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ข่ าวบุญต่ างประเทศ
“วัดพระธรรมกายบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนีและวัดพุทธ
มิลาน จัดพิธีบรรพชา ระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2555”

๔

ข่ าวบุญในประเทศ
“โครงการสมาธิแก้ วรุ่นที่ 41”

๘

การบันทึกสถิตโิ ลกพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ
“กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ ด”

๑๐

ผลการปฏิบตั ธิ รรมพระธรรมทายาท
“พระภูริพงศ์ สีลมงฺคโล”

๑๖

ผลการปฏิบตั ธิ รรมพระธรรมทายาท
“พระวสันต์ ฐานวิปโุ ล”

๑๙

ผลการปฏิบตั ธิ รรมพระธรรมทายาท
“พระสมชาย อินฺทโชโต”
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สัมมาทิฏทิ 10 ประการ

๒๔

ธรรมะเพื�อประชาชน
“ไม่มีอะไรสายเกินไป”

๒๗

แรงบันดาลใจจากพระไตรปิ ฏก
“ต้ องรักษาใจ”
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แรงบันดาลใจจากพระไตรปิ ฏก
“พันธนาการแห่งชีวิต”

๓๓

ข้ อคิดรอบตัว
“สถานการณ์โลกปั จจุบนั ”

๓๕
๓

www.kalyanamitra.org

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ประจําป พ.ศ. 2555

วัดพระธรรมกายบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนีและวัดพุทธมิลาน ประเทศอิตาลี
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนีและวัดพุทธมิลาน ประเทศอิตาลี

จัดพิธีบรรพชา ระหวางวันที่ 5-19 สิงหาคม พ.ศ.2555

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ในฤดูร้อนช่วงหยุดภาคเรี ยนประจ�าปี พ.ศ.
2555 สาธุชนใน เขตพื ้นที่วดั พระธรรมกายบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี และวัดพุทธมิลาน ประเทศ
อิตาลี ได้ จดั โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้ อน สร้ างเครื อข่ายเยาวชนคนดีในภาคพื ้นยุโรป
ร่วมกัน โดยโครงการจัดมีขึ ้นระหว่างวันที่ 5-19
สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยกิจกรรมหลักจัดมีขึ ้น ณ
วัดพระธรรมกายบาวาเรี ย และสิ ้นสุดกิจกรรมใน
วันสุดท้ ายทังสองวั
้
ด
ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ผู้ปกครองได้ พา
บุตรหลาน มาเข้ าร่วมพิธีปลงผมนาคธรรมทายาท
๔

โดยมีเยาวชนผู้เข้ ารับการอบรมเป็ นจ�านวนทังสิ
้ ้น
20 ท่าน ใช้ 4 ภาษาในการอบรม คือ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาด้ อยช์ และภาษาอิตาเลียน
โดยในสัปดาห์แรก เป็ นการฝึ กวัฒนธรรมชาวพุทธ
เบื ้องต้ น ต่อจากนัน้ ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม
เป็ นพิธีบรรพชาสามเณรพิธีฝากตัวเป็ นศิษย์ โดย
บรรยากาศในงานเป็ นไปด้ วยความศักดิ์สทิ ธิ์ ยัง
น� ้าตาของผู้เป็ นแม่ได้ หลัง่ ไหลออกมาเพราะความ
ปลื ้มใจที่ได้ เห็นผ้ าเหลือง ของสามเณรลูกชาย ซึง่
ผ่านการอบรมมาอย่างดีแล้ วและมีท่วงท่าสง่างาม
สมกับเป็ นทายาทแห่งธรรม ล�าดับต่อมา กัลฯวาสนา ฮาเซลโฮเฟล เป็ นตัวแทนสาธุชนน�ากล่าว
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การฝึ กวัฒนธรรมชาวพุทธเบื ้องต้ น

พิธีบรรพชาสามเณร
๕
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พิธีขอขมามอบผ้ าไตร
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สามเณรได้ เป็ นเนื ้อนาบุญให้ กบั บิดามารดา
และญาติมิตร ด้ วยการบิณฑบาต

ทุกท่านร่วมกัน
ถ่ายภาพประวัติศาสตร์

ค�าถวายบาตร และกัลฯ อารณี จันทร์ พงษ์ และกัลฯ
สุรีย์ เวามัน เป็ นผู้แทนน�ากล่าวค�าถวายภัตตาหาร
เป็ นสังฆทาน
ก่อนที่สามเณรจะได้ เป็ นเนื ้อนา
บุญให้ กบั บิดามารดา และญาติมิตร ด้ วยการเดิน
บิณฑบาตหน้ าวัด
ตลอดช่ ว งระยะเวลาของการอบรมสอง
สัปดาห์ สามเณรทุกรูปได้ ตงใจประพฤติ
ั้
ปฏิบตั ิ
ธรรม ฝึ กให้ พรเป็ นภาษาบาลี และโยมแม่ของ
สามเณรทุกรูป ก็ได้ อยูธ่ ดุ งค์วตั รที่วดั และท�าบุญ
จัดภัตตาหารเช้ า เพล สวดมนต์ปฏิบตั ิธรรมอย่าง
ต่อเนื่องสม�่าเสมอเช่นเดียวกัน นับเป็ นการสร้ าง
ครอบครัวต้ นแบบตามวัฒนธรรมชาวพุทธที่ถกู ต้ อง

จากนันในวั
้ นอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม สามเณร
จากวัดพุทธมิลาน ได้ เดินทางกลับไปยังประเทศ
อิตาลี เพื่อเป็ นเนื ้อนาบุญให้ แก่ญาติโยม ซึง่
สามเณรต่างตังใจเทศนาธรรมแก่
้
ญาติโยม เป็ น
ภาษาอิตาเลียน ยังความปลื ้มใจแก่ผ้ ปู กครองและ
ญาติโยมทุกท่าน ก่อนที่ สามเณรจากทังสองวั
้
ดจะ
ได้ กราบลาสิกขา และเข้ าร่วมพิธีมอบคืนลูกแก้ ว
แก่ผ้ ปู กครอง มอบดอกไม้ และล้ างเท้ าบิดา มารดา
เรี ยกน� ้าตาแห่งความปลื ้มใจของผู้ปกครอง ธรรม
ทายาท และผู้เข้ าร่วมงานทังหมด
้
ที่ได้ เห็นภาพ
แห่งความประทับใจในวันนี ้
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โครงการสมาธิแกว รุน ที่ 41

๘

สมาธิแก้ วโครงการอบรมเพื่อพั ฒนาตนเอง ให้ สมบูรณ์ทงกายและใจ
ั้
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ขอเชิญชวนนิสติ นักศึกษา ชาย หรื อ หญิง
อายุระหว่าง 18-35 ปี ก�าลังศึกษาหรื อส�าเร็จการ
ศึกษาระดับปริ ญญาตรี เข้ าอบรมระหว่าง 8-28
ตุลาคม พ.ศ.2555 ผู้เข้ ารับการอบรมจะได้ ฝึกฝน
อบรมตนเอง ตามหลักพุทธวิธี และฝึ กสมาธิควบคู่
กัน น�าไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวิตของใจ บทพิสจู น์ความสุข
ทางใจ ที่รอให้ คณ
ุ สัมผัส
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้

ทุกวันอาทิตย์ เสา M8 สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย หมายเลขโทรศัพท์
087-502-6664 และ 081-720-5072
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ทบทวนฝนในฝน วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2555
Guinness World Records

การบันทึกสถิตโิ ลก พิธีมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ “กินเนสส์ เวิลด์
เรคคอร์ ด”
ที่สดุ ของจุดเริ่ มต้ นระดับโลก
ตอน การบันทึกสถิตโิ ลกของ กินเนสส์ เวิลด์
เรคคอร์ ด “การเดินทางด้ วยเท้ าบนกลีบดอกไม้
ที่ยาวที่สดุ ในโลก”

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

"กิจกรรมครัง้ นี ้ มิใช่เพียงจะเป็ นการเดิน
เท้ าบนกลีบดอกไม้ ที่ยาวที่สดุ ในโลกเท่านัน้
แต่
ยังเป็ นการแสดงให้ ชาวโลกทังหลาย
้
ได้ เห็นความ
มานะพยายามของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ใ นพระพุ ท ธ
ศาสนาที่ ต้ อ งการสื่ อ ให้ เ ห็ น ถึง สัน ติ สุข ที่ เ กิ ด จาก
การปฏิบตั ธิ รรม เพื่อสร้ างสรรค์ให้ เกิดสันติภาพอัน
ไพบูลย์ให้ แก่โลกอย่างแท้ จริ งต่อไป”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประธานมูลนิธิธรรมกาย
กล่าวในพิธีมอบใบ
ประกาศ “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ ด” ซึง่ จัดขึ ้นในวัน
อาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2555
นอกเหนื อ จากการให้ ความช่ ว ยเหลื อ
ผู้ ประสบอุ ท กภั ย และภั ย ธรรมชาติ แ ล้ วมู ล นิ ธิ
ธรรมกายยังจัดสอนและอบรมนัง่ สมาธิ
ให้ กบั
ประชาชนผู้สนใจเป็ นประจ�า
สืบเนื่ องจากการจัดงานเดินธุดงค์ ธรรมชัย

คณะพระภิกษุ 1,127 รูป ขณะก�าลังเดินบนกลีบดอกไม้
ที่ยาวที่สดุ ในโลก

สถาปนาเส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ระหว่างวันที่ 2 – 25 มกราคม
พ.ศ. 2555 ที่ผา่ นมา รวมเวลา 24 วัน ระยะทาง
427.8 กิโลเมตร
กัลฯ ศรี จกั ร เชาวน์วาณิชย์ กล่าวว่า “กระผม
ได้ ชว่ ยประสานงานส่งข้ อมูลให้ กบั กินเนสส์ เวิลด์
เรคคอร์ ด ซึง่ ทางทีมงานพระอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ก็ช่วยเตรี ยมข้ อมูลให้ เป็ นอย่าง
ดี
สิง่ ท้ าทายที่สดุ คือ ท�าอย่างไรให้ กินเนสส์
เวิลด์ เรคคอร์ ด เชื่อและยอมรับกิจกรรมการเดิน
ธุดงค์ธรรมชัยให้ ได้ ซึง่ องค์ประกอบตรงนี ้ ต้ องใช้
ข้ อมูลเอกสารการท�างานซึง่ มีความหนากว่า 300
หน้ า ทังไฟล์
้ วีดีโอ และภาพนิ่งกิจกรรมเดินธุดงค์
ในแต่ละวัน
ตารางบันทึกระยะทางด้ วยระบบ

๑๐
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1. กลีบกุหลาบหนานุม่ โปรยต้ อนรับพระภิกษุผ้ เู ป็ นเนื ้อนา
บุญตลอดเส้ นทาง
2. พลังเล็กๆ แต่เต็มเปี่ ยมไปด้ วยกุศลศรัทธา

�

3. ภาพประวัตศิ าสตร์ ภาพพระภิกษุที่งดงามด้ วยศีลารา
วัตรบนเส้ นทางที่โปรยกลีบกุหลาบที่ยาวที่สดุ ในโลก
4. กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย คือ พุทธประเพณีที่สืบทอด
กันมาตังแต่
้ สมัยพุทธกาลและเป็ นการแสดงความกตัญญู
ต่อพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
5. กัลฯ ศรี จกั ร เชาวน์วาณิชย์
ตัวแทนมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย
ในการประสานงานกับกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ ด
6. กัลฯ ณัฐกร สุนทรธานนท์
ผู้ตดิ ตังระบบ
้
GPS เพื่อวัดระยะทางการเดินธุดงค์ธรรมชัย
ปั จจุบนั เป็ นผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยี บริ ษัทยูเนี่ยนอินเตอร์
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

�
๑๑
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กัลฯ สุเมธัส ธรรมภูษิต สารถีแก้ วผู้ขบั เทวรถ
อัญเชิญหลวงปู่ ทองค�ำผู้ช�ำนาญการงานโยธา

อุปกรณ์ GPS ที่ใช้ ในการวัดระยะทาง ในการเดิน
ธุดงค์ธรรมชัย 427.8 กิโลเมตร ซึง่ อุปกรณ์นี ้จะติดตังไว้
้ ที่
เทวรถอัญเชิญหลวงปู่ ทองค�ำ

มาตรฐานสากล GPS (GPS คือระบบระบุต�ำแหน่ง
พิกดั และเวลาผ่านดาวเทียม) พร้ อมด้ วยหลักฐาน
ต่างๆ ตามที่ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ ด ได้ ก�ำหนด
โดยใช้ ระยะเวลากว่า 3 เดือน ในการรวบรวมส่ง
เอกสารต่างๆ กระทัง่ ได้ พยานส�ำคัญที่ท�ำให้ กิน
เนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ ด ยอมรับ คือ กัลฯ ณัฐกร
สุนทรธานนท์ และ กัลฯ สุเมธัส ธรรมภูษิต

ไป 3 วัน คุณหมอและต�ำรวจเชื่อว่าเสียชีวิตไปแล้ ว
จากนันก็
้ ฟืน้ ขึ ้นมาแบบปาฏิหาริ ย์ คุณหมอบอกว่า
ต้ องใช้ เวลารักษาตัว 3 เดือน จึงจะเริ่ มเคลื่อนไหว
ได้ แต่เพียงแค่ 2 สัปดาห์ กัลฯ ณัฐกรก็สามารถเซ็น
ชื่อและส่งเอกสารข้ อมูลบันทึกการเดินธุดงค์ด้วย
ระบบ GPS ไปให้ ทาง กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ ดได้
ทันเวลา

กัลฯ ณัฐกร สุนทรธานนท์ เป็ นผู้ที่มีความ
รู้เกี่ยวกับระบบ GPS ได้ น�ำเทคโนโลยีเข้ ามาใช้
พัฒนาระบบงานออกอากาศ DMC รายการเกาะ
ติดธุดงค์ธรรมชัย โดยผู้ชม DMC สามารถติดตาม
ได้ วา่ เวลาขณะนี ้ขบวนพระธุดงค์อยู่ ณ ที่ใดแล้ ว
ผ่านทางเว็บไซต์ แบบ Realtime หรื อตามติดแบบ
ก้ าวต่อก้ าว เมื่อรายการออกอากาศไปแล้ ว ก็มี
เสียงตอบรับที่ดีมากจากผู้ชม

เมื่อทางผู้เชี่ยวชาญของ กินเนสส์ เวิลด์
เรคคอร์ ด
ได้ พิสจู น์แล้ วว่าข้ อมูลนี ้เป็ นข้ อมูล
ที่เกิดขึ ้นจริ งๆ ไม่ได้ แต่งขึ ้นมา ดังนัน้ กินเนสส์
เวิลด์ เรคคอร์ ด จึงยอมรับว่า มูลนิธิธรรมกาย
ประเทศไทย
เป็ นผู้ที่สามารถท�ำสถิติใหม่ใน
ประเภทสถิตทิ ี่มีชื่อว่า “การเดินทางด้ วยเท้ าบน
กลีบดอกไม้ ที่ยาวที่สดุ ในโลก”
หรื อเป็ นภาษา
อังกฤษว่า ‘Longest journey walking on flower
petals’ ด้ วยระยะทางรวม 427.8 กิโลเมตร

หลังจากนันเมื
้ ่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2555 ขณะที่กลั ฯ ณัฐกร ขับรถกลับจากงาน
ตักบาตร 10,000 รูป ที่ จ.ล�ำปาง ได้ ประสบ
อุบตั เิ หตุขบั รถชนต้ นไม้ ในเหตุการณ์นี ้ ท�ำให้ คนที่
นัง่ มาด้ วยเสียชีวิตทันที ส่วน กัลฯ ณัฐกร หมดสติ

กัลฯ เมตตา สุวชิตวงศ์ กล่าวว่า “เวลาพูด
ถึงที่สดุ ของโลก ทุกคนจะรู้ทนั ทีวา่ คือ กินเนสส์
เวิลด์ เรคคอร์ ด ดังนันวั
้ นนี ้การบันทึกสถิตโิ ลกใหม่
“การเดินทางด้ วยเท้ าบนกลีบดอกไม้ ที่ยาวที่สดุ ใน
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ใบรับรองคุณภาพของอุปกรณ์ GPS
ที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับระดับโลก

โลก” เป็ นวันที่ทกุ คนจะเข้ าใจ
มากที่สดุ ถึงความหมายของค�ำว่า กินเนสส์ เวิลด์
เรคคอร์ ด แปลว่าอะไร กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัยครัง้
นี ้คือที่สดุ ของจุดเริ่ มต้ นระดับโลก เหมือนตอนที่
ส�ำนักข่าว CNN น�ำเสนอข่าววีสตาร์ นี่คือจุดเริ่ ม
ต้ นของที่สดุ ระดับโลกเช่นกันค่ะ สิง่ ที่คณ
ุ ครูไม่
ใหญ่ท�ำ เพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี ้ เป็ นสิง่ ที่ไม่
เคยเกิดขึ ้นมาก่อน เป็ นงานที่สดุ ยอดระดับโลก
ทังหมดอยู
้
แ่ ล้ วค่ะ ควรท�ำให้ ชาวโลกได้ รับรู้ เช่น
คนมานัง่ สมาธิมากที่สดุ ในโลก รวมเด็กดี วี สตาร์
มากที่สดุ ในโลก ซึง่ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ ดก็ควร
จะบันทึกสถิติโลกไว้ เพิ่มเติมอีกด้ วยนะค่ะ เพราะ

ค�ำแปลใบประกาศเกียรติคณ
ุ จาก กินเนสส์ เวิลด์
เรคคอร์ ด (Guinness World Records) หรื ออักษรย่อคือ
GWR
การเดินทางด้ วยเท้ า บนกลีบดอกไม้ ที่ยาวที่สดุ ใน
โลกคือ 427.8 กิโลเมตร หรื อ 265.82 ไมล์ โดยพระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา จ�ำนวน 1,127 รูป ในกิจกรรมการเดิน
ธุดงค์ธรรมชัยในประเทศไทย จัดขึ ้นเพื่อต้ อนรับศักราชใหม่
พ.ศ. 2555 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-25 มกราคม
พ.ศ. 2555

www.kalyanamitra.org
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ภาพแห่งความส�ำเร็ จในการเดินธุดงค์ธรรมชัยครัง้ นี ้ รางวัล
แด่คนทุม่ ใจผู้อยูเ่ บื ้องหลังการเตรี ยมงาน เช่น วี-มังค์,
วี-โรส, วี-สตาร์ , วี-พีซ, วี-คลีน, วี-มูฟ, วี-เฮลท์, วี-แมท,
วี-แคร์ , วี-คาร์ , วี-ชุมชน และ วี-โปรย

ว่าภาพดีๆเหล่านี ้ยังไม่เคยเกิดขึ ้นที่ไหนในโลก แต่
พวกเราคนไทยเห็นภาพเหล่านี ้จนเป็ นภาพที่ชินตา
แล้ วค่ะ ”
มิสซิส เชย์ด้า ซูบาซี่ เจมมีจี ้ กล่าวว่า “ดิฉนั
รู้สกึ ประหลาดใจว่า สถิตโิ ลกหัวข้ อนี ้เกี่ยวกับอะไร
เวลาเปิ ดสถิติโลกใหม่ จะตังมาตรฐานเลยว่
้
าอย่าง
น้ อย 300 กิโลเมตร แต่ทางมูลนิธิธรรมกายท�ำให้
เห็นว่าสามารถท�ำลายมาตรฐานที่ตงไว้
ั ้ ได้ อย่างน่า
อัศจรรย์เลย คือ 400 กว่ากิโลเมตร ดิฉนั ไม่เคยเห็น
ที่ไหนมาก่อน โดยส่วนมากสถิตโิ ลกที่มีอยูแ่ ล้ ว ก็
จะมีคนไปท�ำลายสถิตเิ ดิม แต่นี่ถือเป็ นสถิตใิ หม่
ล่าสุด ซึง่ ยังไม่เคยมีการบันทึกเอาไว้ คะ่
ดิฉนั มาเมืองไทยเป็ นครัง้ แรก

รู้สกึ ตื่นเต้ น

กัลฯ เมตตา สุวชิตวงศ์ ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ธดุ งค์
ธรรมชัยและกรรมการผู้จดั การบริ ษัทโฆษณา ดีเอ็มแอนด์
เอส แอดเวอร์ ไทซิง่
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วอลเปเปอรวันพระ
จาก www.dmc.tv

ใหตรึกระลึกถึงธรรมะแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจา

ใหคุณดาวนโหลดฟรี

มิสซิส เชย์ด้า ซูบาซี่ เจมมีจี ้ อายุ 45 ปี
ผู้ตรวจสอบคุณวุฒิของกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ ดประจ�า
ประเทศตุรกี ผู้แทนมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ กินเนสส์
เวิลด์ เรคคอร์ ด ให้ กบั มูลนิธิธรรมกาย

มาก อดทนรอไม่ไหวแล้ วว่าจะมีอะไรแปลกใหม่
เกิดขึ ้น ทังในเรื
้ ่ องสมาธิ เรื่ องพระภิกษุสงฆ์ ดิฉนั ไม่
เคยสัมผัสเรื่ องราวแบบนี ้มาก่อนเลยค่ะ”

ÍÂ‹ÒÅ×Á!...
µÔ´µÒÁ¢‹ÒÇÊÒÃ
§Ò¹ºØÞµ‹Ò§æ ä´Œ¨Ò¡
www.dmc.tv ¹Ð¤Ð

"กิ จ กรรมครั ง้ นี ม้ ิ ใ ช่ เ พี ย งจะเป็ นการเดิ น
เท้ า บนกลี บ ดอกไม้ ที่ ย าวที่ สุด ในโลกเท่ า นัน้ แต่
ยังเป็ นการแสดงให้ ชาวโลกทัง้ หลายได้ เห็นความ
มานะพยายามของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ใ นพระพุ ท ธ
ศาสนาที่ ต้อ งการสื่อให้ เห็นถึงสันติสุขที่ เกิ ดจาก
การปฏิบตั ิธรรมเพื่อสร้ างสรรค์ให้ เกิดสันติภาพอัน
ไพบูลย์ให้ แก่โลกอย่างแท้ จริ งต่อไป"
www.kalyanamitra.org
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ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาท รุนเขาพรรษา 1 แสนรูปทั่วไทย
ตอน...ปาฏิหาริย ในศูนยกลางกาย เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิ ทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผมพระธรรมทายาท ภูริพงศ์ สีลมงฺคโล
อายุ 21 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาท จากศูนย์
ปฏิบตั ธิ รรมสวนล�าดวนสวรรค์ ต.โพนทอง อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ กราบรายงานตัวด้ วยดวงใจที่ใสสว่าง
ครับ
ก่อนมาบวช ผมเป็ นช่างประกอบชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ประจ�าบริ ษัทแห่งหนึง่ รวมเงินเดือน
และโอทีแล้ ว สามารถเลี ้ยงตัวเองได้ สบายๆ ครับ
ผมอาศัยอยูก่ บั โยมน้ าและโยมยาย เพราะโยมพ่อ
โยมแม่เสียชีวิตตังแต่
้ ผมยังเป็ นเด็กครับ ตอนเรี ยน
มัธยมคุณครู ของผมเป็ นลูกศิษย์วดั พระธรรมกาย
คุณครูจะให้ นกั เรี ยนนัง่ สมาธิ 5 นาทีก่อนเรี ยน
หนังสือครับ เวลานัง่ ผมจะรู้สกึ เย็นใจ สบายใจ ผม
เลยชอบนัง่ แล้ วก็เอาไปหัดนัง่ เองด้ วย นอกจากนี ้
ผมต้ องไหว้ พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนด้ วยครับ
ผมคิดว่าเราต้ องสวดสรรเสริ ญพระพุทธเจ้ า เพราะ
ถ้ าไม่มีทา่ น เราจะไม่ได้ ถือศีล โลกเราก็จะวิบตั คิ รับ
วันหนึง่ โยมน้ าโทรมาบอกข่าว ว่ามีโครงการ
บวชแสนรูป ตอนนันใจผมคิ
้
ดเป็ นสองฝั่ งครับ คือ
ใจหนึง่ ก็อยากบวช อีกใจหนึง่ ก็อยากรวยอยาก
ท�างาน แต่สงสัยบุญจะน�าพา เพราะจูๆ่ งานที่ท�า
ประสบปั ญหา พอเปลี่ยนงานใหม่ก็เจอปั ญหาอีก
ท�าให้ ผมคิดอยากบวช อยากได้ บญ
ุ เผื่อชีวิตจะ
สดใสขึ ้นครับ

พระธรรมทายาท ภูริพงศ์ สีลมงฺคโล
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมสวนล�าดวนสวรรค์ จ.กาฬสินธุ์

ก่อนที่ผมจะมาเข้ าโครงการ ในใจมันมุง่ มัน่
ว่าถ้ าบวชครบ 15 วันเมื่อไหร่จะสึก แต่พอได้ บวช
จริ งๆ ได้ เรี ยนรู้อะไรเยอะมาก ยิ่งได้ นงั่ สมาธิ จิตใจ
ยิ่งสงบ ท�าให้ ผมอยากบวชนานๆ อยากให้ โยมพ่อ
โยมแม่ที่เสียไปแล้ วได้ บญ
ุ เยอะๆ แล้ วผมก็มีใจ
อยากศึกษาเรื่ องนรก-สวรรค์ ให้ เห็นจริ งกันไปเลย
ครับ
ผมนัง่ สมาธิได้ สบายๆ ตังแต่
้ ตอนเป็ นนาค
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ภาพวาดจากประสบการณ์ภายในของ
พระธรรมทายาท ภูริพงศ์ สีลมงฺคโล

พระธรรมทายาท ภูริพงศ์ สีลมงฺคโล
ในท่า Peace Position

แล้ วครับ แม้ บางครัง้ จะฟุ้งบ้ าง แต่ผมก็ชอบนัง่ มี
เวลาว่างเป็ นนัง่ พอนัง่ บ่อยๆ จิตก็สงบ วันหนึง่
ผมนัง่ ตามเสียงของหลวงพ่อ โดยเอาใจมาไว้ ใน
ศูนย์กลางกาย และนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
สักพักก็สมั ผัสได้ ถงึ ความเงียบ รู้สกึ ว่าใจมันนิ่งลง
เรื่ อยๆ และสงบมาก จูๆ่ ก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ขึ น้ มานั่ง สมาธิ อ ยู่ใ นศูน ย์ ก ลางกายของผม
ท่านมีกายเป็ นสีเหลือง ใหญ่ประมาณ 1 ฝ่ ามือ แม้
จะเห็นลางๆ แต่ร้ ูสกึ ดีมากเลยครับ

บุญตัดกิ่งไม้ ก็เหมือนในตัวจะแผ่ความสว่างออก
มาได้ ด้วย พอเล่าให้ พระอาจารย์ฟังท่านก็สอนให้
มองนิ่งๆ ตรงกลางเศียรขององค์พระ พอท�าตาม
ผมรู้สกึ เหมือนจะทะลุองค์พระลงไปได้ ครับ ทีแรก
ตกใจมาก แต่พอวางเฉยได้ คราวนี ้บางทีเหมือน
ผมเข้ าไปนัง่ อยูใ่ นตัวท่าน และบางทีก็เหมือนท่าน
นัง่ อยูใ่ นตัวผม เวลาสวดมนต์องค์พระก็จะแผ่คลุม
สวน คลุมศาลา คลุมพระธรรมทายาทไว้ ได้ หมด
เลย แล้ วเวลาพระอาจารย์สวดให้ พรองค์พระก็ยิ่ง
สว่าง ผมรู้สกึ ว่ามีองค์พระอยูก่ บั ตัวตลอดเวลา
เหมือนเรามีสตางค์ติดกระเป๋ าไม่ว่าจะหลับตาหรื อ
ลืมตาสตางค์ก็ยงั อยูค่ รับ แล้ วตอนนี ้องค์พระก็สวย
เหมือนเพชร ขยายได้ หดได้ ถ้ าเมื่อไหร่ผมเข้ าไปอยู่
ในตัวท่าน ผมจะสามารถอัญเชิญหลวงปู่ หลวงพ่อ
ทังสอง
้
และคุณยายอาจารย์ฯ มาอยูใ่ นศูนย์กลาง
กายของผมได้ ด้วยครับ

จนมาถึงวันบรรพชา ในช่วงที่ได้ นงั่ สมาธิ
ผมก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ากายสีเหลืองอีก แต่
พอท�าใจนิ่งๆ ไม่คดิ อะไร ท่านก็คอ่ ยๆ ประจักษ์ ขึ ้น
ใสขึ ้น แล้ วในท้ องก็สว่างอย่างบอกไม่ถกู ตอนนัน้
เหมือนใจอยูแ่ ต่กบั ความสบายในตัว ถ้ ามีใครมาตี
รันฟั งแทงหรื อท�าอะไรกัน ผมก็ไม่สนแล้ ว ไม่เอา
อะไรแล้ วทังนั
้ น้ เพราะรู้สกึ อิ่มข้ างใน มีจิตใจที่เบิก
บานเหนือค�าบรรยาย ผมว่าเป็ นปาฏิหาริ ย์ที่ได้ เห็น
พระแบบนี ้ครับ ขนาดผมไปช่วยพระอาจารย์รับ

หลวงพ่อครับ ตอนเป็ นฆราวาสแม้ ผมจะ
ชอบนั่งสมาธิ และชอบสวดมนต์ แต่ก็ยังโมโหร้ าย
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มาก แต่พอได้ บวช ได้ เห็นองค์พระ ความรู้สกึ
เหมือนสว่างไปทังโลก
้
ผมรู้สกึ ดีกบั ทุกคน ไม่โมโห
ร้ ายอีกแล้ วครับ ผมจะตังใจฝึ
้ กฝนตนเองให้ เป็ น
พระแท้ จะอยูร่ ับกฐิ น ออกเดินธุดงค์ธรรมชัย ผม
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ นอย่างสูงครับ ที่
สอนให้ หยุดใจที่ศนู ย์กลางกาย ท�าให้ ผมได้ พบกับ
ปาฏิหาริ ย์ในชีวิต ถ้ าไม่มีหลวงพ่อ ผมคงไม่มีวนั
นี ้ ผมขอให้ หลวงพ่อออกมาสอนทุกๆคนอย่างนี ้ไป

นานๆ นะครับ เพราะผมชอบฟั งหลวงพ่อสอน เวลา
หลวงพ่อพูด เสียงจะนุม่ เป็ นเอกลักษณ์นา่ ฟั งมาก
ครับ ผมจะขอปฏิบตั ติ ามค�าสอนของหลวงพ่อทุก
อย่าง จะบวชอย่างมีคณ
ุ ค่า เพื่อจะได้ ไม่เป็ นหนี ้
ญาติโยม ไม่เป็ นหนี ้พระพุทธศาสนา แต่จะเป็ นพระ
แท้ ด�ารงไว้ ซงึ่ พระพุทธศาสนาตลอดไปครับ

๑๘
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ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาท รุนเขาพรรษา 1 แสนรูปทั่วไทย
ตอน...สุขจริงๆ ไมตองพึ่งสิ่งรอบกาย เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิ ทยา
กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผมพระธรรมทายาทวสันต์ ฐานวิปโุ ล
อายุ 21 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาท จากศูนย์อบรม
เยาวชนแก่นตะวัน อ.บ้ านฝาง จ.ขอนแก่นครับ
ก่อนมาบวช ผมเป็ นช่างตรวจเช็คและซ่อม
บ�ารุงมอเตอร์ ครับ
แล้ วตังแต่
้ เกิดผมเคยมาวัด
พระธรรมกายประมาณ 4 ครัง้ โดยมีโยมป้าเป็ น
กัลยาณมิตร สมัยยังเป็ นวัยรุ่นโยมป้าเคยพูดกับ
ผมว่า “ป้าไม่มีลกู ชาย ถ้ าโตขึ ้นบวชให้ ป้านะ” ผม
ก็บอกโยมป้าว่า “ถ้ าอายุ 21 ปี เกณฑ์ทหารไม่ตดิ
ผมจะบวชให้ เลย” ปี นี ้ผมเกณฑ์ทหารไม่ตดิ ครับ ก็
เลยตัดสินใจลางานมาบวชให้ โยมพ่อ,โยมแม่,โยม
ยายและโยมป้าครับ
โครงการของหลวงพ่อ สอนแต่เรื่ องดีๆ ทังนั
้ น้
เลยครับโดยเฉพาะเรื่ องพระคุณพ่อแม่ ท�าให้ ผมได้
นึกทบทวนว่าตลอด 21 ปี ที่ผา่ นมา นอกจากจะไม่
ค่อยได้ ท�าอะไรตอบแทนท่านแล้ ว...บางทียงั ท�าให้
ท่านเสียใจอีก ไม่ร้ ูวา่ ชาตินี ้จะทดแทนบุญคุณ ได้
หมดมัย�
แต่พอรู้วา่ การบวชเป็ นการทดแทนคุณ
ได้ ดีที่สดุ ทางหนึง่ ผมก็เลยตังใจบวชมาก
้
ซึง่ ผม
ได้ ตงใจฝึ
ั ้ กฝนตัวเองทุกอย่าง ตังใจรั
้ กษาศีล และ
ตังใจนั
้ ง่ สมาธิทกุ วันด้ วยครับ
ตอนแรกที่ต้องนัง่ นานๆ ผมรู้สกึ ปวดเมื่อย
ไปหมดเลยครับ แต่ผมก็พยายามนัง่ และหาเวลา

พระธรรมทายาทวสันต์ ฐานวิปโุ ล
ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน อ.บ้ านฝาง จ. ขอนแก่น

นัง่ เพิ่มเติมเองอีกด้ วยแล้ วผมก็เริ่ มมีประสบการณ์
แปลกๆ บางทีก็ร้ ูสกึ ว่าตัวมันยืดได้ หดได้ บางทีหด
จนเล็กเท่ากับนิ ้วหัวแม่มือเลยครับ แล้ วถ้ าวันไหน
ใจนิ่งดีก็จะเห็นแสงสว่างขึ ้นมาตรงหน้ าครับ
วันหนึง่ ผมนัง่ โดยนึกถึงดวงแก้ ว ถ้ ารู้ตวั ว่า
ฟุ้งผมก็จะดึงใจมาไว้ ที่กลางท้ อง นัง่ ไปเรื่ อยๆ ใจ
มันก็โล่ง ว่าง จูๆ่ ก็นิ่งไปเลยครับ แล้ วก็มีอาการวูบ
เหมือนคนก�าลังจะหลับ แล้ วก็เห็นแสงสว่างส่องมา
ตรงหน้ า พอดูความสว่างไปเรื่ อยๆ ก็เห็นดวงแก้ ว
ใสๆ อยูต่ รงกลางท้ องครับ แต่ผมยังคงมองแสงที่
ส่องอยูข่ ้ างหน้ า แล้ วแสงนันก็
้ คอ่ ยๆ ก่อตัวเป็ นรูป
๑๙
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ร่างขององค์พระ สว่างขึ ้นเรื่ อยๆ ผมแปลกใจมาก
หัวใจเต้ นตุ๊บๆเลย แต่ก็พยายามไม่คดิ อะไร คิดแต่
ว่าเราจะนิ่งให้ นานๆ ให้ นานที่สดุ แล้ วผมก็นกึ ให้
องค์พระมาอยูใ่ นกลางท้ องได้ ครับ สักพักภาพท่าน
ก็ชดั ขึ ้นครับ แล้ วก็มีประกายแสงออกมาจากองค์
พระ ปื ด้ ...ออกมาเป็ นระลอกๆ เป็ นชุดๆ เหมือน
คลื่นน� ้า พอระลอกคลื่นกระทบถูกตัวจะรู้สกึ สดชื่น
แล้ วก็เย็นสบายไปทุกรูขมุ ขนเลยครับ หลวงพ่อ
ครับ ผมเห็นองค์พระแบบนี ้แค่สองครัง้ มาช่วงนี ้
ผมเห็นแต่ดวงแก้ วครับ ดวงแก้ วของผมใหญ่เท่า
ลูกมะนาว มีข้างในใสเหมือนแก้ ว ตรงขอบนอก
เป็ นแสงสว่าง แล้ วตรงกลางดวงจะปล่อยประกาย
แสงออกมาเป็ นระลอกคลื่น...เหมือนกับตอนที่เห็น
องค์พระเลยครับ ท�าให้ ผมรู้สกึ เบิกบาน อยากยิ ้ม
เหมือนคนที่เก็บความดีใจเอาไว้ ไม่อยู่ ผมรู้สกึ มี
ความสุขมากๆ เลยครับ ความสุขที่เกิดจากการนัง่
สมาธิ เป็ นความสุขจริ งที่ไม่ต้องพึง่ สิง่ รอบกาย เรา
แค่พงึ่ ใจของตัวเองก็มีความสุขที่สดุ ได้ แล้ วครับ
หลวงพ่อครับ ตอนแรกที่เขียนใบสมัครบวช
ต้ องตอบค�าถามหลายข้ อ ค�าถามข้ อสุดท้ ายถาม
ว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไร...ตอนนัน้ ผมตอบได้
อย่างเต็ม ปากเต็มค�าว่า ไม่ร้ ู แต่วนั นี ้ผมรู้แล้ วนะ
ครับ ถ้ าผมเจอค�าถามนี ้อีก ผมจะตอบว่า...ผม
เกิดมาเพื่อสร้ างบุญสร้ างบารมี และตอบแทนผู้มี
พระคุณครับ ผมต้ องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ
เป็ นอย่างสูงที่ท�าให้ ผมรู้จกั เป้าหมายชีวิต เวลา
ผมดูรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั น ผมจะรู้สกึ
อยากนัง่ สมาธิได้ เก่งๆ
เหมือนหลวงพ่อจังเลย
ครับ เพราะผมอยากระลึกชาติได้ แล้ วผมก็เป็ น
พระอีกรูปหนึง่ ...ที่ปลื ้มหลวงพ่อเอามากๆ รอยยิ ้ม
ของหลวงพ่อมีความเป็ นกันเองสูง เห็นแล้ วท�าให้
มีความสุขครับ หลวงพ่อครับ ตอนนี ้ผมเริ่ มลังเล
ครับ ตอนแรกผมกะจะบวชจนจบโครงการ จะอยู่
รับกฐิ นและเดินธุดงค์ธรรมชัย แต่พอรู้เป้าหมาย
ชีวิตแล้ ว ผมก็เริ่ มถามโยมแม่วา่ “โยมแม่ดแู ลตัว
เองได้ มยั� ถ้ าพระคิดจะบวชต่อ” โยมแม่ทา่ นตอบ

พระธรรมทายาท วสันต์ ฐานวิปโุ ล ในท่า Peace Position

ภาพวาดจาก
ประสบการณ์ภายในของ
พระธรรมทายาท วสันต์ ฐานวิปโุ ล

ว่า “ไม่ต้องห่วงทางแม่เลย ถ้ ามีบญ
ุ ก็บวชให้ นานๆ
ดีแล้ ว” ผมจึงคิดว่า ถ้ ามีโอกาส ผมจะอยูช่ ว่ ยหลวง
พ่อฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนา โดยจะบวชไปนานๆ แบบ
วันต่อวัน ชาติตอ่ ชาติครับ
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ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาท รุนเขาพรรษา 1 แสนรูปทั่วไทย
พระธรรมทายาทสมชาย อินฺทโชโต เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิ ทยา
กราบแทบเท้ าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผมพระธรรมทายาท สมชาย อินฺทโชโต
อายุ 55 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาท จากศูนย์อบรม
วัดพระธรรมกาย ระเบียง 3 กลุม่ 5 ครับ
หลวงพ่อครับ เมื่อ 28 ปี ก่อน ผมเคยบวช
เป็ นธรรมทายาท รุ่นที่ 12 ที่วดั พระธรรมกาย ตังแต่
้
บวชครั ง้ นัน้ ก็ มี วิ ช ชาธรรมกายอยู่ใ นหัว ใจเสมอ
ครับ หลังจากบวชแล้ ว ชีวิตก็ดีขึ ้นเรื่ อยๆ เพราะ
บุญบวช ล่าสุดได้ ท�างานในต�าแหน่งซีเหนี่ย-แอด
ไวซ์เซอร์ หรื อที่ปรึกษาอาวุโสบริ ษัทรับเหมาติดตัง้
ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ครับ ที่ผา่ นมาผมไม่คอ่ ยมี
โอกาสได้ มาวัดพระธรรมกายสักเท่าไหร่ เพราะต้ อง
ย้ ายตัวเองไปตามไซด์งานก่อสร้ าง ขึ ้นเหนือล่องใต้
อยูไ่ ม่เป็ นหลักเป็ นแหล่ง แต่ผมไม่เคยลืมค�าสอน
ของหลวงพ่อทังสอง
้
ไม่เคยทิ ้งการนัง่ สมาธิและมัก
จะไปท�าบุญตามวัดที่อยูใ่ กล้ ๆ กับที่พกั เป็ นประจ�า
ครับ
ถึงแม้ ผมจะเคยบวชแล้ ว แต่ผมก็มีความคิด
ที่อยากจะบวชอีก แล้ วความคิดนี ้ก็วนเวียนอยูใ่ น
หัวของผมมานานกว่า 5 ปี แต่ที่ยงั บวชไม่ได้ เพราะ
ติดภาระเรื่ องงาน และเป็ นห่วงโยมแม่ครับ แต่ปี
นี ้ทุกอย่างลงล็อค เพราะหลานๆ มีหน้ าที่การงาน
ลงตัว สามารถเป็ นที่พงึ่ ให้ โยมแม่ได้ แล้ วสงสัยบุญ
จะได้ ชอ่ งครับ เพราะจูๆ่ คนรู้จกั ก็มาพูดเตือนสติวา่
“ถ้ าไม่บวชตอนนี ้ แล้ วจะบวชตอนไหน ใครก็สร้ าง
๒๒

พระธรรมทายาทสมชาย อินฺทโชโต
วัดพระธรรมกาย ระเบียง 3

กุศลให้ เราไม่ได้ เราต้ องสร้ างเอง” พอคิดได้ ผม
ก็ตดั สินใจ ยื่นใบลาออก สละต�าแหน่ง สละความ
สะดวกสบายทางโลก เดินหน้ ามาบวชในโครงการ
1 แสนรูปทันทีครับ
หลวงพ่อครับ ผมรู้สกึ อายหลวงพ่อจังครับ ที่
ผมนัง่ สมาธิมาตลอด 20 กว่าปี แล้ ว แต่ยงั ไม่เคย
เห็นพระธรรมกายเลยสักครัง้ ครับ แล้ วพอมาบวช
ต้ องนัง่ กับพื ้นและไม่มีที่พิง ขอสารภาพว่าสอง
สามวันแรก รู้สกึ เหมือนถูกทรมาน ทังปวดทั
้
งเมื
้ ่อย
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ภาพวาดจากประสบการณ์ภายในของ
พระธรรมทายาทสมชาย อินฺทโชโต

ตึงๆ ตื ้อๆ ที่สมอง แถมยังโดนยุงกัดอีก แต่ผมรู้วา่
เราต้ องเข้ าถึงสมาธิให้ ได้ เพราะถ้ ามีสมาธิเมื่อไหร่
อาการแบบนี ้จะหายไป ผมฝึ กจิตแบบง่ายๆ ตาม
ที่หลวงพ่อสอน โดยก�าหนดจิตให้ อยูใ่ นกลางท้ อง
นัง่ ไปเรื่ อยๆ จนชิน ผ่านไปประมาณ 1 อาทิตย์ จิต
ก็นิ่ง เริ่ มรู้สกึ สบาย สบายถึงขันลื
้ มไปเลยว่าเคย
เมื่อย หลวงพ่อครับ เวลาที่นงั่ สมาธิถ้าถึงจุดๆ หนึง่
ผมจะรู้สกึ บ่อยๆ ว่าใจมันนิ่งจนแน่น แบบว่าตัวจะ
ตรงเหมือนถูกตรึงเอาไว้ ข้ างในก็สว่างพรึบ หรื อ
บางทีก็เห็นเป็ นจุดสว่างเล็กเท่าหัวเข็มหมุด และ
มักจะรู้สกึ เหมือนตัวเองถูกคลุมด้ วยอะไรบางอย่าง
ครับ พอได้ ยินพระธรรมทายาทรูปอื่นๆ เขียนผล
การปฏิบตั ธิ รรมมาเล่าให้ หลวงพ่อฟั ง ผมก็อยาก
เห็นแบบท่านบ้ าง ผมเลยไปอธิษฐานกับหลวงปู่ ขอ
ให้ ผมได้ เห็นองค์พระแบบพระธรรมทายาทรู ปอื่นๆ
บ้ างครับ หลวงปู่ ท่านศักดิ์สทิ ธิ์มาก เพราะในรอบ
ค�่า ผมนัง่ สมาธิไปตามปกติ โดยก�าหนดจิตเฉยๆ ที่
ศูนย์กลางกาย สักพักก็นิ่ง หูเหอไม่ได้ ยินอะไรเลย
ครับ มีแต่ความสว่างเป็ นจุดเท่าหัวเข็มหมุดอยูต่ รง
กลางท้ อง พอเคลิ ้มๆ ก็เห็นเศียรพระขึ ้นมาเลยครับ
ท่านผุดขึ ้นมาชัดมากๆ ทีแรกเห็นเป็ นสีทองก่อน
แล้ วก็คอ่ ยๆสูงขึ ้นๆ กลายเป็ นสีขาวใสๆ ตัวท่านก็
ขยายใหญ่ขึ ้น แขนก็ใหญ่ขึ ้น ขาก็ใหญ่ขึ ้น ใหญ่ไม่

พระธรรมทายาทสมชาย อินฺทโชโต
ในท่า Peace Position

ยอมหยุด ใหญ่จนเลยตัวผมออกไปเลยครับ ตอน
นันผมมี
้
สมาธิมาก ตัวก็ยงั ตังตรง
้
จิตก็นิ่งสงบอยู่
ในศูนย์กลางกาย และรู้สกึ เหมือนนัง่ อยูท่ า่ มกลาง
แสงขาวๆ นวลๆ เต็มไปหมด มีความสุขมากเลย
ครับ ตังแต่
้ นนมา
ั ้ ทุกครัง้ ที่นงั่ ผมจะรู้สกึ แบบนี ้เป็ น
ประจ�าเลยครับ
หลวงพ่อครับ ที่หลวงพ่อสอนให้ เป็ นพระแท้
ผมเข้ าใจนะครับ ว่าเราต้ องเป็ นพระที่นา่ เคารพทัง้
ภายในและภายนอก เวลาญาติโยมกราบไหว้ จะ
ได้ กราบพระสงฆ์แท้ ๆ ที่มีศีล มีวินยั ไม่ใช่กราบลูก
ชาวบ้ านที่หม่ ผ้ าเหลืองครับ ผมดีใจที่ได้ กลับมา
บวชอยูท่ ี่วดั พระธรรมกาย แล้ วผมก็ทงปลื
ั ้ ้มทังทึ
้ ง่ ที่
เห็นหลวงพ่อท�าเพื่อพระพุทธศาสนามาก ถึงขนาด
นี ้ ผมอยากมีโอกาสช่วยหลวงพ่อเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา ผมจะเดินหน้ าสร้ างความดีอย่างสุดก�าลัง
จะเชิดชูพระพุทธศาสนาให้ สงู ส่ง และจะขอมีหลวง
พ่อเป็ นครูบาอาจารย์ของผมตลอดไปนะครับ
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สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ
สัมมาทิ ฏฐิ หมายถึง มี ความเห็นชอบ
เห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรม

สัมมาทิฏฐิ

สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ ได้ แก่
1. ทานที่ให้ แล้ วมีผลจริ ง
2. ยัญที่ท�าแล้ วมีผลจริ ง
3. การเซ่นสรวงหรื อการบูชามีผลจริ ง
4. วิบากแห่งกรรมดีกรรมชัว่ มีผลจริ ง
5. โลกนี ้มีจริ ง
6. โลกหน้ ามีจริ ง
7. มารดามีคณ
ุ จริ ง
8. บิดามีคณ
ุ จริ ง
9. สัตว์ที่ผดุ เกิดขึ ้นมีจริ ง
10. พระอรหันต์ผ้ ู สามารถรู้แจ้ ง
โลกนี ้โลกหน้ ามีอยูจ่ ริ ง
สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ
สัมมาทิฏฐิ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน
อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ว่า
"ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
สมบัตแิ ห่งการงานทาง
ใจ 3 อย่าง ที่มีความตังใจเป็
้
นกุศล ย่อมมีสขุ เป็ น
ก�าไร มีสขุ เป็ นวิบาก คือ เป็ นผู้ไม่โลภอยากได้ ของ
ผู้อื่นประการ 1 เป็ นผู้ไม่มีจิตคิดปองร้ ายต่อคนอื่น
ประการ 1 เป็ นผู้มีความเห็นชอบ มีความเห็นไม่
วิปริ ตว่า ทานที่ให้ แล้ วมีผล การเซ่นสรวงมีผล การ
บูชามีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่บคุ คลท�าดีท�าชัว่ มี
อยู่ โลกนี ้มีอยู่ โลกหน้ ามีอยู่ มารดามีอยู่ บิดามี
อยู่ สัตว์ทงหลาย
ั้
ผู้เป็ นโอปปาติกะมีอยู่ สมณ

พราหมณ์ผ้ ดู �าเนินไปโดยชอบ ผู้ปฏิบตั ชิ อบ ผู้ท�า
โลกนี ้และโลกหน้ าให้ แจ้ งชัดด้ วยปั ญญา
อัน
ยิ่งด้ วยตนเอง แล้ วสอนผู้อื่นให้ ร้ ูตาม มีอยูใ่ นโลก
ประการ 1 ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
สมบัติแห่งการ
งานทางใจ 3 อย่าง อันมีความตังใจเป็
้
นกุศล ย่อม
มีสขุ เป็ นก�าไร มีสขุ เป็ นวิบาก อย่างนี ้แล"
*การที่เราจะได้ มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ
และนิพพานสมบัติ เบื ้องต้ นจะต้ องมีสมั มาทิฏฐิ
10 ประการ สัมมาทิฏฐิ หมายถึง มีความเห็นชอบ
เห็นถูกต้ องตามท�านองคลองธรรม เห็นว่าทานที่ให้
แล้ วมีผลจริ ง ยิ่งให้ ทานกับ ทักขิไณยบุคคลย่อม
เกิดผลอันไพบูลย์ และการให้ ยงั สามารถก�าจัด
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ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตวั ออกจากใจได้ ขณะ
เดียวกันก็เป็ นการเพิ่มพูนความปรารถนาดีต่อกัน
ระหว่างผู้ให้ กบั ผู้รับ ซึง่ จุดหมายที่แท้ จริ ง เพื่อมุง่ ให้
เราเป็ นคนไม่ตระหนี่ ไม่เห็นแก่ตวั นัน่ เอง
ยัญที่ท�าแล้ วมีผลจริ ง ค�าว่ายัญมีความหมาย
หลายอย่าง ในที่นี ้หมายถึงการท�าสังคมสงเคราะห์
เมื่อเราสงเคราะห์คนที่ด้อยโอกาส ท�าให้ เขากลาย
เป็ นผู้ได้ โอกาส ตัวเราก็ปลื ้มปี ติที่ได้ ชว่ ยเหลือเพื่อน
ร่วมโลก และยิ่งได้ อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรผู้
ประพฤติธรรม เราจะยิ่งปลื ้มปี ติ เพราะได้ ให้ อายุ
พระพุทธศาสนา ให้ ทา่ นมีโอกาสท�าหน้ าที่ของท่าน
อย่างแท้ จริ ง คืองานสอนศีลธรรม แก่ชาวโลก นับ
เป็ นสิง่ ที่สมควรท�าอย่างยิ่ง เพราะหากโลกนี ้ขาด
สมณะแท้ ผู้คอยปลูกฝั งชาวโลกให้ มีสมั มาทิฏฐิ
แล้ ว โลกจะต้ องวุน่ วายมากกว่านี ้อย่างแน่นอน
การเซ่นสรวงหรื อการบูชามีผลจริ ง การบูชา
คือ การน�าสิง่ ของที่สมควรไปสักการะ หรื อมอบให้
ผู้ที่ควรบูชา ซึง่ เป็ นบุคคลที่ได้ ท�าคุณงามความดีทงั ้
แก่ตนและผู้อื่น จุดมุง่ หมายของการบูชา เพื่อแสดง
ความกตัญญูกตเวที ผู้มีพระคุณต่อเรา เป็ นการ
ยอมรับนับถือ ประกาศเกียรติคณ
ุ ของท่านเหล่านัน้
ให้ โลกรู้ และยึดไว้ เป็ นแบบอย่าง เป็ นการส่งเสริ ม
ให้ เกิดก�าลังใจในการท�าความดียิ่งๆ ขึ ้นไป และการ
บูชาบุคคลผู้ควรบูชา ถือเป็ นมงคลอันสูงสุดอย่าง
หนึง่ ในชีวิตอีกด้ วย
วิบากแห่งกรรมดีกรรมชัว่ มีผลจริ ง กรรม
แปลว่า การกระท�าโดยเจตนา คือการกระท�าทาง
กาย วาจา และใจ ไม่วา่ ดีหรื อชัว่ ที่เกิดจากความ
ตังใจของผู
้
้ กระท�า ถือว่าเป็ นกรรมทังสิ
้ ้น มนุษย์ทกุ
คนล้ วนปรารถนาความสุข การที่เราตังใจศึ
้ กษา
วิชาการต่างๆ นัน้ เพื่อเป็ นเครื่ องมือสร้ างความ
มัน่ คงและความสุขให้ กบั ชีวิต แต่หากไม่ร้ ูเรื่ องกฎ
แห่งกรรม ก็อาจจะน�าความรู้ที่ศกึ ษามาใช้ ในทาง
ที่ผิด หากเข้ าใจเรื่ องกฎแห่งกรรมดีแล้ ว เราจะได้

เลือกท�าแต่ความดี ละเว้ นจากความชัว่ และบาป
อกุศลทุกชนิด
โลกนี ้มีจริ ง โลกตามหลักพระพุทธศาสนามี
ความหมาย กว้ างมาก คือ ครอบคลุมไปถึง 3 เรื่ อง
ตังแต่
้ สตั วโลก หมายถึง จิตใจของหมูส่ ตั ว์ทงหลาย
ั้
ขันธโลกหรื อสังขารโลก หมายถึง สังขารร่างกาย
ขันธ์ 5 ของคนและสัตว์ทกุ ชนิดที่ประกอบด้ วยกาย
และใจ และโอกาสโลก หมายถึง สถานที่สตั วโลก
ได้ อยูอ่ าศัย และที่ท�ามาหากิน รวมถึงบรรยากาศ
รอบตัวด้ วย
เนื่องจากโลกมีความส�าคัญต่อเรา เพราะ
ท�าให้ เราได้ อาศัยสร้ างบารมี และโลกใบนี ้ก็เป็ น
โลกแห่งการแสวงบุญ ไม่ใช่โลกแห่งการเสวยบุญ
ดังนันเราจะต้
้
องเร่งรี บสัง่ สมบุญกุศลให้ มากๆ ไม่
ประมาทหลงไปท�าบาปอกุศลอีกต่อไป ต้ องใช้ เวลา
ที่มีอยูอ่ ย่างจ�ากัดนี ้ท�าความดีให้ เต็มที่
สัมมาทิฏฐิ ประการต่อไป คือ โลกหน้ ามีจริ ง
หมายถึง เชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจริ ง ไม่ได้
ขาดสูญ หากจะสูญ ก็สญ
ู เฉพาะสังขารร่างกายนี ้
เท่านัน้ แต่ถ้ายังไม่หมดกิเลส เราจะได้ รูปกายใหม่
ที่มีใจดวงเดิมเข้ าไปครอง จะไปเป็ นอะไรนัน้ ย่อม
ขึ ้นอยูก่ บั บุญและบาปที่ได้ ท�าไว้ ในภพชาตินี ้ เพราะ
กรรมจะเป็ นเครื่ อง แบ่งแยกสัตว์ให้ แตกต่างกัน
เมื่อเข้ าใจเช่นนี ้ จะได้ เตรี ยมตัวตายให้ ถกู หลักพุทธ
วิธี เป็ นการเตรี ยมตัวเดินทางไปสูโ่ ลกหน้ าอย่าง
ปลอดภัยและมีชยั ชนะ
มารดามีคณ
ุ จริ ง ถ้ าหากเรามีความเห็นที่ถกู
ต้ องว่า มารดามีคณ
ุ ต่อเราอย่างน้ อย 3 ประการ คือ
ให้ ชีวิตแก่บตุ ร ให้ ต้นแบบร่างกายที่เป็ นมนุษย์ ซึง่
เหมาะต่อการท�าความดี และให้ ต้นแบบทางจิตใจ
แก่บตุ ร โดยสรุปคือ ท่านได้ เปิ ดโลกให้ บตุ ร ฉะนัน้
เราย่อมต้ องหาโอกาสตอบแทนคุณท่านอย่างเต็มที่
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บิดามีคณ
ุ จริ ง โดยทัว่ ไปบิดามีพระคุณต่อ
บุตร 3 ประการ เช่นเดียวกับมารดา แต่มกั มีผ้ ู
สงสัยว่า บิดาที่ไม่ได้ ให้ การเลี ้ยงดูบตุ ร ไม่ได้ ท�า
หน้ าที่ของความเป็ นพ่อนัน้ จะยังมีคณ
ุ ต่อลูกหรื อ
ไม่ หลวงพ่อขอตอบ แทนพ่อทุกคนว่า ท่านมีคณ
ุ
ต่อเรามาก เพราะเราต้ องเกิดแบบชลาพุชะ คือ เกิด
ในครรภ์ จ�าเป็ นจะต้ องอาศัยพ่อและแม่เป็ นผู้ให้
ก�าเนิด โดยเริ่ มที่พอ่ ก่อที่แม่ แล้ วกลายมาเป็ นเรา
จะขาดบิดาไม่ได้ ดังนันถ้
้ าไม่มีพอ่ เราก็ไม่อาจเกิด
มาได้ ในเมื่อท่านอนุญาตให้ เป็ นทางผ่านเพื่อให้ เรา
มาเกิดเป็ นมนุษย์ เพื่อสร้ างบารมี เช่นนี ้นับว่ามีบญ
ุ
คุณอย่างเหลือล้ นแล้ ว
สัตว์ที่ผดุ เกิดขึ ้นมีจริ ง คือ เกิดแบบไม่
ต้ องอาศัยครรภ์มารดา สัมมาทิฏฐิ ข้อนี ้เป็ นสิง่ ที่
วิทยาศาสตร์ ยงั พิสจู น์ไม่ได้ ต้ องอาศัยหลักพุทธ
ศาสตร์ คือ ศาสตร์ แห่งใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านัน้

ถึงจะรู้วา่ ชาวสวรรค์หรื อเหล่าสัตว์นรกที่ ไปเกิดใน
อบาย เขาเกิดแบบโอปปาติกะกันอย่างไร แม้ ตอน
นี ้เรายังพิสจู น์ไม่ได้ ขอให้ รับฟั งไว้ ก่อนว่า สิง่ เหล่านี ้
มีอยู่ เป็ นความจริ งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่ องความเชื่อใดๆ
สัมมาทิฏฐิ ประการสุดท้ ายคือ
สมณ
พราหมณ์ผ้ ปู ระพฤติดี ปฏิบตั ชิ อบ ชนิดที่ท�าให้ แจ้ ง
เองด้ วยความรู้ยิ่ง และประกาศโลกนี ้โลกหน้ ามีจริ ง
หมายความว่าพระอรหันต์ผ้ ู สามารถรู้แจ้ งโลกนี ้
โลกหน้ ามีอยูจ่ ริ ง ความเห็นที่ถกู ต้ องนี ้ จะน�าไปสู่
ความศรัทธาเลื่อมใส และอยากท�าบุญกับผู้หมด
กิเลส หรื ออย่างน้ อยให้ ได้ ท�าบุญกับพระสงฆ์ที่ทา่ น
ก�าลังฝึ กหัดขัดเกลาตนให้ หลุดพ้ น จากกิเลส เรา
ย่อมจะได้ บญ
ุ ใหญ่ ละโลกแล้ ว ย่อมจะมีสคุ ติโลก
สวรรค์เป็ นที่ไป
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ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
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การปฏิบตั ธิ รรม คือ การฝึ กใจให้ หยุดนิ่ง ให้
เข้ าถึงพระรัตนตรัยภายใน เข้ าถึงพุทธรัตนะ ธรรม
รัตนะ สังฆรัตนะ ทังสามอย่
้
างนี ้เป็ นสรณะ เป็ น
ที่พงึ่ ที่ระลึกที่แท้ จริ งของมวลมนุษย์ชาติ ดังนัน้
พุทธศาสนิกชนทุกคนจึงต้ องตังใจปฏิ
้
บตั ิธรรมเพื่อ
ให้ เข้ าถึงจุดนี ้ให้ ได้ จึงจะได้ ชื่อว่าเป็ นชาวพุทธ
ที่แท้ จริ งตามพุทธประสงค์ เมื่อเราต้ องการจะเข้ า
ให้ ถงึ รัตนะทัง้ ๓ เราต้ องเอาใจของเราที่คดิ แวบไป
แวบมา คิดไปในเรื่ องราวต่างๆ ทังหมด
้
น�ามาหยุด
นิ่งอยูต่ รงฐานที่ ๗ หยุดให้ ถกู ส่วนทีเดียว พอถูก
ส่วนเข้ า ไม่ช้าก็จะเห็นดวงปฐมมรรคเกิดขึ ้น เป็ น
ดวงใสบริ สทุ ธิ์ คล้ ายๆ กับดวงดาวในอากาศ หรื อ
พระจันทร์ ในคืนวันเพ็ญ หรื อพระอาทิตย์ตอนเที่ยง
วัน ใสยิ่งกว่าน� ้า ใสยิ่งกว่าน� ้าแข็งใสๆ ใสยิ่งกว่า
กระจกเงาที่สอ่ งหน้ า ใสยิ่งกว่าเพชร เป็ นความใส
บริ สทุ ธิ์ ที่ไม่มีตวั อย่างในโลก
“ปฐมมรรค” คือ จุดเบื ้องต้ นที่จะเข้ าถึงรัตนะ
ทัง้ ๓ เมื่อเราได้ เข้ าถึงจุดนี ้แล้ ว ก็เอาใจหยุดต่อไป
อีก ให้ ใจหยุดนิ่ง หยุดในหยุด นิ่งในนิ่ง อยูท่ ี่กลาง
ดวงปฐมมรรคนี ้ พอถูกส่วนเข้ า ดวงปฐมมรรคจะ
ขยายส่วนกว้ างออกไปรอบตัว จะเห็นดวงธรรม
ดวงใหม่ ผุดเกิดขึ ้นมาในกลางหยุดนิ่ง ใสกว่า
เดิม สว่างกว่าเดิม ผุดขึ ้นมาเป็ นชันๆ
้ เรี ยกว่าดวง
ศีล หยุดในกลางดวงศีล จะเห็นดวงสมาธิ ผุดขึ ้น
มาในกลางนัน้ หยุดในกลางดวงสมาธิ จะเห็นดวง
ปั ญญาผุดขึ ้นมา หยุดในกลางดวงปั ญญา จะเห็น
ดวงวิมตุ ติ หยุดในกลางดวงวิมตุ ติ จะเห็นดวงวิมตุ
ติญาณทัสสนะผุดขึ ้นมาอีกดวงหนึง่
พอหยุด อยู่ก ลางดวงวิ มุต ติ ญ าณทัส สนะ
จะเข้ าถึงกายหนึง่
ซึง่ ผุดเกิดขึ ้นมาในกลางนัน้
ลักษณะเหมือนตัวเรา ท่านหญิงก็เหมือนกับท่าน
หญิง ท่านชายก็เหมือนกับท่านชาย กายนี ้เรี ยก
ว่ากายมนุษย์ละเอียด บางครัง้ เรี ยกว่ากายฝั น คือ

ไมมอี ะไร..สายเกินไป

เมื่อเรานอนหลับสนิทดีแล้ ว เราฝั นว่าไปพบปะ
เจอะเจอเหตุการณ์ตา่ งๆ พอตื่นขึ ้นมาเราก็จ�าได้
บ้ าง ไม่ได้ บ้าง กายที่ออกไปท�าหน้ าที่ฝันนี่แหละ
คือกายมนุษย์ละเอียด เมื่อเราเอาใจหยุดเข้ าไปใน
กลางกายนี ้ มองต่อไปอีก หยุดต่อไปเรื่ อยๆ พอถูก
ส่วนกายมนุษย์ละเอียดขยายกว้ างออกไป เราจะ
พบประสบการณ์เหมือนกัน คือมีดวงธรรม ดวงศีล
ดวงสมาธิ ดวงปั ญญา ดวงวิมตุ ติ ดวงวิมตุ ติญาณ
ทัสสนะ ผุดเกิดขึ ้นมาทีละดวงๆ แต่ละดวงนันใสยิ
้ ่ง
กว่าเดิม สว่างมากกว่าเดิม พอสุดดวงวิมตุ ติญาณ
ทัสสนะ จะเข้ าถึงอีกกายหนึง่ กายนี ้สวยงามกว่า
กายมนุษย์ละเอียด มีเครื่ องประดับประดาพร้ อม
หมด เรี ยกว่ากายทิพย์ เป็ นกายมาตรฐานของสุคติ
โลกสวรรค์ ชาวสวรรค์ทงั ้ ๖ ชัน้ มีกายอย่างนี ้
พอใจหยุ ด เข้ า ไปในกลางกายทิ พ ย์ ต่ อ ไป
อีก กายทิพย์จะขยายส่วนกว้ างออกไป จะเกิ๒๗ด
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ประสบการณ์ในท�ำนองเดียวกัน คือเห็นดวงธรรม
เป็ นล�ำดับเข้ าไป แล้ วเห็นอีกกายหนึง่ เกิดขึ ้นมา
กายนี ้สวยงามมากกว่ากายทิพย์ มีเครื่ องประดับ
ประดาละเอียดประณีตหนักยิ่งขึ ้น รัศมีก็สว่างขึ ้น
เรี ยกว่ากายรูปพรหม รูปพรหมทัง้ ๑๖ ชัน้ จะต้ อง
อาศัยกายนี ้เป็ นอยู่ เป็ นกายที่อาศัยอยูใ่ นรูปภพ
พอใจหยุดเข้ าไปในกลางกายรูปพรหมเข้ าไป
อีก กายรูปพรหมนี ้จะขยายส่วนกว้ างออกไปรอบ
ตัวทีเดียว เราจะพบดวงธรรมต่างๆ ซ้ อนกันอยู่
ในท�ำนองเดียวกัน เข้ าถึงอีกกายหนึง่ ที่สวยงาม
ประณีตมากกว่าเดิม เป็ นกายที่ได้ สดั ส่วนมากกว่า
เดิม เรี ยกว่ากายอรูปพรหม อรูปพรหมทัง้ ๔ ชัน้
อยูใ่ นอรูปภพ เมื่อใจหยุดเข้ าไปในกลางกายนี ้ต่อ
ไปอีก พอถูกส่วนเข้ า กายอรูปพรหมขยายส่วน
กว้ างออกไป เราจะเข้ าถึงดวงธรรมต่างๆ ในท�ำนอง
เดียวกัน แล้ วเราจะเข้ าถึงกายๆ หนึง่ ที่ได้ ลกั ษณะ
มหาบุรุษครบถ้ วนทุกประการ งามไม่มีที่ติ งามกว่า
กายอรูปพรหม งามกว่ากายรูปพรหม งามกว่ากาย
ทิพย์ งามกว่ากายมนุษย์ละเอียด งามด้ วยความ
บริ สทุ ธิ์ที่เข้ าถึงนัน่ เอง
กายนี ้แหละเรี ยก “พุทธรัตนะ” หรื อเรี ยก
ว่า “กายธรรม” มีลกั ษณะสวยงาม นัง่ ขัดสมาธิอยู่
เกตุดอกบัวตูมใสเป็ นแก้ ว พูดง่ายๆ คือ มีลกั ษณะ
เหมือนพระพุทธรูป แต่งามกว่าพระพุทธรูปที่มนุษย์
ปั น้ ขึ ้น เพราะได้ ลกั ษณะมหาบุรุษ พุทธรัตนะนี ้
แหละเป็ นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทัง้
หลาย สิง่ อื่นที่จะเป็ นที่พงึ่ ที่ระลึกยิ่งกว่านี ้ไม่มีอีก
แล้ ว ไม่วา่ จะเป็ นเจ้ าพ่อ เจ้ าแม่ ผี สาง นางไม้ นาค
ยักษ์ คนธรรพ์ เทวดา พรหม อรูปพรหมก็ตาม ล้ วน
ต้ องกราบไหว้ บชู าพุทธรัตนะนี ้ เพราะทังหมดนั
้
นยั
้ ง
อยูใ่ นภูมิที่ต�่ำกว่าพุทธรัตนะ
ถ้ าเข้ าถึงพระรัตนตรัยภายในแล้ ว จะมีความ
สุขอย่างพูดไม่ออก บอกไม่ถกู ทีเดียว เป็ นความสุข
ที่ประณีต แตกต่างจากความสุขที่เคยพบ เราจะ
๒๘

มีความรู้สกึ อบอุน่ ใจ มีความรู้สกึ ปลอดภัย ภัยทัง้
หลายไม่กล� ้ำกราย ไม่วา่ จะเป็ นภัยในอบายภูมิก็ดี
ภัยในวัฏสงสารก็ดี หรื อภัยพิบตั ติ า่ งๆ จะไม่เข้ ามา
แผ้ วพาน เมื่อเราอยูใ่ นกลางรัตนะทัง้ ๓ นี ้
การที่จะเข้ าถึงรัตนะทัง้ ๓ นี ้ได้ เราจะต้ อง
ฝึ กฝนใจให้ หยุดให้ นิ่ง ต้ องปลด ต้ องปล่อย ต้ อง
วาง ให้ ใจของเราปลอดกังวล ว่างเปล่าจากเครื่ อง
กังวลทังหลาย
้
ท�ำใจให้ บริ สทุ ธิ์ผอ่ งใส ให้ ใจใสเป็ น
แก้ ว แม้ วา่ ชีวิตของเราที่ผา่ นมานัน้ เราอาจจะเผลอ
พลาดพลัง้ ท�ำให้ กาย วาจา ใจ ของเราไม่บริ สทุ ธิ์
เมื่อเหตุการณ์ผา่ นไปแล้ วอย่าไปนึกถึง ทุกสรรพสิง่
ล้ วนเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ แล้ วดับไป แต่ในขณะนี ้ให้ ท�ำใจ
ของเราให้ สะอาดที่สดุ บริ สทุ ธ์ที่สดุ ผ่องใสที่สดุ
ท�ำอย่างนี ้ นึกอย่างนี ้ ใจจะได้ ปลอดโปร่ง โล่ง เบา
สบาย ใจสบายนี่แหละเป็ นใจที่เหมาะสมที่จะเข้ า
ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ตอ่ ไป
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ภัทเทกรัตตสูตร ว่า
“อตีตํ นานฺวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ
ยทตีตมฺปหีนนฺตํ อปฺปตฺตญฺจ อนาคตํ
บุคคลไม่ควรค�ำนึงถึงสิง่ ที่ลว่ งแล้ ว ไม่ควรมุง่
หวังสิง่ ที่ยงั ไม่มาถึง สิง่ ใดล่วงไปแล้ ว สิง่ นันก็
้ เป็ น
อันละไปแล้ ว และสิง่ ที่ยงั ไม่มาถึงก็เป็ นอันยังไม่ถงึ ”
ชีวิตคนเราทุกคนที่เกิดมานัน้ ต่างก็ได้ ผา่ น
ชีวิตทังดี
้ และไม่ดีมาแล้ วทังนั
้ น้ ถ้ าเราสามารถลืม
สิง่ ที่ไม่ดีทงหลายในอดี
ั้
ตได้ แล้ วตังใจท�
้ ำความดี
เสียใหม่ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็จะเกิด
ขึ ้นแก่ชีวิตของเรา เหมือนอย่างนายตัมพทาฐิ กะ
หรื อนายเพชฌฆาตเคราแดง ซึง่ มีอาชีพตัดศีรษะ
นักโทษ ที่ถกู ตัดสินให้ ประหารชีวิต ได้ ท�ำหน้ าที่ตดั
ศีรษะนักโทษนับจ� ำนวนไม่ถ้วนตลอดระยะเวลา
ยาวนานถึง ๕๕ ปี แต่เขาก็สามารถที่จะลืมบาป
นัน้ ท�ำใจเป็ นกุศล ให้ บญ
ุ ได้ ชอ่ งอย่างเดียว ในที่สดุ
ก็ได้ บรรลุธรรมเป็ นพระโสดาบันได้ เช่นกัน เรื่ องของ

www.kalyanamitra.org

ท่านมีอยูว่ า่
* ในสมัยพุทธกาล มีโจร ๔๙๙ คน เที่ยว
ปล้ นชาวบ้ านเป็ นประจ�ำ สมัยนัน้ มีบรุ ุษคนหนึง่ มี
ตาเหลือกเหลือง มีเคราสีแดง ไปขอสมัครเป็ นโจร
เพื่อร่วมอุดมการณ์อาชีพโจรด้ วย เมื่อนายเคราแดง
ไปสมัครกับหัวหน้ าโจร หัวหน้ าโจรพิจารณาดูสาร
รูปของนายเคราแดงแล้ ว ก็คดิ ว่า “บุรุษผู้นี ้ กักขฬะ
เหลือเกิน ทังนั
้ ยน์ตาก็เหลือกเหลือง มีเคราแดงผิด
มนุษย์ สามารถที่จะตัดนมของแม่ หรื อน�ำเลือดใน
ล�ำคอของพ่อ เพื่อดื่มกินได้ อย่างไม่สะทกสะท้ าน
นี่คือ บุคคลอันตราย” จึงไม่รับเข้ าร่วมอุดมการณ์
อาชีพโจร
แม้ นายเคราแดงถูกหัวหน้ าโจรปฏิเสธ ก็
ไม่ยอมละความพยายาม เพราะอยากประกอบ
อาชีพโจร จึงหาวิธีที่จะเป็ นโจรให้ ได้ ด้ วยการคอย
อุปัฏฐากบ�ำรุงศิษย์คนหนึง่ ของหัวหน้ าโจร
จน
ได้ รับความไว้ เนื ้อเชื่อใจ ลูกศิษย์โจรจึงพาไปหา
หัวหน้ า เพื่ออ้ อนวอนให้ รับเป็ นสมาชิกด้ วย เพราะ
ในทีมมีเพียง ๔๙๙ คนเท่านัน้ หากท่านหัวหน้ ารับ
เอาไว้ อีกหนึง่ ก็จะกลายเป็ นโจร ๕๐๐ การจี ้ปล้ น
ทรัพย์ก็จะส�ำเร็ จได้ งา่ ยขึ ้น หัวหน้ าโจรทนค�ำรบเร้ า
ไม่ไหว จึงจ�ำใจต้ องรับเอาไว้ เป็ นสมาชิกด้ วย
เมื่อรับนายเคราแดงเป็ นสมาชิกได้ เพียงไม่กี่
วัน ยังไม่ทนั จะได้ ออกปล้ น โจรทัง้ ๕๐๐ คน ก็ถกู
ชาวเมืองร่วมกับพวกราชบุรุษจับได้ ตุลาการได้ สงั่
ตัดคอโจรทัง้ ๕๐๐ ทันที เพราะถือว่าเป็ นภัยต่อราช
ส�ำนักและชาวประชา แต่ก็หาคนที่กล้ าตัดคอโจร
ทัง้ ๕๐๐ ไม่ได้ ตุลาการจึงต่อรองกับหัวหน้ าโจรว่า
“ให้ เจ้ าตัดคอลูกน้ องทังหมดให้
้
ตาย แล้ วเจ้ าจะรอด
ชีวิต”
แต่ หัว หน้ าโจรไม่ ป รารถนาจะฆ่ า ลูก น้ อง
เพราะว่าลูกน้ องทังหมดเป็
้
นที่รักของตน แม้ จะเป็ น
จอมโจร แต่ก็ยดึ มัน่ ในอุดมการณ์ของมหาโจร คือ

ไม่ท�ำร้ ายลูกน้ องและพวกกันเอง จึงตอบปฏิเสธ
อย่างเด็ดเดี่ยว พวกชาวเมืองจึงถามโจร ๔๙๙ คน
ว่า ถ้ าคนไหนกล้ าตัดคอพวกพ้ องตัวเองให้ ตาย
หมด คนนันจะรอดชี
้
วิต ถึงกระนันโจรทั
้
งหมดก็
้
ไม่
ปรารถนาจะฆ่าพวกกันเอง ทุกคนยอมตาย แต่ไม่
ยอมฆ่าเพื่อน
ครั น้ ชาวเมื อ งถามนายตั ม พทาฐิ กะผู้ มี
ตาเหลือกเหลือง ซึง่ เป็ นคนสุดท้ ายว่า สามารถฆ่า
พวกตัวเองได้ หรื อไม่ นายตัมพทาฐิ กะก็ตอบตกลง
ทันที ว่าแล้ วก็ใช้ ขวานที่คมกริ บ ตัดคอโจรทังหมด
้
ภายในไม่กี่นาที
โดยไม่มีความสะทกสะท้ าน
แม้ แต่น้อย ท�ำให้ ตวั เองรอดตายมาได้ อีกทังได้
้
ความนับถื อจากชาวเมื องด้ วยการแต่งตัง้ ให้ เป็ น
เพชฌฆาตเคราแดง ท�ำหน้ าที่ตดั คอโจรที่ตลุ าการ
ได้ พิพากษาคดีเรี ยบร้ อยแล้ ว
ตังแต่
้ นนมา
ั ้ เขาจึงเปลี่ยนฉายาจากโจรเครา
แดงมาเป็ นเพชฌฆาตเคราแดง คอยฆ่านักโทษ
ประหารทีละ ๑ คนบ้ าง ๑๐ คนบ้ าง ๕๐๐ คนบ้ าง
เขาฆ่านักโทษประหารรวมแล้ วประมาณ ๒,๐๐๐
คน แต่เมื่อแก่ตวั ลง เรี่ ยแรงเริ่ มถดถอย จากที่
สามารถตัดศีรษะด้ วยการฟั นทีเดียวได้ ต้ องทุม่ เท
เรี่ ยวแรงที่มีอยูฟ่ ั น ๒-๓ ที ท�ำให้ นกั โทษประหารได้
รับความเจ็บปวด เป็ นการทรมานนักโทษมากเกิน
ไป พวกชาวเมืองจึงได้ ถอดเขาออกจากต�ำแหน่ง
เพชฌฆาต แล้ วหาคนใหม่มาท�ำหน้ าที่แทน
เมื่ อ นายตัม พทาฐิ ก ะถูก ถอดจากการเป็ น
เพชฌฆาตแล้ ว ก็กลับมาพักผ่อนที่บ้าน เนื่องจาก
ช่วงที่อยูใ่ นหน้ าที่นนั ้ เขาไม่เคยได้ นงุ่ ผ้ าใหม่ ไม่
ได้ ดื่มยาคูเจือน� ้ำนมที่ปรุงด้ วยเนยใสใหม่ ไม่ได้
ประดับดอกมะลิ และไล้ ทาด้ วยของหอมเลย เพราะ
ฉะนัน้ พอถูกถอดจากต�ำแหน่ง จึงตังใจว่
้ าจะดื่มยา
คูเจือน� ้ำนม เขาสัง่ ให้ คนน�ำผ้ าใหม่มาให้ ให้ คนใน
บ้ านช่วยเตรี ยมดอกมะลิและเครื่ องทาไว้ ให้ พร้ อม
จากนันก็
้ ไปอาบน� ้ำที่แม่น� ้ำ แล้ วนุง่ ผ้ าใหม่ ประดับ
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ดอกไม้ ทาตัวด้ วยของหอม นัง่ พักผ่อนอย่างมี
ความสุข เตรี ยมพร้ อมที่จะดื่มยาคูเจือน� ้านมที่ปรุง
ด้ วยเนยใสใหม่
ในขณะนัน้
พระสารี บตุ รออกจากนิโรธ
สมาบัติ พิจารณาว่า “วันนี ้เราควรจะไปโปรดใคร
หนอ” ได้ เห็นเพชฌฆาตเคราแดงเข้ ามาในข่าย
ญาณทัสสนะ จึงไปปรากฏยืนอยูห่ น้ าบ้ านของเขา
เมื่อนายตัมพทาฐิ กะเห็นพระเถระเท่านัน้ เขาก็มี
จิตเลื่อมใส คิดว่า “เราได้ ท�าบาปกรรมมานาน ฆ่า
มนุษย์มามากมาย วันนี ้ไทยธรรมเราก็พร้ อมแล้ ว
พระเถระก็มายืนอยูท่ ี่ประตูเรื อนของเราแล้ ว เรา
ควรถวายทานในเวลานี ้” เขาจึงได้ น้อมภัตตาหาร
เข้ าไปถวายพระเถระ
แล้ วนิมนต์ให้ ทา่ นฉัน
ภัตตาหารในเรื อนของตน
เมื่อพระเถระท�าภัตกิจเสร็จแล้ ว ได้ กล่าว
อนุโมทนาแก่เขา แต่เขาไม่อาจท�าจิตไปตามพระ
ธรรมเทศนาได้ เพราะมัวกังวลว่า ตนเองได้ ท�าบาป
อกุศลกรรมมามาก ใจที่กงั วลหมกมุน่ ถึงเรื่ องราว
ในอดีตนัน้
เป็ นสภาพใจที่ไม่พร้ อมจะฟั งธรรม
ปฏิบตั ธิ รรม หรื อเข้ าถึงธรรม พระสารี บตุ รจึงได้
ถามขึ ้นว่า “อุบาสก ท่านได้ ฆา่ คนตามใจชอบ หรื อ
ว่าถูกคนอื่นสัง่ ให้ ท�าเล่า” เขาตอบด้ วยความซื่อ
ว่า “พระราชาสัง่ ให้ ข้าพเจ้ าท�า” พระเถระจึงบอก
ว่า “อุบาสก เมื่อเป็ นเช่นนัน้ อกุศลจะมีแก่ทา่ นได้
อย่างไร” เขาจึงคิดว่า “อกุศลไม่มีแก่เรา”
เมื่อปลอดจากเครื่ องกังวลทังหลาย
้
ใจก็มี
สภาพเป็ นกลางๆ ไม่ไปยึดติดในบาปอกุศลที่เคย
ฆ่าคนเอาไว้ ใจจึงมีความผ่องใส ได้ ตงใจฟั
ั ้ งธรรม
จากพระสารี บตุ รด้ วยใจที่จดจ่อ น้ อมใจไปตามค�า
สอนของพระเถระ มีอารมณ์เป็ นหนึง่ ได้ ด�าเนินจิต
เข้ าสูภ่ ายในเป็ นล�าดับ จนเข้ าถึงโสดาปั ตติมรรค
ถึงธรรมกายโสดาบัน มีความสว่างไสวอยูภ่ ายใน
จากนันพระเถระก็
้
อ�าลากลับวัดเชตะวัน อุบาสก
เคราแดงขอถือบาตรเดินตามส่งพระเถระ เมื่อส่ง

ท่านเรี ยบร้ อยแล้ ว ในขณะที่ก�าลังเดินทางกลับ
บ้ าน ได้ ถกู แม่โคขวิดตายทันทีระหว่างทางนัน่ เอง
แต่ด้วยความปลื ้มปี ติในธรรมและอิ่มในบุญที่เพิ่ง
ท�าไป เมื่อละโลกก็ได้ ไปบังเกิดในสวรรค์ชนดุ
ั ้ สติ
เย็นวันนัน้ ภิกษุทงหลายทู
ั้
ลถามพระบรม
ศาสดา ถึงการจากไปของนายเพชฌฆาตเคราแดง
พระพุทธองค์ตรัสว่า “อุบาสกนันได้
้ กลั ยาณมิตร
ใหญ่ เขาฟั งธรรมจากสารี บตุ ร ได้ บรรลุโสดาบัน
ละจากโลกนี ้แล้ ว ไปบังเกิดในวิมานชันดุ
้ สติ ” พระ
ภิกษุได้ กราบทูลถามต่อไปว่า “ข้ าแต่พระองค์ผ้ ู
เจริ ญ แต่เขาท�าอกุศลกรรมไว้ มาก คุณวิเศษจะ
บังเกิดขึ ้นแก่เขาได้ อย่างไร พระเจ้ าข้ า”
พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า “ภิกษุทงหลาย
ั้
เธอ
อย่าถือประมาณแห่งธรรมที่เราแสดงแล้ วว่าน้ อย
หรื อมาก เพราะวาจาแม้ ค�าเดียวที่เป็ นประโยชน์
ย่อมประเสริ ฐโดยแท้ หากวาจาแม้ ตงพั
ั ้ น ไม่
ประกอบด้ วยบทที่เป็ นประโยชน์ วาจาแม้ ค�าเดียว
ซึง่ บุคคลฟั งแล้ ว สงบระงับได้ ประเสริ ฐกว่า”
พวกเราก็ เช่นเดียวกัน ชีวิตที่ผา่ นมานัน้
เราอาจจะเคยพลาดพลัง้ จะโดยตังใจ
้
หรื อไม่
ได้ ตงใจก็
ั ้ ตาม เราสามารถเริ่ มต้ นใหม่ เหมือน
นายเพชฌฆาตเคราแดง ผู้มีชีวิตดูเหมือนมืดมน
ในเบื ้องต้ น แต่สดุ ท้ ายกลับสว่างไสวได้ เพราะ
ความคิดที่จะเริ่ มท�าความดี ประกอบกับได้ ยอด
กัลยาณมิตร คือพระสารี บตุ ร ชีวิตจึงสว่างไสว ดัง
นัน้ ไม่มีอะไรที่ สายเกิ นไปส�าหรั บการเริ่ มต้ นใหม่
อนาคตจะดีหรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั การกระท�าของเราใน
ปั จจุบนั นี ้ ถ้ าเราตังใจท�
้ าแต่ความดี กลัน่ กาย วาจา
ใจให้ บริ สทุ ธิ์ เราย่อมจะพบแต่สงิ่ ที่ดีๆ ได้ บรรลุสงิ่ ที่
พึงปรารถนา มีดวงตาเห็นธรรมกันทุกคน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๔๑ หน้ า ๔๑๘
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“ใจ” มีธรรมชาติที่ออ่ นไหว ปรวนแปรและ
ล่องลอยไปในทุกๆ ที่ได้ งา่ ยแสนง่าย แม้ แต่ชว่ ง
เวลาเพียงเล็กน้ อย ใจ...ก็อาจจะล่องลอยไปไกล
จนตามไม่ทนั ผู้ที่ไม่ระวังรักษาใจ ปล่อยให้ ฟ้ งซ่
ุ าน
ไปในอารมณ์ตา่ งๆ จึงมีชีวิตที่สบั สนวุน่ วาย อาจ
เป็ นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้
พระบรมศาสดาได้ ตรัสสอนเรื่ องนี ้ โดยตรัส
เล่าถึงภิกษุ หนุ่มรู ปหนึ่งผู้เคยมีชีวิตที่ล่อแหลมต่อ
เพศพรหมจรรย์ เพราะมัวปล่อยใจให้ ฟ้ งซ่
ุ าน แต่
ในที่สดุ ก็สามารถพลิกชีวิตให้ พบความสุขได้ เมื่อ
หันมารักษาใจด้ วยการปฏิบตั ธิ รรม
โดยมีราย
ละเอียดดังนี ้
ที่เมืองสาวัตถี มีชายหนุม่ คนหนึง่ ไปขอบวช
กับพระสงฆรักขิตเถระผู้เป็ นลุงของตน พอบวช
แล้ วก็ลาหลวงลุงไปจ�าพรรษาที่วดั ใกล้ หมู่บ้านแห่ง
หนึง่
ต่อมาภิกษุหนุม่ รูปนันได้
้ รับจีวรมา ๒ ผืน ผืน
หนึง่ ยาว ๗ ศอก อีกผืนหนึง่ ยาว ๘ ศอก ตัวท่าน
เองเก็บผืนที่ยาว ๗ ศอกไว้ ใช้ ส่วนผืนที่ยาว ๘ ศอก
ท่านตังใจจะน�
้
าไปถวายหลวงลุงผู้เป็ นอุปัชฌาย์
พอออกพรรษา
ท่านจึงเดินทางไปเยี่ยม
หลวงลุง พร้ อมกับน�าผ้ าจีวรผืนนันไปถวาย
้
แต่
หลวงลุงเป็ นพระอรหันต์มีความมักน้ อยสันโดษ จึง
บอกกับพระหลานชายไปว่า “ฉันมีผ้าพอใช้ แล้ ว
เธอจงเก็บไว้ ใช้ เองเถิด”
ภิกษุหนุม่ จึงกราบเรี ยนว่า
“ผมตังใจจะ
้
ถวายหลวงลุง ขอให้ หลวงลุงเป็ นเนื ้อนาบุญด้ วย”
แต่หลวงลุงก็ยงั ยืนยันค�าเดิม คือให้ พระหลานชาย
เก็บจีวรไว้ ใช้ เอง

รักษาใจด้ วยการปฏิบตั ธิ รรม

เมื่ออ้ อนวอนไม่ส�าเร็ จ
ภิกษุหนุม่ จึงคิด
น้ อยใจว่า “หลวงลุงคงไม่รักเราเสียแล้ ว เราจะอยู่
เป็ นพระไปท�าไม สู้สกึ ไปครองเรื อนดีกว่า”
ขณะนันฟุ
้ ้ งซ่านอยูน่ นั ้ ภิกษุหนุม่ ก็หยิบเอา
พัดใบตาลขึ ้นมาพัดให้ หลวงลุง มือพัดไปใจก็ยงั คง
คิดไปอีกว่า
“เมื่อสึกแล้ ว เราจะหาเลี ้ยงชีพด้ วยการน�า
ผ้ าจีวรผืนนี ้ไปขายเป็ นต้ นทุน เมื่อได้ เงินแล้ วจะไป
ซื ้อแม่แพะสักตัวเพราะแพะมีลกู ง่าย เมื่อมีลกู แพะ
เราก็จะขายได้ เงินทอง แล้ วก็จะหาภรรยามาสัก
คนหนึง่ ต่อมาก็จะมีลกู เมื่อเราได้ ลกู ชายเป็ นเด็ก
ที่นา่ รัก เราก็จะพาครอบครัวกลับมาเยี่ยมหลวงลุง
โดยอาศัยเกวียนน้ อยเดินทาง ให้ ภรรยาเป็ นคนอุ้ม
ลูก ส่วนเราจะเป็ นคนขับเกวียน”
“เมื่อภรรยาเมื่อย เราจะอุ้มลูกแทน แต่นาง
กลับไม่ยอม ลูกจึงพลัดจากมือนาง ตกลงไปถูกล้ อ
เกวียนทับตายเราโกธรมากจึงตีนางด้ วยด้ ามปฏัก”
“โป๊ ก!”
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๓๑

โครงสร้ างของใจ

สิ ้นเสียงนันภิ
้ กษุหนุม่ ก็ได้ สติร้ ูตวั ว่า ตนได้
เอาด้ ามพัดฟาดหัวหลวงลุงเข้ าอย่างจังเข้ าเสียแล้ ว

ไปไกล เธอเป็ นภิกษุควรพยายาม รักษาใจของตน
ให้ พ้นจากบ่วงแห่งมารเถิด”

ฝ่ ายหลวงลุงก็ร้ ูด้วยเจโตปริ ยญาณว่า พระ
หลานชายก�ำลังใจลอยคิดไปไกลว่า จะตีภรรยาจึง
เผลอเอาด้ ามพัดมาฟาดศรี ษะของท่าน ท่านจึงพูด
ขึ ้นว่า “เธอตีไม่ถกู ภรรยา ไพล่มาตีเรา แล้ วพระ
แก่ไปท�ำผิดอะไรเล่า”

แล้ วตรัสคาถาว่า “ใจอยูใ่ นร่างกาย ไม่มีรูป
ร่าง ชอบเที่ยวไปไกลตามล�ำพัง ผู้ใดควบคุมได้ ผู้
นันย่
้ อมพ้ นจากบ่วงแห่งมารคือกิเลส”

พระหนุม่ รู้วา่ หลวงลุงรู้วาระจิต ทังอายทั
้
ง้
กลัวความผิดจึงลนลานวิ่งหนีไป แต่ถกู พระเณรใน
วัดช่วยจับไว้ แล้ วพาตัวไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า
พระพุทธองค์
หนุม่ นันว่
้ า

ทรงเมตตาปลอบโยนภิกษุ

“เธอบวชในศาสนาของเรา ได้ ชื่อว่าเป็ นลูก
ของพระพุทธเจ้ า เธออย่าคิดวิตกกังวลให้ มากไป
เลย
ธรรมชาติของใจนันชอบรั
้
บอารมณ์ ชอบเที่ยว
๓๒

ภิกษุหนุม่ น้ อมน�ำใจ ปฏิบตั ธิ รรมตามเสียง
ของพระบรมศาสดา เมื่อจบพระธรรมเทศนาก็ได้
บรรลุเป็ นพระโสดาบันในที่สดุ
แม้ วา่ ใจคนเราจะอ่อนไหวปรวนแปร และ
ล่องลอยไปง่ายแสนง่าย แต่ก็เป็ นสิง่ ที่สามารถ
ฝึ กหัดให้ หยุดนิ่งได้ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม หากเรา
หมัน่ ดูแลรักษาใจด้ วยการปฏิบตั ธิ รรมบ่อยๆ เราก็
จะพบกับความสงบสุขและปลอดภัย ปราศจากภัย
อันตรายใดๆ ในชีวิต
แรงบันดาลใจจากพระไตรปิ ฎก
โดยพระมหาเถระ รุ่นปี พ.ศ. 2534 หน้ า 217 - 220
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ความพอใจนันเองที
้
่เป็ นเหยื่อคอยหลอกล่อให้ หลง
ติดอยูใ่ นเครื่ องจองจ�าประเภท นี ้
ดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ ในพันธนสูตร ว่า
นักปราชญ์ทงหลาย
ั้
ไม่ได้ กล่าวถึงเครื่ อง
จองจ�าที่ท�าด้ วยเหล็ก ท�าด้ วยไม้ และท�าด้ วยหญ้ า
ว่าเป็ นเครื่ องจองจ�าที่มนั่ คง
แต่กล่าวถึงความ
ก�าหนัดยินดี ในเครื่ องประดับแก้ วมณี และความ
อาลัยในบุตรและภรรยาทังหลาย
้
ว่าเป็ นเครื่ องจองจ�าที่มนั่ คง

ภพ 3 เรื อนจ�า ที่มนุษย์ทงหลายไม่
ั้
ร้ ูตวั ว่าถูกจองจ�าอยู่

“เรื อนจ�า”
เป็ นสถานที่ที่คนทังหลายไม่
้
อยากย่างกรายเข้ าไป เพราะเป็ นสถานที่ที่มีไว้
เพื่อกักขังหน่วงเหนี่ยวให้ หมดอิสรภาพ และยัง
ถูกจองจ�าด้ วยเครื่ องพันธนาการหลากหลายชนิด
เช่น โซ่ตรวน หรื อถูกขังในห้ องขัง เป็ นต้ น แต่...
เครื่ องจองจ�าเหล่านันยั
้ งไม่นบั ว่าเป็ นเครื่ องจองจ�า
ที่มีความมัน่ คง ถาวร เพราะมีนกั โทษมากมายที่
สามารถแหกคุกหนีออกมาได้
แต่ . ..มี เ ครื่ อ งจองจ� า อี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ มี
ความมัน่ คงถาวร ใครก็ตามที่ถกู พันธนาการด้ วย
เครื่ องจองจ�าประเภทนี ้แล้ ว ก็ยากที่จะหลุดพ้ น
ออกมา ชีวิตของเขาจะหมดอิสรภาพไปในทันที
เครื่ องจองจ�าที่วา่ นัน้ คือ “ชื่อเสียง ลาภ ยศ และ
บุตรภรรยา” เครื่ องจองจ�าประเภทนี ้มีความเหนียว
แน่นมัน่ คงเป็ นอย่างยิ่ง แม้ จะผุกหย่อนๆ หลวมๆ
เหมือนไม่ได้ ถกู จองจ�า แต่ก็หลุดออกไปได้ ยาก
เพราะผู้ที่ ถูกจองจ� ามี ความพอใจเจื อปนอยู่ด้วย

นักปราชญ์ทงหลายกล่
ั้
าวถึงเครื่ องจองจ�า
ที่ มี ค วามก� า หนัด ยิ น ดี ใ นเครื่ อ งประดับ แก้ วมณี
เป็ นต้ นนัน้ ว่าเป็ นเครื่ องจองจ�าที่มนั่ คงพาให้ ตกต�่า
แม้ หย่อนๆ แต่แก้ ได้ ยาก ผู้มีปัญญาตัดเครื่ อง
จองจ�าแม้ เช่นนันได้
้ แล้ วออกบวช เป็ นผู้ไม่มีความ
อาลัย ละกามสุขเสียได้ แล้ วทรงน�าเรื่ องราวของ
พระโพธิสตั ว์ในอดีต มาเล่าว่า
ในอดีตกาล ในเมืองพาราณสี พระโพธิสตั ว์
เกิดในตระกูลคหบดีผ้ ตู กยากตระกูลหนึง่
เมื่อ
เจริ ญวัยขึ ้นบิดาก็ได้ ถงึ แก่กรรมลง มารดาจึงได้ น�า
หญิงคนหนึ่งมาให้ เพื่อเป็ นภรรยาของพระโพธิสตั ว์
ฝ่ ายพระโพธิสตั ว์แม้ ไม่อยากมีภรรยา
แต่ก็ไม่
สามารถขัดใจภรรยาได้
ต่อมามารดาของพระโพธิสตั ว์ได้ ถงึ แก่กรรม
ลง พระโพธิสตั ว์จงึ อยากออกบวช พอดีตอนนัน้
ภรรยาของเขาได้ ตงครรภ์
ั้
นางจึงบอกแก่เขาว่า
“ขอให้ นางคลอดลูกเสียก่อนแล้ วจึงออกบวช” เขา
ก็คอยจนนางคลอดลูก หลังจากนันจึ
้ งอ�าลานาง
เพื่อออกบวชอีก แต่นางบอกว่า “ขอให้ ลกู หย่านม
เสียก่อน” แต่พอลูกหย่านม นางก็ตงครรภ์
ั้
ลกู คน
๓๓
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ทรงแสวงหาความวิเวก หลีกเร้ น
ออกจากความวุน่ วาย

ทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่ออกบวช
เพื่อช่วยชาวโลกแม้ จะทรงรักและห่วงใย
พระราชโอรสมาก แต่ทา่ นก็ตดั สินใจ
อย่างนี ้มาหลายต่อหลายครัง้
ทุกภพทุกชาติ

ใหม่
พระโพธิสตั ว์คดิ ว่า “คอยอยูอ่ ย่างนี ้ ไม่มี
ทางได้ ออกบวช” คราวนี ้จึงไม่ได้ บอกภรรยา แอบ
ลุกขึ ้นกลางดึกแล้ วหนีออกจากบ้ าน เดินทางเข้ าสู่
ป่ าหิมพานต์บวชเป็ นฤาษี หลังจากนันไม่
้ นานก็ท�า
ฌานอภิญญาให้ เกิดขึ ้น แล้ วได้ เปล่งอุทานขึ ้นว่า
“เครื่ องผูก คือ บุตรภรรยา เครื่ องผูก คือ กิเลส
ซึง่ บุคคลตัดได้ ยาก เราตัดได้ แล้ ว”

ทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง และครอบครัว แสวงหา
ความวิเวก หลีกเร้ นออกจากความสับสนวุน่ วาย
เพื่อจะได้ หลุดพ้ นจากพันธนาการแห่งชีวิต
แรงบันดาลใจจากพระไตรปิ ฎก
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โลกใบนี ้ เต็มไปด้ วยเครื่ องพันธนาการที่
จองจ�าผู้คนไว้
ถ้ าอยากหลุดพ้ นก็ต้องเริ่ มที่ใจ
ตนเองก่อน ต้ องฝึ กปล่อยวางตัดความพอใจใน
๓๔
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โดย พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ
เรี ยบเรี ยงจากรายการนานาเทศนา ทาง DMC

สถานการณ์โลกปั จจุบนั
เราคงเคยได้ ยินข่าวการ ค�าท�านายว่า ในปี
ค.ศ. 2012 หรื อปี พ.ศ. 2555 นี ้จะเป็ นปี แห่งการสิ ้น
โลก มีผ้ เู ชี่ยวชาญหลายๆ ท่านได้ อ้างอิงจากปฏิทิน
ของชนเผ่ามายา ซึง่ เป็ นปฏิทินแบบการค�านวณ
ระยะยาว แบ่งออกเป็ น 5 ยุค และในยุคนี ้ก็ถือเป็ น
ยุคที่ 5 ซึง่ เริ่ มต้ นมายาวนานกว่า 5 พันปี และจะสิ ้น
สุดลงในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แต่ในปฏิทิน
ก็ไม่ได้ บง่ บอกถึงเรื่ องราวที่จะเกิดขึ ้น จึงเป็ นเหตุให้
เกิดความสับสนไปทัว่ โลก เพราะการตีความที่แตก
ต่างกันออกไป บ้ างก็วา่ เป็ นวันสิ ้นโลก บ้ างก็วา่ เป็ น
วันสิ ้นยุค หรื อจะเป็ นปี แห่งการเริ่ มต้ นยุคใหม่ และ
อนาคตของโลกจะเป็ นไปในทิศทางใด
มายา เป็ นชนเผ่าในอเมริ กาใต้ ซึง่ เขามี
ปฏิทินดาราศาสตร์ ที่นา่ สนใจ เพราะท�าได้ ละเอียด
มากและแม่น ขนาดนอสตราดามุส นันก็
้ ยงั อ้ างอิง
ปฏิทินมายา ทีนี ้วงรอบปฏิทินมายามันก็ไปจบและ
สิ ้นสุดลงที่ปี ค.ศ. 2012 วันที่ 21 ธันวาคม คนก็
ฮือฮากันใหญ่ สงสัยว่าวันนี ้จะเป็ นวันสิ ้นโลกแล้ ว
กระมัง ยิ่งมีขา่ ว มีหนังอะไรออกมา คนก็ยิ่งตกใจ
ไปกันใหญ่ ประกอบกับช่วงนี ้ก็เห็นว่าอะไรๆ มันก็
แปรปรวนไปมากทังดิ
้ นฟ้าอากาศ กระแสเรื่ องนี ้จึง
ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก
ความจริ งถ้ าดูดีๆ แล้ ว 21 ธันวาคม นันคื
้ อ
วัน คล้ า ยวัน เกิ ด พระเดชพระคุณ หลวงพ่ อ ทัต ตชีโว และในปี พ.ศ. 2555 นี ้ท่านก็อายุครบ 72 ปี
พอดี จริ งๆ มันไม่ใช่วนั สิ ้นโลกหรอก แต่เป็ นวันที่จะ
เป็ นการเปลี่ยนยุคต่างหาก แล้ วจะเปลี่ยนอย่างไร

ปี ค.ศ. 2012 จะเป็ นวันสิ ้นโลก หรื อจะเป็ นปี แห่งการเริ่ มต้ น
ยุคใหม่กนั แน่

มันก็มีเหตุทงหยาบและละเอี
ั้
ยด เริ่ มต้ นเอาของที่
เราเองเข้ าใจได้ งา่ ยๆ คือของหยาบก่อนแล้ วค่อย
วกมาที่ เ รื่ อ งละเอี ย ดที่ มัน เกี่ ย วข้ อ งกับ เรื่ อ งของ
ภายใน เรื่ องบุญกุศลต่างๆ นันอย่
้ างไร
มี ค� า ถามว่ า ท� า ไมช่ ว งนี ด้ ิ น ฟ้ าอากาศ
แปรปรวน ทุกวันนี ้ก็ไม่ร้ ูวา่ เป็ นฤดูอะไรกันแน่ บาง
วันก็มีทงั ้ 3 ฤดูในวันเดียวกัน รู้สกึ ว่ามันดูแปลกๆ
กว่าที่ผา่ นมา อย่างในอเมริ กาปี ที่ผา่ นมาเกิดทอนาโดขึ ้นมาตัง้ 200 กว่าลูก ทอนาโดลูกเดียวก็นา่
กลัวมากแล้ ว แต่เกิดที 200 กว่าลูก อะไรจะขนาด
นัน้ แผ่นดินไหวที่ญี่ปนก็
ุ่ หนักที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์
แถมเมืองไทยที่ว่าปลอดภัยก็เริ่ มเจอภัยธรรมชาติ
จนมีคนเสียชีวิต ก็ชกั จะไม่แน่ใจแล้ ว รู้สกึ ว่าภัย
ธรรมชาติมนั ถี่ขึ ้น
ลองย้ อนมาดู เ ศรษฐกิ จ บ้ านเราก็ จ ะเห็ น
ว่าอะไรๆ ก็จะแพงขึ ้น ทังยางพารา
้
น� ้ามัน แล้ ว
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ภาวะโลกร้ อน

เศรษฐกิจของไทยกับทังโลกจะเป็
้
นอย่างไร จริ งๆ
สิ่งเหล่านี ้ที่ดเู หมือนไม่เกี่ยวกันแต่ความจริ งคือมัน
เกี่ยวกันหมดเลย เป็ นไปตามกฎแห่งเหตุและปั จจัย
ในพระพุทธศาสนา เพราะมีเหตุนี ้เกิดขึ ้นถึงมีสงิ่ นี ้
เกิดขึ ้น ไม่มีอะไรเกิดขึ ้นมาลอยๆ ทุกอย่างจะเกี่ยว
โยงกันหมด สาเหตุสำ� คัญประเทศที่เป็ นต้ นเหตุ
มากที่สดุ ก็คือ จีน ถึงได้ ชื่อว่าเป็ น China Effect ถัด
จากจีนก็มีประเทศอื่นตามมาอีกมาก เช่น อินเดีย
บราซิล รัสเซีย แอฟริ กาใต้ หรื ออาเซียนเองก็ตาม
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เหล่านี ้ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจค่อนข้ างเร็ ว ผลคือท�ำให้ เกิดการบริ โภค
พลังงานมหาศาล อย่างในจีนนันการส่
้
งออกแต่ละ
ปี โตขึ ้นมากกว่า 30% การผลิตเพิ่มขึ ้นมาก และ
ในอีกไม่กี่ปีข้ างหน้ า จีนก็จะสามารถผลิตรถยนต์
ได้ อีกปี ละไม่ต�่ำกว่า 40 ล้ านคัน ที่อเมริ กายังได้ แค่
10 กว่าล้ านคัน แต่ที่จีนนันก�
้ ำลังเร่งสร้ างโรงงาน
เอาไว้ รองรับแล้ ว หลายๆ เจ้ ารวมกันเข้ าก็มากมาย
มหาศาล และรถนันมั
้ นก็ต้องใช้ น� ้ำมันแล้ วก็ปล่อย
ไอเสียออกมา โรงงานที่ผลิตมากๆ ก็ใช้ น� ้ำมันแล้ วก็
๓๖
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ปล่อยไอเสียออกมา ส่งผลให้ มีการบริ โภคพลังงาน
มาก สินค้ าโภคภัณฑ์ก็มีการบริ โภคมหาศาล เหล็ก
แร่ธาตุตา่ งๆ ยางพาราก็ใช่ ทังหมดที
้
่มีการสร้ างมา
มากมาย จึงไม่นา่ แปลกใจว่าท�ำไมราคายางถึงได้
ขึ ้นพรวดพราดขนาดนัน้ แต่จริ งๆ จีนเขาฉลาดนะ
เพราะท�ำอย่างนี ้แล้ วจะส่งผลให้ เศรษฐกิจจีนยังคง
เติบโตต่อไป และผู้น�ำของจีนเวลาคิดและมองอะไร
ก็จะมองให้ ลกึ และกว้ าง สามารถควบคุมบริ หาร
จัดการผู้น�ำเศรษฐกิจต่างๆ ในประเทศของตนเอง
ได้
เมื่ อ ปริ ม าณการใช้ แ ละการผลิ ต มหาศาล
อย่างนัน้ ทุกอย่างก็เลยต้ องขึ ้นราคา ทังน�
้ ้ำมัน
สินแร่ เหล็ก ยางพารา เมื่อมีการใช้ มากก็ต้องมี
การปล่อยไอเสียออกมามาก ส่งผลให้ เกิดภาวะ
โลกร้ อน ถ้ าจะเปรี ยบโลกตอนนี ้ก็เหมือนคนก�ำลัง
เป็ นไข้ ถ้ ามากไปกว่านี ้มันก็แย่ได้ มันพร้ อมจะ
แปรปรวนได้ ตลอด นี ้คือภาวะของโลกปั จจุบนั
ท�ำไมการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์แล้ วโลก
ร้ อน และท�ำไมเวลาเราขึ ้นไปบนยอดเขาอากาศมัน
ถึงเย็นทังที
้ ่บนเขามันก็เข้ าใกล้ พระอาทิตย์มากกว่า
เมื่ อใกล้ พระอาทิ ตย์ มากกว่ามันก็ น่าจะร้ อนกว่า
จริ งๆ เป็ นเพราะว่าที่เรารู้สกึ ร้ อน พลังงานแสง
อาทิตย์มาจากอานุภาพโฟตอน วิ่งเข้ ามาบนโลก
แล้ วเจออานุภาพของอากาศ เจอฝุ่ นละอองอะไร
ต่างๆ มันก็จะวิ่งกระแทก อานุภาพอากาศสะท้ อน
ไปสะท้ อนมา ที่ไหนอากาศหนาแน่นมันจะสะท้ อน
หลายครัง้ จึงท�ำให้ ร้อน แต่บนเขาอากาศเบาบาง
มันจึงสะท้ อนน้ อยครัง้ จึงท�ำให้ อากาศเย็น ยิ่งขึ ้นสูง
ก็ยิ่งเย็น
ฉะนันการที
้
่โลกร้ อน
เมื่อเราปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์ อ อกไปก็ เ ป็ นเพราะว่ า
คาร์ บอนไดออกไซด์ 1 โมเลกุลมีคาร์ บอน 1 ตัว
และมีออกซิเจน 2 ตัว (2 อะตอม) ซึง่ มันหนักกว่า
ออกซิเจน แต่ออกซิเจนอย่างเดียว 1 โมเลกุลมีแค่

ออกซิเจน 2 อะตอม ส่วนคาร์ บอนไดออกไซด์มนั มี
แถมคาร์ บอนไดออกไซด์คาร์ บอนไปอีก 1 อะตอม
มันก็เลยหนัก พอหนักมันก็จะอยูใ่ กล้ โลก พอ
แสงแดดส่องมามันก็จะวิ่งไปวิ่งมาท� ำให้ โลกร้ อน
คล้ ายๆ เวลาอยูใ่ นเมืองหนาว ปกติจะปลูกพืชผัก
ไม่ได้ แต่ถ้าปลูกในเรื อนกระจกที่มงุ ด้ วยกระจก
หรื อพลาสติกก็ตามนัน้ ก็จะสามารถปลูกพืชผัก
ได้ เพราะข้ างในนันจะมี
้ ไอน� ้ำมีอากาศหนาแน่น
กว่า พอแดดส่องมันก็วิ่งกระทบไปมาก็จะท�ำให้
อุณหภูมิสงู กว่าข้ างนอกหลายองศา จึงท�ำให้ ปลูก
พืชผักได้ โลกเราเวลาปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์
ออกมามากจะท�ำให้ เกิดภาวะ คล้ ายๆ ในเรื อน
กระจกอย่างนัน้ ท�ำให้ อณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น สูงขึ ้นแค่
1 องศานันก็
้ แย่แล้ ว สามารถท�ำให้ น� ้ำแข็งขัว้
โลกละลายได้
พอน� ้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ ้นเป็ น
เมตร ประเทศบางประเทศอาจจะจมน� ้ำได้ แค่
อุณหภูมิขึ ้น 1-2 องศานัน้ ผลกระทบมหาศาล
จะเกิดพายุมากขึ ้นเป็ นสิบๆ เท่า แรงขึ ้น มากขึ ้น
ถามว่าเพราะอะไร ก็ต้องถามต่อว่าพายุเกิดได้
อย่างไร ทอนาโดเกิดได้ อย่างไร เราคงเคยได้ ยิน
ค�ำว่า ไต้ ฝนุ่ เฮอริ เคน ไซโคลน แล้ วมันต่างกัน
อย่างไร ความจริ งก็คือเหมือนกันหมด เรี ยกชื่อต่าง
กันตามแหล่งก�ำเนิดของพายุ ถ้ าเกิดในแปซิฟิก
เรี ยกว่า ไต้ ฝนุ่ (Typhoon) เกิดในมหาสมุทร
อินเดียเรี ยกว่า ไซโคลน (Cyclone) อย่างที่เข้ า
พม่าที่มาจากมหาสมุทรอินเดียเรี ยกว่า ไซโคลน
ถ้ าเกิดที่มหาสมุทรแอตแลนติกเรี ยกว่า เฮอริ เคน
(Hurricane) แต่ความที่มนั เข้ าอเมริ กาบ่อยมาทาง
มหาสมุทรแปรซิฟิกเข้ าฝั่ งอเมริ กา ก็เรี ยกเฮอริ เคน
แล้ วพายุเกิดอย่างไร คือเวลาที่มีอากาศร้ อน
และแดดส่องลงมาในพื ้นที่ราบๆ แล้ วเวลาอากาศ
ร้ อนๆ มันลอยขึ ้นพร้ อมๆ กัน และอากาศด้ านข้ าง
ที่เย็นกว่าจะไหลเข้ ามาแทนที่ พอมาชนกันเข้ าก็
จะหลบกันตามสนามแม่เหล็กโลก หมุนบิดเป็ น
เกลียวเลยเกิดเป็ นลมพายุขึ ้นมา ถ้ าพื ้นที่ราบๆ ไม่
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กว้ างใหญ่นักอย่างสนามฟุตบอลมันก็เป็ นเกลียว
เล็กๆ ถ้ าที่ไหนราบกว้ างๆ อย่างในอเมริ กาพื ้นทุง่
หญ้ ากว้ า งมหาศาลขึน้ มาที ก็ เ ลยกลายเป็ นทอนาโด ยิ่งในมหาสมุทรพื ้นน� ้ำยิ่งกว้ างใหญ่ไพศาล
ลอยขึ ้นทีเป็ นพันๆ กิโล ก็เลยกลายเป็ นไต้ ฝนขึ
ุ่ ้น
มา ความรุนแรงของไต้ ฝนนั
ุ่ นดู
้ ได้ ตรงที่วา่ ความ
แตกต่างระหว่างความกดอากาศ ถ้ าไต้ ฝนลู
ุ่ กนัน้
ความกดอากาศตรงกลางมันต่างจากปกติกี่ปาสคาล ยิ่งความแตกต่างของความกดอากาศมาก
เท่าไหร่ ไต้ ฝนยิ
ุ่ ่งแรงเท่านัน้ อุณหภูมิตา่ งกันแค่ไม่
กี่องศา ไต้ ฝนจะแรงขึ
ุ่
้นมหาศาล เพราะมันไหลขึ ้น
มาเป็ นพันๆ กิโล ยิ่งไหลยิ่งเร็วขึ ้นๆ พอมาเจอตรง
กลางก็บดิ เป็ นเกลียว คราวนี ้มีพลังมหาศาลเลย นี่
คือกระบวนการในการเกิดพายุ อุณหภูมิโลกเพิ่ม
ขึ ้นมาแค่ 1 องศา โอกาสเกิดลมพายุแรงขึ ้นมาอีก
เป็ นสิบๆ เท่า ดังนันในบ้
้ านเราที่มนั เดี๋ยวร้ อนเดี๋ยว
หนาวแปรปรวนไปหมด เป็ นเพราะว่าโลกเราก�ำลัง
จะเป็ นไข้ ถ้ าปล่อยให้ แย่ไปกว่านี ้ก็จะทนไม่ไหว
แล้ ว
ถามว่าแล้ วอะไรจะเกิดขึ ้นตามมา ตอบได้
เลยว่า สถานการณ์จะบีบบังคับให้ ผ้ นู �ำทังโลกต้
้
อง
หันหน้ าเข้ าหากัน แล้ วตังกติ
้ กาของโลกใหม่ จาก
เดิมที่เคยตังตราสารเกี
้
ยวโตแล้ วมาประชุมกัน แต่
สุดท้ ายแล้ ว จอร์ ช บุช ไม่ยอมเซ็นต์ เพราะเมื่อ
เซ็นต์ แล้ วธุรกิ จในอเมริ กาต้ นทุนการผลิตจะเพิ่ม
ถ้ าปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ต้องมีต้นทุนคือ
เสียเงิน คาร์ บอนเครดิต คนไหนปลูกป่ าดูดซับ
คาร์ บอนไดออกไซด์ก็จะขายคาร์ บอนเครดิตได้ ทุก
อย่างอยูท่ ี่กติกา เมื่อกติกาเปลี่ยน ธุรกิจของโลก
ความคิดของคนก็จะเปลี่ยน อย่างตอนนี ้ธุรกิจที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลกก็คือ การซื ้อขายเงินตรา วันเดียว
คิดเป็ นเงินไทยได้ ประมาณ 60 ล้ านๆ บาท แค่ซื ้อ
ขายกัน 10 วันก็มากกว่าเศรษฐกิจในอเมริ กาทัง้
ประเทศเลย ทังที
้ ่การซื ้อขายเงินตราเพิ่งเกิดขึ ้นได้
ไม่นานมานี ้เอง เพราะมีคนหัวใสคิดท�ำธุรกิจนี ้ขึ ้น
มา ก็เกิดธุรกิจการซื ้อขายที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกขึ ้นมา
๓๘
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ต่อไปข้ างหน้ าก็จะเกิดธุรกิจที่เราคาดไม่ถึง
ใครจะไปคิดว่าคาร์ บอนไดออกไซด์นนจะสามารถ
ั้
เอามาขายกันได้ ปลูกป่ าดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์
จะได้ มีคนมาซื ้อคาร์ บอนเครดิตจากเรา ถ้ าเราท�ำ
ธุรกิจอะไรที่มีการปล่อยแก็สพิษปล่อยไอเสียออก
ไปแล้ ว ถ้ าเกินก�ำหนดก็ต้องไปจ่ายค่าคาร์ บอน
เครดิต รัฐบาลในประเทศๆ หนึง่ จะมีอ�ำนาจใน
การก�ำหนดสิง่ ต่างๆ ในประเทศตัวเองเหลือน้ อย
ลง
เพราะหลายๆ อย่างจะเป็ นกติกากลาง
ของโลก เพราะประเทศหนึง่ เกิดอะไรขึ ้นมันกระทบ
กระเทือนไปถึงประเทศอื่นด้ วย ระเบียบของโลกมัน
จะเกิดขึ ้นท�ำให้ ทกุ คนต้ องยอม ถ้ ารัฐบาลไหนไม่
สนไม่ยอมจะถูกต่อต้ านจากคนทังโลก
้
การส่งออก
น�ำเข้ าท�ำไม่ได้ ก็จะอยูไ่ ม่ได้ ก็ต้องยอมตามกระแส
โลก ภาวะจะบีบบังคับให้ เกิดสิง่ เหล่านี ้ขึ ้นมา
จุดที่จะเป็ นจุดชี ้ขาดคือ
เมื่อคนอดข้ าว
ตัวอย่างในรั สเซียซึ่งเคยเป็ นประเทศส่งออกข้ าว
สาลีที่สำ� คัญประเทศหนึง่
มันเกิดฮีทเวฟขึ ้นมา
คลื่นความร้ อนรุนแรงมาก
ผลผลิตข้ าวสาลีใน
รัสเซียหยุดไป รัฐบาลมอสโคต้ องประกาศห้ ามส่ง
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ออกทังหมด
้
ให้ คนในประเทศตัวเองมีกินก่อน จึง
ท�าให้ ราคาข้ าวสาลีขึ ้นพรวดพราดเลย ถ้ าฮีทเวฟนี ้
ไปเกิดขึ ้นที่อเมริ กา ปริ มาณข้ าวสาลีจะหายไปจาก
โลกเป็ น 100 ล้ านตัน เพราะอเมริ กาผลิตข้ าวสาลี
มากกว่ารัสเซียมาก จะเกิดภาวะข้ าวยากหมาก
แพงขึ ้นทังโลกเลย
้
และเมื่อมีความผันผวนของ
ดินฟ้าอากาศ เดี๋ยวพายุ น� ้าท่วม ฝนแล้ ง ปี หนึง่
สามารถเกิดขึ ้นได้ ทกุ เรื่ อง พอกระทบกระเทือนกับ
ผลผลิตแล้ วถึงตอนนันจะพบว่
้
า ค�าว่า “เงินทอง
เป็ นของมายา ข้ าวปลาเป็ นของจริ ง” เมื่อเกิดภาวะ
วิกฤตขนานใหญ่ขึ ้นมาจริ งๆ เมื่อไหร่ที่คนอดแล้ ว
อะไรก็คมุ ไม่อยู่
ต่อไปข้ างหน้ า พลังงานสะอาด คือพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลม จะบูมขนานใหญ่
และต้ นทุนจะถูกลง
ตอนนี ้มันยังแพงกว่าผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากแก๊ สธรรมชาติหลายเท่า แต่ตอ่
ไปพอผลิตมากๆ เทคโนโลยีจะดีขึ ้นแล้ วราคาจะถูก
ลง พอราคามันใกล้ เคียงกันเมื่อไหร่ แถมมีต้นทุน
เรื่ องคาร์ บอนเครดิตด้ วย ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
เอาแสงอาทิตย์มาใช้ เป็ นพลังงานแสงไฟฟ้าจะได้
ค่าคาร์ บอนเครดิต แต่ถ้าใช้ น� ้ามันใช้ ถ่านหินต้ อง
จ่ายค่าคาร์ บอนเครดิต ถึงจุดนี ้จะเริ่ มสูสีกนั แล้ ว
จะเกิดการบูมขนานใหญ่ของพลังงานสะอาด โดย
เฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีเหลือเฟื อ พอใช้
กันได้ ทงโลก
ั้
ต่ อ ไปจะเกิ ด รถยนต์ ไ ฟฟ้ าบู ม ขนานใหญ่
แทนการใช้ รถยนต์ที่เติมน� ้ามัน จะบูมเร็วกว่าที่คาด
ไว้ ด้วย อัตราการเพิ่มของการใช้ น� ้ามันก็จะหยุด แต่
จะไปเพิ่มที่ไฟฟ้าแทน และแหล่งที่มาไฟฟ้าก็จะมา
จากแหล่งพลังงานสะอาดมากขึ ้นๆ ราคารถไฟฟ้า
ก็จะถูกลงๆ และแกนเศรษฐกิจของโลกก็จะเคลื่อน
ตัวไปสูส่ มดุลใหม่
ประเทศไทยนัน้ มี ต้ น ทุน ทางสัง คมสูง มาก
ในภาวะอย่างนี บ้ อกได้ เลยว่าข้ าวปลาอาหารจะ
แพง พืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารจะได้ ราคาดี ถ้ าบริ หาร

จัดการดีๆ ประเทศไทยจะท�าเงินได้ มหาศาลเลย
ทรั พยากรธรรมชาติพืน้ ฐานที่ส�าคัญที่สุดก็คือดิน
กับน� ้า ซึง่ ประเทศไทยมีเหลือเฟื อ แถมอุณหภูมิพอ
เหมาะ สามารถปลูกพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารได้ ทงปี
ั ้ ถ้ า
จัดการดีๆ ก็จะรวยมหาศาลเลย แถมการท่องเที่ยว
อีกถ้ าท�าดีๆ ก็จะรวยมหาศาลเหมือนกัน จะเห็นว่า
เรามีต้นทุนมหาศาลอยูแ่ ล้ ว และผู้คนมีศีลมีธรรม
ด้ วย เป็ นแบบอย่างให้ ผ้ คู นเห็นว่า เศรษฐกิจและ
จิตใจไปคูก่ นั ได้ จริ งๆ
ดั ง จะเห็ น ได้ จากการที่ พ ระเดชพระคุ ณ
หลวงพ่อฯ ท่านจัดให้ มีงานบุญใหญ่ๆ ต่างๆ ขึ ้น
มาตลอด เพื่อจะเร่งเอาบุญค� ้าจุนประเทศชาติให้
รอดพ้ นจากวิกฤตภัยธรรมชาติตา่ งๆ ได้ ใจมนุษย์
นันสามารถส่
้
งผลต่อเนื่องเกี่ยวข้ องกันกับสภาพดิน
ฟ้าอากาศ ถ้ าช่วงไหนที่ใจมนุษย์มีความโกรธเจ้ า
โทสะเข้ าครอบง�ามากเข้ าๆ จะเกิดไฟบรรลัยกัลป์
ล้ างโลกเลย ถ้ ามีราคะความโลภเป็ นตัวเหนี่ยวน�า
มากก็จะเกิดน� ้าบรรลัยกัลป์ล้ างโลก ถ้ ามีความลุม่
หลงมัวเมามากๆ จะท�าเกิดลมบรรลัยกัลป์ล้ างโลก
ใจคนจะเป็ นตัวควบคุมบรรยากาศรอบตัว ฉะนัน้
เมื่อเอาคนมานึกถึงการท�าความดี นึกถึงบุญกุศล
มากๆ จะช่วยคลี่คลายได้ อย่างไม่นา่ เชื่อ มันจะส่ง
ผลเนื่องกันหยาบกับละเอียด ฉะนันประเทศไทย
้
เราเองมีภารกิจที่ส�าคัญยิ่งคือ เราต้ องเป็ นต้ นแบบ
ให้ กบั ชาวโลก ท�าในยุคของเรานี่แหละ จะส่งผล
ให้ ประเทศไทยเรานันสงบร่
้
มเย็น เจริ ญก้ าวหน้ าได้
อย่างไม่นา่ เชื่อ

www.kalyanamitra.org
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