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ข่าวบุญต่างประเทศ

วัดพระภาวนาเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
จัดงานบุญวันคล้ายวันละสังขาร
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554 วัด
พระภาวนาเบอร์ ลนิ ประเทศเยอรมนี   ได้ จดั งาน
บุญวันคล้ ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตน
อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  โดยกัลฯวิไล เบียร์ คโฮลซ์
เปิ ดกรวยสักการะ หน้ ารูปคุณยาย   ลูกหลานคุณ
ยายทุกท่าน
ได้ ร่วมกันสวดสรรเสริ ญคุณยาย
อาจารย์และชมสื่อประวัติการสร้ างบารมีของคุณ
ยาย ต่อด้ วยพิธีฟังสวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้ า
บังสุกลุ ถวายปั จจัยไทยธรรม แด่พระอาจารย์
จากนัน้ เป็ นพิ ธี ก ล่า วค� ำ ถวายภัต ตาหาร
เป็ นสังฆทาน ซึง่ มีกลั ฯชนิกานต์   สวัสดีและกัลฯ
วิไล เบียร์ คโฮลซ์ เป็ นผู้แทนกล่าวค�ำถวาย   พระ
อาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้ พร   พระ
อาจารย์ มอบภาพหลวงปู่ แก้ วใสให้ กับสาธุชนทุก
ท่าน   ถ่ายภาพหมูร่ ่วมกัน   หลังจากนันสาธุ
้ ชนทุก
ท่านร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์
วัดพระภาวนา เบอร์ ลนิ ขอกราบอนุโมทนา
บุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทัว่ โลกมา   ณ
โอกาสนี ้
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ข่าวบุญในประเทศ

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
มอบถุงยังชีพแด่ผู้ประสบภัย จ.พระนครศรีอยุธยา กว่า 3,000 ครอบครัว
น� ้ำท่วม จ.พระนครศรี อยุธยา

วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดย
พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ จดั ส่ง
ข้ าวสารอาหารแห้ งที่ได้ จากโครงการตักบาตรพระ
1 ล้ านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทัว่ ไทย ไปช่วยเหลือผู้
ประสบภัยน� ้ำท่วมใน จ.พระนครศรี อยุธยา จ�ำนวน
3,060 ครอบครัว โดยวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2554
ที่ผา่ นมา ได้ น�ำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน� ้ำ
ท่วมที่วดั ไผ่ล้อม ต.ลาดน� ้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ�ำนวน
400 ครอบครัว จากนันคณะให้
้
ความช่วยเหลือจาก
มูลนิธิธรรมกาย ได้ เดินทางไปให้ ความช่วยเหลือผู้
ประสบภัยที่ อ.บางบาล   ในเขตพื ้นที่ ต.ไทรน้ อย
ต.กบเจา ต.บางบาล และ ต.บ้ านกุ่ม อีกจ�ำนวน
2,060 ครอบครัว
นอกจากนี ้ ในวันที่ 21 กันยายน ที่ผา่ นมา
คณะผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
ได้ น� ำ ถุ ง ยั ง ชี พ ไปมอบช่ ว ยเหลื อ แก่ วั ด และ
ประชาชนในพื ้นที่ อ.บางปะอิน จ�ำนวน   600
๖

ครอบครัว รวมทังข้
้ าวสาร 7 กระสอบ และเครื่ อง
ไทยธรรมควรแก่สมณะบริ โภคอีกด้ วย
จากสถานการณ์น� ้ำท่วมในปี นี ้ วัดพระ
ธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนา
วิสทุ ธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ สง่ ถุงยังชีพไปช่วย
เหลือพระสงฆ์
และพี่น้องประชาชนที่ประสบ
อุทกภัยใน 22 จังหวัด ได้ แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี
พระนครศรี อยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บรุ ี
อ่างทอง ชัยนาท อุทยั ธานี แพร่ น่าน สุโขทัย
ปราจีนบุรี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุตรดิตถ์
ศรี สะเกษ ชัยภูมิ นครนายก นครราชสีมา และ
นครศรี ธรรมราช จ�ำนวนกว่า 50,000 ครอบครัว
ทุกท่านสามารถร่ วมบริ จาคเครื่ องบริ โภค
และข้ าวสารอาหารแห้ ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น� ้ำท่วม ได้ ที่ส�ำนักงานใหญ่มลู นิธิธรรมกาย และ
หอฉันคุณยายอาจารย์   มหารัตนอุบาสิกาจันทร์
ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ ที่ 02-831-1170 ถึง 2
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1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน� ้ำท่วมใน จ.พระนครศรี อยุธยา
2. มอบถุงยังชีพแด่ผ้ ปู ระสบอุทกภัย
ต.ไทรน้ อย อ.บางบาล
3. มอบถุงยังชีพแด่ผ้ ปู ระสบอุทกภัย วัดโพธิ์ ต.กบเจา
4. มอบถุงยังชีพแด่ผ้ ปู ระสบอุทกภัย อ.บางปะหัน
5. มอบถุงยังชีพแด่ผ้ ปู ระสบอุทกภัย อ.ผักไห่
6. มอบถุงยังชีพแด่ผ้ ปู ระสบอุทกภัย
จ.พระนครศรี อยุธยา กว่า 3,000 ครอบครัว
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“หวิดเละอยู่ข้างถนน” รอดพ้นเพราะบารมีหลวงปู่วัดปากนำ�้
อานุภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากนำ�้ภาษีเจริญ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร

“หวิดเละอยู่ข้างถนน” รอดพ้นเพราะบารมีหลวงปู่วัดปากนำ�้
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ เคารพ
อย่างสูงครับ
ผมชื่อ ณัฐวุฒิ ป้านประดิษฐ์ อายุ 24 ปี
เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ปี ที่ 4 ผมเป็ น
เด็กซิง่ ...อิงธรรมะครับ เพราะคุณพ่อพาผมเข้ าวัด
พระธรรมกายตังแต่
้ เด็กๆ แต่ด้วยความที่ผมอยูใ่ น
วัยคะนอง หลุดโผ...ชอบโจ๋อยูบ่ นท้ องถนน ผมจึง
ชอบขับรถเร็ ว ซึง่ ผมก็ร้ ูนะครับว่ามันเป็ นสิง่ ไม่ดี แต่
คงจะเหมือนกับที่หลวงพ่อเคยสอนว่า “ดีชวั่ รู้หมด
แต่อดใจไม่ไหว” หรื อถ้ าจะคิดอีกแง่ ก็คงเป็ นเพราะ
วิบากกรรมปาณาติบาตจากอดีตชาติมาบีบคันให้
้
ผมชอบซิง่ และด้ วยเหตุนี ้เองครับ ตลอดชีวิตของ
ผมจึงประสบอุบตั เิ หตุเพราะขับรถเร็วมามากถึง 5
ครัง้ เรี ยกได้ วา่ ผ่านการชนมาอย่างโชกโชน แต่โชค
ยังดีที่การชนในครัง้ ที่ผา่ นๆมา เป็ นการชนแบบไม่
หนักหนา ผมจึงไม่เจ็บ ท�ำให้ ไม่เข็ด
ยกตัวอย่างเช่น มีครัง้ หนึง่ ผมก�ำลังขับ
รถยนต์ส่วนตัวไปหาเพื่อนที่มหาวิทยาลัยเกษตรโดยขับไปบนถนนงามวงศ์วานด้ วย
ศาสตร์
ำลัง
ความเร็ ว 120 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ขณะนันฝนก�
้
ตกหนัก รถของผมลื่นแหกโค้ งพุง่ หลาวลงคลอง
หน้ ามหาวิทยาลัยนัน่ เอง แต่ผมไม่เป็ นอะไรเลย
ครับ แต่ที่ร้ ูสกึ แย่ที่สดุ คือ ผมสูญเสียความเท่ไป
มากที่สดุ เท่าที่เคยสูญเสีย หลวงพ่อลองนึกภาพดูสิ
ครับว่า การที่นกั ซิง่ มาดแมนรูปหล่ออย่างผมต้ อง
ตะกายขึ ้นมาจากคลองเหม็นๆต่อหน้ าสาวๆ ตัว
เปี ยกม่อลอกม่อแลก มันจะน่าอายสักขนาดไหน
๘

กัลฯ ณัฐวุฒิ  ป้านประดิษฐ์

ตอนนันผมอยากจะเอาปี
้
๊ บคลุมหัวเลยครับ แต่จาก
ประสบการณ์ซงิ่ ท้ ามฤตยูของผม มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ที่
เป็ นอุบตั เิ หตุครัง้ ใหญ่ที่สดุ ในชีวิต จนผมเกือบจะ
เอาชี วิ ต ไม่ ร อดหากพระเดชพระคุณ หลวงปู่ ฯไม่
ช่วยผมไว้ ครับ กล่าวคือ ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2553 ซึง่ เป็ นวันสิ ้นปี ในตอนค�่ำ  ผมได้ ขบั รถไปรับ
เพื่อนเพื่อจะไปซื ้ออะไหล่รถยนต์ด้วยกัน วันนันคุ
้ ณ
แม่ของผมเกิดเป็ นอะไรก็ไม่ทราบครับ ท่านสังหรณ์
ใจกลัวผมจะขับรถชนอีก จึงรี บสวดมนต์อ้อนวอน
ขอบารมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯ ให้ ค้ มุ ครองผม
ให้ เดินทางปลอดภัยในครัง้ นี ้ด้ วย
เนื่องจากผมกลัวจะไปไม่ทนั นัด จึงใจร้ อน
อยากไปให้ ถงึ ที่หมายโดยเร็ ว
ผมขับรถด้ วย
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ความเร็ ว 150 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง แถมขณะขับผม
ยังง่วงนอนอีกด้ วย ซึง่ ขณะที่ก�ำลังง่วงได้ ที่ก็มาถึง
ช่วงที่เป็ นทางโค้ ง ทันใดนัน้ ผมขับรถพุง่ เข้ าโค้ ง
ด้ วยความเร็ วบวกกับการหักเลี ้ยวอย่างแรง จึงท�ำ 
ให้ รถเสียหลักหมุนติ ้วควงเป็ นลูกข่าง ตอนนันผม
้
ตกใจกลัวจนท�ำอะไรไม่ถกู ในเสี ้ยววินาทีเฉียดตาย
นันเองครั
้
บ ผมนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ วัด
ปากน� ้ำภาษี เจริ ญ เพราะผมห้ อยเหรี ยญหลวงปู่
ปราบมารอยูต่ ดิ กับตัว
ผมตะโกนร้ องในใจว่า
“หลวงปู่ ...ช่วยผมด้ วย”
จากนัน้ เหมือนมีแรงเหวี่ยงอะไรบางอย่าง
ดันตัวผมให้ กระเด็นลอยออกมานอกตัวรถ แล้ วตก
ลงมาฟาดกับฟุตปาธ (Footpath) อย่างแรงจนสลบ
คาที่อยูต่ รงนัน้ ส่วนรถของผมถูกเหวี่ยงไปกระแทก
อัดกับต้ นไม้ ใหญ่จนด้ านหน้ ารถยุบบี ้เละ และตัว
ถังกับตัวเครื่ องยนต์แยกขาดออกจากกันเป็ น 2
ท่อนในบัดดล เกิดควันคลุ้งพร้ อมกลิน่ ไหม้ ตลบ
อบอวลไปหมด ผมมารู้ตวั อีกทีก็ตอนที่ได้ ยินเสียง
เป็ นเสียงของเจ้ าหน้ าที่มลู นิธิร่วม
เรี ยกข้ างหู
กตัญญูที่ชว่ ยน�ำผมส่งโรงพยาบาลนครปฐม ตอน
นันคนที
้
่พากันมาดู ณ ที่เกิดเหตุ ต่างฟั นธงกันว่า
“เละคาที่ ยังไงก็ไม่รอด เพราะดูจากสภาพรถแล้ ว
ต้ องจองวัดจองเมรุไว้ รอเลย” แต่ปรากฏว่า...ผิด
คาด เพราะผมแทบไม่เป็ นอะไรเลย แค่หวั แตกนิด
พระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯช่วย                   
หน่อยเท่านัน้
คุ้มครองผมให้ รอดตายอย่างอัศจรรย์
จากเหตุการณ์ในครัง้ นี ้ ทุกคนต่างพากันงง
และแปลกใจอย่างสุดๆ ถึงกับเอ่ยปากถามผมว่า
“มีของดีอะไร” ตัวผมเองก็อึ ้งและประหลาดใจไม่
แพ้ พวกเขาเหล่านัน้ เพราะหากผมไม่กระเด็นออก
มาจากตัวรถ ผมคงต้ องเป็ นศพถูกอัดเละติดอยูก่ บั
ซากรถยนต์อย่างไม่ต้องสงสัย และที่อศั จรรย์มากกว่านัน้ คือ ผมสามารถออกมาจากตัวรถได้ อย่างไร
ทังๆที
้ ่หลังจากชนแล้ วประตูรถยังปิ ดสนิทอยูท่ งั ้ 2
ข้ าง ผมจึงมัน่ ใจว่าเป็ นเพราะอานุภาพของพระเดช
พระคุณหลวงปู่ ฯ ท�ำให้ ผมกระเด็นออกมาจากตัว
รถราวกับปาฏิหาริ ย์ ท�ำให้ ผมรู้สกึ ตื ้นตันใจที่ร้ ูวา่

สภาพรถยนต์ทพึ่ บั ยับเยิน จนใครที่เห็นต่างบอก
เป็ นเสียงเดียวกันว่า "เละคาที่ ยังไงก็ไม่รอด"

ตัวถังกับตัวเครื่ องยนต์แยกขาดออกจากกันเป็ น 2 ท่อน

“พระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯยังอยู่คอยช่วยเหลือลูก
หลานของท่านทุกคน” เรื่ องนี ้สอนให้ ร้ ูวา่ “ต้ องเลิก
ซิง่ กลับมาดิง่ เข้ ากลางดีกว่า” หากไม่ใช่เพราะ
ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯ ผมคง
ต้ องซิง่ แซงหน้ าทุกคนไปปรโลกแล้ วครับ ผมขอ
ยืนยันว่า “อานุภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯ
แรงจริ งๆ ครับ”
ผมขอเชิญชวนลูกหลานพระเดชพระคุณ
หลวงปู่ ฯทุกท่าน ให้ มาเวียนประทักษิณในวันที่ 10
ตุลาคม พ.ศ.2554 และมาตังกองกฐิ
้
นเพื่อที่จะได้
รับหลวงปู่ แก้ วใส ซึง่ หล่อจากมวลสารภาชนะบูชา
ข้ าวพระ น�ำไปเป็ นพระประจ�ำตระกูล เพื่อที่พระ
เดชพระคุณหลวงปู่ ฯ จะคอยปกปั กรักษาให้ ทกุ คน
ร�่ ำรวยและรอดปลอดภัย ส�ำหรับกฐิ นธรรมชัยในปี
นี ้ ครอบครัวของผมปวารณาไว้ ที่หนึง่ เอ็ม เพื่อจะ
รับหลวงปู่ แก้ วใส น�ำไปเป็ นพระประจ�ำตระกูลครับ
กราบนมัสการด้ วยความเคารพอย่างสูง
ณัฐวุฒิ  ป้านประดิษฐ์
๙
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อานิสงส์ยกมือไหว้พระ
การปฏิบตั ธิ รรม เป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญที่สดุ ใน
ชีวิตของทุกๆ คน สันติสขุ ที่แท้ จริ งนันจะบั
้
งเกิดขึ ้น
ได้ ก็ด้วยการปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ โดยน้ อมน�ำเอาใจ
ไปหยุดนิ่งที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ ๗ เพราะใน
ศูน ย์ ก ลางกายกายของมนุษ ย์ ทุก คนล้ ว นมี พ ระ
ธรรมกายสิงสถิตอยู่ วิถีทางเข้ าถึงกายธรรมได้ นนั ้
ก็ต้องหมัน่ ท�ำใจหยุดใจนิ่ง จนกระทัง่ ใจละเอียด
สามารถเข้ ากลางของกลางได้ ได้ เข้ าถึงดวงปฐม
มรรค เข้ าถึงกายภายในตามล�ำดับ จนเข้ าถึงพระ
ธรรมกาย การด�ำเนินจิตเข้ าสู้เส้ นทางสายกลาง จึง
มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะท�ำให้ มนุษย์ทกุ คน
หลุดพ้ นจากกิเลสอาสวะทังหลาย
้
มีวาระแห่งภาษิตที่ปรากฏอยูใ่ น รังสิสญ
ั ญกเถรา
ปทาน ความว่า
“เมื่อก่อน เราอาศัยอยูท่ ี่ภเู ขาหิมพานต์ เรา
นุง่ ห่มหนังสัตว์ อยูใ่ นระหว่างภูเขา เราได้ เห็นพระ
สัมพุทธเจ้ า ผู้มีพระฉวีวรรณดัง่ ทองค�ำ  ดุจ
พระอาทิตย์แผดแสง เสด็จเข้ าป่ างามเหมือนพญา
รังมีดอกบาน จึงยังจิตให้ เลื่อมใสในพระรัศมี แล้ ว
นัง่ กระโหย่งประณมอัญชลี ถวายบังคมแด่พระผู้มี
พระภาคเจ้ าพระนามว่า วิปัสสี ด้ วยเศียรเกล้ า ใน
กัปที่ ๙๑ แต่กปั นี ้ เราได้ ท�ำกรรมใดในกาลนัน้ ด้ วย
กรรมนัน้ เราไม่ร้ ูจกั ทุคติเลย นี ้เป็ นผลแห่งสัญญา
ในพระรัศมี”
ถ้ อยค�ำอุทานนี ้
เป็ นค�ำกล่าวของพระ
อรหันต์องค์หนึง่ ในสมัยพุทธกาล ที่ทา่ นได้ เปล่ง
อุทานเอาไว้ ภายหลังจากที่ได้ ย้อนอดีตของตัวท่าน
เอง กลับไปดูชาติที่เกิดมาสร้ างบุญ  ทุกๆ คนต้ องมี
อดีต มีประวัติการเกิดมาครัง้ แล้ วครัง้ เล่า ได้ ถกู
บันทึกไว้ ในศูนย์กลางกายของพวกเราเองทุกๆ คน
การที่เรากระท�ำอะไรไว้ ไม่ได้ สญ
ู หายไปไหนเลย
หากเมื่อมีใจหยุดนิ่งได้ สมบูรณ์ดีแล้ ว ท�ำให้ จะย้ อน
๑๐

กลับไปดูอีกเมื่อไรก็ท�ำได้ และหากมีอดีตที่สวยงาม
เพราะการสร้ างบุญ ก็จะบังเกิดแต่มหาปี ติอนั ไม่มี
ประมาณ ดังเช่นพระเถรเจ้ าองค์นี ้ ซึง่ มีนามว่า พระ
รังสิสญ
ั ญกเถระ
* ในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้ าพระนาม
ว่า วิปัสสี ได้ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ยุคนี ้
เป็ นยุคที่นกั สร้ างบารมีทงหลายลงมาเกิ
ั้
ด เพื่อ
สร้ างบุญกันมากมาย ในภพชาตินี ้พระเถระได้ เกิด
ในตระกูลหนึง่ ในช่วงแรกๆ ของชีวิต ท่านก็ได้
ด�ำเนินชีวิตไปตามปกติวิสยั ของชาวโลกทัว่ ๆ ไป
ท่านได้ ศกึ ษาหาความรู้ในวัยศึกษา จนผ่านเข้ าสู่
วัยครองเรื อน มารดาบิดาจึงให้ แต่งงานมีเหย้ ามี
เรื อน เพื่อให้ สืบทอดวงศ์สกุล หลังจากที่ครองเรื อน
ได้ ไม่นานเท่าใดนัก ปั ญหาต่างๆ ก็เริ่ ม บังเกิดขึ ้น
ตังแต่
้ เรื่ องหน้ าที่การงาน ครอบครัว ล้ วนน�ำความ
ทุกข์มาให้ ทงสิ
ั ้ ้น ไม่เป็ นอิสระดังเดิม จึงคิดว่า ชีวิต
ฆราวาสนี ้มีแต่ความทุกข์ ท�ำอย่างไรหนอ เราจึงจะ
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สามารถท�ำทุกข์นี ้ให้ สิ ้นไป ก็คดิ ได้ วา่ มีหนทางเดียว
เท่านัน้ คือต้ องออกบวช จึงจะสามารถสลัดออก
จากกองทุกข์นี ้ได้
เมื่ อคิดได้ เช่นนี จ้ ึงละการครองเรื อนบวช
เป็ นดาบส ครองหนังเสือเหลือง อาศัยอยูใ่ นหิมวัน
ตบรรพต มีอยูว่ นั หนึง่ พระผู้มีพระภาคเจ้ าได้ เสด็จ
ไปยังป่ าหิมพานต์ เสด็จผ่านไปทางอาศรมของ
ดาบส ดาบสนันเห็
้ นพระผู้มีพระภาคเจ้ า ผู้มีฉพั
พรรณรังสีเปล่งออกจากพระวรกาย
เกิดความ
เลื่อมใสในพุทธรังสี คิดว่า สมณะนี ้งามจริ งหนอ
รัศมีก็สว่างไสว ยังใจเราให้ แช่มชื่นนัก ชะรอย
สมณะนี ้ จักเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าดังที่เขารํ่ า
ลือกัน คิดได้ อย่างนันก็
้ ไม่รอช้ า รี บประคอง                
อัญชลี
กระท�ำการนอบน้ อมถวายบังคมด้ วย
เบญจางคประดิษฐ์
เหตุการณ์ในวันนันอยู
้ ่ในความทรงจ�ำของ
ดาบสจนตลอดชีวิต ด้ วยบุญนัน้ ท่านละจาก
อัตภาพนันแล้
้ ว ได้ ไปเกิดในสุคติภพ เสวยทิพย
แล้ วเวียนวนเกิดอยูใ่ น
สมบัติในสวรรค์ชนดุ
ั ้ สติ
เทวโลกทังหกชั
้ น้ ไม่เคยพลัดตกไปในอบายภูมิเลย
จนมาถึงในพุทธกาลนี ้ ได้ บงั เกิดในตระกูลหนึง่ เมื่อ
เจริ ญวัยขึ ้น บุญในตัวก็ตกั เตือน ท�ำให้ เห็นโทษใน
การอยูค่ รองเรื อน จึงสละเพศฆราวาสออกบวช
บ� ำ เพ็ ญ เพี ย รไม่ น านนัก ก็ ไ ด้ บ รรลุธ รรมเป็ นพระ
อรหันต์  
เมื่ อ บรรลุธ รรมแล้ วท่านมาใคร่ ครวญว่า
บุญอันใดหนอที่ท�ำให้ เรามีวนั นี ้ได้ จึงระลึกชาติไป
ดูได้ เห็นการสร้ างบุญที่ท�ำด้ วยจิตอันเลื่อมใสไม่มี
ประมาณ จึงเปล่งอุทานด้ วยความโสมนัสว่า
“เราอาศัยอยูท่ ี่ภเู ขาหิมพานต์ เรานุง่ ห่ม
หนังสัตว์ อยูใ่ นระหว่างภูเขา เราได้ เห็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ า ผู้มีพระฉวีวรรณดัง่ ทองค�ำ  ดุจ
พระอาทิตย์แผดแสง เสด็จเข้ าป่ างามเหมือนพญา
รังมีดอกบาน จึงยังจิตให้ เลื่อมใสในพระรัศมี แล้ ว
นัง่ กระโหย่งประณมอัญชลี ถวายบังคมแด่พระผู้มี
พระภาคเจ้ า พระนามว่า วิปัสสี ด้ วยเศียรเกล้ า  ใน
กัปที่ ๙๑ แต่กปั นี ้ เราไม่เคยพลัดตกไปสูท่ คุ ติเลย

เราสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษเหล่านี ้คือ ปฏิสมั ภิทา ๔
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ นี ้เป็ นผลแห่งความ
เลื่อมใสในพระพุทธรัศมี”
เราจะเห็นแล้ วว่า
อานิสงส์แห่งความ
เลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศ ย่อมจะได้ มหาสมบัตทิ งที
ั้ ่
เป็ นโลกิยะและโลกุตตระ และไม่ใช่วา่ จะได้ อย่างนี ้
เพียงในยุคนันเท่
้ านัน้ หากเราได้ กระท�ำในยุคอื่นๆ
ก็ยอ่ มมีอานิสงส์เช่นเดียวกัน ดังนันหลวงพ่
้
อจะขอ
น�ำมาเล่าอีกเรื่ องหนึง่ เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นต่างยุคกัน
แต่มีความละม้ ายคล้ ายกัน คือเรื่ องที่แล้ วเกิดในยุค
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระนามว่า วิปัสสี แต่
เรื่ องที่หลวงพ่อจะเล่าต่อนี ้ เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นในยุค
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระนามว่า ผุสสะ
เป็ นประวัติการสร้ างบารมีของพระเถระรูป
หนึง่ ท่านเกิดในตระกูลหนึง่ ในสมัยของพระผุสสะ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า ท่านไม่มีโอกาสได้ ฟังธรรมของ
พระพุทธองค์เลย จนเจริ ญวัยก็อยูค่ รองเรื อน และ
พิจารณาเห็นโทษในการครองเรื อน ได้ ละการครอง
เรื อนออกบวชเป็ นดาบสอยูท่ ี่ป่าหิมพานต์ มีเพียง
เปลือกปอเป็ นเครื่ องนุง่ ห่ม อยูด่ ้ วยความสุขอันเกิด
จากความวิเวก ท่านบ�ำเพ็ญเพียรอยูย่ าวนานที
เดียว
อยูม่ าวันหนึง่ พระผู้มีพระภาคเจ้ าเสด็จมา
ถึงป่ าที่ดาบสอาศัยอยู่ และทรงเปล่งพระฉัพพรรณ
รังสีออกจากพระวรกาย ท�ำให้ ดาบสที่อาศัยอยูใ่ น
อาศรม มองเห็นพระพุทธรังสีที่ซา่ นออกจากพระ
สรี ระของพระผู้มีพระภาคเจ้ า จึงเกิดเลื่อมใสใน
พระรัศมี มีมหาปี ติแผ่ซา่ นออกจากกาย เพราะไม่
เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ท่านได้ ประคองอัญชลี
ถวายบังคมอยูท่ ี่ตรงนัน้
ดาบสได้ ยงั จิตให้ เลื่อมใส แล้ วกระท�ำกา
ส่งผลให้ ไปบังเกิด
ละด้ วยปี ติและโสมนัสนันเอง
้
เป็ นเทพชันดุ
้ สติ ละจากชันดุ
้ สติ แล้ วได้ ไปเสวยสุข
ในกามาวจรสวรรค์ ๖ ชัน้ วนเวียนอยูย่ าวนานมาก
จนกระทัง่ ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าของเรา
ท่านได้ เกิดในตระกูลหนึง่
พอเจริ ญวัยแล้ วได้
ออกบวช ด้ วยอ�ำนาจบุญเก่าที่สงั่ สมมาดี ท่าน
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บ�าเพ็ญเพียรได้ ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์
เมื่อท่านบรรลุธรรมแล้ ว
ก็ได้ ระลึกถึง
บุพกรรมของตน ก็เกิดโสมนัสในการสร้ างความดี
ได้ เปล่งอุทานว่า “บุญนี ้น่าอัศจรรย์นกั เราทรงผ้ า
เปลือกไม้ อยูท่ ี่ภเู ขาหิมวันต์ ได้ ขึ ้นสูท่ ี่จงกรม แล้ ว
นัง่ ผินหน้ าไปทางทิศปราจีน มองเห็นพระสุคตเจ้ า
พระนามว่า ผุสสะ บนภูเขาที่อยูไ่ กลลิบ จึงประณม
อัญชลีแล้ วยังจิตให้ เลื่อมใสในพระรัศมี ด้ วยผล
แห่งบุญนัน้ ในกัปที่ ๙๒ แต่กปั นี ้ เราไม่ร้ ูจกั ทุคติ
เลย เราสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษทังหลาย
้
ก็ด้วย
อานุภาพแห่งบุญในครัง้ นัน”
้
จากเรื่ องราวที่ยกมากล่าวแล้ วทังสองเรื
้
่ อง
จะเห็นได้ วา่ การอัญชลีบชู าเนื ้อนาบุญผู้เลิศ แม้
ด้ วยมือสองข้ าง หากมีใจเลื่อมใสอย่างเต็มเปี่ ยม

แล้ ว ย่อมได้ รับอานิสงส์อนั ไม่มีประมาณ ผู้มีใจมุง่
ตรงต่อพระพุทธเจ้ า ระยะทางไม่ใช่เรื่ องส�าคัญเลย
แม้ จะอยูห่ า่ งไกลแค่ไหนก็ตาม ขอเพียงใจเลื่อมใส
ในพระพุทธองค์ อานิสงส์ใหญ่ก็จะบังเกิดขึ ้น หาก
มีใจเลื่อมใสเสมอกัน แม้ วา่ พระพุทธองค์จะทรง
พระชนม์ชีพอยู่ หรื อว่าดับขันธปริ นิพพานไปแล้ ว
ก็ตาม อานิสงส์ที่ได้ ก็มากเท่ากัน เมื่อทราบอย่างนี ้
พวกเราทุกคนต้ องหมัน่ เจริ ญพุทธานุสติ
มี
พระพุทธเจ้ าเป็ นอารมณ์ ตรึกระลึกนึกถึงพระองค์
ท่านให้ ได้ ทงวั
ั ้ นทังคื
้ น
พระธรรมเทศนาโดย: พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์
(ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๗๑ หน้ า ๓๑๓
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ผลงานที่ผ่านมาของวัดพระธรรมกาย
ตลอดระยะเวลา 40 ปีท่ีผ่านมา
ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี ที่ผา่ นมา วัดพระ
ธรรมกายได้ สร้ างวัดไปพร้ อมๆ กับการสร้ างคน คือ
สร้ างพระภิกษุให้ เป็ นพระแท้ เพื่อสืบทอดพระพุทธ
ศาสนา รวมทังปลู
้ กฝั งศีลธรรมลงในใจของผู้คน
ทุกเพศทุกวัยด้ วยการจัดโครงการอบรมศีลธรรม
ขึ ้น ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามแนวความคิดเมื่อแรกเริ่ มสร้ าง
วัด คือ จะสร้ างวัดให้ เป็ นวัด สร้ างพระให้ เป็ นพระ
และสร้ างคนให้ เป็ นคนดี
นอกจากนี ้ ยังได้ ขยายโครงการบางโครงการออกไปยังประเทศต่างๆ เพื่อเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาให้ ชาวโลกมีโอกาสเรี ยนรู้ ธรรมะของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า รู้วิธีการท�ำสมาธิ(Meditation)
ภาวนา และรู้วา่ เป้าหมายที่แท้ จริ งของการเกิดมา
เป็ นมนุษย์ คือ การสร้ างบุญ สร้ างบารมี ซึง่
นอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของ
ชาวโลกแล้ วยังเป็ นการช่วยฟื น้ ฟูศีลธรรมโลก ซึง่
จะเป็ นทางมาแห่งสันติภาพโลกอย่างแท้ จริ ง
ผลงานตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี ของวัดพระธรรมกาย

งานบุญจากศูนย์สาขาต่างประเทศ
๑๓
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ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของโครงการที่เกิดขึ้นในช่วง ๔๐ ปี แห่งการก่อตั้งวัดพระธรรมกาย

สร้างพระให้เป็นพระแท้

วัดพระรรมกายได้ จดั พิธีมฑุ ิตาสักการะเปรี ยญธรรม ๙ ประโยคทุกปี   

**โครงการมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรเปรี ยญ
ธรรม ๙ ประโยค
โครงการนี จ้ ั ด ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ตั ง้ แต่ พ .ศ.
๒๕๓๑ - ๒๕๕๓ มีจ�ำนวนพระภิกษุสามเณร
เปรี ยญธรรม ๙ ประโยคที่เข้ าร่วมงานมุทิตาสักกา
ระรวมแล้ วนับพันรูป
**โครงการมอบทุนการศึกษาธรรมะแด่พระภิกษุ
สามเณร จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ รูป และโครงการสอบ
ตอบปั ญหาธรรมะทางก้ าวหน้ า “พระแท้ ”
โครงการนี ้จัดขึ ้น ครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ และครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๒๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔รวมจ�ำนวนพระภิกษุเข้ าสอบ
กว่า ๒๐๐,๐๐๐ รูป

โครงการมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรโดยวัดพระธรรมกาย

**โครงการอบรมสัมมนาพระกัลยาณมิตร
เริ่ มโครงการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึง
ปั จจุบนั (พ.ศ. ๒๕๕๓) มีพระภิกษุจากทัว่ ประเทศ
๑๔
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โครงการมพระกัลยาณมิตร

โครงการถวายมหาสังฆทาน ณ วัดพระธรรมกาย

**โครงการถวายมหาสังฆทาน ๑,๐๐๐ วัด ๒,๐๐๐
วัด ๓,๐๐๐ วัด ๑๐,๐๐๐ วัด ๒๐,๐๐๐ วัด และ
๓๐,๐๐๐ วัด
เริ่ มโครงการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และจัด
อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ การสนับสนุนในเรื่ อง
ปั จจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสามเณร และเพื่อเปิ ด
โอกาสให้ พทุ ธศาสนิกชนได้ สร้ างมหาทานบารมีกบั
พระภิกษุทวั่ ทังสั
้ งฆมณฑล
**โครงการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด
และท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผ้ วู ายชนม์
ในเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดภาคใต้
ให้ การสนับสนุนพระภิกษุสามเณรที่ได้ รับ
ความเดือดร้ อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔
จังหวัดภาคใต้ โครงการนี ้เริ่ มตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และจัดเป็ นประจ�ำทุกเดือนจนถึง
ปั จจุบนั โดยไม่ขาดเลยแม้ แต่เดือนเดียว รวมเป็ น
เวลาเกือบ 7 ปี แล้ ว และจะจัดตลอดไปจนกว่า
เหตุการณ์จะเข้ าสูส่ ภาวะปกติ ทังนี
้ ้เพื่อถวายก�ำลัง
ใจให้ พทุ ธบุตรทุกรูปสามารถยืนหยัดเป็ นพระแท้

โครงการถวายมหาสังฆทาน  ณ วัดพระธรรมกาย

โครงการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
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๑๕

โครงการตอบปั ญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกส�าหรับบรรพชิต

ดูแลรักษาพระพุทธศาสนาได้ ตลอดไป
**โครงการสอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพ
โลกส�าหรับบรรพชิต หรื อ World-PEC for Monk
จัดขึ ้นครัง้ แรกเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริ มให้ พระภิกษุเกิดการตื่นตัว
ในการศึกษาพระธรรมวินยั
เพื่อน�าไปใช้ ฝึกฝน
ตนเองให้ เป็ นพระแท้ ที่สมบูรณ์
และปลูกฝั งให้
ตระหนัก ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องตนในฐานะผู้น� า
สันติภาพโลก ด้ วยการท�าหน้ าที่เผยแผ่พระธรรมค�า
สอน และเป็ นต้ นแบบทางศีลธรรมให้ ชาวโลกได้
ปฏิ บัติ ต ามเพื่ อ ความสงบร่ ม เย็ น ของโลกสื บ ไป
World-PEC ส�าหรับบรรพชิต ครัง้ ที่ ๑ มีพระภิกษุ
สามเณร สมัครเข้ าสอบเป็ นทีม ทีมละ ๓ รูป เข้ า
สอบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ทีม หรื อประมาณแสนรูป

มอบพระพุทธรูป ๒๒๒ องค์แด่ประเทศศรี ลงั กา

โครงการทอดกฐิ นตกค้ างโดยเด็กดี V-Star
๑๖
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**โครงการถวายพระพุทธรูป จ�ำนวน ๒๒๒ องค์ แด่
วัดต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรี ลงั กา
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป อ ง ค์ แ ร ก ม อ บ แ ด่
ประธานาธิบดี มหินทา ราชปั กษี อีก ๒๒๑ องค์ น�ำ
ไปถวายวัดต่าง ๆ ในประเทศศรี ลงั กา เพื่อฟื น้ ฟู
พระพุทธศาสนาในประเทศศรี ลงั กาให้ รุ่งเรื อง ซึง่
รั ฐบาลศรี ลงั กาได้ จัดพิธีเฉลิมฉลองพระประธาน
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ เมืองมา
ตะเล ต่อมา ในวันมาฆบูชาที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรี รัตนสิริ วิกรามานายาเก
แห่งศรี ลงั กาได้ เดินทางมาวัดพระธรรมกาย เพื่อ
ถวายโล่ขอบคุณแด่หลวงพ่อธัมมชโย

**โครงการทอดกฐิ นตกค้ างทุกวัดทัว่ ประเทศไทย
โครงการทอดกฐิ นตกค้ างทุ ก วั ด ทั่ ว
ประเทศไทย (กฐิ นสัมฤทธิ์) เป็ นโครงการที่สนับสนุนให้ เด็กดี V-Star ท�ำหน้ าที่เป็ นประธานกฐิ นไป
ทอดตามวัดต่างๆ ที่มีกฐิ นตกค้ างทัว่ ประเทศ เพื่อ
ให้ ปรากฏการณ์กฐิ นตกค้ างหมดสิ ้นไป ซึง่ จะเป็ น
การสร้ างขวัญและก�ำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร
และรักษาวัดให้ รอดพ้ นจากการเป็ นวัดร้ าง กลับ
กลายเป็ นวัดรุ่ งเพื่อน�ำความเจริ ญรุ่ งเรื องทางศีล
ธรรมกลับมาสูแ่ ผ่นดินไทย โครงการนี ้จัดขึ ้นครัง้
แรกที่วดั หนองเครื อตาปา จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
โครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ณ วัดพระธรรมกาย

**โครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ต�ำบล
ทัว่ ไทย
จัดขึ ้นระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ถึง ๑๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อฟื น้ ฟูประเพณีการบวช
ให้ กลับมาเฟื่ องฟูอีกครัง้ หนึง่
และสร้ างศาสน
ทายาทสืบทอดอายุพระศาสนา โครงการบวชครัง้ นี ้

มีผ้ บู วชเกินเป้าที่ตงไว้
ั ้ คือ ๑๐,๖๘๕ รูป หลังจบ
โครงการพุทธบุตรหลายรูปเกิดกุศล ศรัทธาอยูใ่ น
เพศสมณะต่อไป และแยกย้ ายกันไปช่วยพัฒนาวัด
ร้ างในชุมชนต่าง ๆ ให้ หวนกลับคืนมาเป็ นวัดรุ่ง ซึง่
ถื อเป็ นนิ มิตหมายอันดียิ่งแห่งการเริ่ มต้ นยุคทอง
ของพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย
๑๗
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การมาตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และจัด
ต่อเนื่องมาจนครบทัง้ ๗๖ จังหวัด และในอนาคต
จะมีโครงการตักบาตร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้ านรูปต่อ
ไป

บวชภาคฤดูร้อน

**สร้ างคนให้ เป็ นคนดี : ในประเทศ
โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาค
ฤดูร้อน
• ระดับอุดมศึกษา เริ่ มขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อ
สร้ างคนให้ เป็ นบัณฑิตที่มีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม โดย
รับสมัครนิสติ นักศึกษาชายเข้ ามาบรรพชา
อุปสมบทในช่วงปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน
• ระดับมัธยมศึกษา ใช้ ชื่อว่า
รุ่นมัชฌิมธรรมทายาท
• ระดับประถมศึกษาใช้ ชื่อว่า รุ่นยุวธรรมทายาท
**โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงภาคฤดูร้อน
• ระดับอุดมศึกษา ส�าหรับนิสติ นักศึกษาหญิง
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ ชื่อว่า รุ่นมัชฌิม
ธรรมทายาทหญิง

อบรมธรรมทายาทหญิงภาคฤดูร้อน

โครงการอบรมธรรมทายาทช่วยพัฒนาศีลธรรม
และสร้ างเยาวชนเก่ ง และดี ใ ห้ แ ก่ สัง คมไทยเป็ น
จ�านวนมาก นับรวมยอดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๕
จนถึงปั จจุบนั มีเยาวชนผ่านการอบรมไปแล้ วนับ
แสนคน
**โครงการสอบตอบปั ญหาธรรมะทางก้ าวหน้ า

รับโล่ทางก้ าวหน้ าในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย

เริ่ มต้ นครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อส่ง
เสริ ม ให้ เยาวชนตั ง้ แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลถึ ง ระดั บ
อุดมศึกษา ตลอดจนนักเรี ยนทหาร ต�ารวจ รวมไป
ถึงครูอาจารย์ ได้ มีโอกาสศึกษาธรรมะและสามารถ
น�าไปใช้ ได้ จริ งในชีวิตประจ�าวัน โครงการนี ้ได้ รับ
พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ จ า ก พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้ าอยูห่ วั
พระราชทานโล่รางวัลแก่ผ้ ไู ด้ รับ
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็ นประจ�าทุกปี และ
๑๘

www.kalyanamitra.org

๑๙
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ได้ รั บ การสนั บ สนุ น เป็ นอย่ า งดี ยิ่ ง จากผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้ อง เพราะทุกฝ่ ายต่างก็ตระหนักดีวา่ หาก
เยาวชนเป็ นคนดี โลกนี ้ก็จะดีตามไปด้ วย ท�ำให้ ใน
ปั จจุบันมีเยาวชนเข้ าร่ วมโครงการปี ละประมาณ
๕,๐๐๐,๐๐๐ คน ตลอดระยะเวลา ๒๐ กว่าปี ที่
ผ่านมา โครงการนี ้ได้ ชว่ ยปลูกฝั งศีลธรรมลงใน
จิตใจของเยาวชนไทยไปแล้ วนับ ๑๐ ล้ านคน เมื่อ
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ โครงการนี ้ ได้ เป็ นหนึง่
ในโครงการสร้ างวัฒนธรรมสันติภาพและความไม่
รุนแรง (Culture of Peace and Non-violence)
ขององค์การยูเนสโก (UNESCO)
**โครงการเด็กดี V-Star เพื่อฟื น้ ฟูศีลธรรมโลก
สร้ างเยาวชนต้ นแบบด้ านศีลธรรม
หรื อดาวแห่งความดี V-Star (The Virtuous Star)
โครงการเด็กดี V-Star เป็ นโครงการปลูก
ฝั งศีลธรรมลงในจิตใจของเยาวชน เพื่อบ่มเพาะ
คุณ ธรรมให้ มี นิ สัย รั บ ผิ ด ชอบต่อ ตนเองและส่ว น
รวม จะได้ เป็ นคนเก่งและดี ที่เป็ นอนาคตและความ
หวังของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และเพื่อปู
พืน้ ฐานไปสู่การเป็ นเยาวชนต้ นแบบทางศีลธรรม
ของโลกในอนาคต
วัดพระธรรมกายได้ จดั ประเมินมาตรฐาน
ศีลธรรมและประกวดวัฒนธรรมชาวพุทธและมีพิธี
มอบรางวัลแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในระดับ
ประเทศมาแล้ ว ๔ ครัง้ ครัง้ แรกเมื่อวันที่ ๑๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ลานธรรมมหา
ธรรมกายเจดีย์ โดยแต่ละครัง้ มีเด็กดี V-Star มา
ร่วมกิจกรรมหลายแสนคน

เด็กดี V-Star มารวมตัวกัน ณ ลานธรรม
มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

โครงการเด็กดี V-Star เป็ นหนึง่ ในโครงการฟื น้ ฟูศีลธรรมโลก

**โครงการอบรมพนัก งานองค์ ก รทัง้ ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
นอกจากอบรมเยาวชนแล้ ว วัดพระธรรรม
กายยัง มี โ ครงการเผยแผ่ ธ รรมะแก่ บุ ค ลากรใน
องค์กรทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนอีกหลายโครงการ
เพื่ อ พัฒ นาความรู้ ทางศี ล ธรรมแก่ ผ้ ู ใหญ่ ใ นวัย
ท�ำงาน ให้ สามารถน�ำธรรมะไปใช้ ควบคูก่ บั การ

๒๐
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โครงการอบรมทังภาครั
้
ฐและเอกชน

ท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข
**โครงการบรรพชาสามเณรแก้ ว ๑๓,๘๔๒ รูป
เพื่ออัญเชิญ “พระบรมพุทธเจ้ า” ประดิษ ฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๑
**โครงการบวชอุบาสิกาแก้ ว กว่า ๑๔๐,๐๐๐ คน
ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง
เจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถวันที่ ๗-๙ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๔๑

โครงการบรรพชาสามเณรแก้ ว

*โครงการบวชอุบาสกแก้ ว กว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน
ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั วันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒
**โครงการบวชอุบาสิกาแก้ วหน่ออ่อน ๑๐๐,๐๐๐  
๕๐๐,๐๐๐ และ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน
จัดขึ ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๑๕ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ เพื่อเปิ ดโอกาสแก่สตรี ซึง่ เป็ นเพศที่ให้ ชีวิต
แก่มวลมนุษยชาติได้ บวชสร้ างความดี และเพื่อ
ปลูกฝั งศีลธรรมรวมทังอุ
้ ดมการณ์พระพุทธศาสนา
เข้ าไปในใจของสตรี ซึง่ จะมีผลต่อความมัน่ คงของ
พระพุทธศาสนา และจะช่วยพัฒนาศีลธรรมโลกให้
รุ่งเรื องสืบต่อไป โครงการบวชอุบาสิกาแก้ วได้ รับ
การตอบรับจากสตรี ไทยทังแผ่
้ นดินอย่างดียิ่ง คณะ
ผู้จดั งานจึงได้ จดั โครงการขึ ้นเป็ นครัง้ ที่ ๒ โดยรับ
สมัครผู้บวชถึง ๕๐๐,๐๐๐ คน เข้ าอบรมระหว่าง
วันที่ ๑๖-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

**โครงการบวชอุบาสิกาแก้ วกว่า ๑๔๐,๐๐๐ คน และ
โครงการบวชอุบาสกแก้ ว กว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน

**สร้ างคนให้ เป็ นคนดี : ส�ำหรับชาวต่างชาติ
โครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นนานาชาติ
เริ่ มโครงการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๒ ได้ จดั ขึ ้นเป็ นรุ่นที่ ๗ โดยรุ่นนี ้ มีชาวต่าง
้
่
ชาติ ๘๓ คน จาก ๑๖ ประเทศ รวมทังชาวไทยที
อาศัยอยูใ่ นต่างประเทศเข้ ารับการอบรม ภาษาที่ใช้
ในการอบรมมี ๒ ภาษา คือ ภาษาจีนและภาษา
www.kalyanamitra.org

โครงการบวชอุบาสิกาแก้ ว ณ วัดพระธรรมกาย
๒๑

อังกฤษ บรรพชาอุปสมบทที่วดั พระธรรมกาย
**โครงการสอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพ
โลก หรื อ World Peace Ethics Contest (WorldPEC)
การสอบ World-PEC จัดขึ ้นพร้ อมกันใน
ประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ มให้ ประชาชนทัว่ โลกมี
โอกาสศึกษาธรรมะ จะได้ มีหลักในการด�ำเนินชีวิต
ที่ถกู ต้ อง ท�ำให้ ครอบครัวอบอุน่ มากขึ ้น ช่วยลด
ปั ญ หาสัง คมซึ่ง จะช่ ว ยน� ำ พาโลกของเราให้ ส งบ
ร่มเย็น เป็ นทางมาแห่งสันติภาพโลกที่แท้ จริ ง ครัง้ ที่
๑ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ครัง้
ที่ ๒ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครัง้
ที่ ๓ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ครัง้
นี ้ มีผ้ เู ข้ าสอบ ๗๒ เชื ้อชาติจากทัว่ โลก ออกข้ อสอบ
๑๓ ภาษา พิธีมอบโล่รางวัลแก่ผ้ ชู นะเลิศทุก
ประเภทจัดขึ ้น ณ วัดพระธรรมกายในวันมาฆบูชา
(โครงการนี จ้ ัดขึน้ ส�ำหรั บชาวไทยในประเทศไทย
ด้ วย)
**โครงการจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็ นพุทธบูชา
ประเทศมองโกเลีย
วัด พระธรรมกายได้ จัดงานจุดโคมวิสาข
ประทีปเป็ นพุทธบูชาขึ ้นครัง้ แรก ณ ประเทศ
มองโกเลีย เมื่อวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนาใน
มองโกเลีย ซึง่ หนังสือพิมพ์ในมองโกเลียแทบทุก
ฉบับได้ พาดหัวข่าวพิธีจุดโคมวิสาขประทีปครั ง้ นี ้
นับ ได้ ว่ า เป็ นจุด เริ่ ม ต้ น ในการพลิ ก ฟื ้น พระพุท ธ
ศาสนาในมองโกเลียที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ต่อมาใน
วันวิสาขบูชาปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ จดั พิธีจดุ โคมวิสาข
ประทีปขึ ้นอีกเป็ นครัง้ ที่ ๒

บวชพระธรรมทายาทนานาชาติ

การสอบ World-PEC ณ วัดพระธรรมกาย

งานวันวิสาขบูชา ณ ประเทศมองโกเลีย

๒๒
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จัดงานวันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์
จัดขึ ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาว
สิงคโปร์ โดยมีการน�ำเสนอภาพจ�ำลองเหตุการณ์
วันวิสาขบูชา ตังแต่
้ ประสูติ ตรัสรู้ ปริ นิพพาน และ
จัดนิทรรศการพุทธประวัติ รวมทังสอนวิ
้
ธีนงั่ สมาธิ
จุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ
การจัดงานวันวิสาขบูชา ณ ประเทศอินโดนีเซีย
จัดขึ ้นเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่ อฟื ้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนี เซีย
โดยมีกิจกรรมที่สำ� คัญ คือ พิธีจดุ ประทีปและ
โคมลอย และพิธีเวียนประทักษิณรอบเจดีย์บรม
พุทโธเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา
สงเคราะห์โลก
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยไซโค
ลนนาร์ กีส ประเทศสหภาพเมียนมาร์
มู ล นิ ธิ ธ รรมกายได้ น� ำ ถุ ง ยั ง ชี พ พร้ อม
สิง่ ของที่จ�ำเป็ นกว่า ๒ ตัน ไปให้ ความช่วยเหลือผู้
ประสบภัย จากพายุไ ซโคลนนาร์ กี ส ยัง ประเทศ
สหภาพเมียนมาร์ รวมทังสิ
้ ้น ๕ ครัง้ ด้ วยกัน ในวันที่
๘, ๒๐, ๒๑ พฤษภาคม และ ๙, ๑๘ มิถนุ ายน พ.ศ.
๒๕๕๑

การจัดงานวันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์

มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพ
ช่วยผู้ประสบภัยที่ประเทศเมียนมาร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภยั
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
มอบสิง่ ของแก่ผ้ ปู ระสบอัคคีภยั ในมลรัฐ
แคลิฟอร์ เนียเพื่อบรรเทาความเดือดร้ อน เมื่อวันที่
๙ และ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
โครงการช่วยเหลือครูผ้ ใู ห้ แสงสว่างใน
๔ จังหวัดภาคใต้
นอกจากการให้ ความช่วยเหลือพระภิกษุ
สามเณร และทหาร ต�ำรวจ ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ในพื ้นที่
เสี่ยงภัยแล้ ว มูลนิธิธรรมกายยังให้ ความช่วยเหลือ
แก่ข้าราชการครูใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ด้วย โดยมอบ
www.kalyanamitra.org

มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายมอบสิง่ ของ
แก่ผ้ ปู ระสบอัคคีภยั ที่อเมริ กา

๒๓

เงินช่วยเหลือทุกเดือนนับตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ.
๒๕๕๑ เป็ นต้ นมา
รางวัลที่ได้ รับ
โครงการต่างๆ ของวัดพระธรรมกายหลาย
โครงการได้ รับการยอมรับจากนานาชาติจนกระทัง่
ได้ รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัลจากหน่วย
งานต่างๆ รางวัลต่อไปนี ้เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ที่พระ
ราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้ าอาวาสวัด
พระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายได้ รับ
รางวัลเหรี ยญเกียรติยศ มหาตมะ คานธี
เพื่อสันติภาพจากองค์กร
Akhil Bharat Rachanatmak Samaj
ได้ รับเมื่อ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็ นรางวัลที่ได้ มาจากการอุทิศตนให้ กบั การพัฒนา
เยาวชนมากว่า ๔๐ ปี
รางวัล World No Tobacco Day Awards 2004
จากองค์การอนามัยโลก
ได้ รับเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๔๗
ได้ มาจากการรณรงค์ให้ เยาวชนและ
ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ และด�ำเนินกิจกรรมเทเหล้ าเผาบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิธรรมกายโดยพระราชภาวนาวิสทุ ธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)
ได้ มอบเงินช่วยเหลือครู ๔ จังหวัดภาคใต้ ทกุ เดือน

รางวัลนี ้พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ มาจาก
การอุทิศตนให้ กบั การพัฒนาเยาวชน

รางวัล Universal Peace Award จากผู้น�ำชาวพุทธ
ประเทศต่างๆ ที่เข้ าร่วมประชุมยุวพุทธสงฆ์โลก
(WBSY) ครัง้ ที่ ๓ ณ ประเทศศรี ลงั กา
ได้ รับเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้
มาจากการเป็ นผู้น�ำชาวพุทธที่มีผลงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาดีเด่นของโลก
ุ จากคณะผู้แทน ๔ จังหวัด
โล่ประกาศเกียรติคณ
ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2549 คณะผู้แทน
จาก 4 จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย ได้ แก่
พระนครศรี อยุธยา   อ่างทอง สิงห์บรุ ี และชัยนาท
ได้ พร้ อมใจกันถวายโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ และของ
๒๔
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World No Tobacco Day Awards 2004

ที่ระลึกซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัด แด่พระราช
ภาวนาวิสทุ ธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ได้ ให้
ความเมตตาช่วยเหลือแก่ผ้ ปู ระสบอุทกภัยจ�ำนวน
มากในหลายจังหวัด ทังมอบถุ
้
งยังชีพและบริ การ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็ นเวลาหลายเดือนต่อเนื่อง
โดยมิได้ ขาดแม้ แต่วนั เดียว นอกจากนี ้ ในวันที่ 7
มกราคม พ.ศ.2550 คณะผู้แทนจากกระทรวง
ศึกษาธิการ และคณะผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ของ
อีก 4 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ได้ แก่ จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดนครปฐม ได้ พร้ อมใจกันถวายโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ และของที่ระลึกประจ�ำจังหวัด รวมทัง้
สิ ้นกว่า 41 รางวัล ประกอบไปด้ วย กระทรวง
ศึกษาธิการ 3 รางวัล จังหวัดปทุมธานี 18 รางวัล
จังหวัดสุพรรณบุรี 7 รางวั ล จังหวัดนครปฐม 11
รางวัล จังหวัดนนทบุรี 2 รางวัล

Universal Peace Awards

รางวัล “สถานีวิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริ มพระพุทธ
ศาสนาดีเด่น” จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก
ได้ รับเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๑ ได้ มาจากการผลิตสื่อธรรมะถ่ายทอดผ่าน
ดาวเทียมทางช่อง DMC (Dhamma Media
้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อเผยแผ่
Channel) เริ่ มตังแต่
ธรรมะ ๒๔ ชัว่ โมง แก่มหาชน
ทัว่ โลก โดยแปลเป็ นภาษาอังกฤษและจีน

Telly Awards จากประเทศสหรัฐอเมริ กา

รางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อ Telly Awards ครัง้ ที่
๒๘ จากประเทศสหรัฐอเมริ กา
ได้ รับเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้ มาจากการผลิตสื่อธรรมะ DMC โดยได้ รับรางวัล
ถึง ๑๒ รางวัล
รางวัลโล่เกียรติยศวุฒิสภา
ได้ รับเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
ได้ ม าจากการสนับ สนุน การจัด งานบ� ำ เพ็ ญ กุศ ล
และไว้ อาลัยแก่ ผ้ ูประสบภัยจากคลื่นยักษ์ สึนามิ

โล่เกียรติยศวุฒิสภาได้ มาจากการช่วยงานบ�ำเพ็ญกุศลและ
ไว้ อาลัยแก้ ผ้ ปู ระสบภัยสึนามิ
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๒๕

เพื่อเป็ นการฟื น้ ฟูจิตใจญาติพี่น้องผู้ประสบภัย ที่
จ.ภูเก็ต ในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
อ.ตะกัว่ ป่ า จ. พังงา ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.
๒๕๔๘
สมาธิภาวนา : กรณียกิจที่ทกุ คนควรท�ำ
การสร้ างคนให้ เป็ นคนดี ทุ ก โครงการที่
กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
มีสงิ่ หนึง่ ที่ทางวัดพระ
ธรรมกายให้ ความส�ำคัญมากที่สดุ
และจะต้ อง
บรรจุลงไปในทุกโครงการ นัน่ ก็คือ การท�ำสมาธิ
ภาวนา เพราะการท�ำสมาธิภาวนาเป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญ
ที่สดุ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็ นปั จจัย
ส�ำคัญในการสร้ างบุคลากรของวัดพระธรรมกาย
และเป็ นสิง่ ที่สำ� คัญที่สดุ ของชีวิตซึง่ เรื่ องนี ้ หลวง
พ่อธัมมชโยเคยให้ โอวาทไว้ วา่
“การปฏิ บั ติ ธ รรมเป็ นสิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด
ส�ำหรับชีวิต
ส�ำคัญยิ่งกว่าอากาศที่เราหายใจ
เพราะถ้ าเราขาดอากาศ เราก็แค่ตายจากโลกนี ้ไป
แต่ถ้าขาดธรรมะแล้ ว เราจะตายจากความดี ตาย
จากทุกสิง่ ทุกอย่าง”
นอกจากนี ้ การท�ำสมาธิภาวนายังเป็ นบุญ
อย่างหนึง่ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ และเป็ นบุญที่ยิ่ง
ใหญ่กว่าทานและศีล
เพราะน�ำไปสูม่ รรคผล
นิพพานได้ โดยตรง
ด้ วยเหตุนี ้วัดพระธรรมกายจึงสนับสนุนให้
ทุกคนปฏิบัติธรรมตลอดมานับตัง้ แต่เริ่ มสร้ างวัด
จนกระทัง่ ปั จจุบนั โดยมีการสอนท�ำสมาธิภาวนา
ทุกๆ เช้ า-บ่าย วันอาทิตย์ ณ สภาธรรมกายสากล
และ ในเวลาประมาณ ๒๑.๔๕ น. วันจันทร์ -วัน
เสาร์ ในโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา นอกจากนี ้
ยังได้ จดั โครงการต่างๆ ขึ ้น เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการปฏิบตั ธิ รรม

สันติภาพโลกเริ่ มจากสันติสขุ ภายใน

โครงการธุดงค์สดุ สัปดาห์ ณ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย

โครงการธุดงค์สดุ สัปดาห์ ที่วดั พระธรรมกาย
มีการจัดธุดงค์สดุ สัปดาห์ ทุก ๆ วันศุกร์ เสาร์ -อาทิตย์ เรี ยนเชิญผู้ที่สนใจสมัครอยูธ่ ดุ งค์ใน
โครงการปฏิบตั ธิ รรมธุดงค์แก้ ว
๒๖
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โครงการปฏิบตั ธิ รรม ๑ สัปดาห์ ที่สวนพนาวัฒน์

โทร. ๐๒-๘๓๑-๑๘๒๐-๓, ๐๘๙-๔๘๕-๗๐๓๙
โครงการปฏิบตั ธิ รรมที่เชียงใหม่
สวนพนาวัฒน์ ตังอยู
้ บ่ นภูเขาสูง ๑,๑๐๐
เมตร จากระดับน� ้ำทะเลที่อ�ำเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ อากาศสดชื่นเย็นสบายเกือบตลอดปี
ล้ อมรอบด้ วยขุนเขาแมกไม้ ที่สวยสดงดงาม
มีอาคารปฏิบตั ธิ รรมที่สมบูรณ์แบบ และ
บ้ านพักพร้ อมอุปกรณ์ อ�ำนวยความสะดวกอย่าง
ครบครัน สนใจเชิญติดต่อโครงการปฏิบตั ธิ รรม
พิเศษ (ดอกไม้ บาน) โทร.๐๒-๘๓๑-๑๑๓๐-๒,
๐๘๓-๕๔๐-๔๖๓๖, www.dokmaiban.com
โครงการปฏิบตั ธิ รรม ๑ สัปดาห์ ที่สวนป่ าหิมวันต์
สวนป่ าหิ ม วั น ต์ ตั ง้ อยู่ ท่ า มกลางทะเล
หมอก และดอกไม้ งามบานสะพรั่ง ที่อ�ำเภอภูเรื อ
จังหวัดเลย มีอาคารปฏิบตั ธิ รรมที่เหมาะกับการท�ำ
สมาธิภาวนา พร้ อม “บ้ านรังนก” สถานที่พกั ส่วน
ตัวส�ำหรับทุกท่านผู้ที่ปรารถนาวันเวลาอันสงบสุข
ห่างไกลความวุน่ วายทางโลก เชิญติดต่อโครงการ
ปฏิบตั ธิ รรมพิเศษ (ดอกไม้ บาน) โทร. ๐๒-๘๓๑๑๑๓๐-๒, ๐๘๓-๕๔๐-๔๖๓๖,
www.dokmaiban.com
The Middle Way Meditation Retreat
เป็ นโครงการปฏิบตั ิธรรมส�ำหรับชาวต่าง
ชาติที่มีความสนใจจะฝึ กสมาธิ โดยมีพระอาจารย์
สอนการท�ำสมาธิเบื ้องต้ นเป็ นภาษาอังกฤษด้ วยวิธี
ที่เข้ าใจง่าย มีพี่เลี ้ยงคอยดูแลอย่างอบอุน่ และเป็ น
กันเองสถานที่พกั สงบ เรี ยบง่าย ผู้เข้ าร่วมโครงการ
จะได้ รับความสุขสงบทังจากการนั
้
ง่ สมาธิและจาก
ธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ซึง่ จะเป็ นประสบการณ์ที่ดี
ที่สดุ ครัง้ หนึง่ ของชีวิต สมัครปฏิบตั ิธรรมส�ำหรับ
ชาวต่างชาติได้ ที่ www.meditationthai.org
นอกจากสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ธ รรมใน
วัดพระธรรมกายยังได้ จดั ตังศู
้ นย์
ประเทศแล้ ว
สาขาในต่างประเทศขึ ้น เพื่อให้ ชาวโลกได้ มีโอกาส

โครงการปฏิบตั ธิ รรมที่จงั หวัดเลย ที่สวนป่ าหิมวันต์

พบแสงสว่างในชีวิตจากธรรมะของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า และให้ เขาได้ ร้ ูวา่ มนุษย์ทกุ คนมีความ
พิเศษอยูใ่ นตนเอง คือ มีพระธรรมกายอยูภ่ ายใน
ตัว
แม้ วา่ เขาเหล่านันจะอยู
้
ห่ า่ งไกลดินแดนที่
พระพุท ธศาสนาก� ำ ลัง เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งอยู่ใ นขณะนี ้
เพียงใดก็ตามปั จจุบนั ศูนย์สาขาในทวีปต่าง ๆ ทัว่
โลกมีทงหมด
ั้
๕๓ แห่ง
บุญอยู่เบื ้องหลังความสุขและความส�ำเร็ จ
ของชีวิตนับตังแต่
้ สร้ างวัดจนกระทัง่ ปั จจุบนั
วัด
พระธรรมกายได้ ตงใจเผยแผ่
ั้
พระพุทธศาสนา เพื่อ
ส่งเสริ มศีลธรรมให้ แก่ประชาชนตลอดมาโดยยึด
หลัก ค� ำ สอนของพระสัม มาสัม พุ ท ธเจ้ าในการ
พัฒนาจิตใจของมนุษย์ คือ ให้ ละความชัว่ หมัน่
ท�ำความดี และท�ำใจให้ ผอ่ งใส ด้ วยการ
ส่งเสริ มให้ ผ้ คู นท�ำทาน รักษาศีล และเจริ ญสมาธิ
ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอการบ�ำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ
ทัง้ ๓ ประการนี ้ จะหล่อเลี ้ยงชีวิตให้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุข
ประสบความส�ำเร็ จในหน้ าที่การงาน การศึกษาเล่า
เรี ยนและสามารถผ่านพ้ นอุปสรรคต่าง ๆ ของชีวิต
ได้ งา่ ยขึ ้น เพราะความสุขความส�ำเร็ จทังปวงใน
้
ชีวิตล้ วนเกิดจาก “บุญ”
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หลวงพ่อตอบปัญหา?
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
เรี ยบเรี ยงจากรายการหลวงพ่อตอบปั ญหา
ทาง DMC
Q1: นัง่ สมาธิได้ บญ
ุ อย่างไร?
Q2: นัง่ สมาธิจะต้ องเงียบแล้ วถ้ ามีเสียงพระพูดน�ำ
จะเงียบได้ อย่างไร?
Q3: นัง่ สมาธิท�ำไมจึงได้ ผลเร็วช้ าต่างกัน?
Q4: นัง่ สมาธิและฟั งเพลงไปด้ วยได้ หรื อไม่?
ค�ำถาม: การนัง่ สมาธิแม้ วา่ จะนัง่ เป็ นเดือนเป็ นปี
แต่ไม่สามารถท�ำใจให้ นิ่ง หรื อนึกภาพดวงแก้ วได้
เลย การที่พยายามนัง่ แล้ วมีผลเช่นนี ้ พอจะมี
อานิสงส์บางไหมคะ ?

ค�ำตอบ: มีซิ อย่างน้ อยที่สดุ ตอนนัง่ ก็ไม่ได้
ท�ำความชัว่ ใดๆ ถึงแม้ ก�ำหนดนิมิตยังไม่ได้ แต่ศีล
๕ ของเราครบ ศีล ๘ ก็ครบ รักษาศีลได้ ครบหมด
ก็ได้ บญ
ุ ตามส่วน แต่แน่นอนถ้ าก�ำหนดนิมิตได้
ท�ำใจให้ นิ่งได้ ก็จะได้ บญ
ุ มากขึ ้น แต่ถงึ จะก�ำหนด
ไม่ได้ ก็ได้ บญ
ุ ไปตามส่วน ที่ไม่ได้ เลยเป็ นไม่มี
หรอก

การนัง่ สมาธิถ้าท�ำใจให้ นิ่งได้ ก็จะได้ บญ
ุ มาก
๒๘
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ค�ำถาม: หลวงพ่อครับ เวลานัง่ สมาธิแล้ วก็มีพระ
คอยพูดสัง่ สอนไปด้ วยตามพระวินยั เล่ม ๓ นักธรรม
เอก บอกว่ากรรมมัฏฐาน ๒ ข้ อ คือ ๑. สมถกรรม
มัฏฐาน ๒. วิปัสสนากรรมมัฏฐาน ต้ องใช้ สถานที่
ซึง่ เงียบสงัด สงบ เพื่อจะให้ ถงึ ซึง่ พระนิพพาน การที
มีซงึ่ เงียบสงัด   สงบ เพื่อจะให้ ถงึ ซึง่ พระนิพพาน
การที่มีพระคอยพูดสัง่ สอน จะเงียบสงัดได้ อย่างไร
ล่ะครับ ?
ค�ำตอบ: เวลาฝึ กสมาธิ พวกเราที่วดั พระธรรมกาย
เคยท�ำมาแล้ ว แบบต่างคนต่างนัง่ เงียบไม่พดู ไม่จา
ใครจะเป็ นใครจะตายไม่รับรู้ แต่อย่างไรก็ตามขอ
ให้ ได้ ร้ ูไว้ อย่างหนึง่ ว่า ผู้ที่เข้ าถึงธรรมกายนันเมื
้ ่อ
ฝึ กได้ ถกู ส่วนใจจรดเข้ าศูนย์กลางกายได้ แล้ ว เพียง
แต่กล่าวน�ำในการท�ำสมาธิไม่กี่ประโยค ก็สามารถ
น้ อมใจผู้ที่นงั่ สมาธิอยูด่ ้ วยให้ ปล่อยใจตาม แล้ วตก
ศูนย์กลางกายเป็ นสมาธิได้ งา่ ย
คนส่วนมากมักเข้ าใจกันว่า ผู้ที่นงั่ สมาธิจะ
ต้ องนัง่ หลับตานิ่งใครมากระทบตัวสักนิดก็ไม่ได้ มี
เสียงรบกวนก็ไม่ได้ ขอบอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนัน้
หรอก ความจริ งไม่วา่ จะอยูใ่ นท่านัง่ นอน ยืน เดิน
เราก็ท�ำสมาธิได้ มีเสียงรบกวนก็ท�ำได้ บางครัง้ การ
นั่งสมาธิ ที่มีท่านที่ท�ำสมาธิ ได้ แล้ วเป็ นผู้กล่าวน� ำ 
แล้ วเราเอาใจจรดศูนย์ กลางกายปล่อยใจไปตาม
เสียงของท่าน เราสามารถเป็ นสมาธิได้ ดีกว่านัง่ คน
เดียวเสียด้ วยซ� ้ำ
ใครที่ชอบอ่านต�ำรา เคยพบบ้ างไหมว่าใน
ระหว่างเวลาที่พระสัมมาสัมพุทะเจ้ าเสด็จประกาศ
พระศาสนา ในที่หลายๆ แห่ง มีผ้ ทู �ำสมาธิปล่อยใจ
ตามกระแสเสียง ที่ทรงแสดงธรรมลุม่ ลึกไปตาม
ล�ำดับ จนกระทัง่ บรรลุธรรมเป็ นพระอริ ยบุคคล
ระดับต่างๆ กันครัง้ ละเป็ นจ�ำนวนไม่น้อย เพราะ
ฉะนันเสี
้ ยงสอนวิธีท�ำสมาธิ ไม่ได้ เป็ นอุปสรรคใน
การเข้ าถึงธรรมเลย
ค�ำถาม: การนัง่ สมาธิ เห็นบางคนต้ องทนนัง่ หลายๆ
ชัว่ โมง ใจจึงจะสงบได้ บางคนเดี๋ยวก็ได้ ท�ำไมจึง

แตกต่างกันครับ ?
      
ค�ำตอบ: คืออย่างนี ้ จะไม่ขอใช้ ค�ำว่าใครมีบญ
ุ เก่า
บุญใหม่มากกว่ากัน แต่จะใช้ ค�ำว่า ใครที่ปกติ เป็ น
คนไม่เจ้ าอารมณ์ เป็ นคนที่ไม่เอาแต่ใจตัวเอง ไม่
ท�ำตามแต่ใจอยาก เป็ นคนมีเหตุผล คนประเภทนี ้
เมื่อถึงเวลาท�ำสมาธิ จะประคองใจให้ หยุดให้ นิ่งได้
ง่าย

เมื่อใดที่เราขจัดความเจ้ าอารมณ์ออกไปจากใจได้ เมื่อนัน้
ความดีงามต่างๆ ก็จะปรากฎแก่เรา แม้ แต่การนัง่ สมาธิ
ก็จะประสบผลส�ำเร็จโดยง่าย

ส�ำหรั บท่านที่ประคองใจให้ หยุดให้ นิ่งไม่
ค่อยจะได้ กบั เขา ก็ร้ ูไว้ เถอะว่าเราน่ะเจ้ าอารมณ์
อย่าสงสัยเลย นะ
ก็เพราะว่าเป็ นคนเจ้ าอารมณ์เอาแต่ใจตัว
เองนี่แหละ
หลวงพ่อจึงต้ องใช้ วิธีฝึกให้ แบบ
ดัดสันดาน แต่ถ้าพูดก่อนหน้ านี ้ตรงๆ คงไม่ยอมมา
วัดกันหรอก ก็ต้องค่อยๆ ตะล่อม “มานะ มาอยู่
กลด”  มาอยูท่ �ำไม? “มาดัดนิสยั เจ้ า อารมณ์”
ถ้ าพูดภาษาชาวบ้ านให้ ชดั แบบสมัยพ่อขุน
รามค�ำแหง ก็ต้องพูดว่ามาฝึ กหัดดัดสันดานเจ้ า
อารมณ์กนั ไง ที่เรามาปั กกลดกันนี่พระก็ปักกลด
เณรก็ปักกลด ญาติโยมก็ปักกลด ให้ ปักกลดอยู่
ท�ำไม?
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การฟั งเพลงเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ การท�าสมาธิ

ก็จะดัดสันดานเจ้ าอารมณ์ให้ อย่างไรล่ะ เช่น เมื่อ
ก่อนนี ้กว่าจะนอนได้ ถ้ าไม่มีห้องแอร์ ละก็ ฉันนอน
ไม่หลับ คราวนี ้มาอยูว่ ดั อยูก่ ลดเป็ นอย่างไรบ้ างล่ะ
นอนบนลูกรังสบายดีไหม
มันก็หลับได้ นี่ยก
ตัวอย่าง
เพียงแค่การเป็ นคนเจ้ าอารมณ์อย่างเดียว
มันยังส่งผลไปถึงการกระท�าทุกเรื่ องอย่างนึกไม่ถึง
เมื่อเป็ นอย่างนี ้ มาเถอะนะมาปั กกลดอยูธ่ ดุ งค์ มา
ฝึ กตนเองมาดัดนิสยั ตนเองเสียเร็วๆ แน่นอนว่าอยู่
ธุดงค์ไม่สบายหรอก แต่นนั่ แหละการมาอยูธ่ ดุ งค์ก็
เป็ นวิธีขจัดความเจ้ าอารมณ์อย่างได้ ผลชะงัดที่สดุ
เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ เ ราขจัด ความเจ้ า อารมณ์
ออกไปจากใจได้ เมื่อนันความดี
้
งามต่างๆ ก็จะ
ปรากฎแก่เรา แม้ แต่การนัง่ สมาธิประสบผลส�าเร็จ
โดยง่าย

ค�าถาม: การฟั งเพลงมีผลอย่างไรหรื อไม่ตอ่ การ
ปฏิบตั ธิ รรมนัง่ ภาวนาและการท่องหนังสือสอบ ถ้ า
เลิกฟั งไม่ได้ เพราะว่าไม่ต้องการให้ งว่ ง ?
ค�าตอบ: ท�าไมจะเลิกไม่ได้ ต้ องได้ สนิ ะ เราจะดู
หนังสือก็ต้องเอาใจจดจ่อที่หนังสือ จะนัง่ สมาธิก็
ต้ องเอาใจจรดที่ศนู ย์กลางกาย เที่ยวไปเพาะนิสยั
อะไรก็ไม่ร้ ู ดูหนังสือไป ฟั งเพลงไป มันจะได้ เรื่ อง
อะไร
การฟั งเพลง แน่นอน เป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ การ
ท�าสมาธิ เพราะว่าการฟั งเพลงท�าให้ ใจฟุ้งซ่านไป
ในอารมณ์ที่หา่ งไกลจากมรรคผลนิพพาน มันฟุ้ง
ออกไปนอกตัว ซึง่ โดยเฉพาะเพลงทางโลกที่มีแต่
เนื ้อหารักๆ ใคร่ๆ ซึง่ เป็ นคนละทิศทางกับการท�า
สมาธิเป็ นตรงกันข้ ามทีเดียว
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ประมวลภาพงานบุญกฐินธรรมชัย สร้ างทุกสิ่ง
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พิธีกรรมภาคเช้ า นัง่ สมาธิ (Meditation) กลัน่ ใจใสๆ รองรับบุญที่จะเกิดขึ ้น

การทอดกฐิ น เป็ นประเพณี อัน ดี ง ามของ
ชาวพุทธที่ศาสนิกชนประพฤติปฏิบตั สิ ืบต่อ กันมา
เป็ นเวลายาวนานกว่า 2,500 ปี ก�ำเนิดขึ ้นเมื่อครัง้ ที่
พระภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐออกเ ดินทางไกล 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
หลังออก พรรษา เพื่อน�ำมาผลัดเปลี่ยนผ้ าเก่า
ประเพณี ท อดกฐิ น ได้ เกิ ด ขึ น้ ตัง้ แต่ ค รั ง้ นั น้ และ
สืบทอดมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั

ประเพณีทอดกฐิ น บุญใหญ่แห่งปี
การทอดกฐิ นเป็ นประเพณีอนั ดีงามของชาวพุทธ
ที่ศาสนิกชนประพฤติปฏิบตั ิสืบต่อกันมาเป็ นเวลายาวนาน
กว่า 2,500 ปี
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การได้ ผ้ากฐิ นแบบมีเจ้ าภาพ ถือเป็ นคฤหบดีกฐิ นนัน้ เมื่อมีผ้ มู าทอดผ้ า ณ เบื ้องหน้ าคณะสงฆ์
โดยไม่ได้ เจาะจงถวายแก่รูปใดรูปหนึง่ คณะสงฆ์ต้องท�าพิธีอปโลกน์กฐิ น

ประธานกฐิ นปี พ.ศ.2554 (จากซ้ าย) กัลฯรัตนา ตันกิม,
กัลฯพวงเพ็ญ ทิสยากร, กัลฯผกามาศ อาจารี ย์,
กัลฯพิสมัย แสงหิรัญ

ผู้ที่เป็ นสตรี นนครั
ั ้ น้ ได้ สงั่ สมบุญทอดกฐิ น ได้ เคยถวายบาตร
และจีวร มาเป็ นอันมากแล้ ว
เมื่อบุญเต็มส่วนก็จะได้ เครื่ องประดับมหาลดาประสาธน์
อันเป็ นเครื่ องประดับที่สงู ค่า ไม่ได้ เกิดแก่บคุ คลทัว่ ไป
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"ภิกษุทั้งหลาย! ตราบใดที่เธอไม่หมกมุ่นกับงานมากเกินไป ไม่พอใจด้วยการคุยฟุงซ่าน ไม่ชอบใจไม่พอใจ
ในการนอนมากเกินควร ไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ไม่เปนผู้ปรารถนาลามก ตกอยู่ใต้อำานาจแห่งความ
ปรารถนาชั่ว ไม่คบมิตรเลว ไม่หยุดความเพียร พยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมสูงๆ ขึ้นไปแล้ว
ตราบนั้นพวกเธอจะไม่มีความเสื่อมเลย จะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว"
จากหนังสือ พระอานนท์พทุ ธอนุชา
โดยอาจารย์ วศิน อินทสระ

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

