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ข่ าวบุญต่ างประเทศ
“ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมมองโกลเลีย จัดบูชาข้ าวพระครัง้ แรก”

๔

ข่ าวบุญในประเทศ
“ขอเชิญร่วมทอดผ้ าป่ าสร้ างกุฏิสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเชียงราย”

๖

ผลการปฏิบตั ธิ รรม ว่ าที่พระพี่เลีย้ งโครงการ 1 แสนรู ป
“พระส�ำรอง สุขกิตฺตโิ ก”

๘

ผลการปฏิบตั ธิ รรม ว่ าที่พระพี่เลีย้ งโครงการ 1 แสนรู ป
“พระวิทยา วฑฺฒนสุโก”

๑๑

ผลการปฏิบตั ธิ รรม ว่ าที่พระพี่เลีย้ งโครงการ 1 แสนรู ป
“พระพิมขุ โฆสยโส”

๑๓

เรื่ องเด่ นจากปก
“ประมวลภาพวันวิสาขบูชา ปี พุทธศักราช 2555”

๑๕

หลวงพ่ อตอบปั ญหา
“การพัฒนาวัดให้ ส�ำเร็ จตามเป้าหมาย”

๒๖

ธรรมะเพื่อประชาชน
“จอมเทพอสูร”

๓๑

แรงบันดาลใจจากพระไตรปิ ฎก
“ชฎิลเศรษฐี ”

๓๔

5 ห้ องชีวติ เนรมิตนิสัย
“ห้ องท�ำงาน”

๓๘
๓
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ศูนย์ปฏิบัติธรรมมองโกเลีย
จัดบูชาข้าวพระครั้งแรก

จัดให้ มีทุกเดื อนอย่างต่อเนื่ องต่อ
ไป นอกจากนี ้ ยังเป็ นการนัง่ สมาธิ
รวมใจทีมงานจัดงานวิสาขบูชา ซึง่
หลังจากนันที
้ มงานก็ออกไปเตรี ยม
สถานที่ส�ำหรับพิธีจดุ วิสาขประทีป
ถวายเป็ นพุทธบูชา ณ สนามกีฬา
แห่งชาติ มองโกเลีย ในช่วงภาคค�่ำ
ต่อไป
ทังนี
้ ้
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม
มองโกเลีย มีพระอาจารย์ ประจ�ำ
2 รูป คือ พระอาจารย์อิศเรศ อิส-

ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม มองโกเลีย จัดปฏิบตั ิ นัง่ สมาธิ
พิธีบชู าข้ าวพระ

ช่วงสายของวันจันทร์ ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ.
2555 ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม มองโกเลีย จัดปฏิบตั ิ นัง่
สมาธิ พิธีบชู าข้ าวพระ ซึง่ ถือว่าเป็ นการจัดบูชาข้ าว
พระเป็ นครัง้ แรก ในดินแดนแห่งประเทศมองโกเลีย
โดยมีพระครูวินยั ธร ดร.บัณฑิต วรปั ญโญ ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย เดินทาง
มาเป็ นประธานพิธี พร้ อมด้ วยคณะสงฆ์ อีก 9 รูป
โดยมีสาธุชนชาวไทย ชาวลาว และนักศึกษาชาว
มองโกเลีย มาร่วมประกอบพิธีกรรมกว่า 30 คน
โดยกิ จกรรมจัดพร้ อมกับวัดพระธรรมกาย
ประเทศไทยตามที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) น�ำสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ประกอบพิธี
บูชาข้ าวพระ หลังจากนันสาธุ
้ ชนและนักศึกษา
ร่วมกันประเคนภัตตาหารถวายแด่คณะสงฆ์ ซึง่
การปฏิบตั ธิ รรมครัง้ นี ้ ถือว่าเป็ นปฐมเริ่ มของการ
จัดพิธีบชู าข้ าวพระในประเทศมองโกเลีย และจะ
๔

สโร และ พระอาจารย์ชาญวิทย์ วรวิชโช ซึง่ จัด
ให้ มี “พิธีเปิ ดศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมและอัญเชิญพระ
ประธาน และดวงแก้ ว ประดิษฐาน ณ ศูนย์ปฏิบตั ิ
ธรรมมองโกเลีย” อย่างเป็ นทางการในวันเสาร์ ที่ 9
มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมจัดพร้ อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทยตามที่
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) น�ำสวดมนต์ นัง่ สมาธิ
ประกอบพิธีบชู าข้ าวพระ
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ท่านใดสนใจสนับสนุน “กองทุนปั กหลักวิชชา
ธรรมกาย ณ ประเทศมองโกเลีย”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม่ ได้ ที่
ศูนย์ประสานงานประเทศมองโกเลีย

โทร.082-782-7788, 086-355-7108
หรื อเลขที่บญ
ั ชี ธ.กรุงไทย 980-8-88479-2
ชื่อบัญชี มุทิตา, วราพร, มณีวรรณ
ช่วงสายของวันจันทร์ ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม มองโกเลีย
๕
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ทอดผ้าป่าสร้างกุฏสิ งฆ์

ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเชียงราย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

ผู้ใดให้ ที่พกั อาศัย ผู้นนเชื
ั ้ ่อว่าให้ สงิ่ ทังปวง
้ คืออายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ

ทอดผ้ าป่ าสร้ างกุฏสิ งฆ์
เรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ใจบุ ญ ร่ ว มสร้ างกุ ฏิ ส งฆ์
ถวายไว้ ในพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม
เชียงราย
พ ร ะ สั ม ม า สั ม พุ ท ธ เ จ้ า ท ร ง ต รั ส ไ ว้ ว่ า
“เสนาสนะที่อยูอ่ าศัย ย่อมบรรเทาความหนาว
ความร้ อน ป้องกันเนื ้อร้ าย ป้องกันงูและยุงได้
ป้องกันฝนก็ได้ แม้ ลมแดดกล้ าที่ปรากขึ ้น ก็บรรเทา
ได้ ”
พิธีทอดผ้ าป่ าเพื่อสร้ างกุฏิสงฆ์
ณ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมเชียงราย ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย
๖

ครัง้ ที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555
ครัง้ ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ครัง้ ที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555
อานิสงส์ การสร้ างกุฏสิ งฆ์ ถวาย
ไว้ ในพระพุทธศาสนา
1. ผู้ใดให้ ที่พกั อาศัย ผู้นนเชื
ั ้ ่อว่าให้ สงิ่ ทังปวง
้
คือ
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
2. ย่อมเป็ นผู้มีบญ
ุ พอกพูนในกาลทุกเมื่อ ทังกลาง
้
วันและกลางคืน สมบูรณ์ด้วยศีล เป็ นผู้ไปสวรรค์
3. ย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์สขุ ทังผู
้ ้ รับและผู้ถวาย
ซึง่ เป็ นยอดของสังฆทาน
4. เป็ นผู้ไม่ร้ ูจกั ทุคติ
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5. ได้ โลกียสมบัติอนั หน้ าพึงพอใจ
6. เป็ นปั จจัยได้ บรรลุคณ
ุ วิเศษ จนบรรลุมรรคผล
นิพพาน
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
คุณโศรดา
(เงาะ) 087-504-8282, 084, 687-6690 หรื อที่ภาค
เหนือ เสาP9 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

และท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทย
สาขาตลาดป่ าก่อ จ.เชียงราย ชื่อบัญชี:
พระวินยั ฐิ ตวินโย บัญชีเลขที่ 843-0-07017-6
และกรุณาแฟกซ์สลิปการโอนพร้ อมชื่อ
เบอร์ โทรศัพท์ของท่านมาที่ 053-754-430
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๗

ผลการปฏิบัติธรรม พระส�ำรอง สุขกิตฺติโก ว่าที่พระพี่เลี้ยง โครงการ 1 แสนรูป
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผมพระธรรมทายาท ส�ำรอง สุขกิตฺตโิ ก
อายุ 24 ปี ปั จจุบนั ก�ำลังฝึ กฝนอบรมตนเองให้ ดียิ่ง
ขึ ้น เพื่อรองรับทุกภารกิจในพระพุทธศาสนาครับ
ตอนอายุ 20 ปี ผมเคยบวชแล้ ว 1 พรรษา ที่
วัดในจังหวัดสกลนครครับ พอลาสิกขาก็ไปท�ำงาน
เป็ นช่างประกอบ ที่โรงงานเหล็กแห่งหนึง่ และถึง
แม้ วา่ ผมจะเคยบวชศึกษาธรรมะมาบ้ าง แต่ผมก็
ยังชอบนัดสังสรรค์ดื่มเหล้ ากับเพื่อนๆ เป็ นประจ�ำ
ทุกวันเลยครับ
โยมป้ าของผมชอบมาท� ำ บุ ญ ที่ วั ด พระ
ธรรมกาย ซึง่ ท่านก็จะชวนโยมแม่ของผมให้ ไป
ท�ำบุญด้ วย โยมแม่ก็เลยได้ มาวัดพระธรรมกาย
แล้ ว 2-3 ครัง้ แต่ผมไม่คอ่ ยชอบใจเท่าไหร่
ครับ เพราะได้ ยินข่าวลือไม่ดีมาเยอะว่าวัดพระ
ธรรมกายเป็ นวัดของมหาเศรษฐี เขาเข้ ากัน พอมี
โครงการบวชแสนภาคฤดูร้อน โยมป้าและโยมแม่
ก็มาชวนผมบวชครับ แต่ผมปฏิเสธท่าเดียว เพราะ
มีอคติกบั วัด ดังนันโยมแม่
้
จะขอร้ องแทบตายยังไง
ผมก็ไม่ยอมบวชครับ
วันหนึง่ หลังจากท่องราตรี กลับมาถึงบ้ าน
ประมาณตี 2 กว่า จะนอนยังไงก็นอนไม่หลับ อยูๆ่
ก็คิดขึน้ มาว่าท�ำไมชีวิตคนเราถึงน่าเบื่อหน่ายจัง
เลย ตอนนันไม่
้ วา่ จะคิดถึงเรื่ องอะไร ก็ดจู ะน่าเบื่อ

พระธรรมทายาท ส�ำรอง สุขกิตฺตโิ ก
ว่าที่พระพี่เลี ้ยง ผู้เป็ นแสงสว่างของโลกและจักรวาล

ไปซะหมด แล้ วก็มีความรู้สกึ เกิดขึ ้นมาเองเลยครับ
ว่าอยากบวช ใจมันก็ย� ้ำๆ กับตัวเองอยูอ่ ย่างนันว่
้ า
อยากบวช ผมอยากบวชมาก จนรอให้ ถงึ ตอนเช้ า
ไม่ไหว ต้ องไปปลุกโยมแม่ บอกให้ โยมแม่ชว่ ยโทร
ไปบอกโยมป้าว่าผมจะบวช แล้ วโยมป้าก็นดั ให้ ไป
พบกันที่วดั พระธรรมกายครับ หลวงพ่อครับ หลัง
จากนันแค่
้ 3 วัน ผมก็เอาตัวมาบวชในโครงการของ
หลวงพ่อ มาแบบไม่คดิ ไม่ฝันเลยจริ งๆครับ
ตอนแรกที่เข้ าอบรม ใจมันก็ยงั ไม่เต็มร้ อย

๘
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ภาพวาดจากประสบการณ์ภายในของ
พระธรรมทายาท ส�ำรอง สุขกิตฺตโิ ก

พระธรรมทายาท ส�ำรอง สุขกิตฺตโิ ก
ในท่า Peace Position

นะครับ ผมเลยคิดเอาง่ายๆ ว่าเขาให้ ท�ำอะไร ก็ท�ำ
เดี๋ยวก็จบ เดี๋ยวก็สกึ แล้ ว ยิ่งตอนได้ ฝึกนัง่ สมาธิ นัง่
ไปตอนแรกๆ มันก็มืด พอมืดแล้ วก็เมื่อย ปวดแข้ ง
ปวดขา แล้ วก็ฟ้ งซ่
ุ าน ต่อมาก็ชกั จะอยูไ่ ม่ได้ ต้ อง
ขยับ ต้ องออกจากสมาธิทกุ ทีเลย แต่พระพี่เลี ้ยง
สอนว่า เราต้ องอดทน ถ้ าทนได้ มนั ก็จะพ้ นไปได้ เอง
ผมเลยลองท�ำตาม ทีนี ้พอมันเริ่ มปวด ผมก็ทนไปที
ละนิดๆ มันก็ชาไปเองครับ แล้ วผมก็นงั่ ได้ นานจาก
10 นาที เป็ น 20 นาที แล้ วก็นงั่ ได้ เป็ นชัว่ โมงๆ จน
พระอาจารย์เลิกนัง่ เลยครับ

วันหนึง่
ในขณะที่ผมก�ำลังนัง่ ตามเสียง
ของหลวงพ่อ ผมก็ชกั จะเคลิ ้มๆ ง่วงนอน แต่ผม
ก็พยายามตังสติ
้ คืน แล้ วก็ภาวนาสัมมาอะระหัง
จนถึงช่วงหนึง่ ใจมันก็หยุด ผมก็วางตัวเฉยๆ ท�ำ
ตัวเบาๆ ให้ เหมือนนุน่ แล้ วจากที่มืดๆ ก็เริ่ มสว่าง
ขึ ้นเรื่ อยๆ แล้ วก็เหมือนมีอะไรวูบๆ ดึงดูดคล้ าย
พลังแม่เหล็ก ดูดผมให้ ตกไปเหมือนตกเหว สักพัก
ผมก็เห็นแสงสีทองเป็ นประกายทัว่ ตัวผมเลยครับ
แล้ วก็โล่งเหมือนนัง่ อยูค่ นเดียว แต่ผมก็ตงสติ
ั้
นัง่
ไปเรื่ อยๆ สักพักก็ ปึ๊ บ มีองค์พระสีทองขึ ้นมาแบบ
ไม่ร้ ูตวั ตอนแรกท่านสูงจนถึงระดับหน้ าอกของผม
ต่อมาท่านก็ยอ่ เล็กลง จนเหลือประมาณเท่าก�ำปั น้
นัง่ สมาธิอยูต่ รงช่วงเหนือสะดือของผมครับ แล้ วก็มี
ประกายแสงเป็ นวงกลมล้ อมรอบแบบละมุนละไม
องค์ พ ระมี ลัก ษณะเหมื อ นกั บ องค์ พ ระที่ อ ยู่ บ น
มหาธรรมกายเจดีย์ เห็นได้ ชดั เจนมากครับ หลัง
จากนันมา
้
ผมก็นงั่ สมาธิได้ ดีขึ ้น องค์พระก็ใสขึ ้น
ตอนนี ้ท่านใสสว่างมีประกายแสงตลอดเวลา แล้ ว
ไม่วา่ จะหลับตาหรื อลืมตา ผมก็ยงั เห็นท่านได้ เสมอ
ในศูนย์กลางกายครับ องค์พระท�ำให้ ผมรู้สกึ ปี ติ
แบบประมาณไม่ได้ ในใจมีแต่ความเบิกบาน อยาก
จะหัวเราะ และอยากจะยิ ้มอยูต่ ลอดเวลาเลยครับ
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ตอนนี ผ้ มมีความเชื่ อมั่นในการสร้ างบารมี
แบบเกินร้ อย ไม่สงสัยอะไรอีกแล้ ว ผมคิดแต่วา่ จะ
ท�ำอย่างไรให้ การสร้ างบารมีก้าวหน้ ายิ่งขึ ้น จะท�ำ
อย่างไรที่จะช่วยหลวงพ่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ได้ ซึง่ ผมก็มีเป้าหมายที่จะออกไปท�ำหน้ าที่ชวน
ชายแมนแมน
ให้ มาบวชในรุ่นเข้ าพรรษาให้ ได้
เยอะๆ ผมก็ขอเชิญชวนให้ ญาติโยมลุกขึ ้นออกไป
ท�ำหน้ าที่ชวนบวชได้ แล้ วนะครับ ท�ำก่อนได้ บญ
ุ
ก่อน ชวนบวชทุกวันได้ บญ
ุ ทุกวันครับ
สุดท้ ายนี ้ผมอยากบอกว่า

ผมรักหลวงพ่อ

ครับ เวลาที่ผมได้ เห็นหลวงพ่อ ผมจะรู้สกึ ดีใจ ยิ่ง
ถ้ าได้ เห็นตัวเป็ นๆ แบบใกล้ ๆ ก็ดีใจจนแทบจะ
ร้ องไห้ เลย ค�ำสอนของหลวงพ่อ คือแรงบันดาลใจ
ของผม ถ้ าไม่มีหลวงพ่อก็คงจะไม่มีผมในวันนี ้ ผม
ขอให้ หลวงพ่อมีสขุ ภาพแข็งแรง อยูเ่ ป็ นแรงบันดาล
ใจให้ ผมและชาวโลก ได้ ท�ำความดีตลอดไปนะครับ
ส่วนตัวผม ก็จะขอบวชไปนานๆ จะขออยูใ่ นเพศ
สมณะนี ้ไปจนหมดลมหายใจ จะใช้ ทกุ ลมหายใจ
ให้ เ ป็ นไปเพื่ อ ทุก ภารกิ จ ในพระพุท ธศาสนาและ
หลวงพ่อครับ

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
๑๐
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ผลการปฏิบัติธรรม พระวิทยา วฑฺฒนสุโก ว่าที่พระพี่เลี้ยง โครงการ 1 แสนรูป
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผม พระธรรมทายาท วิทยา วฑฺฒนสุโภ
อายุ 31 ปี การบวชครัง้ นี ้ เป็ นครัง้ ที่ 2 ในชีวิตของ
ผมแล้ วครับ ครัง้ แรกผมบวชในโครงการ 1 แสนรูป
รุ่นเข้ าพรรษา ปี พ.ศ.2554 พอลาสิกขาไปไม่นาน
ก็กลับมาบวชในโครงการ 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน ที่
ผ่านมาครับ
ก่อนมาบวช ผมท�ำงานเป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย
ติดตังเครื
้ ่ องท�ำความเย็น
มีรายได้ ตอ่ เดือนพอ
สมควร แต่ผมมักจะรู้สกึ เบื่อ รู้สกึ ว่าชีวิตมันซ� ้ำซาก
จ�ำเจ ผมเคยถามตัวเองว่า “เรามีชีวิตอยูแ่ ค่นี ้เอง
หรอ ตื่นเช้ าไปท�ำงาน เย็นกลับมาหาข้ าวหาปลา
กิน เซ็งๆ ก็ไปดื่มเหล้ า เฮฮา นี่ชีวิตเรามีอยูแ่ ค่นี ้
จริ งๆ หรอ ท�ำไมถึงไร้ สาระมากเลย” แล้ วผมก็เกิด
อาการอยากบวชขึ ้นมาซะเฉยๆ ครับ หลังจากนัน้
2 วัน ผมขึ ้นรถสองแถวกะจะไปเดินซื ้อของที่โลตัส
พระราม 2 ก็มองไปเห็นโปสเตอร์ ชวนบวชติดอยู่
บนรถสองแถวครับ พออ่านแล้ วก็สะดุดใจเลย นี่
อะไร ? บวชฟรี อะไร ? แล้ วบวชอะไรตังแสน
้
? วัด
อะไรจะบวชพระได้ เป็ นแสนรูป ? เพื่อคลายความ
สงสัย ผมจึงตัดสินใจมาบวชในโครงการ 1 แสน
รูป รุ่นเข้ าพรรษา ปี พ.ศ.2554 ครับ เป็ นการบวช
ครัง้ แรก พอได้ รับการอบรม ได้ ศกึ ษาธรรมะ ผม
รู้สกึ ดีมากๆ สบายใจมากๆ ท�ำให้ ได้ ร้ ูวา่ ชีวิตที่แท้
จริ ง ที่ผมต้ องการ คือแบบนี ้ หลวงพ่อครับ ผมชอบ
ฟั งธรรมะที่หลวงพ่อสอนมากๆ โดยเฉพาะเรื่ อง

พระธรรมทายาท วิทยา วฑฺฒนสุโภ
ว่าที่พระพี่เลี ้ยงผู้เป็ นแสงสว่างของโลกและจักรวาล

กฎแห่งกรรม ฟั งสนุกไม่นา่ เบื่อเลย ท�ำให้ ผมรู้วา่
มีอะไรอีกมากมายในพระพุทธศาสนาที่ผมยังไม่ร้ ู
ท�ำให้ ผมรู้สกึ ว่า บวชแค่ 1 พรรษา มันน้ อยเกินไป
เรายังบวชไม่พอ แต่ก็ต้องจ�ำใจลาสิกขา เพราะลา
งานมาเท่านันครั
้ บ
พอลาสิกขาไปแล้ ว
ชีวิตของผมก็ดีมาก
เลย ไปไหนก็มีแต่คนมาคอยต้ อนรับ มีแต่คนพูด
เพราะๆ ด้ วย งานเข้ า เงินเข้ าไม่ขาดสาย มีโอทีให้
ท�ำตลอด จนผมเองยัง งง ไม่คดิ ว่าบุญบวชจะส่ง
ผลเร็ ว แรง ดีขนาดนี ้เลยครับ แต่แม้ อะไรๆ จะดี ชีวี
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จะสุขขีแค่ไหน ผมก็ไม่เคยทิ ้งความตังใจเดิ
้ มที่จะ
กลับมาบวชอีก ดังนันพอรู
้ ้ วา่ โครงการ 1 แสนรูป
ภาคฤดูร้อน เปิ ดรับสมัครแล้ ว ผมก็ลามาบวชทันที
ผมบอกกับหัวหน้ าว่า “คราวนี ้ผมจะขอบวชแบบไม่
ก�ำหนดระยะเวลานะครับ ผมไม่ร้ ูวา่ ผมจะกลับมา
ท�ำงานได้ อีกเมื่อไหร่” แต่หวั หน้ าที่แสนดีก็บอกว่า
“ไม่เป็ นไร กลับมาเมื่อไหร่จะรับเข้ าท�ำงานเมื่อนัน”
้
พอมาบวชรอบนี ้ ผมไม่ต้องปรับอะไรมาก
เลยครับ และไม่วา่ หลวงพ่อสอนอะไรผมก็จะเอา
มาพิจารณา แล้ วผมก็พดู น้ อย นอนน้ อย ฉันน้ อย
ปฏิบตั ธิ รรมเยอะๆ และนึกถึงดวงแก้ วองค์พระ
เป็ นอารมณ์ พอถึงเวลานัง่ สมาธิ ใจของผมก็นิ่ง
ได้ เลย และสามารถนัง่ เฉยๆ ได้ ตลอดชัว่ โมง ไม่
กระดุกกระดิก ไม่ร้ ูสกึ กระสับกระส่ายเลยครับ
วันหนึง่ ผมนัง่ สมาธิตามเสียงการน�ำนัง่ ของ
หลวงพ่อ ใจก็คอ่ ยๆ นิ่ง สักพักรู้สกึ เหมือนมีอะไร
มาดึง แล้ วผมก็วบู ไปเหมือนตกเหว พอตกลงไป
ปุ๊ บ ก็เห็นเป็ นแสงสว่างขึ ้นมาที่กลางท้ องเลยครับ
ผมก็ท�ำตามที่หลวงพ่อสอน ว่าให้ ท�ำเฉยๆ ผมก็
เลยเฉยอย่างเดียว แล้ วแสงนันก็
้ กลายเป็ นดวงแก้ ว
ใสๆ แล้ วในดวงแก้ วก็มีแสงสว่างด้ วยครับ พอมอง
ดวงแก้ วไปเรื่ อยๆ ดวงแก้ วก็กลายเป็ นองค์พระผุด
ขึ ้นมาทีละองค์อย่างช้ าๆ ผมเห็นท่านเหมือนมอง
จากที่สงู โดยเห็นได้ ชดั ทุกสัดส่วน ใสสว่างมากๆ
พอมองนิ่งๆ ท�ำเฉยๆ คราวนี ้องค์พระก็ผดุ ขึ ้นมาไม่
ขาดเลย แล้ วก็กลายเป็ นองค์ใหญ่ขึ ้นอย่างไม่มีที่
สิ ้นสุดด้ วยครับ ตอนนันผมรู
้ ้ สกึ สบายใจมาก โล่ง
ไปหมด ผมอยากหยุดเวลาเอาไว้ อย่างนัน้ ไม่อยาก
ลุก ไม่อยากออกจากสมาธิเลยครับ แต่พอลืมตา
แล้ ว องค์พระก็ยงั อยู่ จะยืน เดิน นัง่ นอน ผมก็ยงั
เห็นท่านติดอยูใ่ นใจ ใสสว่างอยูใ่ นท้ องตลอดเวลา
ครับ
หลวงพ่อครับ ผมรู้สกึ ว่าผมเปลี่ยนไปเป็ น
คนละคน ผมเชื่อมัน่ ในเรื่ องนรก สวรค์ รักบุญ กลัว

พระธรรมทายาท
วิทยา วฑฺฒนสุโภ
ในท่า Peace Position
ภาพวาดจาก
ประสบการณ์ภายในของ
พระธรรมทายาท
วิทยา วฑฺฒนสุโภ

บาป มดก็ไม่กล้ าบี ้ ยุงก็ไม่กล้ าตบ ขนาดยุงวัดพระ
ธรรมกายกัดแน่นมาก ผมยังต้ องค่อยๆ เอามือเขี่ย
ออกเลย เพราะกลัวมันตายครับ แล้ วตอนนี ้ ผมก็มี
ความตังใจในการบวชแบบสุ
้
ดๆ ผมจะขอบวชแบบ
วันต่อวัน เดือนต่อเดือน ปี ต่อปี ชาติตอ่ ชาติ จะท�ำ
หน้ าที่เป็ นพระพี่เลี ้ยงให้ ดีที่สดุ และจะช่วยหลวง
พ่อตามคนมาบวชให้ ได้ เยอะๆ แม้ ผมจะยังไม่เคย
ชวนบวชมาก่อน แต่ผมก็เล็งๆ เอาไว้ แล้ วครับว่าจะ
ไปชวนใคร ผมอยากเชิญชวนให้ ญาติโยมออกไป
ชวนบวชด้ วยกันเยอะๆ เพราะเราเกิดมาสร้ างบารมี
เราก็ต้องสร้ างบารมี เมื่อเราท�ำส�ำเร็ จได้ เห็นชาย
แมนแมนมาบวชจนเต็มลานธรรม เราจะได้ ปลื ้ม ได้
ภาคภูมิใจในบุญของเราครับ
สุดท้ ายนี ้ ผมขอให้ หลวงพ่อมีสขุ ภาพร่างกาย
แข็งแรง มีอายุขยั ยืนยาว อยูก่ บั ผมและทุกๆ คนไป
นานๆ ผมรักหลวงพ่อมากครับ
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ผลการปฏิบัติธรรม พระพิมุข โฆสยโส ว่าที่พระพี่เลี้ยง โครงการ 1 แสนรูป
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผมพระธรรมทายาท พิมขุ โฆสยโส อายุ
43 ปี ผมบวชในโครงการ 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน ที่
ผ่านมาครับ
หลวงพ่อครับ ผมเป็ นคนไม่ดื่มเหล้ า ไม่
สูบบุหรี่ เพราะมีโยมพ่อที่แสนดี คอยปลูกฝั ง ให้
ลูกๆ ทุกคนรู้จกั การเข้ าวัดท�ำบุญ สอนให้ ร้ ูจกั เรื่ อง
บุญ บาป และสอนให้ นงั่ สมาธิ มาตังแต่
้ อายุ 10
ขวบครับ แล้ วการบวชครัง้ นี ้ก็เป็ นครัง้ ที่ 4 ในชีวิต
ของผมครับ ครัง้ แรก ผมได้ บวช 1 พรรษา ตอน
อายุ 30 ปี , พออายุ 33 ปี ก็บวชอีก 1 พรรษา, ต่อ
มาอายุ 35 ปี ก็บวชอีก 3 พรรษา แต่สดุ ท้ ายก็ลา
สิ ก ขาออกไปมี ค รอบครั ว และท� ำ อาชี พ กรี ด ยาง
ครับ แต่ชีวิตครอบครัวก็ไม่ได้ เป็ นอย่างที่วาดฝั นไว้
นะครับ เพราะผมกับอดีตเทพธิดาข้ างกาย มีเรื่ อง
ระหองระแหง มีปากมีเสียง ทะเลาะกันเป็ นประจ�ำ
ท�ำให้ ความไม่เข้ าใจด�ำเนินมาจนถึงขีดสุด สุดท้ าย
ครอบครัวก็แตกแยก ต่างคนต่างไป แล้ วผมก็กลับ
มาอยูท่ ี่บ้านกับโยมพ่อ ตอนนันสภาพผมแย่
้
มาก
เพราะเอาแต่เสียใจ อมทุกข์ ผมคิดมากจนถึงขันจะ
้
ฆ่าตัวตายเลยนะครับ แต่ยงั ดีที่มีโยมพ่อคอยให้ สติ
และให้ ก�ำลังใจ ความทุกข์ในใจจึงค่อยๆ ลดลงไป
ได้
หลวงพ่อครับ โยมพ่อของผม เคยบวชเป็ น
สามเณรอยูท่ ี่วดั ปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ และเคยได้
อุปัฏฐากหลวงปู่ ด้ วยนะครับ ส่วนโยมพี่สาวของ

พระธรรมทายาท พิมขุ โฆสยโส
ว่าที่พระพี่เลี ้ยง บุคคลส�ำคัญของโลกและจักรวาล

ผม ก็เป็ นลูกศิษย์วดั พระธรรมกาย และน้ องชาย
ของผม ก็บวชอยูท่ ี่วดั พระธรรมกาย ในโครงการ 1
แสนรูป รุ่นเข้ าพรรษา ปี พ.ศ. 2554 ตอนนี ้ท่านก็
ยังบวชอยูค่ รับ, พอโยมพี่สาวรู้วา่ ผมได้ กลับมาเป็ น
โสดอีกครัง้ ก็เลยมาชวนผมบวชในโครงการ 1 แสน
รูป ภาคฤดูร้อน ซึง่ ผมก็ตกลงทันที เพราะผมชอบ
การบวชอยูแ่ ล้ ว และผมก็มีความเลื่อมใสในหลวง
พ่อธัมมชโยมานานแล้ วด้ วยครับ
พอมาบวชแล้ ว ได้ ฟังหลวงพ่อเล่าเรื่ องนันเรื
้ ่ อง
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นี ้ ฟั งบ่อยๆ ก็สบายใจ ยิ่งได้ ฝึกตน ทนหิว บ�ำเพ็ญ
ตบะ เป็ นพระแท้ ก็ยิ่งท�ำให้ ร้ ูวา่ การบวชนันมี
้ คณ
ุ ค่า
มาก เป็ นการบวชที่แตกต่างจาก 3 ครัง้ แรกอย่าง
สิ ้นเชิงครับ เพราะผมได้ ศกึ ษาธรรมะอย่างเข้ มข้ น
มีพระอาจารย์ พระพี่เลี ้ยง คอยชี ้แนะสัง่ สอน และ
ได้ นงั่ สมาธิทกุ วัน วันละหลายๆ ชัว่ โมงด้ วยครับ
ตอนแรกๆ ที่นงั่ ใจไม่สงบเลย เพราะหลับตา
ทีไร เป็ นต้ องคิดเรื่ องครอบครัว ผมก็จะปล่อยให้ คดิ
ไปเลย เพราะภาวนาสัมมาอะระหังไม่ได้ มนั จะปวด
กระบอกตา แล้ วผมก็ยงั เอาใจมาไว้ ที่กลางท้ องไม่
เป็ น แต่ผมท�ำตามที่หลวงพ่อสอน ว่ารู้สกึ สบายตรง
ไหนก็ให้ เอาใจไปไว้ ตรงนัน้ ผมก็เลยนัง่ ไปเรื่ อยๆไม่
ก�ำหนดอะไรเลย วันหนึง่ ตอนใกล้ ๆ จะหมดชัว่ โมง
อยูๆ่ ความคิดก็หายไปครับ เหมือนเราคิดมามาก
จนความคิดหมดสต๊ อก พอหยุดคิด ใจก็สงบ แล้ ว
ผมก็เห็นเป็ นแสงสีขาวที่มองแล้ วรู้สกึ สบายใจ แล้ ว
แสงนันก็
้ ขยายเป็ นวงกลมๆ ผมก็มองไปเรื่ อยๆ ก็
เห็นพระพุทธรูปใสๆ ใหญ่ประมาณ 1 ฝ่ ามือตังอยู
้ ่
ในนันครั
้ บ ผมไม่ร้ ูวา่ พระพุทธรูปท่านตังอยู
้ ท่ ี่ไหน
แต่ผมรู้สกึ เหมือนก�ำลังมองลงมาจากที่สงู แล้ วก็
เห็นท่านได้ ทงั ้ 4 ด้ าน เห็นชัดมากเหมือนมองด้ วย
ตาเปล่าเลยครับ จิตใจของผมก็โล่ง ว่าง แล้ วอยูๆ่
พระพุทธรูปก็ขยายใหญ่ขึ ้นจนคลุมตัวผม แล้ วก็
ขยายออกไปเรื่ อยๆ จนหมดเวลานัง่ เลยครับ หลวง
พ่อครับ ผมมีความสุขมาก เป็ นความสุขที่เอาอะไร
มาเทียบไม่ได้ เลยผมกลายเป็ นคนอารมณ์ดี ยิ ้มคน
เดียวได้ ทงวั
ั ้ นครับ ตอนนี ้ไม่วา่ จะท�ำอะไร ถ้ าท�ำใจ
นิ่งๆ ก็จะเห็นพระพุทธรูปใสๆ อยูใ่ นกลางท้ องได้
แต่ถ้าหลับตาท�ำสมาธิ ภาพพระพุทธรูปจะชัดกว่า
และขยายตัวได้ ครับ
ผมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ นอย่างสูง
ครับ ที่ให้ โอกาสผมได้ มาบวช ได้ มาเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง จากคนไม่คอ่ ยอดทน กลายเป็ นคนอดทน
สามารถรับฟั งค�ำติของคนอื่นได้ ผมรู้สกึ ว่าหัวใจ
ของผมแข็งแรงขึ ้นแล้ วครับ และมีเป้าหมายในชีวิต
๑๔

พระธรรมทายาท พิมขุ โฆสยโส
ในท่า Peace Position
ภาพวาดจากประสบการณ์
ภายในของ พระธรรมทายาท
พิมขุ โฆสยโส

ชัดเจนขึ ้นด้ วย หลวงพ่อครับ เวลาที่ผมได้ เห็นหลวง
พ่อ ผมรู้สกึ อบอุน่ เหมือนได้ เจอญาติผ้ ใู หญ่ แล้ วที่
ประทับใจหลวงพ่อมากที่สดุ คือ หลวงพ่ออายุมาก
แล้ ว แต่ยงั ดูหนุม่ อยูเ่ ลย ทีแรกที่เห็นหลวงพ่อในทีวี
ผมคิดว่าหลวงพ่อน่าจะอายุราวๆ 30 - 40 ปี ไม่เกิน
นี ้ แต่พอมารู้วา่ 68 โอ้ ไม่อยากเชื่อจริ งๆ ครับ ผม
อยากให้ หลวงพ่อมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ดูหนุม่
ดูผอ่ งใสอย่างนี ้ตลอดไปเป็ นพันๆ ปี เลยนะครับ
ุ มา
พอผมรู้วา่ หลวงพ่อต้ องการให้ มีผ้ มู ีบญ
ช่วยกันขยายงานพระพุทธศาสนา ผมก็เลยตัดสิน
ใจไม่ลาสิกขาครับ ผมจะบวชแบบวันต่อวัน เดือน
ต่อเดือน ปี ต่อปี ชาติตอ่ ชาติ ช่วยหลวงพ่อฟื น้ ฟู
พระพุทธศาสนา และถึงผมจะพูดไม่เก่ง ผมก็จะ
ลุยชวนบวชให้ ได้ มากที่สดุ ถ้ าเจอคนปฏิเสธ ผมก็
จะตื ้อ จะชวนไปเรื่ อยๆ เพราะผมอยากให้ ชายแมน
แมนทุกคน ได้ มารู้จกั ความเป็ นพระแท้ ได้ มาสัมผัส
กับความสุขภายในแบบเดียวกันกับผม และผมก็
ขอให้ ญาติโยมที่ก�ำลังออกไปท�ำหน้ าที่ชวนบวช มี
ก�ำลังใจมากๆ ไม่วา่ จะไปชวนใครก็ให้ สำ� เร็ จเป็ น
อัศจรรย์ทกุ รายครับ
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ประมวลภาพ วันวิสาขบูชา ประจ�ำปีพุทธศักราช 2555
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
1

4

2
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1. สาธุชนร่วมกันตักบาตรในตอนเช้ า
2. บรรยากาศการนัง่ สมาธิตอนเช้ า ณ ห้ องแก้ วสารพัดนึก
3-5. สาธุชนร่วมกันตักบาตรในตอนเช้ า
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ภาพการบวชอุทิศชีวิต 12 รูป ในวันวิสาขบูชา ณ โบสถ์วดั พระธรรมกาย
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ภาพการถวายบาตรพระภิกษุบวชอุทิศชีวิต 12 รูป ในวันวิสาขบูชา
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ริ ว้ ขบวนอัญเชิญอัฐิธาตุคณ
ุ ยายอาจารย์ ฯ
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ริ ว้ ขบวนอัญเชิญอัฐิธาตุคณ
ุ ยายอาจารย์ ฯ
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ริ ว้ ขบวนอัญเชิญอัฐิธาตุไปยังมหาวิหารคุณยายอาจารย์ ฯ
www.kalyanamitra.org
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บรรยากาศจุดวิสาขประทีป
www.kalyanamitra.org

๒๕

โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)

เรี ยบเรี ยงจากรายการหลวงพ่อตอบปั ญหา ทาง DMC

คุณภาพของคนในสังคมยังใช้ ไม่ได้

ค�ำถาม: วัดในท้ องถิ่นยากจน มีโอกาส
พัฒนาได้ ยาก เพราะประชาชนในเขตนัน้ ไม่คอ่ ย
มีปัจจัยช่วย ในกรณีที่ทา่ นมีความจ�ำเป็ นต้ องใช้
ปั จจัยในการพัฒนาวัด หากท่านเป็ นพระสังฆาธิการจะมีวิธีการด�ำเนินการอย่างไร การพัฒนา วัด
จึงจะส�ำเร็ จสมความตามเป้าหมาย?

เมื่อเราเริ่ มสร้ างวัดพระธรรมกาย เมื่อ 27 ปี
ที่แล้ ว (พ.ศ. 2512) คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เก็บรวบรวมเงินไว้ ให้
3,200 บาท พอจะสร้ างวัด ก็ถามคุณยายว่า

ค�ำตอบ: เวลาจะท�ำอะไรก็ตาม คนส่วนมาก
ในโลกนี ้ มักจะนึกถึงเงินทุนก่อน จะท�ำกิจการจะ
ตังบริ
้ ษัท เขาก็นกึ ถึงเงินก่อน พระจะพัฒนาวัดก็
นึกถึงเงินก่อน ลูกเศรษฐี จะสร้ างฐานะ ก็แบมือขอ
เงินพ่อ จะเอาเท่านันล้
้ านเท่านี ้ล้ าน พ่อก็ใจดีให้ ไป
ให้ ไปแล้ วแทนที่จะได้ ผลงอกเงย เปล่าหรอก ไม่กี่
วันท�ำเจ๊ งเสียอีกแล้ ว เงินที่ให้ ไปก็หมด
หลวงพ่อ หลวงพี่ทงหลายพอจะพั
ั้
ฒนาวัด ก็
คิดหางบ หาเงินจากที่โน่นที่นี่มาพัฒนาวัดโดยไม่
ได้ ดตู วั เอง ไม่ได้ ดลู กู วัดบ้ างว่า ในวัดโดยไล่ตงแต่
ั้
ตัวพระสังฆาธิการเอง มีความรู้ ความสามารถ
พอแล้ วหรื อยัง ไปบอกบุญกับญาติโยมเอาเงินมา
พอได้ มาแล้ ว ก็ท�ำไม่ส�ำเร็จ
เพราะความส� ำ เร็ จ ทัง้ หลายเหล่ า นัน้ อยู่ที่
บุคคลที่ฝึกดีแล้ ว ถ้ าไม่ฝึกลองดูสคิ รับ ดูงา่ ยๆ ไป
เจอขอทาน แหม..สงสารขอทานเหลือเกิน ส่งเงิน
ให้ ล้านหนึง่ รับรองเจ้ าขอทานคนนันเดิ
้ นไปไม่พ้น
10 ก้ าว ก็โดนเหยียบตาย อย่าว่าเป็ นล้ านเลย ให้
ไปแค่แสนเดียว หมื่นเดียวเดี๋ยวก็ไปโดนเหยียบ
ตาย ไม่สามารถจะเอาเงินนันไปใช้
้
ประโยชน์เพราะ

“คุณยายเราจะมีปัญญาสร้ างวัดได้ เหรอ เรา
มีเงินอยูเ่ พียงแค่นี ้” คุณยายท่านก็ถามย้ อนกลับ
ท่านถามว่า “ถ้ าเราจะสร้ างวัดเราจะต้ องใช้ เงินสัก
เท่าไรจึงจะพอบนเนื ้อที่ 196 ไร่ (ที่ดินที่ได้ รับบริ จาค
มา) ก็ค�ำนวณออกมาคร่าวๆ แล้ วบอกคุณยายว่า
อย่างน้ อย 150 ล้ าน ถึง 200 ล้ าน”
ตอนนันผมเองยั
้
งไม่ได้ บวช คุณยายท่านเป็ น
อาจารย์สอนภาวนา อบรมผม อบรมพระทุกรูปใน
วัดนี ้มาตังแต่
้ เป็ นฆราวาส ท่านก็บอกหน้ าตาเฉย
ว่า “ได้ ส�ำเร็ จถมเถไป” “จะส�ำเร็ จได้ อย่างไรล่ะ
ยาย เรามีแค่ 3,200 บาทเท่านัน”
้ ท่านบอก “ส�ำเร็ จ
ซิ” ท่านพูดขึงขัง ไม่ได้ พดู เล่นๆ “ที่ส�ำเร็ จน่ะจะเอา
ทุนมาจากไหนล่ะยาย” คราวนี ้ท่านขยายความ ซึง่
จริ งๆ แล้ วประโยคนี ้เราเคยได้ ยินกันบ่อยๆ คือ สี
เลน โภคสัมปทา “ศีลท�ำให้ เกิดโภคทรัพย์” คุณยาย
ท่านไม่ได้ อ้างบาลี ท่านพูดง่ายๆ ว่า “พวกคุณเคย
คิดกันบ้ างไหมว่า ถ้ ามีเงินร้ อยล้ านกับเอาคนมาสัก
ร้ อยสองร้ อยคนมาฝึ ก เพื่อให้ ได้ คนที่รักศีลยิ่งกว่า
ชีวิตขึ ้นมาสักกลุม่ หนึง่ ไม่ต้องศีลอื่นหรอก ศีลห้ านี่
แหละ คุณคิดว่าจะฝึ กคนแบบนี ้ขึ ้นมาได้ สกั กี่คน”
ผมนัง่ คิด พวกเราทีมงานที่จะสร้ างวัดที่บวช
กันมาจนถึงเดี๋ยวนี ้นี่แหละ ก็หยุดคิดกันทีเดียว คิด
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ความส�ำเร็จทังหลายเหล่
้
านันอยู
้ ท่ ี่บคุ คลที่ฝึกมาดีแล้ ว

แล้ วก็ตอบท่านไปว่า “หมดเงินไปร้ อยล้ านแล้ ว ไม่
แน่วา่ จะฝึ กได้ สำ� เร็ จหรื อเปล่า” คุณยายหัวเราะ
แล้ วก็บอกว่า “นัน่ น่ะสิ การที่มีคนรักศีลยิ่งกว่าชีวิต
เกิดขึ ้นที่ไหนสัก 1 คน ที่นนั่ ถือว่ามีสมบัตเิ กินกว่า
ร้ อยล้ าน คนเดียวนี่แหละ แต่เดี๋ยวนี ้ยายมีพวกคุณ
อยูต่ งเป็
ั ้ นสิบๆ คน เพราะฉะนันต้
้ องถือว่า ขณะนี ้
ยายมีทนุ อยูแ่ ล้ วเป็ นพันล้ าน เพราะฉะนันวั
้ ดนี ้ต้ อง
สร้ างเสร็ จแน่นอน” ผมก็เถียงท่านไม่ขึ ้น เพราะท่าน
พูดด้ วยเหตุผล แล้ วท่านก็ขยายความต่อไปอีกว่า
“คุณเชื่อยายเถอะ หลวงพ่อวัดปากน� ้ำฯ เคยให้ ยาย
นัง่ เข้ าธรรมกายไปดูแล้ ว ตังแต่
้ สมัยที่ทา่ นยังมีชีวิต
อยู่ ได้ เคยเห็นแล้ วว่าอานุภาพของศีลนัน้ ถ้ าใคร
รักษาได้ แล้ ว เป็ นต้ นสมบัตจิ ริ งๆ”
ผมเชื่อ ทังที
้ ่ลกึ ๆ ในใจอดค้ านไม่ได้ แต่ความ
ที่เคารพครูบาอาจารย์ เอาเถอะ โดยเหตุโดยผลก็

จริ งของท่าน ก็ตงใจท�
ั ้ ำตามท่านพอลงมือสร้ างวัด
ท่านก็สงั่ คนที่ตงใจสร้
ั้
างวัด ให้ รักษาศีลกันอย่าง
เคร่งครัด การรักษาศีลอย่างเคร่งครัดก็มีความ
จ�ำเป็ นว่าต้ องฝึ กสมาธิให้ มาก ถ้ าไม่ฝึกสมาธิ บวช
เป็ นสิบๆ พรรษาก็ยงั ได้ ยินเสียงตบยุงกันเปาะแปะ
อย่างที่ได้ ยินบ่อยๆ
ครัน้ ฝึ กสมาธิหนักเข้ า ก็จริ งอย่างท่านว่า ยัง
ไม่ทนั จะได้ บวชเลย ไปบอกบุญที่ไหนเขาก็เชื่อ
เพราะหน้ าตาเราผ่องใส เขาเชื่อว่าเราไม่หลอก
ลวงเอาเงินเขาไปใช้ สว่ นตัว เขาควักเงินให้ งา่ ยๆ
ไปบอกเขาว่าจะขอเงินมาสร้ างวัด อยากให้ มีวดั
ที่เน้ นการปฏิบตั ิธรรมเกิดขึ ้นในประเทศไทย เป็ น
วัดของพระพุทธศาสนาของทังโลกเลย
้
เรามีความ
รู้สกึ นึกคิดยังไงก็บอกเขา เขาก็เชื่อ ศีลเราดี สมาธิ
มัน่ คงท�ำให้ เราผ่องใส จิตใจเบิกบาน คนมีศีลไม่
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จ�ำเป็ นต้ องประกาศตัว ชาวบ้ านเขาดูออกเพราะ
หน้ าตาผ่องใส
ตรงกัน ข้ า มถึ ง จะบวชมาหลายสิ บ พรรษา
ถ้ ารักษาศีลไม่ดีไม่มีทางผ่องใส คนมีศีล ใจข้ าง
ในใส ข้ างนอกก็ผอ่ งออกมา เราตังใจท�
้ ำภาวนา
และบอกบุญกันเรื่ อยไป ก็ได้ ปัจจัยมาสร้ างวัด ต่อ
มาเมื่อบวชแล้ ว ประชาชนก็ยิ่งเชื่อ เพราะเขาเห็น
เรามาตังแต่
้ เรายังไม่บวช พอเขาเชื่อ เขาก็บริ จาค
ทรัพย์มาให้ สร้ างเพิ่มขึ ้นๆ อย่างที่เห็นอยูท่ กุ วัน
นี ้ ขอให้ เชื่อเถอะว่าถ้ าตัวของเรามีศีล มีสมาธิมี
ปั ญ ญาจากการศึก ษาธรรมะของพระสัม มาสัม พุทธเจ้ า ใครมาถึงเรา เขาเป็ นต้ องได้ ศีล ได้ สมาธิ
ได้ ปัญญาทุกคนไป
ท่านเหล่านี ้เองถึงเวลา ถ้ าตัวเองมีปัจจัยก็
บริ จาคมาช่วยสร้ างวัด ถ้ าไม่มีปัจจัยก็ออกเรี่ ยว

ออกแรง มาช่วยกันก่อสร้ าง เพราะเห็นคุณค่าของ
พระศาสนา เขาเห็นว่าตังแต่
้ เข้ าวัดมานี ้ ท�ำให้ เขา
ได้ ปรับปรุงตัวเองขึ ้นมาได้ ไม่ใช่ผมยกตัวว่าวิเศษ
แต่อยากจะให้ ข้อคิดสักหน่อยครับ
ถ้ ายกตัวอย่าง พระเกจิอาจารย์ยิ่งเห็นได้
ชัด หลวงปู่ ขาว อนาลโย พระอาจารย์ฟั่น อาจาโร
เมื่อท่านยังมีชีวิตอยูท่ างภาคอีสาน ท่านอยูก่ ลาง
ป่ า แต่วา่ ตื่นเช้ าขึ ้นมา มีชาวกรุงเทพฯ อุตส่าห์ขบั
รถไป จัดรถทัวร์ ไป นัง่ เครื่ องบินไปหาท่าน หุงข้ าว
จากกรุงเทพฯ แล้ วนัง่ เครื่ องบินไปรอ พอเช้ าท่าน
ออกบิณฑบาต ท่านจึงได้ ข้าวที่หงุ ที่กรุงเทพฯ ฉัน
ครับ ท�ำไมท่านท�ำได้ ศีลท่านดีครับ สมาธิทา่ นดี
อ�ำนาจศีลของท่าน สามารถดึงดูดทรัพย์ไปหาท่าน
ได้ พอท่านคิดจะสร้ างวัด ก็มีคนเอาปั จจัยไปให้ ไป
อ้ อนวอนขอถวายเสียด้ วยซ� ้ำ หลวงพ่อรับไปเถอะ
หลวงปู่ รับไปเถอะ จะสร้ างอะไรก็สร้ างไป ของใช้
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ของขบฉัน เช้ าขึ ้นมามีคนไปถวายท่าน โดยท่านไม่
เคยเรี ยกร้ องจากใคร ท�ำไมล่ะ ก็เพราะศีลของท่าน
ดี สมาธิทา่ นดี
นี่นะครับอานุภาพของศีล “สีเลน โภค
สัมปทา” ศีลเป็ นต้ นสมบัติ แม้ อยูก่ ลางป่ า กันดาร
กว่าวัดของหลวงพ่อหลวงพี่ที่นั่งอยู่นี่อีกหลายรู ป
แต่วา่ ท่านก็สร้ างของท่านได้ ศีลเป็ นต้ นสมบัติ นี่
เป็ นสิง่ ที่ยืนยันได้
เพราะฉะนันหลวงพี
้
่ทงหลาย
ั้
พระคุณเจ้ าทุก
รูป โดยเฉพาะพระสังฆาธิการ เมื่อตังใจจะพั
้
ฒนา
วัด อย่าเพิ่งไปห่วงเรื่ องเงินว่าจะได้ จากที่ไหน ลืม
ไปก่อน แล้ วมองย้ อนมาดูตวั เอง ดูซวิ า่ เรานี่ศีลดี
ไหม นอกจากศีลดี มารยาทของเราดีไหม แล้ วศีล
ของคนในวัด ตังแต่
้ พระลูกวัด สามเณรภายในวัด
เด็กวัด มรรคนายก อุบาสก อุบาสิกาที่เราใช้ ใกล้
ชิดนัน้ มีศีลแล้ วหรื อยัง? ถ้ ายัง...อย่าเพิ่งไปท�ำ
อะไร ฝึ กคนตรงนี ้ก่อน ถ้ ายังไม่ได้ ฝึกคน อย่าเพิ่งไป
ก่อสร้ างอะไร เพราะถ้ าไม่ฝึกคน รับรองครับ ถึงแม้
จะหาทางสร้ างจนส�ำเร็จสวยงามอย่างมาก ท่านก็
ไม่มีปัญญาที่จะดูแลรักษาหรอกครับ ดูงา่ ยๆ เอา
แค่สร้ างส้ วมให้ ใช้ ก็เหม็นหึง่ แล้ วครับ รักษาความ
สะอาดกันไม่เป็ น เพราะฉะนันเรื
้ ่ องเงินอย่าเพิ่งพูด
ฝึ กคนไปก่อน นี่เป็ นค�ำตอบ
นอกจากนัน้ อะไรที่จะท�ำให้ บคุ คลภายในวัด
เสียศักดิ์ศรี ก�ำจัดให้ หมด เช่นอะไรบ้ าง เช่น หมา
แมว คนเกเรทังหลาย
้
ทุกวันนี ้เรามองต่างมุมกัน
มากในเรื่ องนี ้ เพราะฉะนันอยากจะไปดู
้
หมาขี ้เรื อ้ น
จะไปดูที่ไหน? ไปดูหมาวัด อยากจะไปดูแมวตา
แฉะ ขาหัก ไปดูที่ไหน? ไปดูที่วดั อยากจะไปดูเด็ก
เกเรที่พอ่ แม่เลี ้ยงไม่ไหว แล้ วตัดหางปล่อยวัด ก็ไป
ดูได้ ที่วดั

เจอเจ้ าอาวาสบางรายเป็ นเสียเอง ท่านมีสนุ ขั ตัว
โปรดของท่าน โยมเข้ ามากราบท่าน ไอ้ เจ้ าสุนขั ตัว
นันก็
้ นอนอยูข่ ้ างๆ เลย ไม่ร้ ูวา่ กราบพระหรื อกราบ
สุนขั กันแน่
แค่นี ้ก็ตายแล้ ว เลิกเถอะครับ ทังหมา
้
ทังแมว
้
เลิก อย่าไปเลี ้ยง วัดมีให้ พระให้ สามเณรอยู่ ให้
อุบาสกอุบาสิกาที่ตงใจปฏิ
ั้
บตั ธิ รรมอยู่ ไม่ใช่ที่เลี ้ยง
หมา นี่พดู ตามเหตุตามผล ถ้ าดูแลให้ ถ้วนถี่อย่างนี ้
เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยพัฒนาวัด หรื อแม้ ไม่มีใครช่วย
ล�ำพังพระก็พอมีก�ำลังท�ำ เพราะไม่มีสนุ ขั ไม่มีแมว
มาเพิ่มงานให้ เมื่อก่อนนี ้ที่นี่ก็มีพระอยูป่ ระจ�ำไม่กี่
รูป เนื ้อที่วดั 196 ไร่ สาธุชนมาวัดในวันอาทิตย์เป็ น
พันคน ยังท�ำได้ ขนาดนี ้ ขณะที่วดั ของพระคุณเจ้ า
หลายๆ วัดมีพระมากกว่าเสียอีก
ถ้ ารักจะท�ำงานใหญ่ ต้ องเอาอุเบกขาน�ำหน้ า
แล้ วอย่าลืมฝึ กคน ที่สำ� คัญคนแรกที่ควรจะฝึ กคือ
ตัวเราเอง ฝึ กให้ มีศีล รักษาศีลให้ ดี แล้ วเงินสร้ างวัด
จะมาเอง

อย่าลืม!...
ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก
www.dmc.tv นะคะ

อย่างนี ้ก็ตายสิครับ วัดเสียศักดิ์ศรี วัดไม่
น่าเข้ าเสียแล้ ว เพราะฉะนัน้ สิง่ ใดที่ท�ำให้ วดั เสีย
ศักดิ์ศรี จัดการก�ำจัดออกให้ หมด แต่เรื่ องนี ้พูดยาก
www.kalyanamitra.org
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จอมเทพอสูร
มาให้ ภยั กระนี ้ เรามิรับดอก ภัยนันจงตกอยู
้
ก่ บั ตัว
ท่านเองเถิด สัมพรอสูรเอ๋ย ธรรมดาว่า พืชทังปวง
้
ที่บคุ คลหว่านลงไป คราวเมื่อจะได้ ผล ก็ให้ ผลตาม
เมล็ดพันธุ์พืชที่หว่านลงฉันใด บุคคลท�ำการกุศล ก็
จักพลันได้ ซงึ่ ผลแห่งกุศลนันเป็
้ นเที่ยงแท้ แต่บคุ คล
บาปหยาบช้ า ก็อย่าหมายเลยว่าจะไม่ได้ รับผลแห่ง
ความชัว่ ตัวท่านให้ ซงึ่ ภัยแก่อาตมภาพทังปวง
้ ก็จกั
ได้ รับภัยในไม่ช้านี ้ ฉันนัน”
้

เวลาธรรมกาย เป็ นเวลาที่ทรงคุณค่ายิ่ง ที่
เราจะมาร่วมกันหยุดนิ่ง หยุดใจไว้ ที่แห่งเดียวกัน
คือ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ แม้ จะอยูค่ นละ
สถานที่ แต่เราก็สามารถรวมใจเป็ นหนึง่ เดียวกัน
เพื่อให้ กระแสแห่งความสุขและความบริ สุทธิ์ ของ
ธรรมกายแผ่ขยายไปทัว่ โลก การสร้ างสันติสขุ ให้
เกิดขึ ้นในโลกนัน้ ไม่ใช่เรื่ องเพ้ อฝั น แต่เป็ นสิง่ ที่เป็ น
ไปได้ เพราะธรรมกายมีอยูแ่ ล้ วในตัวของมนุษย์
ทุกๆ คนในโลก ไม่จ�ำกัดเชื ้อชาติ ศาสนา และเผ่า
พันธุ์ หากท�ำใจหยุดนิ่งย่อมเข้ าถึงได้ ทกุ คน
มีถ้อยค�ำของเหล่าฤาษี ที่กล่าวถึงจอมอสูร
เอาไว้ ใน สมุททกสูตร ว่า
“ดูก่อนอสูรผู้ใจบาป เราทังปวงนี
้
้มีความ
ประสงค์จะขออภัย ไยท่านกล้ ามาให้ ซงึ่ ภัยเสีย
เล่า เราใคร่จะขอรับแต่อภัยอย่างเดียว เมื่อท่าน

ครั ง้ นี ห้ ลวงพ่อ มี เ รื่ อ งการก� ำ เนิ ด อสูร พิ ภ พ
มาเล่าสูพ่ วกเราให้ ได้ ศกึ ษากัน เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้น
ตังแต่
้ ก�ำเนิดโลกใหม่ๆ เริ่ มตังแต่
้ โลกเย็นลง อาภัสราพรหมก็ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ เพื่อสร้ างบารมี
มีการปกครองเป็ นเขตแดน มีหวั หน้ าปกครอง มี
สวรรค์แต่ละชันเกิ
้ ดขึ ้นมาตามล�ำดับ
มีภพภูมิ
ต่างๆ ตังแต่
้ นิรยภูมิ ภูมิของพวกเปรต อสุรกาย
และติรัจฉานภูมิ เกิดขึ ้นมาตามแรงบุญและบาปที่
มนุษย์ได้ ท�ำเอาไว้
* อสูรพิภพเกิดขึ ้นมาได้ อย่างไร และถ้ อยค�ำ
ที่หลวงพ่อยกขึ ้นมากล่าวไว้ ในตอนต้ นนัน้ มีความ
เกี่ยวข้ องกับเหล่าอสูรอย่างไรบ้ าง เรามาศึกษากัน
ต่อไป เรื่ องมีอยูว่ า่ ในสมัยแรกๆ ที่มฆมาณพ และ
สหาย ๓๒ คน ได้ ไปบังเกิดในสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์
พวกเทพบุตรซึง่ ได้ ไปเกิดอยูก่ ่อน เห็นเทพบุตรใหม่
มาอุบตั ติ า่ งพากันต้ อนรับ ด้ วยการน�ำน� ้ำคันธบาน
ที่เป็ นทิพย์มาเลี ้ยง ฝ่ ายมฆเทพบุตรไม่ปรารถนา
ั ญาณแก่เทพบริ ษัทผู้เป็ น
จะดื่มนํ ้าเมา จึงให้ สญ
บริ วารของตน มิให้ ดื่มน� ้ำคันธบานที่เทพบุตรผู้อยู่
ก่อนน�ำมาเลี ้ยงต้ อนรับ น� ้ำคันธบานในเมืองสวรรค์
นัน้ มีรสหวานอร่อยมาก แต่ทว่าพอดื่มเข้ าไปแล้ ว
จะปรากฏมีอาการมึนเมาประมาทขาดสติ
เพราะฉะนัน้ เมื่อเทพบุตรเจ้ าถิ่นพร้ อมกับ
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บริ วารของตน ตกแต่งน� ้ำคันธบานให้ อาคันตุกะ
เทพบุตรแล้ ว พวกตนก็ดื่มกินเสียเองจนเมาขาดสติ
มฆเทพบุตรจึงให้ บริ วารจับเทพบุตรผู้อยู่ก่อนเหล่า
นัน้ โยนลงจากสวรรค์ เมื่อตกมาถึงท่ามกลางสิเนรุ
บรรพตก็ได้ สติฟืน้ คืนมา จอมเทพได้ สงั่ สอนบริ วาร
ว่า “ชาวเราทังหลาย
้
แต่นี ้ต่อไปพวกเราอย่าได้ ดื่ม
นํ ้าคันธบานที่มีฤทธิ์ร้ายประดุจสุราเลย เพราะการ
ดื่มนํ ้าคันธบานนี่เอง พวกเราจึงต้ องได้ รับความ
อัปยศในครัง้ นี ้” จากนันต่
้ างพร้ อมใจงดเว้ นการดื่ม
นํ ้าคันธบานตังแต่
้ บดั นัน้
อย่างไรก็ตาม ด้ วยเดชะแห่งกุศลกรรมที่เทพ
บุตรเก่าเหล่านัน้ ได้ สงั่ สมมาแต่ปางก่อน จึงบังเกิด
เป็ นเทพนครที่สวยสดงดงาม กว้ างใหญ่รุ่งเรื อง
คล้ ายกับดาวดึงส์พิภพทุกประการ
เพียงแต่วา่
ความวิจิตรพิสดารน้ อยกว่าเล็กน้ อย นครนี ้บังเกิด
ขึ ้นที่เชิงสิเนรุบรรพต โดยจะมีนํ ้าล้ อมรอบก�ำแพง
เมืองอยูเ่ สมอมิได้ ขาด และจะมีต้นปาตลี คือต้ น
แคฝอย
ประดับประจ�ำพระนครนี ้อย่างงดงาม
ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมาดินแดนแห่งนี ้จึงได้ ชื่ออสูรพิภพ
กว้ างขวางถึง ๑๐,๐๐๐ โยชน์ ตังอยู
้ ใ่ ต้ เขาพระสุเมร
ส�ำหรับความเป็ นอยูใ่ นอสูรพิภพนี ้ พวก
อสูรมีความเป็ นอยู่เช่นเดียวกับทวยเทพทัง้ หลาย
คือ เสวยสุขอันเป็ นทิพย์ทกุ อย่าง มีแต่ความ
สดชื่นรื่ นเริ งใจ มิต้องล�ำบากยากเข็ญ เหมือนพวก
อสุรกายหรื อยักษ์ ทวั่ ๆ ไป เป็ นเพราะอ�ำนาจกุศล
กรรมที่เหล่าอสูรได้ ท�ำไว้ แต่ปางก่อน
ในอสูรพิภพมีการแบ่งเขตปกครองเป็ นเขต
เหมือนชาวสวรรค์ ได้ แก่ ทางด้ านทิศตะวันออก มี
อาณาเขตกว้ างใหญ่ไพศาล ท่านท้ าวสัมพรอสูร
ทรงเป็ นองค์อธิบดีปกครอง แล้ วทรงแต่งตังให้
้ ไพจิตตาสูรเป็ นองค์อปุ ราช ทางด้ านทิศใต้ ท้ าวอสัพพราสูรเป็ นองค์อธิบดี มีท้าวสุลอิ สูรเป็ นองค์อปุ ราช
ด้ านทิศตะวันตก มีท้าวเวลาสูรเป็ นองค์อธิบดี มี
ท้ าวปริ กาสูรเป็ นองค์อปุ ราช และด้ านทิศเหนือ
๓๒

ท้ าวพรหมทัตตาสูรเป็ นองค์อธิบดี มีท้าวอสุรินทราหูเป็ นองค์อปุ ราช
ท้ าวสัม พรอสูร ทรงเป็ นใหญ่ ใ นอสูร พิ ภ พ
บริ บูร ณ์ ด้ ว ยอิ ส ริ ย ยศเช่ น เดี ย วกับ พระอิ น ทร์ บ น
ดาวดึงส์พิภพทุกอย่าง เมื่อใดก็ตามที่พวกอสูรเห็น
ต้ นแคฝอยออกดอกบานสะพรั่ง เหล่าอสูรก็จะหวน
ระลึกนึกถึงความหลัง เมื่อครัง้ ที่ยงั อยูบ่ นเทวนคร
ดาวดึงส์ ซึง่ มีต้นปาริ ฉตั รเป็ นไม้ ประจ�ำเทพนคร
และทุกครัง้ ที่ย้อนนึกถึงความหลัง เหล่าอสูรก็ร้ ูสกึ
เศร้ าระคนเคืองแค้ นต่อเหล่าทวยเทพในดาวดึงส์
พิภพ จึงพากันชักชวนไปท�ำสงครามกับพระอินทร์
* สงครามระหว่างเทวดากับอสูรรบกันนัน้
ปรากฏว่า ฝ่ ายอสูรเป็ นฝ่ ายปราชัยมากกว่ามีชยั
เมื่อท้ าวสัมพรอสูรผู้เป็ นใหญ่ หนีมาพบบรรณศาลาของโยคีฤๅษี สทิ ธาทังหลาย
้
ก็เข้ าใจเอาเองว่า
องค์อินทร์ คงมีฤๅษี เหล่านี ้เป็ นองคมนตรี ที่ปรึ กษา
ท�ำให้ ฝ่ายตนพ่ายแพ้ ปราชัยอยูเ่ สมอ คิดเช่นนัน้
แล้ ว จอมอสูรก็สงั่ การบริ วารให้ รือ้ บรรณศาลาของ
ฤๅษี เท่านันยั
้ งไม่พอ จอมอสูรยังให้ บริ วารทุบต่อย
หม้ อนํ ้าและท�ำลายบริ ขารของฤๅษี
ฤๅษี ทงหลายได้
ั้
เหาะไปปรับความเข้ าใจกับ
จอมอสูรว่า “อาตมภาพทังปวง
้
มิได้ เกี่ยวข้ องใน
การรบนี ้ ขออย่าให้ เราต้ องล�ำบากเลย ขอบพิตร
จงให้ อภัยเสียเถิด” สัมพรอสูรได้ ฟังแล้ ว ก็ไม่พอใจ
จึงกล่าวปรักปร� ำว่า “พวกท่านพอใจที่จะคบหา
กับพระอินทร์ ซงึ่ เป็ นผู้ผิด แล้ วกลับมาขออภัยต่อ
ข้ า เราไม่ยอมให้ อภัยพวกท่าน และยังคิดที่จะ
เบียดเบียนพวกท่าน ให้ ได้ รับความล�ำบากอีกด้ วย”
เหล่าฤๅษี เห็นว่าจอมอสูรยังมีความโกรธ ไม่
ยอมสงบศึกอย่างสันติวิธี จึงกล่าวตักเตือนว่า “ดู
ก่อนอสูรผู้ใจบาป เราทังปวงนี
้
้มีความประสงค์จะ
ขออภัย ไยท่านกลับให้ ภยั แก่เราเสียเล่า เราใคร่จะ
ขอรับแต่อภัยอย่างเดียว เมื่อท่านมาให้ ภยั อย่างนี ้

www.kalyanamitra.org

เรามิรับดอก ภัยนันจงตกอยู
้
ก่ บั ตัวท่านเองเถิด สัมพรอสูรเอ๋ย ธรรมดาว่า พืชทังปวงที
้
่บคุ คลหว่านลง
ไป คราวเมื่อจะได้ ผล ก็ให้ ผลไม่ผิดกับชนิดพืชเลย
ฉันใดก็ดี บุคคลท�ำการกุศล ก็จกั พลันได้ ซงึ่ ผลแห่ง
กุศลนันอย่
้ างแน่นอน แต่ส�ำหรับบุคคลบาปหยาบ
ช้ า ก็อย่าหมายเลยว่าจะไม่ได้ รับผลแห่งความชัว่
ตัวท่านให้ ภยั แก่เหล่าอาตมภาพ ท่านก็จกั ได้ รับภัย
ในไม่ช้านี ้ ฉันนัน”
้

เหล่านี ้ก็ไม่ยากส�ำหรับเราที่จะไปพิสจู น์ เหมือน
หลวงปู่ วัด
ปากนํ ้า ภาษี เจริ ญ และคุณ
ยายอาจารย์ของพวกเรา เมื่อท่านเข้ าถึงแล้ วก็ได้ ไป
พิสจู น์ในเรื่ องภพสามมาแล้ ว ศึกษาจักรวาลวิทยา
จนช�ำนาญทัง้ โลกันต์ ภพสาม นิพพาน แล้ วน�ำมา
ถ่ายทอดให้ พวกเราได้ ฟังกัน ดังนันให้
้ พวกเราทุก
คนหมัน่ ปฏิบตั ิธรรมให้ เข้ าถึงพระธรรมกายกันให้
ได้ ทกุ คน

จากนั น้ เหล่ า ฤๅษี ต่ า งพากั น เหาะกลั บ
อาศรมตามเดิม ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา สัมพรอสูรก็ไม่
เป็ นอันจะกินจะนอนเลย มีแต่หวาดเสียวสะดุ้งจิต
หวาดหวัน่ อยูเ่ ป็ นนิตย์ เฝ้าแต่คดิ กลัวภัยที่ดาบส
กล่าวติเตียนเอาไว้ เมื่อจะเอนหลังลงสูท่ ี่นอนใน
ยามราตรี ก็มีอนั ให้ เห็นศัตรูมาแวดล้ อมกลุ้มรุม
และจะเอาหอกหลาวทิ่มแทง ท�ำให้ ต้องหวาดผวา
ลุกขึ ้นมาทันที

พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๑๙ หน้ า ๑๖๓
* มก. เล่ม ๒๕ หน้ า ๔๘๖

ด้ วยเหตุนี ้ หมูอ่ สูรต่างพากันแตกตื่นเป็ นห่วง
และมาเยี่ยมเยียนไต่ถามถึงอาการมิได้ ขาด เมื่อถูก
ถามเช่นนี ้ สัมพรอสูรก็มิกล้ าเล่าความจริ ง เกรงว่า
จะได้ รับความอับอาย จึงปกปิ ดไม่บอกความจริ ง
ใดๆ ครัน้ เวลานอนหลับ นิมิตร้ ายนันก็
้ มาปรากฏ
ให้ เห็นอีก ท�ำเอาจอมอสูรเป็ นไข้ ใจ กลายเป็ นเทพ
อ่อนแอทังกายและใจ
้
มีจิตหวาดหวัน่ ตกใจกลัวอยู่
เป็ นนิตย์ จึงได้ รับขนานนามใหม่วา่ ท้ าวเวปจิตติ
หมายถึงจอมอสูรผู้มีจิตหวาดหวัน่
นี่ ก็ เ ป็ นประวัติ ก ารอุ บัติ ขึ น้ ของอสูร พิ ภ พ
เราจะเห็นว่าสิ่งที่ เป็ นความลีล้ ับซับซ้ อนเป็ นของ
ละเอียด หรื อกึง่ หยาบกึง่ ละเอียด ยังมีอยูอ่ ีก
มากมายที่รอคอยการพิสจู น์ การจะไปส�ำรวจภพ
ภูมิที่พิสดารเหล่านี ้ได้ โดยอาศัยยวดยานพาหนะ
ใดๆ ในโลกที่มีอยูท่ วั่ ไปตามที่มนุษย์ผลิตขึ ้นมา
นัน้ ไม่มีทางท�ำได้ แน่นอน ต้ องอาศัยใจหยุดอย่าง
เดียวเท่านัน้ ยิ่งถ้ าหยุดนิ่งจนเข้ าถึงพระธรรมกาย
ภายใน ได้ ศกึ ษาวิชชาธรรมกายเมื่อไร ภพภูมิ

วอลเปเปอร์วันพระ
จาก www.dmc.tv

ให้ตรึกระลึกถึงธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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ชฎิลเศรษฐี

ชฎิลเศรษฐี ผ้ มู ีภเู ขาทองค�ำที่เกิดขึ ้นอย่างอัศจรรย์
ด้ วยอ�ำนาจบุญที่เขาเคยท�ำไว้

ในบรรดาประชากรโลก
ประมาณ 7,000 ล้ านคน มีคนที่เป็ น
เศรษฐี อยูไ่ ม่มาก ยิ่งเศรษฐี ระดับที่มี
สมบัติตกั ไม่พร่องด้ วยแล้ ว ยุคนี ้ยัง
ไม่เคยเห็น แม้ ในพุทธกาลก็นบั ได้ ไม่
กี่คน ทังๆ
้ ที่การเป็ นเศรษฐี ไม่ใช่สงิ่
ที่ยากเย็นแต่อย่างใด หากรู้วิธีการ
และท�ำถูกต้ องตามวิธีการ
การศึกษาเรื่ องราวของเศรษฐี ตวั จริ งในพระ
ไตรปิ ฎก เป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่ชว่ ยให้ เราได้ เรี ยนรู้วิธีการ
เป็ นเศรษฐี เพื่อน�ำมาใช้ ออกแบบชีวิตให้ สมบูรณ์
พร้ อมด้ วยทรัพย์สมบัติ และเมื่อสมบูรณ์พร้ อมด้ วย
ทรัพย์แล้ ว เราจะได้ ใช้ ทรัพย์นนในการสร้
ั้
างความ
ดีได้ อย่างสะดวกสบาย เช่น เกื ้อกูลหมูญ
่ าติและ
เพื่อนมนุษย์ รวมทังสร้
้ างประโยชน์แก่ตนเองด้ วย
การบ�ำเพ็ญบุญกุศล แปรเปลี่ยนทรัพย์นนให้
ั ้ เป็ น
อริ ยทรัพย์เก็บไว้ เป็ นเสบียงบุญเลี ้ยงตนเองไปทุก
ภพทุกชาติ จนกว่าจะเข้ าถึงพระนิพพาน
เรื่ องราวต่อไปนี ้ เป็ นเรื่ องของชฎิลเศรษฐี ซึง่
เป็ น 1 ใน 5 ของเศรษฐี ที่รวยที่สดุ ในครัง้ พุทธกาล
ในสมัยพุทธกาล ณ กรุงพาราณสี มีลกู สาวเศรษฐี
คนหนึง่ เป็ นหญิงที่สวยงามมาก บิดาหวงแหนนาง
มากและไม่อยากให้ ใครเห็น จึงให้ นางขึ ้นไปอาศัย
อยูบ่ นปราสาทชันที
้ ่ 7 พร้ อมกับคนรับใช้ อีก 1 คน
ต่อมานางได้ อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยากับวิทยาธร
ที่เหาะผ่านมา และตังครรภ์
้
ขึ ้น เรื่ องที่นางคบกับ
วิทยาธรและตังครรภ์
้
ไม่มีใครรู้เลย นอกจากคนรับ
ใช้

เวลาผ่านไป 10 เดือน นางคลอดลูกออกมา
เป็ นเด็กผู้ชาย ด้ วยความกลัวว่าบิดามารดาจะรู้
นางจึงสัง่ ให้ คนรับใช้ อ้ มุ เด็กใส่ในภาชนะ ปิ ดฝาจน
แน่น เอาพวงดอกไม้ วางไว้ ข้างบน แล้ วน�ำไปลอย
ที่แม่น� ้ำคงคา ระหว่างทาง เวลามีคนถามว่า มีอะไร
อยูใ่ นภาชนะนัน้ คนรับใช้ ตอบว่า “เป็ นพลีกรรม
ของนายหญิงของฉัน”
ทารกน้ อยแรกเกิดที่นอนอยูใ่ นภาชนะ ลอย
ไปตามกระแสน� ้ำโดยไม่ร้ ูชะตากรรม จนกระทัง่ ไป
ถึงท่าน� ้ำแห่งหนึง่ วันนันมี
้ หญิง 2 คน ก�ำลังอาบน� ้ำ
อยูใ่ นแม่น� ้ำคงคา ทัง้ 2 มองเห็นภาชนะที่ถกู กระแส
้ น
น� ้ำพัดมา หญิงคนหนึง่ พูดขึ ้นว่า “ภาชนะนันเป็
ของฉัน” ส่วนหญิงอีกคนหนึง่ กล่าวว่า “สิง่ ที่อยูใ่ น
ภาชนะนันเป็
้ นของฉัน” ครัน้ ช่วยกันเปิ ดภาชนะ
นันออกดู
้
ก็เห็นทารกเพศชายหน้ าตาน่ารัก ทังคู
้ ่
อยากได้ เด็กไปเลี ้ยง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จึง
กราบทูลเรื่ องราวให้ พระราชาทรงตัดสิน พระราชา
ทรงวิ นิ จ ฉัย ให้ ห ญิ ง คนหนึ่ง ซึ่ง เป็ นอุปั ฏ ฐากของ
พระมหากัจจายนะเป็ นฝ่ ายได้ เด็กไป นางตังชื
้ ่อให้
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ทารกน้ อยว่า ชฎิล (แปลว่า รุงรังยุง่ เหยิง) เพราะผม
ของเด็กรุงรังยุง่ เหยิง เนื่องจากเมื่อคลอดออกมา
แล้ วไม่มีใครช่วยท�ำความสะอาดผมให้ เกลี ้ยง
หญิ ง คนนี เ้ ลี ย้ งดูท ารกน้ อยด้ ว ยความรั ก
และตังใจว่
้ าจะถวายเด็กน้ อยแด่พระมหากัจจายนะ เพื่อให้ บวชในส�ำนักของท่าน วันหนึง่ พระมหากัจจายนะไปบิณฑบาตที่บ้านของหญิงผู้นี ้ ตอนนัน้
เด็กน้ อยชฎิลอายุราว 7 ขวบ นางจึงถวายเด็กน้ อย
ให้ ไปบวชเป็ นสามเณรในส�ำนักของท่าน แต่พระ
มหากัจจายนะเห็นด้ วยญาณทัสสนะว่า เด็กน้ อย
คนนี ้เป็ นผู้มีบญ
ุ มาเกิด เมื่อโตขึ ้นจะได้ ครอบครอง
สมบัติในเพศคฤหัสถ์เสียก่อนแล้ วจึงจะบวช ดัง
นัน้ แทนที่จะให้ ชฎิลบวชเป็ นสามเณร ท่านจึงพา
เด็กน้ อยไปฝากไว้ ที่บ้านของอุบาสกผู้เป็ นอุปัฏฐาก
คนหนึง่ ในกรุงตักสิลา ซึง่ อุบาสกได้ เลี ้ยงดูเด็กน้ อย
เสมือนบุตรชายของตน
อุบาสกคนนี ้มีอาชีพค้ าขาย
เขามีสนิ ค้ า
จ�ำนวนมากที่ตกค้ างมาเป็ นเวลานานถึง 12 ปี
เพราะขายไม่ออก วันหนึง่ อุบาสกมีธรุ ะ เขาฝาก
สินค้ าเหล่านี ้ไว้ กบั ชฎิล ด้ วยมหาทานบารมีที่ชฎิล
เคยสัง่ สมมาในกาลก่อน เทวดาผู้รักษาพระนครจึง
บันดาลให้ ผ้ คู นพากันหลัง่ ไหลไปซื ้อสิ่งของที่พ่อค้ า
เก็บไว้ นานถึง 12 ปี จนหมดเกลี ้ยงภายในวันเดียว
ตกตอนเย็น อุบาสกกลับมาไม่เห็นสินค้ าแม้ แต่ชิ ้น
เดียว ก็ตกใจมาก เขาถามชฎิลว่า “เจ้ าท�ำสินค้ า
เสียหายหมดแล้ วหรื อ” แต่พอทราบว่า เด็กชาย
ชฎิลขายสินค้ าได้ หมด เขาก็บงั เกิดความตื่นเต้ น
ยินดีและอัศจรรย์ใจ และรู้วา่ เด็กคนนี ้เป็ นผู้มีบญ
ุ
มาเกิด
ต่อมา เมื่อชฎิลเติบโตเป็ นหนุม่ อุบาสก
จึงยกบุตรสาวให้ และสัง่ ให้ บริ วารสร้ างบ้ านหลัง
ใหญ่โตมโหฬารให้ อยู่ เมื่อสร้ างเสร็จแล้ ว ชฎิลและ
ภรรยาจึงเตรี ยมตัวย้ ายเข้ าไปอยูใ่ นบ้ านใหม่ ใน
ทันทีที่ชฎิลก้ าวเท้ าข้ ามธรณี ประตูแล้ วเหยียบลง

ที่พื ้นบ้ านด้ วยเท้ าเพียงข้ างเดียว เหตุมหัศจรรย์
บังเกิดขึ ้นคือ มีภเู ขาทองประมาณ 80 ศอก แทรก
แผ่นดินขึ ้นมาบริ เวณหลังบ้ าน ด้ วยอ�ำนาจบุญของ
เขา ภูเขาทองค�ำนี ้ เป็ นสมบัตอิ ศั จรรย์ที่เกิดขึ ้น
ส�ำหรับชฎิลและลูกชายคนเล็กเท่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้จึง
ไม่มีใครขุดทองออกมาได้ นอกจากชฎิลกับลูกชาย
คนเล็ก คนอื่นแม้ จะมีก�ำลังมหาศาลเพียงใด หรื อ
ใช้ วตั ถุที่แข็งแกร่งเพียงใด ก็ไม่สามารถขุดได้ แต่
ส�ำหรับชฎิลนัน้ เมื่อไรที่ต้องการทองค�ำ เขาก็ใช้
จอบเพชรด้ ามทองขุดทองขึ ้นมาได้ เลย
ภูเขาทองค�ำที่เกิดขึ ้นอย่างอัศจรรย์นี ้ สร้ าง
ความแตกตื่นแก่มหาชนทังหลายเป็
้
นอย่างยิ่ง และ
เมื่อพระราชาทรงทราบว่ามีภเู ขาทองค�ำบังเกิดขึ ้น
ที่บ้านของชฎิล ก็ทรงแต่งตังให้
้ เขาด�ำรงต�ำแหน่ง
เศรษฐี พร้ อมทังพระราชทานฉั
้
ตรประจ�ำต�ำแหน่ง
เศรษฐี ให้ นับตังแต่
้ นนมา
ั ้ ชฎิลผู้มีบญ
ุ ก็กลายเป็ น
มหาเศรษฐี ที่มีสมบัตอิ นั มหาศาลยิ่งกว่าใครๆ ใน
แคว้ นนัน้ มหาชนจึงพากันเรี ยกขานเขาว่า “ชฎิล
เศรษฐี ”
ชฎิลเศรษฐี
ใช้ ชีวิตอยูใ่ นเพศคฤหัสถ์
ท่ามกลางสมบัติอนั มหาศาลเรื่ อยมา จนวันหนึง่
ท่านเกิดความเบื่อหน่ายในการครองเรื อน ท่านเห็น
ว่า การบวชคือหนทางเดียวเท่านันที
้ ่จะท�ำให้ ชีวิต
พบกับความสุขสงบได้ อย่างแท้ จริ ง ท่านจึงคิดหา
หนทางที่จะออกบวชเรื่ อยมา ต่อมา เมื่อเห็นว่าถึง
เวลาที่เหมาะสม ท่านจึงไปทูลขอพระบรมราชานุญาตออกบวช เมื่อได้ รับพระบรมราชานุญาตแล้ ว
ชฎิลเศรษฐี จงึ เรี ยกลูกชายทัง้ 3 คน มารับมรดก
ก่อนอื่น ท่านให้ ลกู ๆ ทดลองขุดภูเขาทอง
ค�ำ ปรากฏว่า ลูกคนโตและคนรองขุดไม่ได้ ไม่วา่
จะพยายามสักเพียงใด แต่ลกู ชายคนเล็กกลับขุด
ได้ งา่ ยราวกับขุดดินเหนียว ท่านจึงมอบภูเขาทอง
ค�ำให้ ลกู ชายคนเล็ก แล้ วบอกกับลูกอีก 2 คนว่า
“ภูเขาทองลูกนี ้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นเพื่อพวกเจ้ า และไม่ใช่
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ภูเขาทองค�ำที่เกิดขึ ้นอย่างอัศจรรย์ด้วยอ�ำนาจบุญ

ของสาธารณะแก่คนทัว่ ไป แต่เกิดขึ ้นเพื่อพ่อและ
น้ องคนเล็ก หากลูกทัง้ 2 ต้ องการทอง ก็จงขอจาก
น้ องเถิด” เมื่อกล่าวให้ โอวาทและอบรมสัง่ สอน
ลูกเรี ยบร้ อยแล้ ว ชฎิลเศรษฐี ก็ก้าวออกจากเรื อน
ไปบวชเป็ นพระภิกษุ โดยปราศจากความอาลัยใน
ทรัพย์สมบัติ ท่านตังใจบ�
้ ำเพ็ญสมณธรรม ในเวลา
เพียง 2-3 วันเท่านัน้ ก็สามารถท�ำพระนิพพานให้
แจ้ ง บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์ พร้ อมคุณวิเศษทัง้
หลาย
ส่วนสาเหตุที่ทา่ นถูกแม่สงั่ ให้ คนใช้ เอาไปลอย
น� ้ำ สาเหตุที่มีภเู ขาทองเกิดขึ ้นหลังบ้ าน และสาเหตุ
ที่ลกู ชายคนเล็กขุดทองจากภูเขาทองได้ นนั ้ อยูใ่ น
เรื่ องราวต่อไปนี ้
ย้ อนไปเมื่อหนึง่ พุทธันดรที่ผา่ นมา ในสมัย
พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้ า ครัง้ นัน้ ชฎิลเศรษฐี
มีอาชีพเป็ นช่างทอง ภายหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าดับขันธปริ นิพพานแล้ ว
มหาชนได้
ร่ วมกันสร้ างพระเจดีย์ทองค� ำเพื่ อบรรจุพระบรม
สารี ริกธาตุ เจดีย์นนมี
ั ้ ความสูง 1 โยชน์ สร้ างโดย

ใช้ หรดาลมโนศิลาแทนดินเหนียว ใช้ น� ้ำมันแทนน� ้ำ
แล้ วก่อด้ วยอิฐทองค�ำ มหาชนทังหลายต่
้
างช่วยกัน
สร้ างพระเจดีย์อย่างเต็มที่เต็มก�ำลัง แต่ทองค�ำยัง
ไม่เพียงพอ เมื่อพระอรหันต์องค์หนึง่ ทราบข่าว ท่าน
จึงอาสาน�ำข่าวบุญไปแจ้ งแก่ชาวเมือง ท่านเดิน
แจ้ งข่าวให้ ชาวเมืองทราบโดยทัว่ กันว่า ทองค�ำไม่
พอสร้ างเจดีย์ เมื่อเดินไปถึงบ้ านนายช่างทอง ท่าน
ก็แวะแจ้ งข่าวให้ นายช่างทองทราบว่า ทองส�ำหรับ
สร้ างพระเจดีย์ยงั ไม่พอ ปรากฏว่าขณะนัน้ นาย
ช่างทองก�ำลังทะเลาะกับภรรยาอยู่ เขาอารมณ์ไม่
ดี จึงตวาดออกไปว่า “ท่านจงโยนพระศาสดาของ
ท่านลงในน� ้ำ แล้ วจงไปเสีย” ภรรยาของเขาตกใจ
มาก กล่าวว่า “ท่านท�ำกรรมหนักเสียแล้ ว ท่านโกรธ
ดิฉนั ก็ควรจะด่าหรื อเฆี่ยนตีดฉิ นั เหตุไฉนท่านจึง
สร้ างเวรกับพระพุทธเจ้ าทังหลายเหล่
้
า”
เมื่อนายช่างทองได้ ยินค�ำพูดของภรรยา ก็ได้
สติส�ำนึกผิด และเกิดความร้ อนใจในการกระท�ำ
ของตน เขาจึงเข้ าไปขอขมาพระอรหันต์ แต่พระ
อรหันต์กล่าวว่า “ท่านไม่ได้ ลว่ งเกินอาตมาเลย
ท่านล่วงเกินพระบรมศาสดาต่างหาก ท่านจงขอให้
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พระศาสดายกโทษให้ เองเถิด” พร้ อมทังแนะน�
้
ำให้
นายช่างทองท�ำหม้ อดอกไม้ ทองค�ำ 3 ใบ บรรจุไว้
ภายในพระเจดีย์ แล้ วไปกราบขอขมาพระศาสดา
ต่อหน้ ามหาเจดีย์ กรรมหนักจะได้ กลายเป็ นเบา
นายช่างทองตัดสินใจที่จะท� ำตามค�ำแนะน� ำของ
พระอรหันต์ เขาเล่าเรื่ องที่เกิดขึ ้นให้ ลกู ชายทัง้ 3
ฟั งว่า เขาได้ กล่าวถ้ อยค�ำล่วงเกินพระบรมศาสดา
และตอนนี ก้ � ำ ลัง จะท� ำ หม้ อ ดอกไม้ ท องค� ำ บรรจุ
ไว้ ในพระเจดีย์ เพื่อเป็ นการขอขมาพระองค์ นาย
ช่างทองชวนลูกๆ ทัง้ 3 คน ให้ มาช่วยกันท�ำหม้ อ
ดอกไม้ ทองค�ำขนาด 1 คืบ 3 ใบ ด้ วยฝี มือที่ละเอียด
ประณีต งดงาม เสร็จแล้ วก็พากันน�ำหม้ อดอกไม้
ทองค�ำทัง้ 3 ใบ ไปบรรจุไว้ ในพระเจดีย์ แล้ วไป
กราบขอขมาพระบรมศาสดา น้ อมระลึกถึงพระคุณ
อันไม่มีประมาณของพระพุทธองค์ ณ เบื ้องหน้ า
พระเจดีย์นนั ้
ด้ วยวิบากกรรมที่กล่าวค�ำดูหมิ่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ท�ำให้ นายช่างทองถูกทิ ้งลงแม่น� ้ำมาแล้ ว
ถึง 7 อัตภาพ ตลอด 1 พุทธธันดร และด้ วยอานุภาพ
แห่ ง บุ ญ ที่ ไ ด้ บู ช าพระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า (บุ ค คล
บริ สทุ ธิ์) ด้ วยหม้ อดอกไม้ ทองค�ำที่ล� ้ำค่าและวิจิตร
งดงาม(วัตถุบริ สทุ ธิ์) เพื่อกราบขอขมาและระลึก
ถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า (เจตนาบริ สทุ ธิ์) ท�ำให้ ภเู ขาทองค�ำสูง 80 ศอก
บังเกิดขึน้ ส�ำหรั บช่างทองและลูกชายคนเล็กเป็ น
อัศจรรย์ ภูเขาทองที่เกิดขึ ้นกับชฎิลเศรษฐี อย่าง
อัศจรรย์ เป็ นเรื่ องจริ งที่ปรากฎขึ ้นด้ วยอ�ำนาจบุญ
และถูกบันทึกไว้ ในพระไตรปิ ฎก เป็ นต�ำนานแห่ง
ความดีสืบต่อกันมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั

เศรษฐี นนไม่
ั ้ ใช่เรื่ องยาก ทุกคนสามารถเป็ นได้ ด้วย
การท�ำทานหรื อการให้ และถ้ าใครให้ อย่างไร เขาก็
จะได้ อย่างนันเป็
้ นการตอบแทน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากให้ ทานอย่างถูกหลักวิชา คือ ถึงพร้ อมด้ วย
วัตถุบริ สทุ ธิ์ เจตนาบริ สทุ ธิ์ และบุคคลบริ สทุ ธิ์ ซึง่
ชฎิลเศรษฐี กระท�ำถูกต้ องครบถ้ วนทัง้ 3 ประการ
ส่งผงให้ ท่านได้ ครอบครองภูเขาทองค�ำที่ตกั ใช้ ไม่ร้ ู
จักพร่อง กลับกลายจากคนธรรมดามาเป็ นเศรษฐี
ระดับ top five คือเป็ นเศรษฐี ที่รวยอยูใ่ นระดับ 1
ใน 5 ของเศรษฐี ที่รวยที่สดุ ในครัง้ พุทธกาล
ส�ำหรับการหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณ
หลวงปู่ ด้ วยทองค�ำนัน้ หากวัตถุทานของเราบริ สทุ ธิ์
เจตนาของเราบริ สทุ ธิ์ เชื่อได้ เลยว่า บุญที่เกิดขึ ้น
ก็สามารถส่งผลให้ เรามีสมบัติที่ยิ่งใหญ่ได้ เช่นกัน
เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านเป็ นพระภิกษุที่
มีความบริ สทุ ธิ์ทงกาย
ั ้ วาจา ใจ เปี่ ยมด้ วยคุณธรรม
และคุณวิเศษ หากใครท�ำบุญกับท่านเต็มที่เต็ม
ก�ำลังจนกระทัง่ บุญเต็มเปี่ ยม อย่าว่าแต่ภเู ขาทอง
เลย แม้ สมบัตใิ หญ่กว่านี ้ก็เกิดขึ ้นได้ ซึง่ เรื่ องนี ้มิได้
กล่าวขึ ้นมาลอยๆ ในพระไตรปิ ฎกก็มีหลักฐาน
บันทึกไว้ วา่ สมบัตทิ ี่ยิ่งใหญ่กว่าภูเขาทองหรื อคน
ที่รวยกว่าชฎิลเศรษฐี นนมี
ั ้ อยูจ่ ริ งๆ ทังนี
้ ้ เพราะ
สมบัติ ทัง้ หลายสามารถเกิ ด ขึน้ ได้ ต ามก� ำ ลัง บุญ
ของผู้เป็ นเจ้ าของ โดยไม่จ�ำกัดปริ มาณและยุคสมัย
(จากธรรมบท ภาค 8)

ประวัตศิ าสตร์ ชว่ ยให้ เราเข้ าใจอดีต เพื่อน�ำ
มาเป็ นบทเรี ยนในปั จจุบนั ได้ ฉนั ใด เรื่ องราวของ
ชฎิลเศรษฐี ก็ชว่ ยให้ เราเข้ าใจ know-how หรื อวิธี
การในการเป็ นเศรษฐี เพื่อน�ำมาสร้ างความเป็ น
เศรษฐี ให้ เกิดขึ ้นกับตนเองได้ ฉนั นัน้ จากเรื่ องราว
ของชฎิลเศรษฐี เราจะเห็นได้ ชดั เจนเลยว่า การเป็ น
www.kalyanamitra.org
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เรี ยบเรี ยงจากโอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

ค�ำนิยามที่แท้ จริ ง ห้ องท�ำงาน คือ ห้ องพัฒนา
นิสยั ใฝ่ ความส�ำเร็ จ
หลักธรรมประจ�ำห้ องท�ำงาน สัมมาอาชีวะ
และสัมมาวายามะ

หน้าที่หลักของห้องท�ำงาน
1) ใช้ ในการปลูกฝั งสัมมาอาชีวะ ไม่หาราย
ได้ จากการท�ำผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ผิดจารี ต
ประเพณี
2) ใช้ ปลูกฝั งวินยั ประจ�ำห้ องท�ำงาน
6 ประการ
		 2.1) มีสมั มาวาจา ใช้ ค�ำพูดได้ เหมาะสม
		 2.2) มีความเคารพในบุคคล สถานที่
เหตุการณ์
		 2.3) มีมารยาทดี เหมาะแก่บคุ คลและ
กาลเทศะ
้ วนตัวและส่วน
		 2.4) มีความรับผิดชอบทังส่
รวม
		 2.5) เคร่งครัดต่อระเบียบวินยั ในการ
ท�ำงาน
		 2.6) เอาใจใส่ดแู ลอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในห้ อง
ท�ำงาน

ความรู้เกี่ยวกับห้องท�ำงาน
1) เลือกประกอบสัมมาอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับอบายมุข ไม่ก่อให้
เกิดมิจฉาทิฐิ
๓๘

2) ท�ำเลที่ประกอบอาชีพต้ องสอดคล้ องกับ
ชุมชนและสิง่ แวดล้ อม เพื่อความเหมาะสม ในการ
ท�ำงาน และเพื่อความส�ำเร็ จในอาชีพ
3)
ห้ องท�ำงานต้ องเหมาะสมกับจ�ำนวน
บุคลากร และชนิดของงาน
4)
การตกแต่งต้ องสะดวกในการท�ำงาน
สะอาด ถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัย ไม่มีภาพ
ลามกอนาจาร
5) อุปกรณ์เครื่ องใช้ ในแต่ละห้ องต้ องเพียง
พอ จัดเก็บเป็ นระบบ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัว
6) ใช้ อปุ กรณ์อย่างถูกวิธี และหมัน่ ดูแลรักษา
จะได้ มีไว้ ใช้ งานได้ นาน ๆ หากเกิด ช�ำรุดเสียหาย
ต้ องรี บซ่อมแซม
7) มีกศุ โลบายในการสนับสนุนคนดี แก้ ไขคน
โง่ คัดคนพาลออก

ประโยชน์จากการใช้ห้องท�ำงาน
อย่างถูกต้อง
1) ทางใจ
		 1.1)สามารถใช้ สติ ปั ญญาในการ

www.kalyanamitra.org

ห้ องท�ำงาน (ห้ องมหาสมบัต)ิ

ประกอบอาชีพได้ ประสบผลส�ำเร็จด้ วยดีตาม เป้า
หมาย
		 1.2) มีโอกาสเพิ่มบุญกุศลให้ ตนเอง
เป็ นนิจ
		 1.3) แสวงหาความรู้ เพิ่มพูนปั ญญาทาง
โลกและทางธรรม จะได้ ไม่ต้องก่อเวร ก่อภัยกับใคร
ทังสิ
้ ้น
2) ทางกาย
		 2.1) ใช้ เพิ่มปั ญญาในการประกอบ
สัมมา-อาชีพ
		 2.2) ใช้ พฒ
ั นาความช�ำนาญ
ในการท�ำงาน
		 2.3) ใช้ ฝึกนิสยั มีวิริยอุตสาหะ
ในการท�ำงาน
		 2.4) ใช้ เพิ่มพูนทรัพย์ เป็ นทาง
มาแห่งมหา-สมบัติ

Gallery
Dhamma Photo
ภาพที่สวยงามสร้างความประทับ
ให้คุณได้ระลึกนึกถึงบุญได้ตลอดเวลา

ให้คุณ
ดาวน์โหลด

ฟรี

www.kalyanamitra.org

ได้ที่ www.dmc.tv
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ติดต่อสอบถามโทร.02-831-1774
www.dmc.tv ให้คุณอยู่ในบุญตลอดเวลา
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