที่จ�ำวัด ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และ
เจ้ าหน้ าที่จ�ำนวนมาก
4. ผู้สร้ างจะมีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์
และจะสามารถบรรลุธรรมที่ทา่ นบรรลุได้ โดย
ง่าย สามารถเข้ าถึงนิพพาน และที่สดุ แห่งธรรม
ได้ โดยง่าย
5. ผู้สร้ างจะเกิดในตระกูลสูง เข้ าถึงฐานะอัน
สูงส่งเป็ นที่เคารพ นับถือ เกรงใจ ของเหล่า
มนุษย์และเทวาเพราะขึ ้นชื่อว่าบูชาบุคคลที่
ควรบูชา ซึง่ ถือว่าเป็ นมงคลอันสูงสุด
6. ผู้สร้ างจะมีบตุ ร บริ วาร ที่มีความเคารพ
กตัญญู อยูใ่ นโอวาท เพราะท�ำทานด้ วยความ
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อาคารที่จอดรถ

เคารพความกตัญญูที่มีตอ่ มหาปูชนียาจารย์
7. ผู้สร้ างจะเป็ นผู้มีปัญญาเป็ นเลิศ เพราะได้
สร้ างมหากาลทานที่ประกอบด้ วยปั ญญา บูชา
ผู้ที่มีปัญญาที่ถงึ พร้ อมด้ วยวิชชาและจรณะ
8. ผู้สร้ างจะเป็ นผู้มีสมั มาทิฐิ เกิดในปฏิรูปเทส ใน
ดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่งเรื อง
เพราะได้ สร้ างเหตุแห่งความเจริ ญไว้ ใน
พระพุทธศาสนา
9. หลังจากละโลกแล้ ว จะได้ ไปเสวยทิพยสมบัติ
ถึงพร้ อมด้ วยลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุข และ
อธิปไตยอันไม่มีประมาณ
10. เมื่อลงมาเกิดเป็ นมนุษย์ จะเข้ าถึงความเป็ น
มหาเศรษฐี ได้ โดยง่าย ถึงพร้ อมด้ วยโภคทรัพย์
อันมากมาย เพราะได้ บริ จาคทรัพย์ไว้ ใน
พระพุทธศาสนา และเนื ้อนาบุญอันเลิศ ฯลฯ

ประเพณีทอดกฐิน บุญใหญ่แห่งปี
การทอดกฐิ น เป็ นประเพณี อัน ดี ง ามของ
ชาวพุทธที่ศาสนิกชนประพฤติปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
เป็ นเวลายาวนานกว่า 2,500 ปี ก�ำเนิดขึ ้นเมื่อครัง้ ที่
พระภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐออกเดินทางไกล เพื่อ
ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ณ วัดพระเชตวัน พระ
ภิ ก ษุ เ หล่ า นัน้ มี จี ว รที่ เ ปรอะเปื ้อ นเปี ยกชุ่ ม และ
เปื่ อยขาดด้ วยความเก่า พระบรมศาสดาจึงทรงมี
พุทธานุญาตให้ ภิกษุ ผ้ ูอยู่จ�ำพรรษารั บผ้ ากฐิ นได้
หลังออกพรรษา
เพื่อน�ำมาผลัดเปลี่ยนผ้ าเก่า

ประเพณี ท อดกฐิ น ได้ เกิ ด ขึ น้ ตัง้ แต่ ค รั ง้ นั น้ และ
สืบทอดมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั
บุ ญ จากการทอดกฐิ น เป็ นบุ ญ พิ เ ศษที่
ท�ำได้ ยากกว่าบุญอื่น ด้ วยสาเหตุหลายประการ
ดังนี ้ จ�ำกัดกาลเวลา คือ ต้ องถวายภายใน 1 เดือน
นับตังแต่
้ วนั ออกพรรษา จ�ำกัดชนิดทาน คือ ต้ อง
ถวายเป็ นสังฆทานเท่านันจะถวายเจาะจงภิ
้
กษุรูป
ใดรูปหนึง่ เหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้ จ�ำกัดคราว คือ
แต่ละวัดรับกฐิ นได้ เพียงปี ละ 1 ครัง้ เท่านัน้ จ�ำกัด
ผู้รับ คือ พระภิกษุผ้ รู ับกฐิ นได้ จะต้ องจ�ำพรรษาที่วดั
นันครบไตรมาส
้
(3 เดือน) และต้ องมีจ�ำนวนตังแต่
้
5 รูปขึ ้นไป จ�ำกัดงาน คือ เมื่อพระภิกษุรับผ้ ากฐิ น
แล้ ว จะต้ องกรานกฐิ นให้ เสร็ จภายในวันนัน้ จ�ำกัด
ของถวาย คือ ไทยธรรมที่ถวายต้ องเป็ นผ้ าผืนใดผืน
หนึง่ ในไตรจีวรเท่านัน้
โดยทัว่ ไปนิยมใช้ สงั ฆาฏิ
ไทยธรรมอื่นจัดเป็ นบริ วารกฐิ น
เกิดจากพุทธ
ประสงค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงมีพทุ ธานุญาต
ให้ พระภิกษุสงฆ์รับผ้ ากฐิ นเพื่อผลัดเปลี่ยนไตรจีวร
เก่า แต่ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้ ทรงอนุญาต
เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตถวายผ้ า
อาบน� ้ำฝน
นอกจากนี ก้ ารทอดกฐิ น ยั ง เป็ นทานที่
พิเศษ คือ ทังพระภิ
้
กษุและญาติโยมผู้ทอดกฐิ นได้
อานิสงส์ด้วยกันทัง้ 2 ฝ่ าย การทอดกฐิ นจึงเป็ นบุญ
ใหญ่ ที่ผ้ ใู ห้ (คฤหัสถ์) และผู้รับ (พระภิกษุสงฆ์)
ต่างก็ได้ บญ
ุ อย่างมหาศาล
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"กฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง"
จัดสร้างอาศรมอุบาสิกา หรือ อาคารคุณยาย หนึ่งไม่มีสอง

สาธุชนผู้มีบญ
ุ ทังหลาย
้
พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าตรัสว่า “การสัง่ สมบุญ น�ำสุขมาให้ ” เพราะบุญ
คือผลที่เกิดขึ ้นจากการท�ำความดี ที่จะคอยหนุนน�ำ
ชี วิ ต ของเราให้ ป ระสบแต่ ค วามสุข ความส� ำ เร็ จ
“เมื่อมีบญ
ุ มากอุปสรรคก็น้อย
เมื่อมีบญ
ุ น้ อย
อุปสรรคก็มาก” ดังนัน้ บัณฑิตผู้ฉลาดจึงหมัน่
สัง่ สมบุญอยูเ่ ป็ นนิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บุญ
กฐิ น” มหาทานบารมีแห่งปี ..ซึง่ เป็ นบุญใหญ่ที่จะ
ช่วยเติมเต็มความสุขความส�ำเร็ จให้ บงั เกิดขึ ้นกับ
ชีวิตของเราในชาตินี ้และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในภพชา
ติตอ่ ๆ ไป ตราบกระทัง่ วันเข้ าสูพ่ ระนิพพาน
อานิสงส์บญ
ุ ทอดกฐิ นสามัคคี
1. ท�ำให้ มงั่ คัง่ ด้ วยโภคทรัพย์สมบัติ
2. ท�ำให้ ประสบความเจริ ญรุ่งเรื องในหน้ าที่
การงาน

3. ท�ำให้ เป็ นผู้มีสมั มาทิฐิ พบเจอแต่บณ
ั ฑิต
กัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา
4. ท�ำให้ มีชื่อเสียงและเป็ นที่เคารพศรัทธา
ของมหาชน
5. ท�ำให้ มีจิตใจแช่มชื่น บริ สทุ ธิ์ ผ่องใส
และมีความสุขอยูเ่ สมอ
6. ท�ำให้ มีจิตใจตังมั
้ น่ เป็ นสมาธิ(Meditation)
และเข้ าถึงธรรมได้ งา่ ย
7. ได้ ชื่อว่ารู้จกั ใช้ ทรัพย์สมบัติให้ เกิดเป็ นบุญ
ติดตัวไป ในภพหน้ าอย่างเต็มที่
8. ท�ำให้ มีรูปงาม ผิวพรรณงาม ไม่ขาดแคลน
เครื่ องนุง่ ห่มอันประณีตและเป็ นที่รักของ
บุคคลทัว่ ไป
9. ได้ บงั เกิดในปฏิรูปเทส ภายใต้ ร่มเงาพระพุทธ
ศาสนา
10. เมื่อละจากโลกมนุษย์แล้ วจะได้ ไปเกิดในสุคติ
โลกสวรรค์
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การท�ำบุญทอดกฐิ นเป็ นบุญที่ท�ำได้ ปีละ
ครัง้ หรื อที่เรี ยกว่าเป็ นบุญตามกาล คือ ให้ ตาม
เวลาที่ควรจะให้ เช่น ให้ กบั พระหรื อคนที่ก�ำลังเดิน
ทาง หรื อให้ ผลไม้ ตามฤดูกาลเป็ นทาน หรื อให้ ของ
กับผู้ที่ก�ำลังเจ็บไข้ ได้ ป่วย ที่ส�ำคัญการทอดกฐิ น
เป็ นการท�ำบุญกับพระภิกษุที่เพิ่งจ�ำพรรษาครบ 3
เดือน ซึง่ เป็ นเนื ้อนาบุญเป็ นอย่างดี และผู้ที่ท�ำบุญ
ตามกาลเช่นนี ้ จะมีผลบุญติดตัวไป คือ ไม่วา่ จะ
เกิดมากี่ภพ กี่ชาติ ก็จะเป็ นผู้มีสมบัตมิ าก ได้ รับ
ความส�ำเร็ จตามประสงค์ในเวลาที่ต้องการได้ โดย
ง่าย หรื อเรี ยกได้ วา่ มีสมบัตมิ าไม่ขาดมือ แม้ อาจจะ
ไม่ใช่คนรวย แต่หากอยากได้ สงิ่ ใดก็จะได้ ดงั่ ใจ
หรื อถ้ าจะไปอ่านในพระไตรปิ ฎกเพิ่มเติมก็จะพบ
ว่า อานิสงส์ของการท�ำบุญทอดกฐิ นนัน้ ในชาติที่
เกิดมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก็จะได้ รับการบวช
แบบเอหิ ภิ ก ขุอุป สัม ปทามี ผ้ า ลอยลงมาจากบน
ท้ องฟ้า
กฐิ น เป็ นภาษาพระวินยั เป็ นชื่อเรี ยกผ้ า
พิเศษ ที่พระพุทธเจ้ าทรงอนุญาตให้ ภิกษุผ้ อู ยูจ่ �ำ
พรรษาครบ 3 เดือนแล้ วรับมานุง่ ห่มได้
กฐิ น แปลตามศัพท์วา่ ไม้ สะดึง คือกรอบ
ไม้ หรื อไม่แบบส�ำหรับขึงผ้ าที่จะเย็บเป็ นจีวร ผ้ าที่
เย็บส�ำเร็ จจากกฐิ นหรื อไม้ สะดึงแบบนี ้เรี ยกว่า ผ้ า
กฐิ น
กฐิ น มีก�ำหนดระยะเวลาถวาย จะถวาย
ตลอดไปเหมือนผ้ าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานันมี
้
เพียง 1 เดือน คือตังแต่
้ วนั แรม 1 ค�่ำ เดือน 11 ไป
จนถึงวันขึ ้น 15 ค�่ำ เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12)
ระยะเวลานี ้เรี ยกว่า กฐิ นกาล คือระยะเวลาทอด
กฐิ นหรื อเทศกาลทอดกฐิ น
ความหมายของกฐิ นและทอดกฐิ น
ความหมายของกฐิ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั น อยู่
หลายความหมายดังนี ้
กฐิ นที่เป็ นชื่อของกรอบไม้ กรอบไม้ แม่
ซึง่ อาจเรี ยกว่าสะดึงก็ได้
แบบส�ำหรับท�ำจีวร
เนื่ อ งจากในครั ง้ พุ ท ธกาลการท� ำ จี ว รให้ มี รู ป
ลักษณะตามที่ก�ำหนดกระท�ำได้ โดยยาก จึงต้ องท�ำ

แผ่นทองจารึกชื่อประธานกองกฐิ นธรรมชัย

กรอบไม้ สำ� เร็ จรูปไว้ เพื่อเป็ นอุปกรณ์ส�ำคัญในการ
ท�ำเป็ นผ้ านุง่ หรื อผ้ าห่ม หรื อผ้ าห่มซ้ อนที่เรี ยกว่า
จีวรเป็ นส่วนรวม ผืนใดผืนหนึง่ ก็ได้ ในภาษาไทย
นิยมเรี ยก ผ้ านุง่ ว่า สบง ผ้ าห่ม ว่า จีวร และ ผ้ าห่ม
ซ้ อน ว่า สังฆาฏิ
กฐิ นที่เป็ นชื่อของผ้ า หมายถึงผ้ าที่ถวายให้
เป็ นกฐิ นภายในก�ำหนดกาล 1 เดือน นับตังแต่
้ วนั
แรม 1 ค�่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ ้น 15 ค�่ำ เดือน 12 ผ้ าที่
จะถวายนันจะเป็
้
นผ้ าใหม่ หรื อผ้ าเทียมใหม่ เช่น
ผ้ าฟอกสะอาด หรื อผ้ าเก่า หรื อผ้ าบังสุกลุ คือผ้ าที่
เขาทิ ้งแล้ ว และเป็ นผ้ าเปื อ้ นฝุ่ นหรื อผ้ าที่มีผ้ ถู วาย
จะเป็ นคฤหัสถ์ก็ได้
เป็ นภิกษุหรื อสามเณรก็ได้
ถวายแก่สงฆ์แล้ วก็เป็ นอันใช้ ได้
กฐิ นที่เป็ นชื่อของบุญกิริยา คือการท�ำบุญ
คื อ การถวายผ้ ากฐิ น เป็ นทานแก่ พ ระสงฆ์ ผ้ ู จ� ำ
เพื่อ
พรรษาอยูใ่ นวัดใดวัดหนึง่ ครบไตรมาส
สงเคราะห์ ผ้ ูป ระพฤติ ป ฏิ บัติ ช อบให้ มี ผ้ า นุ่ง หรื อ
ผ้ าห่มใหม่ จะได้ ใช้ ผลัดเปลี่ยนของเก่าที่จะขาด
หรื อช�ำรุด การท�ำบุญถวายผ้ ากฐิ น หรื อที่เรี ยกว่า
ทอดกฐิ น คือทอดหรื อวางผ้ าลงไปแล้ วกล่าวค�ำว่า
ถวายในท่ามกลางสงฆ์ เรี ยกได้ วา่ เป็ น กาลทาน
คือการถวายก่อนหน้ านัน้ หรื อหลังจากนันไม่
้ เป็ น
กฐิ น ท่านจึงถือโอกาสท�ำได้ ยาก
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กฐิ นธรรมชัย สร้ างทุกสิง่ เพื่อรองรับงานเผยแผ่พระ
พุทธศานา วิชชาธรรมกาย
กฐิ นที่เป็ นชื่อของสังฆกรรม คือกิจกรรม
ของสงฆ์ ก็จะต้ องมี การสวดประกาศขอรั บความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ ในการมอบผ้ ากฐิ นให้
แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึง่
เมื่อท�ำจีวรส�ำเร็จแล้ วด้ วย
ความร่ วมมือของภิกษุ ทงหลายก็
ั้
จะได้ เป็ นโอกาส
ให้ ได้ ชว่ ยกันท�ำจีวรของภิกษุรูปอื่น ขยายเวลาท�ำ
จีวรได้ อีก 4 เดือน ทังนี
้ ้เพราะในสมัยพุทธกาลการ
หาผ้ า การท�ำจีวรท�ำได้ โดยยาก ไม่ทรงอนุญาตให้
เก็บสะสมผ้ าไว้ เกิน 10 วัน แต่เมื่อได้ ชว่ ยกันท�ำ
สังฆกรรมเรื่ องกฐิ นแล้ วอนุญาตให้ แสวงหาผ้ าและ
เก็บไว้ ท�ำเป็ นจีวรได้ จนตลอดฤดูหนาว คือจนถึงวัน
ขึ ้น 15 ค�่ำเดือน 4
ที่มาของประเพณีทอดกฐิ น
ในสมัยพุทธกาล ภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐ
จ�ำนวน 30 รูป เดินทางมาเฝ้าพระศาสดา แต่ไม่ทนั
วันเข้ าพรรษา จึงจ�ำพรรษา ณ เมืองสาเกตุ ใน
ระหว่างทาง พอออกพรรษาฝนยังตกชุกอยู่ ภิกษุ
เหล่านันก็
้ เดินทางมาเข้ าเฝ้าพระศาสดาด้ วยความ
ล�ำบาก ระยะนันมี
้ ฝนตกชุก หนทางที่เดินชุม่ ไป
ด้ วยน� ้ำ เป็ นโคลนเป็ นตม ต้ องบุกต้ องลุยมาจน
กระทัง่ ถึงกรุงสาวัตถี พระศาสดาตรัสถามถึงความ
เป็ นอยูแ่ ละการเดินทาง ภิกษุเหล่านันจึ
้ งกราบทูล
ให้ ทรงทราบ จากนันพระพุ
้
ทธองค์ทรงมีพทุ ธานุ
ญาตให้ มีการถวายผ้ ากฐิ นแก่ภิกษุ ทัง้ หลายผู้จ�ำ
พรรษาครบถ้ วนไตรมาส โดยก�ำหนดระยะเวลา คือ
นับจากวันออกพรรษาตังแต่
้ วนั แรม 1 ค�่ำ เดือน 11
ถึงวันขึ ้น 15 ค�่ำ เดือน 12 เป็ นระยะเวลา 1 ดือน
กฐิ น จึงได้ ชื่อว่าเป็ น กาลทาน
ความพิเศษของกฐิ นทาน
ในปี หนึง่ แต่ละวัดสามารถรับกฐิ นได้ เพียง
ครัง้ เดียว นอกจานันแล้
้ วกฐิ นทานก็มีความพิเศษ
แตกต่างจากทานอย่างอื่น ได้ แก่
๓๐

กฐิ นเป็ นกาลทานในปี หนึง่ แต่ละวัดสามารถรับกฐิ นได้ เพียงครัง้ เดียว

1. จ�ำกัดประเภททาน คือ ต้ องถวายเป็ นสังฆทาน
เท่านัน้ จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูป
หนึง่ เหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้
2. จ�ำกัดเวลา คือ ต้ องถวายภายในระยะเวลา
1 เดือน นับแต่วนั ออกพรรษาเป็ นต้ นไป
3. จ�ำกัดงาน คือ พระภิกษุที่กรานกฐิ นต้ องตัด เย็บ
ย้ อม และครองให้ เสร็ จภายในวันที่กรานกฐิ น
4. จ�ำกัดไทยธรรม คือ ผ้ าที่ถวายต้ องถูกต้ องตาม
ลักษณะที่สงฆ์ก�ำหนดไว้
5. จ�ำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุผ้ รู ับกฐิ น ต้ องเป็ นผู้ที่
จ�ำ	 พรรษาในวัดนันโดยไม่
้
ขาดพรรษา และมี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป
6. จ�ำกัดคราว คือ วัดๆ หนึง่ รับกฐิ นได้ เพียงปี ละ
1 ครัง้ เท่านัน้
7. เป็ นพระบรมพุทธานุญาต ทานอย่างอื่นทายก
ทูลขอให้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงอนุญาต เช่น
มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตถวายผ้ าอาบ
น� ้ำฝน แต่ผ้ากฐิ นนี ้พระองค์ทรงอนุญาตเอง นับ
เป็ นพระพุทธประสงค์โดยตรง
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ประเพณีทอดกฐิ นในปั จจุบนั
ช่วงเช้ าเหล่าอุบาสก อุบาสิกา จะเริ่ มต้ น
เช้ าอันเป็ นวันมงคลด้ วยการท�ำบุญตักบาตรพระ
ภิกษุสามเณรที่จ�ำพรรษา ณ อาวาสดังกล่าว
ภาพพระภิ กษุ และสามเณรเดินเรี ยงราย
เป็ นทิวแถวด้ วยอาการสงบ สีเหลืองทองของผ้ ากา
สาวพัสต์ต้องแสงตะวันยามเช้ า
สร้ างเลื่อมใส
ศรัทธาให้ เอิบอาบในใจจิตพุทธศาสนิกชนทุกคนที่
ได้ พบเห็นอย่างไม่เสื่อมคลาย
พิธีทอดกฐิ นสามัคคี เพื่อถวายผ้ ากฐิ น
ตามพระบรมพุทธานุญาต บางวัดจัดขึ ้นในช่วงสาย
พร้ อมและต่อด้ วยการถวายสังฆทาน เพื่อถวาย
ภัตตาหาร ซึง่ เป็ นบุญอีกงบหนึง่ โดยธรรมเนียม
แล้ ว มักมี “บริ วารกฐิ น” เพื่อถวายจตุปัจจัย
ไทยธรรม
ซึง่ ไว้ ใช้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยภายในวัดเป็ น
ค่าน� ้ำค่าไฟตลอดทังปี
้ รวมทังค่
้ าก่อสร้ าง ทังส่
้ วน
ซ่อมแซมและต่อเติมเสริ มใหม่กิจการพระศาสนา
ขยายตัวได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ
บางวัดน� ำมาเป็ นกุศโลบายให้ สาธุชนได้
ปฏิบตั ธิ รรมกัน
อย่างเช่นที่วดั พระธรรมกาย
กิจกรรมทอดกฐิ นจะท�ำในช่วงบ่าย ส่วนช่วงสาย
นันให้
้ ทกุ คนได้ ปฏิบตั ิธรรมเจริ ญสมาธิภาวนาเพื่อ
กลันกาย
้
วาจา ใจ ให้ ใสสะอาดบริ สทุ ธิ์ก่อนจะ
ท�ำบุญใหญ่กนั
กิจกรรมที่มาพร้ อมกับประเพณี กฐิ นคือ
“ขบวนอัญเชิญผ้ ากฐิ น” ซึง่ ขึ ้นกับแต่ละวัด แต่ละ
ท้ องถิ่นจะบรรลุสงิ่ สวยงาม ทรงคุณค่า คูค่ วรกับ
ความส�ำคัญของพิธีทอดกฐิ นซึง่ จัดพียงปี ละครัง้ ริ ว้
ขบวนอาจประกอบด้ วย ขบวนธงธิว ถ้ าภาคเหนือ
อาจเป็ นตุง ขบวนพานพุม่ ดอกไม้ โดยใช้ ทงสาธุ
ั ้ ชน
และบุตรหลานเยาวชนมาร่วมขบวน ซึง่ แสดงถึง
ภูมิปัญญาของไทยที่หล่อหลอมให้ เยาวชนใกล้ วดั
ตังแต่
้ เล็ก
การได้ ผ้ากฐิ นแบบมีเจ้ าภาพ
ถือเป็ น
คฤหบดีกฐิ นนัน้ เมื่อมีผ้ มู าทอดผ้ า ณ เบื ้องหน้ า
คณะสงฆ์ โดยไม่ได้ เจาะจงถวายแก่รูปใดรูปหนึง่
คณะสงฆ์ต้องท�ำพิธีอปโลกน์กฐิ น หมายถึงการที่

งานบุญทอดกฐิ นเริ่ มต้ นเช้ าอันเป็ นวันมงคลด้ วยการท�ำบุญ
ตักบาตรพระภิกษุสามเณร

ขบวนอัญเชิญผ้ ากฐิ นขึ ้นกับแต่ละวัด แต่ละท้ องถิ่นจะบรรลุสงิ่
สวยงาม ทรงคุณค่า คูค่ วรกับความส�ำคัญของพิธีทอดกฐิ น

พระภิ ก ษุ รู ป ใดรู ป หนึ่ ง เสนอขึน้ ในที่ ป ระชุม สงฆ์
ถามความเห็นชอบ ว่า ผ้ ากฐิ นในปี นี ้ควรถวายแก่
ภิกษุรูปใด
ส่วนพิธีกรานกฐิ น เป็ นสังฆกรรมที่คณะ
สงฆ์ จะท�ำพิธีกนั ในพระอุโบสถ โดยพระภิกษุผ้ ไู ด้
รับการเลือกสรรจากคณะสงฆ์
ว่าเป็ นผู้มีสติ
ปั ญญา สามารถที่จะกรานกฐิ นได้
ในโอกาสนีจ้ ึงขอเชิญท่านผู้มีบุญทุกท่าน
มาร่วมงานบุญกฐิ นปี นี ้ ที่วดั พระธรรมกาย ในวัน
อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดยสวมชุด
ขาวๆ มาร่วมงานกันนะค่ะ/ครับ
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พระผู้ปราบมาร (หลวงปู่ แก้ วใส น� ้ำหนัก 1.4 กิโลกรัม) หล่อจากภาชนะเครื่ องแก้ วที่ผา่ น
การบูชาข้ าวพระมากว่า 50 ปี มอบให้ กบั ประธานกองกฐิ นธรรมชัย "สร้ างทุกสิง่ "
เพื่อตรึกระลึกถึงบุญใหญ่ครัง้ นี ้
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ก�ำหนดการงานมหากฐินสามัคคี
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
พิธีภาคเช้ า
06.30 น.
09.30 น.
11.00 น.

พิธีตกั บาตร
ปฏิบตั ธิ รรม / บูชาข้ าวพระ
ถวายสังฆทาน

พิธีภาคบ่าย
13.30 น.
15.30 น.
18.00 น.

พิธีทอดกฐิ นสามัคคี/ปฏิบตั ธิ รรม
เสร็ จพิธีทอดกฐิ น
คณะสงฆ์ท�ำพิธีกรานกฐิ น

(กรุณาสวมชุดขาวมาร่วมพิธี เพื่อรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ)
สอบถาม โทร. (02) 831-1000

**ส�ำหรับท่านที่ต้องการร่วมบุญกฐิ น
ประจ�ำปี 2554 กับกอง dmc.tv
ได้ ที่รหัสกอง 08-6006-851-6880
ร่วมบุญได้ ทางธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ทศพร บุญยรางกูร
เลขที่บญ
ั ชี 314-456911-8

พิเศษ ! ส�ำหรับท่านที่ร่วมบุญกฐิ นธรรมชัย
สร้ างทุกสิง่ ปี นี ้กับกองเว็บไซต์ DMC.tv
ท่านจะได้ รับพระของขวัญไว้ ตรึกระลึก
นึกถึงบุญในครัง้ นี ้ ดังนี ้
ส�ำหรับท่านผู้มีบญ
ุ ที่ร่วมบุญ 1 กอง
จะได้ รับรูปเหมือนหลวงปู่ ขนาดหน้ าตัก 3 นิ ้ว
1 องค์ มีให้ เลือก 3 สี คือ สีทอง สีใส และสีหยก
ส�ำหรับท่านผู้มีบญ
ุ ที่ร่วมบุญ 3 กอง
จะได้ รับรูปเหมือนหลวงปู่
ขนาดหน้ าตัก 5 นิ ้ว 1 องค์
ส�ำหรับท่านผู้มีบญ
ุ ที่ร่วมบุญ 4 กอง
จะได้ รับองค์พระธรรมกาย
ขนาดหน้ าตัก 5 นิ ้ว 1 องค์
ส�ำหรับท่านผู้มีบญ
ุ ที่ร่วมบุญ 5 กอง
จะได้ รับรูปเหมือนหลวงปู่
ขนาดหน้ าตัก 10 นิ ้ว 1 องค์
เมื่อท่านท�ำบุญแล้ วให้ แจ้ งที่ Contact@dmc.tv
สอบถามเพิ่มเติม โทร.08-9685-0072
หรื อทุกวันอาทิตย์ที่ เสา E6 สภาธรรมกายสากล วัด
พระธรรมกาย
ส�ำหรับการโอนปั จจัยจากต่างประเทศ
SWIFT CODE : SICOTHBK
BANK NAME : SIAM COMMERCIAL BANK
BRANCH NAME : KLONGLUANG
BANK ADDRESS : 93 MOO 8 KLONGLUANG
PATHUMTHANI 12120 THAILAND
ACC NAME : Phramaha Thossaporn
Boonyarangkul
ACC Type : Saving
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 089-685-0072
หรื อ tung @dmc.tv หรื อกรอกแบบฟอร์ ม
เพื่อขอข้ อมูลเพิ่มเติม
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"

อานนท์! พุทธบริษทั ทัง้ ๔ คือ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ท�ำสักการะบูชาเราอยู่
ด้วยเครือ่ งบูชาสักการะทัง้ หลาย
อันเป็ นอามิส เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน
เป็ นต้น หาชือ่ ว่าบูชาตถาคต
ด้วยการบูชาอันยิง่ ไม่
อานนท์เอย! ผูใ้ ดปฏิบตั ติ ามธรรม
ปฏิบตั ชิ อบยิง่ ปฏิบตั ธิ รรมให้เหมาะสม
ผูน้ นั ้ แลชือ่ ว่าสักการะบูชาเรา
ด้วยบูชาอันยอดเยีย่ ม

"

พุทธพจน์

ติ ดต่อสอบถามโทร.02-831-1774
www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
www.kalyanamitra.org

