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ข่ าวบุญต่ างประเทศ งานบุญสงกรานต์ ต่างแดน
“วัดพระธรรมกำยแคลิฟอร์ เนีย จัดพิธีทอดผ้ ำป่ ำ”

๔

ข่ าวบุญในประเทศ
“ถ้ อยค�ำอันทรงคุณค่ำของพระพรหมดิลก”

๗

ผลการปฏิบตั ธิ รรมพระธรรมทายาท
“เคล็ดลับใจใส ต้ องสัมมำอะระหังทุกลมหำยใจ”

๙

ผลการปฏิบตั ธิ รรมพระธรรมทายาท
“ควำมสว่ำงใด สู้ควำมสว่ำงภำยในไม่ได้ ”

๑๑

ผลการปฏิบตั ธิ รรมอุบาสิกาแก้ วครู
“ผู้น�ำฟื น้ ฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 1”

๑๔

หลวงพ่ อตอบปั ญหา
“กำรขยำยพื ้นที่วดั พระธรรมกำย”

๑๙

เรื� องเด่ นจากปก วันคุ้มครองโลก
“ประมวลภำพวันคุ้มครองโลก 22 เมษำยน 2555”

๒๐

ธรรมะเพื�อประชาชน
“ทุกข์ในอเวจีมหำนรก”

๓๐

แรงบันดาลใจจากพระไตรปิ ฎก
“อุบำสิกำเสสวดี”

๓๓

5 ห้ องชีวติ เนรมิตนิสัย
“ห้ องรับประทำนอำหำร”
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งานบุญสงกรานตตางแดน

วัดพระธรรมกายแคลิฟอรเนีย จัดพิธีทอดผาปา
ส� ำ หรั บ ภำคเช้ ำ คณะกัล ยำณมิ ต ร
ทุกท่ำนได้ ร่วมกันปฏิบตั ธิ รรม เพื่อกลัน่
ใจให้ ใส หยุดนิ่ง และร่วมกันกล่ำวถวำย
ภัตตำหำรเป็ นสังฆทำน หลังจำกนันเป็
้ น
พิธีตกั บำตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึง่ ทุกท่ำนได้
ร่วมกันตักบำตรด้ วยใจใสๆ โดยมีกลั ยำณมิตร อำร์ ท บริ หำร และกัลยำณมิตรคนิดำ
กิตติอดุ ม เป็ นประธำนในพิธีตกั บำตรพระ
ส่วนในภำคบ่ำยเป็ นพิธีทอดผ้ ำป่ ำ
เนื่ อ งในสหวำระเดื อ นเกิ ด ประจ� ำ เดื อ น
เมษำยน โดยมีกลั ยำณมิตร จินตนำ
สุวรรณพฤกษำ และกัลยำณมิตรภคนำงค์
ชีรจินตน์ เป็ นประธำนในพิธีทอดผ้ ำป่ ำ
จำกนัน้ คณะกัล ยำณมิ ต รทุก ท่ำ นได้ ร่ ว ม
กัน ถวำยปั จ จัย และรั บ พรจำกคณะสงฆ์
ด้ วยควำมปลื ้มปิ ติในบุญกันทุกคน
ส� ำ หรั บ ภำคเช้ ำพระอำจำรย์ น� ำ
ปฏิบตั ธิ รรม ก่อนที่กลั ยำณมิตร ทิพย์วรรณ เข็มบุญเลิศ จะได้ น�ำกล่ำวถวำย
ภัตตำหำรเป็ นสังฆทำน ส่วนสำธุชนร่วม
กันอธิษฐำนจิตโปรยกลีบกุหลำบเพื่อชีวิต
รำบรื่ นสดใส แล้ วตักบำตรแด่เนื ้อนำบุญ ถวำย
ภัตตำหำร และสวดมนต์ท�ำวัตรเช้ ำร่วมกัน
ส่ ว นภำคบ่ ำ ยเป็ นพิ ธี อุ ทิ ศ ส่ ว นบุ ญ ให้ กั บ
หมูญ
่ ำติ เชื่อมสำยบุญกับมหำปูชนียำจำรย์ ด้ วย
บุญหล่อหลวงปู่ ทองค�ำ โดยมีกลั ยำณมิตร แพง
และ กัลยำณมิตร ศรี บญ
ุ เรื อง อินทะรักษำ เป็ น
ประธำน จำกนันเป็
้ นพิธีช�ำระหนี ้สงฆ์
โดยมี

วัดพระธรรมกำยแคลิฟอร์ เนีย จัดพิธีทอดผ้ ำป่ ำ

วัดพระธรรมกำยจอร์ เจีย จัดงำนบุญวันอำทิตย์

กัลยำณมิตรนำยแพทย์สนุ นั ท์ และกัลยำณมิตร
สมบัติ วงศ์เกษมศิริ เป็ นผู้น�ำกล่ำว ส่วนพิธีขอ
ขมำผู้มีพระคุณ มีกลั ยำณมิตรเจ สมทรัพย์ และ
กัลยำณมิตรบุญชัย บุญผล เป็ นผู้น�ำกล่ำว จำก
นันทุ
้ กท่ำนได้ ร่วมกันรดน� ้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องใน
เทศกำลสงกรำนต์ ซึง่ สร้ ำงควำมเบิกบำนใจให้ กบั
ผู้ที่มำร่วมงำนบุญทุกคน

๔

www.kalyanamitra.org

บริ โภค และถวำยปั จจัยร่วมบุญหล่อ
หลวงปู่ ทองค�ำ พระผู้ปรำบมำร
ใน
เทศกำลสงกรำนต์ ปี ใหม่ไทย จำกนันได้
้
ร่วมกันก่อเจดีย์ทรำย ซึง่ ในโอกำสนี ้พระอำจำรย์ได้ แสดงธรรมถึงอำนิสงส์ของกำร
ก่อพระเจดีย์ทรำยบูชำพระสัมมำสัมพุทธ
เจ้ ำ และกล่ำวค�ำอธิษฐำนจิต
วัดพระธรรมกำยนำงำโน่ จัดกิจกรรมวันสงกรำนต์

วัดพระธรรมกำยมินเนโซต้ ำ จัดกิจกรรมวันสงกรำนต์

ส�ำหรับพิธีกรรมเริ่ มด้ วยพิธีตกั บำตร พิธี
กล่ำวค�ำถวำยภัตตำหำรเป็ นสังฆทำน ซึง่ ผู้น�ำกล่ำว
คือ กัลยำณมิตรวริ ยำ โมโมเซะ กัลยำณมิตร
กรรณิกำร์ เครื่ องพนัส และกัลยำณมิตร โทชิอำกิ
โมโมเซะ จำกนันทุ
้ กท่ำนได้ ร่วมกันถวำยภัตตำหำร
เพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ หอฉันคุณยำยฯ และ
สวดมนต์ท�ำวัตรเช้ ำร่วมกัน
เมื่อถึงเวลำสว่ำง ทุกท่ำนก็ได้ ร่วมกันปฏิบตั ิ
ธรรม ผ่ำนสัญญำณถ่ำยทอดสดทำงช่อง DMC
ก่อนที่ จะประกอบพิธีถวำยกองทุนเครื่ องอุปโภค

ส่ ว นภำคบ่ ำ ยเป็ นพิ ธี บุ พ เปตพลี
อุทิ ศ ส่ว นกุศ ลให้ แ ก่ บ รรพบุรุ ษ ผู้ล่ว งลับ
ไปแล้ ว โดยมีกลั ยำณมิตรวริ ยำ โมโม
เซะ จุดเทียนธูปบูชำพระรัตนตรัย จำก
นันพระอำจำรย์
้
ได้ น�ำสำธุชนสรงน� ้ำพระธรรมกำย และสรงน� ้ำรูปหล่อหลวงปู่ แก้ ว
ใส ด้ วยควำมปลื ้มปิ ติในบุญกันทุกคน
ส� ำ หรั บ ภำคเช้ ำพระอำจำรย์ น� ำ
สำธุชน สวดมนต์ท�ำวัตรเช้ ำ และเจริ ญ
สมำธิภำวนำ จำกนันกั
้ ลยำณมิตรวำยุ
และกัลยำณมิตรอำ-รัตนจิตตำ น�ำกล่ำว
ค�ำอำรำธนำศีล และถวำยสังฆทำน ส่วน
สำธุ ช นทุ ก ท่ ำ นก็ ร่ ว มกั น ตัก บำตรและ
ถวำยภัตตำหำรแด่คณะสงฆ์
ส่ ว นภำคบ่ ำ ยเป็ นพิ ธี อั ญ เชิ ญ
ผ้ ำป่ ำเข้ ำสูศ่ นู ย์กลำงพิธี พระอำจำรย์น�ำเจริ ญ
สมำธิภำวนำ กัลยำณมิตรหวำน ธรรม น�ำกล่ำว
ค�ำทอดผ้ ำป่ ำ, กัลยำณมิตรวำยุรี วอระสำร และ
กัลยำณมิตร
บัวจีน เย็ง, เป็ นประธำนในพิธี
อุทิศส่วนกุศล ส่วนประธำนถวำยคิลำนเภสัช คือ
กัลยำณมิตร นำรี บุญตำ และกัลยำณมิตรบุญมำ
สภำพมีไซ, ด้ ำนประธำนปล่อยสัตว์และปล่อยนก
คือ กัลยำณมิตรมำลี ธรรมวงษำ และกัลยำณมิตร
ภูทอน สำย-สมบัติ จำกนันทุ
้ กท่ำนได้ ร่วมพิธีก่อ
เจดีย์ทรำยและพิธีช�ำระหนี ้สงฆ์ โดยมีกลั ยำณมิตร
สุสำดำ สุทธำ และกัลยำณมิตร คิม อนันตพงษ์
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วัดพระธรรมกำยลอนดอน จัดปฏิบตั ธิ รรมร้ ำนอำหำรไทยสวัสดี

เป็ นผู้แทนน�ำกล่ำว และในโอกำสนี ้พระอำจำรย์
มหำสงวน
สุริยวังโส ได้ แสดงธรรมเรื่ อง
คุณสมบัติของบุญ
ก่อนที่ทกุ ท่ำนจะได้ ร่วมพิธี
สรงน� ้ำพระพุทธรูปและผู้สงู อำยุ เพื่อควำมเป็ นสิริ
มงคลในวันขึ ้นปี ใหม่ของชำวไทย
ร้ ำนอำหำรไทยสวัสดี เกำะเกินซี่ ประเทศ
อังกฤษ
ได้ จดั งำนท�ำบุญหล่อทองหลวงปู่ วัด
ปำกน� ้ำภำษี เจริ ญ ซึง่ ภำยในงำน กัลยำณมิตร
มำยำวตี วงษำรักษ์ เจ้ ำของร้ ำนสวัสดี ได้ นิมนต์
พระอำจำรย์ธรรมสำร จิตฺตำภรโณ จำกวัดพระ
ธรรมกำยลอนดอน มำเป็ นเนื ้อนำบุญ ซึง่ พระ
อำจำรย์ได้ น�ำนัง่ สมำธิ และเจริ ญพระพุทธมนต์
เพื่อควำมเป็ นสิริมงคลในเทศกำลสงกรำนต์ปีใหม่
ไทย จำกนันสำธุ
้ ชนทุกท่ำนได้ ร่วมตักบำตรและ
ร่วมถวำยภัตตำหำรแด่พระอำจำรย์ ส่วนในภำค
บ่ำยร่ วมกันถวำยผ้ ำป่ ำทองค� ำเพื่ อร่ วมบุญหล่อ
หลวงปู่ วัดปำกน� ้ำภำษี เจริ ญ ซึง่ ในโอกำสนี ้พระ

อำจำรย์ได้ บรรยำยธรรมเรื่ องอำนุภำพพระผู้ปรำบ
มำร
13-15 เม.ย.55 และในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ที่
ผ่ำนมำ วัดพระธรรมกำยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ก็ได้ จดั ให้ มีกำรปฎิบตั ิธรรมประจ�ำเดือน หรื อ ธุดงค์
แก้ ว เพื่อให้ ลกู พระธัมฯ ชำวอังกฤษ ได้ มีโอกำส
สร้ ำงควำมดี ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม มีเวลำมำท�ำใจ
หยุด ใจนิ่ง เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ตวั เองได้ รักษำ ศีล
8 กลัน่ กำย วำจำ ใจ ให้ ใส สะอำด บริ สทุ ธิ์ ซึง่ ใน
โอกำสนี ้ สำธุชนได้ ร่วมพิธีสรงน� ้ำพระและรดน� ้ำ
ด�ำหัวผู้ใหญ่ เพื่อขอพรในวันปี ใหม่ นอกจำกนี ้ทำง
วัดพระธรรมกำยลอนดอน ก็ได้ จดั ติวธรรมศึกษำ
เพื่อให้ ผ้ สู อบได้ เตรี ยมตัวด้ วย
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ถ้อยคําอันทรงคุณคาของพระพรหมดิลก
เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2555
ถอยคําอันทรงคุณคาพระมหาเถระ
: พระพรหมดิลก

กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะภาค 14
เจาอาวาสวัดสามพระยา

"ในยุคสังคมในปั จจุบนั นี ้ พระพุทธศำสนำ
ของเรำ ต้ องกำรบุคคล เช่น พระเดชพระคุณเป็ น
อย่ำงยิ่ง เพรำะฉะนันในปั
้ จจุบนั นี ้จึงที่ปรำกฏได้
ว่ำ พระพุทธศำสนำที่มีกำรปลุกกระแสขึ ้นก็เพรำะ
อำศัยพระเดชพระคุณเป็ นผู้ปลุกกระแส และให้
พระสงฆ์ในประเทศไทยของเรำ และพระสงฆ์ที่อยู่
ในต่ำงแดน และพุทธศำสนิกชนที่นบั ถือพระพุทธ
ศำสนำทัว่ โลก ได้ หนั มำสนใจพระพุทธศำสนำ และ
ร่วมใจกันอุปถัมถ์พระบวรพระพุทธศำสนำ
เพรำะฉะนั น้ ท่ ำ นพระเดชพระคุ ณ มี
สุขภำพแข็งแรงมำกขึ ้นเท่ำใด ก็จะท�ำประโยชน์
ให้ เกิดขึ ้น แก่พระพุทธศำสนำมำกขึ ้นเท่ำนัน้ จำก
กำรปฏิบตั ธิ รรมก็ดี จำกกำรธุดงค์ธรรมทำยำทก็
ดี หรื อกำรเดินธุดงค์ธรรมชัยก็ดี ที่พระเดชพระคุณ
ได้ ปฏิบตั มิ ำแล้ วข้ ำงต้ น
และมีกำรตักบำตร
1,000,000 รูป ที่ผำ่ นมำแล้ วก็ตำม ก็ปรำกฏ
ว่ ำ พุ ท ธศำสนิ ก ชนทัง้ หลำยได้ มี ค วำมสนใจต่ อ
พระพุทธศำสนำมำกขึ ้น
เพรำะฉะนันถ้
้ ำงำนนี ้ เรำจะกระท�ำติดต่อกันเป็ น
ประจ�ำทุกปี ๆ ก็จะเป็ นประโยชน์แก่พทุ ธศำสนิกชน
ก็จะท�ำให้ พุทธศำสนิกชนทัง้ หลำยได้ กลับมำดูแล
พระพุทธศำสนำมำกขึ ้น และจะได้ มองเห็นควำม
ส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ ว่ำเป็ นมรดกอันล� ้ำค่ำที่
เรำชำวพุทธควรจะรักษำเอำไว้ เป็ นมรดกทำงธรรม
ในประเทศไทยของเรำ และก็จะเป็ นมรดกทำงธรรม

พระพรหมดิลก : กรรมกำรมหำเถรสมำคม เจ้ ำคณะภำค 14
เจ้ ำอำวำสวัดสำมพระยำ

แก่ชำวโลกสืบต่อไป
เพรำะฉะนันงำนทุ
้
กสิง่ ทุกอย่ำงที่จะด�ำเนินไป
ด้ วยดีนี ้ ก็ต้องอำศัยพระเดชพระคุณจัดกิจกรรมใน
ทำงพระพุทธศำสนำให้ มำกขึ ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผลงำนที่พระเดชพระคุณได้ เริ่ มปฏิบตั ิมำตังแต่
้ เริ่ ม
ตักบำตรมำเป็ นระยะเวลำอันยำวนำนเช่นนี ้ เป็ น
ประโยชน์อนั เกิดขึ ้นแก่พระสงฆ์ของเรำ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งพระสงฆ์ในแดนใต้ ของเรำ ก็ได้ มีควำม
มัน่ อกมัน่ ใจว่ำเขำจะไม่ได้ อยูโ่ ดดดี่ยว โดยเฉพำะ
อย่ ำ งยิ่ ง ก็ มี พ ระเดชพระคุณ พระเทพญำณมหำ
มุนีพร้ อมด้ วยพุทธศำสนิกชนทัง้ หลำยที่ให้ ควำม
ห่วงใยในพระสงฆ์ในแดนใต้ และอยำกให้ แดนใต้
ของเรำสงบสุข มีควำมร่มเย็น
ดังนันควำมห่
้
วงใยที่ทำ่ นพระเดชพระคุณ
๗
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พระเทพญำณมหำมุนีนนั ้ จึงเป็ นพยำนทุกสิง่ ทุก
อย่ำงเพื่อให้ ได้ มั่นใจว่ำเรำทัง้ หมดในฐำนะที่เป็ น
พุทธศำสนิกชนและผู้ที่นับถื อศำสนำเรำจะไม่ทิง้
กัน ทังในยำมสุ
้
ขเรำก็จะมีสขุ ร่วมกัน ในควำมทุกข์
เรำก็จะมีควำมทุกข์ร่วมกัน เพรำะฉะนันผมเองจึ
้
ง
อยำกให้ พระเดชพระคุณนันมี
้ สขุ ภำพแข็งแรง ถ้ ำ
พระเดชพระคุณมีสขุ ภำพแข็งแรงอยูต่ รำบใด งำน
ของพระพุทธศำสนำก็จะด�ำเนินต่อไปไม่มีสะดุด
แม้ แต่นิดเดียว ขอให้ พระเดชพระคุณได้ ถนอมกำย
และรั ก ษำกำยของพระเดชพระคุณ ให้ มี สุข ภำพ
พลำนำมัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ เพื่อที่จะได้ ท�ำหน้ ำที่
แก่พระบวรพระพุทธศำสนำสืบต่อไป"

การเดินธุดงค์ในกรุงเทพ
"ในกำรเดินธุดงค์ คิดว่ำเป็ นสิง่ ที่ดี เพรำะว่ำ
ประชำชนทังหลำยไม่
้
ค่อยได้ ร้ ู กันว่ำเขำเดินธุดงค์
กันแบบไหน โดยมำกเรำจะเห็นแต่วำ่ พระเดินธุดงค์
รูปเดียว สองรูปบ้ ำง แต่วำ่ จะเดินยำวๆ นี ้ไม่มี เรำ
จะเห็นได้ ว่ำในส่วนของต่ำงประเทศเขำให้ ควำม

ภำพกำรเดินธุดงค์ ณ ใจกลำงเมือง กรุงเทพมหำนคร

สนใจในกำรเดินธุดงค์ธรรมชัย ก็มีนกั ข่ำวในหลำย
ประเทศเอำไปออกข่ำว เป็ นกำรส่งเสริ มสนับสนุน
เพรำะกิ จ กรรมในกำรเดิ น ธุ ด งค์ ข องพระเรำมี
กำรเดินเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยน�ำมำซึ่งศรั ทธำแก่
พุทธศำสนิกชนทังหลำยโดยทั
้
ว่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผู้ที่นบั ถือศำสนำอื่นก็ยงั ให้ ควำมสนใจในกำรเดิน
ธุดงค์ของวัดพระธรรมกำยได้ จดั ขึ ้น"
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เคล็ดลับใจใส ตองสัมมาอะระหังทุกลมหายใจ
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝนในฝนวิทยา

กรำบคำรวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคำรพอย่ำงสูง
กระผมพระธรรมทำยำท เอกธนัช รกฺขิตธมฺ
โม อำยุ 39 ปี ผมตังใจมำบวชเพื
้
่อเติมเต็มชีวิตลูก
ผู้ชำยให้ สมบูรณ์ และบวชเพื่อบูชำธรรมคุณยำย
อำจำรย์ฯครับ

ภำพวำดจำกประสบกำรณ์ภำยในของ

หลวงพ่อครับ สมัย พระธรรมทำยำท เอกธนัช รกฺขิตธมฺโม
เป็ นเด็ก ผมเคยบวชเป็ น
สำมเณร
เรี ยนปริ ยตั ิ
พระธรรมทำยำท เอกธนัช รกฺขิตธมฺโม
อยู่ที่ วัด ต่ ำ งจัง หวัด ครั บ
ตอนนั น้ ผมมี โ อกำสได้
อำทิตย์ ท�ำบุญทุกบุญ ชวนคนมำวัด ชวน
มำทัศ นศึ ก ษำที่ วัด พระ
คนมำบวช และผมยังนัง่ สมำธิทกุ วันอีกด้ วย
ธรรมกำยซึ่ง ตรงกับ ช่ ว ง
ครับ
ที่คณ
ุ ยำยอำจำรย์ฯ เป็ น
หลวงพ่อครับ ผมไม่ได้ ค้ นุ เคยกับคุณยำย
ประธำนกฐิ นพอดี ถือเป็ นครัง้ แรกในชีวิตของผมที่
อำจำรย์ฯเป็ นกำรส่วนตัว แต่พอบวชแล้ วผมนึกถึง
ได้ ร้ ูวำ่ คุณยำยอำจำรย์ฯ เป็ นใคร และผมยังได้ นงั่
สมำธิ กับหลวงพ่อด้ วยนะครับ ท�ำให้ ผมรู้จกั ภำว- คุณยำยฯ ตลอดเลยครับ นึกจนรู้สกึ ว่ำคุณยำยฯ
นำ สัมมำอะระหัง และรู้จกั ศูนย์กลำงกำยฐำนที่ 7 เป็ นส่วนหนึง่ ของลมหำยใจของผมไปแล้ ว พอได้
ครับ ผมบวชเป็ นสำมเณรอยูป่ ระมำณ 5 ปี ก็ลำ ฟั งเรื่ องรำวของคุณยำยฯไม่วำ่ กี่ครัง้ ต่อกี่ครัง้ ผม
สิกขำ แล้ วก็หำ่ งหำยไป ไม่ได้ มำวัดพระธรรมกำย จะรู้สกึ ซึ ้งใจในพระคุณของท่ำน คุณยำยฯ เป็ นผู้
อีกเลย จนกระทัง่ ปี 2553 มีผ้ นู �ำบุญชวนให้ มำวัด หญิงร่ำงเล็กๆ แต่สร้ ำงวัดที่ดีขนำดนี ้ได้ เป็ นเรื่ องที่
พระธรรมกำยอีก มำครำวนี ้..วัดเปลี่ยนแปลงไป น่ำทึง่ มำก ส่วนเรื่ องควำมสะอำด ควำมมีระเบียบ
้ ำตำม ไม่เพียงแต่ผม
มำก สวยงำมมำก ท�ำให้ ไม่วำ่ จะเดินไปตรงไหน ที่ทำ่ นสอนไว้ พอผมตังใจท�
้
บ แต่ท�ำให้ เวลำ
หรื อมองเห็นอะไรก็ประทับใจไปทุกอย่ำงเลยครับ จะมีระเบียบมำกขึ ้นเท่ำนันนะครั
ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมำผมก็มงุ่ หน้ ำสร้ ำงบำรมี และท�ำ นัง่ สมำธิ ใจของผมสงบง่ำยมำกขึ ้นด้ วย ผมคิดว่ำ
ุ ยำยฯสอนไว้ เป็ นเรื่ องที่ได้
ตำมค�ำสอนของหลวงพ่อทุกอย่ำง ผมมำวัดทุกวัน เรื่ องควำมสะอำดที่คณ
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กับจิตของเรำโดยตรง เป็ นกำรฝึ กสติอย่ำงแท้ จริ ง
ท�ำให้ สมำธิของผมก้ ำวหน้ ำขึ ้นเรื่ อยๆ ตอนนี ้เวลำ
นัง่ สมำธิ ผมจะนึกถึงคุณยำยฯ และภำวนำสัมมำ
อะระหังแบบเยอะๆ พอใจนิ่งแล้ ว ดวงแก้ วก็เกิดมำ
เลยครับ ผมเห็นดวงแก้ วอยูต่ รงศูนย์กลำงกำยฐำน
ที่ 7 เป็ นดวงเล็กๆ เท่ำกับเมล็ดถัว่ เขียว ที่แผ่แสง
สว่ำงเหมือนดวงตะวัน ขยำยใหญ่ออกมำเรื่ อยๆ
จนล้ นตัวผมไปไกลมำกๆ แล้ วผมก็ร้ ูสกึ เหมือน
กำยเรำ-จิตเรำเข้ ำไปผูกมัดกับดวงแก้ ว เป็ นหนึง่
เดียวกันกับดวงแก้ ว ตัวเรำก็ไม่มี สภำวะรอบๆ ตัว
ก็ไม่มี มีแต่ดวงแก้ วกับควำมสว่ำงเท่ำนันครั
้ บ ตอน
นันจิ
้ ตของผมสงบมำก แล้ วเวลำที่จิตสงบอย่ำงนี ้
ผมจะรู้สกึ สบำยใจจริ งๆ ท�ำให้ ผมมัน่ ใจมำกขึ ้น ว่ำ
ผมก�ำลังจะเป็ นพระแท้ อย่ำงสมบูรณ์แล้ วครับ พอ
เลิกนัง่ แล้ วดวงแก้ วก็ยงั อยู่ แล้ วไม่วำ่ จะท�ำอะไร
ผมจะภำวนำสัมมำอะระหังตลอดทุกลมหำยใจเข้ ำ
ออกก็วำ่ ได้ ครับ ท�ำให้ ดวงแก้ วยังอยูใ่ นกลำงท้ อง
แบบใสสว่ำงตลอดเวลำ ตอนนี ้จิตใจของผมสงบ
มำก เย็นมำก มีควำมสุขมำก และสำมำรถตัดเรื่ อง
ที่จะเข้ ำมำกระทบกระแทกใจได้ งำ่ ยๆ ไม่ผกู ไม่
ทุกข์ ไม่ฟ้ งมำกเหมื
ุ
อนเมื่อก่อนแล้ วครับ
หลวงพ่อครับ ตอนนี ้ผมก�ำลังอยูใ่ นขันฝึ
้ กฝน
อบรมตนเองให้ ดียิ่งๆ ขึ ้นในทุกๆ วัน ด้ วยกำรรักษำ
ศีล และกลัน่ ตัวเองให้ สะอำดบริ สทุ ธิ์ด้วยกำรนัง่
สมำธิให้ มำกขึ ้น เพื่อจะได้ มีโอกำสเป็ นส่วนหนึง่
ในขบวนธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญหลวงปู่ ทองค�ำไป
ยังวัดปำกน� ้ำ ภำษี เจริ ญ ส�ำหรับผมแล้ วถือว่ำบุญ
นี ้เป็ นบุญใหญ่มำก ผมคิดว่ำกำรได้ ร่วมในขบวน
อัญเชิญหลวงปู่ ทองค�ำ
ถือเป็ นกำรเกิดที่
สมบูรณ์อย่ำงที่สดุ แล้ วในชำตินี ้ของผม ผมจึงตังใจ
้
มำกที่จะต้ องเป็ นหนึ่งในประวัติศำสตร์ ครัง้ ส�ำคัญ
นี ้ให้ ได้ ครับ
สุดท้ ำยนี ้ ผมขอกรำบคำรวะหลวงพ่อ ด้ วย
ควำมเคำรพเลื่อมใส
ขอบพระคุณหลวงพ่อที่
เมตตำจัดโครงกำรต่ำงๆขึ ้นท�ำให้ ผมและทุกๆคนได้
๑๐

พระธรรมทำยำท เอกธนัช รกฺขิตธมฺโม ในท่ำ Peace Position

บุญใหญ่ ได้ สร้ ำงบำรมีอย่ำงต่อเนื่อง ผมว่ำหลวง
พ่อไม่ใช่บคุ คลธรรมดำ แต่เป็ นบุคคลมหัศจรรย์ที่
ท�ำให้ โลกสว่ำง ผมขอติดตำมสร้ ำงบำรมีกบั หลวง
พ่อไปทุกชำติ จนถึงที่สดุ แห่งธรรมครับ
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ความสวางใด สูความสวางภายในไมได
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝนในฝนวิทยา

กรำบคำรวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคำรพอย่ำงสูง
1. กระผมพระธรรมทำยำท อภิรักษ์ อตฺตำรกฺโข อำยุ 46 ปี ลูกพระธัมฯพันธ์แท้ ที่ไม่เกี่ยง
เรื่ องกำรสร้ ำงบุญสร้ ำงบำรมีครับ ก่อนมำบวชผม
ท�ำงำนเป็ นรองประธำนอำวุโส ประจ�ำบริ ษัทหลัก
ทรัพย์ขนำดใหญ่ ติดอันดับโลกแห่งหนึง่
แล้ ว
กำรบวชครัง้ นี ้ก็เป็ นครัง้ ที่ 3 ในชีวิตของผมแล้ ว
ครับ ครัง้ แรก..ผมบวชในโครงกำรธรรมทำยำท
ภำคฤดูร้อน รุ่นที่ 23, ครัง้ ที่สอง..บวชในรุ่นอันเชิญ
พระบรมพุทธเจ้ ำ (ปี 2541), และครัง้ นี ้..ตังใจบวช
้
เพื่อบูชำธรรมคุณยำยอำจำรย์ฯ ครับ
หลวงพ่อครับ ตังแต่
้ ได้ ร้ ูจกั หลวงพ่อ รู้จกั
วัดพระธรรมกำย ผมก็ตงใจปฏิ
ั้
บตั ธิ รรมอย่ำงต่อ
เนื่อง โดยนัง่ สมำธิ เป็ นประจ�ำทุกวัน นับไปนับมำ
ก็ 18 ปี แล้ วครับ ซึง่ ท�ำให้ ผมได้ พบกับที่พงึ่ ที่แท้
จริ ง คือองค์พระภำยในครับ
กำรมำบวชครัง้
นี ้ ผมมีควำมปรำรถนำที่อยำกจะได้ บญ
ุ กับคุณ
ยำยอำจำรย์ฯเป็ นอย่ำงมำก แล้ วผมก็เคยได้ ยินที่
หลวงพ่อพูดว่ำ “ถ้ ำท�ำบุญกับยำยก็อย่ำลืมนึกถึง
ยำย” ดังนันไม่
้ วำ่ จะท�ำอะไร ผมจะมีคณ
ุ ยำยฯอยู่
ในใจเสมอครับ แล้ วเวลำนัง่ สมำธิ ผมก็จะแตะใจ
เบำๆที่ศนู ย์กลำงกำยฐำนที่ 7 นึกถึงคุณยำยฯเป็ น
หลัก วำงใจเหมือนไม่มีแรงกดดันใดๆ แป๊ บเดียว
ผมก็สมั ผัสได้ ถงึ ควำมสบำย เหมือนตัวของเรำเป็ น
อะไรที่เบำๆ ลอยอยูก่ ลำงอวกำศ แล้ วผมก็มอง

พระธรรมทำยำท
อภิรักษ์ อตฺตำรกฺโข

เห็นองค์ พระมีขนำด
ใหญ่เท่ำกับตัวผม มี
ผิวกำย ใสสว่ำงยิ่ง
กว่ำเพชร ยิ่งกว่ำ
ภำยในของ
อำกำศ ก�ำลังผุด ภำพวำดจำกประสบกำรณ์
พระอภิรักษ์ อตฺตำรกฺโข
ซ้ อ นต่ อ ๆกัน ออกไป
เร็ วมำก ในขณะนันผมจะรู
้
้ สกึ ว่ำใจของผม แนบ
แน่นอยูก่ บั องค์พระ ที่เต็มไปด้ วยควำมสว่ำง ที่
สะอำดในสะอำด เหมือนเรำได้ ฟอกตัวอยูก่ บั ควำม
สะอำดนันเป็
้ นล้ ำนๆ ครัง้ ยิ่งท�ำให้ ผมรู้สกึ มีควำม
บริ สทุ ธิ์สะอำดในศีล รำวกับว่ำได้ ผำ่ นเครื่ องกรอง
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นับจ�ำนวนครัง้ ไม่ถ้วน ผมรู้สกึ ปี ติเอ่อล้ นท่วมท้ นใจ
และอยากให้ ทกุ ๆคนนัง่ สมาธิ ให้ ได้ พบกับความปี ติ
แบบนี ้ จะได้ ชว่ ยหลวงพ่อแผ่ขยายสันติสขุ ภายใน
รับรองว่าโลกต้ องสว่างอย่างแน่นอนเลยครับ
ผมอยากเชิ ญ ชวนชายแมนแมนให้ มา
บวชในโครงการของหลวงพ่อกันเยอะๆ ผมรับรอง
ว่าทุกคนจะต้ องประทับใจ เพราะเราจะได้ อะไร
ดีๆ มากมายจนคาดไม่ถงึ ซึง่ ความสุขภายนอก
หรื อจะสู้ความสุขจากภายใน และความสว่างของ
ดวงตะวันก็ส้ คู วามสว่างเมื่อใจหยุดนิ่งไม่ได้ ถ้ า
เราได้ บวช ได้ เข้ าถึงองค์พระ เราก็จะได้ ร้ ูวา่ อะไร
คือสิง่ ที่เราต้ องการอย่างแท้ จริ งในชีวิตครับ
2. กระผมพระธรรมทายาท ปิ ยทัศน์ จิรภทฺโท อายุ 40 ปี ผมเป็ นคนชอบปฏิบตั ธิ รรมมาก
ครับ ซึง่ ก่อนจะมาบวชผมนัง่ สมาธิแบบอาณาปาณสติทกุ วัน เกือบ 1 ปี แล้ วครับ
หลวงพ่อครับ ผมมีอาชีพเป็ นคุณครูผ้ ใู ห้
แสงสว่าง จึงท�ำให้ ได้ ร้ ูจกั วัดพระธรรมกาย ผ่าน
ทางโครงการเด็กดี V-Star ครัง้ แรกที่ผมเห็นตัว
โครงการ โดยเฉพาะเรื่ องกิจวัตร 10 ประการ ผม
คิดว่าเป็ นหลักสูตรจากทางกระทรวง แต่พอรู้วา่
เป็ นของวัดพระธรรมกาย ผมนี ้..ทึง่ มากครับ เพราะ
เป็ นการปฏิบตั ทิ ี่มหัศจรรย์
เป็ นการปลูกฝั งให้
เด็กๆ มีคณ
ุ ธรรมแบบหยัง่ รากลึก แล้ วยังท�ำให้
บ้ าน วัด โรงเรี ยน หลอมรวมเป็ นหนึง่ เดียวกันด้ วย
แล้ วพอผมได้ มาบวชในโครงการ 103 ปี คุณยาย
อาจารย์ฯ ได้ มาฝึ กเป็ นพระแท้ ด้วยตัวเอง ก็ยิ่ง
ท�ำให้ ผมรู้สกึ ว่าวัดพระธรรมกาย ไม่ใช่วดั ธรรมดาๆ
เพราะมีระบบระเบียบทุกอย่าง สอนทุกอย่างตังแต่
้
เรื่ องยืน เรื่ องเดิน ไปจนถึงเรื่ องของใจครับ
หลวงพ่อครับ ผมยังเป็ นพระใหม่ เป็ น
นักเรี ยนใหม่ แล้ วผมก็เพิ่งจะเคยได้ ยินค�ำว่าวิชชา
ธรรมกาย แต่ผมก็โชคดีมาก ที่หลวงพ่อเมตตามา
๑๒

พระธรรมทายาท อภิรักษ์ อตฺตารกฺโข
ในท่า Peace Position

น�ำพระธรรมทายาทนัง่ สมาธิ ถึงที่หมูบ่ ้ านบรรลุ
ธรรม ผมรู้สกึ ว่าหลวงพ่อเอาใจใส่พวกเรามากๆ
ท�ำให้ พระธรรมทายาทปลื ้มไปตามๆ กันเลยครับ
แล้ วโครงการนีย้ ังมีพระอาจารย์ -พระพี่เลี ้ยงคอย
แนะน�ำ คอยดูแลพวกผมเป็ นอย่างดี แล้ วยังคอย
เตือนสติให้ พวกผมรั กษาใจนึกถึงศูนย์ กลางกาย
ฐานที่ 7 ตลอดเวลาอีกด้ วย ท�ำให้ ผมค่อยๆ มี
ประสบการณ์ภายในที่ดีขึ ้น โดยเวลานัง่ สมาธิผม
จะปรับกายปรับใจ ตามเสียงบรรยายของหลวงพ่อ
จากนันจึ
้ งค่อยๆนึกไปตามฐานที่ 1-7 แล้ วก็นกึ ถึง
บุญที่ผมได้ บวช ท�ำให้ ร้ ูสกึ ปลื ้มมากๆ รู้สกึ อิ่มเอิบ
ใจ นัง่ ไปๆก็เหมือนตัวจะลงล็อคไปเอง เหมือนตัว
เราแข็งแต่สบายๆ แล้ วพอผมตรึกถึงองค์พระ ภาพ
องค์พระก็มาปรากฏในศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ของ
ผมในทันทีครับ ผมเห็นองค์พระแบบพระประธาน
ที่อโุ บสถวัดพระธรรมกาย เป็ นองค์สีทอง สวย สง่า
งามมาก แต่มีขนาดใหญ่พอดีๆ กับในท้ อง หรื อ
ประมาณผลส้ มโอผลใหญ่ๆ นัง่ สมาธิอยูใ่ นดวง
แก้ วครับ เวลาเห็นองค์พระแล้ ว ผมไม่ร้ ูต้องท�ำยัง
ไงต่อ ท�ำให้ บางครัง้ ผมก็โฟกัสไปที่ใบหน้ าของท่าน
เพราะรู้สกึ ว่ามองหน้ าท่านแล้ วมีความสุข แต่บาง
ครัง้ ผมก็ไม่ได้ สนใจโฟกัสไปที่ทา่ น แต่เน้ นถึงความ
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1. พระธรรมทำยำท ปิ ยทัศน์ จิรภทฺโท
2. พระธรรมทำยำท ปิ ยทัศน์ จิรภทฺโท ในท่ำ Peace Position

สบำย เน้ นที่ควำมสุขของใจแทนครับ ท�ำให้ บำง
ครัง้ องค์พระก็หำยไป แต่เหมือนท่ำนจะหำยไป
แบบชัว่ ครำว เพรำะพอท่ำนจะมำท่ำนก็มำของ
ท่ำนเอง ผมเลยไม่ร้ ูวำ่ ต้ องท�ำยังไงต่อถึงจะดีครับ
หลวงพ่อครับ ผมจะตังใจบวชให้
้
ดีที่สดุ
แบบวันต่อวัน จะกลัน่ กำยกลัน่ ใจให้ สะอำด เพื่อ
จะได้ มีโอกำสเป็ นบุคคลบนเส้ นทำงประวัติศำสตร์
ในกำรอัญเชิญหลวงปู่ ทองค�ำ
เพรำะเป็ นบุญ
ใหญ่ที่จะปลื ้มแบบไม่ร้ ูลืมไปทุกชำติครับ
ผม
ขอกรำบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ นอย่ำงสูงที่ จัด
โครงกำรดีๆ ให้ ผมได้ มำบวช ผมจะพัฒนำตัวเอง
จะเป็ นคนจริ งในกำรทุม่ เทสร้ ำงบำรมีตำมแบบคุณ
ยำยอำจำรย์ฯ ตลอดไปครับ

ภำพวำดจำกประสบกำรณ์ภำยในของ
พระธรรมทำยำท ปิ ยทัศน์ จิรภทฺโท
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ผลการปฏิบัติธรรม

อุบาสิกาแกวครู ผูนําฟนฟูศีลธรรมโลก รุนที่ 1

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝนในฝนวิทยา
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กรำบนมัสกำรพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคำรพอย่ำงสูง
1. ลูกอุบำสิกำแก้ วครูสทุ ธิวรรณ อินน้ อย ลูก
มีต�ำแหน่งเป็ นครูวิทยฐำนะ ครูช�ำนำญกำรพิเศษ
(คณิตศำสตร์ ) โรงเรี ยนหล่มสักวิทยำคม จังหวัด
เพชรบูรณ์คะ่
ผลกำรปฏิบตั ธิ รรม ที่ลกู นัง่ แล้ วมีควำมสุข
ที่สดุ คือในช่วงเช้ ำของวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2555
โดยกำรวำงใจไว้ ที่ศนู ย์กลำงกำยนิ่งๆ เฉยๆ จนรู้สกึ
มีควำมสบำย และเห็นเป็ นท่อสว่ำง มีแสงนวลๆ
ท�ำให้ ร้ ูสกึ สบำยใจ เป็ นควำมสุขที่ไม่เคยได้ สมั ผัส
พบเห็นมำก่อนค่ะ แล้ วขณะที่ดไู ปเรื่ อยๆ ก็ยิ่งมี
ควำมสุขมำกขึ ้น ในตัวเรำขณะนันก็
้ เย็นสบำย จน
ลูกรู้สกึ อยำกอยูก่ บั อำรมณ์แบบนี ้ต่อไปเรื่ อยๆ พอ
มำถึงวันที่ 24 เมษำยน หลังจำกที่ลกู ได้ ไปร่วมงำน
บุญวันคุ้มครองโลก ซึง่ เป็ นครัง้ แรกในชีวิตที่ได้ มำ
ร่วมงำนนี ้ ลูกมีควำมปลื ้มใจมำกค่ะ พอกลับมำนัง่
สมำธิ ก็อศั จรรย์ใจอย่ำงมำก เพรำะลูกได้ เห็นองค์
พระเกิดขึ ้นครอบตัวลูก เหมือนตัวเรำซ้ อนอยูใ่ น
องค์พระ พอนิ่งดูเฉยๆ องค์พระก็ผดุ ขึ ้นจำกในท่อ
สว่ำงในท้ องลูก ทีละองค์ๆ ลูกมีควำมปี ติ มีควำม
สุขมำกๆ จนไม่อยำกได้ ยินพระอำจำรย์สพั เพเลย
ค่ะ แล้ วในช่วงรับบุญหรื อทำนข้ ำว ลูกจะมองเห็น
องค์พระใสบำงๆ ครอบตัวลูกอยูต่ ลอดเวลำ ท�ำให้
ลูกมีควำมรู้สกึ ปลอดกังวลใจ ไม่มีควำมฟุ้งซ่ำน แต่
มีสติ มีควำมนิ่งๆ เฉยๆ เบำสบำยตลอดเลยเจ้ ำค่ะ
๑๔
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1. อุบำสิกำแก้ วครู สุทธิวรรณ อินน้ อย ครูวิทยฐำนะ
ครูช�ำนำญกำรพิเศษ (คณิตศำสตร์ ) โรงเรี ยนหล่มสักวิทยำคม
2. ภำพวำดจำกประสบกำรณ์ภำยในของ
อุบำสิกำแก้ วครู สุทธิวรรณ อินน้ อย
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ลูกกรำบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวง
พ่อเป็ นอย่ำงสูงค่ะ ที่เมตตำจัดโครงกำรนี ้ขึ ้น ท�ำให้
ลูกได้ มีโอกำสมำปฏิบตั ธิ รรม
ซึง่ ก็เป็ นครัง้ แรก
ในชี วิ ต นะคะที่ ไ ด้ เ ข้ ำ ร่ ว มปฏิ บัติ ธ รรมกับ วัด พระ
ธรรมกำย ลูกจะน�ำสิง่ ดีๆ นี ้ไปใช้ และปฏิบตั ติ อ่ จะ
น�ำไปเผยแพร่ให้ กบั เยำวชนของชำติ และจะเป็ น
ส่วนหนึง่ ที่จะช่วยฟื น้ ฟูศีลธรรมโลกต่อไปค่ะ
2. ลูกอุบำสิกำแก้ วครูวฒ
ั นำ แก้ วทะ คุณครู
วิทยฐำนะช�ำนำญกำรพิเศษ
โรงเรี ยนหล่มสัก
วิทยำคม จ.เพชรบูรณ์เจ้ ำค่ะ
เมื่อวันที่ 24 เมษำยนที่ผำ่ นมำ เป็ นวันที่ลกู
นัง่ สมำธิแล้ วมีควำมสุขมำกค่ะ โดยในช่วงเช้ ำ พอ
เริ่ มนัง่ ลูกก็วำงใจไว้ ที่ศนู ย์กลำงกำยฐำนที่ 7 แบบ
เบำๆ นิ่งๆ นำนพอสมควรก็อำรำธนำองค์พระแก้ ว
ใสๆ ซ้ อนจิต ซ้ อนกำย สักพักก็มองเห็นดวงแก้ วใสๆ
มีองค์พระแก้ วใสอยูต่ รงกลำง หลังจำกนัน้ องค์
พระก็เริ่ มขยำยออกคลุมตัวลูก แล้ วก็มีดวงกลม
สว่ำง ขนำดใหญ่เท่ำลูกบอลอยูก่ ลำงท้ องตัวเรำก็
หำยไปเลย พอลืมตำแล้ วก็ยงั เห็นตัวเองเป็ นองค์
พระและมีดวงใสอยูท่ ี่กลำงท้ องค่ะ ท�ำให้ ร้ ูสกึ ว่ำใจ
จะเย็นๆ กำยจะเบำๆ มีควำมสุขมำกๆ เลยค่ะ แล้ ว
ต้ องกำรจะเห็นองค์พระตอนไหนก็เห็นได้ ขณะนี ้ก็
ยังเห็นอยูเ่ จ้ ำค่ะ

�

1. อุบำสิกำแก้ วครู วัฒนำ แก้ วทะ
ครูวิทยฐำนะช�ำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนหล่มสักวิทยำคม
2. ภำพวำดจำกประสบกำรณ์ภำยในของ
อุบำสิกำแก้ วครู วัฒนำ แก้ วทะ

ลูกมีควำมตังใจว่
้ ำ เมื่อกลับไปแล้ ว จะน�ำ
ประสบกำรณ์ ที่ได้ จำกกำรมำปฏิบัติธรรมในครั ง้
นี ้ ไปเล่ำให้ ลกู ศิษย์ฟัง และจะสอนให้ นกั เรี ยนนัง่
สมำธิ ก่อนเริ่ มเรี ยนประมำณ 3-5 นำทีทกุ ๆ วัน
ค่ะ แล้ วเมื่อถึงวันพระหรื อวันหยุดเสำร์ -อำทิตย์ ก็
ตัง้ ใจจะพำนัก เรี ย นไปร่ ว มกิ จ กรรมกับ ทำงศูน ย์
กัลยำณมิตรประจ�ำจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยค่ะ
3. ลูกอุบำสิกำแก้ วครูสริ ิ พรรณ ชูพินิจ หรื อ
ที่หลำยคนเรี ยกว่ำ “ครูน้อย” เจ้ ำค่ะ
๑๕

www.kalyanamitra.org

�

อุบำสิกำแก้ วครู วัฒนำ แก้ วทะ ในท่ำ Peace Position

ลูกเป็ นอำจำรย์มธั ยม สอนวิชำภำษำอังกฤษ
โรงเรี ยนลำซำลโชติรวี-นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ค่ะ ตังแต่
้ ที่นงั่ สมำธิในโครงกำร ในช่วงแผ่เมตตำ
ที่พระอำจำรย์น�ำนัง่ ลูกมักจะมีควำมรู้สกึ ว่ำ
ร่ำงกำยขยำยใหญ่ขึ ้นไปได้ เรื่ อยๆ แล้ วพอสิ ้นเสียง
แผ่เมตตำ ลูกรู้สกึ ว่ำไม่อยำกให้ ชว่ งเวลำนันหยุ
้ ด
ลงเลย เพรำะรู้สกึ ถึงควำมว่ำงแต่ไม่ว้ำเหว่ มีอิสระ
มำกค่ะ แล้ วในวันที่ 24 เมษำยน พระอำจำรย์ได้
สอนกำรบริ กรรมภำวนำ “สัมมำ อะระหัง” โดย
ให้ เทคนิคใส่จ�ำนวนครัง้ ไปด้ วย ลูกก็ท�ำตำม จน
กระทัง่ ใจสำมำรถรวมกันและนิ่งสนิทได้ แล้ วก็ถงึ
“สัมมำ อะระหัง” จ�ำนวนที่เท่ำไรไม่ทรำบค่ะ ใจลูก
นิ่งมำก พอพระอำจำรย์สอนให้ นกึ ถึงองค์พระใสๆ
ให้ เอำมำคลุมตัวเรำ ตัวลูกก็กลำยเป็ นองค์พระไป
เลย และที่ศนู ย์กลำงกำยของลูกก็มีองค์พระแก้ วใส
ด้ วย คือทังศู
้ นย์กลำงกำยของลูก ขององค์พระ ทัง้
นอกและใน ซ้ อนกันเป็ นจุดเดียวค่ะ

1. อุบำสิกำแก้ วครู สิริพรรณ ชูพินิจ
โรงเรี ยนลำซำลโชติรวี-นครสวรรค์
2. อุบำสิกำแก้ วครู สิริพรรณ ชูพินิจ ในท่ำ Peace Position
3. ภำพวำดจำกประสบกำรณ์ภำยในของ
อุบำสิกำแก้ วครู สิริพรรณ ชูพินิจ

ลูกขอกรำบขอบพระคุณ หลวงพ่อทังสอง
้
เป็ นอย่ำงสูงค่ะ ที่จดั ให้ มีโครงกำรดีๆ แบบนี ้ ท�ำให้
คุณครูทวั่ ประเทศได้ เห็นแสงสว่ำงกันทัว่ หน้ ำ ซึง่
ลูกก็ตงใจที
ั ้ ่จะไปถ่ำยทอดประสบกำรณ์ดีๆ จำก
โครงกำรดีๆ นี ้ ให้ เพื่อนครู ญำติๆ เพื่อนๆ ที่เป็ น
ที่รัก ได้ ร้ ู และจะสอนนักเรี ยนให้ เข้ ำใจถึงควำม

ส�ำคัญของกำรนัง่ สมำธิ และเนื่องจำกโรงเรี ยนของ
ลูกเป็ นโรงเรี ยนคริ สต์ ลูกจึงอยำกประสำนงำน ให้
มีกำรจัดนัง่ สมำธิให้ กบั อธิกำร บรำเดอร์ และครูใน
โรงเรี ยน เพื่อให้ ทกุ คนได้ เห็นแสงสว่ำงและมีควำม
สุขไปพร้ อมๆ กันค่ะ ลูกกรำบขอบำรมีจำกหลวงพ่อ
ขอให้ ควำมตังใจของลู
้
กจงส�ำเร็ จด้ วยนะเจ้ ำคะ
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หลวงพอตอบปญหา?
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)

เรี ยบเรี ยงจำกรำยกำรหลวงพ่อตอบปั ญหำ ทำง DMC

ค�ำถำม: เพิ่งจะมำวัดนี ้เป็ นครัง้ ที่ 3 อ่ำนข่ำวจำก
หนังสือพิมพ์ไม่ทรำบข้ อเท็จจริ งเป็ นอย่ำงไร ท�ำไม
ทำงวัดพระธรรมกำยต้ องขยำยพื ้นที่อีก ในเมื่อที่
นี่ ก็กว้ ำ งขวำงใหญ่ โ ตพอแล้ วหลวงพ่อช่วยชี แ้ จง
เหตุผลด้ วยครับ?
ค�ำตอบ: กำรขยำยพื ้นที่ข้ำงวัดออกไป ตอนนี ้
ขยำยไปประมำณ 1,000 ไร่ (ธันวำคม 2528) ตำม
โครงกำรกะว่ำจะให้ มีพื ้นที่ประมำณ 2,000-2,500
ไร่ ถำมว่ำเอำมำท�ำไม ก็เอำมำปลูกป่ ำให้ พวกเรำ
ปั กกลด ศึกษำธรรมะและปฏิบตั ธิ รรมกันส�ำหรับ
ท่ำนที่เพิ่งมำใหม่ครัง้ นี ้ อำจจะมองไม่ออกว่ำคน
มำเท่ำนี ้เอำพื ้นที่เพิ่มมำเป็ นพันไร่ท�ำไม ก็คงต้ อง
รอให้ นกั ศึกษำเปิ ดเทอม ก่อนแล้ วจะรู้จ�ำนวนคน
ที่มำวัดตำมปกติ คือเท่ำไหร่ จำกสถิตทิ ี่เรำจะเอำ
ไว้ ตลอดเวลำ พบว่ำช่วงที่เปิ ดเทอมแล้ ว ทุกๆ วัน
อำทิตย์อย่ำงน้ อยๆ วันอำทิตย์ธรรมดำจะมีคนมำ
วัดประมำณ 2,500-3,000 คน ถ้ ำวันอำทิตย์ต้น
เดือนจะประมำณ 4,000 คนขึ ้นไป (ตัวเลขต่ำงๆ
เก็บข้ อมูลในปี 2529)
ทําไมทางวัดพระธรรมกายต้ องขยาย
พืน� ที�ข้างวัดออกไป
ท�ำไมมำมำกขนำดนี ้
ขอบอกว่ำที่จริ ง
แล้ ว คนอยำกรู้ธรรมะ อยำกปฏิบตั ธิ รรม อยำกจะ
ท�ำควำมดีมีมำก แต่เขำไม่ร้ ูวำ่ จะไปที่ไหน ไม่ใช่วำ่
วัดอื่นๆ เขำไม่สอนนะ ที่สอนก็มี แต่เนื่องจำกใน
กรุงเทพฯ หรื อรอบๆ กรุงเทพฯ พื ้นที่ของวัดมีน้อย

เมื่อก่อนนี ้อำจจะมีมำก แต่เดี�ยวนี ้ถูกตึกแถว ถูก
อำคำรร้ ำนค้ ำรุกเข้ ำไปมำก วัดในกรุงเทพฯ จะขยับ
ขยำยพื ้นที่ส�ำหรับอบรมคนครำวละมำกๆ ก็ล�ำบำก
แล้ วยิ่งถ้ ำ วัดนันอยู
้ ใ่ นย่ำนกำรค้ ำ ย่ำนธุรกิจ มี
ศูนย์กำรค้ ำอยูใ่ กล้ ๆ คนที่ตงใจมำวั
ั้
ด ประเดี�ยวก็
มำไม่ถงึ วัดกันหรอก ไปเดินช้ อปปิ ง้ เสียแล้ ว
วัดพระธรรมกำยอยูช่ ำนเมือง คนกรุงเทพฯ
ไปมำสะดวก ก็มำกันมำก พอคนมำวัดมำกๆ ก็
ต้ องมีพื ้นที่ให้ เขำนัง่ ให้ เขำเดิน ยิ่งคนมำมำกก็ยิ่ง
ต้ องเตรี ยมพื ้นที่มำกเป็ นธรรมดำ แล้ วก็ต้องปลูก
ต้ นไม้ ให้ มีควำมร่มรื่ น เย็นสบำย และต้ องประกอบ
กับมีกำรเทศน์กำรสอนที่ดีด้วยนะ
ในระยะ 10 ปี แรก (พ.ศ. 2514-2524)
ประชำชนมำวัด พระธรรมกำยอย่ ำ งมำกในวัน
อำทิตย์ประมำณ 400-500 คน ก็มีอยูเ่ ท่ำนัน้ ถ้ ำ
วันอำทิตย์ต้นเดือนก็ประมำณหนึง่ พันกว่ำคน เรำ
ลงมือส�ำรวจออกแบบสอบถำมสำรพัด ก็ได้ ควำม
ว่ำ ที่มำ 400-500 หรื อ แค่พนั เดียวในวันอำทิตย์ต้น
เดือน เพรำะว่ำไม่สะดวกหลำยประกำร เช่น
ประกำรที่ 1 เรื่ องรถ ที่ไม่สะดวกหมำยถึง
ต้ องต่อรถมำหลำยต่อ ผู้ใหญ่โดยเฉพำะผู้สงู อำยุ
พอต่อรถหลำยต่อก็ไม่สะดวกแล้ ว ส่วนเด็กโดย
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เฉพำะนิสติ นักศึกษำที่ไม่สะดวก เพรำะไม่มีคำ่ รถ
ถำมว่ำอยำกมำวัดไหม? อยำกมำ แต่วำ่ ไม่มีคำ่ รถ
ประกำรที่ 2 ไม่มีคำ่ อำหำรกลำงวัน โดย
เฉพำะนิสติ นักศึกษำเขำโน้ ตแถมมำว่ำ ถ้ ำหลวงพ่อ
จัดรถแล้ ว จัดอำหำรกลำงวันให้ ด้วยก็จะมำ ท�ำให้
นึกถึงตัวเองเมื่อตอนสมัยเป็ นนิสติ นักศึกษำ เคย
มีสภำพอย่ำงนี ้มำก่อนเหมือนกัน ที่บ้ำนหลวงพ่อ
ไม่ร�่ำรวยอะไรหนักหนำ ตอนเรี ยนก็ต้องกระเบียด
กระเสียร พอสิ ้นเดือนทีจะมีแค่เงินติดกระเป๋ ำอยู่
10-20 บำท เป็ นค่ำรถกลับบ้ ำน ไปขอเงินเดือนใหม่
ส�ำหรับมำใช้ เดือนต่อไป ก็มีอยูแ่ ค่นนั ้ ตรงกับที่เด็ก
เขำบ่นมำ เพรำะมีหวั อกเดียวกัน เลยต้ องจัดรถให้
พร้ อมกับมีอำหำรกลำงวันให้ ด้วย
พอเรำแก้ ได้ ถกู จุดอย่ำงนี ้ จ�ำนวนคนมำวัด
ก็เพิ่มขึ ้น จำกอำทิตย์ธรรมดำ 400-500 คน ก็เพิ่ม
พรวดขึ ้นมำเป็ น 2,000 ถึง 2,500 คน อำทิตย์ต้น
เดือนเพิ่มจำกพันเศษๆ เป็ น 3,000 ถึง 3,500 และ
4,000 บำงทีกว่ำ 4,000 คนขึ ้นไป แสดงว่ำไม่ใช่คน

ไม่อยำกเข้ ำวัด ไม่ใช่เด็กไม่อยำกเข้ ำวัด เขำอยำก
เข้ ำ ถ้ ำวัดนันได้
้ ปรับสภำพภำยในวัดดีพอ และ
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรมำวัดให้ บ้ำง เมื่อวัด
พระธรรมกำยแก้ ปัญหำได้ ถกู จุด จัดรถ จัดอำหำร
ให้ เขำก็พำกันมำเข้ ำวัดมำกมำย จนต้ องขยำย
พื ้นที่เพื่อรองรับให้ ทนั ท่วงที
เยำวชนเป็ นทรั พ ยำกรบุค คลที่ มี คุณ ค่ ำ
อย่ำงยิ่ง เป็ นก�ำลังควำมคิด ก�ำลังสติปัญญำ เป็ น
ก�ำลังที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำของชำติ ถ้ ำเรำไม่เร่ง
ปลูกฝั งคุณควำมดีให้ เขำ ไม่เตรี ยมอะไรไว้ ให้ เขำ
ในขณะที่เขำเติบโตต่อไปเรื่ อยๆ ปล่อยให้ เขำมี
ก�ำลัง แต่ไม่มีปัญญำ ไม่มีคณ
ุ ธรรมก�ำกับ อนำคต
ของประเทศชำติ จ ะเป็ นอย่ ำ งไร?หน้ ำ ที่ ป ลูก ฝั ง
คุณธรรมควำมดีให้ เยำวชน เป็ นหน้ ำที่ของทุกคน
รวมทังของวั
้
ดพระธรรมกำยด้ วย เรำจึงไม่ท้อถอย
แม้ จะถูกโจมตีจำกผู้ที่ไม่เข้ ำใจ และไม่ยอมฟั งค�ำ
อธิบำยใดๆ ก็ตำม
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เรื่องเด่นจากปก

วันคุ้มครองโลก

ประมวลภาพงานบุญวันคุ้มครองโลก
วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2555 ณ วัดพระธรรมกาย
วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็ นวันที่องค์การ
สหประชาชาติก�ำหนดให้ เป็ น วันคุ้มครองโลก โดย
มีจุดประสงค์ให้ ธรรมะสัมมาสัมพุทธเจ้ าคุ้มครอง
มวลมนุษยชาติและโลกของเรา ให้ ร่มเย็นเป็ นสุข
ในวันคุ้มครองโลกปี นี ้ วัดพระธรรมกาย
จัด งานบุ ญ ใหญ่ ใ ห้ พุท ธศาสนิ ก ชนทัง้ หลายไป
ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุ
จาก 20,000 กว่าวัด และพระภิกษุจาก 286 วัด
4 จังหวัดภาคใต้ ที่หยัดสู้เอาชีวิตเป็ นเดิมพันรักษา
พระพุทธศาสนา
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เวลำในโลกนี ้แสนสัน้ แต่เวลำหลังจำกที่
ละโลกนี ้ไปแล้ วยำวนำนมำก นักปรำชญ์บณ
ั ฑิต
ทังหลำยท่
้
ำนมองเห็นภัยในสังสำรวัฏ เห็นทุกข์
เห็นโทษในอบำยภูมิ และมองเห็นสุขในสุคติภมู ิ
จึงละชัว่ ทังทำงกำย
้
วำจำ และใจ หมัน่ สัง่ สมบุญ
กุศลอย่ำงเต็มที่ ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่งเป็ นประจ�ำ
สม�่ำเสมอ เพื่อให้ ชีวิตที่อยูใ่ นโลกนี ้มีคณ
ุ ค่ำ และ
ให้ ชีวิตในสัมปรำยภพมีควำมปลอดภัย มีควำม
สุขสดใสยิ่งๆ ขึ ้นไป เรำทังหลำยก็
้
ควรด�ำเนินตำม
ปฏิปทำของบัณฑิตผู้ร้ ูเหล่ำนัน้ ชีวิตเรำจะได้ ไม่
ผิดพลำด เรำมีเวลำอยูใ่ นโลกนี ้อย่ำงจ�ำกัด ดังนัน้
ต้ องรี บสัง่ สมบุญกันให้ เต็มที่ ท�ำสิง่ ที่ดีที่สดุ ให้ กบั
ตัวเองและชำวโลก ให้ สมกับที่เป็ นยอดนักสร้ ำง
บำรมี ที่เกิดมำท�ำประโยชน์อนั ยิ่งใหญ่ให้ แก่มวล
มนุษยชำติ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ ำตรัสไว้ ใน
ขุททกนิกำย ธรรมบท ว่ำ
"สุกร� สำธุนำ สำธุ สำธุ ปำเปน ทุกฺกร�
ปำป� ปำเปน สุกร� ปำปมริ เย หิ ทุกฺกร�
ควำมดี คนดีท�ำได้ งำ่ ย แต่คนชัว่ ท�ำได้ ยำก
ควำมชัว่ คนชัว่ ท�ำได้ งำ่ ย แต่คนดีท�ำได้ ยำก"
ในโลกนี ้ไม่มีใครสมบูรณ์พร้ อม มีทงคนดี
ั ้ และ
คนไม่ดีอำศัยอยู่ บำงครัง้ ตัวเรำเองก็เป็ นคนดี คิด
ดี พูดดี แต่บำงทีก็ไม่คอ่ ยจะดี ขุน่ มัว ขัดเคือง โกรธ
คนนันโกรธคนนี
้
้ ยังมีทงดี
ั ้ และไม่ดีสลับกัน ถ้ ำ
ช่วงไหนกุศลธรรมเข้ ำมำในจิตใจ เรำก็อยำกจะ
ท�ำแต่ควำมดี เมื่อท�ำควำมดีไว้ มำกๆ ควำมดีนนก็
ั้
จะส่งผลให้ เจริ ญรุ่งเรื อง ให้ พรั่งพร้ อมด้ วยมนุษย์
สมบัติ สวรรค์สมบัติ หรื อกระทัง่ นิพพำนสมบัติ
จะได้ ไ ม่ต้ อ งกลับ มำเวี ย นว่ำ ยตำยเกิ ด กัน อี ก ต่อ

ทุกขในอเวจีมหานรก
ไป แต่ถ้ำช่วงไหนอกุศลธรรมเข้ ำมำในจิตใจ ก็จะ
บังคับให้ สร้ ำงกรรม กรรมนันก็
้ จะส่งผลเป็ นวิบำก
อันเผ็ดร้ อน ท�ำให้ ต้องทนทุกข์ทรมำนแสนสำหัสใน
อบำยภูมิ ทุคติ วินิบำต นรก
ดังเช่นพระเทวทัตเป็ นตัวอย่ำง ท่ำนเป็ น
บุคคลประเภทท�ำควำมชัว่ ได้ งำ่ ย แต่ท�ำควำมดีได้
ยำก จึงได้ ท�ำกรรมหนักหลำยอย่ำง แม้ วำ่ ท่ำนจะ
บวชเป็ นพระ แต่ด้วยควำมคิดจะเป็ นใหญ่ปกครอง
สงฆ์แทนพระพุทธองค์ จึงได้ ท�ำสังฆเภท ท�ำสงฆ์
ให้ แตกแยกกัน เมื่อละโลกไปแล้ วจึงต้ องไปเกิดใน
อบำยภูมิ ตกนรกอเวจีอยูน่ ำนถึง ๑ อันตรกัป
* เรื่ องพระเทวทัตเรำได้ ยินกันบ่อยๆ ว่ำ
เป็ นคูป่ รับของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ ำ ตังแต่
้ สมัย
สร้ ำงบำรมีกนั มำ เจอกันทีไรพระเทวทัตเป็ นต้ องหำ
เรื่ องประทุษร้ ำยพระบรมโพธิสตั ว์ทกุ ที เพรำะได้
จองเวรกับพระพุทธองค์ ทังๆ
้ ที่พระองค์ก็ไม่เคยคิด
ร้ ำยให้ โทษใคร แต่พระเทวทัตก็ผกู พยำบำทจองเวร
เรื่ อยมำ แม้ ภพชำติสดุ ท้ ำยท่ำนก็ยงั ชักชวนพระเจ้ ำ
อชำตศัตรูให้ ท�ำปิ ตุฆำต คือฆ่ำพระเจ้ ำพิมพิสำรผู้
เป็ นพระรำชบิดำของพระองค์เอง และว่ำจ้ ำงนำย
ขมังธนูหลำยคน ให้ ไปลอบปลงพระชนม์พระสัมมำ
สัมพุทธเจ้ ำ แต่ไม่ส�ำเร็ จ ถึงกระนันพระเทวทั
้
ตก็ไม่
ละควำมพยำยำม
วัน หนึ่ ง พระเทวทัต ได้ ขึ น้ ไปบนยอดเขำ
แล้ ว กลิ ง้ ก้ อนหิ น ลงมำหมำยจะให้ ทับ พระบรม
ศำสดำ เศษหินได้ กระเด็นมำถูกพระพุทธองค์จน
เกิดห้ อพระโลหิตที่เรี ยกว่ำ โลหิตปุ บำท ซึง่ ถือว่ำ
เป็ นกรรมหนักทีเดียว โทษของท่ำนปรำกฎชัดเจน
มำกขึน้ ตอนที่ปล่อยช้ ำงนำฬำคิรีให้ วิ่งเข้ ำใส่พระ
ผู้มีพระภำคเจ้ ำ แต่ด้วยกระแสแห่งเมตตำจิตของ
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พระองค์ ท�ำให้ ช้ำงหำยตกมัน และหมอบลงต่อ
หน้ ำพระพุทธองค์
มหำชนได้ เห็นเหตุกำรณ์นนั ้ ต่ำงรู้วำ่ พระ
เทวทัตเป็ นต้ นเหตุของกำรคิดปลงพระชนม์ จึงไม่
ยอมใส่บำตรพระเทวทัต เมื่อพระเทวทัตเสื่อมจำก
ลำภสักกำระ จึงจ�ำเป็ นต้ องเลี ้ยงชีพด้ วยกำรหลอก
ลวง ท่ำนได้ ไปเข้ ำเฝ้ำพระบรมศำสดำ ทูลขอให้
คณะสงฆ์ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข ๕ ประกำรว่ำ ภิกษุ
สงฆ์ควรอยูป่ ่ ำตลอดชีวิต
ควรเที่ยวบิณฑบำต
ตลอดชีวิต ควรถือผ้ ำบังสุกลุ ตลอดชีวิต ควรอยูโ่ คน
ไม้ ตลอดชีวิต ไม่ควรอยูใ่ นที่มงุ บัง อีกทังภิ
้ กษุสงฆ์
ไม่ควรฉันปลำและเนื ้อตลอดชีวิต ถ้ ำภิกษุใดฉัน
ปลำและเนื ้อ จะต้ องได้ รับโทษ
ข้ อเสนอของพระเทวทัตในครัง้ นัน้ พระผู้มี
พระภำคเจ้ ำไม่ทรงเห็นด้ วย เพรำะพระองค์เห็นว่ำ
ข้ อปฏิบตั ทิ งั ้ ๕ ประกำรเป็ นกำรแสดงควำมโอ้ อวด
ถ้ ำบัญญัตขิ ึ ้นมำก็จะท�ำให้ ภิกษุสงฆ์ล�ำบำก ใคร
จะท�ำหรื อไม่ท�ำก็ได้ พระองค์ไม่บงั คับ พระเทวทัต
ได้ โอกำส จึงประกำศให้ พระที่บวชใหม่เห็นว่ำ ตัว
เองเคร่งครัดในพระธรรมวินยั พระที่บวชใหม่ ๕๐๐
รูปหลงเชื่อ จึงตำมพระเทวทัตไปอยูท่ ี่คยำสีสะ แต่
หลังจำกนันไม่
้ นำนพระสำรี บตุ รและพระโมคคัลลำ
นะได้ ไปเทศน์โปรดจนบรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์
ทัง้ ๕๐๐ รูป แล้ วพำกลับมำเฝ้ำพระสัมมำสัมพุทธ
เจ้ ำ เป็ นเหตุให้ พระเทวทัตเสื่อมทังลำภ
้
ทังบริ
้ วำร
เกิดควำมทุกข์ใจหนัก ถึงขนำดอำเจียนเป็ นโลหิต
เมื่อเจ็บป่ วยหนักใกล้ ตำย พระเทวทัตเริ่ ม
นึกถึงโทษของตัวเองว่ำ ที่ผำ่ นมำท่ำนเป็ นต้ นเหตุ
ในเรื่ องไม่ดีมำตลอด จึงคิดอยำกจะขอขมำลำ
โทษต่อพระพุทธองค์ ท่ำนได้ ขอร้ องให้ ภิกษุ ช่วย
หำมเตียงท่ำนไปเฝ้ำพระบรมศำสดำ แต่เนื่องจำก
ท�ำกรรมหนักเกินไป
พระผู้มีพระภำคเจ้ ำทรง
พยำกรณ์วำ่ พระเทวทัตจะไม่มีโอกำสได้ พบเห็น
พระองค์อีกต่อไป พอลูกศิษย์ของท่ำนวำงเตียงลง

บนพื ้นดินที่ฝั่งสระโบกขรณีใกล้ วดั พระเชตวัน ทันที
ที่ฝ่ำเท้ ำสัมผัสพื ้นดิน แผ่นดินก็แยกออกเป็ นช่อง
ดูดเอำร่ ำงของพระเทวทัตลงไปในอเวจี มหำนรก
ทันที
ในพระปิ ฏกบันทึกไว้ ชดั เจนว่ำ เมื่อพระเทว
ทัตถูกแผ่นดินสูบลงไปแล้ ว ท่ำนถูกไฟนรกเผำไหม้
อยูต่ ลอดเวลำ ร่ำงกำยของท่ำนสูงประมำณ ๑๐๐
โยชน์ อเวจีมหำนรกสูงประมำณ ๓๐๐ โยชน์ ศีรษะ
ของท่ำนสอดเข้ ำไปในแผ่นเหล็กจนถึงหู เท้ ำทังสอง
้
จมลงไปในแผ่นเหล็กจนถึงข้ อเท้ ำ ยึดหัวยึดเท้ ำ
ตรึงแน่นทีเดียว แล้ วหลำวเหล็กอันร้ อนแรงขนำด
เท่ำล�ำตำล ก็พงุ่ ออกมำจำกผนังด้ ำนหลัง แทงเข้ ำ
กลำงหลังทะลุหน้ ำอก ปั กฝำผนังด้ ำนหน้ ำ หลำว
เหล็กอีกอันหนึง่ ก็พงุ่ ออกมำจำกผนังด้ ำนข้ ำง แทง
สีข้ำงเบื ้องขวำทะลุออกเบื ้องซ้ ำย ทะลุเข้ ำไปในฝำ
ผนังอีกด้ ำนหนึง่ นอกจำกนี ้ยังมีหลำวเหล็กพุง่ ออก
จำกด้ ำนบน แทงกระหม่อมทะลุออกทำงเบื ้องล่ำง
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ปั กลงสูแ่ ผ่นดินเหล็ก ทนทุกข์ทรมำนไม่ได้ หยุดพัก
เลยแม้ เพียงเสี ้ยววินำทีเดียว ทนอยูอ่ ย่ำงนันแหละ
้
ที่ทนอยูไ่ ด้ ก็เพรำะวิบำกกรรมมำบดบัง
ค�ำว่ำ อเวจีมหำนรก คือนรกที่ปรำศจำก
คลื่น เวลำที่เรำเห็นคลื่นลมในท้ องทะเล ยังเป็ น
เพียงระลอก มีสงู มีต�่ำ มีน� ้ำขึ ้นน� ้ำลง แต่กำรเสวย
ทุกข์ในอเวจีมหำนรก ทุกข์หนักสม�่ำเสมอคงที่ไม่มี
กระเพื่อมเลย ท่ำนถึงเรี ยกว่ำเป็ นนรกที่ปรำศจำก
คลื่น มีทกุ ข์เป็ นอนันต์
เพรำะฉะนัน้
อย่ำได้ ดเู บำในบำปกรรม
แม้ เพียงเล็กน้ อย เพรำะอำยุของมหำนรกในแต่ละ
ขุมยำวนำนเหลือเกิน นำนกว่ำเวลำในโลกมนุษย์
มำกมำยหลำยเท่ำ อย่ำงในมหำนรกขุมใหญ่ทงั ้ ๘
ขุม มีก�ำหนดอำยุที่แตกต่ำงกันมำก ตังแต่
้ ขมุ ที่ ๑
คือสัญชีวนรก สัตว์นรกจะมีอำยุประมำณ ๕๐๐
ปี นรก เมื่อเทียบกับปี ของมนุษย์แล้ ว ๑ วันในสัญ
ชีวนรกเท่ำกับ ๙ ล้ ำนปี มนุษย์ ดังนัน้ ๕๐๐ ปี นรก
จึงเท่ำกับ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ล้ ำนปี ของมนุษย์
มหำนรกขุมที่ ๒ คือกำฬสุตตนรก สัตว์
นรกจะมีอำยุ ๑,๐๐๐ ปี นรก ๑ วันของมหำนรกขุม
นี ้ เท่ำกับ ๓๖ ล้ ำนปี ของมนุษย์ ฉะนัน้ ๑,๐๐๐ ปี น
รก จึงเป็ นเวลำ ๑๒,๙๖๐,๐๐๐ ล้ ำนปี มนุษย์ ขุมที่
๓ คือสังฆำตนรกต้ องรับทุกข์เป็ นร้ อยล้ ำนปี ทีเดียว
ขุมที่ ๔ คือโรรุวนรกก็มำกขึ ้นไปอีกเป็ น ๘๐๐ กว่ำ
ล้ ำนปี ขุมที่ ๕ คือมหำโรรุวนรก ต้ องรับกรรมนำน
ถึงหกพันกว่ำล้ ำนปี ขุมที่ ๖ คือตำปนนรก สัตว์
นรกจะถูกนำยนิรยบำลจับตรึ งไว้ กับหลำวเหล็กที่
ลุกโพลงไปด้ วยไฟนรก ต้ องทุกข์ทรมำนอยูอ่ ย่ำง
นันนำนถึ
้
งห้ ำหมื่นกว่ำล้ ำนปี ส่วนขุมที่ ๗ มหำตำปนนรก ต้ องรับกรรมอยูท่ ี่นนนำนถึ
ั้
งครึ่งอันตรกัป
ของมนุษย์

มนุษย์คอ่ ยๆ ลดลงจนกระทัง่ เหลือ ๑๐ ปี แล้ วค่อย
เพิ่มขึ ้นไปอีกจนถึงอสงไขยปี เหมือนเดิม ระยะเวลำ
นับแต่กปั ไขลงจนถึงช่วงที่กปั ไขขึ ้น เรี ยกว่ำเป็ น ๑
อันตรกัป ส่วนขุมที่ ๘ เป็ นขุมสุดท้ ำยที่อยูล่ กึ ที่สดุ
คืออเวจีมหำนรก ขุมนี ้มีอำยุเทียบกับ ๑ อันตรกัป
ของมนุษย์ซงึ่ ยำวนำนมำกทีเดียว
เรื่ องรำวเกี่ยวกับนรกสวรรค์
เป็ นเรื่ อง
ที่นำ่ ศึกษำ และเป็ นเรื่ องจริ งที่ผ้ รู ้ ูทำ่ นรู้ทำ่ นเห็น
กัน แต่อยูเ่ หนือขีดควำมสำมำรถของบรรดำนัก
วิ ท ยำศำสตร์ ทั่ ว ไปที่ จ ะวิ เ ครำะห์ ห ำเหตุ ผ ลได้
สำมำรถพิสจู น์ได้ ด้วยใจที่หยุดนิ่งเท่ำนัน้ เพรำะ
ฉะนัน้ ถ้ ำอยำกรู้วำ่ นรกสวรรค์เป็ นอย่ำงไร ก็ตงใจ
ั้
ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่ง ให้ เข้ ำถึงพระธรรมกำยก่อน
หลวงปู่ วัดปำกน� ้ำภำษี เจริ ญท่ำนบอกว่ำ อำศัย
ธรรมกำยไปตรวจดูได้ สัตว์นรกมีกี่ขมุ เปรตมีกี่
ตระกูลตรวจดูได้ หมด จับมือถือแขนกันได้ พูดคุย
กันได้ ไปถำมถึงบุพกรรมที่ท�ำไว้ ก็ได้ ดังนัน้ เมื่อเรำ
อยำกจะหำยสงสัยในเรื่ องเหล่ำนี ้ อยำกมีปัญญำรู้
แจ้ ง ก็ให้ หมัน่ ท�ำใจหยุดนิ่งให้ เข้ ำถึงพระธรรมกำย
ให้ ได้ กนั ทุกๆ คน
พระธรรมเทศนำโดย: พระเทพญำณมหำมุนี
นำมเดิม พระรำชภำวนำวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๔๐ หน้ ำ ๑๘๗
ÍÂ‹ÒÅ×Á!...
µÔ´µÒÁ¢‹ÒÇÊÒÃ
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ระยะเวลำอันตรกัปคือ ตังแต่
้ ในสมัยต้ น
กัปที่มนุษย์มีอำยุยืนถึงอสงไขยปี ต่อมำอำยุของ
๓๒
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อุบาสิกาเสสวดี

สตรี ผ้ นู ี ้ เป็ นหนึง่ ในอุบำสิกำจ�ำนวนไม่กี่สบิ
คนที่มีประวัติควำมเป็ นมำชัดเจนในพระไตรปิ ฎก
เธอเป็ นผู้ ที่ เ ชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ของพระรั ต นตรั ย ใน
ระดับที่ ยอมสละได้ แม้ ชีวิตเพื่อบูชำพระรั ตนตรั ย
จนท� ำให้ เธอได้ ค รอบครองทิ พยสมบัติอันโอฬำร
ตระกำรตำ แม้ กระทัง่ พระอรหันตเถระยังอดสงสัย
ไม่ได้ วำ่ เธอมีควำมเป็ นมำอย่ำงไร
ในอดีตกำล เมื่อครัง้ ที่พระกัสสปสัมมำสัมพุทธเจ้ ำเสด็จดับขันธปริ นิพพำน มหำชนทังหลำย
้
ปรำรถนำที่จะบูชำคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ จึง
ร่วมใจกันสร้ ำงเจดีย์ทองค�ำสูงถึง 1 โยชน์ เพื่อ
บรรจุพระบรมสำรี ริกธำตุไว้ ให้ มนุษย์ และเทวดำ
กรำบไหว้ ครัง้ นัน้ มีเด็กน้ อยคนหนึง่ เห็นเหตุกำรณ์
ที่มหำชนก�ำลังช่วยกันสร้ ำงเจดีย์ เธอสงสัยว่ำผู้คน
มำกมำยมำท�ำอะไรกัน จึงถำมมำรดำว่ำ “แม่จำ๋
คนพวกนี ้ก�ำลังท�ำอะไรกันอยูจ่ ๊ ะ” มำรดำตอบว่ำ
“เขำท�ำอิฐทองค�ำเพื่อสร้ ำงเจดีย์จ้ะ”

สร้ ำงเจดีย์

เด็กน้ อยเป็ นคนมีศรัทธำเลื่อมใสในพระพุทธ
ศำสนำ ยังไม่ทนั มีใครชวน เธอก็อยำกท�ำบุญนี ้
ด้ วยตนเอง และพอดีเธอมีเครื่ องประดับทองค�ำชิ ้น
เล็กๆ อยูท่ ี่คอ เธอจึงขออนุญำตมำรดำว่ำ “แม่จำ๋
ลูกจะมอบเครื่ องประดับนีใ้ ห้ เขำสร้ ำงเจดีย์นะจ๊ ะ
แม่” เมื่อมำรดำอนุญำตและอนุโมทนำบุญกับเธอ
แล้ ว เธอจึงปลดเครื่ องประดับออกจำกคอ แล้ วน�ำ
ไปมอบให้ ช่ำงทองเพื่อน�ำไปท�ำอิฐทองค�ำส�ำหรับ
สร้ ำงเจดีย์

ต่อมำ ในสมัยของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ ำ
พระองค์ปัจจุบนั นำงเทพธิดำใจบุญได้ มำเกิดใน
หมูบ่ ้ ำนนำลกะ วันหนึง่ เมื่อนำงมีอำยุได้ 12 ขวบ
มำรดำของนำงใช้ ให้ ไปซื ้อของที่ตลำด เมื่อไปถึง
ตลำดแล้ ว นำงเห็นพ่อค้ ำคนหนึง่ เอำทรัพย์สมบัติ
มำกองไว้ สมบัติเหล่ำนี ้เป็ นของเศรษฐี ผ้ เู ป็ นบิดำ
ของพ่อค้ ำคนนี ้ แต่ด้วยกรรมตระหนี่ของพ่อค้ ำ
ท�ำให้ สมบัตทิ ี่เคยมีอยูว่ ิบตั ไิ ปจนหมดสิ ้น ของที่เคย
เป็ นเพชรนิลจินดำ กลับกลำยเป็ นกระเบื ้อง เป็ น
กรวด เป็ นหินไปหมด

นำงปลดเครื่ องประดับออกจำกคอ แล้ วน�ำ
ไปมอบให้ ช่ำงทองเพื่อน�ำไปท�ำอิฐทองค�ำส�ำหรับ

ด้ วยอานิ สงส์ แห่ งความเลื�อมใสในพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าและ
บุญจากการถวาย
เครื� องประดับทองคํา
แม้ เป็ นสมบัตชิ ิ�น
เล็กๆ แต่ เธอสละให้ ด้วยใจทีเ� ปี� ยมด้ วยความ
เลื�อมใสศรั ทธา เมื�อละโลกไปแล้ ว เธอจึงได้
ไปเกิดในสวรรค์ มีวมิ านทองสว่ างไสว เสวย
ทิพยสมบัติอันอลังการนานแสนนานเป็ นเวลา
ตลอด 1 กัป

แต่พอ่ ค้ ำยังพอมีปัญญำอยูบ่ ้ ำง เขำจึงน�ำ
๓๓
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สิง่ ของเหล่านี ้ไปกองไว้ ในตลาด เผื่อว่าอาจจะมีคน
มีบญ
ุ ที่เป็ นเจ้ าของเงินทองเหล่านี ้ผ่านมา วันนัน้
เมื่อเด็กหญิงผ่านมาเห็นพ่อค้ าเอาของมีค่ามากอง
ไว้ ก็ร้ ูสกึ แปลกใจมาก นางจึงถามว่า “ท�ำไมท่าน
เอาเงิน ทอง แก้ วมุกดา แก้ วมณี มากองไว้ ที่ตลาด
ท�ำไมไม่เอาไปเก็บไว้ ให้ ดี” พ่อค้ าได้ ยินก็ร้ ูทนั ทีวา่
ผู้มีบญ
ุ ที่เป็ นเจ้ าของทรัพย์สมบัติเหล่านี ้ปรากฏตัว
ขึ ้นแล้ ว สิง่ ของเหล่านี ้ก�ำลังจะกลับกลายมาเป็ น
ของมีคา่ ดังเดิม ด้ วยอ�ำนาจบุญของเด็กหญิงคน
นี ้ คิดดังนี ้แล้ ว พ่อค้ าจึงไปสูข่ อเด็กหญิงกับมารดา
ของนาง เพื่อที่จะได้ ครอบครองสมบัตนิ ี ้ร่วมกัน
ุ แล้ ว บุญจะดึงดูดให้ สมบัตทิ งั ้
ส�ำหรับผู้มีบญ
หลายหลัง่ ไหลเข้ ามาหา ดังเช่นเด็กหญิงคนนี ้ ชีวิต
ของนางพลิกผันไปด้ วยอ�ำนาจบุญที่เคยท�ำมา หลัง
แต่งงาน นางได้ ครอบครองทรัพย์สมบัตมิ ากมาย
และมีสิทธิ์ขาดในการใช้ จ่ายทรัพย์สมบัติเหล่านัน้
เมื่อเด็กหญิงแต่งงานไปอยูบ่ ้ านสามี และสามีเห็น
ความดีของนางแล้ ว ก็พานางไปเปิ ดห้ องเก็บสมบัติ
แล้ วถามว่า “เธอเห็นอะไรในห้ องนี ้บ้ าง” นางผู้มี
บุญตอบว่า “น้ องเห็นเงิน ทองค�ำ และแก้ วมณี กอง
อยูม่ ากมาย” สามีจงึ บอกกับนางว่า “สมบัตเิ หล่า
ุ พอที่จะ
นี ้กลายเป็ นของไม่มีคา่ เพราะพี่ไม่มีบญ
ครอบครอง แต่น้องมีบญ
ุ มาก ของเหล่านี ้จึงกลับ
มาเป็ นของมีคา่ ดังเดิม เพราะฉะนันตั
้ งแต่
้ นี ้ต่อไป
ขอให้ น้องเป็ นผู้ดแู ลสมบัตทิ งหมดนี
ั้
้ พี่จะใช้ แต่
ส่วนที่น้องให้ เท่านัน”
้
ด้ วยเหตุนี ้ท�ำให้ มหาชนทัง้
หลายเรี ยกนางว่า “เสสวดี” ซึง่ แปลว่า ผู้มีสว่ น
นางเสสวดี เ ป็ นอุ บ าสิ ก าที่ มี ศ รั ทธาที่
ประกอบด้ วยปั ญญา และไม่ประมาทในการด�ำเนิน
ชีวิต นางรู้วา่ บุญเป็ นสิง่ ที่อยูเ่ บื ้องหลังของความสุข
และความส�ำเร็ จทังปวง
้
และที่ส�ำคัญ หากใช้ บญ
ุ
ไปเรื่ อยๆ โดยไม่สร้ างบุญเพิ่ม บุญที่มีอยูก่ ็จะหมด
ไป และหากบุญหมดลงแล้ ว อุปสรรคและทุกข์ภยั
ต่างๆ ก็จะพากันหลัง่ ไหลเข้ ามา ดังนัน้ นางจึงหมัน่
สัง่ สมบุญอยูเ่ ป็ นประจ�ำ เพื่อมิให้ บาปได้ ชอ่ งส่งผล
๓๔

เด็กน้ อยผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เมื่อละโลกแล้ วนางได้ ไป
เกิดเป็ นเทพธิดาในสรวงสวรรค์

เป็ นเวลาที่พระธรรมเสนาบดี
ในช่วงนัน้
สารี บตุ รรู้ตวั ว่าก�ำลังจะปริ นิพพาน ท่านจึงคิดจะ
ตอบแทนคุณนางสารี พราหมณี ผ้ ูเป็ นมารดาเสีย
ก่อน ท่านจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ า เพื่อทูลขอ
อนุญาตไปปริ นิพพานที่หมูบ่ ้ านนาลกะ ซึง่ เป็ นถิ่น
เกิดของท่าน เมื่อพระสารี บตุ รกลับไปถึงบ้ านเกิด
ของท่าน ท่านได้ แสดงธรรมโปรดมารดาจนกระทัง่
บรรลุโสดาปั ตติผล รุ่งเช้ าท่านก็ปริ นิพพานในห้ องที่
ท่านเกิดนัน่ เอง
เมื่อพระสารี บตุ รปริ นิพพานแล้ ว ทวยเทพ
และมนุษย์ ทัง้ หลายต่างพากันกระท� ำการสักกา้ งก่อ
ระพระธาตุของท่านเป็ นเวลา 7 วัน จากนันจึ
เจดีย์สงู 100 ศอก ด้ วยไม้ กฤษณาและไม้ จนั ทร์
เพื่อบรรจุพระธาตุ ฝ่ ายนางเสสวดีผ้ มู ีบญ
ุ ทราบข่าว
ว่า พระสารี บตุ รมาปริ นิพพานที่บ้านเกิดของท่าน
ซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านเดียวกับที่นางอาศัยอยู่ นางจึงคิด
จะไปกราบพระธาตุของท่าน แต่พอ่ สามีของนาง
ห้ ามไม่ให้ ไป ให้ สง่ ดอกไม้ และของหอมไปเท่านัน้
เพราะกลัวนางจะโดนมหาชนที่แห่กนั ไปกราบพระ
ธาตุของพระเถระเหยียบเอา แต่นางมีศรัทธาแรง
กล้ า ไม่กลัวความตายแม้ แต่น้อย นางคิดว่า “ถึงแม้
เราจะตายลงไปในที่นนั ้ เราก็จกั ไปท�ำการบูชาสัก้
ออกเดินทางไปพร้ อมกับ
การะให้ ได้ ” จากนันนางก็
คนรับใช้ ที่ถือผอบซึง่ เต็มไปด้ วยดอกไม้ ทองค�ำและ
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ของหอม ขณะที่นางและคนรับใช้ ยืนประนมมือ
บูชาพระธาตุของพระสารี บุตรด้ วยดอกไม้ ทองค�ำ
และของหอมอยูน่ นั ้ มีช้างตกมันเชือกหนึง่ วิ่งเข้ ามา
ท่ามกลางฝูงชน ผู้คนตกใจกลัวจึงพากันวิ่งหนีเอา
ตัวรอด นางเสสวดีถกู ชนล้ มลงและถูกฝูงชนเหยียบ
จนเสียชีวิต
ด้ วยบุญที่ นางมี จิตเลื่อมใสอย่างสูงสุดต่อ
พระสารี บตุ ร และบุญที่กระท�ำการบูชาสักการะ
ท่านด้ วยดอกไม้ ทองค�ำและของหอม นางจึงได้ ไป
บังเกิดบนสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ มีนางอัปสรหนึง่ พัน
เป็ นบริ วาร
เมื่อนางได้ เป็ นเทพธิดาและเห็นทิพยสมบัติ
อันมากมายของตนแล้ ว ก็สงสัยว่า “เราได้ สมบัติ
นี ้ด้ วยบุญเช่นใดหนอ” ครัน้ รู้วา่ ทิพยสมบัตเิ หล่า
นี ไ้ ด้ มาเพราะความเลื่อมใสในพระสารี บุตรเถระ
นางก็ยิ่งมีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากขึ ้น นาง
จึงประดับร่ างกายด้ วยเครื่ องประดับอันอลังการที่
บรรทุกเกวียนได้ ถงึ 60 เล่มเกวียน แวดล้ อมด้ วย
นางอัปสร 1,000 นาง ลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์
แล้ ว มายื น ประคองอัญ ชลี ถ วายบัง คมพระบรม
ศาสดา ด้ วยเทพฤทธิ์อนั ยิ่งใหญ่ของนาง ท�ำให้
บริ เวณวัดพระเชตะวันสว่างไสวดุจพระจันทร์ และ
พระอาทิตย์สอ่ งแสง
ขณะนัน้ พระวังคีสะ ซึง่ นัง่ อยูใ่ กล้ ๆ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า เห็นสมบัตอิ นั อลังการของนาง
ท่านจึงทูลขออนุญาตพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าถาม
ถึงบุญที่นางเคยท�ำไว้ เมื่อได้ รับพุทธานุญาตแล้ ว
พระเถระจึงถามนางว่า “ดูก่อนเทพธิดาผู้เลอโฉม
วิมานของท่านมุงด้ วยแก้ วผลึก ข่ายเงิน และข่าย
ทองค�ำ มีพื ้นวิจิตรสวยงามน่ารื่ นรมย์ มีซ้ มุ ประตู
ท�ำด้ วยแก้ ว 7 ประการ ที่ลานวิมานเต็มไปด้ วย
ทรายทองส่องแสงระยิบระยับไปทัว่ ทุกทิศ เหมือน
พระอาทิตย์บนท้ องฟ้าที่ก�ำจัดความมืดให้ หมดไป

นางเสสวดีมองเห็นถ่านกลายเป็ นสมบัตแิ ก้ วแหวน เงินทอง
มากมายเต็มไปหมด ด้ วยบุญสร้ างบารมีของนาง

“วิ ม านของท่ า นส่อ งแสงเหมื อ นเปลวไฟที่
ลุกโชติชว่ งอยูบ่ นยอดเขายามค�่ำคืน เป็ นวิมานที่
ลอยอยูใ่ นอากาศ ก้ องกังวานไปด้ วยเสียงดนตรี
อันไพเราะที่ประโคมอยูต่ ลอดเวลา สุทสั นเทพนคร
อันเป็ นเมืองของพระอินทร์ มัง่ คัง่ ไปด้ วยสมบัตอิ นั
เป็ นทิพย์ฉนั ใด วิมานของท่านก็เป็ นฉันนัน้ และยัง
หอมฟุ้งไปด้ วยกลิ่นหอมของดอกไม้ นานาพรรณ
ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นริ มฝั่ งสระโบกขรณี และมีไม้ เลื ้อยชูชอ่
ออกดอกห้ อยระย้ าเกาะก่ายกันลงมาคล้ ายกับข่าย
ของแก้ วมณี ต้ นไม้ ดอกไม้ และผลไม้ ทกุ ชนิด ที่มี
อยูใ่ นเมืองมนุษย์ ตลอดจนพรรณไม้ ทิพย์ประจ�ำ
เมืองสวรรค์ ก็มีพร้ อมอยูใ่ กล้ วิมานของท่าน ท่าน
ท�ำบุญอะไรไว้ ถึงได้ มีวิมานใหญ่โตสว่างไสวเช่น
นี ้ นางเทพธิดาได้ ฟังดังนันจึ
้ งเล่าว่า เมื่อครัง้ ที่ดฉิ นั
เกิดในหมูบ่ ้ านแห่งหนึง่ ชื่อว่านาลกคาม ตังอยู
้ ท่ าง
ทิศเบื ้องหน้ าของแคว้ นมคธ ประชาชนในหมูบ่ ้ าน
นันเรี
้ ยกดิฉนั ว่า เสสวดี ดิฉนั ได้ สร้ างกุศลกรรม
ด้ วยการบูชาพระธาตุของพระธรรมเสนาบดีนามว่า
อุปติสสะ (พระสารี บตุ ร) ซึง่ เป็ นที่บชู าของทวยเทพ
และมนุษย์ทงหลาย
ั้
ด้ วยเครื่ องสักการะหลายอย่าง
ล้ วนแต่แก้ วและทองค�ำ ครัน้ ดิฉนั ละกายมนุษย์นนั ้
แล้ ว จึงได้ มาเกิดในสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ถึงพร้ อม
ด้ วยทิพยวิมาน”
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สำมีจงึ บอกกับนำงว่ำ “สมบัตเิ หล่ำนี ้กลำยเป็ นของไม่มีคำ่
เพรำะพี่ไม่มีบญ
ุ พอที่จะครอบครอง แต่น้องมีบญ
ุ มำก
ของเหล่ำนี ้จึงกลับมำเป็ นของมีคำ่ ดังเดิม

อุบ ำสิ ก ำเสสวดี เ ป็ นผู้มี ศ รั ท ธำเลื่ อ มใสใน
พระพุทธศำสนำมำข้ ำมภพข้ ำมชำติ สิง่ ใดเป็ นบุญ
เป็ นกุศล นำงทุม่ เทท�ำด้ วยควำมเต็มใจ แม้ เมื่อ
ครัง้ เป็ นเด็กน้ อย นำงก็ยงั รู้จกั หำบุญใส่ตวั โดยไม่
ต้ องมีใครมำชักชวน ในชำติตอ่ มำนำงก็เสี่ยงชีวิต
น�ำดอกไม้ ทองค�ำและของหอมไปบูชำพระสำรี บตุ ร
จนกระทัง่ ตัวตำย บุญที่บชู ำพระรัตนตรัยด้ วยใจ
ที่ศรัทธำ และด้ วยวัตถุที่ล� ้ำค่ำคือทองค�ำ ส่งผล
ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ท� ำ ให้ น ำงมี ทิ พ ยสมบัติ อัน โอฬำรและ
น่ำรื่ นรมย์ จนกระทัง่ พระวังคีสะต้ องกรำบทูลขอ
อนุญำตพระสัมมำสัมพุทธเจ้ ำถำมนำงว่ำ เคย
ท�ำบุญอะไรมำ
ส�ำหรั บตัวเรำเองยังไม่ต้องถึงขัน้ เสี่ยงชีวิต
แต่เรำก็สำมำรถท�ำบุญที่ส่งผลยิ่งใหญ่มโหฬำรได้
เช่นกัน ด้ วยกำรหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ วัดปำกน� ้ำ
ภำษี เจริ ญ ซึง่ เป็ นพระสงฆ์สำวกผู้งำมพร้ อมทัง้

ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ด้ วยทองค�ำ มอบไว้ เป็ นสมบัติ
แก่พระศำสนำ
รูปเหมือนทองค�ำนี ้จะเป็ นหลัก
ฐำนกำรมีตวั ตนของท่ำนแก่อนุชนรุ่นหลัง และเมื่อ
คนรุ่นหลังเห็นรูปเหมือนทองค�ำของท่ำน แล้ วมำ
ศึกษำประวัตทิ ำ่ น มำปฏิบตั ธิ รรมตำมอย่ำงท่ำน ก็
จะท�ำให้ สนั ติสขุ บังเกิดขึ ้นในใจของพวกเขำ และจะ
ท�ำให้ พวกเขำเกิดควำมศรัทธำเลื่อมใสในพระพุทธ
ศำสนำมำกขึ ้น ซึง่ จะมีผลให้ พระพุทธศำสนำเจริ ญ
รุ่งเรื องยัง่ ยืนนำน และจะเป็ นทำงมำแห่งสันติสขุ
ของโลกได้ ด้วย ดังนันกำรหล่
้
อรูปเหมือนพระเดช
พระคุณหลวงปู่ ด้ วยทองค�ำ จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำง
ยิ่ ง ต่อ อำยุข องพระศำสนำและประโยชน์ สุข ของ
มวลมนุษยชำติ
ด้ วยเหตุนี ้ คนที่มีสว่ นร่วมในกำรหล่อรูป
เหมื อ นของหลวงปู่ จึ ง ได้ บุ ญ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ไ พศำล
เพรำะนอกจำกจะได้ บญ
ุ จำกกำรถวำยทองค�ำ ซึง่ มี
อำนิสงส์ให่สมบัติใหญ่บงั เกิดขึ ้นทังในปั
้ จจุบนั และ
ภพชำติเบื ้องหน้ ำแล้ ว ยังได้ บญ
ุ อีกต่อหนึง่ จำกกำร
สืบทอดอำยุพระศำสนำด้ วย และในบรรดำกำรให้
อำยุนนั ้ ไม่มีกำรให้ อำยุใดมีคำ่ มำกและได้ บญ
ุ มำก
เท่ำให้ อำยุพระศำสนำ บุญจำกกำรให้ อำยุและ
ควำมมัน่ คงแก่พระศำสนำนี ้ จะดลบันดำลให้ เรำ
มีอำยุยืนนำนเป็ นพิเศษ สุขภำพแข็งแรงเป็ นพิเศษ
และมีฐำนะมัง่ คัง่ มัน่ คงเป็ นพิเศษตลอดไปทุกภพ
ทุกชำติเลยทีเดียว
(จำกอรรถกถำเสสวดีวิมำน)
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เรี ยบเรี ยงจำกโอวำทพระภำวนำวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

ห้องอาหาร (ห้องมหาประมาณ)
คํานิยามที�แท้ จริง ห้ องอำหำร คือ ห้ องพัฒนำ
นิสยั รู้ประมำณในกำรพูด และกำรใช้ ทรัพย์
หลักธรรมประจ�ำห้ องอำหำร สัมมำวำจำ
และสัมมำกัมมันตะ

หน้าที่หลักของห้องอาหาร

1) เป็ นที่ประชุมสมำชิกทุกคนในบ้ ำนอย่ำง
พร้ อมหน้ ำพร้ อมตำทุกวัน
2) ใช้ ปลูกฝั งสัมมำวำจำและสัมมำกัมมันตะ
ให้ แก่สมำชิกทุกคนในบ้ ำน
หำกสมำชิกในครอบครัวรับ ประทำนอำหำร
ไม่พร้ อมหน้ ำพร้ อมตำกัน จะเกิดปั ญหำ น้ อยเนื ้อ
ต�่ำใจและปั ญหำควำมแตกแยก แต่หำกสมำชิก
ขำดสัมมำวำจำจะเกิดปั ญหำกระทบกระทั่งบำน
ปลำยใหญ่โต

ความรู้ที่ต้องมีเกี่ยวกับห้องอาหาร

1) ห้ องอำหำร คือ ห้ องที่สมำชิกทังบ้
้ ำนใช้ รับ
ประทำนอำหำรร่วมกัน จึงต้ องรักษำควำมสะอำด
ให้ ดี ไม่ควรเก็บอำหำรไว้ ในห้ องนี ้
2) ห้ องครัว คือ ห้ องส�ำหรับปรุงอำหำรและ
เก็บอำหำรทุกประเภท ต้ องรักษำควำมสะอำดและ
จัดให้ เป็ นระเบียบ มิฉะนันจะเป็
้
นแหล่งชุมนุมของ
มด หนู และแมลงต่ำง ๆ
3) ห้ องรับแขก คือ ห้ องที่ใช้ ต้อนรับแขกที่มำ
เยี่ยมเยียนหรื อมีธรุ ะส�ำคัญ จึงเสมือน เป็ นหน้ ำตำ
ของบ้ ำน ไม่ควรปล่อยให้ รกรุงรัง ต้ องจัดให้ เป็ น
ระเบียบและท�ำควำมสะอำดอยูเ่ สมอ
๓๘

4) บ้ ำนใดที่ใช้ ห้องอำหำรรวมกับห้ องรับแขก
ควรใช้ เครื่ องเรื อนแบ่งเขต 2 ห้ องให้ ชดั เจน
5) ควรจัดชุดเก้ ำอี ้รับแขกไว้ ตรงประตูทำง
เข้ ำ และจัดโต๊ ะรับประทำนอำหำรไว้ ใกล้ ห้ องครัว
อีกทังควรตกแต่
้
งห้ องให้ มีบรรยำกำศเย็นตำ
6) ควรจัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องใช้ ของห้ อง
ครัว ห้ องอำหำร ห้ องรับแขก ให้ พร้ อมและสะอำด
มีครบตำมจ�ำนวนสมำชิกในครอบครัว
7) ควรจัดเตรี ยมวัตถุดบิ และเครื่ องปรุงให้
ครบตำมควำมจ�ำเป็ น และเพียงพอกับคนในบ้ ำน
8) ควรฝึ กอบรมสมำชิกในบ้ ำนให้ ร้ ูจกั ช่วย
กันท�ำครัวตังแต่
้ เยำว์วยั เพื่อฝึ กควำมสำมัคคี
9)ควรฝึ กสมำชิกในบ้ ำนให้ ร้ ู จกั วิธีกำรถนอม
อำหำรให้ ถกู หลักโภชนำกำร เพื่อประหยัดค่ำใช้
จ่ำย

ประโยชน์จากการใช้ห้องอาหารอยางถูกต้อง

1) ทางใจ
1.1) รู้จกั ประมำณในกำรรับประทำนอำหำร
คือ ระลึกอยูว่ ำ่ เรำรับประทำนอำหำรเพื่อให้ ชีวิต
ด�ำรงอยูไ่ ด้ จะได้ น�ำเรี่ ยวแรงไปท�ำควำมดี
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1.2) รู้จกั ประมำณในกำรใช้ ทรัพย์ คือ
รู้จกั กำรก�ำหนดรำยจ่ำยให้ น้อยกว่ำรำยได้ จะ
ได้ มีทรัพย์เหลือเก็บไว้ ใช้ ในครำวจ�ำเป็ น และใช้
บริ จำคสร้ ำงบุญกุศลอันเป็ นหนทำงไปสู่สุคติใน
สัมปรำยภพ
1.3) รู้จกั ประมำณในวำจำ คือ กำรใช้ ค�ำพูด
ที่นมุ่ นวล มีเหตุผล มีประโยชน์ เหมำะแก่กำลเทศะ
ในสถำนกำรณ์ตำ่ ง ๆ
2) ทางกาย
2.1) ใช้ ห้องอำหำรส�ำหรับประกอบอำหำร
2.2) ใช้ เป็ นที่ประชุมสมำชิกพร้ อมหน้ ำ
พร้ อมตำ
2.3) ใช้ ห้องอำหำรเป็ นที่รับประทำนอำหำร
2.4) ใช้ ห้องอำหำรเป็ นที่เก็บอำหำร
2.5) ใช้ ห้องอำหำรเป็ นที่ต้อนรับแขก

๓๙
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