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ข่าวบุญต่างประเทศ

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษ

การออกก�ำลังกายแบบโยคะ

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์ เนีย จัดปฏิบตั ธิ รรม
ภาคภาษาอังกฤษ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์ เนีย ได้ จดั ปฏิบตั ภิ าค
ภาษาอังกฤษ มีคนพื ้นเมืองมาร่วมกันปฏิบตั ธิ รรม
เริ่ มด้ วยการออกก�ำลังกายแบบโยคะ เพื่อผ่อน

คลายร่างกาย จากนันพระศราวุ
้
ฒิ ทานวโร ได้ น�ำ
ปฏิบตั ธิ รรม โดยแนะน�ำการปฏิบตั ธิ รรมขันพื
้ ้นฐาน
และน�ำนัง่ สมาธิ (Meditation) แบบง่ายๆ ทุกท่าน
ต่างมีผลการปฏิบตั ธิ รรมที่ได้ ความสบาย ในโอกาส
นี ้ได้ แนะน�ำให้ ร้ ูจกั การท�ำทาน และอานิสงส์ของ
การปล่อยปลา
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มีคนพืน้ เมืองมาร่ วมกันปฏิบตั ธิ รรม

พระศราวุฒิ ทานวโร ได้ น�ำปฏิบตั ธิ รรม
โดยแนะน�ำการปฏิบตั ธิ รรมขัน้ พืน้ ฐาน

ทุกท่ านต่ างมีผลการปฏิบตั ธิ รรมที่ได้ ความสบาย
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ข่าวบุญในประเทศ

มูลนิธิธรรมกาย บริจาคถุงทราย 50,000 ถุง
และบริการน�้ำดื่ม-น�้ำใช้ถึงสิ้นปี

จุดให้ บริ การน� ้ำดื่มน� ้ำใช้

พระสนิทวงศ์
วุฑฒ
ฺ วิ โํ ส
ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระ
ธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยด�ำริ ของพระราช
ภาวนาวิสทุ ธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้ าอาวาสวัดพระ
ธรรมกาย ได้ ทราบถึงความเดือดร้ อนของชาวบ้ าน
จากการที่ ตั ว แทนวั ด พระธรรมกายและมู ล นิ ธิ
ธรรมกายลงพืน้ ที่ให้ ความช่วยเหลือทัง้ ในส่วนถุง
ยังชีพและอาหารปรุงสุกพร้ อมทาน จึงได้ ประกาศ
ให้ ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนี ้
1.“เปิ ดจุ ด ให้ บริ การน� ้ำ ดื่ มน� ้ำ ใช้ ”
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม พ.ศ.
2554 โดยได้ ตดิ ตังแท้
้ งค์น� ้ำขนาด 4,000 ลิตร
จ�ำนวน 4 แท้ งค์ บรรจุน� ้ำดื่มและน� ้ำใช้ ส�ำหรับหุงต้ ม
ประกอบอาหาร ไว้ บริ การประชาชนฟรี 2 จุด คือ
(1) จุดติดต่อสอบถาม บริ เวณประตูทาง
เข้ ามูลนิธิฯ ฝั่ งตรงข้ ามที่วา่ การอ�ำเภอคลองหลวง
(2) จุดประตูหน้ าวัด ฝั่ งถนนเลียบคลอง
สาม โดยให้ ประชาชนน�ำภาชนะมาบรรจุน� ้ำเอง
เนื่องจากทางวัดไม่สามารถผลิตน�ำ้ ถุงและน� ้ำขวด

ได้ ทนั
โดยในแต่ละวันให้ บริ การระหว่างเวลา
05.00-24.00 น.
2.“วิ่งรถบริการน�ำ้ ดื่ม-น�ำ้ ใช้ ” โดยจัด
เตรี ยม รถกระบะ จ�ำนวน 20 คัน บรรทุกแท็งค์น� ้ำ
ขนาด 1,250 ลิตร บรรจุน� ้ำดื่มและน� ้ำใช้ หงุ ต้ ม
ประกอบอาหาร ให้ บริ การแก่ประชาชนฟรี ในเขต
ต�ำบลคลอง 1 – คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โดยขณะนี ้จัดท�ำและวิ่งให้ บริ การได้ แล้ ว 4 คัน คาด
ว่าจะน�ำแท็งค์น� ้ำติดตังบนรถกระบะ
้
เพื่อให้ บริ การ
น� ้ำกับประชาชนได้ ครบ 20 คันโดยเร็ ว
3.“บริจาคถุงทราย” จ�ำนวน 50,000 ถุง
ตามล�ำดับความส�ำคัญดังนี ้ วัด สถานศึกษา หน่วย
งานราชการ และชุมชน (โดยมีหวั หน้ าชุมชนมา
ติดต่อ) เพื่อน�ำไปป้องกันน� ้ำท่วมหรื อฟื น้ ฟูสถานที่
ทังนี
้ ้มีจ�ำนวนจ�ำกัด และจัดสรรตามความจ�ำเป็ น
เร่งด่วนโดยเจ้ าหน้ าที่จะเป็ นผู้จดั สรรให้ ตอ่ ไป
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รถบริการน�ำ้ ดื่ม-น�ำ้ ใช้ จากมูลนิธิธรรมกาย

“บริจาคถุงทราย” จ�ำนวน 50,000 ถุง

ถุงทรายจากมูลนิธิธรรมกายติดต่ อขอรั บไปป้องกันน�ำ้ ท่ วมได้
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“จดหมายจากเด็กชายสหัสชัย ไว
ประธานกฐินสัมฤทธิ์ V-star อินเตอร์”
ประธานกฐินสัมฤทธิ์ ถึงหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่
ที่เคารพรักครับ
คุณครูไม่ใหญ่สบายดีรึเปล่าครับ เด็กชาย
สหัสชัย ไว จากฮ่องกง ขอรายงานตัวครับ ปี นี ้ ผม
อายุได้ 8 ขวบแล้ วครับ
เรี ยนอยูช่ นประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวิถี
พุทธชัง่ หว่าคอร์ นฮิลล์ ฮ่องกง และผมก็เป็ น
นักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยาตังแต่
้ เกิด
เลยครับ ผมชอบฟั งหลวงพ่อทาง DMC จึงท�ำให้ ผม
สามารถพูดภาษาไทยได้ ครับ และผมก็ยงั ท�ำหน้ าที่
เป็ นล่ามภาษาไทยให้ คณ
ุ แม่ไอวี่ด้วยนะครับ
หลวงพ่อครับ ผมรู้สกึ ดีใจมากที่ได้ เป็ น
ประธานกฐิ นสัมฤทธิ์ปี พ.ศ.2554 นี ้เป็ นครัง้ ที่ 3
แล้ วครับ ผมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่
ใหญ่ที่ให้ โอกาสผมครับ ปี นี ้ผมได้ ลาหยุดเรี ยนเป็ น
เวลา 3 วัน และในตอนเช้ าวันที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ.2554 ผมกับคุณแม่ไอวี่ได้ บนิ จากฮ่องกงมาที่
ประเทศไทยและได้ เห็นว่าหลายพื ้นที่นนถู
ั ้ กน� ้ำท่วม
เมื่อถึงประเทศไทยแล้ ว ผมดีใจมากเลย
ครับที่เห็นพี่ๆ มารับ และผมก็ได้ นงั่ รถทหารมาที่วดั
พระธรรมกาย ระหว่างทางผมเห็นรถจอดอยูข่ ้ าง
ทางด่วนเต็มไปหมดเลยครับ บ้ านเรื อน ท้ องนาก็
ถูกน� ้ำท่วมหมด ผมเห็นคน หมู วัวนอนอยูข่ ้ างถนน
ด้ วย น่าสงสารมากเลยครับ
แต่ที่ท�ำให้ ผมซาบซึ ้งมากก็คือ มีพี่สาวสอง
คนกระโดดลงไปในน� ้ำที่มีกลิน่ เหม็น และยังใช้ ร่าง
กายเล็กๆ นันกั
้ นน�
้ ้ำที่ไหลมาอย่างแรง เพื่อวัดความ
สูงของน� ้ำ
ผมอยากให้ น�ำ้ ที่ท่วมนีไ้ หลออกไปสู่ทะเล
ให้ เร็วที่สดุ เพื่อให้ ประเทศไทยที่กลับมาสว่างไสว
เหมือนเดิมครับ เช้ าวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.

เด็กชายสหัสชัย ไว ประธานกฐิ นสัมฤทธิ์ V-Star อินเตอร์

"ผมชอบมากครับ! ได้ นงั่ รถทหารคันใหญ่จากสนามบินสุวรรณภูมิ
มาวัดพระธรรมกาย”

2554 ผมก็ได้ เดินทางไปทอดกฐิ นที่วดั ท่าหลวงพล
จ.ราชบุรี ผมดีใจมากที่เห็นคนจ�ำนวนมากไม่กลัว
การเดินทางไกล โดยสารนัง่ รถบัสคันใหญ่ไปทอด
กฐิ นสัมฤทธิ์ด้วยกันตังแต่
้ เวลาตี 5 บนรถบัสนัน้
พวกเราได้ สวดมนต์ นัง่ สมาธิ (Meditation) และ
สาธุชนหลายท่านก็ร่วมบุญกับผมด้ วย ท�ำให้ ผม
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พี่อาสาสมัคร 2คน ลงไปในน� ้ำ เพื่อวัดระดับความสูงของน� ้ำ

ซาบซึ ้งใจมากเลยครับเมื่อเดินทางถึงวัดท่าหลวง
พลแล้ ว ผมก็เห็นป้ายประชาสัมพันธ์งานทอดกฐิ น
สัมฤทธิ์ของผม
อีกทังชาวบ้
้
านก็มีจ�ำนวนมาก
อาหารก็เยอะแยะ กล่องรับบริ จาคก็เยอะ นักเรี ยน
V-Star เต็มไปหมด ทุกคนมีแต่รอยยิ ้ม รวมทัง้
สถานที่จัดงานก็ได้ เตรี ยมไว้ อย่างเรี ยบร้ อยท�ำให้
ผมมีความสุขมากๆ ครับ
พอถึงช่วงเวลาบ่ายแม้ ว่าผ้ ากฐิ นจะหนัก
มาก แต่ผมก็เดินรอบโบสถ์อนั สวยงาม 3 รอบไป
พร้ อมๆ กับสาธุชนทังหลายได้
้
ส�ำเร็จ
และเมื่อผมได้ กล่าวค�ำถวายผ้ ากฐิ นเสร็ จ
ผมดีใจมากครับ เพราะว่าผมมีโอกาสได้ สร้ างบุญ
ใหญ่อีกครัง้ แล้ วครับ ในปี นี ้ผมก็ได้ บอกบุญด้ วยตัว
เอง เมื่อรวมกับบริ วารกฐิ น ท�ำให้ ยอดกฐิ นสัมฤทธิ์
อินเตอร์ ปี พ.ศ.2554 ของผม ได้ ยอดมากถึง
371,321.50 บาท และถ้ านับรวมปั จจัยที่ผมได้
ท�ำบุญกฐิ นสัมฤทธิ์ตงแต่
ั้
ปี พ.ศ.2552 จนถึง
ปั จจุบนั ยอดรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,173,409.50
บาท เมื่อพิธีกรรมต่างๆ เสร็จสิ ้นแล้ ว ผมก็ได้ ปล่อย

ปลาตัวเล็กๆ หลายหมื่นตัวที่วดั ท่าหลวงพลด้ วย
ครับ
จากงานทอดกฐิ นสัมฤทธิ์ของผมในปี พ.ศ.
2554 นี ้ ได้ เกิดแรงบันดาลใจให้ น้องพีท อายุ 4 ขวบ
ซึ่ ง เป็ นอาสาสมั ค รรุ่ น จิ๋ ว ช่ ว ยงานที่ ศู น ย์ อ บรม
เยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี ถึงกับเอ่ยปากว่า “หนู
อยากเป็ นประธานกฐิ นค่ะ”
ก็เลยขอจองเป็ น
ประธานกฐิ นที่วดั ท่าหลวงพล ในปี พ.ศ.2555 ซึง่
หลวงพ่อเจ้ าอาวาส พระครูสถิตธรรมวัฒน์ ก็ตอบ
รับด้ วยความยินดี และขณะนี ้น้ องพีทก็เตรี ยมซ้ อม
ท่องค�ำกล่าวถวายผ้ ากฐิ นล่วงหน้ าข้ ามปี เลยครับ
ในวันรุ่งขึ ้น คือ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน
พ.ศ.2554 ผมก็ได้ มาร่วมงานบุญกฐิ นธรรมชัยที่วดั
พระธรรมกายต่อเลยครับ ผมตื่นตังแต่
้ เช้ าตรู่ เพื่อ
มาตักบาตร และตอนสายก็นงั่ สมาธิ พอช่วงบ่าย
ผมก็ได้ อญ
ั เชิญผ้ าไตรร่วมกับคุณแม่ พอตอนค�่ำก็
ไปถวายปานะพระที่โบสถ์ด้วยครับ
ผมต้ องขอขอบพระคุณหลวงพ่อคุณครู ไม่
ใหญ่ที่ให้ โอกาสผมและสาธุชนทุกท่านได้ สร้ างบุญ
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น้ องๆ และเพื่อนๆ เด็กดี V-Star จากโรงเรี ยนวัดท่าหลวงพล มาร่วมขบวน ตลอดจนสาธุชนและชาวบ้ านจ�ำนวนมากมาร่วมงาน
ทอดกฐิ นสัมฤทธิ์ด้วยความเบิกบาน ณ วัดท่าหลวงพล จ.ราชบุรี ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

ใหญ่ด้วยกัน ถ้ าไม่มีคณ
ุ ครูไม่ใหญ่แนะน�ำ และไม่
ได้ รับการสนับสนุนของทุกท่าน ผมก็ไม่มีโอกาสที่
จะได้ ท�ำบุญใหญ่ในครัง้ นี ้
ผมปลื ้มในบุญครัง้ นี ้มากๆ ผมไม่อยาก
กลับฮ่องกงเลยครับ ผมอยากอยูเ่ มืองไทย อยาก
อยูท่ �ำบุญ และอยากตังแถวต้
้
อนรับคุณครูไม่ใหญ่
ร่วมกับเพื่อนๆ ที่หน้ าโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั น
วิทยา ผมอยากเป็ นประธานกฐิ นสัมฤทธิ์ไปทุกปี
เลยครับ และด้ วยบุญของกฐิ นสัมฤทธิ์อินเตอร์ ด้ วย
บุญของกฐิ นธรรมชัยขอให้ หลวงพ่อคุณครู ไม่ใหญ่
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข และให้ หล่อๆ
ตลอดไปครับ
ไอเลิ ฟยู หลวงพ่อสุดหัวใจ หว่ออ๋ายหนี ่ หลาย หลาย
อีหลี อีหลอ กระด้อ กระเดีย้ เด๊อครับเด๊อ อิ อิ

๑๐

ด.ญ.วัชรมน แสงทองพินิจ (น้ องพีท) อายุ 4 ขวบ
“หนูขอจองเป็ นประธานกฐิ นสัมฤทธิ์ ในปี พ.ศ.2555
ที่วดั ท่าหลวงพล ตามอย่างพี่อาชัยบ้ างค่ะ”
www.kalyanamitra.org

“วันนี ้เป็ นวันที่ผมและคุณแม่ไอวี่ปลื ้มมากๆ ครับ”

ในวันรุ่งขึ ้น วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ผมก็ได้ มาร่วมงานบุญกฐิ นธรรมชัย ที่วดั พระธรรมกายต่อเลยครับ
www.kalyanamitra.org

๑๑

อานิสงส์ฟงั สวดพระอภิธรรม
การฟั ง ธรรมตามกาลเป็ นมงคลอย่างยิ่ ง
และเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับทุกชีวิต เพราะจะท�ำให้
เรารู้ในสิง่ ที่ยงั ไม่ร้ ู รู้แล้ วก็จะได้ แจ่มแจ้ งในธรรมนัน้
ยิ่งๆ ขึ ้นไป และช่วยคลายความสงสัยที่ตดิ ค้ างอยู่
ในใจลงได้ การฟั งธรรมจะท�ำให้ จิตใจผ่องใส ด้ วย
จิตที่เลื่อมใสในพระธรรมอันประเสริ ฐ ย่อมท�ำให้ ผ้ ู
ฟั งไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ หรื อแม้ ฟังยังไม่
เข้ าใจลึกซึ ้ง แต่ความรู้ที่ได้ ยินได้ ฟังมานัน้ จะเป็ น
อุปนิสยั ติดตัวไปในภพชาติเบื ้องหน้ า และเป็ นเหตุ
ให้ บรรลุธรรมาภิสมัยได้ ในที่สดุ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ขุททกนิกาย
ธรรมบท ว่า
“ยถาปิ รหโท คมฺภีโร วิปปฺ สนฺโน อนาวิโล
เอวํ ธมฺมานิ สุตฺวาน วิปปฺ สีทนฺติ ปณฺฑิตา
บัณฑิตทังหลาย
้
ฟั งธรรมแล้ ว ย่อมมีจิตผ่องใส
เหมือนห้ วงนํ ้าลึก ที่ใสสะอาด ไม่มีความขุน่ ”
ปรารภเหตุวดั พระธรรมกายได้ จดั ให้ มีการ
ฟั งสวดพระอภิธรรมเนื่องในงานบ�ำเพ็ญกุศลคุณ
ยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มหาปูชนียา
จารย์ผ้ ใู ห้ ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย ซึง่ ท่านได้ ละ
สังขารด้ วยโรคชรารวมสิริอายุได้ ๙๒ ปี ทุกๆ คืนจะ
มีเหล่าศิษยานุศิษย์
ต่างตังใจเดิ
้ นทางมาร่วม
บ�ำเพ็ญกุศลกับคุณยายกันอย่างเนืองแน่น มาฟั ง
พระสวดพระอภิ ธ รรมและฟั งธรรมจากพระ
เถรานุเถระ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเทศน์
และเล่าถึงคุณธรรมของคุณยายเป็ นประจ�ำ
หลวงพ่ อ จึ ง ขอน� ำ เรื่ อ งการฟั ง สวดพระ
อภิธรรมมาเล่าให้ ทกุ ท่านได้ ศกึ ษากันเอาไว้ วา่ พระ
อภิธรรมคืออะไร มีความส�ำคัญอย่างไร ใครเป็ นผู้
แสดงอภิธรรมเป็ นคนแรก หากฟั งด้ วยจิตที่เลื่อมใส
แล้ ว
สามารถน�ำเราไปสูส่ คุ ติสวรรค์ได้ อย่างไร
หัวใจของพระอภิธรรมนันเป็
้ นเรื่ องของจิต เจตสิก

รูป นิพพาน ว่ามีลกั ษณะอย่างไร การท�ำงานของ
จิต เจตสิกเป็ นอย่างไร รูปและนิพพานมีลกั ษณะ
เป็ นอย่างไร ซึง่ เป็ นเรื่ องที่นา่ สนใจมาก
อภิธรรม คือธรรมะขันสู
้ งที่พิเศษกว่าพระ
สูตร ส�ำหรับพระอภิธรรมที่เราได้ ฟังกันทุกคืนนัน้
ส่วนใหญ่พระท่านจะสวดบทพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
ได้ แก่ คัมภีร์ธรรมสังคณี คัมภีร์วิภงั ค์ คัมภีร์กถา
วัตถุ คัมภีร์ปคุ คลบัญญัติ คัมภีร์ธาตุกถา คัมภีร์
ยมก คัมภีร์ปัฏฐาน
มีผ้ รู ้ ูได้ อปุ มาเอาไว้ วา่ พระอภิธรรมปิ ฎกมี
ความส�ำคัญเปรี ยบเสมือนรากแก้ ว พระวินยั ปิ ฎก
ประหนึง่ ล�ำต้ น พระสุตตันตปิ ฎกเหมือนกิ่งก้ าน
สาขา หรื ออีกนัยหนึง่ ถ้ าจะเปรี ยบกับร่างกาย พระ
อภิธรรมปิ ฎกเหมือนกับหัวใจ พระวินยั ปิ ฎกเหมือน
กับชีวิต พระสุตตันตปิ ฎกเหมือนอวัยวะร่างกาย ใน
ปิ ฎกทัง้ ๓ นี ้ พระอภิธรรมจึงมีความส�ำคัญที่สดุ
เป็ นความรู้ระดับสูงที่ทา่ นเรี ยกว่า ปรมัตถธรรม คือ
เป็ นธรรมะที่มีเนื ้อหาสาระที่ลกึ ซึ ้ง
ค�ำสอนทัง้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แบ่ง

๑๒
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ออกเป็ นพระสุตตันตปิ ฎก ๒๑,๐๐๐ พระวินยั ปิ ฎก
๒๑,๐๐๐
ส่วนพระอภิธรรมปิ ฎก มีมากถึง
๔๒,๐๐๐ เพราะฉะนัน้ อภิธรรมปิ ฎกจึงมีความ
ส�ำคัญมาก ที่พวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนควรหา
โอกาสศึกษาและรั บฟั งจากผู้ที่ได้ ศึกษามาอย่าง
ดีแล้ ว
ในสมัย ที่ พ ระผู้มี พ ระภาคเจ้ า ของเราได้
ตรั ส รู้ ธรรมเป็ นพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ าใหม่ ๆ
พระองค์ ก็ทรงย้ อนกลับมาพิจารณาพระอภิธรรม
ทบไปทวนมาถึงความรู้อนั สุขมุ ลุม่ ลึกนี ้นานถึง ๑
สัปดาห์ เพื่อจะให้ ทรงแตกฉานและรู้แจ้ งยิ่งๆ ขึ ้นไป
แล้ วทรงน� ำไปแนะน�ำสัง่ สอนเหล่าเวไนยสัตว์ให้ ร้ ู
แจ้ งเห็นจริ งตามพระองค์ไปด้ วย สมัยนันพระพุ
้
ทธ
องค์ทรงนัง่ ขัดสมาธิ (Meditation) เสวยวิมตุ ติสขุ
ตลอด ๑ สัปดาห์ ต่อจากนันพระพุ
้
ทธองค์เสด็จ
จงกรม ณ รัตนจงกรมซึง่ อยูร่ ะหว่างรัตนบัลลังก์กบั
ที่เสด็จประทับยืน ใช้ เวลา ๑ สัปดาห์ พอสัปดาห์ที่
๓ เหล่าเทวดาเนรมิตเรื อนแก้ วขึ ้น พระผู้มีพระภาค
เจ้ าเสด็จนัง่ ขัดสมาธิที่เรื อนแก้ วนัน้ ทรงพิจารณา
อภิธรรมปิ ฎกคือสมันตปั ฏฐาน ซึง่ มีนยั ที่ไม่สิ ้นสุด

ทรงใช้ เวลานานถึง ๑ สัปดาห์ทีเดียว
เนื่ องจากว่าบุคคลอื่นไม่มีปรี ชาสามารถ
พอที่จะกล่าวจ�ำแนกอภิธรรมปิ ฎกได้ เพราะเป็ น
วิสยั ของพระพุทธเจ้ าเท่านัน้
เมื่อทรงจ�ำแนกได้
อย่างละเอียดละออ แล้ วค่อยๆ น�ำมาถ่ายทอดให้
เหล่าพระสาวกได้ รับฟั งกัน
เช่นพระองค์ทรง
พิจารณาสมันตปั ฏฐานอนันตนัย ๒๔ อย่าง ว่า
มีชื่อเรี ยกว่าอะไรบ้ าง พระองค์ทรงก�ำหนดรู้หมด
ทบไปทวนมา ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปปบาททัง้
อนุโลมและปฏิโลมจนช�ำนาญ ทรงทราบว่า ธรรมนี ้
ชื่อสติปัฏฐาน ๔ อริ ยมรรคมีองค์ ๘ ขันธ์ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรี ย์ ๒๒ อริ ยสัจ ๔
เหตุ ๙ อาหาร ๔ ผัสสะ ๗ เวทนา ๗ สัญญา ๗
เจตนา ๗ จิต ๗ ธรรมทังหมดเหล่
้
านี ้ แบ่งเป็ นกา
มาวจรธรรม รูปาวจรปริ ยาปั นนธรรม อรูปาวจร
อปริ ยาปั นนธรรม โลกิยธรรม โลกุตตรธรรม
พระองค์ทรงมีพระปรี ชาญาณเป็ นเยี่ยม จึงจ�ำแนก
ได้ อย่างละเอียดละอออย่างนี ้
การพิ จ ารณาพระอภิ ธ รรมปิ ฎกของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า ท�ำให้ เข้ าใจได้ วา่ พระอภิธรรมมี
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๑๓

นัยลึกซึ ้งสุขมุ ลุม่ ลึกยิ่งนัก เพราะหากกล่าวถึงพระ
วินยั เป็ นเรื่ องของศีล หรื อค�ำสัง่ ให้ ปฏิบตั ติ าม บาง
ยุคบางสมัยพระพุทธองค์ก็บญ
ั ญัติพระวินยั ไว้ เพียง
เล็กน้ อย เพราะเหล่าสาวกตังใจปฏิ
้
บตั ติ ามค�ำสอน
จึงไม่มีข้อห้ ามมากมายนัก ส่วนพระสูตรเป็ นเรื่ อง
ของสมาธิหรื อค�ำสอน
ที่พระองค์ทรงน�ำมา
ถ่ายทอดให้ เหล่าสาวกได้ น�ำไปปฏิบตั ิให้ ได้ บรรลุ
มรรคผลนิพพาน ซึง่ ต้ องอาศัยการท�ำสมาธิจงึ จะ
หลุดพ้ นจากทุกข์ได้ ส่วนพระอภิธรรมนัน้ แม้ จะ
บรรลุ ธ รรมเป็ นพระอริ ย บุ ค คลก็ ยั ง ต้ องศึ ก ษา
ธรรมะขันสู
้ งต่อไปอีก
* พระพุทธองค์ทรงเริ่ มแสดงพระอภิธรรม
หลังจากทรงแสดงยมกปาฏิหาริ ย์
ปราบพวก
เดียรถีย์ที่โคนต้ นคัณฑามพฤกษ์ มะม่วงหอมเสร็ จ
แล้ ว ก็ทรงเสด็จเหาะขึ ้นไปเพื่อจ�ำพรรษาที่สวรรค์
ชันดาวดึ
้
งส์ ท้ าวสักกเทวราชทอดพระเนตรเห็นพระ
ผู้มีพระภาคเจ้ า จึงเสด็จลุกขึ ้นจากบัณฑุกมั พล
ศิลาอาสน์
รี บเสด็จไปต้ อนรับพร้ อมด้ วยหมู่
เทพยดา พวกเทวดาต่างพากันคิดว่า ท้ าวสักกะ
แวดล้ อมไปด้ วยหมูเ่ ทพ ประทับนัง่ บนบัณฑุกมั พล
ศิลาอาสน์ยาว ๖๐ โยชน์ แต่เมื่อพระพุทธเจ้ า
ประทับนัง่ แล้ ว คนอื่นก็ไม่สามารถจะวางแม้ แต่
ฝ่ ามือลง ณ พระแท่นนี ้ได้ ฝ่ ายพระบรมศาสดาทรง
ทราบวาระจิตของเหล่าทวยเทพ จึงใช้ พทุ ธานุภาพ
ประทับนัง่ จนเต็มบัณฑุกมั พลศิลาอาสน์ บัณฑุ
กัมพลศิลาอาสน์จงึ ดูเหมือนเล็กนิดเดียว
เมื่ อ เทพบุ ต รพุ ท ธมารดาซึ่ ง เสวยทิ พ ย
สมบัติในสวรรค์ชนดุ
ั ้ สติ ทราบว่าพระบรมศาสดา
เสด็จมาแสดงธรรม จึงเสด็จจากดุสติ บุรีพร้ อมด้ วย
เทพบริ วารมากมายเพื่อมาฟั งธรรม พระผู้มีพระ
ภาคเจ้ าทรงเริ่ มแสดงพระอภิธรรมปิ ฎก ตังแต่
้
กุ
สลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา
เป็ นต้ นไป เพื่อโปรดทวยเทพในหมื่นจักรวาล ท�ำให้
เทพบุตรเทพธิดาบรรลุธรรมกันนับไม่ถ้วน
ส่วนพุทธบริ ษัทประมาณ ๑๒ โยชน์ ซึง่
ตัดสินใจตังหลั
้ กแหล่งอยูใ่ กล้ ๆ บริ เวณต้ นมะม่วง
ตลอด
๓ เดือน เพื่อรอรับพระพุทธองค์ และด้ วยจิต
๑๔

ที่เลื่อมใสในรัตนะอันเลิศ ท่านจุลลอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ได้ บริ จาคทานให้ กบั พุทธบริ ษัทประมาณ
๑๒ โยชน์ ตลอด ๓ เดือน ในฤดูกาลนัน้ ฝนฟ้าไม่
ตก อากาศแจ่มใสตลอดเวลา ทุกคนต่างก็ฟัง
อภิ ธรรมที่ พระมหาโมคคัลลานะได้ รับฟั งมาจาก
พระพุทธองค์อีกทีหนึง่ พรรษานันจึ
้ งเป็ นพรรษา
แห่งการฟั งพระอภิธรรมล้ วนๆ โดยเฉพาะลูกศิษย์
ของพระสารี บตุ ร ๕๐๐ รูป ได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ทรงจ�ำใน
พระอภิธรรมมากที่สดุ ในที่สดุ ก็ได้ บรรลุธรรมเป็ น
พระอรหันต์
เพราะท่านเคยสัง่ สมเรื่ องการฟั ง
อภิธรรมมามาก
มีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับภิกษุทงั ้ ๕๐๐ รูปว่า
สมัยที่พวกท่านเคยบังเกิดเป็ นค้ างคาวหนู ๕๐๐
ตัว ในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงพระนามว่า
กัสสปะ ค้ างคาวหนูอาศัยอยูท่ ี่เงื ้อมเขาแห่งหนึง่
ในถํ ้านันมี
้ พระเถระ ๒ รูปเดินจงกรม แล้ วท่องบ่น
พระอภิธรรมไปด้ วย ค้ างคาวหนูได้ ฟังบ่อยๆ ก็ถือ
เอาเสียงนันเป็
้ นนิมิตท�ำให้ จดจ�ำได้ แต่ไม่ร้ ูวา่ ธรรม
เหล่านัน้ ชื่อว่าขันธ์ ธรรมเหล่านี ้ ชื่อว่าธาตุ เพราะ
สักแต่วา่ ถือเอาเป็ นนิมิตในเสียงเท่านัน้ แต่ด้วยจิต
ที่เลื่อมใสในเสียง การฟั งพระสวดพระอภิธรรมใน
ครัง้ นัน้ ละโลกไปแล้ วท�ำให้ ไปบังเกิดในเทวโลก มี
วิมานสว่างไสว เสวยทิพยสมบัติสิ ้นพุทธันดรหนึง่
พอจุตจิ ากเทวโลกแล้ วก็มาเกิดในกรุงสาวัตถี เมื่อ
เติบโตขึน้ จึงชักชวนกันบรรพชาในส�ำนักของพระ
สารี บตุ รเถระ
ในเวลาจบพระธรรมเทศนา
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ธรรมาภิสมัยได้ มีแก่เทวดา ๘ หมื่นโกฏิ และเทพ
บุตรพุทธมารดาก็ได้ บรรลุธรรมเป็ นพระโสดาบัน
จะเห็นได้ วา่ การฟั งธรรมซึง่ เป็ นความรู้อนั
บริ สทุ ธิ์ ที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์แล้ ว
คือเกิดจากการตรั สรู้ ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า เมื่อใครได้ ยินได้ ฟังแล้ ว แม้ วา่ สติปัญญาจะ
ไตร่ตรองตามไม่ทนั ยังแปลไม่ออก แต่ก็จะสามารถ
ขัดเกลาจิตใจให้ บริ สทุ ธิ์ผอ่ งใสได้
และจะเป็ น
อานิสงส์ใหญ่ที่ส่งผลให้ ได้ บรรลุมรรคผลนิพพาน
อีกด้ วย ดังนันเมื
้ ่อไปรับฟั งพระสวดพระอภิธรรม

ที่ไหนก็ตาม ให้ ตงใจเงี
ั ้ ่ยโสตสดับตรับฟั งให้ ดี อย่า
พูดคุยกัน ต้ องท�ำใจให้ สงบ ท�ำใจให้ นิ่งๆ รับฟั ง
ด้ วยจิตที่เป็ นกุศล จะได้ เป็ นบุญใหญ่ตดิ ตัวเราไป
ข้ ามภพข้ ามชาติ
พระธรรมเทศนาโดย: พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์
(ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๔๒ หน้ า ๓๐๗

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
๑๕
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หลวงพ่อตอบปัญหา?
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
เรี ยบเรี ยงจากรายการหลวงพ่อตอบปั ญหา
ทาง DMC
Q1: กรรมใดท�ำให้ เกิดมาเป็ นเกย์ ทอม ดี ้?
Q2: กรรมใดที่ท�ำให้ เกิดมาเป็ นชายหรื อหญิง?
Q3: วิบากกรรมใดที่ท�ำให้ มีลกู เป็ นลูกกรอก?
Q4: พระสารี บตุ รประกอบเหตุอนั ใดไว้ จงึ มีปัญญา
มาก?
Q5: คนขายเหล้ าจะได้ รับผลกรรมอย่างไร?
ค�ำถาม: พวกที่เป็ นเกย์ เป็ นทอม เป็ นดี ้พวกนี ้มี
กรรมมาจากอะไรคะ?
ค�ำตอบ: พวกนี ้แต่ก่อนเป็ นผู้ชาย แล้ วไปผิดศีลกา
เม สุมิจฉาจาร คือ เป็ นชู้กบั เมียชาวบ้ าน หลังจาก
ตกนรกหมกไหม้ มาพอแรง แล้ วก็มาเกิดเป็ นคน แต่
เศษเวรกรรมก็ตามมาเล่นงานให้ เดือดร้ อนวุ่นวาย
เพราะเพศเป็ นเหตุอีก บางคนตัวเป็ นชายแต่ใจเป็ น
หญิง บางคนตัวเป็ นหญิงแต่ใจเป็ นผู้ชาย บางคน
เป็ นทังผู
้ ้ ชายผู้หญิง จนไม่ร้ ูจะจัดการกับตัวเอง
อย่างไร มิหน�ำซ� ้ำถูกสังคมรังเกียจ ถูกรังแกต่างๆ
นานา พวกชายครึ่งหญิง หรื อพวกลักเพศนี ้ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าไม่อนุญาตให้ บวช เพราะเดี๋ยวไป
ท�ำวี ้ดว้ าย กระซิ กระแซะพระในวัดเข้ า ยุง่ ตายเลย
ส่วนที่ถามว่า ถ้ าปฏิบตั ธิ รรมจะสามารถ
บรรลุธรรมในชาตินี ้ได้ ไหม?
ไม่ได้ นะ ปิ ดนิพพานส�ำหรับชาตินี ้ แต่ไม่
ปิ ดสวรรค์ ท�ำบุญท�ำทานมากเข้ า พยายามรักษา
ศีล ๕ ให้ ดี ละโลกแล้ วมีโอกาสไปสวรรค์แต่ใจของ
คนพวกนี ้ไม่นกึ ถึงนิพพานหรอก นึกถึงแต่เรื่ อง
เจ้ าชู้ จึงไปไม่รอดนะ
๑๖

ทางแก้ ไขให้ พ้นเวรมีไหมคะ ?
ั ้ กษาศีล ๕ ให้ เคร่งครัด แต่ขอ
มี ให้ ตงใจรั
บอกว่ายากนะ เพราะพวกนี ้จะไม่ตงใจถื
ั ้ อศีล แต่
ถ้ าได้ กัลยาณมิตรคอยประคับประคองบัน้ ปลาย
ชีวิตพอจะดีบ้าง แต่คนที่เป็ นพี่เลี ้ยง ต้ องระวังจะ
เสียท่านะ
ค�ำถาม: การที่คนเราเกิดเป็ นชายหรื อเป็ นหญิงนัน้
เขาท�ำบุญมาต่างกันอย่างไร ?
ค�ำตอบ: ที่เกิดมาเป็ นชาย ก็เพราะรักษาศีลข้ อ ๓
มาดี คือไม่เจ้ าชู้ ไม่ผิดลูกผิดเมียชาวบ้ าน ส่วนที่
เป็ นหญิง การท�ำบุญด้ านอื่นก็อาจจะเหมือนกับ
ผู้ชาย แต่ ขอให้ ทราบเอาไว้ วา่ ในอดีตชาติเคยผิด
ศีลกาเมฯ ขณะนี ้ก�ำลังชดใช้ กรรมที่เกิดจากเศษเวร
ผิดศีลกาเมฯ อยู่
เพราะฉะนัน้ นับแต่นี ้ไปให้ ตงใจรั
ั ้ กษาศีล
ของตัวให้ ดี โดยเฉพาะศีลข้ อ ๓ ต้ องรักษาให้ ดี
เยี่ยมเลย ชาติใดชาติหนึง่ ข้ างหน้ าจะได้ กลับมา
เกิดเป็ นชาย แต่ถ้าขณะเป็ นหญิงยังไปผิดศีลข้ อ ๓
เข้ าอีก เช่น นอกใจสามีของตัว ถ้ าอย่างนันจะยิ
้ ่ง
หนักข้ อไปอีก โอกาสจะกลับมาเกิดเป็ นผู้ชายยิ่ง
ยากแสนยาก
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วิบากกรรมที่ท�ำให้ เกิดมาเป็ น เกย์ ทอม ดี ้

ค�ำถาม: คนที่มีลกู เป็ นลูกกรอก ท�ำกรรมอะไรมา
คะ?
ค�ำตอบ: ลูกกรอก คือเด็กที่ตายในท้ อง เด็กที่ตาย
ในท้ อง แสดงว่าภพในอดีตเขาเคยฆ่าเด็กที่อยูใ่ น
ครรภ์มารดามาก่อน พูดง่ายๆ พวก หมอ พยาบาล
ที่ชอบท�ำแท้ งทังหลาย
้
ระวังเถอะจะต้ องไปเกิดเป็ น
ลูกกรอก ตายในท้ องหลายชาติเชียวนะ
ส่วนคนที่ต้องเป็ นแม่ของลูกกรอก คือคนที่
มีกรรมประเภทไหนตอบว่าคือคนที่เวลาเขาท�ำแท้ ง
ก็อนุโมทนาบาปกับเขาด้ วย ว่า เออดีท�ำเข้ าไปเถอะ
แล้ วก็หาเหตุผลให้ เขาต่างๆ นานา ถึงเวลาก็เลย
เป็ นแม่ของลูกกรอก เพราะกรรมจากการอนุโมทนา
บาปติดมา ตัวเองไม่ถงึ กับตาย แต่สญ
ู เสียลูกใน
ท้ องคนแล้ วคนเล่า ชอบให้ เขาท�ำแท้ งกรรมก็สง่
ผลอย่างนี ้แหละ
ค�ำถาม: พระสารี บตุ รประกอบเหตุอะไรไว้ ถงึ มี
ปั ญญามาก ครับ?
ค�ำตอบ: ท่านคบบัณฑิตมาตลอดทุกชาติ คนพาล

ท่านไม่คบ เพื่อนชนิดที่ชวนกินเหล้ า เล่นการพนัน
เข้ าคลับ ท่านไม่เอา ท่านมีแต่จะคบเพื่อนที่ชวนกัน
ศึกษาธรรมะชวนกันปฏิบตั ิธรรมให้ ยิ่งๆ ขึ ้นไป แล้ ว
เวลาท�ำบุญท่านก็ตงจิ
ั ้ ตอธิ ษฐานของท่านด้ วยว่า
เกิดอีกกี่ภพกี่ชาติขอให้ มีปัญญาถึงที่สดุ จนกระทัง่
ได้ มาเป็ นพระสารี บตุ รในชาติสดุ ท้ าย
พระสารี บุตรท่านคบบัณฑิตมาตลอดทุก
ชาติจงึ ท�ำให้ มีปัญญามาก
คนเราควรตังเป
้ ้ าไว้ สงู ๆ ก่อน เช่น ขอไป
เป็ นพระพุทธเจ้ าสักพระองค์ ถ้ าไม่ไหวได้ เป็ นพระ
ปั จเจกพุทธเจ้ าก็ยงั ดี เป็ นพระปั จเจกฯไม่ไหว ก็เป็ น
พระอรหันต์ธรรมดา ขันสุ
้ ดท้ ายเป็ นพระอรหันต์
ธรรมดาไม่ได้ ขอเป็ นอุบาสกเถอะ ตังเป
้ ้ าให้ สงู สุด
ไม่ไหวมันก็ลดลงมาเอง ตังเป
้ ้ าไว้ ต�่ำๆ โอกาสจะ
ส�ำเร็ จประโยชน์ในระดับสูง ก็เป็ นไปได้ ยาก
ค�ำถาม: คนขายเหล้ าจะได้ รับผลบาปอย่างไรครับ?
ค�ำตอบ: คนที่ค้าขายเหล้ าจะมีเวรติดตัวไปว่า เกิด
กี่ภพกี่ชาติ แม้ แต่ชาตินี ้หากตกทุกข์ได้ ยากแล้ ว จะ
ไม่มีคนสงสาร เพราะตัวไม่เคยให้ ความสงสารใคร
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เลย รู้อยูว่ า่ “เหล้ า” คนกินเข้ าไปแล้ วทัง้
เสียทรัพย์ เสียสติ เสียผู้เสียคน เสียชื่อ
เสียง เสียหมดทุกอย่าง แต่เขาเป็ นแก่ได้
เขาก็เลยขายเหล้ า เขาขาดเมตตาจิตอย่าง
แรง
เพราะฉะนันชาติ
้
นี ้ถ้ าเขาตกทุกข์
ได้ ยากเมื่อไร อย่างหวังเลยว่า จะมีใครมา
ช่วยเหลือ โบราณท่านว่า “ท�ำคุณกับใคร
ไม่ขึ ้น” เพราะพื ้นใจเขาขาดความเมตตา
อยูแ่ ล้ ว ผลกรรมในชาตินี ้คือคนดีๆ เขาไม่
อยากมาคบด้ วย ที่จะมาคบมีแต่พวกขี ้เมา
คนที่กิตติศพั ท์ชื่อเสียงดีๆ ไม่มีมาคบค้ า
สมาคมด้ วย เพราะเขาไม่อยากเสียชื่อ
เสียง มีแต่คนที่ชื่อเสียๆ มาคบ
เพราะฉะนัน้
ลูกเอ๊ ย..ใครขาย
เหล้ าอยู่ รู้ตวั แล้ ว เลิกเสียนะ ไม่อย่างนัน้
ใจเราจะคิดไม่ดี คิดแต่จะให้ คนเมาเท่านัน้
คนเราถ้ าคิดแต่จะให้ ชาวบ้ านเมามายขาด
สติอยูท่ กุ เมื่อเชื่อวัน อย่างที่เรี ยกว่า “คิด
ชัว่ เป็ นปกติ” เป็ นคนพาลนะลูก เลิกเสีย
เถอะ
นอกจากนี ้การขายเหล้ ายังจัดอยู่
ในมิจฉาวณิชชา ๕ อย่าง ที่พระพุทธองค์
ทรงห้ ามอีกด้ วย

1. กรรมที่ท�ำให้ คนเรานันเกิ
้ ดเป็ นชายหรื อหญิง
2. วิบากกรรมที่ท�ำให้ ลกู เป็ นลูกกรอก
3. พระสารี บตุ รท่านคบบัณฑิตมาตลอดทุกชาติ
จึงท�ำให้ มีปัญญามาก
4. วิบากกรรมของคนขายเหล้ า

๑๘
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เรื่องเด่นจากปก
พิธทอดผ้าป่า และประวัติความเป็นมาของการทำ�บุญทอดผ้าป่า
เปิดศักราชใหม่แห่งปี พ.ศ. 2555
ด้วยพิธีทอดผ้าป่า “ทอดผ้าป่าธรรมชัย”
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

การท�ำบุญทอดผ้ าป่ า ถือว่าเป็ น “ซุปเปอร์
ไจแอ้ นบิก๊ บุญ” เพราะเป็ นบุญที่มีอานิสงส์อนั ไม่มี
ประมาณ และที่สำ� คัญ ยังเป็ นบุญที่มาแรงที่สดุ ใน
ช่วงนี ้ เนื่องจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 ที่ก�ำลัง
จะมาถึงนี ้ ถือเป็ นอุดมมงคลฤกษ์ เพราะจะเปิ ด
โอกาสให้ ลกู ๆ นักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั น
วิทยาทุกคนที่มาไม่ทนั สร้ างวัดตังแต่
้ ยคุ แรก ได้ มี
ส่วนในบุญจากการสร้ างทุกสิง่ และมีโอกาสท�ำบุญ
สร้ างทุกอย่างที่ก�ำลังจะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยการ
ทอดผ้ าป่ าธรรมชัยกันตังแต่
้ วนั เปิ ดศักราชวันแรก
แห่งปี พ.ศ.2555 เพื่อเป็ นการมอบสิง่ ที่ดีที่สดุ ให้ กบั
ชีวิตของลูกๆ ทุกคน เพื่อที่ลกู ๆ ทุกคนจะได้ รวยเร็ว

รวยแรง รวยโลด แบบตลอดปี และตลอดไป
บุญ
จากการทอดผ้ าป่ าเป็ นบุญที่มี
อานิสงส์อนั ไม่มีประมาณ ทังนี
้ ้ก็เป็ นเพราะว่าบุญ
จากการทอดผ้ าป่ า เป็ นบุญพิเศษที่ไม่ได้ เกิดขึ ้น
บ่อยๆ อีกทัง้ วัดเราก็หา่ งหายจากการท�ำบุญทอด
ผ้ าป่ าไปนานถึง 10 ปี
ดังนัน้ ลูกๆ นักเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา
จึงไม่ควรพลาด หรื อตกบุญจากการทอดผ้ าป่ าใน
ครัง้ นี ้เลย แต่ก่อนที่เราจะไปศึกษาถึงอานิสงส์ของ
การทอดผ้ าป่ าว่าจะดีมากเพียงไหนนัน้
ลูกๆ
นักเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา ต้ องมาศึกษาเรื่ อง
ราวเกี่ยวกับการท�ำบุญทอดผ้ าป่ ากันก่อน ว่ามี
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บุญทอดผ้ าป่ าธรรมชัย เพื่อสร้ างทุกสิง่

ประวัตคิ วามเป็ นมาอย่างไรกันบ้ าง เพื่อจะได้ สม
กับเป็ นนักเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นฯ ผู้มีวิสยั ทัศน์ใน
เรื่ องบุญ ดังนัน้ เรามาติดตามกันเลย
การท�ำบุญทอดผ้ าป่ าถือเป็ น “ซุปเปอร์ ไจ
แอ้ นบิก๊ บุญ” เพราะเป็ นบุญที่จดั เป็ น “มหา
สังฆทาน” คือ เป็ นการถวายทานที่ไม่เฉพาะเจาะจง
แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึง่ ซึง่ บุญที่จดั ว่าเป็ นสังฆทาน
นัน้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ วา่ “มีอานิสงส์
มากกว่าการถวายทานจ�ำเพาะเจาะจงแด่พระองค์
ซึง่ เป็ นปาฏิปคุ คลิกทานเสียอีก”
นอกจากนัน้ การท�ำบุญทอดผ้ าป่ า ถือเป็ น
บุญที่ไม่ถกู จ�ำกัดด้ วยกาล คือ สามารถท�ำได้ ทกุ
ฤดูกาล และที่สำ� คัญ วัดๆ หนึง่ จะจัดให้ มีการ
ท�ำบุญทอดผ้ าป่ าต่อปี กี่ครัง้ ก็ได้
ถ้ าฟั งดูแล้ วก็อาจท�ำให้ คิดว่าเราจะหาบุญ
นี ้ท�ำได้ แบบง่ายๆ แต่หากคิดอย่างผู้มีวิสยั ทัศน์ที่
กว้ างไกลแล้ ว เราจะรู้วา่ การทอดผ้ าป่ านันไม่
้ งา่ ย
เลย เพราะบุญทอดผ้ าป่ า เป็ นบุญที่มีเฉพาะใน
พระพุทธศาสนาเท่านัน้

แม้ ใครจะเอาชื่อนี ้ไปใช้ วา่ เป็ นผ้ าป่ า ก็ไม่
เป็ นผ้ าป่ า เพราะถือว่าเป็ นการลอกเลียนแบบเพื่อ
ให้ ผ้ ทู ี่ไม่ร้ ูเรื่ องรู้ราวหลงเข้ าใจผิด คิดไปนับถือ จะ
ได้ มีลาภสักการะบังเกิดขึ ้นกับตัวเองและพวกพ้ อง
บริ วาร เหมือนอย่างพวกเดียรถีย์ในสมัยพุทธกาล
ฉะนัน้ ดูแล้ วก็คล้ ายๆ กับการลอกเลียน
แบบสินค้ าแบรนด์เนม หรื อ สินค้ าที่มียี่ห้อดังๆ
นัน่ เอง ดังนัน้ ถ้ าหากไม่มีการบังเกิดขึ ้นของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า พระธรรม และพระสงฆ์แล้ วเรา
ก็ไม่มีโอกาสได้ ท�ำบุญทอดผ้ าป่ านัน่ เอง
หากลูกๆ นักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลฝั นใน
ฝั นวิทยา ได้ ย้อนศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องราวของการ
ทอดผ้ าป่ าก็จะพบว่า เดิมทีเดียว “การทอดผ้ าป่ า”
เป็ นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ ้นเลยที่เป็ นเช่นนีก้ ็เป็ นเพราะ
ในยุคต้ นๆ ของสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ ายังไม่ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ พระภิกษุรับ
“คฤหบดีจีวร” หรื อ “จีวรที่มีผ้ ถู วายโดยตรง”
ดังนัน้
พระภิกษุที่บวชอยูใ่ นพระพุทธ
ศาสนา
จึงต้ องเที่ยวเก็บผ้ าที่พวกชาวบ้ านไม่
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สมัยพุทธกาลพระภิกษุต้องเที่ยวหาผ้ าที่ทิ ้งแล้ วมาย้ อมเป็ นจีวรเอง

ต้ องการแล้ วจากที่ตา่ งๆ เช่น จากป่ าบ้ าง, จากกอง
หยากเยื่อบ้ าง, จากกองขยะบ้ าง, หรื อจากผ้ าห่อ
ศพบ้ าง เป็ นต้ นและเมื่อรวบรวมเอาผ้ าชิ ้นเล็กชิ ้น
น้ อยได้ พอแก่ความต้ องการแล้ ว ท่านก็จะน�ำมาซัก
ท�ำความสะอาด แล้ วค่อยน�ำมาตัดเย็บ ย้ อม เพื่อ
ท�ำเป็ นจีวร สบง หรื อสังฆาฏิซงึ่ เราจะเห็นว่า กว่า
จะได้ ผ้ามาท�ำเป็ นจีวรนัน้
ค่อนข้ างยากล�ำบาก
มากๆ
แต่เนื่องจาก ผ้ าบังสุกลุ จีวรเป็ นสิง่ ส�ำคัญ
และจ�ำเป็ นแบบสุดๆ ส�ำหรับชีวิตสมณะ เพราะเป็ น
ผ้ าที่เป็ นประดุจธงชัยแห่งพระอรหันต์ ซึง่ ท่านจะ
ต้ องใช้ นงุ่ ห่มเพื่อฝึ กตน ทนหิว บ�ำเพ็ญตบะ เป็ น
พระแท้ ไปจนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิต และที่ส�ำคัญ
ผ้ าบังสุกลุ จีวรนี ้ ยังเป็ นผ้ าชุดสุดท้ ายที่เป็ นที่สดุ
ของชีวิตในวัฏสงสารอีกด้ วย
ดังนัน้ นับเป็ นความโชคดีอย่างที่สดุ ของ
ลูกๆ นักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยาที่ใน
อนาคตอันใกล้ นี ้ ลูกๆ ทุกคนจะได้ มีโอกาสท�ำบุญ
ทอดผ้ าป่ า ถวายผ้ าที่เป็ นประดุจธงชัยแห่งพระ
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อรหันต์ ซึง่ ก็จะท�ำให้ ลกู ๆ ทุกคนได้ บญ
ุ มากแบบ
สุดๆ อย่างจะนับจะประมาณมิได้
แต่ก่อนที่ลกู ๆ จะได้ ไปท�ำบุญทอดผ้ าป่ า
ในวันขึ ้นปี ใหม่ที่จะถึงนี ้ พวกเราก็ควรที่จะศึกษา
ประวัติความเป็ นมาของการท�ำบุญทอดผ้ าป่ ากัน
ก่อนว่า คนที่เป็ นจุดก�ำเนิด หรื อต้ นก�ำเนิดของการ
ทอดผ้ าป่ าท่านแรกนัน้ คือใคร..?? มาจากไหน..??
เป็ นคนหรื อไม่..?? หรื อมีความพิเศษอย่างไร..??
ผู้ที่ เ ป็ นบุค คลในประวัติ ศ าสตร์ แ ห่ ง การ
ทอดผ้ าป่ าหรื อทอดผ้ าบังสุกุลท่านแรกนันเป็
้ นผู้ที่
ไม่ธรรมดา เพราะเหนือกว่าขันธรรมดา
้
เนื่องจาก
เธอเป็ นเทพธิดาที่อยูบ่ นสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ที่มีนาม
อันไพเราะว่า “เทพธิดาชาลินี”
เรื่ องก็มีอยูว่ า่ ในวันหนึง่ "พระอนุรุทธะ
เถระ" ผู้มีจีวรเก่าได้ ก�ำลังเที่ยวแสวงหาเศษผ้ าจาก
กองหยากเยื่อ ต่างๆ เพื่อเอาไปท�ำจีวร เนื่องจากใน
สมัยนัน้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายังไม่ทรงมีพระบรม
พุทธานุญาตให้ พระภิกษุรับผ้ าจีวรจาก คฤหบดี
ที่มาถวายโดยตรง

www.kalyanamitra.org

ซึ่ง ในขณะที่ พ ระอนุรุ ท ธเถระก� ำ ลัง เที่ ย ว
แสวงหาเศษผ้ าอยูน่ นเทพธิ
ั้
ดาชาลินีก็ ได้ ไปเห็นเข้ า
เธอจึงตังใจว่
้ าจะเอาผ้ าทิพย์ 3 ผืน ยาว 13 ศอก
กว้ าง 4 ศอก น้ อมถวายแด่ทา่ น แต่แล้ วเธอก็กลับ
ฉุกคิดในใจได้ วา่ “ถ้ าเราจะถวายโดยตรงพระเถระ
ก็จะไม่รับ” เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายังไม่
ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ รับ
เมื่อเป็ นดังนี ้ เทพธิดาชาลินีจงึ ได้ น้อมน�ำ
เอาผ้ าทิพย์ของเธอไปใส่ไว้ ในกองหยากเยื่อ ซึง่ อยู่
บริ เวณที่พระอนุรุทธเถระท่านจะต้ องเดินผ่าน ซึง่
ขณะที่น�ำผ้ าทิพย์ไปใส่นนั ้
เธอก็ตงใจให้
ั้
ชายผ้ า
ทิพย์โผล่พ้นออกมาให้ ดเู ห็นง่ายๆ และในที่สดุ พระ
อนุรุทธเถระท่านก็ได้ ไปเห็นผ้ าทิพย์ดงั กล่าวจริ งๆ
จากนัน้ ท่านก็จบั ที่ชายผ้ าแล้ วดึงออกมาเพื่อน�ำ
กลับไปท�ำจีวรต่อไป
จากเหตุการณ์นี ้เอง จึงกลายมาเป็ นจุดเริ่ ม
ต้ น
หรื อเป็ นต้ นเรื่ องที่ท�ำให้ ผ้ ใู จบุญในสมัย
พุทธกาลเกิดความคิดที่จะท�ำตามแบบ เทพธิดา
ชาลินี ซึง่ เมื่อเกิดความคิดดังนันแล้
้ ว ผู้ใจบุญใน
สมัยพุทธกาลจึงเลียนแบบแล้ วก็น�ำไปพัฒนาต่อ
นัน่ เอง โดยการจงใจน�ำผ้ าไปไว้ ตามที่ตา่ งๆ เช่น ที่
ต้ นไม้ , ตามกองขยะ, กองหยากเยื่อ, ในป่ า หรื อ
ตามข้ างทาง เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นที่ที่ผ้ ใู จบุญคิดแล้ วว่า
พระภิกษุสงฆ์จะต้ องเดินผ่าน โดยท�ำทีเป็ นเหมือน
ว่า “ผ้ านี ้ทิ ้งแล้ ว” เมื่อมีพระภิกษุเดินไปพบท่านก็
จะหยิบและน�ำผ้ าดังกล่าวไปท�ำเป็ นจีวร เพราะ
ถือว่าเป็ นผ้ าที่ไม่มีเจ้ าของซึ่งผ้ าชนิดนีจ้ ะเรี ยกว่า
“ผ้ าป่ า” เพราะเอามาจากป่ า หรื อ “ผ้ าบังสุกลุ ” ที่
แปลว่า ผ้ าเปื อ้ นฝุ่ นนัน่ เอง
เรื่ อ งราวประวั ติ ค วามเป็ นมาของการ
ท�ำบุญทอดผ้ าป่ าจะเป็ นอย่างไรต่อไป ลูกๆ ทุก
คนก็คงจะต้ องอดใจรอฟั งกันต่อในตอนต่อไป

พระอนุรุทธะเถระเที่ยวแสวงหาเศษผ้ าจากที่ตา่ งๆ
เพื่อน�ำมาท�ำเป็ นผ้ าจีวร

เทพธิดาชาลินีน�ำผ้ าทิพย์ที่ตงใจถวายพระอนุ
ั้
รุทธะเถระ
ไปวางไว้ ในบริ เวณกองหยากเยื่อที่ทา่ นต้ องเดินผ่านมาเห็น

ผู้ใจบุญที่ต้องการถวายผ้ าแด่พระภิกษุต้องน�ำผ้ าไปทอดวางไว้ ตาม
ที่ตา่ งๆ เสมือนว่า ผ้ านี ้ทิ ้งแล้ ว เพื่อให้ ทา่ นได้ เก็บไปท�ำเป็ นจีวรต่อไป
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ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาท
รุ่นสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
ตอน ชีวิตที่เลือกแล้ว..ชีวิตสมณะ
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผม พระพัชรธนาเรศ สมาจาโร อายุ 23
ปี จากศูนย์อบรมธุดงคสถานปราจีนบุรี ปั จจุบนั
อบรมพระนวกะอยูท่ ี่ระเบียง 3 ครับ
หลวงพ่อครับ ก่อนผมจะมาบวชชีวิตผมก็
สุขสบายดี การงานก็มนั่ คง
เพราะผมเป็ น
ทันตแพทย์ อยูท่ ี่โรงพยาบาลประจ�ำอ�ำเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรีครับ แต่ละวันที่ผา่ นไป ผมเห็น
ใครๆ วุน่ วายอยูก่ บั การท�ำมาหากิน มันวุน่ วายจน
ผมเกิดความรู้สกึ ว่า
โอ้ ..ชีวิตแบบนี ้ช่างน่าเบื่อ
หน่ายจริ งหนอ จึงแอบคิดในใจว่าอยากจะบวช แต่
ไม่ได้ บอกใครหรอกนะครับ แต่ปรากฏว่าวันนันเอง
้
ผมก็ได้ ยินเสียงชวนบวชจากรถประชาสัมพันธ์ที่วิ่ง
ผ่านมาพอดี ผมจึงไปขอใบโบร์ ชวั ร์ และตกลงใจ
เขียนใบสมัครทันทีเลยครับ เมื่อผมได้ บวชแล้ วผมก็
ตังใจฝึ
้ กตนเอง ตามที่พระอาจารย์ พระพี่เลี ้ยง
แนะน�ำ ผมมีความสุขทุกวันในร่มผ้ ากาสาวพัสตร์
ทุกอย่างที่ได้ เรี ยนรู้ ได้ ชว่ ยเติมเต็มความสุขและ
ช่วยตอกย�ำ้ เป้าหมายชีวิตของผมให้ ชัดเจนขึน้ ไป
เรื่ อยๆ เลยครับ ตอนนี ้ผมรู้แล้ วว่า นี่แหละคือชีวิต
ในแบบที่ผมต้ องการและแสวงหามาตลอดครับ
และเมื่อเสียงของหัวใจเรี ยกร้ อง ผมจึงไม่
ลังเล ตัดสินใจติดต่อขอลาออกจากงานเลยครับ
เพราะผมได้ งานใหม่แล้ ว คือ งานสร้ างบารมี ฝึ กฝน
อบรมตนให้ เป็ นพระแท้ ที่โลกต้ องการครับ แต่คณ
ุ
พ่อของผม
ท่านไม่คอ่ ยจะเห็นด้ วยสักเท่าไหร่
เพราะท่านเป็ นคนจีน ส่วนผมก็เป็ นลูกชายคนเดียว
หัวแก้ วหัวแหวน ท่ามกลางพี่สาวและน้ องสาวครับ
๒๔

พระพัชรธนาเรศ สมาจาโร อายุ 23 ปี
ศูนย์อบรมธุดงคสถานปราจีนบุรี

แต่ถงึ อย่างไรผมก็ยงั ยืนยันค�ำตอบเดิม เพราะผม
มัน่ ใจว่าเส้ นทางนี ้ดีกว่าดีที่สดุ ครับ หลังจากนันผม
้
ก็ตงใจฝึ
ั ้ กฝนตนเองมากขึ ้นไปอีก ตังใจปฏิ
้
บตั ธิ รรม
ให้ เข้ าถึงธรรมะภายในให้ ได้ ครับ
ตามปกติผมก็นงั่ ตามที่หลวงพ่อสอน คือ
เริ่ มแรกผมก็นงั่ สบายๆ
ผ่อนคลายทุกส่วนของ
ร่างกาย แล้ วก็ทอ่ ง "สัมมา อะระหัง" พระอาจารย์
แนะน�ำให้ นบั ไปให้ ถงึ 500 ครับ ผมก็ลองท�ำตาม
ท่องไป แล้ วก็นบั ไป แต่ปรากฏว่านับยังไงก็ไม่เคย
ถึง 500 เลยครับ เพราะนับได้ แค่ร้อยกว่าๆ ผมก็
เริ่ มรู้สกึ นิ่ง โล่ง เบา เหมือนช่วงขาของผมหายไป
คล้ ายกับลอยอยูใ่ นอากาศ แล้ วเสียงก็เงียบเหมือน
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ภาพวาดจากประสบการณ์ภายในของ
พระพัชรธนาเรศ สมาจาโร

พระพัชรธนาเรศ สมาจาโร ในท่า Peace Position

ผมอยูต่ วั คนเดียว นิ่งได้ สกั พัก อยูด่ ีๆ องค์พระก็ผดุ
ขึ ้นมาที่กลางท้ องเลยครับ ขนาดเท่าฝ่ ามือแล้ วก็
ขยายใหญ่ขึ ้นเรื่ อยๆ จนขนาดเท่าบ้ าน แล้ วค่อยๆ
เลือนไปครับ
ทีแรกผมนึกว่าองค์พระจะหายไปแล้ วครับ
แต่อีกสักพักก็มีองค์ พระองค์ ใหม่ผุดขึน้ มาแทนที่
แล้ วก็ขยายใหญ่ขึ ้น แล้ วก็มีองค์พระอีกองค์ผดุ ขึ ้น
มาอีก ผุดซ้ อนอย่างนี ้เรื่ อยๆ หลายองค์เลยครับ
ก่อนหน้ านี ้ เวลาได้ ยินใครๆ เขาบอกว่านัง่ แล้ วเห็น
องค์พระ มีประสบการณ์ภายในต่างๆ ผมเองก็ยงั
ไม่คอ่ ยแน่ใจ แต่ตอนนี ้ผมหายสงสัยแล้ วครับ ผมมี
ความสุขมาก ปลื ้มมากๆ ผมจึงต่อเวลานัง่ สมาธิให้
ตัวเองอีกวันละ 2 ชัว่ โมง ตังแต่
้ 4 ทุม่ ถึงเที่ยงคืนทุก
วันเลยครับ
หลวงพ่อครับ ตังแต่
้ หลวงพ่อเมตตามา
เยี่ยมลูกๆ พระธรรมทายาท เมตตา มาน�ำนัง่ สมาธิ
ในห้ องแก้ วสารพัดนึก ผมนัง่ สมาธิได้ ดีกว่าเดิมอีก
ครับ ล่าสุดผมนัง่ เห็นดวงแก้ วเป็ นจุดเล็กๆ มอง
เข้ าไปในดวงแก้ วผมก็เห็นองค์พระแก้ วใส ที่กลาง
องค์พระผมก็เห็นดวงแก้ ว ผุดซ้ อนสลับกันอย่างนี ้
แล้ วผมก็ เห็นตัวเองใสเป็ นแก้ วอยู่ที่กลางท้ องใน
เพศสมณะครับ จากนันก็
้ เห็นดวงแก้ ว องค์พระผุด
ซ้ อนสลับกันไปเรื่ อยๆ ผมมีความสุขมาก แม้ ลืมตา
ผมก็ยงั เห็นองค์พระที่กลางท้ อง ชัด ใส ตลอดเวลา
ครับ พวกเราทุกรูปตังใจจะปฏิ
้
บตั ธิ รรมให้ เข้ าถึง
ธรรมกันยกชันให้
้ ได้ เลยครับ
หลวงพ่อครับ ผมดีใจและภูมิใจมากๆ ที่ได้
มาบวชครัง้ นี ้
โดยเฉพาะที่หลวงพ่อจะมีบญ
ุ
พิเศษ
ให้ ลกู พระธรรมทายาทได้ ไปเดินธุดงค์
สถาปนาเส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ ผมต้ องเป็ น
หนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ ครัง้ นี ้ให้ ได้ ครับ และชีวิตหลัง
จากนี ้ไป ผมจะขออุทิศเพื่อพระพุทธศาสนา จะขอ
บวชชาติตอ่ ชาติ ช่วยงานหลวงพ่อ น�ำแสงสว่าง
ส่อ งทางสู่เ ป้ าหมายชี วิ ต ที่ แ ท้ จ ริ ง ให้ กับ ชาวโลก
ตลอดไปครับ
พระพัชรธนาเรศ สมาจาโร
ศูนย์อบรมธุดงคสถานปราจีนบุรี
๒๕
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ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์
กระแสความตื่นตัวในการเดินธุดงค์ธรรมชัย
เส้นทางประวัติศาสตร์ เส้นทางมหาปูชนียาจารย์
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

พระกล้ าธรรม โชติสปิ โฺ ป

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ด้ วยความเคารพยิ่ง
กระผม พระกล้ าธรรม โชติสปิ โฺ ป (แปลว่า ผู้มี
ศิลปะอันโชติชว่ ง,
ผู้มีศิลปะแห่งการหยุดใจ)
หัวหน้ าศูนย์อบรมวัดแม่ปั๋ง (อยูใ่ กล้ ๆ วัดดอยแม่
ปั๋ งของพระเดชพระคุณหลวงปู่ แหวน สุจิณฺโณ)
อ�ำเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่ ขอกราบรายงาน
บรรยากาศของการเดิ น ธุ ด งค์ ธ รรมชั ย ครั ง้
ประวัตศิ าสตร์ ครับ
นั บ ตั ง้ แต่ พ ระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ ได้
เมตตาประกาศรั บอาสาพุทธบุตรทหารกล้ าแห่ง
กองทัพธรรม จ�ำนวน 1,000 รูป เพื่อเข้ าร่วมเดิน
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ธุดงค์ธรรมชัยในเส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ เมื่อวัน
อาทิตย์ต้นเดือนที่ 4 กันยายน พ.ศ.2554 ที่ผา่ นมา
ส่งผลให้ พระธรรมทายาท ณ ศูนย์อบรมที่กระผม
ดูแลอยู่ เกิดความตื่นตัวเป็ นอย่างยิ่งในการปฏิบตั ิ
ธรรมครับ หลายรูปตังใจบ�
้ ำเพ็ญสมณธรรมเพิ่มยิ่ง
ขึ ้น จากเดิมกระผมจะให้ ทกุ รูปเข้ าจ�ำวัดตังแต่
้ เวลา
สี่ทมุ่ แต่ก็มีหลายรูปได้ ขออนุญาตบ�ำเพ็ญสมณ
ธรรมเพิ่มขึ ้นไปถึงเวลาเที่ยงคืน เพื่อหวังที่จะเป็ น
ห นึ่ ง ใ น พั น รู ป ที่ ไ ด้ เ ดิ น ธุ ด ง ค์ ธ ร ร ม ชั ย ค รั ้ง
ประวัตศิ าสตร์ ในครัง้ นี ้ครับ
นอกจากนี ้ กระแสแห่งการปฏิบตั ธิ รรม
เพื่อน้ อมบูชาธรรมถวายมหาปูชนียาจารย์ ไม่ได้ มี
เพียงแต่เหล่าพระธรรมทายาทเท่านันครั
้ บ แม้ แต่
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พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระผู้ปราบมาร
ข้ อมูลเบื ้องต้ น
เส้ นทางมหาปูชนียาจารย์
เส้ นทางมหาปู ช นี ย าจารย์
พระเดชพระคุ ณ หลวงปู่ วั ด ปากน� ำ้
ภาษี เจริ ญ พระมงคลเทพมุนี (สด
จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร มีสถานที่
ส�ำคัญ ดังต่อไปนี ้
1.สถานที่เกิดรูปกายเนื ้อ แผ่น
ดินดอกบัว (Lotus Land) อ�ำเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่นี่
เป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สรณ์
สถานบ้ านเกิดของพระเดชพระคุณหล
วงปู่ ฯ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด
จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
พระเดชพระคุ ณ หลวงปู่ วั ด
ปากน� ้ำภาษี เจริ ญ พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ได้ ถือ
ก�ำเนิดขึ ้นบนแผ่นดินกลางน� ้ำ รูปทรง
แผนที่เส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ พระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน� ้ำภาษี เจริ ญ
ใบบัว ริ มคลองสองพี่น้อง ซึง่ อยูต่ รง
พระอาจารย์, พระพี่เลี ้ยงทุกรูปในศูนย์อบรมของ ข้ ามกับวัดสองพี่น้อง ในท้ องที่ต�ำบลสองพี่น้อง
กระผม พร้ อมทังเพื
้ ่อนสหธรรมิกจากอีกหลายศูนย์ อ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พระเดช
อบรม ล้ วนตังใจบ�
้ ำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่ พระคุณหลวงปู่ ฯ ได้ เรี ยนหนังสือเป็ นครัง้ แรกเมื่อ
อย่างอุกฤษฏ์ ปรารถนาที่จะเป็ นหนึง่ ในพันรูปผู้มี อายุ 9 ปี ที่วดั สองพี่น้อง ซึง่ น้ าชายของท่านได้ บวช
บุญใหญ่ ในรุ่นบุกเบิกสถาปนาการเดินธุดงค์ธรรม เป็ นพระภิกษุอยูท่ ี่วดั แห่งนี ้ ต่อมา พระน้ าชายของ
พระเดช
ชัยในเส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ด้วยครับ ซึง่ ทุกรูป ท่านได้ ย้ายไปจ�ำพรรษาที่วดั หัวโพธิ์
ล้ วนเห็นพ้ องต้ องกันว่า “บุญนี ้เป็ นบุญใหญ่มากไม่ พระคุณหลวงปู่ ฯจึงติดตามไปเรี ยนหนังสืออยู่ใน
อยากพลาดด้ วยประการทังปวง”
้
ดังนัน้ กระผมจึง ส�ำนักของพระภิกษุ จากนัน้ พระเดชพระคุณหลวง
กราบขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวง ปู่ ฯได้ ย้ า ยจากวัด หัว โพธิ์ ไ ปเรี ย นหนัง สื อ ที่ ส� ำ นัก
พ่อ ได้ เมตตาอนุญาตให้ พระอาจารย์, พระพี่เลี ้ยง ของพระอาจารย์ทรัพย์ เจ้ าอาวาสวัดบางปลา
2. สถานที่เกิดในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง
ได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการเดินธุดงค์ธรรมชัยครั ง้
จังหวัดสุพรรณบุรี
ประวัตศิ าสตร์ ครัง้ ส�ำคัญในชีวิตในครัง้ นี ้ด้ วยครับ
วัดสองพี่น้อง
ตังอยู
้ อ่ �ำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่ส�ำคัญของวัด ได้ แก่
กราบคารวะด้ วยความเคารพอย่างสูง
- วิหารพระพุทธไสยาสน์ หรื อเรี ยกกันว่า “พระนอน
พระกล้ าธรรม โชติสปิ โฺ ป
๒๗
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วัดปากน� ้ำภาษี เจริ ญ กรุงเทพมหานคร

ใหญ่” ถือเป็ นพระพุทธรูปเก่าแก่ควู่ ดั สองพี่น้อง
- พระธาตุเจดีย์ศรี สงั ฆราชา อุภยั ภาดารามสถิต
บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้ า
28
พระองค์
3. สถานที่เกิดรูปกายธรรม (ธรรมกาย)
หรื อสถานที่บรรลุธรรม วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง
วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง ตังอยู
้ ร่ ิ มคลอง
บางกอกน้ อยฝั่ งตะวันตก บริ เวณหมู่ 4 ต�ำบลบางคู
เวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็ นวัดเก่า
แก่ สร้ างมาตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลาย ที่ยงั คง
อนุรักษ์ โบราณสถานไว้ ในสภาพสมบูรณ์ คงไว้ ซงึ่
ภู มิ ปั ญญาและศิ ล ปะอั น งดงามล� ำ้ ค่ า ของ
บรรพบุรุษไทย ประวัตคิ วามเป็ นมาของวัด และผู้
สร้ างวัด ไม่ปรากฏแน่ชดั แต่มีเรื่ องเล่าในหนังสือ
วัดทัว่ ราชอาณาจักร เล่ม 2 (พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2526)
ความว่า...พระมหากษัตริ ย์ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
เคยเสด็จมาประทับอยูบ่ ริ เวณที่ตงวั
ั ้ ดแห่งนี ้ ภาย
หลังทรงยกที่ดนิ ให้ สร้ างเป็ นวัด โดยโปรดเกล้ าฯให้
สร้ างถาวรวัตถุที่เป็ นศิลปกรรมแบบอยุธยา
มี
เอกลักษณ์ คือ อุโบสถเป็ นรูปทรงเรื อส�ำเภา อัน
หมายถึ ง การเดิ น ทางสัญ จรและการค้ า ในอดี ต
วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณปี
พ.ศ.2300 ได้ รับพระราชทานวิสงุ คามสีมา เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ.2310
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4.สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกาย
(หลังบรรลุธรรมครัง้ แรก) วัด
บางปลา อ�ำเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม
วัดบางปลา
เป็ นวัด
ราษฎร์
สังกัดคณะสงฆ์มหา
นิกาย เป็ นวัดเก่าแก่ ไม่สามารถ
ค้ นหาหลักฐานได้ ว่าสร้ างขึน้ ใน
สมัยใด แต่จากสภาพของวิหาร
ซึง่ มีอายุเก่าแก่มาก และจากค�ำ
บอกเล่าที่บอกสืบต่อกันมา พอ
จะสรุปความได้ วา่ วัดแห่งนี ้สร้ าง
ขึ ้นก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (ประมาณอายุของวัด
จากวิ ห ารเก่ า แก่ ซึ่ง มี ลัก ษณะคล้ า ยกับ ศิ ล ปะใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย-ช่วงต้ นรัตนโกสินทร์ และ
จากเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวข้ องกับอายุของวัด คือ
นิราศของสุนทรภู่ ซึง่ ได้ กล่าวไว้ ในตอนที่ลอ่ งเรื อ
ผ่านมาทางปากคลองบางปลา) เนื่องจากพื ้นที่ตงั ้
ของวัดแห่งนี ้อยูต่ ดิ กับแม่น� ้ำนครชัยศรี และคลอง
บางปลา (ปากคลอง) ชาวบ้ านจึงมักเรี ยกว่า "วัด
บางปลา" จนติดปาก กลายเป็ นชื่อของวัดมาจนถึง
ทุกวันนี ้
5. สถานที่ท�ำวิชชาปราบมาร (จนกระทัง่
ละสังขาร) วัดปากน� ้ำภาษี เจริ ญ กรุงเทพมหานคร
วัดปากน� ้ำภาษี เจริ ญ เป็ นพระอารามหลวง
ชันตรี
้ ตังอยู
้ ่ ณ ที่ราบลุม่ บางกอกซึง่ เป็ นส่วนหนึง่
ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น� ้ำเจ้ าพระยา ริ ม
คลองหลวงหรื อคลองบางกอกใหญ่
ซึง่ เป็ นล�ำ
แม่น� ้ำเจ้ าพระยาเดิม ก่อนที่จะมีการขุดคลองลัด
หน้ าวัดอรุณราชวราราม และกลายเป็ นล�ำแม่น� ้ำ
เจ้ าพระยาในปั จจุบนั
เนื่องจากวัดปากน� ้ำ
ภาษี เจริ ญ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณปากคลองด่านที่แยกไป
จากคลองบางหลวง ชื่อของวัดจึงถูกเรี ยกขานตาม
ต�ำบลที่ตงว่
ั ้ า “วัดปากน� ้ำ” ซึง่ ชื่อนี ้มีปรากฏเรี ยกใช้
ในจดหมายเหตุโบราณหลายฉบับ แต่ได้ พบชื่อ
ของวัดที่แปลกออกไปในแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2453
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และ พ.ศ.2474 ว่า “วัดสมุทธาราม” แต่ไม่เป็ นที่
นิยมเรี ยกขานกัน คงเรี ยกว่า “วัดปากน� ้ำ” มาโดย
ตลอด ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ มีการขุดคลอง
ภาษี เจริ ญที่ข้างวัดด้ านทิศตะวันตก วัดจึงมีล�ำน� ้ำ
หลักล้ อมอยูท่ งั ้ 3 ด้ าน ส่วนด้ านใต้ เป็ นคลองเล็ก
แสดงอาณาเขตของวัดในสมัยนัน้
วัดปากน� ้ำภาษี เจริ ญ เป็ นวัดโบราณ สร้ าง
มาตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุธยาตอนกลาง (ระหว่าง
พ.ศ.2031-2172) สถาปนาโดยพระราชวงศ์ในสมัย
กรุงศรี อยุธยา แต่ไม่ปรากฏพระนามแน่ชดั เป็ นวัด
ประจ�ำหัวเมืองธนบุรี ปรากฏในต�ำนานเรื่ องวัตถุ
สถานต่างๆ หลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณ
สถานภายในวัดมีอายุย้อนไปถึงสมัยอยุธยาตอน
กลาง (สถาปั ตยกรรมและศิลปวัตถุที่อยูค่ วู่ ดั มา
ตัวอย่างเช่น หอพระไตรปิ ฎก, ตู้พระไตรปิ ฎกทรง
บุษบก ล้ วนเป็ นฝี มือช่างหลวงในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช
แม้ พระอุโบสถก็ใช้ วิธีการ
ก่อสร้ างในสมัยนัน)
้
เมื่ อ พระเดชพระคุ ณ หลวงปู่ ฯได้ มารั บ
ต�ำแหน่งเจ้ าอาวาส
ท่านได้ กวดขันพระภิกษุสามเณรให้ ปฏิ บั ติ ต ามพระธรรมวิ นั ย อย่ า ง
เคร่งครัด มีการสอนสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน, ส่ง
เสริ มการศึกษาพระปริ ยตั ธิ รรม ด้ วยการตังส�
้ ำนัก
เรี ยน ทังนั
้ กธรรมและบาลี, สร้ างโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรมที่ทนั สมัยที่สดุ ในสมัยนัน้ ท�ำให้ มีพระภิกษุสามเณรและสาธุ ช นเข้ า มาขอศึก ษาและปฏิ บัติ
ธรรมเป็ นจ�ำนวนมาก วัดปากน� ้ำภาษี เจริ ญ จึง
เจริ ญขึ ้นมาโดยล�ำดับ จนกลายเป็ นศูนย์กลางการ
ปฏิบตั ธิ รรม และเป็ นศูนย์กลางการศึกษาบาลี
6. สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย (เผยแผ่
พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทัว่ โลก) วัดพระ
ธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
ย้ อนอดีตไปเมื่อวันเพ็ญขึ ้น 15 ค�่ำ เดือน
10 พุทธศักราช 2460 พระเดชพระคุณหลวงปู่ วัด
ปากน� ้ำภาษี เจริ ญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระผู้ปราบมาร ได้ อทุ ิศชีวิตปฏิบตั ธิ รรมจนค้ นพบ
วิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า นับจาก

นันมา
้
ท่านได้ ทมุ่ ชีวิตเป็ นเดิมพันเผยแผ่วิชชา
ธรรมกาย จนมีผ้ สู นใจมาศึกษาและฝากตัวเป็ น
ศิษย์เป็ นจ�ำนวนมาก หนึง่ ในบรรดาศิษย์ที่ประสบ
ความส� ำ เร็ จ อย่ า งยอดเยี่ ย มในการศึ ก ษาวิ ช ชา
ธรรมกาย ชันสู
้ ง คือ คุณยายอาจารย์มหารัตน
อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้เคยได้ รับค�ำชมจากพระ
เดชพระคุณหลวงปู่ ฯว่า "ลูกจันทร์ นี ้...หนึง่ ไม่มีสอง"
หลั ง จากที่ พ ระเดชพระคุ ณ หลวงปู่ ฯ
มรณภาพแล้ ว คุณยายอาจารย์ได้ เผยแผ่วิชชา
ธรรมกายสืบต่อมาตามค�ำสัง่ ของท่าน จนกระทัง่ มี
นิสิตผู้ซึ่งรั กการปฏิบตั ิธรรมอย่างทุ่มเทชีวิตจิตใจ
มาฝากตัวเป็ นศิษย์ของคุณยายอาจารย์ และมีผล
การปฏิบตั ธิ รรมที่ดีเยี่ยม ต่อมา นิสติ ผู้นนได้
ั้
อุปสมบทเป็ นพระภิกษุ มีฉายาว่า "ธัมมชโย" นับแต่
นันมา
้
พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยได้ อบรม
สัง่ สอนธรรมปฏิบตั ิแก่สาธุชนที่บ้านธรรมประสิทธิ์
ในเขตวัดปากน� ้ำภาษี เจริ ญ โดยมีผ้ สู นใจมาปฏิบตั ิ
ธรรมกับท่านอย่างเนืองแน่น
ในปี พ.ศ.2513 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ธัมมชโย, คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์
ขนนกยูง และหมูค่ ณะ ได้ ก่อตังวั
้ ดพระธรรมกาย
ขึ ้นที่ต�ำบลคลองสาม อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อรองรับผู้มาปฏิบตั ธิ รรมที่เพิ่มจ�ำนวน
ขึ ้นเรื่ อยๆ
และเพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทัว่ โลก โดยมีปณิธานอัน
แน่วแน่ที่จะ "สร้ างวัดให้ เป็ นวัด สร้ างพระให้ เป็ น
พระแท้ และสร้ างคนให้ เป็ นคนดี"
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (หล
วงพ่อธัมมชโย) ได้ อทุ ิศชีวิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา
วิชชาธรรมกาย ไปทัว่ โลก เพื่อสานต่อมโนปณิธาน
ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน� ำ้ ภาษี เจริ ญ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขน
นกยูง ในการสร้ างสันติภาพให้ บงั เกิดขึ ้นแก่โลก
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นยํ นยติ เมธาวี นะยัง นะยะติ เมธาวี
นักปราชญ์ทั้งหลาย ย่อมแนะน�ำ
ในสิ่งดีดี ที่ควรแนะน�ำ
...................................
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