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ข่ าวบุญต่ างประเทศ งานบุญต่ างแดน
“วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์ อุทิศส่วนกุศล”

๔

ข่ าวบุญในประเทศ
“ประมวลภาพพิธีตกั บาตร 1,000,000 รูป ถวายเป็ นพุทธบูชา”

๖

ผลการปฏิบตั ธิ รรมพระธรรมทายาท
“ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 40 โครงการ 2”

๒๐

ผลการปฏิบตั ธิ รรมสามเณรเตรี ยมบวชอุทศิ ชีวติ
“สามเณรพิทกั ษ์ จิตรจักร”

๒๒

ผลการปฏิบตั ธิ รรมสามเณรเตรี ยมบวชอุทศิ ชีวติ
“สามเณรเอกราช กิมงวนสง”

๒๕

หลวงพ่ อตอบปั ญหา
“บวชเป็ นพระวัดพระธรรมกาย
ท�ำไมจึงบวชให้ เฉพาะผู้มีปริ ญญา ?”

๒๘

ธรรมะเพื่อประชาชน
“ทิพยสถานส�ำหรับผู้มีบญ
ุ ”

๓๓

แรงบันดาลใจจากพระไตรปิ ฎก
“พระภัททิยะเถระ”

๓๖

5 ห้ องชีวติ เนรมิตนิสัย
“ห้ องแต่งตัว”

๓๙
๓
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งานบุญต่างแดน

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์ อุทิศส่วนกุศล

พระอาจารย์น�ำสาธุชนปฏิบตั ธิ รรม

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554 วัดพระ
ธรรมกายบอสตัน สหรัฐอเมริ กา จัดงานบุญวัน
อาทิตย์ ภาคสายพระอาจารย์ประเวศน์ วราสโย
เมตตาน�ำสาธุชนปฏิบตั ธิ รรม ต่อด้ วยพิธีมทุ ิตาสัก
การะพระภาวนาวิริยคุณ เนื่องในวาระครบรอบ 71
ปี เริ่ มด้ วยพระอาจารย์ประเวศน์เปิ ดกรวย สักการะ
ผู้แทนสาธุชนวัดพระธรรมกายบอสตัน 4 ท่านได้ แก่
กัลฯ สรรพกาญจน์ สายชลพิทกั ษ์ , กัลฯ ธนกฤช
ชาญปรี ชากุล, กัลฯ จิราวดี ศรี สวุ รรณ และกัลฯ
วัชชิระ สุนนั ท์แสงทอง ถวายพานดอกไม้ สกั การะ
พระภาวนาวิริยคุณ จากนันพระอาจารย์
้
ประเวศน์
แสดงธรรมประวัตกิ ารสร้ างบารมีของ
พระ
ภาวนาวิริยคุณ พระอาจารย์และสาธุชนถ่ายภาพ
หมูร่ ่วมกัน ต่อด้ วยพิธีอาราธนาศีล 5 และกล่าว
ค�ำถวายถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทานโดยมี กัลฯ
แพทย์หญิงมนธิดา ฟั งธรรม เป็ นประธานน�ำกล่าว
ค�ำถวายภัตตาหาร

เป็ นเนื ้อนาบุญอันประเสริ ฐ เมื่อใส่บาตร
เสร็ จ ได้ ร่ ว มกัน อธิ ษ ฐานจิ ต อุทิ ศ ส่ว นกุศ ล
ก่อนจะร่ วมกันเตรี ยมภัตตาหารและถวาย
ภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สาธุชนทุก
ท่านรับประทานอาหารร่วมกัน ภาคบ่าย
เป็ นกิจกรรม Big Cleaning Day ท�ำความ
สะอาดวัดเพื่อต้ อนรับปี ใหม่ 2555 และ
เตรี ยมสถานที่ เพื่ อรองรั บสาธุชนผู้มีบุญที่
จะเดินทางมาร่ วมงานบุญใหญ่ ทอดผ้ าป่ า
ธรรมชัยวันที่ 1 มกราคม 2555 เริ่ มด้ วย
พระอาจารย์น�ำสาธุชนปฏิบตั ิธรรมเพื่อกลัน่
กาย วาจา ใจ ให้ ใสสะอาดบริ สทุ ธิ์ จาก
นัน้ พระอาจารย์ เ มตตาเล่ า อานิ ส งส์ ก ารรั บ บุ ญ
ท�ำความสะอาดวัดรักษาสมบัตพิ ระศาสนา เมื่อฟั ง
ธรรมเสร็ จพระอาจารย์ และสาธุชนร่ วมกันรั บบุญ
ท�ำความสะอาดวัด ทังเช็
้ ดองค์พระประธาน กวาด
หยากไย่ เช็ดกระจก ดูดฝุ่ น ถูพื ้น ขัดวิมาน ท�ำความ
สะอาดครัว ด้ วยความปี ติเบิกบานใจที่ได้ มาสัง่ สม
บุญที่วดั พระธรรมกายบอสตัน
ท�ำความสะอาดวัด
เพื่อต้ อนรับปี ใหม่ 2555

จากนั น้ เจ้ าภาพผู้ มี บุ ญ ร่ ว มกั น อธิ ษ ฐาน
จิตก่อนตักบาตร และใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ผ้ ู
๔
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สาธุชนปฏิบตั ธิ รรมร่วมกัน

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

Big Cleaning Day

๕

www.kalyanamitra.org

ประมวลภาพโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป
“ถวายเป็นพุทธบูชา” ฉลอง พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรูธ้ รรม
พิธีตักบาตรพระ 6 แห่ง 113,000 รูป กรุงเทพมหานคร
หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตักบาตรพระ 12,600 รูป
ณ สะพานใหม่ ตลาดยิ่งเจริ ญ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
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วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตักบาตรพระ 12,600 รูป
ณ แยกเกษตร – รัชโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
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วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตักบาตรพระ 12,600 รูป
ณ แยกทางเข้ าลานจอดรถ BTS - แยกสะพานควาย

๑๑
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วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตักบาตรพระ 22,600 รูป
ณ ถนนราชปรารภ ประตูน� ้ำ กรุงเทพมหานคร
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วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตักบาตรพระ 30,000 รูป
ณ ถนนเยาวราช วงเวียนโอเดียน-แยกวัดตึก
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วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555
ตักบาตรพระ 30,000 กว่า รูป ณ วงเวียนใหญ่ กรุงธนบุรี

๑๙
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ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 40 โครงการ 2
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผม สามเณรธรรมทายาท ณัฐวัฒน์
คงตุก อายุ 20 ปี ก�ำลังศึกษาอยูช่ นปี
ั ้ ที่ 3 คณะ
วิทยาศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดลครับ วันนี ้เป็ นวันที่ผมปลื ้มที่สดุ ครับ เพราะ
ผมได้ บ รรพชาเป็ นสามเณรธรรมทายาท...แบบ
สดๆ ร้ อนๆ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย และเตรี ยม
ตัวอุปสมบทในวันที่ 21 พฤษภาคม นี ้ครับ
ผมมาวัดพระธรรมกายครัง้ แรก ในงานกฐิ น
100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ จากการชักชวนของพี่ๆ
ชมรมพัฒนาศักยภาพในมหาวิทยาลัยครับ หลัง
จากนัน้ ผมก็ ม ารั บ บุญ เป็ นอาสาสมัค รอยู่ที่ ก อง
ติดต่อสอบถาม หลวงพ่อครับ ตอนนี ้โยมพ่อโยมแม่
และทุกคนที่บ้าน ยังไม่เข้ าใจการเป็ นอาสาสมัคร
ช่วยงานวัด เพราะโยมแม่กลัวผมจะท�ำกิจกรรมที่
วัดจนเสียการเรี ยน แต่ถงึ ทางบ้ านจะยังไม่เข้ าใจใน
สิง่ ที่ผมท�ำ ผมก็ไม่ร้ ูสกึ ท้ อเลย สักวัน ผมจะท�ำให้
โยมพ่อโยมแม่เข้ าใจเรื่ องการสัง่ สมบุญให้ ได้ ครับ
ตอนเป็ นนาคธรรมทายาท ผมเฝ้าคิดถึงวัน
บวช คิดจินตนาการ ถึงภาพคนที่บ้าน เดินทางมา
ร่วมงานบวชของผม ท�ำให้ ผมตังใจฝึ
้ กฝนอบรมตัว
เองทุกวัน จนถึงวันปลงผม โยมพ่อกับโยมพี่สาว
เดินทางมาร่วมงานด้ วย พอเห็นหน้ าโยมพ่อเท่านัน้
ผมน� ้ำตาไหลเลยครับ เพราะดีใจมากที่สามารถ
ท�ำให้ โยมพ่อเข้ าวัดได้ ทังๆ
้ ที่ทา่ นไม่ชอบเข้ าวัด
๒๐

สามเณรธรรมทายาท ณัฐวัฒน์ คงตุก
โครงการอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษารุ่นที่ 40 (โครงการ 2)

โยมพ่อบอกว่า “งานบวชของลูก ถึงพ่อจะติดงาน
ยังไง พ่อก็ต้องมา” แล้ ววันบรรพชา วันนี ้ โยมพ่อ
โยมแม่ โยมยาย โยมพี่สาว พากันมาร่วมงานบวช
หมดทุกคน ท�ำให้ ผมปลื ้มสุดปลื ้ม ปลื ้มสุดชีวิตเลย
ครับหลวงพ่อ เพราะความปรารถนาที่อยากให้ ทา่ น
มาวัด ส�ำเร็ จไปอีกขันแล้
้ วครับ
ช่วงแรกของการอบรม ผมยังนัง่ สมาธิ ได้ ไม่
สบายเท่าไหร่ครับ เพราะต้ องนัง่ บนพื ้นกระเบื ้อง
โดยไม่มีอาสนะ แต่ผมก็ตงใจนั
ั ้ ง่ และคิดอยากให้
เจ้ าภาพที่ร่วมบุญแผ่นกระเบื ้องได้ บุญจากการนัง่
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ภาพวาดจากประสบการณ์ภายในของ
สามเณรธรรมทายาท ณัฐวัฒน์ คงตุก

สมาธิของผมด้ วย แต่พอตอนหลังได้ นงั่ บนอาสนะ
ผมก็นงั่ ได้ ดีขึ ้น และเริ่ มพบกับอารมณ์สบาย แล้ ว
ก็นงั่ ได้ แบบสบายๆ ทุกรอบเลยครับ แต่ก็ยงั มีฟ้ งุ
บ้ าง หลับบ้ าง ซึง่ ผมจะรู้ตวั ทุกครัง้ ที่ฟ้ งุ ผมสามารถ
เรี ยกสติกลับมาได้ เร็ ว จับฟุ้งได้ ทนั ...ว่าเราก�ำลังฟุ้ง
นะ แล้ วผมก็นงั่ ต่อไป ไม่คดิ อะไร เอาใจไปวางไว้
ตรงจุดที่สบายที่สดุ ซึง่ ยังไม่ใช่ที่ศนู ย์กลางกายครับ
แล้ วผมก็ท�ำใจให้ โล่งๆ โปร่งๆ ไม่นกึ อะไร อยูๆ่ ก็
มีดวงสีขาวใส เป็ นแสงนวลๆ มองแล้ วสบายตา
ปรากฏขึ ้นข้ างหน้ า แต่พอผมสนใจดูดวง ดวงก็
พลันหายไป แต่ถ้าแค่มองเฉยๆ ค่อยๆ น้ อมความ
รู้สกึ มาไว้ ตรงกลางท้ อง ก็จะเห็นในช่องท้ องสว่าง
และรู้สกึ เย็นสบายที่ท้องมากๆ เลยครับ ผมก็จะ
มองแบบเพลินๆ เหมือนก�ำลังนัง่ เล่น พอเอาความ
รู้สกึ ไปแตะกับความเย็นของขอบดวง ก็จะรู้สกึ
ว่าตัวเบา เหมือนไม่มีร่างกายอยูเ่ ลย มีแต่ความ
รู้สกึ สุข สบายใจ ครอบคลุมอวกาศว่างๆ แล้ วดวง
สว่างก็จะขยายออกไปได้ ด้วยครับ พอลืมตาแล้ ว
ผมก็ยงั นึกถึงดวงสว่างในกลางท้ องได้ นึกทีไรเป็ น
สบายใจทุกครัง้ เลยครับ
หลวงพ่อครับ ผมรู้สกึ ปลื ้มใจมากเลยครับ ที่
มีโอกาสได้ เขียนผลการปฏิบตั ิธรรมมาเล่าให้ หลวง
พ่อฟั ง ผมจะตังใจฝึ
้ กฝนตัวเองให้ เป็ นพระแท้ สอง
ชัน้ จะใช้ วนั เวลาทุกวินาทีให้ เป็ นประโยชน์ทงต่
ั้ อ
ตัวเอง โยมพ่อ โยมแม่ และพระพุทธศาสนาครับ

สามเณรธรรมทายาท ณัฐวัฒน์ คงตุก
ในท่า Peace Position

แล้ ว ในวัน พรุ่ ง นี จ้ ะมี พิ ธี ตัก บาตรฉลองพระและ
สามเณรบวชใหม่ ขอเรี ยนเชิญญาติโยมทังหลาย
้
ให้ มาร่วมงานบุญกันได้ ที่สภาธรรมกายสากล ฝั่ ง
ครุฑ ตังแต่
้ เวลา 6.30 น. เป็ นต้ นไปครับ
สุดท้ ายนี ้ ผมขอให้ หลวงพ่อมีสขุ ภาพร่างกายที่
แข็งแรง อยูเ่ ป็ นหลักชัย เป็ นก�ำลังใจให้ ลกู ๆ ทุกคน
ไปตราบนานเท่านานจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
ครับ
อย่าลืม!...
ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก
www.dmc.tv นะคะ
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ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเตรียมอุทิศชีวิต

สามเณรพิทักษ์ จิตรจักร

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

กราบถวายความเคารพรักแด่พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อผู้เป็ นที่รักของลูกเณรเป็ นอย่างยิ่งครับ
ลูกเณร ชื่อ สามเณรพิทกั ษ์ จิตรจักร
อายุ 22 ปี เปรี ยญธรรม 4 ประโยค ลูกเณรกราบ
ขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ นอย่างสูงครับ ที่ได้ ให้ การ
อบรมพร�่ ำสอนและเลี ้ยงดูลกู เณรจนโต มาถึงวันนี ้
ลูกเณรพร้ อมแล้ วครับ ที่จะบวชเพื่ออุทิศชีวิตให้ กบั
พระพุทธศาสนา และเมื่อได้ รับการอุปสมบทแล้ ว
จะได้ ฉายาว่า กนฺตชโย แปลว่า ผู้มีชยั ชนะเป็ นที่รัก
ครับ
หลวงพ่อครับ ลูกเณรเคยบวชครัง้ แรก ตอน
อายุ 4 ขวบ เป็ นการบวชหน้ าไฟให้ กบั โยมยาย
หลังจากนันมาลู
้
กเณรก็มีความคิดที่อยากจะบวช
มาตลอดเลย เวลาได้ เห็นพระ ได้ เห็นสามเณรที
ไร จะรู้สกึ คุ้นเคยอย่างบอกไม่ถกู ลูกเณรเคยขอ
โยมแม่บวช แต่อ้อนแล้ วอ้ อนอีก อ้ อนแล้ วอ้ อนเล่า
ร้ องไห้ ไปหลายรอบ โยมแม่ก็ไม่ยอมให้ บวชครับ
และด้ วยความที่อยากบวชมาก ลูกเณรก็เลยแอบ
เอากรรไกรมาตัดผมตัวเองจนหัวลายไปเลย กะว่า
ถ้ าโยมแม่เห็นจะได้ รับรู้ถงึ ความตังใจจริ
้
ง แต่ผิด
คาดครับ ท�ำยังไงโยมแม่ก็ยงั ไม่ยอมให้ บวชอยูด่ ี
โยมแม่บอกว่าลูกเณรยังเด็กเกินไปครับ แล้ ววัน
เวลาก็ผา่ นไปๆ แต่หวั ใจที่อยากบวชยังคงมัน่ จน
ลูกเณรเรี ยนจบชัน้ ม.3 ก็สมปรารถนา ในที่สดุ โยม
แม่ก็ยอมอนุญาตให้ มาบวชที่วดั พระธรรมกายครับ

สามเณรพิทกั ษ์ จิตรจักร เปรี ยญธรรม 4 ประโยค

แม้ ชีวิตการเป็ นสามเณร จะต้ องผ่านบทฝึ ก
และกฎระเบียบวินยั มากมาย แต่ลกู เณรก็ไม่เคย
หวัน่ กับบทฝึ กใดๆ เพราะเข้ าใจดีวา่ ทุกๆ บทฝึ ก
ที่หลวงพ่อมอบหมายให้ พระอาจารย์ -พระพี่เลี ้ยง
มาคอยอบรมพร�่ ำสอน ก็เพื่อให้ สามเณรทุกรูปเป็ น
สามเณรดีที่โลกต้ องการ จะได้ เป็ นก�ำลังส�ำคัญให้
กับพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย อีกอย่างพอ
ลูกเณรหันกลับไปดูโลกภายนอก ก็เห็นแต่ความ
วุน่ วายเพราะชีวิตของคฤหัสถ์ กลางคืนเป็ นควัน
กลางวันเป็ นไฟ มีแต่ความทุกข์ หาความสุขได้ ยาก
ผิดกับชีวิตของลูกเณรที่มีแต่ความสุข เพราะได้ อยู่
กับหลวงพ่อ กลางคืนไม่เป็ นควัน กลางวันไม่เป็ น
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ภาพวาดจากประสบการณ์ภายในของ
สามเณรพิทกั ษ์ จิตรจักร

สามเณรพิทกั ษ์ จิตรจักรในท่า Peace Position

ไฟ มีแต่กลางใจเป็ นดวงแก้ ว กลางดวงแก้ วเป็ น
องค์พระ และกลางองค์พระก็เป็ นพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อตลอดเวลา จึงหาความทุกข์ไม่เจอเลย
ครับ
ในวันวิสาขบูชาปี นี ้ ลูกเณรตังใจที
้ ่จะบวชให้
ได้ สองชัน้ ซึง่ ลูกเณรก็ได้ โอกาสขึ ้นไปปฏิบตั ธิ รรม
ที่สขุ สันโดษ จ.เชียงใหม่ ซึง่ เต็มไปด้ วยความสงบ
จึงท�ำให้ มีผลการปฏิบตั ธิ รรมที่นา่ ชื่นใจ มากราบ
ถวายหลวงพ่อดังนี ้ครับ

องค์พระแก้ วใสๆ เป็ นองค์ใหญ่เท่าตัวลูกเณรเลย
ครับ องค์พระใสเหมือนน� ้ำที่เกาะอยูบ่ นกระจก
สว่ า งเหมื อ นยื น อยู่ก ลางดวงอาทิ ต ย์ ต อนสายๆ
ลูกเณรก็นงั่ นิ่งๆ ดูไปเรื่ อยๆ รู้สกึ มีความสุขมาก
จนไม่อยากได้ อะไรอีกเลย อยากแต่จะนิ่งอยูต่ รง
นัน้ ไม่อยากจะไปไหนเลยครับ เพราะไม่มีสขุ ใดจะ
เที ยบได้ กับความสุขที่ ได้ จากการหยุดนิ่ งอี กแล้ ว
ครับ ลูกเณรอยากให้ ชาวโลกทุกคน ได้ พบกับความ
สุขอย่างที่ลกู เณรได้ พบบ้ างครับ สันติสขุ จะได้ เกิด
ขึ ้นบนโลกใบนี ้เสียที

ลูกเณรนัง่ ธรรมะ ตังตั
้ วตรง หลับตาเบาๆ
ท�ำใจนิ่งๆ นุม่ ๆ ตามเสียงของหลวงพ่อไปเรื่ อยๆ
จูๆ่ ก็ร้ ูสกึ เหมือนตัวของลูกเณรขยายขึ ้น กว้ างมาก
กว้ า งจนรู้ สึก ว่า ตัว นัน้ หายไปกับ บรรยากาศเลย
ครับ และรู้สกึ ได้ ถงึ ความว่างเปล่า แต่มีความสุข
มาก พอเอาใจไว้ กบั ศูนย์กลางกาย และนัง่ นิ่งๆ
ไปเรื่ อยๆ จูๆ่ ก็มีแสงสว่างขึ ้นมา สว่างเหมือน
พระอาทิตย์ตอนเช้ าๆ รู้สกึ เย็นตาเย็นใจมากครับ
แล้ วลูกเณรก็มองเข้ าไปในแสงสว่าง ก็ได้ เห็นดวง
แก้ วใสๆ ใหญ่ประมาณพระจันทร์ เต็มดวง สว่าง
มาก พอมองเข้ าไปตรงกลางของดวงแก้ ว ก็เห็น

หลวงพ่อครับตังแต่
้ นี ้ต่อไป ลูกเณรจะตังใจ
้
นัง่ ธรรมะ เอาใจจรดอยูก่ บั ศูนย์กลางกาย รักษา
องค์พระและดวงแก้ วเอาไว้ ให้ ได้ ทงหายใจเข้
ั้
าและ
หายใจออก เพื่อจะได้ บวช 2 ชัน้ เป็ นพระแท้ ทงั ้
ภายนอกและภายใน ถวายเป็ นของขวัญแด่หลวง
พ่อ และเพื่อให้ โยมพ่อ-โยมแม่ของลูกเณร ได้ บญ
ุ
กับลูกเณรเยอะๆ ครับ สุดท้ ายนี ้ ลูกเณรขอให้
หลวงพ่อมีอายุขยั ยืนยาว อยูก่ บั ลูกเณรไปนานๆ
ตราบถึงที่สดุ แห่งธรรมเลยครับ และโอกาสนี ้ ลูก
เณรกราบขอถวายบทกลอน ที่กลัน่ ออกมาจากใจ
แด่หลวงพ่อครับ
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ตังแต่
้ เกิด ก่อกาย ก็หมายคิด
ก่อตังจิ
้ ต ใจตน ให้ ขวนขวาย
อยากจะขัด เกลาตน จนทุกข์คลาย
สละกาย ตนบวช ผนวชมา
จะสละ ชีพนี ้ ให้ แก่พอ่
เพื่อสานต่อ พระธรรม ศาสนา
เพื่อพ่อแล้ ว พร้ อมสละ ทังกายา
้

อุทิศมา ผนวช บวชเพื่อธรรม
จะไปไหน จะตามไป สุดชีวิต
จะไม่คดิ หนีหาย ให้ มารข�ำ
จะตามติด พ่อนี ้ ไปสุดธรรม
เพื่อมุง่ ท�ำ เป้าหมาย ชนะมาร
กราบแทบเท้ าหลวงพ่อด้ วยความเคารพอย่างสูง
สามเณรพิทกั ษ์ จิตรจักร

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
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ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเตรียมอุทิศชีวิต

สามเณรเอกราช กิมง่วนสง

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

กราบแทบเท้ าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ด้ วยความเคารพอย่างสูง
ลูกเณรชื่อสามเณรเอกราช กิมง่วนสง อายุ
22 ปี เปรี ยญธรรม 7 ประโยค เป็ นคนจังหวัด
อุบลราชธานีครับ สมัยที่ลกู เณรยังเป็ นเด็ก โยม
ยายจะชอบให้ ลูก เณรตื่ น ตัง้ แต่ เ ช้ า มาใส่ บ าตร
ก่อนไปโรงเรี ยนเป็ นประจ�ำเลยครับ ซึง่ ลูกเณรก็ไม่
เคยรู้สกึ เบื่อเลย แต่กลับรู้สกึ ว่าอยากบวชดูบ้าง
ครับ จนปี พ.ศ. 2545 วัดที่หมูบ่ ้ านได้ จดั โครงการ
อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนขึ ้น แล้ วก็มีพระอาจารย์
มาชวนเด็กๆ ที่โรงเรี ยนบวช ลูกเณรก็รีบวิ่งกลับ
บ้ านไปบอกโยมยายทันที แต่โยมยายไม่อยาก
ให้ ไปบวช เพราะกลัวลูกเณรจะถูกเพื่อนๆ รังแก
เนื่องจากลูกเณรตัวเล็กนิดเดียวและผอมด้ วย แต่
พอโยมยายเห็นลูกเณรขออยูห่ ลายที และท�ำท่า
เหมือนจะร้ องไห้ โยมยายก็เลยยอมให้ บวชครับ
แล้ วพระอาจารย์ก็พาสามเณร
มาร่วมงานวัน
คุ้มครองโลกที่วดั พระธรรมกายด้ วย ลูกเณรตื่นเต้ น
มาก พอได้ เห็นมหาธรรมกายเจดีย์ ลูกเณรรู้สกึ ปี ติ
อย่างบอกไม่ถกู และรู้สกึ ว่าอยากจะมาอยูท่ ี่นี่จงั
เลย พอตอนเย็นต้ องเดินทางกลับ ลูกเณรก็คิดใน
ใจไปตลอดทางว่า “เราจะต้ องมาบวชอยูท่ ี่นี่ให้ ได้ ”
แต่ตอนนันลู
้ กเณรต้ องเรี ยนให้ จบชัน้ ป. 6 ซะก่อน
ครับ
แต่พอวันเวลาผ่านไป ความตังใจที
้ ่อยาก
บวชก็ชกั จะเลือนๆ ไปด้ วย จนลูกเณรเรี ยนอยูช่ นั ้

สามเณรเอกราช กิมง่วนสง เปรี ยญธรรม 7 ประโยค

ม.1 ก็ต้องย้ ายไปอยูก่ บั โยมแม่ที่ตา่ งต�ำบล ในช่วง
นันได้
้ เกิดเหตุการณ์น� ้ำท่วม ซึง่ เป็ นน� ้ำที่ถกู ปล่อย
ออกมาจากเขื่อน กระแสน� ้ำจึงทังเชี
้ ่ยวและแรงมาก
ท�ำให้ สะพานไม้ ของหมูบ่ ้ านพังลงเหลือแต่เสา ชาว
บ้ านเลยเอาไม้ กระดานมาพาดไว้ เดินข้ ามชัว่ คราว
วันหนึง่ ลูกเณรต้ องเดินข้ ามสะพานนี ้ แล้ วก็โชคร้ าย
มากที่ไม้ กระดานพังลง ลูกเณรก็เลยตกลงไปในน� ้ำ
ที่ไหลเชี่ยวอย่างแรง แล้ ววินาทีนนั ้ ภาพใบหน้ าของ
โยมแม่ก็ผดุ ขึ ้นมาให้ เห็น และในทันใดภาพของ
มหาธรรมกายเจดีย์ก็ผดุ ขึ ้นมาด้ วย ท�ำให้ ลกู เณรจ�ำ
ขึ ้นมาได้ วา่ เคยตังใจเอาไว้
้
วา่ จะบวช เลยนึกในใจ
ว่าขอให้ รอดเถอะแล้ วจะกลับไปบวช หลวงพ่อครับ
ในทันทีที่ลกู เณรตังใจว่
้ าจะกลับไปบวช ก็มีคนโยน
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สามเณรเอกราช กิมง่วนสง

สามเณรเอกราช กิมง่วนสง ในท่า Peace Position

เชือกที่ผกู กับถังน� ้ำลงมาให้ แล้ วมือของลูกเณรก็
คว้ าไว้ ได้ พอดีเลย ท�ำให้ ลกู เณรรอดตายครับ
พอเรี ยนจบชัน้ ม. 1 ก็เลยตัดสินใจขอโยม
แม่บวชในโครงการภาคฤดูร้อน แต่ขอยังไงๆ โยม
แม่ก็ไม่อนุญาต เลยใช้ ไม้ ตาย อดข้ าวประท้ วงซะ
เลยครับ ลูกเณรทนหิวอดข้ าวอยูห่ นึง่ วัน โยมแม่ก็
ยอมใจอ่อนอนุญาตให้ มาบวชที่วดั พระธรรมกาย
ครับ
ลูกเณรได้ ผ่านบทฝึ กการเป็ นสามเณรที่เข้ ม
ข้ น จากวันเป็ นเดือน จากเดือนเป็ นปี ซึง่ ลูกเณรได้
ตัดสินใจที่จะบวชอุทิศชีวิตให้ กบั พระพุทธศาสนา
และวิชชาธรรมกาย จะขอมอบกายถวายชีวิตแด่
หลวงพ่อ และจะขอเป็ นทนายแก้ ตา่ งให้ พระพุทธ
ศาสนาตลอดไปครับ
และจากการที่หลวงพ่อเมตตา ให้ สามเณร
เตรี ยมบวชอุทิศชีวิต ได้ ขึ ้นไปปฏิบตั ธิ รรมที่สขุ
สันโดษ ซึง่ ต้ องบอกเลยครับ ว่าบรรยากาศที่นี่
เหมาะแก่การปฏิบตั ธิ รรมมากๆ แล้ วลูกเณรก็มีผล
การปฏิบตั ธิ รรมมากราบถวายหลวงพ่อด้ วยครับ
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ในช่วงสัปดาห์แรกนัน้ ผลการปฏิบตั ธิ รรม
ของลูกเณรไม่ก้าวหน้ าเลยครับ
เพราะพอนัง่
หลับตาทีไรเป็ นฟุ้งขึ ้นมาทันทีเลย
แต่พอพระ
อาจารย์ให้ อา่ นโอวาทของหลวงพ่อ ที่ได้ แต่งเป็ น
บทกลอนไว้ วา่
จะฟุ้งน้ อย ฟุ้งมาก ไม่ยากดอก
เดี๋ยวจะบอก เคล็ดลับ ไว้ ใช้ แก้
เพียงค่อยค่อย ลืมตา เท่านันแล
้
ฟุ้งว่าแน่ ก็ยงั แพ้ แค่ลืมตาฯ
คราวนี ้พอฟุ้งปั๊ บ ลูกเณรก็จะลืมตาทันที
แล้ วก็เริ่ มต้ นนับหนึง่ ใหม่ แบบใจเย็นๆ ท�ำให้ ผลการ
ปฏิบตั ธิ รรมของลูกเณรก้ าวหน้ าและดีขึ ้น หลังจาก
ที่ลกู เณรแก้ อาการฟุ้งได้ แล้ ว คราวนี ้พอหลับตา
ปรับร่างกาย ก็จะภาวนาสัมมาอะระหังไปเรื่ อยๆ
ควบคูไ่ ปกับการนึกถึงดวงแก้ ว สักพักใจก็เริ่ มหยุด
นิ่งอยูท่ ี่ศนู ย์กลางกาย หลวงพ่อครับ มันแปลกมาก
เพราะทันทีที่ใจนิ่ง ลูกเณรก็จะรู้สกึ เหมือนก�ำลังนัง่
อยูต่ วั คนเดียวในที่โล่งๆ และสักพักตัวของลูกเณรก็
ยืดได้ และหดได้ แล้ วก็มีอาการเหมือนตัวหมุน แล้ ว
ก็ร้ ูสกึ เหมือนตกจากที่สงู หวาดเสียวมากๆ สักพักก็
เห็นดวงแก้ วกลมใสผุดขึ ้นมาที่ศนู ย์กลางกายครับ
ในตอนนันลู
้ กเณรท�ำอะไรไม่ถกู เพราะกลัวว่าดวง
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แก้ วจะหายไป เลยท�ำตามโอวาทของหลวงพ่อว่า
“ให้ เป็ นผู้ดทู ี่ดี อย่าเป็ นผู้ก�ำกับ” ลูกเณรก็เลยดูไป
เฉยๆที่ตรงกลางของดวงแก้ ว สักพักก็เห็นองค์พระ
ผุดซ้ อนขึ ้นมาสวยงามครับ ในตอนนันลู
้ กเณรมี
ความสุขจนพูดไม่ออกบอกไม่ถกู เป็ นความรู้สกึ ที่
ยากจะหาอะไรมาเทียบได้ ครับ
ลูกเณรต้ องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ น
อย่างสูง ที่ได้ เมตตาชี ้แนะแนวทางปฏิบตั ิ ท�ำให้ ลกู
เณรได้ พบกับความสุขที่แท้ จริ ง ที่ไม่มีอะไรมาเทียบ
ได้ ช่วงเวลาที่เหลืออยูน่ ี ้ ลูกเณรจะตังใจบวชให้
้
ได้
2 ชัน้ เพื่อถวายเป็ นของขวัญอันล� ้ำค่าแด่หลวงพ่อ
และลูกเณรจะรักหวงแหนวิชชาธรรมกาย ให้ สมกับ
ที่หลวงพ่อได้ ทุ่มเททัง้ แรงกายแรงใจในการอบรม
พร�่ ำสอนลูกเณรครับ
ปล. ในช่วงที่ได้ ปฏิบตั ิธรรมที่สขุ สันโดษ ลูก
เณรและเพื่อนๆ สามเณร ได้ ชว่ ยกันแต่งบทกลอน

ขอน้ อมน�ำกราบถวายหลวงพ่อครับ
เมื่อเห็นน� ้ำ หยดนิ่ง ติดปลายหญ้ า
ต้ องแสงฟ้า พาให้ ตรึก นิมิตใส
สายลมโบก กลิน่ พฤกษา พาสุขใจ
นิ่งภายใน หยุดในหยุด ตรงจุดกลาง
เสียงต้ นไผ่ ลมกรรโชก โบกไสว
เสียงจากใจ ดังแว่วมา สัมมา อะระหัง
แสงดวงสูรย์ พ้ นหมูเ่ มฆ ที่บดบัง
แสงจากกลาง ส่องสว่าง กระจ่างใจ
พิรุณโปรย ลมพัดมา พาสดชื่น
มวลแมกไม้ ร่มรื่ น พาสุขสันต์
สมญานาม สุขสันโดษ ที่โจษจัน
สวนสวรรค์ บนแดนดิน ถิ่นโลกาฯ
กราบแทบเท้ าหลวงพ่อด้ วยความเคารพอย่างสูง
สามเณรเอกราช กิมง่วนสง
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หลวงพ่อตอบปัญหา?
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)

เรี ยบเรี ยงจากรายการหลวงพ่อตอบปั ญหา ทาง DMC

ค�ำถาม: เพื่อนเขาว่า ถ้ าวัดนี ้ดีจริ งท�ำไมจึงบวชให้
แก่เฉพาะผู้มีปริ ญญา ผมพยายามใช้ ภมู ิปัญญา
เอาเหตุผลไปพูดกับเขา แต่ในที่สดุ ผมหมดปั ญญา
จริ งๆ เลยได้ แต่นงั่ ฟั งเขาพูดไปก็พยายามข่มความ
โกรธเอาไว้ ผลสุดท้ ายเขาก็ลงเอยด้ วยการจะไม่
พูดกับผม หลวงพ่อครับผมจะท�ำอย่างไรดี ผมท�ำ
ผิดหรื อเปล่า คือผมบอกเขาว่า “นายนี่สอนยากจัง
เลย” เขาก็เลยไม่พดู กับผม อีกคนหนึง่ บอกว่าให้
ผมระวังจะโดนล้ างสมอง ผมก็นกึ ในใจว่า เอ้ า...ถ้ า
จะโดนล้ างก็ขอให้ ล้างความชัว่ ออกจากตัวเรา ออก
จากสมองเราให้ หมด ก็พอใจแล้ ว

แล้ ว ท่านอุปมาคนประเภทนี ้ว่าเป็ นดอกบัวที่พ้นน� ้ำ
แล้ ว พร้ อมจะแย้ มกลีบบานในไม่ช้า

ค�ำตอบ: ไม่วา่ วัดไหนๆ ก็ถกู คนว่าเสียดสีทงนั
ั ้ น้
แม้ แต่ในสมัยพุทธกาลถามว่าพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าดีจริ งไหม? ดีจริ ง แล้ วทรงสอนทุกคนไหม?
ไม่ใช่สอนทุกคนนะ บางคนที่พระองค์สอนไม่ได้ ก็
ทรงปล่อยวางเอาไว้ ก่อน แม้ แต่พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าเวลาจะสอนใครก็ทรงคัดคนเหมือนกัน ขอเล่า
เรื่ องที่ทรงคัดเลือกคนให้ พวกเราฟั งเอาไว้ สกั เรื่ อง
คน ในโลกนี ้ ถ้ าจะแบ่งตามความสามารถในการ
เรี ยนรู้แล้ ว ท่านว่ามี 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้ วยกัน คือ

พวกที่ 2 ดอกบัวที่โผล่เสมอผิวน� ้ำ คือ
ประเภทที่ธาตุในตัวมีความบริ สทุ ธิ์เพียง 50% คือ
พวกก� ้ำกึง่ ถ้ าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามาบังเกิด เขา
ก็ จ ะมี โ อกาสรู้ จัก วิ ธี ก ลั่น ธาตุใ นตัว ให้ บ ริ สุท ธิ์ ยิ่ ง
ขึ ้น แล้ วเขาก็จะรอดตัว ไม่หลงไปท�ำความชัว่ แต่
ว่าถ้ าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าไม่มาบังเกิด เขาก็ไม่
สามารถกลัน่ ธาตุ กลัน่ ขันธ์ให้ บริ สทุ ธิ์ขึ ้นได้ แล้ วก็
พลาดพลังท�
้ ำชัว่ ท�ำให้ ชีวิตตกต�่ำ พอสิ ้นชีวิตก็ตก
นรกไปเลย หรื ออย่างน้ อยที่สดุ ก็ท�ำให้ ธาตุในตัว
สกปรกมากขึ ้น คนประเภทนี ้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ ามาบังเกิดจึงได้ รับประโยชน์มาก ท่านอุปมาคน
ประเภทนี ้ว่าเป็ นเสมือนดอกบัวที่โผล่เสมอผิวน� ้ำ

พวกที่ 1 ดอกบัวพ้ นน� ้ำ คือไม่วา่ พระสัมมา
สัมพุทธเจ้ าจะมาบังเกิดหรื อไม่ก็ตาม เขาสามารถ
เอาตัวรอดได้ อยูแ่ ล้ ว เขาจะไม่ท�ำชัว่ อีก เพราะธาตุ
ของเขา ขันธ์ 5 ของเขา ได้ บริ สทุ ธิ์ถงึ 60-70% ขึ ้น
มาแล้ ว ถึงแม้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะไม่บงั เกิด
ขึ ้น เขาก็สามารถเอาตัวรอดได้ ในวันหนึง่ ข้ างหน้ า
การบังเกิดขึน้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าไม่ได้ เกิด
ประโยชน์แก่เขามากนัก เพราะเขาเอาตัวรอดเองได้

พวกที่ 3 บัวใต้ น� ้ำ เป็ นประเภทที่ธาตุใน
ตัวของเขาสกปรกมากเกินไป ขันธ์ 5 ในตัวของ
เขาก็สกปรกมาก แม้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะมา
บังเกิด มาเทศน์ให้ ฟังเขาก็ฟังไม่ร้ ูเรื่ อง เพราะฉะนัน้
พระองค์จงึ ต้ องปล่อยคนประเภทนี ้ไป เนื่องจากไม่
สามารถสอนเขาได้ การบังเกิดขึ ้นของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ า ไม่เป็ นประโยชน์แก่เขาเลย คนพวกนี ้
ไม่สามารถเข้ าถึงธรรมะในชาตินี ้ได้ ท่านอุปมาคน
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บัว 4 เหล่า

ประเภทนี ้เป็ นเสมือนบัวใต้ น� ้ำ คนในโลกเป็ นอย่าง
นี ้ เพราะฉะนันก่
้ อนจะสอนใครจึงต้ องแบ่งคนออก
เป็ น 3 พวกก่อนนะ

เรื่ องมีอยูว่ า่ ในสมัยพุทธกาล มีผ้ หู ญิงคน
หนึง่ ปากจัดมากชอบด่าพระ คือธาตุในตัวของแก
มันสกปรกจนคิดเรื่ องความดีไม่ออก คิดได้ แต่เรื่ อง
ร้ ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องด่าพระนี่แกถนัดนัก
ด่าพระได้ ฉอดๆ มีเรื่ องด่าพระได้ ทกุ วัน แล้ วแกไป
ด่าที่ไหนรู้ไหม? ไปด่าที่อื่นมันไม่สะใจ ต้ องไปนัง่ ด่า
พระอยูท่ ี่หน้ าประตูทางเข้ าวัดเชตวัน

ก็ดา่ ประชาชนเข้ ามาหาพระแกก็ดา่ ประชาชน
ออกจากวัดแกก็ดา่ ด่าเก่งจริ งๆ ชาวบ้ านให้ ฉายา
แกว่า “ยายหอย” ปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ไม่เคยเทศน์โปรดยายหอยเลยทังๆ
้
ที่คนบางคน
อย่ า งองคุลิ ม าลอยู่ห่ า งจากวัด เชตวัน เป็ นร้ อยๆ
โยชน์ พระพุทธองค์ยงั เสด็จไปเทศน์โปรด แต่ยาย
หอยอยู่ที่ซ้ ุม ประตูห น้ า วัด ใกล้ นิด เดี ย วพระพุท ธ
องค์กลับไม่เคยไปเทศน์ให้ ฟัง สักกัณฑ์หนึง่ ก็ไม่
เทศน์ ที่ไม่ทรงเทศน์ก็เพราะทรงรู้วา่ ธาตุในตัวของ
ยายหอยเป็ นธาตุสกปรกหนาทึบ ยังเอาดีไม่ได้
ต้ องปล่อยไว้ ก่อน แต่แล้ ววันหนึง่ พระโมคคัลลาน์
กลับมาจากธุดงค์เห็นยายหอยนัง่ ด่าพระจ๋อยๆๆ ก็
นึกสงสัยใจใจว่า ท�ำไมนะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
เสด็จไปเทศน์โปรดคนได้ ทวั่ ทิศ แต่ท�ำไมไม่เทศน์
โปรดยายหอย ปล่อยให้ มานัง่ ด่าพระอยูอ่ ย่างนี ้
เสียหายหมด เสียชื่อวัดเชตวันก็เลยไปกราบพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า ได้ ทลู ถามว่า

พระเดินเข้ าวัดแกก็ดา่ พระออกจากวัดแก

“พระพุทธเจ้ าข้ า ท�ำไมไม่ทรงเทศน์โปรด

เหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลมีบางครัง้ มี
บางคนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าต้ องข้ ามไปไม่ทรง
เทศน์โปรด เพราะเป็ นคนประเภทที่สอนไม่ไหว
จริ งๆ ก็มีเรื่ องเล่า เรื่ อง “ยายหอย” เป็ นตัวอย่างของ
คนที่แม้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก็สอนไม่ได้
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บวชเป็ นพระวัดพระธรรมกาย

สอนยายหอยเสียก่อน
ปล่อยให้ แกนัง่ ด่าอย่าง
นี ้ เสียชื่อวัดเชตวัน เสียชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
หมด” พระพุทธองค์ตรัสตอบพระโมคคัลลาน์วา่
โมคคัลลาน์ เราบ�ำเพ็ญบารมีมาก็ตงใจจะมาช่
ั้
วย
รื อ้ สัตว์ขนสัตว์ไปนิพพาน” พูดง่ายๆ มาช่วยกลัน่
ธาตุกลัน่ ขันธ์ 5 ของสัตว์โลกให้ มีความบริ สทุ ธิ์
“แต่คนบางคนก็สกปรกลามกมากเกินไป” คือทรง
บอกว่ า ธาตุใ นตัว ของบางคนสกปรกจนกลั่น ไม่
ไหว พระโมคคัลลาน์ก็ยงั ไม่เข้ าใจ ยังคงอ้ อนวอน
ต่อ “พระพุทธเจ้ าข้ า ด้ วยบารมีของพระองค์ ถ้ า
พระองค์จะกลัน่ เขา ท�ำไมจะกลัน่ ไม่ได้ ถ้ าจะโปรด
ท�ำไมจะเทศน์โปรดไม่ได้ ทรงไปเทศน์โปรดยาย
หอยหน่อยเถิด พระพุทธเจ้ าข้ า”
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงยืนยันว่า “ไม่
ไหวจริ งๆ โมคคัลลาน์รอไว้ ให้ พระพุทธเจ้ าพระองค์
หน้ ามาเทศน์โปรดยายหอยเถอะ เวลานี ้ต้ องทิ ้งเอา
ไว้ ก่อน” พระโมคคัลลาน์ก็ยงั คะยันคะยอ
้
ในที่สดุ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก็เลยตรัสสันๆ
้ ว่า “เอาอย่าง
นี ้โมคคัลลาน์ เธอไปลองดูเองก็แล้ วกัน” พอทรง
อนุญาตให้ ไปลองดูเท่านัน้ พระโมคคัลลาน์ดีใจ คิด
๓๐

ว่าพรุ่งนี ้เราจะไปเทศน์โปรดยายหอย ครัน้ รุ่งเช้ าก็
นุง่ สบงครองจีวรอย่างดี เอาบาตรสะพายไหล่ตงใจ
ั้
จะไปบิณฑบาตภัตตาหารจากยายหอย จะได้ ถือ
โอกาสนันเทศน์
้
โปรดได้
พระโมคคัลลาน์เดินออกไปถึงซุ้มประตูวดั
ไปยืนอยูต่ รงหน้ ายายหอย ยายหอยพอเห็นพระ
โมคคัลลาน์ถือบาตรมาด้ วย ก็คดิ ในใจหนอยแนะ..
จะมาบิณฑบาตกับเรา เมินเสียเถอะ ยายหอยท�ำ
เป็ นไม่เห็นหันหลังขวับ มองไปทางอื่น พระโมคคัล
ลาน์ทา่ นมีฤทธิ์ ท่านเนรมิตกายที่ 2 ไปยืนดักอยู่
เลย พอยายหอยหันขวับไปข้ างหลัง ก็เจอพระโมค
คัลลาน์องค์ที่ 2 โอ้ โฮ...ถ้ าเป็ นเราคงก้ มกราบแทบ
ไม่ทนั เจอพระโมคคัลลาน์ 2 องค์ ยืนทังหน้
้ าทัง้
หลังขนาบอยูน่ ี่ น่าอัศจรรย์แท้ ๆ แต่ยายหอยไม่เป็ น
อย่างเรา แกรี บหันขวับไปทางซ้ าย พระโมคคัลลาน์
ก็เนรมิตกายที่ 3 ไปยืนดักเอาไว้ อีก แกเลยหันอีก
ขวับไปทางขวา พระโมคคัลลาน์ก็ปาฏิหาริ ย์กายที่
4 ไปยืนขวางอีก
ตกลงทังซ้
้ าย ทังขวา
้
ทังหน้
้ า ทังหลั
้ ง มี
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พระโมคคัลลาน์ยืนดักอยูเ่ ต็มเลยทัง้ 4 กาย ท่าน
นึกในใจ..เสร็ จแน่ คราวนี ้ยายหอยเสร็จ หลบไม่
พ้ น...ยายหอยท�ำอย่างไรรู้ไหม? แกก้ มหน้ าดูดิน
ก่อน แต่วา่ พระโมคคัลลาน์ก็แสดงฤทธิ์ปาฏิหาริ ย์
กายที่ 5 ไปรออยูแ่ ล้ วในดิน พอก้ มไป อ้ าว...พระ
โมคคัลลาน์อยูใ่ นดิน ไม่ดกู ็ได้ แกเงยหน้ ามองฟ้า
พอเงยหน้ าปั๊ บ
พระโมคคัลลาน์ปาฏิหาริ ย์กายที่ 6 ไปลอย
รออยูแ่ ล้ ว ท่านนึกในใจ..เอาน่า เมื่อกี ้ 5 กาย นึกว่า
จะเสร็จ แล้ วยังไม่เสร็ จ คราวนี ้ตัง้ 6 กายจะไปไหน
รอด ล้ อมหน้ า ล้ อมหลัง ล้ อมล่าง ล้ อมบน คิดว่า
เสร็จแน่ แต่ก็ไม่เสร็ จ..ยายหอยท�ำอย่างไร? ขออภัย
นะ แกแก้ ชายพกก้ มหน้ ามองในร่มผ้ าแกเอง

ก่อน ฝึ กแล้ วจะได้ ชว่ ยกันไปเป็ นครู ไปช่วยกันสัง่
สอนประชาชนต่อไป
เมื่อไร
ปั ญหาสภาพขาดแคลนครูบาอาจารย์ ทางศาสนาค่อยลดลงแล้ ว กฎเกณฑ์ก็คง
ผ่อนคลายลงไปได้ บ้าง ตอนนี ้ใครที่ดื ้อเกเรนักก็
ขอร้ องละนะ ดื ้อแค่พอท้ วมๆ อย่าดื ้อแบบยายหอย
เลย คนสอนสู้ไม่ไหว คนอย่างนันพระโมคคั
้
ลลาน์
ยังไม่สอน พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ยังไม่สอน ทัตตชีโว ขืนเก็บมาสอนก็เสียพระกันงวดนี ้แหละ ไม่ต้อง
มากหรอก ได้ อย่างยายหอยมาอยูว่ ดั สักคน ก็แย่
แล้ ว นี่มนั เป็ นอย่างนี ้ ก็เลยต้ องมีการคัดคนก่อนมา
บวชกันเคร่งครัดหน่อย

คราวนี พ้ ระโมคคัล ลาน์ ป าฏิ ห าริ ย์ ก าย
เข้ าไปไม่ได้ เสียแล้ วเสียท่ายายหอย พระโมคคัลลาน์ ชะงัดส่ายหน้ าเลย กลับดีกว่า ท่านไม่ได้
บิณฑบาตต่อ เดินกลับเข้ าวัดเงียบเลย แพ้ ฤทธิ์ยาย
หอย ไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าสารภาพว่า
“พระพุทธเจ้ าข้ า จริ งๆ จริ งเลย ยายหอยนี่สอนไม่
ได้ ” ก็ทา่ นปาฏิหาริ ย์ ตัง้ 6 กายให้ ดไู ม่ดู ไปดูอะไรก็
ไม่ร้ ู ต้ องบอกว่าคนนี ้ธาตุในตัวสกปรกมาก ถามว่า
ยายหอยฉลาดไหม? ฉลาดนะ โธ่...ดักตัง้ 6 ทิศแล้ ว
ยังดักยายหอยไม่อยู่ ฉลาด แต่ฉลาดในทางสกปรก
ลามก เพราะธาตุในตัวแกยังสกปรกอยูม่ าก ขันธ์ทงั ้
5 คือรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
ของแกสกปรกเต็มที่ แกเลยคิดวิธีสกปรกออกมาได้
ลองเป็ นเรา ถ้ าเจออย่างนันก็
้ ไม่ร้ ูจะท�ำอย่างไรแล้ ว
เราหมดทาง แต่ยายหอยยังมีทางไป
ขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายังต้ องเลือก
คนสอนเลยลูกเอ๊ ย เช่นกัน ที่วดั นี ้เวลาจะฝึ กคนก็
ต้ องคัดคนก่อน โดยเฉพาะภาวะของประเทศไทย
ขณะนี ้ ขาดแคลนครู ขาดแคลนวิทยากรด้ าน
ธรรมะอีกมากเมื่อเป็ นอย่างนี ้ก็เลยต้ องคัดก่อน คัด
คนที่ มีความสามารถพร้ อมเอามาบวชเอามาฝึ ก

วอลเปเปอร์วันพระ
จาก www.dmc.tv

ให้ตรึกระลึกถึงธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ให้คุณดาวน์โหลดฟรี
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ทิพยสถานส�ำหรับผูม้ บี ญุ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ปาณาติปาต
สูตร ว่า
"จตูหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภตํ
นิกขฺ ติ โฺ ต เอวํ นิรเย กตเมหิ จตูหิ ปาณาติปา
ตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุ มิจฉฺ าจารี โห
ติ มุสาวาที โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว จตูหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ยถาภตํ นิกขฺ ติ โฺ ต เอวํ สคฺเค
ั้
บุคคลผู้ประกอบด้ วย
ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ธรรม ๔ ประการ ย่อมเกิดในสวรรค์ เหมือนถูกเชิญ
มาเกิด ธรรม ๔ ประการคือ เป็ นผู้งดเว้ นจากการฆ่า
สัตว์ เว้ นจากการลักทรัพย์ เว้ นจากการประพฤติผิด
ในกาม เว้ นจากการพูดเท็จ บุคคลผู้ประกอบด้ วย
ธรรม ๔ ประการนี ้แล ย่อมบังเกิดในสวรรค์เหมือน
ถูกเชิญมาเกิด"
กฏแห่งกรรม เป็ นกฏสากลของโลกที่มีมา
ก่อนกฏหมายใดๆ ทังสิ
้ ้น เพราะเป็ นกฏธรรมชาติ
ที่ไม่มีใครบัญญัตขิ ึ ้นมา แต่เป็ นผลที่เกิดจากการ
กระท�ำของแต่ละคน ถ้ าเราท�ำดีก็จะได้ รับอานิสงส์
แห่งความดี ท�ำความชัว่ ก็มีวิบากอันเผ็ดร้ อนเป็ น
ผล คนท�ำกรรมดีเมื่อละโลกไปแล้ ว บุญก็จะส่งผล
ให้ ไปเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ แม้ เมื่อมาเกิดเป็ น
มนุษย์อีก ก็จะบริ บรู ณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ มีแก้ ว
แหวนเงินทอง เครื่ องใช้ ไม้ สอยครบครันไม่ขาดตก
บกพร่อง เพราะอ�ำนาจแห่งมหาทานบารมีสง่ ผล
หรื อจะเป็ นผู้มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่
ป่ วย ไม่ไข้ ก็ด้วยอ�ำนาจแห่งศีลที่รักษาเอาไว้ อย่าง
ดีแล้ ว หรื อมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รู้แจ้ งแทง
ตลอดในศาสตร์ ทงปวง
ั้
ก็ด้วยอ�ำนาจแห่งสมาธิ ที่
ได้ ฝึกฝนใจให้ หยุดนิ่ง ท�ำสมาธิภาวนามาข้ ามภพ
ข้ ามชาตินนั่ เอง

เรื่ องนรกสวรรค์ เป็ นเรื่ องปกติที่มีสอนอยูใ่ น
พระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาสอนเรื่ อง
กฏแห่งกรรมว่า ถ้ าท�ำดีก็ได้ ไปสุคติภมู ิ ท�ำบาป
อกุศลก็มีอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเป็ นที่ไป การ
ศึกษาเรื่ องนรกสวรรค์เป็ นเรื่ องที่นา่ สนใจ เพราะ
เป็ นสิง่ ที่มีอยูจ่ ริ ง สามารถพิสจู น์ได้ จริ งด้ วยวิชชา
ธรรมกาย หรื อรอพิสจู น์ตอนละโลกไปแล้ ว การ
จะไปบังเกิดในสุคติสวรรค์ก็มิใช่เป็ นเรื่ องยากเย็น
เหลือวิสยั อะไร ถ้ าเราสัง่ สมบุญเอาไว้ มากๆ จิตใจ
ผ่องใส ละโลกไปแล้ ว สุคติภมู ิยอ่ มเป็ นที่ไป สมบัติ
อันเป็ นทิพย์ก็จะบังเกิดขึ ้นมารองรับผู้มีบญ
ุ เพื่อรอ
คอยผู้มีบญ
ุ จะมาเสวยทิพยสมบัตเิ หล่านันได้
้
การจะได้ ไปบังเกิดบนสวรรค์นนั ้ ต้ องรู้วิธี
การไปเกิด ซึง่ วิธีการก็ไม่ได้ ยากเย็นอะไร พระพุทธ
องค์ทรงแนะวิธีการเอาไว้ งา่ ยๆ ว่า ให้ ละเว้ นจาก
บาปอกุศล เว้ นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต ไม่รังแก
๓๓
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เบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่ลกั ขโมย ถือเอาสิง่ ของที่
เจ้ าของเขาไม่ได้ ให้ เพราะทรัพย์สมบัตใิ ดที่ได้ มา
โดยทุจริ ต ทรัพย์สมบัตนิ นก็
ั ้ เป็ นของร้ อน อยูก่ บั เรา
ได้ ไม่นาน ไม่ช้าก็ต้องมีอนั วิบตั ไิ ป ทรัพย์สงิ่ ของมี
ค่าของใคร ใครก็หวงแหน จึงไม่ควรไปขโมยของ
เขา ควรหาทรัพย์มาโดยสุจริ ต
นอกจากนี ้ต้ องเป็ นคนไม่ประพฤติผิดในกาม
ให้ ยินดีเฉพาะคูค่ รองของตน และต้ องเป็ นคนมี
วาจาสัตย์ ไม่พดู เท็จโกหกหลอกลวงคนอื่น กระทัง่
พูดส่อเสียด พูดค�ำหยาบ พูดเพ้ อเจ้ อไร้ สาระก็ควร
เว้ นเสีย เพราะชาวสวรรค์เขาไม่ท�ำกรรมกิเลส ๔
อย่างเหล่านี ้ ไม่วา่ จะเป็ นเทพบุตรเทพธิดา ต่าง
มีศีลกันเป็ นปกติ ฉะนัน้ เราต้ องรู้วา่ จะเข้ าไป
เป็ นสหายแห่งเทพ ก็ต้องประพฤติตนเหมือนชาว
สวรรค์ ต้ องรู้จกั ให้ ทาน รักษาศีล เจริ ญภาวนา ซึง่
ไม่ใช่เรื่ องยากหรื อเหลือวิสยั เพราะปกติเราก็ท�ำ
กันอยูแ่ ล้ ว แต่คนส่วนใหญ่ยงั ประมาทอยู่ จึงไม่ได้
วางแผนผังชีวิตหลังความตาย
ทังหมดนี
้
้เป็ นเพียงความรู้ขนพื
ั ้ ้นๆ เท่านัน้
เพราะสวรรค์ แต่ละชัน้ มีความละเอียดที่แตกต่าง
กันมาก เขาวัดกันที่ก�ำลังบุญ ถ้ าบุญมากวิมานก็
ใหญ่โตมโหฬารสวยงาม มีรัศมีกายสว่างรุ่งโรจน์
สวรรค์แต่ละชันมี
้ ความแตกต่างกัน
ตังแต่
้ อายุ
วรรณะ สุข ยศ ถ้ าหากว่ามีบญ
ุ มากเราก็เลือกเกิด
ได้ จะไปอยูส่ วรรค์ชนไหนก็
ั้
เลือกเอา ตังแต่
้ ชนจาตุ
ั้ มหาราชิกา ชันดาวดึ
้
งส์ ยามา ดุสติ นิมมานรดี
และปรนิมมิตวสวัตดี
* สวรรค์ ๖ ชันเหล่
้ านี ้ มีไว้ รองรับผู้มีบญ
ุ
ทุกคน เลือกเกิดกันได้ เลย เหมือนมหาเศรษฐี ผ้ มู ี
สมบัติมาก อยากจะอยูบ่ นปราสาท อยูใ่ นคฤหาสน์
ใหญ่โตมีข้าทาสบริ วารมากมายก็ท�ำได้ ชาวสวรรค์
เขาก็เป็ นอย่างนันเหมื
้ อนกัน มีบริ วารที่บงั เกิดขึ ้น
ด้ วยอานุภาพบุญ อย่างสวรรค์ชนจาตุ
ั ้ มหาราชิกา

วิมานแก้ ว

ซึง่ เป็ นสวรรค์ชนแรก
ั้
มีท้าวจาตุมหาราชทัง้ ๔ คอย
ดูแลรักษา คือท้ าวธตรัฐ มีคนธรรพ์เป็ นบริ วาร อยู่
ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมร ท้ าววิรุฬหก
ปกครองพวกกุมภัณฑ์ อยูท่ างทิศใต้ ท้ าววิรูปักษ์
จะปกครองพวกนาคทุกชนิด นาคกี่ตระกูลอยูใ่ น
อาณัตขิ องท้ าววิรูปักษ์ ทงหมด
ั้
และท้ าวกุเวร หรื อที่
เราคุ้นกันว่าท้ าวเวสสวัณ จะคอยดูแลพวกยักษ์ ทกุ
จ�ำพวก อยูท่ างทิศเหนือของเขาพระสุเมร
ก� ำ หนดอายุ ข องสวรรค์ ชั น้ จาตุ ม หาราช
ประมาณ ๕๐๐ ปี ทิพย์ วันหนึง่ คืนหนึง่ ของเขา
เท่ากับ ๕๐ ปี ในเมืองมนุษย์ ฉะนัน้ ถ้ า ๕๐๐ ปี
ทิพย์ของเขา ก็เกือบ ๙ ล้ านปี มนุษย์ ครัน้ พระเจ้ า
พิมพิสารสวรรคตแล้ ว
ท่านพอใจมาบังเกิดใน
สวรรค์ชนนี
ั ้ ้ เพราะเคยเสวยทิพยสมบัตชิ นนี
ั ้ ้มานาน
ถึง ๗ ครัง้ อันที่จริ งท่านจะไปบังเกิดในสวรรค์ชนั ้
สูงๆ ก็ได้ แต่เพราะความพอใจในชันนี
้ ้ ท่านถึงเลือก
มาเกิดในสวรรค์ชนจาตุ
ั ้ มหาราชิกานี่แหละ
ที่สงู ขึ ้นไปอีก คือสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ มีท้าว
สักกเทวราชเป็ นผู้ปกครอง มีปราสาทไพชยนต์
๑๐๐ ชัน้ สูงถึง ๑ โยชน์ แต่ละชันมี
้ เทพธิดานางฟ้า
มากมาย มีสวนนันทวัน สวนจิตรลดา ซึง่ บังเกิดขึ ้น
ด้ วยบุญญานุภาพทังนั
้ น้ และยังเป็ นที่ประดิษฐาน
พระจุฬามณี ซึง่ ในสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จออก
ผนวช ได้ ทรงอธิษฐานว่า ถ้ าจะได้ ตรัสรู้เป็ นพระ
สัพพัญญูพทุ ธเจ้ า พอตัดมวยผมแล้ วโยนขึ ้นไปใน
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อากาศ ก็ขออย่าให้ พระเกศเมาฬีนี ้ตกลงมาบนพื ้น
ดิน ด้ วยอานุภาพบุญที่พระองค์ได้ สงั่ สมไว้ ดีแล้ ว
พระอินทร์ ก็ได้ น�ำไปบรรจุไว้ ที่จฬุ ามณีเจดีย์ ซึง่ ยัง
เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี ้ยวแก้ วอีกด้ วย
ทุกวันพระ ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า ชาวสวรรค์จะพา
กันหาดอกไม้ ของหอมมาบูชาพระจุฬามณี แห่งนี ้
เป็ นประจ�ำ เพราะเขารักบุญกันมาก จะมีการไป
ฟั งธรรมจากพระอินทร์ หรื อจากสมณเทพบุตรที่มา
จากชันดุ
้ สติ
เขาจะรวมกันที่สธุ รรมาเทวสภาซึง่
สูง ๕๐๐ โยชน์ แล้ วประกาศความดีของชาวโลก
ที่ท�ำความดีกนั ในวันนัน้ โดยเหล่าเทวดาชันต่
้ างๆ
จะลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อตรวจดูวา่ มีใครให้ ทาน
รักษาศีล เจริ ญภาวนา บ�ำรุงบิดามารดาบ้ าง ฉะนัน้
ใครท�ำความดีในวันนัน้ ชาวสวรรค์เขาจะอนุโมทนา
สาธุการ
เพราะฉะนัน้ อย่าไปคิดว่าการท�ำความดีหรื อ
ความชัว่ ของเรา จะไม่มีใครรับรู้ ท่านถึงใช้ ค�ำอยู่
ประโยคหนึง่ ว่า นตฺถิ โลเก รโห นาม ขึ ้นชื่อว่าความ
ลับ ไม่มีในโลก แม้ ไม่มีใครรู้ อย่างน้ อยตัวเราเองก็ร้ ู
เราจะอยูใ่ นสายตาชาวสวรรค์ตลอดเวลา ถ้ าอยาก
ให้ เขาอนุโมทนา ก็ให้ ท�ำความดีไว้ มากๆ ท�ำไปจน
ตลอดอายุขยั ก่อนหลับตาลาโลกก็จะมีทตู สวรรค์
น�ำราชรถมารับ และเชื ้อเชิญให้ ไปเป็ นสหายแห่ง
เทวดา
ในสวรรค์ชนนี
ั ้ ้ยังมีเทพบุตรที่สามารถนิรมิต
กายให้ เป็ นช้ างเอราวัณสูงถึง ๑๕๐ โยชน์ เป็ นช้ าง
คูบ่ ญ
ุ ของพระอินทร์ สวยงามมาก มีต้นไม้ สวรรค์
ชื่อปาริ ฉตั ตกะ หรื อต้ นปาริ ชาต สูง ๑๐๐ โยชน์
เวลาออกดอกแต่ละครัง้ กลิน่ จะหอมฟุ้งขจรขจาย
ไปทัว่ สวรรค์ พระบรมศาสดาของเรา หลังจากที่
ทรงแสดงยมกปาฏิหาริ ย์แล้ ว ได้ เสด็จไปจ�ำพรรษา
ที่สวรรค์ชนนี
ั ้ ้ พระองค์ทรงเทศน์เรื่ องพระอภิธรรม
โปรดเทพบุตรพุทธมารดาและชาวสวรรค์ ให้ ได้
บรรลุธรรมาภิสมัยกันมากมายนับไม่ถ้วน

ในสมัยพุทธกาล ทังพระบรมศาสดาและ
้
พระอรหันต์สาวกหลายๆ ท่าน เช่น พระมหาโมคคัลลานะ ท่านจะไปสวรรค์ชนนี
ั ้ ้เป็ นประจ�ำ แล้ วน�ำ
เอาเรื่ องราวของชาวสวรรค์ มาเล่าให้ กบั เหล่าพุทธ
บริ ษัทฟั ง จะได้ รักในการสัง่ สมบุญบารมีมากยิ่ง
ขึ ้น พระโมคคัลลานะท่านมีฤทธิ์มาก เมื่อไปส�ำรวจ
ดูตามวิมานต่างๆ ก็จะคอยสอบถามถึงบุพกรรม
ของเทพบุตรเทพธิดา ว่าท�ำบุญอะไรไว้ ถึงมีวิมาน
สว่างไสว มีสมบัตมิ ากมาย ท�ำให้ มนุษย์อยาก
ท�ำความดีตาม ในสมัยนันจึ
้ งมีผ้ ทู �ำความดีแล้ วไป
บังเกิดในสุคติสวรรค์กนั มาก
หลวงพ่ อ ขอเล่ า เกี่ ย วกับ สวรรค์ เ ท่ า นี ก้ ่ อ น
โอกาสหน้ าจะได้ น�ำมาถ่ายทอดให้ พวกเราได้ เรี ยน
รู้กนั อีก ขอให้ ทกุ ๆ ท่านตังใจสั
้ ง่ สมบุญกุศลกันให้
เต็มที่ ท�ำตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ วา่ ให้ ละ
ชัว่ ทุกชนิด และสัง่ สมความดีอยูเ่ ป็ นประจ�ำสมํ่า
เสมอ ด้ วยการให้ ทาน รักษาศีล เจริ ญภาวนา ท�ำใจ
ให้ ผอ่ งใส ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่ง ตังใจปฏิ
้
บตั ใิ ห้ เข้ าถึง
พระธรรมกายกัน เราจะได้ ไปศึกษาวิชชาธรรมกาย
ไปรู้ไปเห็นภพภูมิอนั เป็ นทิพย์เหล่านี ้ ตลอดจนถึง
ภพอันวิเศษคือพระนิพพาน อาศัยธรรมกายไป
ตรวจดูก็จะรู้เห็นได้ หมด เพราะมีดวงตาเห็นได้
รอบทิศ รู้แจ้ งเห็นแจ้ งตลอดหมดทังนิ
้ พพาน ภพ
สาม โลกันต์ หลวงพ่ออยากให้ ทกุ ท่านเป็ นนัก
พิสจู น์ทดลองค้ นคว้ า เพื่อไปรู้ไปเห็นเรื่ องราวเหล่า
นี ้ให้ ได้ ด้วยตัวเอง เราจะได้ เกิดความภาคภูมิใจ
และมีก�ำลังใจสัง่ สมบุญบารมีให้ ยิ่งๆ ขึ ้นไป ดังนัน้
ให้ หมัน่ ท�ำใจให้ หยุดนิ่งกันตลอดเวลา และท�ำให้
ถูกวิธี ปรับปรุงกันไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะเข้ าถึงพระ
ธรรมกายกันทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* ธรรมปริ ทรรศน์ / อริ ยอุโปสถสูตร
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พระภัททิยเถระ

ตลอดเวลาแห่ ง การเดิ น ทางในสัง สารวัฏ
นัน้ ไม่มีอะไรส�ำคัญกว่า “บุญกุศล” เพราะบุญ
เป็ นมิตรแท้ ที่ตดิ ตามตัวเราไปได้ ทกุ ภพทุกชาติ คน
ที่ไม่สร้ างบุญกุศล จึงถือว่าเป็ นคนที่ประมาทใน
การด�ำเนินชีวิตยิ่งกว่าความประมาทใดๆ และผล
จากความประมาทนี ้ จะน�ำชะตากรรมที่มืดมน
มาสูช่ ีวิตของเขา และหากเขายังด�ำเนินชีวิตด้ วย
ความประมาทต่อไป ชีวิตก็จะยิ่งมืดมนลงไปเรื่ อยๆ
เพราะบุญที่เคยสัง่ สมไว้ ในอดีตจะค่อยๆ หมดลง
ไปทุกวัน และเมื่อหมดบุญ สิง่ ดีๆ ทังหลายก็
้
จะพา
กันทยอยจากไป ไม่วา่ คน สัตว์ หรื อสิง่ ของ เพราะ
ไม่มีบญ
ุ ที่จะรักษาสิง่ เหล่านันเอาไว้
้
อีกแล้ ว
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้มีปัญญาทุกยุคทุกสมัยจึงไม่
ประมาทในการสัง่ สมบุญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญ
พิเศษ ที่จะมีอานิสงส์พิเศษอลังการ ดังเช่นผลบุญ
จากการสร้ างบารมีของพระภัททิยะเถระ ในสมัย
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าของเรา พระภัททิยะเถระ
บังเกิดในครอบครัวที่มีตระกูลสูง สมบูรณ์พร้ อม
ด้ วยมนุษย์สมบัตอิ นั เลิศ เป็ นที่เคารพยกย่องของ
มหาชน ท่านเป็ นผู้มีบญ
ุ มาก มีรูปสมบัตงิ ดงาม
ผิวพรรณวรรณะสวยงามกว่าคนทัว่ ไป และยังมีมือ
เท้ าที่สวยงามเป็ นพิเศษอีกด้ วย เพราะท่านใช้ มือ
และเท้ าสร้ างบารมีตลอดมาหลายภพหลายชาติ
ในชาตินี ้ เมื่อท่านมีโอกาสได้ ฟังธรรมจาก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ก็เกิดจิตเลื่อมใสออกบวช
เป็ นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา หลังจากบวชแล้ ว
ท่านตังใจปฏิ
้
บตั ธิ รรมอย่างเต็มที่ และใช้ เวลาไม่
นานก็ได้ บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์ เมื่อเป็ นพระ
๓๖

เมื่อท่านมีโอกาสได้ ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ก็เกิดจิตเลื่อมใสออกบวชเป็ นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

อรหันต์แล้ ว ท่านระลึกถึงบุญที่เคยท�ำมาในอดีต
ชาติ เมื่อเห็นบุพกรรมของตนแล้ ว ท่านเกิดความ
ปี ติยินดี จึงประกาศบุพกรรมว่า “เมื่อภพชาติที่ผา่ น
มา เราได้ สร้ างบุญกับเนื ้อนาบุญอันเลิศ คือพระผู้มี
พระภาคเจ้ าพร้ อมกับเหล่าพระสาวก บุญนันส่
้ งผล
ให้ เราบรรลุถงึ สมบัตทิ งสอง
ั้
เราเป็ นผู้ขวนขวายใน
วิเวก มีปกติอยูใ่ นเสนาสนะอันสงัด อริ ยผลทังปวง
้
เราบรรลุแล้ ว เราเป็ นผู้ไม่มีความเศร้ าหมองของจิต
พระสัพพัญญูผ้ เู ป็ นนายกของโลกทรงทราบคุณทัง้
ปวงของเราแล้ ว คุณวิเศษทังหลายคื
้
อปฏิสมั ภิทาญาณ 4 วิโมกข์ 8 และอภิญญา 6 เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ าเราได้ ท�ำเสร็ จแล้ ว”
ประวัติการสร้ างบารมีที่น่าสนใจของท่านที่ปรากฎ
อยูใ่ นพระไตรปิ ฎกมีดงั นี ้
ในกาลแห่ ง พระผู้มี พ ระภาคเจ้ า พระนาม
ว่าปทุมตุ ตระพระภัททิยะเถระ ได้ บงั เกิดเป็ นบุตร
ของเศรษฐี เมื่อเจริ ญวัยแล้ ว ก็แต่งงานมีครอบครัว
เหมือนดังชาวโลกทัว่ ไป วันหนึง่ บุตรเศรษฐี เห็น
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บุตรเศรษฐี จงึ ตังใจบ�
้ ำเพ็ญบุญตลอดมา

ชาวเมืองพากันไปท�ำบุญด้ วยความร่ าเริ งเบิกบาน
อุบาสกอุบาสิกาพากันไปเข้ าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า ไปฟั งธรรม ท�ำทาน รักษาศีล และมีหลายๆ
ท่านออกบวชในส�ำนักของพระบรมศาสดา เมื่อเขา
เห็นทุกๆ คน ขวนขวายในการสร้ างบุญ ก็คดิ ว่า
“ตัวเราก็ไม่ควรปล่อยโอกาสให้ ผา่ นเลยไป ควรจะ
สร้ างบุญพิเศษสักอย่างหนึง่ ให้ เต็มที่เต็มก�ำลัง”
จากนันบุ
้ ตรเศรษฐี ก็สง่ คนไปนิมนต์พระบรม
ศาสดา และภิกษุสงฆ์มาเป็ นเนื ้อนาบุญ ด้ วยความ
ตังใจที
้ ่จะเอาบุญพิเศษ เขาจึงตระเตรี ยมบัลลังก์
ทองถึง 100,000 ตัว ปูลาดด้ วยเครื่ องลาดที่มีขน
ยาว เครื่ องลาดยัดนุน่ เครื่ องลาดมีรูปดอกไม้ ผ้ า
เปลือกไม้ และผ้ าฝ้าย เพื่อถวายแด่พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ าและพระภิกษุสงฆ์ แล้ วจัดสถานที่ปลู าด
อาสนะอันมีคา่ และสวยงาม เพื่อรองรับพระภิกษุ
ถึง 100,000 รูป เมื่อได้ เวลา พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าได้ เสด็จมาพร้ อมด้ วยพระสงฆ์สาวก หลังจาก
ที่ พ ระพุท ธองค์ ป ระทับ นั่ง บนอาสนะที่ จัด เตรี ย ม
ไว้ พร้ อมกับหมูส่ งฆ์แล้ ว
บุตรเศรษฐี ได้ ถวาย
ภัตตาหารอันประณีตที่เตรี ยมไว้ ด้วยจิตที่เลื่อมใส
และถวายบัล ลัง ก์ ท องอัน สูง ค่า แด่พ ระสัม มาสัม
พุทธเจ้ าและคณะสงฆ์
หลังจากที่ พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้ า

ทรงรับเครื่ องบูชาแล้ ว ก็ทรงมองไปในอนาคตกาล
ภายภาคหน้ า
และทรงทราบว่าอานิสงส์ใหญ่
ได้ บงั เกิดขึ ้นกับบุตรเศรษฐี แล้ ว
พระองค์ทรง
ปรารถนาที่จะให้ บุตรเศรษฐี มนั่ ใจในผลแห่งบุญที่
บังเกิดขึ ้น จึงตรัสพยากรณ์วา่ “ผู้ใดถวายอาสนะ
ทองอันลาดด้ วยเครื่ องลาดวิเศษมีขนยาวนี ้ เราจัก
พยากรณ์ผ้ นู นั ้ ท่านทังหลายจงฟั
้
งเรากล่าว ผู้นนั ้
จักได้ เป็ นเท้ าสักกเทวราช 74 ครัง้ มีนางเทพอัปสร
แวดล้ อมเสวยสมบัติ จักได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราช
ครอบครองพสุธา 1,000 ครัง้ จักได้ เป็ นพระเจ้ า
จักรพรรดิ 51 ครัง้ จักเป็ นผู้มีสกุลสูงในก�ำเนิดและ
ภพทังปวง
้
ภายหลังผู้นี ้จักบวชเป็ นพระสาวกของ
พระสมณโคดมพุทธเจ้ ามีนามว่า “ภัททิยะ”
เมื่ อ ฟั งพระด� ำ รั ส ของพระบรมศาสดา
แล้ ว มหาปี ติก็บงั เกิดขึ ้นกับบุตรเศรษฐี อย่างไม่มี
ประมาณ เขาจึงตังใจบ�
้ ำเพ็ญบุญตลอดมา ด้ วย
อานุภาพของบุญที่ตงใจสะสมมาโดยตลอด
ั้
เมื่อละ
โลกแล้ ว บุตรเศรษฐี ได้ ไปบังเกิดในสวรรค์ จากนัน้
เวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ น 2 ภพ คือได้ เกิดเป็ นเทวดา
และมนุษย์เท่านัน้
โดยไม่ตกไปในอบายภมิเลย
ตรงตามพระด�ำรัสของพระบรมศาสดาทุกประการ
และในชาติสดุ ท้ าย บุตรเศรษฐี ก็ได้ บรรลุมรรคผล
นิพพานอันเป็ นเป้าหมายสูงสุดของการเดินทางใน
สังสารวัฏ หลุดพ้ นจากกิเลสอาสวะ ห่างไกลจาก
ทุกข์ทงปวง
ั้
ในบรรดามนุษย์ จ�ำนวนมากมายมหาศาล
นัน้ เมื่อละโลกไปแล้ ว คนที่ได้ ไปเกิดในสุคติภมู ิมี
น้ อยมาก ส่วนใหญ่จะไปเกิดในทุคติภมู ิทงสิ
ั ้ ้น ดัง
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเคยตรัสเปรี ยบเทียบไว้ ว่า
คนที่ได้ ไปเกิดในสวรรค์มีแค่เขาโค แต่คนที่ตกนรก
มีเท่าขนโค ดังนันการที
้
่พระภัททิยเถระได้ เวียนว่าย
ตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิตลอดต่อเนื่องเป็ นเวลา
นานแสนนาน โดยที่วิบากกรรมซึง่ ท่านต้ องเคยท�ำ
ผิดพลาดไว้ บ้างในอดีตชาติ ไม่สามารถตามมาส่ง
ผลให้ ทา่ นไปเกิดในทุคติภมู ิได้ เลย จึงเป็ นเรื่ องที่
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ทอง 100,000 ตัว ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัส
พยากรณ์ไว้

เมื่อฟั งพระด�ำรัสของพระบรมศาสดาแล้ ว มหาปี ติก็บงั เกิด
ขึ ้นกับบุตรเศรษฐี อย่างไม่มีประมาณ

ยากแสนยาก นอกจากนี ้ ท่านยังได้ ไปเกิดเป็ นท้ าว
สักกเทวราชถึง 74 ครัง้ ได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราช
อีก 1,000 ครัง้ ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิถงึ 51 ครัง้
และได้ เกิดในตระกูลสูงทังในสวรรค์
้
และโลกมนุษย์
สุดท้ ายได้ บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์ ทังหมดนี
้
้
ล้ ว นเกิ ด จากอานุ ภ าพบุ ญ ใหญ่ ที่ ถ วายบัล ลัง ก์

ส� ำ หรั บ เราแม้ มิ ไ ด้ ถวายบั ล ลั ง ก์ ท องถึ ง
100,000 ตัว แต่หากเราได้ ถวายทองค�ำหล่อรูป
เหมือนหลวงปู่ ไว้ เป็ นปูชนียวัตถุให้ ผ้ ูคนรุ่ นแล้ วรุ่ น
เล่ามาสักการบูชา บุญกุศลเป็ นอันมากก็จะเกิดขึ ้น
กับเราเช่นกัน และหากผู้มาทีหลังได้ ศกึ ษาประวัติ
ของหลวงปู่ จนกระทั่ง เกิ ด แรงบัน ดาลใจในการ
ท�ำความดี ท�ำบุญท�ำกุศลตามอย่างท่าน บุญที่เกิด
กับเราผู้มีสว่ นในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ก็จะยิ่ง
ทวีปริ มาณเพิ่มขึ ้น และบุญอันมหาศาลนี ้ จะช่วย
ไปตัดรอนวิบากกรรมที่เราเคยพลาดพลังท�
้ ำมา ทัง้
ในอดีตชาติและในปั จจุบนั ชาติให้ เบาบางลง จน
กระทัง่ ไม่สามารถตามมาส่งผลได้ ซึง่ จะท�ำให้ เรา
ด�ำรงชี วิตอยู่อย่างมี ความสุขทัง้ ในชาตินีแ้ ละภพ
ชาติเบื ้องหน้ า ต่างจากชีวิตของคนที่ไม่เห็นความ
ส�ำคัญของบุญ
(จากภัททิยกาฬิโคธายปุตตเถราปทานที่ 3)
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เรี ยบเรี ยงจากโอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

ห้องแต่งตัว (ห้องมหาสติ)

ค�ำนิยามที่แท้ จริ ง ห้ องแต่งตัว คือ ห้ อง
พัฒนานิสยั ตัดใจและใฝ่ บุญ
หลักธรรมประจ�ำห้ องแต่งตัว สัมมาสติ

หน้าที่หลักของห้องแต่งตัว

1)ใช้ ในการปลูกฝั งสัมมาสติ คือ ฝึ กประคอง
รักษาใจให้ ผอ่ งใสเป็ นปกติ ไม่ปล่อยใจไปตาม
อ�ำนาจกิเลส
2)ฝึ กให้ มีความระมัดระวังตนในทุก ๆ เรื่ อง
ไม่ประมาทเผอเรอ มีความตื่นตัวตลอดเวลา
3)ฝึ กตัดใจไม่คดิ หมกมุน่ ในกาม ตามแฟชัน่
หรื อกระแสสังคม
4)ฝึ กใช้ เ หตุผ ลตัก เตื อ นใจของตนให้ เ ป็ น
สัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะ
ไม่ให้ เกิดความ
ล�ำเอียง และสูญเสียศีลธรรมประจ�ำใจ

ความรู้ประจ�ำห้องแต่งตัว

1)แต่งตัวเพื่อปกปิ ดอวัยวะที่ก่อให้ เกิดความ
ละอายและเป็ นที่อจุ าดตา
2)แต่งตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้ อน
และความหนาว สัตว์ และแมลง
3)เลือกแต่งตัวให้ เหมาะสมทุกสถานที่ ไม่
ชวนให้ โจรผู้ร้ายปล้ นจี ห้ รื อฉุดคร่ าไปท� ำร้ ายทาง
เพศ
4)ใช้ เครื่ องแต่งตัวให้ เหมาะสมกับฐานะ ไม่
ตกเป็ นทาสเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งตัวตามกระแสสังคม
5)ไม่ ส นับ สนุน ให้ เ ด็ ก หมกมุ่น ในกามด้ ว ย
การแต่งหน้ าก่อนวัยอันควร อันน�ำไปสูป่ ั ญหา
มากมายในภายหลัง

ประโยชน์จากการใช้ ห้องแต่งตัวอย่างถูกต้ อง
1)ทางใจ
1.1)ตัดใจไม่ให้ หลงในลาภ ยศ สรรเสริ ญ
สุข
1.2)ตัดใจไม่ให้ มวั เมาในความเป็ นหนุ่มเป็ น
สาว ในความไม่มีโรค ในความมีอายุยืน
1.3)ตัดใจไม่ฟ้ งเฟ
ุ ้ อ ไม่สรุ ุ่ยสุร่าย
1.4)ตัดใจสร้ างบุญกุศลเป็ นประจ�ำ เช่น การ
ท�ำทาน การรักษาศีล การเจริ ญ ภาวนา เป็ นต้ น
1.5)ไม่ตกเป็ นทาสอบายมุข
2)ทางกาย
2.1)รู้จกั การให้ เกียรติเคารพสถานที่
2.2)รู้จกั มารยาทในการเข้ าสังคม
2.3)รู้จกั การวางตัวได้ อย่างเหมาะสมตาม
ภาวะและฐานะที่ตนเป็ น
2.4)มีความตื่นตัวและกระตือรื อร้ นในการ
คิดดี พูดดี และท�ำดีอยูเ่ สมอ
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