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ข่ าวบุญต่ างประเทศ
“วัดภาวนาเกาลูน หล่อเทียนพระธรรมกาย”

๔

ข่ าวบุญในประเทศ
“โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท ส�ำหรับ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ยุวชนรอบวัด ปี 4”

๖

จดหมายจากพระมหาเปรี ยญธรรม 9 ประโยค
“พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน”

๑๐

จดหมายจากพระมหาเปรี ยญธรรม 9 ประโยค
“พระมหาอาคม สันติชโย”

๑๒

จดหมายจากพระมหาเปรี ยญธรรม 9 ประโยค
“พระมหานรพล พลญฺชโย”

๑๔

เรื่ องเด่ นจากปก ประมวลภาพอุปสมบทหมู่
100,000 รู ปเข้ าพรรษา
“ประจ�ำปี พุทธศักราช 2555 ณ วัดพระธรรมกาย”

๑๖

วันอาสาฬหบูชา
“ประวัติ ความส�ำคัญและธรรมเนียมปฏิบตั ”ิ

๒๑

หลวงพ่ อตอบปั ญหา
“ท�ำอย่างไรจะชักชวนคนให้ นบั ถือพระพุทธศาสนา”

๒๙

ธรรมะเพื่อประชาชน
“หลุดพ้ นจากเวร”

๓๒

แรงบันดาลใจจากพระไตรปิ ฏก
“พระมหากัจจายนะ”

๓๕
๓
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วัดภาวนาเกาลูน

หล่อเทียนพระธรรมกาย

ร่วมกันตักบาตรพระ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 ได้ มีพิธี
ตักบาตร พิธีถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทานพิธีหล่อ
เทียนพระธรรมกาย และพิธีปล่อยสัตว์-ปลา
ภาคเช้ า
เมื่อสาธุชนได้ เดินทางมาถึง
ศูนย์กลางพิธี คือวัดภาวนาเกาลูน พระอาจารย์ได้
น�ำปฏิบตั ธิ รรม รักษากาย วาจา และใจ เพื่อรองรับ
บุญเกิดจากการสวดมนต์ท�ำวัตรเช้ าเพื่อสรรเสริ ญ
พระรัตน์ตรัยโดยพร้ อมเพรี ยงกัน โดยมีกลั ฯ กอน
คลังสมบัติ และกัลฯ พัชรี ขะสะอาด เป็ นประธาน
และน� ำ สาธุ ช นกล่ า วค� ำ ถวายภั ต ตาหารเป็ น
สังฆทาน พระอาจารย์ได้ เมตตารับบิณฑบาตร
๔

ภาคสาย เมื่อถึงเวลาสว่าง ซึง่ เป็ นเวลา
ธรรมกายสาธุชนได้ ปฏิบตั ธิ รรม พร้ อมกับนักเรี ยน
อนุบาลใฝในฝั นวิทยาทัว่ โลก เพื่อหยุดนิ่ง สร้ าง
สันติสขุ ที่แท้ จริ งให้ เกิดขึ ้นภายใน
พิธีถวาย
ภัตตาหารเป็ นสังฆทาน โดยมี กัลฯ สุภาพร หยิ่ม
และกัลฯ อมร ภากรแสงสุข ได้ เป็ นประธานและ
เป็ นผู้แ ทนนน� ำ กล่า วภัต ตาหารเป็ นสัง ฆทานแด่
พระภิกษุสงฆ์ พร้ อมทังได้
้ ร่วมกันถวายไทยธรรม
รับพระจากพระอาจารย์ และภัตตาหารแด่พระ
อาจารย์
ภาคบ่าย เป็ นพิธีหล่อเทียนพระธรรมกาย
เพื่อมอบให้ กลั ฯ ที่จะน�ำไปเป็ นธรรมาวุธมอบให้
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กับผู้มีบุญให้ อธิ ษฐานจิตและน�ำมาร่ วมประกอบ
พิธีหล่อเทียนพรรษาในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม
2555 ที่จะถึงนี ้ โดยพระอาจารย์น�ำปฏิบตั ิธรรม
และอธิษฐานจิต แผ่เมตตา น�ำหล่อเทียนพระ
ธรรมกายพร้ อมกับสวดสรรเสริ ญพระรั ตนตรั ยไป
ด้ วย หลังจากร่วมปฏิบตั ธิ รรมกับนักเรี ยนอนุบาล
ฝั นในฝั นวิทยาทัว่ โลก กับพระเดชพระคุณพระเทพ
ญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย แล้ วได้ ร่วมเดิน
ทางไปปล่อยปลา ณ ท่าเรื อน๊ อตพอร์ ย ซึง่ อาทิตย์
นีไ้ ด้ ชักชวนชาวฮ่องกงมาร่ วมกิจกรรมปล่อยสัตว์
ปล่อยปลา โดยชาวฮ่องกงต่างปี ติและเบิกบานใจ
ในกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ ้น
1. สาธุชนได้ ปฏิบตั ิธรรม พร้ อมกับนักเรี ยน
อนุบาลฝั นในฝั นวิทยาทัว่ โลก
2. พิธีถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทาน
3. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

1

2

3

4

4. พิธีหล่อเทียนพระธรรมกาย
๕
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โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

“ยุวชนรอบวัด” ปี 4

โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท ส�ำหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น “ยุวชนรอบวัด” ปี 4
อบรมระหว่างวันที ่ 7 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย
โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท ส�ำหรับ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น “ยุวชนรอบ
วัด” ช่วงปิ ดภาคเรี ยนตุลาคม เพื่อให้ บตุ รหลานได้
ใกล้ ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธา
ต่อพระรัตนตรัย มีพื ้นฐานการด�ำเนินชีวิตได้ อย่าง
ถูกต้ องตามหลักพุทธวิธี ด้ วยหลักสูตรการพัฒนา
ตนเองอย่างเป็ นระบบ จากสื่อการเรี ยนการสอนที่
ทันสมัยและเข้ าใจง่าย โดยจะได้ รับการอบรมดูแล
จากพระอาจารย์อย่าง ใกล้ ชิด อีกทังบุ
้ ตรหลานจะ
ได้ ใช้ เวลาว่างในช่วงปิ ดภาคเรี ยนให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึง่ จะได้ มาฝึ กฝนอบรมตนเอง ให้ เป็ นผู้มี
วินยั มีความเคารพ มีความอดทน มีอปุ นิสยั กิริยา
มารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอด
จนมุง่ เน้ นการฝึ กสมาธิ สวดมนต์เจริ ญภาวนาให้
มีจิตใจที่ผอ่ งใส มีสติ ปั ญญาเฉียบแหลม ซึง่ เป็ น
พื ้นฐานที่มนั่ คงของ บุตรหลานที่จะเติบโตขึ ้นเป็ น
ทังคนเก่
้
งและคนดีในอนาคต อีกทังกุ
้ ศลผลบุญนี ้
ย่อมบังเกิดขึน้ แก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการ
บวชทุกคน

คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
1.)เป็ นนักเรี ยนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยง
เบงทางเพศ)
2.)ก�ำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคปกติ
3.)มีอายุไม่เกิน 15 ปี และต้ องไม่อยูใ่ น
ระหว่างพักการเรี ยน (Drop เรี ยน)
4.)ได้ รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็ นลาย๖
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“ปิ ดเทอมตุลาคมนี ้ มาฝึ กสติ สร้ างปั ญญา
บวชตอบแทนพระคุณ บิดามารดากันดีกว่า”

ลักษณ์อกั ษร
5.)มีสขุ ภาพแข็งแรง
ไม่พิการหรื อ
ทุพพลภาพสามารถนัง่ คุกเข่าท่าเทพบุตร นัง่ พับ
เพียบเป็ นเวลานานได้ และมีน� ้ำหนักตัวไม่มากเกิน
ไป (จนเป็ นอุปสรรคต่อการอบรม)
6.)ต้ องไม่ตดิ ยาเสพติด สุรา และบุหรี่
7.)ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง เช่น วัณโรค โรค
ติดต่อเชื ้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็ นต้ น
8.)ไม่ เ ป็ นโรคที่ เ ป็ นอุป สรรคต่อ การอบรม
เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ เบาหวาน โรค
เกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็ นต้ น
9.)ไม่ เ คยถู ก ต้ องคดี ค วามหรื อ ก� ำ ลั ง อยู่
ระหว่างพิจารณาคดี
10.)เป็ นผู้มีวินยั มีความอดทน เป็ นผู้อยูง่ า่ ย

กินง่าย ไม่เป็ นภาระต่อผู้อื่น
11.)สามารถเข้ ารับการอบรมได้ ตลอดหลัก
สุตรการอบรมฯ
12.)ต้ องไม่มีรอยสักใดๆ ทังสิ
้ ้น (หากมีอยู่
ต้ องไปลบลอยสักมาเรี ยบร้ อยแล้ ว)
13.)สามารถท่องค�ำขานนาคได้

หลักฐานการสมัคร
1.)ส�ำเนาบัตรประจ� ำตัวประชาชนผู้สมัคร
หรื อส�ำเนาทะเบียนบ้ าน จ�ำนวน 1 ใบ
2.)ส�ำเนาบัตรนักเรี ยน หนังสือรับรองหรื อ
หลักฐานการศึกษา จ�ำนวน 1 ใบ
3.)ค่าลงทะเบียน จ�ำนวน 3,500 บาท
(ส�ำหรับเป็ นค่าชุดธรรมทายาท และอุปกรณ์ เครื่ อง
ใช้ ก่อนบวช ซึง่ เมื่อจบโครงการฯ สามารถน�ำกลับ
ไปใช้ ตอ่ ที่บ้านได้ )

www.kalyanamitra.org

๗

พิธีปลงผม
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา
16.30 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
วันบรรพชา
วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ อุโบสถ
วัดพระธรรมกาย (ลงทะเบียนรับผ้ าไตรจีวรและ
บาตร เวลา 05.30 น.)
วันตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่
สวดมนต์เจริ ญภาวนาให้ มีจิตใจที่ผอ่ งใส

ก�ำหนดการอบรม
วันเข้ าวัด

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา
06.30 น. ณ ทางเข้ า 5 ด้ านทิศเหนือ สภาธรรมกาย
สากล วัดพระธรรมกาย

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์
ฝึ กอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย

สิน้ สุดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม
พ.ศ.2555

๘
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ได้ ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้ เป็ นผู้มีวินยั มีความเคารพ มีความอดทน มีอปุ นิสยั กิริยามารยาทอันงดงาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-443-3000 และ 088-011-7899
www.kalyanamitra.org

๙

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555
จดหมายจากใจ พระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหาวิโรจน์

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ญาณวิโรจโน

กราบแทบเท้ าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ด้ วยความเคารพอย่างสูงครับ
ญาณวิโรจโน
กระผม พระมหาวิโรจน์
เปรี ยญธรรม 9 ประโยค พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 6
ของวัดพระธรรมกายครับ
แถบ
บ้ านเดิมของผมอยูท่ ี่ชานเมือง
ปริ มณฑลจังหวัดอุบลราชธานีครับ ชาวบ้ านแถว
นันมี
้ ปกติท�ำบุญตักบาตร เข้ าวัดฟั งธรรม ไปถวาย
ภัตตาหารพระเป็ นประจ�ำ จึงท�ำให้ ผมคุ้นเคยกับวัด
รักวัด รักพระพุทธศาสนา และเคารพพระมาตังแต่
้
จ�ำความได้ เลยครับและแทบทุกวันโยมพ่อจะต้ อง
พาสวดมนต์ก่อนเข้ านอน และอ่านหนังสือธรรมะ
ให้ ฟังเสมอครับ ใจของผมจึงคิดที่จะออกบวชมา
ตังแต่
้ ตอนนันครั
้ บ และอีกสิง่ หนึง่ ที่ท�ำให้ ผมอยาก
บวชและอยากเรี ยนพระบาลีมากๆ
คือผมเห็น
ตัวอย่างจากโยมอาของผมครับ ท่านเคยออกบวช
ตังแต่
้ เรี ยนจบชัน้ ป.6 แล้ วท่านก็ไปเรี ยนบาลีที่
กรุงเทพฯ จนได้ เป็ นพระมหา พอกลับบ้ านมาทีไร
มีแต่คนชื่นชมยินดีและอนุโมทนา ท�ำให้ ผมอยาก
ท�ำแบบท่าน และคิดในใจว่าสักวันหนึง่ เราจะบวช
แล้ วจะเป็ นมหาให้ ได้
ผมหาโอกาสที่ จ ะออกบวชมาตลอดครั บ
แต่กว่าโอกาสนันจะมาถึ
้
ง ผมต้ องเรี ยนจบชัน้ ป.
6 ก่อน โยมพ่อกับโยมแม่ถงึ อนุญาตให้ บวชใน
โครงการภาคฤดูร้อน พอบวชแล้ ว ผมก็คดิ อยาก
๑๐

พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน (เปรี ยญธรรม 9 ประโยค)
พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 6 ของวัดพระธรรมกาย

เรี ยนแต่บาลีอย่างเดียวเลยครับ จนได้ มาอบรม
เป็ นสามเณรประจ�ำที่วดั พระธรรมกาย จึงมีโอกาส
เรี ยนนักธรรม–บาลีครับ ตอนเริ่ มแรก ต้ องเจอ
กับการท่องบาลีไวยากรณ์ ผมแทบท้ อเหมือนกัน
ครับ เพราะต้ องท่องจ�ำเยอะมากๆ ทีนี ้จะอาศัยแค่
ความรัก ความอยากที่จะเรี ยนอย่างเดียวไม่ได้ แล้ ว
ครับ ผมต้ องเพิ่มความเพียรเข้ าไปด้ วย จึงท�ำให้
ผมสามารถทรงบาลีไวยากรณ์ได้ สำ� เร็ จ แล้ ววันที่
ประทับใจมากที่สดุ คือวันที่รับดวงแก้ วไวยากรณ์
จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ วันนันท�
้ ำให้ ผม
มีก�ำลังใจที่จะเรี ยนบาลีมากๆ เลยครับ พอท่อง
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ไวยากรณ์ได้ แล้ ว ต่อมาคือการแปลภาษาบาลีเป็ น
ภาษาไทย ตอนแรกผมรู้สกึ ว่าแค่การเรี ยนก็ยาก
มากแล้ ว แต่เมื่อต้ องบวกกับกิจวัตร-กิจกรรม ใน
การฝึ กฝนตนเองให้ เป็ นสามเณรที่ดีด้วย ก็ยิ่งหนัก
ขึ ้นเป็ นสองเท่าครับ ฉะนันแค่
้ ความรัก, ความ
อยากเรี ยน, กับความเพียรก็เริ่ มจะเอาไม่อยูแ่ ล้ ว
ครับ ผมจึงต้ องเพิ่มความใฝ่ ใจ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ศึกษาเข้ าไป
อีก บวกกับต้ องเพิ่มการคิดพิจารณาตริ ตรองเข้ าไป
ด้ วย จึงท�ำให้ การเรี ยนพระบาลีเริ่ มสนุก น่าเรี ยน
มากยิ่งขึ ้น และทุกครัง้ ที่เรี ยนบาลี ผมจะรู้สกึ ตื่น
เต้ นเสมอที่ได้ เจอชาดกเรื่ องใหม่ๆ เจอเหตุการณ์
ใหม่ๆ ในหนังสือ ซึง่ เป็ นค�ำสอนที่ทรงคุณค่ามาก
ครับ
หลวงพ่อครับ สิง่ ส�ำคัญที่ท�ำให้ ผมสามารถ
สอบผ่านจนจบเปรี ยญธรรม 9 ประโยคได้ ตงแต่
ั ้ ยงั
เป็ นสามเณร เพราะผมมีหลวงพ่อเป็ นต้ นแบบ ที่
แนะให้ ท�ำ น�ำให้ ดู อยูใ่ ห้ เห็น และคอยเป็ นก�ำลังใจ
พอเห็นหลวงพ่อรักพระบาลีมาก ทังคอยชม
้
คอย
เชียร์ และสนับสนุน ก็ท�ำให้ ผมมีก�ำลังใจที่จะเรี ยน
มีก�ำลังใจที่จะดูหนังสือ มีความเพียรที่จะท�ำความ
เข้ าใจไปเรื่ อยๆ บางครัง้ เจอประโยคยากๆ กว่าจะ
ท�ำความเข้ าใจได้ ก็มีท้อบ้ าง แต่ผมไม่ยอมถอย
ครับ เพราะทุกครัง้ ที่ท้อ พอมองดูรูปของหลวงพ่อ
ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นโต๊ ะอ่านหนังสือ จะท�ำให้ มีก�ำลังใจขึ ้น
มาเสมอครับ แม้ จะมากด้ วยกิจวัตร-กิจกรรมจึงไม่
เป็ นอุปสรรค เพราะก�ำลังใจจากหลวงพ่อ ท�ำให้ ผม
สามารถสอบผ่านได้ ทกุ ปี ๆ ครับ
แล้ วตอนที่ผมรู้วา่ ตัวเองสอบผ่านประโยค 9
ผมรู้สกึ ดีใจมากจนตัวลอยเลยครับ ที่สามารถน�ำ
ความปลื ้มปี ติใจมาถวายหลวงพ่อ และท�ำความ
ภาคภูมิใจให้ กบั โยมพ่อ โยมแม่ได้ ทังได้
้ เป็ นแบบ
อย่างให้ กบั น้ องสามเณรที่มาในภายหลัง ให้ ได้ เห็น
ว่าการเป็ นนาคหลวง เป็ นสิง่ ที่สามารถท�ำได้ เป็ นได้
ถ้ าตังใจท�
้ ำจริ งๆ ครับ

สุดท้ ายนี ้ ผมกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อทังสอง
้
ที่คอยดูแลเอาใจใส่ให้ การ
สนับสนุน เป็ นต้ นบุญต้ นแบบ และเป็ นก�ำลังใจให้
เสมอ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ผ้ สู อนทุกรูป ที่
ช่วยสัง่ สอนให้ มีความรู้จนสามารถส�ำเร็ จการศึกษา
ได้ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระพี่เลี ้ยงที่คอย
อบรมบ่มนิสยั คอยเข้ มงวดไม่ให้ ออกนอกลูน่ อก
ทางและขอบคุณยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่คอย
อุปัฏฐากบ�ำรุงด้ วยปั จจัย 4 ไม่ให้ ขาดตกบกพร่อง
ท�ำให้ พระภิกษุ-สามเณร สามารถเล่าเรี ยนได้ อย่าง
ไม่มีกงั วลครับ
ตอนนี ผ้ มได้ อุป สมบทเป็ นพระภิ ก ษุ เ ป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ วครับ ต่อจากนี ้ไปผมจะตังใจฝึ
้ กฝน
อบรมตนเอง ศึกษากิจวัตร-กิจกรรมของพระภิกษุ
แล้ วลงมือศึกษาค้ นคว้ าพระบาลีเพิ่มเติม แล้ วจะ
ใช้ ความรู้ ที่มีเผยแผ่สงั่ สอนให้ พระบาลีแผ่ขยายไป
อย่างไม่มีที่สิ ้นสุด โดยไม่ลืมที่จะปฏิบตั ธิ รรมควบคู่
ไปด้ วย เพื่อจะได้ ศกึ ษาประโยค 10 ต่อครับ
ประโยค 9
เปิ ดเส้ นทาง
ประโยค 10
ต้ องศึกษา

ในต�ำรา
หมดจด
ยอดความรู้
ตามพระพ่อ

ศึกษาหมด
ให้ ค้นหา
กลางกายา
ต่อปณิธาน

กราบแทบเท้ าหลวงพ่อด้ วยความเคารพอย่างสูง
พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน
อย่าลืม!...
ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก
www.dmc.tv นะคะ

๑๑
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ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555
จดหมายจากใจ พระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหาอาคม
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

สันติชโย

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผม พระมหาอาคม สันติชโย อายุ 24
ปี เปรี ยญธรรม 9 ประโยค รูปที่ 63 ของวัดพระ
ธรรมกายครับ ภูมิลำ� เนาเดิมของผมเป็ นคนเมือง
ปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้ าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ครับ โยมยายของผม เข้ าวัดพระ
ธรรมกายตังแต่
้ ปลายปี พ.ศ. 2541 โดยทุกๆ เดือน
โยมยายจะนัง่ รถจากบุรีรัมย์ เพื่อมาท�ำบุญที่วดั
พระธรรมกายแล้ วก็พาผมมาด้ วยครับ ตอนนันผม
้
รู้สกึ สนุกสนานมากที่ได้ มาวัด เพราะจะได้ มากิน
ขนมปั งตอนขากลับครับ ผมบรรพชาเป็ นสามเณร
ตังแต่
้ อายุ 13 ขวบ โดยการชักชวนของโยมอาจารย์
สุภาพ กลมกูล ผมรู้สกึ ซาบซึ ้งใจและต้ องขอบคุณ
โยมอาจารย์ที่ชกั ชวนให้ ผมเข้ ามาสู่เส้ นทางสีขาว
ครับ
พอบวชเป็ นสามเณรปี แรกก็ได้ เรี ยนบาลีเลย
ครับ ผมเรี ยนพระบาลีด้วยความมุง่ มัน่ โดยมีความ
ตังใจเป็
้
นอย่างมากที่จะต้ องจบประโยค 9 ให้ ได้
และต้ องจบเพื่อให้ โยมยายได้ เห็น ในขณะที่ทา่ น
ยังมีชีวิตอยูค่ รับ พอดีผมกลับไปเยี่ยมบ้ าน จึงได้
ฟั งประกาศผลสอบผ่านทาง DMC ทันทีที่ได้ ยิน
ชื่อตัวเอง ผมตื่นเต้ นมากรี บพุง่ ออกจากประตูด้วย
ความเร็ วสูง พร้ อมตะโกนบอกโยมยายว่า “ยายๆ
หม่อมสอบผ่านแล้ ว” ตอนนันน�
้ ้ำตาแห่งความปี ติ
ไหลออกมาโดยไม่ร้ ูตวั เลยครับ รู้สกึ โล่ง โปร่ง เบา
สบาย อย่างบอกไม่ถกู เพราะไม่เพียงผมได้ น�ำ
๑๒

พระมหาอาคม สนฺตชิ โย (เปรี ยญธรรม 9 ประโยค)

ความภาคภูมิใจถวายแด่หลวงพ่อแล้ ว ผมยังได้ น�ำ
ความปลื ้มใจมาให้ โยมยาย ให้ โยมแม่ที่นอนป่ วย
อยูด่ ้ วยครับ พอท่านรู้วา่ ลูกพระสอบผ่าน โยมแม่
ก็ดสู ดชื่นและลุกขึ ้นเดินได้ ทนั ทีเลยครับ ท่านยัง
สัง่ น� ้ำแข็งใสมาเลี ้ยงทุกคนด้ วยนะครับ วันที่สอบ
ผ่านช่างเป็ นวันที่โลกดูสดใสสวยงามมากๆ เพราะ
กว่าจะมาถึงวันนี ้ได้ ผมใช้ เวลาเรี ยนบาลีถงึ 12 ปี
ต้ องพากเพียรแบบสุดๆ ถึงอย่างนันก็
้ ยงั สอบไม่
ผ่านประโยค 9 ครับ พอมาปี นี ้ผมจึงเริ่ มส�ำรวจตัว
เอง “ขยันเราก็ขยัน ตื่นมาอ่านหนังสือตังแต่
้ ตีสี่ แต่
ท�ำไมเรายังสอบไม่ผา่ น” แล้ วผมก็พบว่าการสอบ
ผ่านประโยค 9 นัน้ นอกจากความพากเพียรแล้ ว
ต้ องบุญถึงด้ วยครับ เพราะภาษาบาลีเป็ นภาษา
สวรรค์ ผู้มีบญ
ุ เท่านันจึ
้ งจะเรี ยนได้ ครับ พอได้
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บรรพชาเป็ นสามเณรตังแต่
้ อายุ 13 ขวบ

เทคนิค ผมเลยทังขยั
้ นเรี ยน และขยันสร้ างปั ญญา
บารมีไปพร้ อมๆ กันด้ วยครับ ผมชอบหนังสืออยู่
เล่มหนึง่ ชื่อ ความสุข ณ จุด ที่ยืนอยู่ ผมใช้ ปัจจัย
ส่วนตัวเหมาซื ้อมา 40 กว่าเล่มถวายแด่เพื่อนสหธรรมิก แล้ วผมยังชอบแจกหนังสือธรรมะและแผ่น
ซีดีธรรมะของวัด มอบเป็ นของขวัญให้ โยมที่มา
ท�ำบุญเป็ นประจ�ำด้ วยครับ ผมยังมีความชอบอีก
อย่างหนึง่
คือชอบเห็นพระภิกษุ-สามเณรเรี ยน
บาลีครับ พอเห็นพระหรื อสามเณรก�ำลังท่องบาลี
ไวยากรณ์ ผมเป็ นต้ องรี บตรงเข้ าไปถวายน� ้ำปานะ
ถวายลูกอม ถวายก�ำลังใจทุกครัง้ ไปครับ แล้ วเมื่อ
บุญส่งผล ประกอบกับความเพียรที่ไม่เคยย่อท้ อ ก็
ท�ำให้ ปีนี ้ ชิตงั เมสอบผ่านประโยค 9 ครับ
หลังจากที่ผมเรี ยนจบแล้ ว ผมจะได้ ชว่ ยสอน
ภาษาบาลีให้ กบั รุ่ นน้ องอยู่ที่วดั พระธรรมกายครับ
แล้ วตอนนีผ้ มก็ก�ำลังเรี ยนภาษาต่างประเทศเพิ่ม
เติมด้ วยครับ เพราะผมตังใจจะเป็
้
นพระ 3 ป. ของ
หลวงพ่อ คือ ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ เทศนาภาษาที่ 3
และศึกษาวิชชาธรรมกายครับ

ผมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ นอย่างสูง
ที่เป็ นแรงบันดาลใจให้ ผมในทุกสิง่ ซึง่ สิง่ หนึง่ ที่เป็ น
แรงจูง ใจให้ พ ระภิ ก ษุ - สามเณรวัด พระธรรมกาย
ศึกษาจนจบประโยค 9 เพราะทุกรูป อยากจะขึ ้น
ไปรับดวงแก้ วจากหลวงพ่อครับ เพราะดวงแก้ วนี ้มี
คุณค่ามาก มีความหมายที่จะได้ น�ำไปเป็ นนิมิตใน
การเรี ยนต่อประโยค 10 ครับ ประเทศญี่ปนุ่ ขาดซูชิ
ไม่ได้ ฉนั ใด, นักเรี ยนบาลี ก็ขาดก�ำลังใจ จากพระ
เดชพระคุณหลวงพ่อ ไม่ได้ ฉนั นันครั
้ บ
สุดท้ ายนี ้ ผมมีค�ำขอบคุณเป็ นบทกลอนแทน
ใจ ฝากไปถึงญาติโยมทุกคนครับ
ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณ
ขอบุญเสริ ม

ในทุกความดี
ก�ำลังใจ
ปั จจัย 		
น�ำส่ง 		

ที่มีให้
ที่ชว่ ยเสริ ม
ที่ชว่ ยเติม
รวยฉับพลัน

กราบนมัสการหลวงพ่อด้ วยความเคารพเป็ นอย่างสูง
พระลูกชาย มหาอาคม สันติชโย ป.ธ.9
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๑๓

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555
จดหมายจากใจ พระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหานรพล
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

พลญฺชโย

กราบแทบเท้ าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ด้ วยความเคารพอย่างสูง
กระผม พระมหานรพล พลญฺชโย แปลว่า
ผู้ชนะด้ วยก�ำลัง พรรษา 3 อายุ 23 ปี ขอรายงาน
ตัวครับ ผมเป็ นคนดินแดนอนุสาวรี ย์คนดีศรี อบุ ล
ครับ โยมพ่อ โยมแม่มีอาชีพท�ำนา ผมก็เลยอยูต่ าม
ท้ องไร่ท้องนา ขี่คาราบาว หากินตามประสาคน
ลูกทุง่ ครับ บางทีโยมพ่อ โยมแม่ก็พาไปท�ำบุญ ไป
ฟั งเทศน์ที่วดั บ้ างครับ ตอนผมอายุ 9 ขวบ โยมแม่
ป่ วยเป็ นโรคร้ ายจนเสียชีวิต แต่ก่อนที่ทา่ นจะจาก
ไป ท่านเรี ยกผมเข้ าไปกอดแล้ วร้ องไห้ ท่านบอก
ว่า “ถ้ าแม่ตายอย่าร้ องไห้ นะลูก แม่จะไปล�ำบาก”
หลวงพ่อครับ ตอนนันผมไม่
้
ร้ ูจะท�ำอย่างไรเหมือน
กันครับ นึกออกอยูเ่ รื่ องเดียว เลยบอกท่านไปว่า
“ผมจะบวชให้ แม่นะครับ” ผมคิดว่า การเกิด การ
แก่ การตาย เป็ นเรื่ องธรรมดา คนเราต้ องตายทุก
คน ผมก็เลยไม่ร้องไห้ เหมือนเด็กทัว่ ไปครับ แต่ค�ำ
ที่บอกว่าจะบวช มันดังกังวานฝั งใจไม่เคยลืม แม้
ตอนนันผมยั
้
งไม่มีโอกาสบวช แต่ผมจะตื่นมาใส่
บาตรให้ แม่ทกุ วัน เพราะเชื่อตามประสาเด็กๆ ว่า
ถ้ าเราใส่บาตร แม่ก็จะมีอาหารกินครับ
ั ้ ที่ 1
ตอนเรี ยนหนังสือ ผมจะสอบได้ ตงแต่
ถึงที่ 10 ไม่เคยหล่นจากนี ้ครับ แล้ วครูก็ชอบถามว่า
โตขึ ้นนักเรี ยนอยากเป็ นอะไร ตอนนันมี
้ ผมคนเดียว
ที่ตอบว่าโตขึ ้นผมอยากเป็ นพระครับ แล้ วก่อนจะ
เปิ ดภาคเรี ยนขึ ้น ม.1 โยมน้ าเขยมาชวนให้ ผมไป
บวชเป็ นสามเณรภาคฤดูร้อน ที่วดั หนองกินเพล จ.
๑๔

พระมหานรพล พลญฺชโย
เปรี ยญธรรม 9 ประโยค ( ปี พ.ศ. 2555)

อุบลราชธานี ก่อนวันบวช 2 วัน ผมฝั นเห็นพระรูป
หนึง่ นัง่ เทศน์อยูบ่ นสเตท ในฝั นผมไม่ร้ ูวา่ ท่านเทศน์
เรื่ องอะไรแต่ร้ ูสกึ ดีมากจริ งๆ ครับ พอบวชครบ 1
เดือน ก็ได้ มาร่วมงานวันที่ 22 เมษายน ซึง่ เป็ นครัง้
แรกในชี วิตที่มีโอกาสได้ มาวัดพระธรรมกายครั บ
แล้ วความฝั นก็เป็ นความจริ ง เพราะพระที่ผมเคย
ฝั นเห็น คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อนัน่ เองครับ
พอสิ ้นสุดโครงการภาคฤดูร้อน พระอาจารย์ถามว่า
ใครจะไปเรี ยนต่อที่วดั พระธรรมกายบ้ าง ผมรี บ
สมัครเลยครับ แล้ วในปี นัน้ (พ.ศ.2544) วัดหนอง
กินเพลได้ จดั พิธีมทุ ิตาเปรี ยญธรรม 9 ประโยคให้
กับพระมหา 2 รูปซึง่ ผมได้ ไปยืนต้ อนรับท่าน ผม
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รู้สกึ ประทับใจมากจนอยากจบประโยค 9 ตาม
อย่างท่านครับ
หลวงพ่อครับ เมื่อมาเรี ยนที่วดั พระธรรมกาย
มันไม่งา่ ยอย่างที่คิด เพราะปี แรกของการอยูว่ ดั
ต้ องฝึ กตัวทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นการนอน การ
ตื่น กิจวัตร กิจกรรม การเรี ยนและการปลูกฝั ง
อุดมการณ์ของนักสร้ างบารมี
เพื่อจะได้ เป็ น
สามเณรดีที่โลกต้ องการ แล้ วในปี ที่ 2 ของการเป็ น
สามเณรผมก็ได้ เรี ยนภาษาบาลีครับ ตอนแรกๆ
เรี ยนไม่เข้ าใจเลยครับ แต่ผมก็ขยัน โดยตื่นมาอ่าน
หนังสือตังแต่
้ ตี 4 พอตี 5 ก็ท�ำวัตรสวดมนต์, 6 โมง
กว่าก็เตรี ยมตัวไปฉัน เวลาเดินไปหอฉันก็จะท่อง
หนังสือไปด้ วย กว่าจะเดินถึงหอฉันก็ทอ่ งจบไป
ได้ หลายหน้ าครับ เมื่อฉันเสร็จก็กลับมาเรี ยนนัก
ธรรม, ภาคบ่ายก็เรี ยนบาลีจนถึง 5 โมงเย็น แล้ วก็
รับบุญประจ�ำวัน พอช่วงค�่ำหลังจากท�ำวัตรเย็น ก็
ดูหนังสือต่อถึง 4 หรื อ 5 ทุม่ เป็ นอย่างนี ้ร�่ ำไปครับ
จากวันเป็ นเดือน จากเดือนเป็ นปี จากปี เป็ นหลายๆ
ปี ศึกษาพระบาลีอยูอ่ ย่างนี ้ ซึง่ ผมก็สอบได้ ทกุ ปี
เกือบไม่มีตก แค่พลาดไปครัง้ เดียวตอนประโยค
8 ครับ แต่ด้วยความมุง่ มัน่ ที่จะจบประโยค 9 ให้
ได้ จึงมีคติวา่ “จับให้ มนั่ คันให้
้ ตาย” ประกอบกับ
ก�ำลังใจจากถ้ อยค�ำของหลวงพ่อ ที่บอกว่า “แม้
จะเอาโคตรเพชร โคตรพลอยมากองต่อหน้ าหลวง
พ่อ หลวงพ่อก็ไม่ดีใจเท่ากับที่ลกู เณรของหลวงพ่อ
สอบผ่านพระบาลี”
หลวงพ่อครั บการศึกษาพระบาลีนัน้ ถ้ าเรา
ไม่เอาจริ งเอาจังขอบอกนะครับว่า สอบไม่ได้ จริ งๆ
รวมทังต้
้ องมีบญ
ุ รองรับด้ วย เพราะค�ำสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าลึกซึ ้งลุม่ ลึกมาก ผมจึงทุม่ เททัง้
แรงกายแรงใจในการศึกษา เริ่ มดูต�ำราตังแต่
้ ตี 4
จนถึง 4 หรื อ 5 ทุม่ ทุกวัน แล้ วในปี นี ้ผมก็ท�ำส�ำเร็จ
ครับ ได้ เป็ นพระมหา ปธ. 9 น�ำเกียรติยศ น�ำความ
ภาคภูมิใจ มาน้ อมถวายแด่หลวงพ่อครับ

ผมจะใช้ ความรู้นี ้เป็ นธรรมาวุธ
แบ่งเบา
ภาระจากหลวงพ่อ เพื่อให้ หลวงพ่อได้ นงั่ หลับตา
สบายๆ ผมจะสอนน้ องๆ สามเณรให้ มีอดุ มการณ์
มีคณ
ุ ธรรม มีความรู้ ให้ เป็ นสามเณรเก่งและดี
ที่โลกต้ องการ ที่ส�ำคัญจะสอนให้ ทกุ รูปเรี ยนจบ
ประโยค 9 ให้ ได้ เพื่อจะได้ เป็ นทนายแก้ ตา่ งให้
พระพุทธศาสนา ยังศรัทธาของญาติโยมให้ เลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายครับ
ลูกพระขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ ใน
ทุกๆ สิง่ ที่หลวงพ่อเมตตามอบให้ จนท�ำให้ ลกู พระ
มีวนั นี ้ของชีวิตครับ
กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้ วยความเคารพ
พระมหานรพล พลญฺชโย (ปธ. 9)

วอลเปเปอร์วันพระ
จาก www.dmc.tv

ให้ตรึกระลึกถึงธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ให้คุณดาวน์โหลดฟรี
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Asarnha Puja Day
วันอาสาฬหบูชา 2555
ประวัตคิ วามเป็ นมา
ความส�ำคัญและธรรมเนียม
ปฏิบตั ิ
ประวัตวิ ันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
เป็ นวันส�ำคัญวันหนึง่ ของ
พระพุทธศาสนา ตรงกับ
วันเพ็ญขึ ้น 15 ค�่ำ เดือน
8 ในสมัยพุทธกาล
มีเหตุการณ์ส�ำคัญเกิดขึ ้น
4 ประการ ดังต่อไปนี ้

วันอาสาฬหบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ทรงแสดงธรรมเป็ นครั ง้ แรก

1. เป็ นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนาเป็ นครัง้ แรก แก่ปัญจวัคคีย์ทงั ้ 5 รูป ที่
ป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวัน ใกล้ เมืองพาราณสี
2. เป็ นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้ พระสาวก
องค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้ บรรลุธรรมเป็ น
พระโสดาบันองค์แรก
3. เป็ นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ ้นเป็ นรูปแรก คือ
พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้ บรรลุ
ธรรมเป็ นพระโสดาบันแล้ ว ก็ได้ ทลู ขออุปสมบท
พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ ้นเป็ น
พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
4. เป็ นวันเกิดขึ ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็ นครัง้ แรก โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง เมื่ อ มี พ ระสงฆ์ เ กิ ด ขึน้ เป็ นพยานในการ

ตรัสรู้ธรรม ความเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าของ
พระพุทธองค์ก็ครบถ้ วนบริ บรู ณ์ คือ มิใช่เพียงแค่
ตรั ส รู้ ธรรมเพี ย งพระองค์ เ ดี ย วอย่ า งพระปั จ เจก
พุทธเจ้ า
ความเป็ นมาของวันอาสาฬหบูชา
ความเป็ นมาของวันอาสาฬหบูชานัน้ เริ่ มต้ น
จากในครัง้ พุทธกาล หลังจากพระศาสดาตรัสรู้ใน
วันเพ็ญเดือน 6 แล้ วทรงเสวยวิมตุ ติสขุ คือ ความ
สุขจากการหลุดพ้ นเป็ นเวลา 7 สัปดาห์ หลังจาก
นันทรงพระปริ
้
วิตกว่า ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี ้ลึก
ซึ ้งมาก หมูส่ ตั ว์ที่ยงั มีกิเลสหนายากที่จะรู้เห็นตาม
ได้ ท้ าวสหัมบดีพรหมทรงทราบความปริ วิตกของ
พระองค์ จึงมาทูลอาราธนาให้ พระพุทธองค์ทรง
แสดงธรรม เพราะสัตว์ที่มีธลุ ีในจักษุน้อยยังมีอยู่
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๒๑

วันอาสาฬหบูชา พระอัญญาโกญฑัญญะเป็ นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงอาศัยพระมหา
กรุ ณาในหมู่สตั ว์ผ้ ูยงั เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพ
สาม จึงทรงตรวจดูหมูส่ ตั ว์ด้วยพุทธจักษุ ทรงเห็น
หมูส่ ตั ว์ที่มีกิเลสน้ อยก็มี มีกิเลสมากก็มี มีอินทรี ย์
แก่กล้ าก็มี มีอินทรี ย์ออ่ นก็มี ที่สอนง่ายก็มี สอน
ยากก็มี เหมือนดอกบัวที่เกิดและเจริ ญเติบโตในน� ้ำ
บางพวกก็อยูใ่ นน� ้ำลึก บางพวกก็อยูเ่ สมอน� ้ำ บาง
พวกก็พ้นจากน� ้ำแล้ ว คือ บางจ�ำพวกยังไม่พร้ อมที่
จะบาน บางจ�ำพวกก็พร้ อมที่จะบาน เช่นเดียวกัน
กับหมูส่ ตั ว์ที่พอสอนได้ ก็มีอยู่ จึงทรงรับอาราธนา
ของท้ าวสหัมบดีพรหม
เมื่ อท้ าวสหัมบดีพรหมกลับไปสู่พรหมโลก
แล้ ว พระผู้มีพระภาคเจ้ าก็ทรงด�ำริ วา่ “เราจะแสดง
ธรรมแก่ใครก่อน ใครจะพึงรู้ทวั่ ถึงธรรมนี ้ได้ เร็ว”
ทรงด�ำริ ตอ่ ว่า “อาฬารดาบสและอุทกดาบส เป็ น
ผู้ฉลาดเฉียบแหลม มีกิเลสเบาบางมานาน หาก
ได้ ฟังธรรมก็จะพึงรู้ทวั่ ถึงธรรมได้ เร็ว เราควรแสดง
ธรรมแก่ทา่ นทังสองก่
้
อน”
เทวดาตนหนึง่ ทราบพระด�ำริ ของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้ า จึงอันตรธานจากวิมานมากราบทูลพระผู้มี
๒๒

พระภาคเจ้ าว่า ดาบสทังสองนั
้
นได้
้ สิ ้นชีวิตแล้ ว พระ
ผู้มีพระภาคเจ้ าทรงตรวจดูก็ทรงทราบว่า ดาบส
ทังสองนั
้
นสิ
้ ้นชีพแล้ ว จึงทรงด�ำริ วา่ “พระดาบสทัง้
สองเป็ นผู้ประสบความเสื่อมอย่างใหญ่แล้ ว เพราะ
ถ้ าเขาได้ ฟังธรรมก็จะพึงรู้ ได้ ตลอดทังหมดโดยฉั
้
บ
พลัน” ครัน้ แล้ ว จึงทรงด�ำริ ถงึ ปั ญจวัคคีย์ทงั ้ ๕ ผู้
มีอปุ การะแก่พระองค์มาก ได้ ตามมาอุปัฏฐากเมื่อ
ครัง้ ยังเป็ นพระโพธิสตั ว์ก่อนตรัสรู้ จึงเสด็จไปโปรด
ณ ป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวัน
ปั ญจวัคคีย์ทงั ้ 5 ได้ เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ า
เสด็จมาแต่ไกล จึงได้ นดั หมายกันและกันว่า “ท่าน
ทังหลาย
้
พระสมณโคดมนี ้เป็ นผู้มกั มาก คลาย
ความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็ นคนมักมาก ก�ำลัง
เสด็จมา พวกเราไม่พงึ อภิวาท ไม่พงึ ลุกขึ ้นต้ อนรับ
พระองค์ ไม่พงึ รับบาตร จีวร ของพระองค์ เพียง
แต่วางอาสนะไว้ ก็พอ ถ้ าพระองค์ปรารถนาก็จะ
ประทับนัง่ ”
ครัน้ พระผู้มีพระภาคเจ้ าเสด็จเข้ าไปถึง ด้ วย
พุทธานุภาพจึงท�ำให้ เหล่าปั ญจวัคคีย์นนไม่
ั ้ ตงอยู
ั้ ่
ในกติกาของตน ต่างลุกขึ ้นต้ อนรับพระผู้มีพระภาค
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วันอาสาฬหบูชา พระอัญญาโกญฑัญญะเป็ นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา

เจ้ า รูปหนึง่ รับบาตร จีวร ของพระผู้มีพระภาคเจ้ า
รูปหนึง่ ปูอาสนะ รูปหนึง่ จัดหาน� ้ำล้ างพระบาท รูป
หนึง่ วางตัง่ รองพระบาท รูปหนึง่ น�ำกระเบื ้องเช็ด
พระบาทเข้ าไปถวาย พระผู้มีพระภาคเจ้ าประทับ
นัง่ บนอาสนะที่ปัญจวัคคีย์จดั ถวาย แล้ วทรงล้ าง
พระบาท หลังจากดูแลต้ อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้ า
แล้ ว พวกปั ญจวัคคีย์ได้ เรี ยกพระผู้มีพระภาคเจ้ า
โดยระบุพระนาม และใช้ ค�ำว่า “อาวุโส”
เมื่อพวกปั ญจวัคคีย์กล่าวอย่างนันแล้
้ ว พระ
ผู้มีพระภาคเจ้ าได้ ตรัสห้ ามเหล่าปั ญจวัคคีย์วา่ “ดู
ก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
พวกเธออย่าเรี ยกตถาคตโดย
ระบุชื่อ และอย่าใช้ ค�ำว่า อาวุโส ดูก่อนท่านทัง้
หลาย ตถาคตเป็ นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบแล้ ว
พวกท่านจงเงี่ยโสตสดับ เราได้ บรรลุอมตธรรมแล้ ว
เราจะสัง่ สอน จะแสดงธรรม พวกท่านปฏิบตั ติ าม
ที่เราสัง่ สอนแล้ ว ไม่ช้าก็จะท�ำให้ แจ้ งซึง่ คุณอันยอด
เยี่ยม อันเป็ นที่สดุ แห่งพรหมจรรย์”
เมื่ อ พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ าตรั ส อย่ า งนี แ้ ล้ ว
เหล่า ปั ญ จวัค คี ย์ ไ ด้ ทูล ค้ า นพระผู้มี พ ระภาคเจ้ า

ว่า “อาวุโสโคดม ที่ผา่ นมานันท่
้ านได้ บ�ำเพ็ญทุก
กรกิริยาอย่างยิ่งยวด แต่ก็ยงั ไม่อาจบรรลุธรรมอัน
ประเสริ ฐ ก็บดั นี ้ท่านเป็ นผู้มกั มาก คลายความ
เพียร เวียนมาเพื่อความเป็ นคนมักมาก ไฉนจะ
บรรลุธรรมเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ เล่า”
เมื่ อ พวกปั ญ จวัค คี ย์ ก ราบทูล อย่ า งนี แ้ ล้ ว
พระผู้มีพระภาคเจ้ าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
ตถาคตไม่ใช่เป็ นคนมักมาก ไม่ได้ เป็ นคนคลาย
ความเพียร ไม่ได้ เวียนมาเพื่อความเป็ นคนมักมาก
ดูก่อนท่านทังหลาย
้
ตถาคตเป็ นอรหันต์ ตรัสรู้เอง
โดยชอบ พวกท่านจงเงี่ยโสตสดับ เราได้ บรรลุอมต
ธรรมแล้ ว เราจะสัง่ สอน จะแสดงธรรม พวกท่าน
ปฏิบตั ติ ามที่เราสัง่ สอนแล้ ว ไม่ช้าก็จะท�ำให้ แจ้ ง
ซึง่ คุณอันยอดเยี่ยม อันเป็ นที่สดุ แห่งพรหมจรรย์”
พระผู้มีพระภาคเจ้ าได้ ตรัสเช่นนี ้ถึง 3 ครัง้ แล้ วพระ
ผู้มีพระภาคเจ้ าได้ ตรัสต่อไปอีกว่า “ดูก่อนท่านทัง้
หลาย ถ้ อยค�ำเช่นนี ้เราไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน เรา
เพิ่งพูดในบัดนี ้เท่านัน”
้
พวกปั ญจวัคคีย์
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เมื่อได้ ฟังถ้ อยค�ำยืนยัน
๒๓

วันอาสาฬหบูชาเกิดขึ ้นหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงบรรลุธรรมได้ 7 สัปดาห์

ท้ าวสหัมบดีพรหมมาทูลอาราธนาให้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงธรรมโปรดหมูส่ ตั ว์

อย่างหนักแน่น จึงยินยอมเชื่อฟั งและตังใจฟั
้ งพระ
ธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงแสดง พระผู้
มีพระภาคเจ้ าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์
ตรั
สถึงข้ อปฏิบตั ิ 2 อย่างที่บรรพชิตไม่พงึ ปฏิบตั ิ
๒๔

ได้ แก่
1. การประกอบตนให้ พวั พันด้ วยกามสุขใน
กามทังหลาย
้
เป็ นธรรมอันเลว เป็ นของชาวบ้ าน

www.kalyanamitra.org

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงพิจารณาบุคคลที่จะรองรับธรรม
คืออาฬารดาบสและอุทกดาบส แต่ดาบสทังสองได้
้
สิ ้นชีพเสียแล้ ว

เป็ นของปุถชุ น ไม่ใช่ของพระอริ ยะ ไม่ประกอบด้ วย
ประโยชน์
2. การทรมานตนเองให้ ลำ� บาก สิง่ เหล่า
นี ้ไม่ใช่ข้อปฏิบตั ิของพระอริ ยะ ไม่ประกอบด้ วย
ประโยชน์
และทรงยกย่องทางสายกลาง คือ ข้ อ
ปฏิบตั ทิ ี่ตถาคตได้ ตรัสรู้ด้วยปั ญญาอันยิ่ง ได้ แก่
อริ ยมรรคมีองค์ 8 และ อริ ยสัจ 4 จบพระธรรม
เทศนา ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ ดวงตาเห็นธรรม
บรรลุโสดาปั ตติผล เข้ าถึงพระรัตนตรัยภายใน ด้ วย
เหตุนี ้เอง พระรัตนตรัยจึงได้ บงั เกิดขึ ้นครบถ้ วนเป็ น
ครัง้ แรก
เมื่ อ พระพุ ท ธองค์ ท รงประกาศธรรมจั ก ร
ให้ เป็ นไปแล้ ว บรรดาเทวดาทัว่ ทุกชันฟ
้ ้ าก็บนั ลือ
เสียง ตังแต่
้ ภมุ มเทวาไปจนถึงชันพรหมโลกต่
้
าง
ชื่นชมอนุโมทนา ทัว่ ทังหมื
้ ่นโลกธาตุได้ ไหวสะเทือน
สะท้ าน ทังแสงสว่
้
างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ ก็

สว่างรุ่งเรื องไปทัว่ เพราะอานุภาพของเหล่าเทวดา
เมื่อเราได้ ทราบประวัติความเป็ นมาของวัน
อาสาฬหบูชาแล้ ว พวกเราชาวพุทธทุกคนจึงควรท�ำ
จิตให้ เลื่อมใสในพระรัตนตรัย และตังใจประพฤติ
้
ปฏิบตั ิธรรมให้ เข้ าถึงพระรั ตนตรั ยภายในโดยเร็ ว
ประเพณีนิยมในวันอาสาฬหบูชา
ธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นวันอาสาฬหบูชา
จากความส�ำคัญของวันอาสาฬหบูชาข้ างต้ น
นี ้ ท�ำให้ ปยู่่ าตายายท่านจับหลักได้ วา่ การเรี ยน
สรรพวิชาใดๆ ก็ตาม ผู้ที่จะแตกฉานลึกซึ ้งในความ
รู้นนได้
ั ้ มีความจ�ำเป็ นต้ องศึกษาแม่บทให้ แตกฉาน
ก่อน เช่น ถ้ าเป็ นวิชาค�ำนวณในทางโลกต้ องใช้ สตู ร
คูณเป็ นแม่บท ในทางธรรมก็เช่นเดียวกัน การที่จะ
ศึกษาธรรมะให้ แตกฉาน ต้ องศึกษาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็ นแม่บททางธรรม
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๒๕

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงด�ำริ ถงึ ปั ญจวัคคีย์ทงั ้ 5 ผู้มีอปุ การะแก่พระองค์มาก

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงธัมจักรกัปวัตตนสูตร แก่เหล่าปั ญจวัคคีย์ทงั ้ 5

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา เข้ าวัด ท�ำทาน
รักษาศีล เจริ ญสมาธิภาวนา
๒๖

ปู่ ย่าตายายท่านจับหลักตรงนี ้ได้ เมื่อถึงวัน

อาสาฬหบูชา ท่านจึงขวนขวายไปวัดเพื่อฟั งพระ
ธรรมเทศนาเรื่ องธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เพื่อ
เป็ นการทบทวนแม่บทธรรมะทังหมดใน
้
พระพุทธ
ศาสนาให้ เข้ าใจและซาบซึ ้งยิ่งขึ ้น
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วันอาสาฬหบูชา ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ บรรลุโสดาปั ตติผล

วันอาสาฬหบูชาเป็ นวันเกิดขึ ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ข้ อคิดที่ได้ จากตรงนี ้คือ ไม่วา่ เราจะท�ำอะไร
ก็ตาม ทังที
้ ่เป็ นประโยชน์สว่ นตัว และประโยชน์
ของหมูค่ ณะ ทังหมู
้ ค่ ณะเล็ก เช่น ครอบครัว และ
หมูค่ ณะใหญ่ คือประเทศชาติ จะต้ องมีหลักการที่
ชัดเจน มีแม่บทที่ชดั เจน ที่ทกุ คนต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
ตาม และหลักการนันจะต้
้ องสอดคล้ องกับหลัก

ธรรมในพระพุทธศาสนาด้ วย อีกทังต้
้ องถูกน�ำมา
ประพฤติปฏิบตั ิ จนกระทัง่ หลักการที่ดีเหล่านัน้
กลายเป็ นนิสยั ประจ�ำตัว นิสยั ประจ�ำชาติ จึงจะส่ง
ผลให้ ตนเอง หมูค่ ณะ และประเทศชาติเจริ ญขึ ้น
และสงบสุขอย่างยัง่ ยืน
๒๗
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กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา เข้ าวัด ท�ำทาน รักษาศีล เจริ ญสมาธิภาวนา

ในวันอาสาฬหบูชานี ้ ชาวพุทธควรถือ
เป็ นหน้ าที่อันส�ำคัญยิ่งที่จะพึงประกอบการ
บูชาทังส่
้ วนอามิสบูชา และปฏิบตั บิ ชู า โดย
เฉพาะการปฏิบตั บิ ชู านัน้ ควรปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันได้ แก่
มัชฌิมาปฏิปทา ข้ อปฏิบตั ิสายกลาง คือ
อริ ยมรรค 8 กล่าว โดยสรุปก็คือ ควรปฏิบตั ิ
ตนให้ มีศีล สมาธิ ปั ญญา เมื่อปฏิบตั ิได้ ดงั นี ้
ชื่อว่าได้ บชู าพระพุทธองค์ ด้ วยการบูชาอย่าง
ยิ่ง

บวชเข้ าพรรษา หน้ าที่อนั ยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชาย
๒๘
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โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)

เรี ยบเรี ยงจากรายการหลวงพ่อตอบปั ญหา ทาง DMC

Q1: ท�ำอย่างไรจึงจะชวนคนมานับถือ
พระพุทธศานาได้ ?
Q2: วัดพระธรรมกายท�ำอย่างไรจึงมีคนมา
เข้ าวัดกันมาก?
ค�ำถาม:
ท�ำอย่างไรจึงจะชักชวนให้ คนที่ไม่ได้
นับถือพระพุทธศาสนา ให้ เขามานับถือคะ?
ค�ำตอบ:
การที่เราจะชักชวนให้ ใครมานับถือ
พระพุทธศาสนานัน้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรง
เทศน์เอาไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนที่พระองค์เพิ่งตรัสรู้ใหม่ๆ ใน
วันเพ็ญเดือน 3 คือวันมาฆบูชา เทศน์บทนันก็
้ คือ
บทที่เราเราเรี ยกว่า “โอวาทปาฏิโมกข์”
พระองค์ทรงบอกว่า การที่จะไปชักชวนให้
ใครมานับถือพระพุทธศาสนาตามอย่างเรานัน้ ผู้
ไปชวนจะต้ องสามารถปฏิบตั ิตนให้ เป็ นตัวอย่างที่
ดีก่อน เพื่อเอาชนะใจคนที่จะเข้ ารับการสอนเสีย
ตังแต่
้ ต้นมือ ซึง่ จะท�ำให้ ได้ ผลดี และไม่หนักแรงจน
เกินไป ค�ำสอนของพระองค์ประกอบด้ วยหลัก 6
ประการ คือ

3. ปาฏิโมกเข จ สํวโร ส�ำรวมในพระปาฏิโมกข์ด้วย
ต้ องส�ำรวมระวังความประพฤติของ
ตนให้ ดีงามเหนือกว่าเขา คือมีศีลธรรม มีวินยั มี
มารยาท มีวฒ
ั ธรรมสูงกว่าเขา เพื่อให้ เป็ นที่ตงแห่
ั้ ง
ความเลื่อมใสศรัทธาตังแต่
้ ต้น
4. มตฺตญฺญตุ า จ ภตฺตสฺสมึ เป็ นผู้ร้ ูประมาณ
ในภัตตาหารด้ วย ต้ องเป็ นคนไม่เห็นแก่กิน ไม่เห็น
แก่ปากแก่ท้อง
5. ปนฺตญฺ จ สยนาสนํ ที่นอนที่นงั่ อันสงัด
ด้ วย ต้ องไม่อยูอ่ าศัยในที่พลุกพล่าน หรื อมีที่อยู่
หรูหราใหญ่โตเกิดจ�ำเป็ น แต่ให้ เลือกอยูใ่ นที่สงบ
สงัด
6. อธิจิตเต จฺ อาโยโค ประกอบความเพียร
ในอธิจิตด้ วย ต้ องหมัน่ ฝึ กสมาธิให้ แก่กล้ ายิ่งขึ ้น
เพื่อเขาถึงธรรมกายตายล�ำดับ และโดยไม่ทอดธุระ
อ้ างเหตุขดั ข้ องต่างๆ

1. อนูปวาโท ไม่วา่ ร้ ายกันด้ วย ต้ องไม่สอน
ศาสนาด้ วยวิธีพดู กระทบกระเทียบ โจมตี แดกดัน
ค่อนขอด เยาะเย้ ย เหยียดหยามผู้อื่น

เมื่อปฏิบตั ติ นเคร่งครัดครบทัง้ 6 ประการ
นี ้แล้ ว ก็เป็ นอันประกันได้ วา่ งานเผยแผ่พระ
ศาสนาย่อมได้ รับความส�ำเร็ จอย่างแน่นอน โดยไม่
เหน็ดเหนื่อยจนเกินไป และจะไม่ได้ รับการต่อต้ าน
กระทบกระทัง่ รุนแรงใดๆ จากฝ่ ายอื่น เพราะไม่ได้
ท�ำตัวเป็ นศัตรูของใคร

2. อนูปฆาโต ไม่ท�ำร้ ายกันด้ วย ต้ องไม่สอน
ศาสนาโดยวิธีใช้ ก�ำลัง ใช้ อาวุธ เข้ าข่มขู่ บังคับ
ท�ำร้ ายหรื อรังแก ข่มเหงให้ เขาเชื่อ

ค�ำถาม: ไม่ทราบว่าที่วดั พระธรรมกายท�ำอย่างไร
คนจึงมาที่วดั กันเป็ นพันๆ หมื่นๆ มามากอย่างนี ้
แล้ วยังมีระเบียบเรี ยบร้ อยอีกด้ วย แปลกจริ งๆ
๒๙
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ค�ำตอบ: วัดพระธรรมกาย
ใช้ ระบบที่วา่
ใครก็ตาม
เมื่อมาถึงวัดแล้ ว เราจะฝึ ก
คุณธรรมให้ ทกุ คนมีวินยั มี
ความเคารพ และมีความ
อดทน ให้ มีคณ
ุ ธรรม 3
อย่างนี ้ก่อน
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ
ญาติโยมมาถึงวัด ก็ฝึกให้
เขานั่ ง เป็ นแถวเป็ นแนว
โดยเอาเสื่ อ ปู เ ป็ นแถวๆ
แล้ ว ก็ ท� ำ จุด ที่ แ ถวหน้ า ให้
เขาดู เวลานัง่ ต้ องนัง่ ให้
ตรงกับจุด ซึง่ ส่วนมากก็นงั่
กันได้ เป็ นแถวดี ส�ำหรับผู้
ที่ยงั นัง่ ไม่ตรงจุด เราก็หา
เด็ก 2-3 คน ให้ เป็ นคนคอย
เชิ ญ เขามานั่ ง ให้ ตรงจุ ด
หรื อตรงคอคนหน้ า ใครเข้ า
มาใหม่ เด็กก็เชิญเขามานัง่
ต่อๆ กันไป เพราะฉะนัน้
มี ม าเท่ า ไหร่ ก็ นั่ง เป็ นแถว
หมด เราก็ฝึกวินยั กันง่ายๆ
อย่างนี ้

ท�ำอย่างไรจึงจะชักชวนให้ คนที่ไม่ได้ นบั ถือพระพุทธศาสนา ให้ เขาหันมานับถือได้

วัดพระธรรมกายท�ำ
อย่ า งไรจึ ง มี ค นมาเข้ า วัด
กันมากมายแถมยังเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยอีกต่าง
หาก
พอเลิกนัง่ สมาธิ เลิกเทศน์หรื อเลิกพิธีแล้ ว ก็
ให้ สวดมนต์ท�ำวัตรก่อน เป็ นบทยาวประมาณ 15
นาที ขณะสวดมนต์เราก็มีเด็กเตรี ยมผ้ าเช็ดเสื่อ ซึง่
ซักแล้ วบิดหมาดๆ มาวางไว้ ที่หวั เสื่อ พอสวดมนต์
เสร็จเขาก็ลกุ ออกจากที่ ส่วนหนึง่ ก็จะไปเช็ด และ
๓๐

ม้ วนเสื่อเก็บส่วนพวกที่ไม่ได้ เช็ดเสื่อ ก็มีเด็กอีกชุด
หนึง่ เตรี ยมไม้ กวาดส่งให้ อีกชุดเตรี ยมไม้ ถพู ื ้น ผ้ าขี ้
ริ ว้ เมื่อญาติโยมที่มาวัดได้ ชว่ ยกันกวาด ได้ เช็ดเสื่อ
ได้ ถศู าลาแล้ ว เขาจะมีความรู้สกึ ผูกพัน มีความ
เป็ นเจ้ าของวัด อาทิตย์หน้ า ก็อยากมาอีก
เวลารับประทานอาหาร ทางวัดมีอาหาร
แจกให้ เราก็เชิญเขามาเข้ าคิวรับอาหาร ไปนัง่ รับ
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ประทานกันเป็ นกลุม่ ๆ เสร็จแล้ วก็ให้ ชว่ ยกันล้ าง
จาน โดยจัดที่ส�ำหรับล้ างจาน เช็ดจาน คว�่ำจาน
ไว้ ให้ เรี ยบร้ อย เราใช้ ค�ำว่า เชิญรับประทานอาหาร
เชิญล้ างจาน เชิญเช็ดเสื่อ เป็ นค�ำสัง่ ที่แฝงอยูใ่ นค�ำ
เชื ้อเชิญ เป็ นค�ำสัง่ ที่ไพเราะ เขาก็ท�ำตามค�ำเชิญไป
เรื่ อยๆ ในที่สดุ เราก็จะได้ คนที่มีวินยั เกิดขึ ้นทังวั
้ ด
เมื่อล้ างจานได้ เช็ดเสื่อได้ ถูศาลาได้ ท�ำไม
จะขัดส้ วมให้ เราไม่ได้ ในที่สดุ เขาก็เลยช่วยกันท�ำ
เอง แล้ วทังวั
้ ดก็สะอาดด้ วยฝี มือคนมาวัด พวกเรา
ตังแต่
้ เจ้ าอาวาส รองเจ้ าอาวาส พระในวัดมีหน้ า
ที่ชว่ ยกันเตรี ยมอุปกรณ์การท�ำความสะอาด นอก

นันญาติ
้
โยมท�ำกันเอง แล้ วเขาก็ชมกันเองว่าวัด
สะอาดจัง เป็ นระเบียบจัง ความจริ งเราไม่ได้ ท�ำ
เขาท�ำให้ แต่เราฝึ กเขาขันต้
้ น แล้ วประคับประคอง
ให้ เขาได้ รับความสะดวกในบันปลาย
้
้
ฝึกคุณธรรมขึ ้นไปเรื่ อยๆ ฝึ ก
ระหว่างนันเราก็
สมาธิให้ สอนหลักธรรมให้ เขามีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม
ติดตัวไป แล้ วเขาก็ชอบใจติดใจไปตามคนมา ไป
ชวนกันมา กลายเป็ นลูกโซ่อย่างนี ้ เริ่ มต้ นไม่ยาก
หรอก วัดไหนๆ ก็ท�ำได้
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๓๑

หลุดพ้นจากเวร
ในชีวิตประจ�ำวันของเรา ต้ องพบสิง่ ต่างๆ
มากมาย มีอารมณ์หลากหลายเข้ ามากระทบจิตใจ
เราควรจะเลือกเก็บเกี่ยวแต่สงิ่ ที่ดีเอาไว้ ในใจ สิง่ ใด
ที่นกึ แล้ วท�ำให้ ใจขุน่ มัว เศร้ าหมองไม่ผอ่ งใส เราก็
ไม่ควรนึกถึง เพราะเป็ นอดีตที่ผา่ นพ้ นไปแล้ ว แม้
สิง่ ที่เป็ นอนาคตที่ยงั มาไม่ถงึ อาจจะน�ำมาซึง่ ความ
กังวลใจ เราก็ไม่ควรคาดหวังจนเกินเหตุ เพราะจะ
ท�ำให้ เราเกิดความทุกข์ใจ บัณฑิตควรมีชีวิตอยูก่ บั
ปั จจุบนั ท�ำวันนี ้เวลานี ้ให้ ดีที่สดุ แล้ วทุกอย่างจะดี
ขึ ้นเอง
มีพระคาถาบทหนึง่ กล่าวไว้ ใน ขุททกนิกาย
ธรรมบท ว่า
“น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ
อเวเรน จ สมฺมนฺติ เอส ธมฺโม สนนฺตโน
แต่ไหนแต่ไรมา เวรทังหลายย่
้
อมไม่สงบระงับ
ได้ ด้ วยการจองเวร เวรทังหลายย่
้
อมสงบระงับด้ วย
ความไม่มีเวร นี่เป็ นธรรมเก่า”
พระพุทธศาสนาสอนให้ ร้ ู จักการให้ อภัยกัน
อยูร่ ่วมกันอย่างสงบสุข เพราะเวรย่อมไม่ระงับด้ วย
เวร แต่เวรย่อมระงับด้ วยการไม่จองเวร ความจริ งนี ้
เป็ นสิง่ ที่มีมาตังแต่
้ ดงเดิ
ั ้ ม ไม่ใช่ของใหม่ เกิดขึ ้นได้
ในทุกยุคทุกสมัย กับบุคคลทุกเพศทุกวัย ตลอดจน
สรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
* ดังเรื่ องในอดีต มีบตุ รชายของเศรษฐี คน
หนึง่ เมื่อบิดาเสียชีวิตแล้ ว เขาเป็ นผู้บริ หารกิจการ
ทังหมดแทนบิ
้
ดา และปรนนิบตั เิ ลี ้ยงดูมารดาเป็ น
อย่างดี มารดาอยากจะให้ เขาแต่งงาน แต่ชาย
หนุม่ ไม่ปรารถนาเช่นนัน้ ตังใจว่
้ าจะเลี ้ยงมารดา
ให้ ดีที่สดุ แต่ถกู มารดารบเร้ ามาก จึงต้ องยอม
ตกลง มารดาได้ ไปสูข่ อหญิงจากครอบครัวหนึง่ มา
๓๒

เป็ นภรรยาของเขา แต่เธอเป็ นหมัน ไม่สามารถให้
ก�ำเนิดบุตรได้ มารดาจึงร้ อนใจ เพราะความเชื่อ
ของชาวอินเดียในสมัยนัน้ ถ้ าตระกูลใดไม่มีบตุ ร
ตระกูลนันจะถึ
้ งความเสื่อม มารดาจึงอยากให้ บตุ ร
ชายของตนมีภรรยาใหม่ แต่บตุ รชายไม่ต้องการ
เช่นนัน้ แม้ จะถูกมารดารบเร้ าเพียงใด เขาก็ยงั
ยืนยันว่าไม่อยากมีภรรยาใหม่
เมื่อภรรยารู้ ว่าแม่สามีจะหาหญิงอื่นมาเป็ น
ภรรยาใหม่ของสามีตน จึงคิดว่า “ถ้ าถึงเวลานัน้ เรา
ก็จะหมดความหมาย อาจจะถูกลดฐานะลงเป็ นคน
รับใช้ ก็ได้ ถ้ าอย่างนัน้ สู้เราไปหาหญิงที่เราพอใจ
ให้ มาเป็ นภรรยาน้ อยของสามีเราจะดีกว่า” แล้ ว
นางก็ได้ กระท�ำตามที่นางต้ องการจนส�ำเร็ จ
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ต่อมาภรรยาหลวงระแวงว่า ถ้ าภรรยาน้ อย
ให้ ก�ำเนิดบุตร เขาก็จะเป็ นเจ้ าของทรัพย์สมบัติ
ทังหมดเพี
้
ยงผู้เดียว เมื่อความริ ษยาเกิดขึ ้น นาง
จึงหาทางที่จะไม่ให้ ภรรยาน้ อยให้ ก�ำเนิดบุตร โดย
ก�ำชับภรรยาน้ อยว่า “ถ้ าเธอตังครรภ์
้
เมื่อไร ช่วย
บอกให้ ฉนั รู้ด้วยนะ” เมื่อภรรยาน้ อยตังครรภ์
้
จงึ ได้
บอกภรรยาหลวง นางแสร้ งท�ำเป็ นเอาอกเอาใจ น�ำ
ข้ าวปลาอาหารอย่างดีมาบ�ำรุงภรรยาน้ อย วันหนึง่
นางได้ แอบผสมยาที่ท�ำให้ แท้ งลูกลงไปในอาหาร
ท�ำให้ ลกู ในครรภ์ตายสมใจนาง เหตุการณ์เป็ นเช่น
นี ้ถึง ๒ ครัง้ ครัง้ ที่ ๓ ภรรยาน้ อยเกิดเฉลียวใจ จึง
ไม่ยอมให้ ภรรยาหลวงรู้ กระทัง่ ครรภ์แก่ แต่ภรรยา
หลวงก็ยงั ไม่ละความพยายาม ได้ แอบเอายาที่
ท�ำให้ แท้ งลูกใส่ลงไปในอาหารจนได้ ท�ำให้ ภรรยา
น้ อยและลูกเสียชีวิตพร้ อมกัน
ก่อนตายภรรยาน้ อยได้ ผกู อาฆาตว่า “ขอให้
เราได้ เกิดเป็ นนางยักษิณี เราจะมากินลูกของหญิง
หมันนี ้ในชาติตอ่ ไป” เมื่อตายแล้ ว ภรรยาน้ อยได้
ไปเกิดเป็ นแมวอยูใ่ นบ้ านสามี ส่วนสามีพอทราบ
ว่า ภรรยาหลวงเป็ นคนท�ำให้ ภรรยาน้ อยและลูก
เสียชีวิต จึงได้ ทบุ ตีภรรยาหลวงจนตาย ครัน้ ละโลก
นางได้ ไปเกิดเป็ นแม่ไก่ อยูใ่ นบ้ านนันเช่
้ นกัน
ต่อมาแม่ไก่ออกไข่หลายฟอง แมวก็มาขโมย
กินไข่ ครัง้ ที่ ๒ ก็ท�ำอย่างนันอี
้ ก ครัง้ ที่ ๓ แมวมา
กินไข่และกินแม่ไก่ด้วย แม่ไก่จงึ ผูกอาฆาตจองเวร
ต่อไปอีกว่า ให้ เราได้ กินแมวและลูกของมันบ้ าง
ไก่ตายไปได้ เกิดเป็ นแม่เสือเหลือง ส่วนแมวเมื่อ
ตายไปแล้ วได้ เกิดเป็ นแม่เนื ้อ ครัน้ แม่เนื ้อออกลูก
เสือเหลืองได้ มากินลูกเนื ้อถึง ๒ ครัง้ และในครัง้
ที่ ๓ มันกินทังแม่
้ เนื ้อและลูกเนื ้อด้ วย แม่เนื ้อจึงผูก
อาฆาตว่า เกิดชาติหน้ า ขอให้ ได้ กินแม่เสือเหลือง
และลูกของมันบ้ าง
แม่เนื ้อตายไปได้ เกิดเป็ นนางยักษิณี ส่วน
แม่เสือเหลืองเกิดเป็ นหญิงอาศัยอยู่ในกรุ งสาวัตถี

เมื่อเจริ ญวัยได้ แต่งงานและคลอดบุตร นางยักษิณี
ได้ แปลงตัวเป็ นมนุษย์เข้ าไปจับทารกกินถึง ๒ ครัง้
ครัง้ ที่ ๓ เมื่อหญิงนันมี
้ ครรภ์แก่ จึงให้ สามีพาตนไป
คลอดบุตรที่บ้านเกิด เพื่อหนีนางยักษิณี
เมื่อนางยักษิณีร้ ูเข้ า ก็รีบเดินทางตามไป
ทันที แต่หญิงนันคลอดบุ
้
ตรแล้ ว และก�ำลังจะเดิน
ทางไปบ้ านสามี ระหว่างทางได้ แวะอาบน� ้ำที่ข้าง
วัดพระเชตวัน สามีก็ลงไปอาบน� ้ำ ส่วนตนยืนให้
นมบุตรอยูร่ ิ มฝั่ ง เมื่อเห็นนางยักษิณี นางจ�ำได้ จึง
รี บวิ่งหนีเข้ าไปในวัด ขณะนัน้ พระบรมศาสดาทรง
แสดงธรรมอยูท่ า่ มกลางพุทธบริ ษัท นางได้ อ้ มุ บุตร
เข้ าไปหาพระพุทธองค์ แล้ ววางลงข้ างพระบาท
กราบทูลว่า “ข้ าพระองค์ขอถวายบุตรนี ้แด่พระองค์
ขอพระองค์ได้ โปรดประทานชีวิต ให้ แก่บตุ รของข้ า
พระองค์ด้วยเถิด”
ฝ่ ายนางยัก ษิ ณี ไ ม่ส ามารถเข้ า ไปในวัด ได้
เนื่องจากสุมนเทพผู้สถิตอยู่ที่ซ้ ุมประตูไม่อนุญาต
พระบรมศาสดาจึงรั บสัง่ ให้ พระอานนท์ เรี ยกนาง
ยักษิณีเข้ ามา เมื่อพร้ อมหน้ ากันแล้ ว จึงตรัสถามว่า
“เพราะเหตุใด พวกเธอจึงจองเวรกันอย่างนี ้ ถ้ าหาก
พวกเธอไม่มาพบเราแล้ ว เวรของพวกเธอจะเป็ น
เช่นนี ้อยูช่ วั่ กัป เหมือนเวรของงูกบั พังพอน ของหมี
กับไม้ ตะคร้ อ ของกากับนกเค้ า เพราะฉะนันจงเลิ
้
ก
จองเวรกันเถิด เพราะเวรย่อมระงับด้ วยการไม่จอง
เวร” เมื่อพระพุทธองค์ตรัสจบ นางยักษิณีได้ บรรลุ
โสดาปั ตติผล แล้ วทังสองก็
้
เลิกจองเวรกัน ตังแต่
้
บัดนันเป็
้ นต้ นมา
การจองเวรกันไม่ดีเลย จงให้ อภัยซึง่ กันและ
กันเถิด อย่าได้ เบียดเบียนกันเลย เราควรจะให้ อภัย
ต่อผู้อื่นเสมอ ในยามที่เขาผิดพลาดล่วงเกินเรา เรา
ก็ควรมีความปรารถนาดี มีจิตประกอบด้ วยเมตตา
ธรรม แล้ วพยายามปรับตัวเข้ าหากัน ให้ เหมือน
น�ำ้ ที่ประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้ เป็ นผืน
แผ่นเดียวกัน ให้ มีความรักความสามัคคี อย่าถือ
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ทิฐิมานะ ให้ อะลุม่ อล่วยกัน ตามแบบอย่างของนัก
ปราชญ์บณ
ั ฑิต แล้ วทุกอย่างก็จะสงบลงได้
การผูกโกรธผูกอาฆาตพยาบาท จะเป็ นเหตุ
ให้ เราต้ องหลงวนอยูใ่ นสังสารวัฏ เมื่อเกิดมาพบ
กันอีก ก็จะคอยล้ างผลาญกันร�่ ำไป เหมือนอย่าง
นางยักษิณีในเรื่ องนี ้ เพราะถูกกิเลสบังคับบัญชา
ให้ สร้ างกรรม เมื่อสร้ างกรรมก็มีวิบากเป็ นผล ท�ำให้
ได้ รับความทุกข์ทรมาน ความพินาศย่อยยับทังสอง
้
ฝ่ าย เพราะฉะนัน้ ผู้มีปัญญาทังหลาย
้
จึงไม่ผกู เวร
กัน เพราะเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิด อยูใ่ น
ทะเลเพลิงแห่งความทุกข์
ดังนัน้ พระพุทธองค์ทรงสอนให้ เราระงับการ

จองเวร ในยามโกรธก็ให้ มีสติ สงบระงับอารมณ์
เอาไว้ อย่าให้ อารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผล ใช้ สติและ
ปั ญญา แล้ วแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
เราจะได้ ไม่มีเวรมีภยั กับใคร ทรงสอนว่า
“สัตบุรุษผู้มีความอดทน พึงได้ ผล คือการไม่
กระทบกระทัง่ เพราะสงบระงับจากเวร พระราชา
พร้ อมเหล่าเสนาแม้ มาก เมื่อรบอยูจ่ ะพึงได้ ผลเช่น
นันก็
้ หาไม่ เพราะเวรทังหลาย
้
ย่อมระงับได้ ด้วย
ก�ำลังแห่งขันติ”
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๔๐ หน้ า ๖๘

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
๓๔
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พระมหากัจจายนะ

การเหยียดสีผิว (racism)
เป็ นสิ่งที่ เคียงคู่กับประวัติศาสตร์
ของมวลมนุษยชาติตลอดมา แม้
ในพระไตรปิ ฎกก็ มี ห ลั ก ฐานว่ า
มนุษย์มีการแบ่งแยกชนชันวรรณะ
้
มาตังแต่
้ ยคุ ต้ นกัป โดยมีจดุ เริ่ ม
ต้ นจากมนุ ษ ย์ ที่ มี ผิ ว พรรณงาม
เหยี ย ดหยามมนุษ ย์ ที่ มี ผิ ว พรรณ
ทราม การเหยียดสีผิวและการแบ่ง
แยกชนชัน้ วรรณะเป็ นสาเหตุแห่ง
ด้ วยบาปหนักที่จาบจ้ วงพระอรหันต์ ท�ำให้ นายโสไรยะกลายร่างเป็ นผู้หญิงในทันที
ความรุ น แรงและก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ทุกข์ทรมานแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตังแต่
้ ระดับ มารดาคือ นางจันทนปทุมาพราหมณี แห่งตระเล็กน้ อย ปานกลาง ไปจนกระทัง่ หนักหนาสาหัส กูลกัจจายนะ พระมหากัจจายนะเกิดมาพร้ อมกับ
ดังเช่น
โศกนาฏกรรมของชนผิวสีที่ปรากฎใน ลักษณะที่โดดเด่นคือ มีผิวพรรณผุดผ่องเหมือน
ประวัตศิ าสตร์ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา แอฟริ กา ทองค�ำ บิดามารดาจึงตังชื
้ ่อให้ ทา่ นว่า “กาญจนะ”
รวมทังผู
้ ้ คนที่มีผิวพรรณคล� ้ำ (ชนเผ่ามิลกั ขะ) ที่อยู่ ซึง่ แปลว่า “ทอง” เมื่อเติบโตขึ ้น หนุม่ น้ อยกาญจนะ
ในวรรณะศูทรของอินเดีย เป็ นต้ น
ได้ ศกึ ษาไตรเพท ซึง่ เป็ นวิชาความรู้ของพราหมณ์
ตามธรรมเนียมพราหมณ์จนจบการศึกษา ต่อมา
การมีผิวพรรณงามจึงมิใช่แค่สิ่งที่ดึงดูดตา เมื่อบิดาถึงแก่กรรม หนุม่ น้ อยกาญจนะก็ได้ รับ
ดึงดูดใจผู้คนเท่านัน้
แต่ยงั มีสว่ นในการก�ำหนด ต�ำแหน่งปุโรหิตแทนบิดา และผู้คนพากันเรี ยกขาน
ชีวิตความเป็ นอยู่ ไปจนถึงความเป็ นความตายของ ท่านว่า “ปุโรหิตกัจจายนะ” ตามนามของตระกูล
มนุษย์เลยทีเดียว เรื่ องราวการสร้ างบารมีของพระมหากัจจายนะเป็ นอีกหนึง่ เรื่ อง ที่เราสามารถน�ำไป
วันหนึง่ เมื่อพระเจ้ าจัณฑปั ชโชต กษัตริ ย์
เป็ นแบบอย่างในการออกแบบชีวิตของเราให้ มีผิว แห่งกรุงอุชเชนี ทรงทราบข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธ
พรรณวรรณะที่งดงาม จะได้ ไม่ต้องเกิดมาเผชิญ เจ้ าบังเกิดขึ ้นแล้ ว ทรงอยากฟั งพระธรรมเทศนา
กับปั ญหาเรื่ องการเหยียดผิว หรื อการแบ่งชนชัน้
จึ ง ทรงแต่ ง ตัง้ ให้ ปุ โ รหิ ต กั จ จายนะไปกราบทู ล
วรรณะที่เป็ นปั ญหาคูโ่ ลก
อาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ให้ เสด็จไปยังกรุง
อุชเชนี ปุโรหิตกัจจายนะรับราชโองการแล้ วเดิน
ในครัง้ พุทธกาล พระมหากัจจายนะเกิดใน ทางไปเฝ้าพระบรมศาสดาพร้ อมด้ วยผู้ติดตามอีก
ตระกูลพรามณ์ที่อาศัยอยูใ่ นกรุงอุชเชนี แคว้ น- 7 คน เมื่อได้ ฟังพระธรรมเทศนา ปุโรหิตกัจจายนะ
อวันตี บิดาของท่านคือ ปุโรหิตปิ ติวจั ฉพราหมณ์ และผู้ตดิ ตาม 7 คน ได้ บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์
๓๕
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ถึงพร้ อมด้ วยปฏิสมั ภิทาญาณ จากนัน้ พระบรม
ศาสดาประทานเอหิภิกขุอปุ สัมปทาให้ การบวช
แบบเอหิภิกขุอปุ สัมปทานัน้ ไม่ได้ มีล�ำดับขันตอน
้
เหมือนการบวชในปั จจุบนั แค่พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าทรงมีพระด�ำรัสว่า “จงเป็ นภิกษุมาเถิด” เท่านัน้
เมื่อสิ ้นพระด�ำรัส ผม หนวด และเครื่ องนุง่ ห่มของผู้
บวชก็อนั ตรธานไป มีเครื่ องอัฐบริ ขาร ได้ แก่ บาตร
สบง จีวร เป็ นต้ น บังเกิดขึ ้นด้ วยฤทธิ์และบุญญาธิการที่ผ้ บู วชสร้ างสมมาแต่อดีตชาติ ท�ำให้ ผ้ บู วช
เป็ นประดุจดังพระเถระที่มีพรรษาถึง 100 พรรษา
เมื่ออุปสมบทแล้ ว พระเถระทัง้ 8 ได้ กราบทูล
อาราธนาพระบรมศาสดาเสด็จสูก่ รุงอุชเชนี ตาม
ภารกิจที่ได้ รับมอบหมายจากพระราชา แต่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงมีพระด�ำรั สให้ พระมหากัจจายนะไปแทน เนื่องจากพระมหากัจจายนะเป็ น
พระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถมาก ท่านจึง
สามารถอธิ บ ายธรรมะที่ พ ระบรมศาสดากล่ า ว
เพียงย่อๆ ให้ ละเอียดได้ และสรุปเนื ้อหาพระธรรม
เทศนาที่ยาวๆ ออกมาเป็ นหัวข้ อย่อยๆ ได้ ท�ำให้ ผ้ ู
ฟั งเข้ าใจธรรมะที่ลกึ ซึ ้งได้ โดยง่าย ดังนัน้ เมื่อท่าน
ไปถึงกรุงอุชเชนีแล้ ว ท่านจึงสามารถแสดงธรรม
ให้ พระราชาทรงเลื่อมใสได้ โดยง่าย และสามารถ
ประดิ ษ ฐานพระศาสนาในแคว้ น อวัน ตี ไ ด้ ส� ำ เร็ จ
ท�ำให้ ทวั่ ทังพระนครรุ
้
่งเรื องไปด้ วยผ้ ากาสาวพัสตร์
ด้ วยความสามารถนี ้ ต่อมาพระบรมศาสดา
จึงทรงยกย่องท่านว่าเป็ นเอตทัคคะ คือ เป็ นเลิศ
กว่าภิกษุทงหลายในด้
ั้
านผู้อธิบายเนื ้อความโดยย่อ
ให้ พิสดาร นอกจากมีคณ
ุ สมบัตอิ นั เลิศข้ างต้ นแล้ ว
พระมหากัจจายนะยังมีคณ
ุ ธรรมสูงส่ง มีศีลาจารวัตรที่งดงาม เป็ นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดา
ดังจะเห็นได้ วา่ เวลาที่ท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์ )
ได้ พบพระมหากัจจายนะ ก็จะทรงเข้ าไปอุปัฏฐาก
รับใช้ และนวดเท้ าทังสองของท่
้
าน แม้ แต่พระบรม
ศาสดายัง ทรงกล่ า วยกย่ อ งพระมหากัจ จายนะ
ท่ามกลางหมูส่ งฆ์วา่ “ภิกษุทงหลาย
ั้
ภิกษุผ้ มู ีทวาร
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อันตนคุ้มครองแล้ วในอินทรี ย์ทงหลาย
ั้
เช่นเดียวกับ
มหากัจจายนะบุตรของเรา ย่อมเป็ นที่รักของเหล่า
เทวดา”
พระมหากั จ จายนะมิ เ พี ย งเปี่ ยมด้ วย
คุณสมบัติและทรัพย์สมบัติ แต่ทา่ นยังเป็ นเลิศ
ด้ วยรูปสมบัติ คือมีผิวพรรณละเอียดอ่อนผุดผ่อง
ดุจทองค�ำ
และมีรูปร่างสง่างามคล้ ายคลึงกับ
พระบรมศาสดา จนท�ำให้ หลายๆ คนเข้ าใจผิดว่า
ท่านเป็ นพระบรมศาสดา หลักฐานประการหนึง่ ใน
พระไตรปิ ฎกที่แสดงว่าท่านมีความสง่างาม และ
ผิวพรรณวรรณะผ่องใสอย่างยิ่ง ก็คือเรื่ องราวเหลือ
เชื่อแต่เป็ นความจริ งดังต่อไปนี ้
ขณะที่พระมหากัจจายนะก�ำลัง
วันหนึง่
ห่มจีวรจะเข้ าไปบิณฑบาตในเมือง บุตรชายของ
เศรษฐี แห่งเมืองโสไรยะคนหนึง่ ชื่อ โสไรยะ นัง่ ยาน
พาหนะผ่านมากับบรรดาสหาย ครัน้ นายโสไรยะ
เห็นวรรณะอันงดงามผ่องใส ดึงดูดตาดึงดูดใจของ
พระเถระ ก็เกิดความคิดอกุศลเข้ ามาว่า “พระเถระ
รูปนี ้สวยจริ งหนอ ควรจะเป็ นภรรยาของเรา หรื อ
มิฉะนัน้ ภรรยาของเราก็ควรจะมีผิวพรรณงดงาม
เหมือนพระรูปนี ้”
ด้ วยบาปหนักที่จาบจ้ วงพระ
อรหันต์ ท�ำให้ นายโสไรยะกลายร่างเป็ นผู้หญิงใน
ทันที นายโสไรยะซึง่ ขณะนี ้กลายเป็ นนางโสไรยะ
ไปแล้ ว รู้สกึ ตกใจและอับอายมาก จึงรี บลงจาก
ยานพาหนะแล้ วเดินไปยังกรุงตักสิลา บรรดาเพื่อน
ฝูงของนายโสไรยะพากันออกตามหาเขาแต่ไม่พบ
ส่วนบิดามารดาของเขาก็พากันร้ องไห้ ด้วยความ
เศร้ าโสกเสียใจ เพราะคิดว่าบุตรคงเสียชีวิตไปแล้ ว
ฝ่ ายนางโสไรยะได้ ติดตามกองเกวียนของพ่อค้ าไป
จนถึงกรุงตักศิลาเมืองหลวงของแคว้ นคันธาระบุตร
ชายของเศรษฐี แห่งกรุงตักสิลาเห็นนางมีรูปงาม จึง
เกิดความรักและรับนางเป็ นภรรยา ทังคู
้ ม่ ีบตุ รด้ วย
กัน 2 คน
ก่อนหน้ านี ้ เมื่อครัง้ เป็ นผู้ชาย โสไรยะมีบตุ ร
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พระมหากัจจายนะเคยถวายแผ่นอิฐทองค�ำมีคา่ แสนหนึง่ ท�ำเป็ นฐานของพระสุวรรณเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ

อยูแ่ ล้ ว 2 คน ดังนันจึ
้ งเท่ากับว่าเขาเป็ นทังพ่
้ อและ
แม่ เป็ นทังสามี
้ และภรรยาในชาติเดียวกัน ต่อมา
เขามีโอกาสกราบขอขมาพระมหากัจจายนะ เมื่อ
ท่านอโหสิกรรมให้ เขาจึงคืนร่างเป็ นชาย แล้ วขอ
บวชในส�ำนักของท่าน และได้ บรรลุธรรมเป็ นพระ
อรหันต์ ส่วนสาเหตุที่ท�ำให้ พระมหากัจจายนะมี
ผิวพรรณวรรณะที่งดงามผ่องใสนัน้ เกิดจากการ
ท�ำบุญด้ วยทองค�ำในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า ครัง้ นันพระมหากั
้
จจายนะเคยถวายแผ่นอิฐ
ทองค�ำมีคา่ แสนหนึง่ ท�ำเป็ นฐานของพระสุวรรณ
เจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ และตัง้
ความปรารถนาว่า “ด้ วยอานุภาพแห่งบุญที่บงั เกิด
ขึ ้นจากการถวายแผ่นอิฐทองค�ำนี ้ ขอให้ สรี ระของ
ข้ าพเจ้ าจงมีวรรณะเหมือนทองค�ำทุกภพทุกชาติ”
ด้ วยอานิสงส์แห่งบุญพิเศษนี ้ ท�ำให้ ความปรารถนา
ของท่านบังเกิดเป็ นความจริ ง คือ ได้ เกิดมามีผิว

พรรณวรรณะงดงามเป็ นพิเศษ โดดเด่นยิ่งกว่าคน
ทัว่ ไป
ย้ อนไปในสมัยพระปทุมตุ ตรพุทธเจ้ า ท่าน
ก็เคยถวายอาสนะท� ำด้ วยแก้ วผลึกที่ฉาบทาด้ วย
ทองชมพูนทุ ซึง่ เป็ นทองค�ำบริ สทุ ธิ์ มีฉตั รท�ำด้ วย
รัตนะทัง้ 7 ประการ กางกันไว้
้ บนยอด และถวาย
พัดวาลวีชนี พัดบวรจามรี แด่พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า ด้ วยอานุภาพแห่งการบูชาในครัง้ นี ้ ท�ำให้ ทา่ น
ได้ เสวยทิพยสุขในเทวโลก ได้ บงั เกิดเป็ นเทพราชา
ผู้เป็ นใหญ่ในสวรรค์เป็ นเวลายาวนานถึง 10 กัป
มีรัศมีแผ่ไปโดยรอบร้ อยโยชน์อยูเ่ ป็ นนิจ และได้
บังเกิดเป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิผ้ ูมีฤทธานุภาพมาก
มีรัตนชาติบงั เกิดขึ ้นมากมายเหลือคณานับ ล้ วน
ส่องสว่างโชติชว่ งดังอาทิตย์อทุ ยั ตลอดทังกลาง
้
วันกลางคืน
พระมหากัจจายนะระลึกชาติไปดู
๓๗
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ประวัติการสร้ างบารมีของท่านในชาตินัน้ ก็พบว่า
เมื่อท่านถวายอาสนะแก้ วผลึกที่ฉาบทาด้ วยทอง
ชมพูนทุ อันเป็ นทองค�ำบริ สทุ ธิ์ เพื่อเป็ นที่ประทับนัง่
ของพระพระปทุมตุ ตรพุทธเจ้ าแล้ ว พระองค์ตรัสว่า
“ผู้ใดได้ ถวายอาสนะที่ท�ำด้ วยทองและแก้ วนี ้ เรา
จักพยากรณ์ผ้ นู นั ้ ท่านทังหลายจงฟั
้
งเรากล่าว ผู้
นันจั
้ กเป็ นจอมแห่งเทวดาเสวยเทวรัชสมบัตอิ ยู่ 30
กัป จักมีรัศมีแผ่ไปโดยรอบตลอด 100 โยชน์ ครัน้
มาสูม่ นุษยโลกแล้ ว จักได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิมรพระนามว่า ปภัสสระ จักเป็ นผู้มีเดชอันรุ่งเรื อง
จักได้ เป็ นกษัตริ ย์มีรัตนะ 8 ประการ โชติชว่ งอยู่
โดยรอบทังกลางคื
้
นกลางวัน ดังพระอาทิตย์อทุ ยั
ฉะนัน”
้ เมื่อระลึกชาติเห็นความดีที่ท�ำไว้ แล้ ว พระ
มหากัจจายนะก็บงั เกิดความปลื ้มปี ติเป็ นยิ่งนัก
อานิสงส์จากการ ถวายอาสนะแก้ วผลึกฉาบ
ทาด้ วยทองชมพูนทุ แด่พระปทุมตุ ตรพุทธเจ้ า ส่ง
ผลให้ พระมหากัจจายนะได้ บงั เกิดเป็ นเทพราชาผู้
เป็ นใหญ่ในสวรรค์ ได้ บงั เกิดเป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ
เวียนว่ายตายเกิดเสวยสุขอยู่แต่ในสุคติภมู ิเท่านัน้
และด้ วยบุญที่ ถวายแผ่นอิฐทองค�ำสร้ างเจดีย์ เพื่อ
ประดิ ษ ฐานพระบรมสารี ริ ก ธาตุข องพระกัส สป
สัมมาสัมพุทธเจ้ า ในชาติสดุ ท้ ายม่านได้ มาเกิดใน
ตระกูลพราหมณ์ ซึง่ เป็ นวรรณะที่ได้ รับการยกย่อง
มากที่สดุ ของอินเดียในสมัยนัน้
และมีผิวพรรณ
งดงามดุจทองค�ำ แถมยังพรั่งพร้ อมด้ วยสมบัติ
ทังปวงที
้
่มนุษย์พงึ ปรารถนา คือ รูปสมบัติ ทรัพย์
สมบัติ คุณสมบัติ และบริ วารสมบัติ ซึง่ ทุกประการ
ล้ วนจัดอยูใ่ นแนวหน้ า
เมื่อบวชแล้ ว ท่านได้ บรรลุธรรมเป็ นพระ
อรหันต์ ได้ เป็ น 1 ใน 41 พระภิกษุสาวกที่ได้ รับ
ต�ำแหน่งเอตทัคคะ ได้ เป็ น 1 ใน 80 อสีตมิ หาสาวก
และพรั่งพร้ อมด้ วยคุณสมบัติ คือ มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาด ประกอบด้ วยปฏิสมั ภิทาญาณ 4
คือ มีความรู้แตกฉานในอรรถ ธรรม นิรุกติ และ

ปฏิภาณ จะเห็นได้ วา่ อานิสงส์จากการสร้ างบารมี
ด้ วยทองค�ำของพระมหากัจจายนะ สามารถสร้ าง
ความสุขความเจริ ญอย่างสูงสุดให้ แก่ชีวิตของท่าน
ได้ ตัวเราเองหากได้ สร้ างบารมีตามอย่างท่านบ้ าง
ความสุขความเจริ ญก็จะเกิดขึ ้นกับเราเช่นกัน
ในช่วงนี ้ จะมีการหล่อรูปเหมือนพระมงคล
เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ด้ วยทองค�ำ ซึง่ การหล่อรูป
เหมือนด้ วยทองค�ำองค์ใหญ่ขนาดนี ้ เป็ นสิง่ ที่เกิด
ขึ ้นได้ ยากมากๆ ถึงมากที่สดุ บางคนทังชาติ
้ อาจ
จะได้ ท�ำบุญนี ้เพียงครัง้ เดียว ดังนันเมื
้ ่อโอกาสมา
ถึงแล้ ว เราจึงควรตักตวงบุญไปให้ มากที่สดุ เพราะ
ชี วิ ต ของเราในอนาคตจะสมบูร ณ์ พูน สุข เพี ย งใด
ล้ วนเกิดจากบุญที่สงั่ สมมาในอดีต และที่กระท�ำ
เพิ่มเติมในปั จจุบนั เป็ นหลัก ที่สำ� คัญบุญนี ้จะเป็ น
บุญใหญ่ที่สดุ อีกบุญหนึง่ ที่จะก�ำหนดชะตาชีวิต
ของเราต่อไปในอนาคต ที่กล่าวเช่นนี ้เพราะการ
ท�ำบุญด้ วยวัตถุอนั เลิศ คือทองค�ำ ถวายแด่มหาปูชนียาจารย์ผ้ เู ลิศ
คือพระเดชพระคุณหลวงปู่
เป็ นวิธีลดั ที่จะสัง่ สมรูปสมบัตอิ นั เลิศ ทรัพย์สมบัติ
อันเลิศ และคุณสมบัตอิ นั เลิศ ให้ ตดิ ตัวเราไปทุก
ภพทุกชาติ นอกจากนี ้ บุญนี ้ยังเป็ นบุญพิเศษที่มี
อานิสงส์ให้ เรามีผิวพรรณวรรณะที่งดงาม ซึง่ ผู้มีผิว
พรรณงามนัน้ จัดว่าเป็ นผู้ที่มีรูปสมบัติ ซึง่ เป็ นหนึง่
ในสมบัตทิ งสาม
ั้
และรูปสมบัตนิ ี ้มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการด�ำเนินชีวิตของคนเรา เพราะรูป
สมบัตเิ ป็ นสิง่ ที่มองเห็นได้ งา่ ย แค่พบเห็นเพียงครัง้
แรกก็สร้ างความรู้สกึ ที่ดีให้ เกิดขึ ้นได้ แล้ ว รูปสมบัติ
จึงเป็ นใบเบิกทางในการท�ำความดีหรื อท�ำกิจการ
งานต่างๆ ได้ อย่างสะดวกง่ายดาย นอกจากนี ้ การ
มีรูปสมบัตทิ ี่งดงาม มีผิวพรรณงาม ยังช่วยให้ เรา
ไม่ต้องประสบกับความทุกข์จากปั ญหาการเหยียด
ผิว ที่เป็ นปั ญหาคูโ่ ลกมาตังแต่
้ ยคุ ต้ นกัปได้ อีกด้ วย
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