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ข่าวบุญต่างประเทศ

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ จัดปฏิบตั ธิ รรมบ้านกัลยาณมิตร

ทุกท่านร่วมพิธีตกั บาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ครอบครัวกัลยาณมิตรอัญชลี
อุบลรัศมี
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ กราบนิมนต์พระอาจารย์
จากวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม
ไปเป็ นเนื อ้ นาบุญบ้ านเพื่ อเปิ ดบ้ านกัลยาณมิ ตร
โดยภายในงานสาธุชนผู้ มีบญ
ุ ทุกท่านได้ ร่วมกัน
กล่าวค�ำอาราธนาศีล และประกอบพิธีกล่าวค�ำ
ถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทาน โดยมีกลั ยาณมิตร
อัญชลี อุบลรัศมี น�ำกล่าวค�ำถวาย จากนันทุ
้ กท่าน
ร่ ว มตั ก บาตรและถวายภั ต ตาหารเพลแด่ พ ระ
อาจารย์ ก่อนที่จะได้ ร่วมกันสวดมนต์ท�ำวัตรเช้ า
สวดสรรเสริ ญพระเดชพระคุณหลวงปู่
และ
อธิษฐานจิต
ภาคบ่ายเป็ นการปฏิบตั ิธรรมและแสดงพระ
ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ได้ เมตตาน�ำคณะ
กัลยาณมิตรทุกท่าน นัง่ สมาธิ กลัน่ กายวาจาให้ ใส
สะอาดบริ สทุ ธิ์ เพื่อจะเป็ นภาชนะรองรับบุญที่จะ
เกิดขึ ้น จากนันเป็
้ นพิธีทอดผ้ าป่ าสามัคคี โดยมี
๔

กัลยาณมิตรสุวรรณ บุญล�ำ่ และกัลยาณมิตร
มัณฑนา ชินรัมย์ เป็ นประธานน�ำกล่าวค�ำถวาย
และในโอกาสนี ้พระอาจารย์แสดงพระธรรมเทศนา
และแสดงปกิณกะธรรม ตอบค�ำถามในหัวข้ อธรรม
และผลการปฏิบตั ิธรรมที่คณะกัลยาณมิตรสงสัย
จากนัน้ ผู้มีบุญทุกท่านได้ ร่วมถวายปั จจัยแด่พระอาจารย์ด้วยความปลื ้มปิ ติใน บุญกันทุกคน
พิธีกรรมภาคเช้ าพระอาจารย์สพุ รรณ ธมฺมธโร น�ำสวดมนต์ท�ำวัตรเช้ าและน�ำนัง่ สมาธิ ก่อนที่จะ
ประกอบพิธีกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทาน
ซึง่ ตัวแทนกล่าวค�ำถวาย คือกัลยาณมิตร พิกลุ
เฉิน และกัลยาณมิตรวริ นทร์ โพธิ์ผาง จากนัน้
สาธุ ช นทุก ท่ า นร่ ว มกัน ถวายภัต ตาหารแด่ พ ระอาจารย์
ภาคบ่ายเป็ นพิธีบพุ เปตพลี อุทิศส่วนกุศลให้
แก่ผ้ ทู ี่ลว่ งลับไปแล้ ว โดยกัลยาณมิตรวีรสันต์ คุณ
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สาธุชนร่วมกันท�ำพิธีทอดผ้ าป่ าสามัคคี
และร่วมกันถวายปั จจัยแด่พระอาจารย์

วัดภาวนาไถจง จัดพิธีอทุ ิศส่วนกุศล

พิธีบพุ เปตพลี อุทิศส่วนกุศลให้ แก่ผ้ ทู ี่ลว่ งลับไปแล้ ว

ค�ำพระ เป็ นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระ จากนัน้
พระอาจารย์น�ำสาธุชนทุกท่านนัง่ สมาธิ และใน
โอกาสนี ้พระมหาศักดา วรสกฺโก เทศน์เรื่ อง "บุพเปตพลี" คืออะไร และเมื่อท�ำบุญแล้ วผลบุญจะ ส่ง
ผลอย่างไรท�ำให้ เร็ วแรง ซึง่ บุญในช่วงนี ้ที่สง่ ผลได้
เร็ วแรง คือบุญบวช และเป็ นเจ้ าภาพในโครงการ
บวช จากนันสาธุ
้ ชนร่วมกันรับพรจากพระอาจารย์
ด้ วยความปลื ้มปิ ติในบุญกันทุกคน
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ข่าวบุญในประเทศ

พิเศษสุด 2 บุญใหญ่

วันคุม้ ครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2556
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีถวายมหาสังฆทาน 20,000 กว่าวัดทัว่ ประเทศในวันคุ้มครองโลกเมื่อปี พ.ศ.2555

วันคุ้มครองโลกปี นี ้ ซึง่ ตรงกับวันจันทร์ ที่ 22
เมษายน นับเป็ นโอกาสพิเศษสุดที่ผ้ มู ีบญ
ุ ทุกท่าน
จะได้ ชกั ชวนญาติสนิทมิตรสหายไปสร้ าง มหากุศล
ร่ ว มกั น ด้ วยการถวายภั ต ตาหารและจตุ ปั จจั ย
ไทยธรรมเป็ นสังฆทานแด่พระภิกษุนบั แสนรู ปจาก
24,000 วัด ที่เมตตารับอาราธนาเดินทางมาเป็ น
เนื ้อนาบุญ
ตามปกติการถวายสังฆทานถือเป็ นบุญใหญ่
ที่พทุ ธศาสนิกชนทังหลายต่
้
างทราบกันดี
แต่
สังฆทานครัง้ นี ้มีความพิเศษ คือถวายครัง้ เดียวได้
บุญกับพระถึงสองหมื่นกว่าวัด ซึง่ โอกาสสร้ างบุญ
มหาศาลแบบนี ้หาที่ไหนไม่ได้ อีกแล้ ว และที่ส�ำคัญ
1 ปี มีเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ จึงขอแจ้ งข่าวมาให้ ผ้ มู ี
บุญทุกท่านทราบ จะได้ ไปร่วมสร้ างกุศลในครัง้ นี ้

เพื่อเป็ นเสบียงบุญเก็บไว้ หล่อเลี ้ยงชีวิตในภายภาค
หน้ า
บุญทังสองประการนี
้
้ล้ วนเกิดได้ ยากยิ่งทังสิ
้ ้น
แต่เพิ่งมาบังเกิดในยุคของพวกเรา
จึงขอเรี ยนเชิญสาธุชนทุกท่านที่โชคดีมีบญ
ุ ได้
มาเกิ ด ในยุ ค นี ไ้ ปเอาบุ ญ ใหญ่ ด้ ว ยกั น ที่ วัด พระ
ธรรมกาย ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
อานิสงส์ การถวายภัตตาหาร
และจตุปัจจัยไทยธรรม
1.เป็ นผู้ที่ถงึ พร้ อมด้ วย อายุ คือ มีอายุขยั
ยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ
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2.เป็ นผู้ที่ถงึ พร้ อมด้ วย วรรณะ คือ มีผิวพรรณ
วรรณะผ่องใส เป็ นที่ดงึ ดูดตา ดึงดูดใจ เป็ นที่รักที่
ชอบใจของผู้พบเห็น ซึง่ จะเป็ นทางมาแห่งโอกาส
และโภคทรัพย์สมบัตทิ งหลาย
ั้
3.เป็ นผู้ที่ถงึ พร้ อมด้ วย สุขะ คือ มีความสุขทัง้
กายและใจ มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริ ง เบิกบานอยูเ่ ป็ น
นิจ
4.เป็ นผู้ที่ถงึ พร้ อมด้ วย พละ คือ มีเรี่ ยวแรง
มหาศาล เป็ นที่เคารพย�ำเกรงของมหาชนทังหลาย
้
5.เป็ นผู้ที่ถงึ พร้ อมด้ วย ปฏิภาณ คือ มีสติ
ปั ญญาที่เฉลียวฉลาด หลักแหลม รอบรู้ในสรรพวิชาทังปวง
้
6.เมื่ อ สละความตระหนี่ อ อกจากใจและท� ำ
บุญ ถูกเนื ้อนาบุญ ย่อมเป็ นเหตุให้ ทรัพย์สมบัติ
บังเกิดขึ ้นโดยง่าย
7.เป็ นที่ เ คารพรั ก ของมนุ ษ ย์ แ ละเทวดา
ทังหลาย
้

8. เดินทางไป ณ สถานที่แห่งใดย่อมได้ รับการ
ต้ อนรับอย่างดี
9. เป็ นผู้มีก�ำลังใจในการสร้ างบารมีอย่างไม่
สิ ้นสุด ฯลฯ

อย่าลืม!...

ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก

www.dmc.tv
นะคะ
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มอบกำ�ลังใจ......

ส่งความรักและความห่วงใย
ผ่านทาง e-card
กับ www.dmc.tv
มีให้คุณเลือกหลายแบบหลากสไตล์
อีการ์ดธรรมะ อีการ์ดคำ�คม
อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้ก�ำ ลังใจ
อีการ์ดวันสำ�คัญและอื่นๆ อีกมากมาย

www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
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ผลการปฏิบต
ั ธิ รรมของพระธรรมทายาท
ตอน...คุณค่าของการบวชอยูท
่ ก่ี ารฝึก
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผม พระพรชัย วรชโย อายุ 27 ปี บวชใน
โครงการ 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2555 ที่
ศูนย์อบรมวัดศรี กนั (พุทธสยาม) เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานครครับ
ก่อนมาบวช ผมมีชีวิตอยูก่ บั ความทุกข์ พ่อไป
ทาง แม่ไปทาง แม่เอาผมไปฝากไว้ กบั หลวงตาที่วดั
ซึ่ ง ท่ า นก็ เ มตตาเลี ย้ งดู แ ละให้ ผมได้ บวชเป็ น
สามเณร ผมบวชได้ 6 พรรษา ก็มีความคิดว่าทาง
โลกน่าจะดีกว่า เลยลาสิกขาออกไปอยูก่ บั พ่อครับ
แต่ไม่ทนั ไรพ่อก็เสียชีวิต ตอนนันผมหมดสิ
้
้นทุก
อย่าง เลยไปขออาศัยอยูก่ บั เพื่อน ผมก็เลยติดเพื่อน
ติดเหล้ า ติดบุหรี่ และติดยา ผมใช้ ชีวิตอย่างไร้
คุณค่า ไม่ร้ ูวา่ ชีวิตนี ้จะอยูไ่ ปเพื่อใคร แต่ใจหนึง่ ก็
อยากบวชให้ พอ่ ที่เสียไปแล้ ว แต่ผมไม่มีโอกาส
ไม่มีเงินครับ วันหนึง่ ตอนนัง่ อยูใ่ นวงเหล้ าก็ได้ ยิน
เสียงประกาศชวนบวช ได้ ยินเขาพูดว่าบวชฟรี ผม
รี บวิ่งไปหาต้ นเสียงทันที จึงได้ ไปเจอกับผู้น�ำบุญชื่อ
โยมพี่หยี๋ ผมถามพี่เค้ าว่า “มารับสมัครบวชใช่มยั๊
ผมขอสมัครบวชนะครับ” พอมาเข้ าโครงการ พระ
อาจารย์ที่ศนู ย์อบรมท่านเคร่งมาก โดยเฉพาะเรื่ อง
นัง่ สมาธิ กับเรื่ องห้ ามสูบบุหรี่ ซึง่ ช่วงแรกผมยังเลิก
สูบบุหรี่ ไม่ได้ พระอาจารย์ทา่ นบอกว่า ถ้ าจะบวช
ต้ องเคารพในค�ำสอนของครูบาอาจารย์ เราต้ อง
ตัดขาดจากบุหรี่ เพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา แล้ วผมก็
โดนสัง่ ให้ หกั ดิบ
ตอนนันแทบแย่
้
มนั ทรมานมากครับ ใจก็คดิ
อยากออกจากโครงการอยากไปให้ มนั รู้ แล้ วรู้ รอด

พระพรชัย วรชโย

แต่อีกใจก็ คิดว่าเรามาบวชเพื่ อตอบแทนบุญคุณ
พ่อแม่ พ่อก็เสียไปแล้ ว แม่ก็ไม่ร้ ูอยูท่ ี่ไหน ในขณะที่
ผมสู้กบั ใจตัวเอง ก็ได้ รับก�ำลังใจจากโยมพี่หยี๋และ
ทีมงาน คอยถามเสมอว่าไหวมัย๊ คอยให้ ก�ำลังใจ
กันตลอด ในที่สดุ ผมก็หกั ดิบได้ แล้ วผมก็ได้
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ผมอยากขอบคุณก�ำลังใจจาก
โยมพี่หยี๋และทีมงาน และขอบคุณพระอาจารย์
มากๆ ครับ ที่เคี่ยวเข็ญท�ำให้ ผมมีวนั นี ้ โครงการนี ้
ท�ำให้ ผมรู้ถกู รู้ผิด รู้เรื่ องนรกสวรรค์ ได้ ร้ ูวา่ ที่ผา่ นมา
เราใช้ ชีวิตเป็ นๆ อยูใ่ นอบาย ถ้ าเรายังไม่เลิก ตาย
ไปก็ ค งได้ เ จออบายของจริ ง ที่ ท รมานกว่ า นี แ้ น่ ๆ
พอได้ นงั่ สมาธิมากขึ ้น
ผมก็ได้ พบกับความสุข
ภายใน ที่ท�ำให้ ร้ ูคณ
ุ ค่าของการบวช และบวชมาได้
จนถึงวันนี ้ครับ
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พระพรชัย วรชโย ในท่า Peace Position

เวลานัง่ สมาธิ ผมจะปล่อยใจตามเสียงของ
หลวงพ่อ วางใจนุม่ ๆ เบาๆ ไปเรื่ อยๆ สักพักก็ร้ ูสกึ
สบายเหมือนอยูใ่ นห้ วงอวกาศ เบามาก แล้ วก็มี
แสงแว้ บเข้ ามาจากกลางท้ อง แล้ วก็เห็นดวงแก้ ว
ผุดซ้ อนๆ กัน ขึ ้นมาหลายๆ ดวง ดวงแก้ วที่ผมเห็น
ใสเหมือนแก้ วน� ้ำ ใหญ่เท่ากับฟองไข่แดงของไก่
สว่างเท่ากับพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน ตอนนันใจ
้
ผมนิ่งมาก เหมือนเราทิ ้งทุกอย่างวางทุกสิง่ จริ งๆ
ในหัวไม่คดิ เรื่ องอะไรเลย พอแตะใจเบาๆ ไปที่ดวง
แก้ ว ก็มีองค์พระเกิดขึ ้นบางองค์ก็เป็ นสีเหลือง บาง
องค์ก็มีสีเหมือนเพชร สวยงามมากครับ องค์พระ
ท่านขยายจนคลุมตัวผม ตอนนันผมรู
้ ้ สกึ เหมือนเรา
เป็ นองค์พระไปเลย และเหมือนท่านจะอยูก่ บั ผม
ตลอดเวลาด้ วยครับ เวลาใจนิ่งอย่างนี ้เห็นองค์พระ
แบบนี ้ผมจะมีความสุขมาก ตังแต่
้ เกิดมาไม่เคยมี
ความสุขแบบนี ้มาก่อน พอลืมตาก็จะตรึกถึงองค์
พระตลอด และไม่วา่ จะสรงน� ้ำ หรื อซักผ้ า หรื อท�ำ
อะไรจะมี ค วามรู้ สึก เหมื อ นถูก ดูด อยู่ต ลอดเวลา
รู้สกึ ดีร้ ูสกึ มีความสุขมากครับ

ผมอยากให้ น้องๆ ธรรมทายาททุก รูป ตังใจ
้
นัง่ สมาธิจะได้ พบกับความสุขแบบนี ้ และขอให้ ทกุ
รู ปตังใจฝึ
้ กตนทนหิวบ�ำเพ็ญตบะเป็ นพระแท้ ให้ ได้
ต้ องท�ำให้ พอ่ แม่ได้ ปลื ้ม ให้ ครูบาอาจารย์ได้ ภาค
ภูมิใจ ขอให้ น้องๆ ธรรมทายาทมีก�ำลังใจ ถ้ าเรา
บวชได้ ฝึ กปฏิบตั ไิ ด้ เราจะได้ เปลี่ยนชีวิต จากคนดี
เป็ นคนที่ดียิ่งกว่าดี จากคนเคยผิดพลาดก็จะดีขึ ้น
เหมือนอย่างผมที่แต่ก่อนเคยไม่ดี พอได้ มาบวชได้
ขัดเกลาตัวเอง ได้ ฝึกตามค�ำสอน ได้ ปฏิบตั ธิ รรม ก็
ท�ำให้ ผมมีวนั นี ้ ผมกลายเป็ นคนมีความคิดความ
อ่าน มีความเข้ าใจในชีวิต พระอาจารย์เคยบอกว่า
ความล�ำบากสร้ างคน ความสบายฆ่าคน ถ้ าเราคิด
ว่าการอบรมมันล�ำบาก ก็แปลว่าชีวิตเราก�ำลังถูก
สร้ างให้ สว่างครับ และขอให้ ทกุ รูปตังใจปฏิ
้
บตั ิ
ธรรมอย่าให้ ขาดเลยสักวันเดียว ถ้ าได้ พบความ
สว่างภายในเมื่อไหร่ ก็จะได้ พบกับทุกสิ่งที่แสวงหา
ครับ
หลวงพ่อครับ ด้ วยบุญบวชตอนนี ้ผมได้ พบกับ
โยมแม่แล้ วนะครับ
ผมพบท่านตอนออกไปท�ำ
หน้ าที่พระพี่เลี ้ยงรุ่นเข้ าพรรษาปี 2555 ที่ศนู ย์
อบรมวัดเวฬุวนาราม ผมดีใจมากครับ ตอนนี ้ผม
ชวนโยมแม่เข้ าวัด ซึง่ โยมแม่ก็ชอบไปท�ำหน้ าที่ชวน
บวช และชอบไปรับบุญเป็ นแม่ครัวอยูท่ ี่ศนู ย์อบรม
ด้ วย ผมปลื ้มมากๆ เลย ตอนนี ้ผมมีแต่ความสุข
เป็ นสุขในเพศสมณะ ซึง่ ผมได้ ตงความปรารถนาไว้
ั้
สองอย่าง
1.ขอให้ ผมได้ อยูใ่ กล้ ชิดได้ สร้ างบารมีกบั หลวงพ่อ
2.ขอให้ ผมได้ ศึกษาวิชชาธรรมกายกับหลวงพ่อไป
ตลอดชีวิต หลวงพ่อครับ กายและใจของผมนี ้ขอ
ถวายให้ หลวงพ่อใช้ ในงานพระพุทธศาสนา ซึง่ ใน
หัวสมองของผมไม่มีค�ำว่าสึก ผมพร้ อมเดินหน้ า ว่า
อย่างไรว่าตามกันครับ
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ผลการปฏิบต
ั ธิ รรมของพระธรรมทายาทโครงการ
1 แสนรูปทัว่ ไทย รุน
่ ที่ 7 ตอน...จะเป็นพระแท้ 24 น.
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผม พระธรรมทายาท บรรชา ฌานธโช
อายุ 28 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาท จากศูนย์อบรม
วัดพระธรรมกายครับ
หลวงพ่อครับ สมัยเด็กๆ ผมเคยบวชหน้ าไฟ
บ่อยๆ ครับ แต่แป๊ บเดียวก็ลาสิกขา ยังไม่เคยบวช
เป็ นจริ งเป็ นจังเลยสักที แต่ผมเป็ นคนชอบเข้ าวัด
นะครับ ชอบหยอดตู้ท�ำบุญที่ วัดเป็ นประจ�ำ ก่อน
มาบวช ผมเป็ นพ่อค้ าขายลูกชิ ้นทอด มีชีวิตเรี ยบๆ
ง่ายๆ พอกินพอใช้ ตื่นเช้ าก็ออกไปท�ำงาน ตกเย็นก็
กลับบ้ าน วนเวียนอยูอ่ ย่างนี ้ จนรู้สกึ เบื่อ และคิด
ว่าเกิดเป็ นคนทังที
้ มนั จะมีอะไรมากกว่านี ้มัย๊ ? แล้ ว
ผมก็ได้ พบกับทางสว่างในชีวิตครับ
ในปี พ.ศ. 2554 ที่ผา่ นมา มีกลั ยาณมิตรมา
ชวนผมบวชในโครงการ 1 แสนรูป รุ่นเข้ าพรรษา
ครับ ผมดีใจมากๆ อยากบวชมากๆ ผมเดินทาง
จากโคราช ไปบวชที่ศนู ย์อบรมศูนย์การศึกษาเขา
แก้ วเสด็จ ตอนนันบวชได้
้
ประมาณ 10 เดือนครับ
ได้ ชว่ ยหลวงพ่อป้องกันน� ้ำท่วมด้ วย เป็ นอะไรที่
ปลื ้มไม่ลืมเลย มีวนั หนึง่ หลวงพ่อมาเยี่ยมพระและ
โยม ที่ก�ำลังกรอกกระสอบทราย ขนกระสอบทราย
ที่หน้ าโบสถ์ ผมได้ เป็ นตัวแทนเข้ าไปรับลูกอมกับ
มือของหลวงพ่อด้ วยนะครับ หลวงพ่อยังให้ พรว่า
ให้ เข้ าถึงธรรมครับ
ต่อจากนัน้ ก็ได้ เป็ นหนึ่งในกองพันสถาปนา
เส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ เดินธุดงค์ธรรมชัยบน
กลีบกุหลาบ และเดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวง

พระธรรมทายาท บรรชา ฌานธโช
ศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย ระเบียง 2

ปู่ ทองค�ำ ไปประดิษฐานที่วดั ปากน� ้ำภาษี เจริ ญ
ปลื ้มสุดๆ เลยครับ แต่เรื่ องเศร้ าที่สดุ ก็เกิดขึ ้น
เพราะผมต้ องจ�ำใจลาสิกขาเนื่องจากมีภาระทาง
ครอบครัว หลวงพ่อครับ ใจจริ งผมอยากเป็ นพระ
ตลอดไป ผมอยากท�ำพระนิพพานให้ แจ้ งแสวงบุญ
สร้ างบารมีครับ ซึง่ ผมก็พยายามเคลียร์ ทกุ อย่างให้
ลงตัวเพื่อจะได้ กลับมาบวชอีก แล้ วก็โชคดีมากที่ได้
เจอกับโยมป้านพพร โยมป้าช่วยผมหลายอย่าง
ท�ำให้ ครัง้ นี ้ผมมาบวชได้ อย่างสบายใจครับ ผมจึง
คิดที่จะท�ำทุกวินาทีให้ ค้ มุ ค่าที่สดุ และตังใจปฏิ
้
บตั ิ
ธรรม ไม่อยากเสียเวลาพูดเล่น คุยเล่น หรื อท�ำอะไร
เล่นๆ เพราะกว่าผมจะได้ มาบวช มันยากมากครับ
เวลานัง่ สมาธิ ผมจะท�ำใจนิ่งๆ เฉยๆ วางทุก
สิง่ ทุกอย่างลง และเอาใจไปแตะไว้ ที่ศนู ย์กลางกาย
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ภาพวาดจากประสบการณ์ภายใน
ของพระธรรมทายาท บรรชา ฌานธโช

พระธรรมทายาท บรรชา ฌานธโช
ในท่า Peace Position

อย่างเดียวครับ บางทีก็ภาวนา สัมมา อะระหัง แต่
บางครัง้ ก็ไม่ภาวนา พอใจนิ่งไปสักพัก นิ่งจน
เหมือนเราไม่อยากได้ อะไรอีกแล้ ว ก็จะเห็นองค์
พระมาแบบใสๆ ครับ ท่านนัง่ ขัดสมาธิ สง่างาม
มาก อยูต่ รงกลางท้ องของผมพอดี ตอนนันผมรู
้ ้ สกึ
มีความสุขมาก ใจมันก็นมุ่ ๆ นิ่มๆ บอกไม่ถกู ซึง่ ผม
ก็จะมองเฉยๆ และเห็นท่านชัดประมาณ 80
เปอร์ เซ็นต์ครับ บางครัง้ ถ้ าผมประคองใจได้ นานๆ
ก็ จ ะสั ม ผั ส ได้ ว่ า มี อ งค์ พ ระผุ ด ขึ น้ มาจากองค์
พระองค์แรกเร็ วมาก แล้ วบางทีองค์พระก็ใหญ่ขึ ้น
จนครอบตัวผมไว้ ด้วย ถ้ าผมท�ำสมาธิได้ นิ่งแบบนี ้
และต่อเนื่อง ผมก็จะเห็นองค์พระใสๆ ในกลางท้ อง
ได้ ทกุ ครัง้ ครับ

มีเรื่ องมีราวกับใคร ตอนนี ้ผมอยากได้ แต่บญ
ุ และ
อยากนัง่ สมาธิมากๆ ครับ

หลวง พ่อครับ ผมชอบนัง่ สมาธิมาก เพราะ
รู้สกึ ว่าได้ บญ
ุ มหาศาล แล้ วสมาธิยงั น�ำความสุขใจ
มาให้ ผมด้ วย ท�ำให้ ผมมีกายวาจาใจที่บริ สทุ ธิ์มาก
ขึ ้นด้ วย ท�ำให้ ผมไม่อยากได้ อะไรของใคร ไม่อยาก

ตังแต่
้ ผมมาบวชในโครงการ 1 แสนรูป ได้ ร้ ูจกั
วัดพระธรรมกาย ท�ำให้ ผมเป็ นคนมีศีลมีธรรม รู้จกั
บาปบุญคุณโทษ ท�ำให้ ชีวิตผมเปลี่ยนจากหลังมือ
เป็ นหน้ ามือ ผมจะตังใจฝึ
้ กฝนตนเองให้ เป็ นพระแท้
ให้ ดีที่สดุ ครับ และอยากบอกว่า ผมปลื ้มหลวงพ่อ
มากๆ นะครับ ครัง้ แรกที่ได้ เห็นหน้ าหลวงพ่อ ผม
น� ้ำตาไหลเลย ผมขอให้ หลวงพ่อมีสขุ ภาพร่างกาย
แข็งแรง มีอายุขยั ยืนยาว ขอให้ หลวงพ่อเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปทัว่ โลกได้ แบบสบายๆ นะครับ
หลวงพ่อครับ ผมไม่ร้ ูวา่ อนาคตข้ างหน้ าจะเป็ น
อย่างไร แต่ผมไม่อยากลาสิกขาเลยสักนิด ผมจะ
ท�ำวันนี ้ให้ ดีที่สดุ และถ้ าเป็ นไปได้ ขอให้ ผมได้ อยู่
ช่วยหลวงพ่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดไปนะ
ครับ
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ผลการปฏิบตั ธิ รรมของพระธรรมทายาทรุน
่ บูชาธรรม 69 ปี
พระเทพญาณมหามุนี ตอน...หยุดใจได้แล้ว สุขใจจังเลย
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผม พระธรรมทายาท วศิน ตโปธโน อายุ
27 ปี ขอกราบแทบเท้ าหลวงพ่อรายงานตัวครับ
ก่อนมาบวช ผมท�ำงานเป็ น Process
Engineer คือเป็ นวิศวกรประจ�ำโรงงานครับ ท�ำงาน
ได้ ปีครึ่งก็เริ่ มรู้สกึ ว่าชีวิตชักจะวุน่ ๆ เดี๋ยวคนนันเป็
้ น
อย่างนี ้ เดี๋ยวคนนี ้เป็ นอย่างนัน้ ชอบคุยกันแต่เรื่ อง
ชาวบ้ าน แล้ วก็เอาเรื่ องชาวบ้ านมากลุ้มใจ ผมรู้สกึ
ชีวิตมนุษย์นี่วนุ่ วายจริ งๆ ในช่วงที่ก�ำลังตึงๆ เซ็งๆ
เลยหยิบหนังสืออานุภาพหลวงปู่ ปกสีแดงมานัง่
อ่านครับ คือโยมแม่ของผมเริ่ มมาวัดพระธรรมกาย
ตังแต่
้ เมื่อปลายปี ที่ผา่ นมา แล้ วก็ชอบเอาหนังสือ
ของวัดมาฝากให้ อา่ นเล่นเป็ นประจ�ำ พออ่านจบ
ผมก็คดิ ว่า มันจริ งหรื อนี่? หลวงปู่ ท่านท�ำได้ อย่างนี ้
จริ งๆ หรื อ? ผมนึกอยากนัง่ สมาธิอยากท�ำได้ แบบ
หลวงปู่ บ้ างครับ แต่หลวงพ่อครับ ผมยังรู้สกึ ต่อ
ต้ านวัดพระธรรมกายนิดหน่อย เพราะคิดว่าต้ อง
เป็ นลัทธิอะไรสักอย่าง ซึง่ โยมแม่ก็พยายามชวนให้
มาวัด แต่ผมบ่ายเบี่ยงตลอด จนวันหนึง่ บุญคง ได้
ช่องครับ ผมเกิดอาการอยากตามโยมแม่ไปวัด แล้ ว
แค่เลีย้ วรถเข้ ามาในเขตวัดพระธรรมกายเท่านัน้
ผมก็ร้ ูสกึ แปลกๆ ผมรู้สกึ ว่าที่นี่ร่มรื่ นจัง ชอบจัง มี
ความสุขจัง พอไปนัง่ สมาธิที่สภาธรรมกายสากล ก็
เกิดอาการอยากบวชเข้ าอย่างจังครับ แล้ วก็ตดั สิน
ใจมาบวชในโครงการบูชาธรรมนี่แหละครับ
ตอนแรกที่มาบวชผมก็กลัวๆ กลัวตื่นเช้ าไม่
ไหว กลัวหิวเพราะฉันแค่ 2 มื ้อ แต่พออยูไ่ ปๆ กลับมี
ความสุขขึ ้นเรื่ อยๆ ผมชอบชีวิตพระ ชอบคุยเรื่ อง
ธรรมะ
ชอบคุยเรื่ องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
๑๔

พระธรรมทายาท วศิน ตโปธโน

โครงการอุปสมบทหมูร่ ุ่นบูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี

พอได้ นงั่ สมาธิมากๆ ก็ท�ำให้ ร้ ูสกึ ว่า ชีวิตแบบนี ้ มัน
ใช่เลย
ตอน แรกๆ ที่นงั่ ผมรู้สกึ แน่นมาก ตึงมาก
อึดอัดมาก แต่พอนัง่ ไปเรื่ อยๆ ก็เริ่ มสบาย ตัวเบา
เหมือนลอยอยูใ่ นอากาศ ท�ำให้ ร้ ูสกึ ชอบนัง่ ครับ วัน
หนึง่ ผมนึกถึงภาพวันปลงผมซึง่ เป็ นวันที่ผมประทับ
ใจที่สดุ
ผมนึกถึงภาพที่โยมพ่อโยมแม่ยิ ้มและ
ร้ องไห้ เพราะปลื ้ม นึกไปเรื่ อยๆ ใจมันก็ตื ้นตัน แล้ ว
ก็เห็นแสงวูบๆ วาบๆ เข้ ามา แต่ผมไม่ได้ สนใจ สัก
พักก็เห็นดวงแก้ วขาวๆ ใสๆ อยูต่ รงกลางท้ อง ดวง
เล็กกว่าก�ำมือนิดหน่อย ค่อยๆ สว่างขึ ้น ชัดขึ ้น ดวง
แก้ วมีผิวเนียนกลม ดูมีมิติ เหมือนเราเอาดวงแก้ ว
จริ งๆ มาตังไว้
้ ในท้ องครับ ซึง่ ผมก็นิ่งๆ มองเฉยๆ ไม่
เอะใจอะไร ดวงแก้ วก็ใสขึ ้น สวยกว่าดวงแก้ วที่เรา
เห็นข้ างนอกมากๆ เลย ตอนนันผมปลื
้
้มจนน� ้ำตา
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ไหล มาวันหนึง่ ในขณะที่ก�ำลังมองดวงแก้ วในท้ อง
เพลินๆ จูๆ่ ก็มีองค์พระลอยขึ ้นมาจากจุดตรงกลาง
ของดวงแก้ ว ตอนนันผมรู
้ ้ สกึ เหมือนถูกตัดขาดจาก
โลกภายนอก ไม่ร้ ูวา่ บรรยากาศรอบตัวเป็ นยังไง ใจ
มันอยูแ่ ต่กบั องค์พระที่ขึ ้นมา ท่านลอยขึ ้นมาจนถึง
ล�ำคอของผม ผมเห็นเกศรูปดอกบัว เห็นใบหน้ า
ของท่าน ดวงตาสวย จมูกเป็ นสัน เห็นคอ บ่า ไหล่
โอ้ ...ท่านหล่อมากครับ แล้ วน� ้ำตาผมก็ไหลไม่หยุด
ผมมีความสุขมาก และเหมือนท่านจะหมุนให้ เรา
เห็นได้ ทกุ ส่วน ละเอียด ชัด สวยงามอย่างที่สดุ ผม
รู้สกึ ว่าพระพุทธเจ้ าอยู่ กับเรา ท่านยิ่งใหญ่มาก ผม
รู้สกึ เคารพบูชาท่านอย่างสูงสุดลึกซึ ้ง แบบไม่เคย
เป็ นมาก่อนครับ พอลืมตาขึ ้นจีวรเปี ยกไปหมด
เพราะหยุดร้ องไห้ ไม่ได้ ครับ มาระยะนี ้ เวลาหลับตา
ถ้ าใจนิ่งเป็ นสมาธิแล้ ว ผมจะเห็นดวงแก้ วใสสว่าง
พอมองกลางดวงแก้ ว ก็จะเห็นดวงแก้ วอีกดวงที่
สว่างกว่าสวยกว่า พอผ่านดวงหลายๆ ดวงไปสัก
พัก ก็จะมีองค์พระลอยขยายใหญ่ออกมา แล้ วก็มี
จุดสว่างที่สว่างเด่นกว่าเดิมดึงความรู้สกึ ของเราลง
ไป แล้ วก็มีองค์พระลอยขยายใหญ่ออกมาอีก เป็ น
อย่างนี ้ตลอดเวลาครับ หลวงพ่อครับตอนนี ้ไม่วา่

ท�ำอะไรก็ยงั เห็นองค์พระได้ ตลอด
เพียงแต่ถ้า
ลืมตาจะเห็นท่านใหญ่ไม่เกิน 1 คืบ ไม่เหมือนตอน
หลับตาที่ร้ ู สกึ ว่าท่านใหญ่มากจนตัวเราเล็กไปเลย
ครับ
ผมอยากให้ เพื่อนๆ
พระธรรมทายาททัว่
ประเทศได้ เห็นแบบนี ้ มีความสุขแบบนี ้ องค์พระ
ภายในให้ ความรู้สกึ สุขใจมากจริ งๆ แต่ก่อนตอน
ท�ำงานผมเป็ นคนมีแผนงานเต็มหัว มีเรื่ องฟุ้งๆ ตึงๆ
เต็มไปหมด ท�ำให้ นอนหลับยาก แต่พอได้ นงั่ สมาธิ
ผมกลายเป็ นคนยิ ้มง่าย มีความสุขง่าย พอหลวง
พ่อสอนให้ หลับในอูแ่ ห่งทะเลบุญ ผมก็จะนอนมอง
ดวงแก้ วในกลางท้ องเพลิน ท�ำให้ หลับสบาย ตื่นมา
ก็สดชื่นสดใส ไม่เครี ยดเลยครับ
ผมอยากบอกหลวงพ่อว่า ผมมีความสุขมากที่
ได้ มาเป็ นลูกของหลวงพ่อ ผมจะขออยูก่ บั หลวงพ่อ
จะขอติดตามหลวงพ่อไปทุกภพทุกชาติ ผมขอให้
หลวงพ่อมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ขอให้ อยูก่ บั ผม
และทุกๆ คนไปนานๆ นะครับ ส่วนผมจะตังใจบวช
้
เป็ นพระแท้ ให้ ดีที่สดุ แบบวันต่อวันยังไม่มีก�ำหนด
สึก และเพื่อให้ โยมพ่อโยมแม่ได้ บญ
ุ บวชจากผม
มากที่สดุ
ท่านจะได้ สขุ ใจและมีบญ
ุ เป็ นเสบียง
ติดตัวไปข้ ามชาติครับ
๑๕
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ผลการปฏิบต
ั ธิ รรมของพระธรรมทายาทโครงการ
1 แสนรูปทัว่ ไทย รุน
่ ที่ 7 ตอน...มีความสุขจนไม่อยากจะลืมตา
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผมพระธรรมทายาท สัญญา ฐานกนฺโต
อายุ 50 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาท จากศูนย์อบรม
วัดใหม่ทา่ โพธิ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ครับ
หลวง พ่อครับ ผมเป็ นคนเรี ยนมาน้ อยจบแค่
ชัน้ ป. 2 ครึ่ง เท่านัน้ แต่ผมเป็ นคนสู้ชีวิตและสู้คน
แล้ วก่อนมาบวช ผมท�ำงานเป็ นผู้รับเหมาก่อสร้ าง
มีลกู น้ อง 10–12 คน วันหนึง่ ตอนก�ำลังก๊ งเหล้ าอยู่
กับลูกน้ อง ก็มีคนมาชวนบวชครับ ชื่อคุณโยมหนิง
เธอเข้ ามาถามว่า “มีคนจะบวชมัย๊ คะ มีคนอยากได้
บุญมัย๊ ” แล้ วไม่ร้ ูเป็ นไง ผมตอบออกไปทันทีวา่
บวช ผมจะบวช แล้ วเขาก็ถามอีกว่า ถ้ าจะบวช ไป
วันนี ้เลยได้ มยั๊ ผมก็วา่ ได้ แล้ วผมก็ทิ ้งวงเหล้ าเลย
ซึง่ คุณโยมหนิงก็เอาชุดขาวมา ให้ เปลี่ยน พาผมไป
เข้ าโครงการ และร่วมอนุโมทนาบุญกับผมในวัน
ปลงผมด้ วย ท�ำให้ ผมอุน่ ใจ เพราะตอนนันผมยั
้
งไม่
ได้ บอกคนที่บ้านเลย โยมหนิงดีกบั ผมจริ งๆ ท�ำให้
ผมปลื ้มมากๆ ครับ
แต่พอมาอยูใ่ นโครงการอย่างเต็มตัว ผมมี
จิตใจที่ขนุ่ เคืองมาก
มองอะไรมันขวางไปหมด
โกรธคนนันโกรธคนนี
้
้ มองหน้ าใครก็ไม่ถกู ใจ ไม่
พอใจไปจนถึงพระอาจารย์เลย แล้ วก็ท้อใจเหลือ
เกิน เพราะวันๆ มีแต่อบรม มีแต่ให้ นงั่ สมาธิ แทบ
ไม่มีเวลาได้ พกั ผ่อนเลยครับ มาวันหนึง่ เพื่อนสหธรรมิกที่บวชด้ วยกันท่านสึกไป ท�ำให้ ผมเกิดอาการ
อยากสึกบ้ าง ในใจผมมันคิดแต่วา่ “เราจะสึกร่วม
กันฉันพี่น้อง” แต่พระอาจารย์ทา่ นบอกให้ ไปนัง่
กรรมฐานก่อน ไปคิดดูให้ ดีๆ ก่อน ผมเลยไปกราบ
๑๖

พระธรรมทายาท สัญญา ฐานกนฺโต
ศูนย์อบรมวัดใหม่ทา่ โพธิ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

หลวงปู่ ครับ ผมบอกท่านว่า “ถ้ าผมไม่เห็นองค์พระ
ไม่มีดวงตาเห็นธรรมผมก็จะขอลาสิกขานะครั บ”
แล้ วผมก็นงั่ หลับตา นัง่ ไปเรื่ อยๆ ไม่ร้ ูนานเท่าไหร่
จูๆ่ น� ้ำตาก็ไหลๆๆ และมีแสงสว่างจ้ าส่องมาที่หน้ า
เหมือนมีคนฉายสปอตไลท์สว่างไปหมดเลย ผม
รู้สกึ ดีใจจึงนัง่ ดูไปเรื่ อยๆ ครับ ตอนนันใจสงบจริ
้
งๆ
ดูไปพักใหญ่ก็เห็นพระพุทธรู ปทองค�ำตระหง่านอยู่
ตรงหน้ า ท่านหมุนรอบตัวเองท�ำให้ เห็นได้ ทกุ ซอก
ทุกมุม แล้ วท่านก็สงู ขึ ้นๆ ตอนนันในตั
้ วผมไม่มี
อะไรเลย มีสมองก็ เหมือนไม่มี ในร่างกายก็เป็ น
โพรง ตับไตไส้ พงุ ไม่มีเหลือเลย สักพักพระพุทธรูปก็
ค่อยๆ เข้ ามาสิงทาบตัวผมไว้ องค์ทา่ นใหญ่มาก
เห็นชัดมากเหมือนเป็ นของจริ งๆ เลย แล้ วก็มีแสง
สว่างออกมาทัว่ ร่าง เย็นสบายมากครับ น� ้ำตาก็ไหล
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ไม่ยอมหยุดจนจีวรเปี ยกไปหมด พอลืมตาแล้ วผม
รู้สกึ ว่าพระท่านยังอยูก่ บั ผมครับ เหมือนเราอยูต่ ดิ
กันเป็ นเงาตามตัว เดินก็อยู่ นัง่ ก็อยู่ ท�ำให้ ผมไม่
อยากลาสิกขาแล้ ว ความคิดแย่ๆ มันหายไปหมด
เลยครับ
ตังแต่
้ เห็นพระในตัว จิตใจของผมก็เริ่ มคิดดี
ท�ำดี เลิกคิดอคติ ไม่ฟ้ งซ่
ุ าน ไม่ร้ ูจกั โกรธ ไม่ร้ ูจกั
เกลียด ใครจะพูดยังไงว่ายังไงก็คดิ ว่ามันเป็ นกรรม
ของเขา เขาท�ำยังไงก็ได้ อย่างนันแหละ
้
เหมือนเขา
กินข้ าว เขาก็ต้องอิ่มข้ าว หลวงพ่อครับ แต่ก่อนผม
อ่านหนังสือไม่คอ่ ยเก่ง สวดมนต์ไม่คอ่ ยคล่อง แต่
พอมีองค์พระมาอยูด่ ้ วยมันแปลกมาก ผมสวดมนต์
เก่ง อ่านหนังสือธรรมะก็ เข้ าใจง่าย เริ่ มพูดจาเป็ น
อรรถเป็ นธรรม มีคติสอนใจตัวเอง ตอนนี ้ผมจะเดิน
ก้ าวหนึง่ ก็ต้องคิดจะนัง่ ก็ต้องคิด มีความเกรงกลัว
ต่อบาปมากเลย ไม่เหมือนแต่ก่อนที่พระอาจารย์
สอนอะไรก็ไม่ฟัง เวลาตักข้ าวมาฉันก็ตกั จนล้ น

เพราะกลัวไม่อิ่ม แต่ก็เหลือทุกที แต่ตอนนี ้ไม่คดิ
อย่างนันไม่
้ ท�ำอย่างนันแล้
้ วนะครับ ผมมีนิสยั ดีขึ ้น
แล้ ว และผมก็ขยันนัง่ สมาธิมากขึ ้นด้ วย บางวันนัง่
ถึงตี 1 ตี 2 ถึงจะจ�ำวัตร นัง่ แล้ วมีความสุขจนไม่
อยากจะลืมตา และไม่ลืมแผ่เมตตาไปถึงโยมพ่อ
โยมแม่และโยมหนิง ผมอยากขอบคุณโยมหนิง
มากๆ ขอให้ โยมหนิงมีสขุ ภาพแข็งแรง ให้ มีอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ร�่ ำรวยๆ นะครับ
หลวงพ่อครับ ตอนเรามาไม่มีอะไรมา ตอนเรา
ไปก็ไม่มีอะไรไป นอกจากบุญวาสนาเท่านัน้ ผมจะ
ขอท�ำแต่ความดี จะติดตามหลวงพ่อไปทุกภพทุก
ชาติ จะขอเดินตามอย่างหลวงพ่อไปเรื่ อยๆ และ
กราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อ ที่
ยอมเสียสละความสุขทุกอย่าง เพื่อให้ ผมและคน
อื่นๆ ได้ โน้ มจิตใจให้ สงู ขึ ้น หลวงพ่อเป็ นผู้มีพระคุณ
ของผม ผมขอให้ หลวงพ่อจงหมดจากสรรพทุกข์
สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย เสนียดจัญไร อย่าได้
มากล� ้ำกรายหลวงพ่อ
ขอให้ บญ
ุ บารมีจงช่วย
คุ้มครองหลวงพ่อ ให้ หายจากโรคภัยไข้ เจ็บโดยเร็ ว
พลันเทอญ
๑๗
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

คิดผิดคิดใหม่ได้ (๓)

มีค�ำกล่าว ที่เราคุ้นเคยกันดีวา่ ความพยายาม
อยูท่ ี่ไหน ความส�ำเร็ จอยูท่ ี่นนั่ เป็ นคติสำ� หรับย� ้ำ
เตือนพวกเราทุกคน ให้ มีก�ำลังใจในการท�ำหน้ าที่
การงาน
และให้ ประสบผลส�ำเร็จในสิง่ ที่พงึ
ปรารถนา การจะให้ บรรลุผลส�ำเร็จได้ นนั ้ จะต้ องมี
หลายสิง่ หลายอย่างประกอบกัน นอกจากจะต้ องมี
ก�ำลังใจที่เข้ มแข็ง และมีสติปัญญาแล้ ว ยังจะต้ อง
มีพลังบุญหนุนน�ำ จึงจะประสบความส�ำเร็จได้
หากมีเพียงความพยายาม แต่ขาดปั ญญา และ
ไม่มีกลั ยาณมิตรคอยแนะน�ำ ความพยายามนัน้
อาจจะสูญเปล่าได้ และอาจเกิดความผิดพลาด
ใหญ่หลวงไปจนตลอดชีวิต
ความพยายามที่ไม่มีวนั สูญเปล่านัน้ คือการ
ประกอบความเพียร
โดยน�ำใจมาหยุดนิ่งที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึง่ เป็ นต้ นแหล่งแห่งความ
ส�ำเร็จ เราจะไม่พบกับค�ำว่าผิดหวัง หากน�ำใจจรด
ศูนย์จะไม่มีค�ำว่าสูญเสีย เพราะฉะนัน้ เราต้ อง
พยายามน�ำใจมาหยุดนิ่งไว้ ที่ศนู ย์กลางกายตลอด
เวลา จะได้ พบแต่ความสมหวังสมปรารถนาในชีวิต
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ตรัสไว้ ใน จตุกนิบาต อังคุตตรนิกาย ว่า
“จตฺตาโรเม ภิกฺขเว กาลา สมฺมาภาวิยมานา
สมฺมาอนุปริ วตฺตยิ มานา อนุปพุ ฺเพน อาสวานํ
ขยํ ปาเปนฺติ กตเม จตฺตาโร กาเลน ธมฺมสฺสวนํ กา
เลน ธมฺมสากจฺฉา กาเลน สมโถ กาเลน วิปสฺสนา
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร กาลา สมฺมาภาวิยมานา
สมฺมาอนุปริ วตฺตยิ มานา อนุปพุ ฺเพน อาสวานํ ขยํ
ปาเปนฺติ
ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
กาล ๔ อย่างที่บคุ คล
บ�ำเพ็ญโดยชอบ ให้ เป็ นไปตามโดยชอบ ย่อมให้ ถงึ

ความสิ ้นอาสวะโดยล�ำดับ กาล ๔ นี ้เป็ นไฉน คือ
การฟั งธรรมตามกาล ๑ การสนทนาตามกาล ๑
การสงบตามกาล ๑ การพิจารณาตามกาล ๑ กาล
๔ อย่างนี ้แล อันบุคคลบ�ำเพ็ญโดยชอบ ให้ เป็ นไป
โดยชอบ ย่อมให้ ถงึ ความสิ ้นอาสวะโดยล�ำดับ”
การหาโอกาสเข้ าไปนัง่ ใกล้ ผ้ รู ้ ูเพื่อรับฟั งสิง่ ที่ดีๆ
เป็ นวิสยั ของบัณฑิตนักปราชญ์ สิง่ ใดที่เรายังไม่ร้ ู ก็
จะได้ เพิ่มพูนความรู้และสติปัญญา สิง่ ที่เคยสงสัย
ก็จะหายสงสัย เพราะการสนทนาธรรมตามกาลอัน
ควร จะยังจิตของผู้พดู และผู้ฟังให้ เป็ นกุศล จิตใจ
ร่าเริ งเบิกบานผ่องใส ทังยั
้ งได้ ฝึกไหวพริ บปฏิภาณ
ให้ เกิดความแตกฉานทางปั ญญายิ่งๆ ขึ ้นไป
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ดังเช่นพระเจ้ าปายาสิ พระราชาผู้หลงผิด ที่
ได้ น�ำมาเล่าเป็ นตอนๆ ตังแต่
้ ที่พระองค์สงสัยว่า
ภพนี ้ภพหน้ ามีจริ งไหม นรกสวรรค์มี จริ งไหม พระ
กุมารกัสสปะก็ได้ แก้ ข้อข้ องใจของพระองค์มาตาม
ล�ำดับ ท�ำให้ คลายความสงสัยไปได้ ระดับหนึง่ แต่
พระราชาก็ยงั พยายามถามพระเถระต่อไป เพื่อให้
พระเถระช่วยขจัดเมฆหมอกแห่งความสงสัย ให้
หมดสิ ้นไปจากใจของพระองค์ ทรงถามเพิ่มเติมว่า
* “ท่านกัสสปะ เนื่องจากตัวโยมอยากรู้วา่
โลกหน้ ามีหรื อไม่ สัตว์ที่ตายแล้ วไปผุดเกิดมีไหม
นอกจากจะได้ ทดลองตามที่เล่าไปแล้ วนัน้ โยมยัง
ได้ ทดลองด้ วยวิธีนานัปการ เช่นมีอยูค่ ราวหนึง่ เจ้ า
หน้ าที่ของโยมจับโจรที่ท�ำความผิดมหันต์
โยม
พิจารณาแล้ วจึงสัง่ ให้ ลงโทษ โดยใช้ วิธีที่จะให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด จึงให้ จบั โจรทังที
้ ่ยงั มีชีวิตอยูน่ นั ้ ใส่
เข้ าไปในหม้ อใหญ่ ปิ ดปากหม้ อ แล้ วเอาหนังสดรัด
เอาดินเหนียวพอกปิ ดอย่างดี ยกขึ ้นตังบนเตาไฟ
้
เมื่อคาดว่าโจรนันตายแล้
้
ว จึงสัง่ ให้ ยกหม้ อลงมา
กะเทาะดินออกแล้ วค่อยๆ เปิ ดปากหม้ อ ตรวจดู
ด้ วยหวังว่า อาจจะได้ เห็นวิญญาณของบุรุษนัน้
ออกมาบ้ าง แต่ก็ต้องผิดหวัง เพราะไม่ได้ เห็น
วิญญาณของโจรออกมาเลย เพราะผลการทดลอง
ออกมาเป็ นเช่นนี ้แหละ จึงเป็ นเหตุให้ โยมมีความ
เห็นว่า โลกหน้ าไม่มี สัตว์ผ้ ผู ดุ เกิดไม่มี ผลของกรรม
ดีกรรมชัว่ ไม่มี”
พระกุมารกัสสปเถระฟั งดังนันแล้
้ ว ได้ ถาม
กลับว่า “มหาบพิตร เคยบรรทมกลางวัน แล้ วทรง
ฝั นเห็นสวนอุทยานที่นา่ รื่ นรมย์ อุดมสมบูรณ์ สวย
สดงดงาม มีสระโบกขรณีใสสะอาด น่าชื่นชมยินดี
บ้ างหรื อไม่”
พระราชาทรงตอบว่า “เคยฝั นสิ ท่านกัสสปะ”
พระเถระถามต่อไปว่า “แล้ วในเวลาที่บรรทม นาง
้ วยหรื อ” “มีอยูห่ ลายคนที
สนมก�ำนัลอยูบ่ ริ เวณนันด้
เดียว ท่านกัสสปะ” “แล้ วคนเหล่านันเห็
้ นวิญญาณ

ของมหาบพิตรออกไปเที่ยวชมสถานที่ตา่ งๆ อย่าง
ที่ฝันบ้ างไหม” “ไม่เห็นเลยพระคุณท่าน” “ขนาดคน
เหล่านันมี
้ ชีวิตอยู่
ยังไม่ได้ เห็นวิญญาณของ
พระองค์ผ้ ทู รงพระชนม์ชีพเลย แล้ วมหาบพิตรจะ
ได้ ทอดพระเนตรเห็นวิญญาณของคนที่ตายไปแล้ ว
ได้ อย่างไรเล่า ขอพระองค์ใช้ ปัญญาพิจารณาตรอง
ดูเถิด”
พระเจ้ าปายาสิฟังดังนัน้ ก็ยงั ไม่ยอมจ�ำนน
เฝ้าเพียรพยายามผูกค�ำถามเพื่อที่จะให้ พระเถระ
จนมุม ค�ำถามของผู้เป็ นนักคิดนี่ ไม่ธรรมดา เป็ น
ปั ญหาที่นา่ รู้ น่าสนใจมาก ยังมีข้อสงสัยอีกหลาย
ข้ อที่จะทดสอบภูมิของพระเถระ หลวงพ่ออยากจะ
ให้ ทกุ ท่านจดจ�ำค�ำตอบไว้ จะได้ เอาไปเป็ นข้ อคิด
และสามารถน�ำไปเป็ นแนวทางในการตอบค�ำถาม
ไขข้ อข้ องใจของสาธุชนได้
พระเจ้ าปายาสิทรงถามต่อไปว่า “ท่านกัสสปะ มีอยูค่ รัง้ หนึง่ โยมสัง่ ให้ ลงโทษโจรผู้ร้ายที่มี
ความผิดขันร้
้ ายแรง คือสัง่ ให้ ทรมาน โดยไม่ให้
ผิวหนังเป็ นรอยฟกช� ้ำด�ำเขียวแต่อย่างใด ไม่ให้
กระทบไปถึงเนื ้อ เอ็น กระดูก หรื อแม้ กระทัง่ เยื่อใน
กระดูก เมื่อโจรนันก�
้ ำลังจะตายก็ให้ นอนหงาย ด้ วย
หวังว่าจะเห็นวิญญาณของเขาออกมาบ้ าง พลิกไป
พลิกมาให้ นอนหงายก็แล้ ว นอนควํ่าก็แล้ ว ให้ นอน
ตะแคงซ้ ายตะแคงขวา เอาศีรษะลง ทุบด้ วยมือ
ด้ วยก้ อนดิน ลากไปลากมา หวังว่าจะได้ เห็น
วิญญาณของเขาออกมาบ้ าง แต่ก็ต้องผิดหวังอีก ดู
ก่อนท่านกัสสปะ ตา หู จมูก ลิ ้น กายของเขาก็อนั
เดิม แต่ท�ำไมจึงรับรู้รูป รส กลิน่ เสียง สัมผัสไม่ได้
้ า”
ท�ำไมจึงเป็ นเช่นนันเล่
พระเถระตอบเป็ นอุปมาอุปไมย
เป็ นการ
เปรี ยบเทียบให้ เห็นว่า “ขอถวายพระพร มหาบพิตร
มีคนเป่ าสังข์คนหนึง่
ถือเอาสังข์คไู่ ปยัง
ปั จจันตชนบท เขาเข้ าไปหมูบ่ ้ านแห่งหนึง่ ยืนอยู่
กลางหมูบ่ ้ าน เป่ าสังข์ขึ ้น ๓ ครัง้ แล้ ววางสังข์ลงบน

www.kalyanamitra.org

๑๙

พื ้น ตัวเองหลบไปพักผ่อน พวกชาวบ้ านในหมูบ่ ้ าน
นัน้ ได้ ยินเสียงที่ไพเราะเสนาะโสต ต่างโกลาหลตื่น
เต้ นกันใหญ่ พากันไปล้ อมคนเป่ าสังข์ แล้ วถามว่า
นี่พอ่ หนุม่ เสียงประหลาดเมื่อสักครู่นี ้ เป็ นเสียงของ
ใคร ช่างไพเราะจริ งๆ
ชายหนุม่ ตอบว่า เสียงที่พวกท่านกล่าวขวัญ
ถึงนัน้ วางอยูก่ ลางดินนัน่ แหละ ชาวบ้ านพากันวิ่ง
ไปที่สงั ข์จบั หงายขึ ้นแล้ วพูดว่า สังข์พดู หน่อยซิ
สังข์เอ๋ย พูดหน่อยเถิด แต่สงั ข์นนก็
ั ้ ไม่เปล่งเสียง ไม่
ว่าชาวบ้ านจะลากสังข์ไปมา ชูขึ ้นหรื อวางลง ท�ำทุก
สิง่ ทุกประการ สังข์ก็ยงั เป็ นสังข์ คือไม่ยอมเปล่ง
เสียง ชายผู้ที่เป่ าสังข์เห็นกิริยาเช่นนัน้ เกิดความ
สงสารเห็นใจในความไม่ร้ ูของชาวบ้ าน ที่พยายาม
แสวงหาเสียงสังข์ด้วยวิธีการที่ไม่ถกู ต้ อง จึงเดินไป
หยิบสังข์ขึ ้นมาเป่ าให้ ชาวบ้ านเหล่านันฟั
้ ง จากนัน้
ก็ถือสังข์เดินจากไป
พวกชาวบ้ านจึงเข้ าใจว่า เมื่อใดสังข์ประกอบ
ไปด้ วยคน ความพยายาม และลม เมื่อนันแหละจึ
้
ง
จะออกเสียงได้ และหากไม่มีองค์ประกอบ ๓ อย่าง
นี ้ สังข์ก็ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ เอง เมื่อ
หมดความสงสัย พวกชาวบ้ านต่างพากันแยกย้ าย
กลับบ้ านของตน มหาบพิตร อุปมาที่วา่ นี ้เป็ นฉันใด
พระองค์ก็เหมือนพวกชาวบ้ าน ฉันนัน้ เมื่อใดกายนี ้
ประกอบไปด้ วยอายุ ไออุน่ และวิญญาณ เมื่อนัน้
กายนี ้ย่อมก้ าวไปได้ ถอยกลับได้ เดิน ยืน นัง่ นอน
ได้ เห็นรูปด้ วยตา ฟั งเสียงด้ วยหู ดมกลิน่ ด้ วยจมูก
ลิ ้มรสด้ วยลิ ้น ถูกต้ องสัมผัสด้ วยกายได้ แต่ขาด
องค์ประกอบคืออายุ ไออุน่ และวิญญาณ ก็
เคลื่อนไหวอะไรไม่ได้
เหตุผลก็มีอยูเ่ พียงเท่านี ้
แหละ ขอถวายพระพร”

เป็ นถึงกษัตริ ย์ จึงยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิด
โดยง่าย
ทิฏฐิ หรื อความเห็นนี ้เป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญ ถ้ ามี
สัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็นถูก ชีวิตก็จะปลอดภัย
และมีชยั ชนะ ความเห็นที่ถกู ต้ อง ย่อมน�ำมาซึง่ การ
แสวงหาที่ถกู ต้ องเช่นกัน การแสวงหาความรู้ เรื่ อง
ความเป็ นจริ งของชีวิต เรื่ องกฎแห่งกรรม ภพภูมิ
ต่างๆ กระทัง่ ถึงอายตนนิพพาน จะต้ องอาศัยผู้ร้ ู
แจ้ งเห็นจริ งในทุกสิง่ ทุกอย่าง ซึง่ ผู้ร้ ูที่แท้ จริ งก็มีอยู่
ภายในตัวของพวกเราทุก ๆ คน คือพระธรรมกาย
นัน่ เอง
เมื่อเราเข้ าถึงพระธรรมกายภายใน ความ
สงสัยใดๆ ที่มีอยูใ่ นใจก็จะหมดไป เพราะฉะนัน้
ส� ำ ห รั บ ท่ า น ที่ ช อ บ เ ป็ น นั ก ท ด ล อ ง ห รื อ นั ก
วิทยาศาสตร์ ถ้ าจะพิสจู น์หรื อทดลองทางพุทธศาสตร์
ต้ องเริ่ มต้ นจากใจที่หยุดนิ่งให้ ได้ ก่อน
หลวงปู่ วัดปากนํ ้าท่านถึงได้ ย� ้ำว่า “หยุดเป็ นตัว
ส�ำเร็ จ ว่ากันตรงหยุดนี ้ให้ ได้ ก่อน เรื่ องอื่นใหญ่โต
มโหฬาร อย่าเพิ่งไปพูดให้ มากมายนัก” เมื่อหยุด
ใจได้ เราก็จะรู้แจ้ งและจะหายสงสัยด้ วยตัวของเรา
เอง เพราะฉะนัน้ เราเป็ นศิษย์ของท่าน ก็ต้องท�ำ
ตามที่ครูบาอาจารย์แนะน�ำไว้ คือหมัน่ ฝึ กฝนใจให้
หยุดนิ่ง เป็ นประจ�ำสม�่ำเสมอทุกๆ วัน แล้ วเราจะ
สมปรารถนากันทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๑๔ หน้ า ๓๘๐

พระเจ้ าปายาสิ ฟั งค�ำตอบจากพระเถระแล้ ว
ในใจลึกๆ พระองค์เกิดจิตเลื่อมใส แต่ก็ยงั วางท่า
อยู่
ไม่กล้ าประกาศว่าพระองค์มีความเห็นผิด
เนื่องจากอับอายชาวเมืองและชนผู้ร้ ู เนื่องจากตน
๒๐
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน
การใช้ ชีวิตอยูใ่ นโลกมนุษย์นี ้ จะว่าง่ายก็งา่ ย
จะว่ายากก็ยาก หากผู้ใดฉลาดในการใช้ ชีวิต และ
ไม่ประมาทในการท�ำความดี หมัน่ ท�ำทาน รักษาศีล
เจริ ญภาวนา ท�ำทุกๆ วัน ไม่ให้ ขาดแม้ แต่วนั เดียว
การด�ำรงชีวิตอยูอ่ ย่างนี ้ ถือว่าได้ ก�ำไรชีวิตจริ งๆ ค�ำ
ว่า ก�ำไร หมายถึง การลงทุนนันไม่
้ มีการขาดทุน มี
แต่ได้ กบั ได้ การท�ำความดีก็เหมือนกัน เราจะได้
บุญเป็ น ก�ำไรของชีวิต บุญนันเป็
้ นเหมือนขุมทรัพย์
ที่มีคา่ มหาศาล เป็ นประดุจแก้ วสารพัดนึก ควรที่
เราจะต้ องรี บตักตวง ถ้ าเกิดมาแล้ วไม่ได้ สงั่ สม
บารมี ชีวิตนี ้ก็ยงั บกพร่องอยู่ เป็ นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์
เกิดมาเสียโอกาสสร้ างความดี ดังนัน้ เมื่อมีโอกาส
ดีแล้ ว ควรต้ องท�ำให้ เต็มที่ให้ ค้ มุ ค่ากันทุกคน

คิดผิดคิดใหม่ได้ (๓)

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน เอกนิบาต อังคุตต
รนิกาย ว่า
"นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกธมฺมํปิ สมนุปสฺสามิ ยํ
เอวํ มหาสาวชฺชํ ยถยิทํ ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏฺฐิ
มิจฺฉาทิฏฺฐิ ปรมานิ ภิกฺขเว วชฺชานิ
ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้ สกั
อย่างเดียว ที่มีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐิ นี ้เลย ดู
ก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
โทษทังหลายมี
้
มิจฉาทิฏฐิ เป็ น
อย่างยิ่ง"
มิจฉาทิฏฐิ หรื อความเห็นผิดนัน้ เป็ นภัยร้ าย
แรงในสังสารวัฏ ถ้ าไม่ยอมสละ ละทิ ้งออกไปจาก
ใจ ย่อมจะเกิดโทษมากมาย ยิ่งถ้ าเป็ นนิยตมิจฉา
ทิฏฐิ แล้ ว เท่ากับเป็ นตอในวัฏฏะ ชีวิตจะไม่มีวนั
เจริ ญงอกงามได้ เพราะฉะนัน้ เราต้ องหมัน่ ไปหาผู้ร้ ู
ที่เป็ นบัณฑิตนักปราชญ์ที่แท้ จริ ง ที่เพียบพร้ อมไป
ด้ วยความรู้ทางด้ านปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ และปฏิเวธ
สมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปั ญญา เราจึงจะสามารถ
เข้ าใจ และสละทิฏฐิ อนั ไม่ถกู ต้ องนันได้
้

ดังเช่นพระเจ้ าปายาสิที่ได้ ยอดกัลยาณมิตร
คือพระกุมารกัสสปเถระ ซึง่ ใช้ วาทะและเหตุผล
ตอบปั ญหาของพระราชาได้ ทกุ ข้ อ เพื่อให้ พระองค์
ยอมสละทิฏฐิ ความเห็นผิด และด�ำรงอยูใ่ นสัมมาทิฏฐิ แต่เนื่องจากมานะของกษัตริ ย์ คิดว่าตนมี
บริ วารมากมาย หากจะประกาศว่าความเห็นของ
ตนผิดก็กลัวจะเสียหน้ า จึงยังไม่ยอมบอกให้ ใครรู้
* พระเถระตระหนักดีวา่ พระเจ้ าปายาสิเริ่ ม
เกิดความศรัทธาเลื่อมใส ขึ ้นมาบ้ างแล้ ว แต่ยงั ไม่
กล้ าพูดออกมา จึงเอ่ยทักขึ ้นว่า “ขอถวายพระพร
มหาบพิตร ความเห็นของพระองค์นนเป็
ั ้ นอันตราย
ต่อพระองค์ เป็ นสิง่ ที่มิใช่ประโยชน์ และเป็ นไปเพื่อ
ความทุกข์สิ ้น กาลนาน ขอพระองค์ทรงสละความ
เห็นผิดนันเถิ
้ ด” แม้ พระเจ้ าปายาสิจะยอมรับพระ๒๑
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เถระอยูใ่ นใจ แต่ทรงสารภาพว่า “ชาวเมืองต่างรู้วา่
โยมมีความเชื่อเช่นนี ้ ถ้ าโยมประกาศว่าตนเองมี
ความเชื่อผิด จะให้ โยมเอาหน้ าไปไว้ ที่ไหน ขอ
พระคุณเจ้ าเห็นใจโยมด้ วยเถิด”
เราจะเห็นว่า ภูเขาที่วา่ ใหญ่ ยังสามารถทลาย
ให้ ราบเรี ยบเป็ นหน้ ากลองได้ แต่ทิฐิมานะที่อยูใ่ น
ใจนัน้ มันเหนียวแน่นมัน่ คง ท�ำลายได้ ยากจริ งๆ
พระเถระจึงยกอุปมาขึ ้นมาเล่าถวายว่า “มหาบพิตร
มีบรุ ุษอยูค่ นหนึง่ เลี ้ยงสุกรอยูท่ ี่บ้าน วันหนึง่ เขาได้
ออกเดินทางไปหมูบ่ ้ านของเพื่อน เห็นอุจจาระแห้ ง
จ�ำนวนมากในหมูบ่ ้ านนัน้
บุรุษคนนันคิ
้ ดว่า
อุจจาระของมนุษย์เป็ นอาหารชันดี
้ ของสุกร เขาจึง
ขนอุจจาระเหล่านี ้ไปให้ สกุ ร โดยเอาผ้ าปู แล้ วโกย
คูถแห้ งเหล่านันใส่
้ บนผ้ า จากนันได้
้ ผกู เป็ นห่อทูน
ไว้ บนศีรษะ แล้ วเดินทางกลับบ้ าน
ในระหว่างทางเกิดฝนตกหนัก
เมื่อก้ อน
อุจจาระถูกนํ ้าฝนก็แปรสภาพเป็ นของเหลว ไหลลง
มาตามร่างกาย ท�ำให้ เนื ้อตัวสกปรกเปรอะเปื อ้ น
เหม็นหึง่ ไปทังตั
้ ว แต่เขาก็ยงั คงเดินต่อไป ไม่ยอม
ทิ ้งอุจจาระที่ทนู อยูบ่ นศีรษะ พวกชาวบ้ านเห็นเข้ า
ต่างคุยกันว่า เจ้ าหนุม่ คนนี ้สงสัยจะเป็ นบ้ าไปแล้ ว
จึงเอาอุจจาระทูนศีรษะอยูเ่ ช่นนัน้ เด็กหนุม่ คนนัน้
แทนที่จะได้ คดิ กลับตวาดชาวบ้ านว่า พวกท่าน
ต่างหากที่เป็ นบ้ า ไร้ สติปัญญา อุจจาระพวกนี ้เป็ น
อาหารชันดี
้ ของสุกรเรา พูดจบก็ทนู ห่ออุจจาระนัน้
เดินต่อไป จนกระทัง่ มาถึงบ้ าน อุจจาระที่ทนู ศีรษะ
มานัน้ ได้ ถกู ฝนละลายไปหมด ไม่เหลือแม้ แต่น้อย
ชายผู้โง่เขลานันได้
้ แต่ถอนใจ เสียใจที่ต้องเสียเวลา
แบกมาตังไกล
้
ตัวก็เน่าเหม็น เนื ้อตัวก็เปรอะเปื อ้ น
แต่ไม่ได้ ประโยชน์อะไรเลย”
ทันทีที่พระเถระเล่าจบ ก็วกมาหาพระราชาว่า
“พระองค์ก็เช่นกัน ยังยึดทิฏฐิ ที่ผิดๆ ไว้ ขอพระองค์
จงละมิจฉาทิฏฐิ นนเสี
ั ้ ยเถิด” แม้ พระเจ้ าปายาสิจะรู้
ว่าตนมีความเห็นผิด
พระองค์ก็ยงั ไม่ยอมสละ
๒๒

ความเห็นผิดนัน้ นี่แหละที่โบราณว่า ทิฏฐิ พระ
มานะกษัตริ ย์ ไม้ ออ่ นดัดง่าย ไม้ แก่ดดั ยาก แต่ใจ
คนไม่ใช่ไม้ ฉะนันไม่
้ วา่ อ่อนไม่วา่ แก่ ดัดได้ ทงนั
ั ้ น้
ถ้ าเอาธรรมะเข้ าชโลมใจแล้ ว ดัดได้ ทงนั
ั ้ นแหละ
้
ครัน้ พระเถระเห็นพระเจ้ าปายาสิ
ยังทรงลังเล
พระทัยอยู่ จึงเทศนาโปรดต่อไปอีกว่า “มหาบพิตร
อาตมามีเรื่ องจะเล่าถวาย
* มีชายหนุม่ ๒ คนเป็ นเพื่อนกัน ตกลงกันว่า
จะไปท่องเที่ยวต่างเมืองเพื่อแสวงหาโชค เขาทัง้
สองพากัน ออกเดิ น ทางจากบ้ า นจนไปถึ ง ต� ำ บล
หนึง่ ได้ เห็นเปลือกป่ านที่เขาทิ ้งไว้ มากมาย สหาย
คนหนึง่ จึงพูดชักชวนขึ ้นว่า เพื่อนรัก เราช่วยกันถือ
เปลือกป่ านดีๆ นี ้คนละมัดเถิด จากนันทั
้ งสอง
้
จัดแจงมัดเปลือกป่ านไปคนละมัด แล้ วเดินทางต่อ
ไป จนกระทัง่ ไปเห็นด้ ายป่ านที่ชาวบ้ านทิ ้งไว้ เป็ น
จ�ำนวนมากในระหว่างทางนัน้
เพื่อนคนเดิมพูดขึ ้นว่า เพื่อนรัก ด้ ายป่ านเขา
ทิ ้งไว้ เยอะ เราจะเอาเปลือกป่ านไปท�ำไม ทิ ้งของ
เดิมซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า แล้ วช่วยกันขนด้ ายป่ านไปดี
กว่า เพื่อนที่มาด้ วยกันกลับไม่คดิ เช่นนัน้ บอกว่า
เราอุตส่าห์แบกมาตังไกลแล้
้
ว อีกทังมั
้ ดไว้ อย่าง
ดิบดี เราไม่เอาด้ ายป่ านหรอก เราเอาเปลือกป่ าน
อันเดิมนี่แหละ พูดแล้ วก็ไม่สนใจ ก้ มหน้ าก้ มตา
เดินแบกเปลือกป่ านต่อไป
แม้ เพื่อนจะชี ้แจง
อย่างไรก็ไม่ฟัง
ทัง้ สองเดิ น ไปจนกระทั่ง ถึ ง อี ก หมู่บ้ า นหนึ่ ง
เห็นผ้ าป่ านที่เขาทิ ้งไว้ มากมาย เพื่อนคนเดิมก็บอก
ว่า เราทิ ้งสิง่ ที่แบกมาเถอะ แล้ วขนผ้ าป่ านไปดีกว่า
แต่เพื่อนอีกคนก็ยงั ยืนยันที่จะแบกเปลือกป่ านต่อ
ไป เขาจึงขนผ้ าป่ านมัดใหญ่ไป จากนันพากั
้
นเดิน
ทางไปยังต�ำบลต่างๆ ประสบโชคลาภเห็นสิง่ ที่มีคา่
เกินควรเกินคาดขึ ้นไปเรื่ อยๆ ตังแต่
้ เปลือกไม้ โขมะ
ด้ ายเปลือกไม้ โขมะ ผ้ าเปลือกไม้ โขมะ ลูกฝ้าย ด้ าย
ฝ้าย ผ้ าฝ้าย เหล็ก โลหะ ดีบกุ ส�ำริ ด เงิน และท้ าย
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ที่สดุ ได้ ไปพบทองค�ำมากมาย สหายคนนันจึ
้ งบอก
เพื่อนรักว่า นี่เพื่อน ทองค�ำมีคา่ มากมาย ราคาก็สงู
เราเจอสิง่ ที่มีคา่ มหาศาลแล้ ว อย่าช้ าเลย ช่วยกัน
ขนทองค�ำเหล่านี ้กลับบ้ านเราดีกว่า
สหายผู้ นัน้ กลับ ยื น ยัน ที่ จ ะแบกมัด เปลื อ ก
ป่ านเช่นเดิม เขามองดูทองค�ำและกล่าวถ้ อยค�ำ
เดิมว่า เราอุตส่าห์แบกมัดเปลือกป่ านมาตังไกล
้
แล้ ว จะทิ ้งก็เสียดาย เราไม่เอาทองค�ำหรอก เราจะ
เอาเปลือกป่ านอันเดิมนี ้แหละ ชายหนุม่ จึงนึกว่า
เพื่อนเราคงเสียสติไปแล้ ว แม้ จะชี ้แจงด้ วยเหตุผล
ต่างๆ เพื่อให้ เขาทิ ้งมัดเปลือกป่ าน แล้ วน�ำทองค�ำ
กลับบ้ าน เขาก็ยืนยันไม่ยอมทิ ้งด้ วยเหตุผลเดิม
นัน่ เอง
ครัน้ กลับมาถึงบ้ าน ชายหนุม่ ที่ขนทองค�ำ
กลับ ได้ รับการต้ อนรับเป็ นอย่างดีจากญาติพี่น้อง
ท�ำให้ เขามีความสุขสบายไปตลอดชาติ ส่วนเพื่อน
อีกคนหนึง่ สู้อตุ ส่าห์แบกเปลือกป่ านมาตังไกลแสน
้
ไกล เมื่อถึงบ้ าน กลับไม่ได้ รับการต้ อนรับจากผู้ใด
แถมยังถูกด่าอีกด้ วย การที่มหาบพิตรยึดถือทิฏฐิ
ดังเดิ
้ มของพระองค์ที่วา่ โลกหน้ าไม่มี สัตว์ผ้ ผู ดุ เกิด
ไม่มี ผลแห่งกรรมดีกรรมชัว่ ไม่มี ก็เปรี ยบเหมือน
บุรุษโง่เขลาที่แบกเปลือกป่ านนัน่ แหละ ขอมหา บพิตรละมิจฉาทิฏฐิ อนั ลามกนันเสี
้ ยเถิด ทิฏฐิ เช่นนี ้
อย่าได้ เกิดมีแก่มหาบพิตรเลย”

เราจะเห็นว่า ความเห็นผิดเป็ นภัยอันใหญ่
หลวง เป็ นเหตุให้ ต้องไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก หากแก้ ไขได้ กลับตัวกลับใจใหม่ ตังหน้
้ าตังตา
้
ท�ำความดี ปรับความเห็นให้ ถกู ต้ อง ก็จะน�ำไปสู่
สุคติโลกสวรรค์ได้ คนเราเมื่อรู้ตวั ว่าผิดพลาด หลง
ผิด แล้ วรี บกลับตัว ประพฤติปฏิบตั ติ นใหม่ ชีวิตก็
จะก้ าวต่อไปบนเส้ นทางที่ถกู ต้ อง
ยิ่งหากได้
กัลยาณมิตร ชีวิตย่อมจะปลอดภัยและประสบแต่
สิง่ ที่ดีงาม ดังนัน้ ให้ ทกุ ท่านหมัน่ ท�ำหน้ าที่ยอด
กัลยาณมิตรผู้น�ำบุญ ชักชวนชาวโลกให้ มาเดินใน
เส้ นทางแห่งความดี เส้ นทางแห่งบุญกุศล เพราะยัง
มีชาวโลกอีกมากมาย ที่รอคอยแสงสว่างจากเรา
ขอให้ ไปท�ำหน้ าที่ผ้ ใู ห้ แสงสว่างแก่โลกกันต่อไป
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๑๔ หน้ า ๓๙๑
* มก. เล่ม ๑๔ หน้ า ๓๙๕

พระเจ้ าปายาสิทรงได้ สติ จึงยอมจ�ำนนต่อ
เหตุผลของพระเถระ และตรัสว่า “พระคุณเจ้ า
แสดงธรรมได้ ไพเราะแจ่มแจ้ งยิ่งนัก ต่อจากนี ้ไป
โยมขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ า พระธรรมและพระสงฆ์วา่ เป็ นสรณะ ขอให้ พระคุณเจ้ าจ�ำโยมว่า เป็ น
อุบาสกจนตลอดชีวิต” ตังแต่
้ บดั นันมา
้
พระองค์
ทรงสละทิฏฐิ ความเห็นผิด แล้ วตังใจท�
้ ำบุญท�ำทาน
ประพฤติธรรมจนตลอดชีวิต อีกทังชั
้ กชวนชาวเมือง
ให้ อยูใ่ นศีลในธรรมด้ วย เมื่อละโลกแล้ ว ก็ได้ ไปเกิด
ในสุคติโลกสวรรค์
www.kalyanamitra.org
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

ก�ำเนิดสุรยิ คราส

การได้ เกิด เป็ นมนุษย์เป็ นการยาก อีกทังการ
้
ที่จะด�ำรงชีวิตอยูด่ ้ วยความบริ สทุ ธิ์ มีจิตใจสูงส่ง
มัน่ คงในคุณธรรม
ด�ำเนินอยูบ่ นเส้ นทางแห่ง
อริ ยมรรค ทางของพระอริ ยเจ้ า และการเกิดมา
สร้ างบารมีให้ เต็มเปี่ ยม บริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์นนั ้ ไม่ใช่
เรื่ องง่ายเลย ผู้มีบญ
ุ มีดวงปั ญญาบริ สทุ ธิ์ มีดวงใจ
ที่ผอ่ งใสเท่านัน้ จึงจะใช้ ชีวิตได้ อย่างคุ้มค่า เดิน
หน้ าไปสู่ จุ ด หมายปลายทางได้ อย่ า งถู ก ต้ อง
ปลอดภัย ทังภั
้ ยในปั จจุบนั นี ้ ภัยในอบายภูมิ ตลอด
จนภัยในสังสารวัฏ การที่จะให้ พ้นจากภัยเหล่านี ้ได้
จะต้ องสัง่ สมบุญให้ มากๆ จะต้ องมีความหนักแน่น
ตังมั
้ น่ อยูใ่ นเส้ นทางแห่งความดี รักในการประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรม หมัน่ นัง่ ธรรมะทุกๆ วันอย่าให้ ขาด
แม้ แต่วนั เดียว ต้ องตังใจมั
้ น่ อย่างนี ้ จึงจะพบกับ
ความสุขตลอดกาล
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ปั ญญัตติสตู ร ว่า
"ราหุคฺคํ อตฺตภาวีนํ
มาโร อาธิปเตยฺยานํ
อุทฺธํ ติริยํ อปาจีนํ
สเทวกสฺส โลกสฺส

มนฺธาตา กามโภคินํ
อิทฺธิยา ยสสา ชลํ
ยาวตา ชคโต คติ
พุทฺโธ อคฺคํ ปวุจฺจติฯ

บรรดาสัตว์ผ้ มู ีอตั ภาพ (ใหญ่) อสุรินทราหู
เป็ นเลิศ บรรดาบุคคลผู้บริ โภคกาม พระเจ้ ามันธาตุราชเป็ นเลิศ บรรดาผู้ยิ่งใหญ่ มารเป็ นเลิศ
พระพุทธเจ้ าผู้รุ่งเรื องด้ วยฤทธิ์ อันชาวโลกกล่าวว่า
เป็ นเลิศในโลก พร้ อมทังเทวดาและมนุ
้
ษย์ทวั่ ทังภู
้ มิ
เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ ทังในเบื
้
้องสูง ท่ามกลาง
และเบื ้องล่าง"
ค�ำว่า ราหูอมจันทร์ เป็ นถ้ อยค�ำที่เรามักจะ
ได้ ยินกันจนคุ้นหู
เพราะอาจดูเหมือนเป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
และเป็ นเรื่ องที่มี

ปรากฏทางวรรณกรรมวรรณคดี บางทีก็มีคติความ
เชื่อโบราณแฝงอยู่ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่นา่ แปลกทีเดียว ที่
เรื่ องราวเหล่านี ้มาพ้ องกับเรื่ องจริ ง ที่มีปรากฏอยู่
ในพระไตรปิ ฎก ซึง่ พระผู้มีพระภาคเจ้ าได้ ทรงกล่าว
ถึงเรื่ องราหูเอาไว้ หลายครัง้ หลายคราด้ วย กัน
เพราะฉะนันจะถื
้ อโอกาสน�ำเรื่ องของอสุรินทราหู มาเล่าสูก่ นั ฟั งว่าราหูอมจันทร์ เป็ นอย่างไร
เรื่ องมีอยูว่ า่ ในอสูรพิภพซึง่ อยูใ่ ต้ เขาพระสุเมรุ มี
เทพบุตรส�ำคัญองค์หนึง่ ชื่อ ท้ าวอสุรินทราหู อสุรินทราหูองค์นี ้ เป็ นองค์อปุ ราชของจอมอสูร ได้
ปกครองด้ านทิศเหนือของอสูรพิภพ มีพละก�ำลัง
กล้ าแข็ง และมีใจกล้ าหาญเด็ดเดี่ยวยิ่งกว่าบรรดา
อสูรทัว่ ๆ ไป
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* ร่างกายของอสุรินทราหูนี ้ มีอตั ภาพใหญ่โต
มาก โดยมีสว่ นสูงถึง ๔,๘๐๐ โยชน์ ระหว่างแขนทัง้
สองยาว ๑,๒๐๐ โยชน์ ส่วนหนา ๖๐๐ โยชน์ ศีรษะ
๙๐๐ โยชน์ บริ เวณหน้ าผากกว้ าง ๓๐๐ โยชน์
ระหว่างคิ ้วยาว ๕๐ โยชน์ คิ ้วกว้ าง ๒๐๐ โยชน์
ปากกว้ าง ๒๐๐ โยชน์ จมูกกว้ าง ๓๐๐ โยชน์ ขอบ
ปากลึก ๓๐๐ โยชน์ ฝ่ ามือฝ่ าเท้ าหนา ๒๐๐ โยชน์
ข้ อนิ ้วยาว ๑๕ โยชน์ เมื่ออสุรินทราหูยืนใน
มหาสมุทร นํ ้าในมหาสมุทรท่วมเพียงแค่หวั เข่า
เท่านันเอง
้
เมื่อพระพุทธเจ้ าอุบตั ิขึ ้น อสุรินทราหูได้ ฟัง
กิตติศพั ท์ของพระผู้มีพระภาคเจ้ า เพราะความที่ตวั
เองมีกายสูงใหญ่ จึงคิดว่า ตัวไม่เหมาะสมที่จะมา
พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า แม้ ตนเองจะมีจิต
เลื่อมใส ใคร่จะได้ ทศั นา ก็มิกล้ าเข้ าเฝ้าเพราะคิด
ว่า เรานี ้มีกายสูงใหญ่ จะไปส�ำนักพระพุทธองค์ซงึ่
มีพระวรกายเล็กนิดเดียว
ครัน้ จะก้ มตัวดู
พระพุทธเจ้ า ก็อาจเป็ นการขาดคารวะ เมื่อคิดเช่น
นี ้จึงไม่ได้ มาเฝ้าพระพุทธเจ้ า ทังที
้ ่มีความปรารถนา
อยากจะเข้ าเฝ้า เพื่อฟั งธรรมจากพุทธองค์
ครั น้ ได้ ฟั งเหล่ า เทวดาและอสู ร พรรณนา
พุทธคุณหนาหูหนักเข้ า อสุรินทราหูเกิดศรัทธา
อย่างเปี่ ยมล้ น ตังใจว่
้ าจะต้ องไปเข้ าเฝ้าให้ ได้ ถึง
กระนันก็
้ ยงั กังวลอยูล่ กึ ๆ ว่า เราจะก้ มจะกราบ
พระองค์อย่างไรหนอ เพราะคิดอยูเ่ สมอว่า ตัวเองมี
กายใหญ่โตกว่าใครๆ ทังหมด
้
คิดไปพลางก็เหาะไป
พลางเพื่อมาสูส่ ำ� นักพระผู้มีพระภาคเจ้ า ด้ วยความ
กังวลปนเลื่อมใสต่อพระพุทธองค์
พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงทราบอัธยาศัยของ
จอมอสูร จึงรับสัง่ ให้ พระอานนท์ตบแต่งพระแท่นที่
บรรทม แล้ วพระองค์ก็ทรงเนรมิตพระวรกายให้ โต
ใหญ่และสีหไสยาสน์รอคอยการมาของอสุรินทราหู
ฝ่ ายอสุรินทราหูผ้ มู ีร่างกายสูงใหญ่ถงึ
๔,๘๐๐
โยชน์ ครัน้ มาถึงส�ำนักพระพุทธองค์ ตนก็ต้อง

อัศจรรย์ใจ เมื่อได้ พบเห็นบุคคลผู้ที่มีร่างกายใหญ่
โตกว่ามากมายหลายเท่ารอตนอยู่ ท้ าวเธอต้ อง
แหงนหน้ าขึ ้นมองดูพระพุทธเจ้ า จึงจะเห็น เมื่อเห็น
แล้ ว ก็ เ กิ ด ความเลื่ อ มใสพร้ อมความอัศ จรรย์ ใ จ
เหมือนคนตัวเล็กมองดูเสาไฟสูงๆ ที่ก�ำลังส่องสว่าง
อยูอ่ ย่างนันแหละ
้
พระผู้มีพระภาคเจ้ าตรัสถามว่า
“ดูก่อน
อสุรินทร์ เมื่อท่านแลดูตถาคตนี ้ เห็นเป็ นประการ
ใดบ้ าง” ท้ าวเธอจึงกราบทูลว่า “ขอเดชะพระ
โลกนาถเจ้ า ผู้ทรงพระมหากรุณา หม่อมฉันนี ้ไม่
ทราบเลยว่า พระองค์จะทรงพระเดชพระคุณอัน
ล� ้ำเลิศประเสริ ฐเห็นปานนี ้ เนรมิตพระวรกายได้
ใหญ่โต เพื่อให้ กระหม่อมได้ เข้ าเฝ้าโดยสะดวก แต่
เดิมหม่อมฉันได้ เพิกเฉย
มิกล้ ามาสูส่ ำ� นักของ
พระพุทธองค์เป็ นเวลานานแล้ ว เพราะความกังวล
ใจในเรื่ องนี ้”
พระบรมศาสดาจึงทรงมีพทุ ธฎีกาว่า “ดูก่อน
อสุรินทร์ เมื่อตถาคตบ�ำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้โปรด
เวไนยสัตว์ทงปวงอยู
ั้
น่ นั ้
จะได้ ก้มหน้ าย่อท้ อต่อ
ความล�ำบากที่จะบ�ำเพ็ญบารมีก็หามิได้ ตถาคต
ตังใจบ�
้ ำเพ็ญมิได้ ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรค แม้ จกั แสนยาก
เพียงไร ก็มิได้ ก้มหน้ าทอดอาลัยเลย เพราะฉะนัน้
บุคคลที่ปรารถนาจะแลดูตถาคต แม้ จะมีรูปกาย
ใหญ่โตเพียงไร จะต้ องก้ มหน้ าลงดูเหมือนอย่าง
ท่านคิดก็หาไม่”
เมื่อพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี ้
แล้ ว ก็โปรดประทานพระธรรมเทศนาแก่ จอมอสูร
ซึ่งท�ำให้ จอมอสูรรู้ สกึ เต็มตื ้นไปด้ วยความเลื่อมใส
ศรัทธาเปี่ ยมล้ น ได้ เปล่งค�ำนมัสการว่า “นโม ตสฺส
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ฺธสฺส” หลังจากนันก็
้ ได้
กราบทูลลา ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา อสุรินทราหูก็เป็ นผู้
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แม้ จะเป็ นจอมอสูรที่ไม่
เกรงกลัวใคร แต่จะเกรงพระบารมีพระพุทธเจ้ า
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๒๕

เพียงพระองค์เดียวเท่านัน้
* ในสมัยหนึง่ อสุรินทราหูเห็นจันทะและสุริยเทพบุตร ส่องสว่างอยูต่ ามปกติ เกิดความอิจฉา จึง
เข้ าสูว่ ิถีโคจรของจันทะและสุริยเทพบุตร แล้ วได้ ยืน
อ้ าปาก
ท�ำให้ จนั ทวิมานและสุริยวิมานเป็ น
ประหนึง่ ถูกกลืนเข้ าไปในมหานรก ๓๐๐ โยชน์
เทวดาที่สถิตอยูใ่ นวิมานถูกความกลัวครอบง�ำ ต่าง
พากันร้ องเสียงระงม บางครัง้ ราหูก็เอามือบังวิมาน
บางทีก็อมไว้ ในปากเล่น
คราวหนึง่ สุริยวิมานถูกราหูบดบังแล้ ว สุริยเทพบุตรพลันระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ า จึงกล่าว
ขอความช่วยเหลือว่า “ข้ าแต่พระพุทธเจ้ าผู้แกล้ ว
กล้ า ขอความนอบน้ อมจงมีแด่พระองค์ พระองค์
เป็ นผู้หลุดพ้ นแล้ วในธรรมทังปวง
้
ข้ าพระองค์ถงึ
ฐานะอันคับขัน
ขอพระองค์จงเป็ นที่พงึ่ แก่ข้า
พระองค์ด้วยเถิด” ด้ วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระผู้
มีพระภาคเจ้ าจึงตรัสบอกอสุรินทราหูวา่ “สุริยเทพ
บุตรได้ ถงึ ตถาคตผู้เป็ นพระอรหันต์วา่ เป็ นที่พงึ่ ดู
ก่อนราหู ท่านจงปล่อยสุริยะเถิด สุริยะใดเป็ นผู้สอ่ ง
แสง กระท�ำความสว่างในที่มืดมิด มีสณ
ั ฐานเป็ น
ทรงกลม มีเดชสูง ดูก่อนราหู ท่านจงปล่อยสุริยะผู้
เป็ นบุตรของเราตถาคตเถิด”

กลัวอยูล่ ะ่ ” อสุรินทราหูบอกว่า “ข้ าพเจ้ ายอมจ�ำนน
ต่อพุทธานุภาพ ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่ปล่อยสุริยะและจัน ทเทพบุตร ศีรษะของข้ าพเจ้ าจะแตกเป็ นเจ็ดเสี่ยง
หรื อแม้ มีชีวิตอยูก่ ็ไม่ได้ รับความสุข เพราะฉะนันจึ
้ ง
จ�ำเป็ นต้ องปล่อย”
นี่คือประวัติสรุ ิ ยคราสและจันทรคราส หรื อ
เรื่ องราวที่เรี ยกว่า ราหูอมจันทร์ โดยย่อๆ เรื่ องราว
เหล่านี ้มิใช่เป็ นเพียงเรื่ องเล่าสืบๆ ต่อกันมาอย่าง
เดียวเท่านัน้ ในความเป็ นจริ งแล้ ว สิง่ เหล่านี ้ เป็ น
ของละเอียดที่สง่ ผลมาถึงหยาบ
แม้ เราไม่อาจ
พิสจู น์ได้ ด้วยตาเปล่า หรื อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใน
ยุคปั จจุบนั
แต่ถ้าปฏิบตั ธิ รรมจนเข้ าถึงพระ
ธรรมกาย ก็จะมีอปุ กรณ์ที่ส�ำคัญในการพิสจู น์เรื่ อง
ราวเหล่านี ้ แล้ วเราจะรู้วา่ ความลี ้ลับซับซ้ อนของ
โลกและจักรวาลนี ้ ยังมีอยูอ่ ีกมากมายที่เรายังไม่ร้ ู
และเป็ นสิง่ ที่นา่ รู้ น่าสนใจมากทีเดียว ดังนัน้ ให้
หมัน่ ฝึ กฝนอบรมใจให้ หยุดนิ่ง จนกว่าเราจะได้ เข้ า
ถึงพระธรรมกายภายในกันทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๑๒ หน้ า ๒๗
* มก. เล่ม ๒๔ หน้ า ๓๔๐

เมื่อพระพุทธเจ้ ารับสัง่ เช่นนัน้ อสุรินทราหูก็
ปล่อยพระอาทิตย์ แต่ก็ยงั คิดสนุกอีกเหมือนเดิมอยู่
นัน่ แหละ บางครัง้ ก็ไปจับพระจันทร์ เอาไว้ ไม่ให้
จันทเทพบุตรส่องแสงได้ ตามปกติ จันทเทพบุตรก็
เข้ ามาขอความช่วยเหลือจากพระผู้มีพระภาคเจ้ า
พระพุ ท ธองค์ ก็ ใ ช้ พุ ท ธานุ ภ าพรั บ สั่ ง ให้ ปล่ อ ย
พระจันทร์ จากความมืดเช่นเดียวกัน
อสุรินทราหูจ�ำเป็ นต้ องปล่อยดวงจันทร์ แล้ ว
เข้ าไปหาท้ าวเวปจิตติจอมอสูร ท้ าวเวปจิตติถาม
ราหูวา่ “อ้ าว ท�ำไม ท่านจึงรี บปล่อยดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ เสียเร็ วนักล่ะ ท�ำไมถึงมายืนหวาด๒๖
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๒๗

www.kalyanamitra.org

ทันโลกทันธรรม

แก่ขน
ึ้ อีกปี...
...อย่างมี

ความสุข

เรี ยบเรี ยงมาจากรายการ ทันโลก ทันธรรม

ในต่างประเทศมีการนับอายุโดย
นับจากวันขึ ้นปี ใหม่ ไม่วา่ คุณจะเกิด
วันไหนเมื่อถึงวันปี ใหม่ต้องนับอายุ
เพิ่มไปอีก 1 ปี อย่างไรก็ตามแต่เรา
ไม่สามารถหยุดยังเวลาได้
้
ยังไงเรา
ก็ต้องแก่ขึ ้น แต่เราจะมาหาวิธี
ท�ำอย่างไรให้ แก่อย่างมีความสุข
เรื่ องของสุขภาพจริ งๆ แล้ วเป็ นเรื่ อง
ส�ำคัญกว่าอายุ บางครัง้ ความตายไม่กลัวแต่กลัว
ความแก่ชรา ความเจ็บ เนื่องจากความแก่ไม่ได้ มา
จากอายุอย่างเดียว ไม่ใช่วา่ ประสบการณ์มากขึ ้น
อย่างเดียว แต่สขุ ภาพก็ถอยไปด้ วยและหลายๆ คน
ก็สมั ผัสกับอาการที่เกิดขึ ้นจากความเสื่อม เช่น จะ
ลุก จะนัง่ ก็ไม่เหมือนเดิมก�ำลังวังชาก็ลดลง เพราะ
ฉะนั น้ เป็ นที่ ม าว่ า ใครๆต่ า งพยายามหาว่ า ท� ำ
อย่างไรเราถึงจะสุขภาพดี โดยอายุที่ยืนยาวไปด้ วย
กันก็มีสขุ ภาพที่ดีไปด้ วย ซึง่ เป็ นเรื่ องส�ำคัญอย่าง
ยิ่งส�ำหรั บคนที่มองว่าอายุที่ผ่านไปเอาไว้ ส�ำหรั บ
สร้ างบุญ สร้ างบารมี เพราะฉะนันสิ
้ ง่ ที่เราต้ องการ
อันดับหนึง่ คือความแข็งแรง ความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย ที่จะนัง่ สมาธิได้ สร้ างบุญเพิ่มได้ เพราะเรา
สามารถเปลี่ยนเวลาเป็ นบารมีได้ บางคนอายุเท่า
กันแต่ความแข็งแรงไม่เท่ากัน ปั จจัยที่ท�ำให้ แข็ง
แรงไม่เท่ากัน คือในส่วนของความเสื่อมที่เพิ่มขึ ้น
เสาหลักของการรักษาหรื อชะลอความเสื่อม
การชะลอความเสื่อมของร่ างกาย
5 ประการ ได้ แก่
๒๘

1.ทานอาหารที่มีแคลอรี่ ต�่ำ ยกตัวอย่างเฉพาะ

ตัวอย่างอาหารจ�ำพวก 5 สี
เหมาะกับผู้สงู วัยที่ดแู ลร่างกาย

ส่วนที่ส�ำคัญ เช่น เราต้ องทานประมาณ 8 ส่วนคือ
ทาน 4-5 ค�ำจะอิ่มก็ให้ หยุดเสียก่อน ในต่างประเทศ
มีงานวิจยั ที่เรี ยกว่า Caloric restriction การจ�ำกัด
แคลอรี่ ที่ทานต่อวัน หมายถึงในหนึง่ วันต้ องทานไม่
เกินปริ มาณที่ก�ำหนด แล้ วจะท�ำให้ อายุยืนเพราะ
เซลล์ ของร่ างกายปรั บเปลี่ยนให้ อยู่ในโหมดของ
การที่ยืดไป ท�ำให้ ร่างกายแข็งแรงขึ ้น ทานมากเกิน
ไปพลังงานมากเกินไปท�ำให้ อายุสนั ้ เราให้ อาหาร
ตัวเองมากเกินไปไม่ดีร่างกายเราจะแย่ การทาน
อาหารให้ มีความหลากหลายในทางสารเคมีตาม
ธรรมชาติที่เรี ยกว่า “ ไฟโตรเคมี ” ที่เป็ นชีวเคมีตาม
ธรรมชาติ คือ การทานอาหารให้ ครบ 5 สี เช่น ถ้ า
เราทานไข่เจียวควรจะใส่ แครอท มะเขือเทศ พริ ก
หวาน หอมใหญ่ หรื อเป็ นแกงจืดสาหร่าย ที่มีสีแดง
สีด�ำ สีเขียว ญี่ปนมี
ุ่ วิธีจดั อาหารวางอาหารให้ นา่
ทาน โดยใช้ สว่ นประกอบตามธรรมชาติ จัดเรี ยง
ท� ำ ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคได้ รั บ อาหารครบถ้ วนและหลาก
หลาย นอกจากนี ้การทานอาหารยังมีความปลีก
ย่อยหลายอย่าง ส่วนอาหารทอด ปิ ง้ ย่าง ไม่คอ่ ยดี
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ถ้ าอาหารส�ำหรับผู้ที่อยากร่ างกายแข็งแรงต้ องเป็ น
อาหารที่มีความร้ อนต�่ำ เช่น การนึง่ การต้ ม การตุน๋
ช่วงเช้ าอาหารที่ดีที่สดุ คือข้ าวต้ มโดยหลีกเลี่ยงของ
ทอดทานกับข้ าวต้ ม จริ งๆ แล้ วไม่ควรกินของทอด
เกิน 1 ครัง้ /สัปดาห์ เพื่อให้ ร่างกายได้ “ดีทอ็ กซ์”
สารพิษในตัว ร่างกายของแต่ละคนต้ องการแคลอรี่
ต่อวันที่ไม่เท่ากัน เพราะฉะนันหลั
้ กการที่งา่ ยที่สดุ
คือ ทาน 8 ส่วน เมื่อใกล้ จะอิ่มให้ หยุดทานเป็ นวิธีที่
ดีที่สดุ และปฏิบตั งิ า่ ย
2.ฮอร์ โมน เนื่อง จากผู้สงู อายุฮอร์ โมนต่างๆ
ในร่างกายจะลดลงหมด
ฮอร์ โมนที่ส�ำคัญใน
ร่างกาย เช่น ฮอร์ โมนอินซูลนิ (Insulin) เป็ นฮอร์ โมน
ที่สร้ างจากตับอ่อนน� ำน� ำ้ ตาลจากเลือดเข้ าไปใน
เซลล์ของร่างกายใช้ เป็ นพลังงานเมื่อขาดอินซูลนิ
เซลล์ไม่สามารถน�ำน� ้ำตาลไปใช้ ได้ ท�ำให้ ระดับ
น� ้ำตาลในเลือดสูงท�ำให้ เกิดโรค
“เบาหวาน”
ฮอร์ โมน จากต่อมหมวกไตถ้ าลดลงเราจะมีอาการ
อ่อนเพลีย ง่วงนอน ทานข้ าวก็งว่ งนอน ตื่นมาไม่
สดชื่นและอื่นๆ อีก ไม่ใช่แค่เฉพาะฮอร์ โมนเพศ
ชาย-หญิง เท่านัน้ ฮอร์ โมนควบคุมการท�ำงานของ
ร่างกายทังหมด
้
หลายวิธีที่จะท�ำให้ ฮอร์ โมนท�ำงาน
ปกติ เช่น บริ หารร่างกายให้ ถกู วิธี การใช้ ยาบางตัว
เพื่อกระตุ้นฮอร์ โมนให้ สมบูรณ์ ซึง่ มีสารอาหาร
มากมายที่เกี่ยวข้ อง แต่ต้องได้ รับค�ำปรึกษาจาก
แพทย์ ถ้ าเรามีความผิดปกติด้านฮอร์ โมนอย่าง
รุนแรงมีการเสริ มฮอร์ โมนด้ วยวิธี ธรรมชาติ ใช้
ฮอร์ โมนสกัดจากสารทางธรรมชาติมาช่วยเสริ ม
ระดับความสมดุลของมวลบางอย่าง

การออกก�ำลังกายก็ควรจะเลือกที่ไม่ออกแรง
มากเกินไปจะเป็ นผลดีตอ่ ร่างกาย

การรับประทานอาหารจ�ำพวกปิ ง้ ย่าง ทอดหรื อ
อาหารทะเลควรจะทานในปริ มาณที่เหมาะสม

3.การออกก�ำลังกาย ถ้ าเราอยากจะได้ ความ
แข็งแรงต้ องออกแรง การออกก�ำลังกายส�ำหรับการ
ชะลอวัยไม่ใช่การเล่นกีฬา เพราะการเล่นกีฬาไม่ใช่
การชะลอวัยซึง่ อาจเกิดความเสื่อมของข้ อต่อ เส้ น
เอ็นได้ เร็ ว การออกก�ำลังกายที่ดี เช่น แอโรบิค การ
ว่ายน� ้ำ จ็อกกิ ้งเดินแบบพอดีๆ ปกติของตัวเราอย่า
ไปเร่ง แต่ถ้าต้ องการชะลอวัยต้ องเดิน 10,000 ก้ าว
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การควบคุมอารมณ์มีสว่ นส�ำคัญเพราะจะเป็ น
ตัวชี ้วัดถึงสภาพจิตใจและร่างกายที่สมบูรณ์
๒๙

โดยใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ง – 2 ชัว่ โมง ระยะ
ทางประมาณ 5 กิโลเมตร
4.การล้ างสารพิษ ตัวเราทุกวันนี ้ได้ รับสารพิษ
มาเยอะ และสารพิษก็เป็ นส่วนที่ท�ำให้ ร่างกายเรา
เสื่อมเร็ ว มีวิธีล้างสารพิษหลากหลาย สวนทวาร
ด้ ว ยกาแฟแต่วิ ธี นี ท้ างการแพทย์ ส่ว นใหญ่ ยัง ไม่
ยอมรับ บางคนเข้ าคอร์ สล้ างสารพิษ ปั จจุบนั รับ
สารต่างๆ พวกตระกูลโลหะหนักเยอะ จากเครื่ อง
ส�ำอางมีพวกสารตะกัว่ มาจากอาหาร เช่น ผัก ผล
ไม้ จะมีสารแคดเมียม ปลาหรื อพวกสัตว์น� ้ำ กุ้ง
หอย ปู จะมีปรอทอยูเ่ ยอะ คนเราสมัยนี ้ถึงได้ เป็ น
โรคมะเร็ งกัน มาก ในพวกชะลอวัยต้ องมีการตรวจ
หาสารที่มีโลหะหนักมากน้ อยแค่ไหน แล้ วหาวิธีดงึ
ออกโดยส่วนใหญ่ใช้ เป็ นยาที่ดงึ สารเคมีออก ซึง่ มี
ทังยารั
้ บประทานและยาที่หยดเข้ าหลอดเลือดด�ำ
ซึง่ เป็ นวิธีทางการแพทย์ จึงควรปรึกษาและรับการ
รักษาจากแพทย์
5.การรักษาอารมณ์ ต้ องรักษาอารมณ์เราให้
ดี เพราะว่าความเครี ยดเป็ น ส่วนส�ำคัญว่าเราจะมี
ความสุข ไม่มีความสุข แล้ วก็มีผลจากสารความสุข
ที่จะช่วยต่ออายุ แต่สารความเครี ยดช่วยตัดอายุ
ความเครี ยดสามารถท�ำให้ เราปวดท้ อง หรื อถ้ า
เครี ยดมากอาจถึงขันขาดใจตายได้
้
เพราะร่างกาย
กับจิตใจเราเชื่อมโยงกันด้ วยระบบประสาทอย่างที่
ว่า “จิตเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว” ทุกอย่างควบคุม
จากความรู้ สกึ จากใจแล้ วส่งผลกระทบต่อร่ างกาย
โดยสมองเป็ น อวัยวะส่งผ่านของจิตใจและระบบ
ประสาทด้ วย สมองมีสว่ นควบคุม 2 ส่วนซึง่ เป็ น
ประสาทอัตโนมัติเวลาเกิดความเครี ยดสมองด้ าน
กระตุ้นจะท�ำงานอย่าง รุนแรง ส่งผลให้ กล้ ามเนื ้อ
ของเยื่อบุทางเดินอาหารตังแต่
้ กระเพาะล�ำไส้ มีการ
หดเกร็ง ไม่หดแล้ วปล่อย พอเกร็งมากเข้ าเกิดการ
ขาดเลือดถึงขันรุ
้ นแรง
ถ้ ารุนแรงมากก็ทะลุ
เนื่องจากบีบแรงมาก เพราะฉะนันความเครี
้
ยดจึงมี
ผลกระทบต่อร่างกาย แต่สงิ่ ที่มีผลกระทบด้ าน
๓๐

อารมณ์ท�ำให้ เครี ยด เช่น เงินทอง มีการศึกษาพบ
ว่ า ผู้ ที่ มี อ ายุ ม ากขึ น้ เงิ น ทองถ้ าเป็ นเพศหญิ ง
เกี่ยวข้ องกับความสุขมากกว่าเพศชาย
เรื่ อง
ครอบครัวก็มีสว่ นส�ำหรับผู้ที่แต่งงานมีครอบครัวไป
แล้ วมีความสุขมากกว่าผู้ที่หย่าร้ าง
คนที่ไม่มี
ครอบครัวหรื อคนโสด แต่ก็เป็ นความสุขแค่ชว่ งหนึง่
หลังจากนี ้อาจจะมีปัญหาเรื่ องครอบครัว เรื่ องลูก
เป็ นต้ น ในคูค่ รองที่อายุมากขึ ้นก็มีการศึกษาเช่น
กันปรากฏ
ว่าผู้สงู อายุที่อยูค่ นเดียวมีความสุข
มากกว่าผู้ที่อยูก่ บั คูค่ รอง เพราะฉะนันครอบครั
้
ว
เป็ นเรื่ องที่สรุ ปไม่ได้ เป็ นจังหวะของชีวิตแต่ละช่วง
สุดท้ ายคือการพึง่ ตัวเอง และพัฒนาประสิทธิภาพ
ของตัวเองในการควบคุมอารมณ์
พัฒนาด้ าน
อารมณ์ (Emotional)
เพราะ ฉะนันเราต้
้
องเตรี ยมตัวโดยเฉพาะเรื่ อง
อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์เราสามารถเตรี ยม
เองได้ แต่ถ้าเรื่ องของฮอร์ โมนหรื ออื่นๆ ควรปรึกษา
แพทย์ เพราะฉะนันต้
้ องดูแลตัวเองนับตังแต่
้ วนั นี ้จะ
ได้ มีสขุ ภาพกายใจที่แข็งแรง และนี่คือส่วนของ
ทันโลก

ส่วนของทันธรรม

โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
แก่ขึ ้นอีกปี อย่างมีความสุขต้ องคิดให้ ดี เพราะ
หากเป็ นช่วงที่เรายังเด็กไม่เคยมี ใครใช้ ค�ำว่าโตขึ ้น
อีกปี อย่างมีความสุข เพราะธรรมชาติของเด็กมัก
คิดว่าเมื่อไหร่เราจะโต
เร่งวันเร่งคืนอยากเป็ น
ผู้ใหญ่ แต่พอเป็ นผู้ใหญ่ทนั ทีที่เริ่ มรู้สกึ ว่าแต่ละปี ที่
ผ่านไปเราแก่ขึ ้น ปี ใหม่แต่ละปี เริ่ มหวาดเสียวโดย
เฉพาะฝ่ ายหญิง รู้สกึ ว่าตัวเองก�ำลังถดถอย งันลอง
้
สัง เกตระหว่า งเด็ก กับ ผู้ใ หญ่ ค วามแตกต่า งเรื่ อ ง
เวลาคืออะไร ความแตกต่างที่วา่ เด็กรู้สกึ ว่าทุกๆปี ที่
ผ่านไป สรี ระเขาเติบโต แข็งแรงขึ ้น สวยขึ ้น หล่อขึ ้น
เป็ นผู้ใหญ่ขึ ้น และความรู้ก็มากขึ ้น ก�ำลังกล้ ามเนื ้อ
แข็งแรงขึ ้น มีพละก�ำลังด้ านต่างๆ สูงขึ ้น จึงพอใจ
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บอกถึง
วันเกิดในแตล่ ะปีบง่ ที่เพิ่มขึ ้น
าย
ความเสื่อมของร่างก

กับเวลาที่ผา่ นไป เร่งวันเร่งคืนอยากโตเร็วๆ แต่วา่
พอเป็ นผู้ใหญ่เข้ าจริ งๆ รู้สกึ ว่าทุกๆ ปี ที่ผา่ นไปสรี ระ
ตัวเองเริ่ มแก่ เริ่ มหง่อม เริ่ มไม่งาม ผิวหนังที่เคยเต่ง
ตึงเริ่ มเหี่ยวย่น กลายเป็ นกลัวเพราะรู้สกึ ว่าพร้ อมๆ
เวลาที่ผา่ นไปต้ นทุนตัวเองเริ่ มค่อยๆ ลดต�่ำ ลง ชัด
ที่สดุ คือร่างกายแล้ วขยายไปสูเ่ รื่ องอื่นๆ นี่คือผลที่
เกิดจากความรู้สกึ ในใจ แต่ถ้าเราสังเกตดูคนที่เป็ น
ผู้ใหญ่ก็ยงั มีรายละเอียดต่างกันบางคนธุรกิจ ก�ำลัง
ดี การค้ า การงานก�ำลังประสบความส�ำเร็จ ได้
เลื่อนต�ำแหน่ง เลื่อนขัน้ มีความสุข บางครัง้ ก็ล้ นุ
ต�ำแหน่งที่สงู ขึ ้น มีความรู้สกึ อยากเร่งเวลาเร็วๆ
สรุ ปโดยภาพรวมว่าสิ่งที่ชาวโลกเอาใจไปผูกไว้ มี
อยู่ 4 เรื่ องคือ 1.ลาภ 2.ยศ 3.สรรเสริ ญ 4.สุข
ในแง่ความสุขในที่นี ้หมายถึง
สุขใน
เบญจกามคุณทัง้ 5 ได้ แก่ รูป เสียง กลิน่ รส และ
สัมผัส คือทุกปี ที่ผา่ นไปถ้ าเห็นรูปสวยๆ ได้ สงิ่ ที่
สวยๆ งามๆ มาเป็ นของตัวเองรู้สกึ ว่าชอบ ได้ ฟัง
เสียงเพราะๆ ได้ ไปดูดนตรี มีคนเสียงดีร้องเพลงที่
ชอบ นักร้ องที่ถกู ใจก็ร้ ูสกึ ว่าชอบใจ กลิน่ ได้ ดมกลิน่
หอมๆ ที่ถกู ใจ รส ได้ ลิ ้มรสอาหารที่เอร็ดอร่อยอยู่
เป็ นประจ�ำ และได้ สมั ผัสที่นมุ่ นวลชอบใจวันเวลา
ผ่านไปแต่ละปี ๆ มีลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุข เพิ่มพูน
ขึ ้น คนทัว่ ไปจะรู้สกึ มีความสุขและพึงพอใจ แต่สงิ่

เหล่านี ้ไม่แน่นอน เดี๋ยวมาเดี๋ยวไป แต่ที่แน่คือ
สังขารร่างกายเสื่อมถอยไม่วา่ จะท�ำอย่างไร อย่าง
มากก็ได้ แค่ชะลอไม่เหมือนเก่า 100% แล้ วลาภ ยศ
สรรเสริ ญ สุขก็เป็ นความรู้สกึ ที่สง่ ผลต่อจิตใจอีก
ทางหนึง่ ประกอบเข้ ามานอกเหนือ จากร่างกาย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์แนะว่า อย่าไปผูก
กับสิง่ ภายนอก อย่าเอาใจไปผูกกับสังขารร่างกาย
แม้ แต่เด็กก็ตามทุกปี ๆ ที่เราโตขึ ้น แต่ความจริ งการ
โตขึ ้นในอีกแง่มมุ หนึง่ คือการแก่ เกิดมาก็เริ่ มแก่เลย
แต่แก่ช่วงแรกผลยังเห็นไม่ชัดร่ างกายก� ำลังโตขึน้
แต่จริ งๆ เซลล์ทกุ เซลล์มีอายุมากขึ ้นแก่แล้ วแสดง
ผลชัดขึ ้นเรื่ อยๆ เมื่อเราเอง โตได้ เต็มที่ เพราะฉะนัน้
พระองค์ให้ เราเอาใจไปผูกอยูก่ บั ทรัพย์ภายใน ไม่
ผูกกับร่างกายแล้ วไม่ไปผูกกับ ลาภ ยศ สรรเสริ ญ
สุข ซึง่ เป็ นปั จจัยภายนอก ท่านให้ เอาความสุขกับ
ภายในคือ อริ ยทรัพย์ 7 ประการ ได้ แก่
1.ศรัทธา คนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามี
เป้าหมายชีวิต รู้วา่ ชีวิตตัวเองจะทุม่ เทเพื่อสิง่ ใด วัน
คืนที่ผา่ นไปมีความหมาย แต่คนไม่มีศรัทธาชีวิต
เคว้ งคว้ างอยูแ่ บบไร้ สาระไปวันๆ เพราะไม่ร้ ูจะหา
อะไรมาเป็ นเป้าหมายชีวิต แต่ถ้ามีศรัทธาแล้ วชีวิต
เราเองทุกวันมีคณ
ุ ค่าและความหมาย เรารู้วา่ เรา
อยูเ่ พื่ออะไร สร้ างบุญสร้ างกุศล เราเกิดมาสร้ าง
บารมี เป้าหมายชีวิตคือจะไปนิพพาน มุง่ ไปสูท่ ี่สดุ
แห่ ง ธรรมเป็ นชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ค่ า และความหมาย
เพราะมีเป้าหมายปลายทางเสมือนเรื อที่มีหางเสือ
2.ศีล เมื่อส�ำรวจตัวเองศีลเราบริ บรู ณ์ อย่างน้ อย
ที่สดุ คือศีล 5 วันพระและวันเกิด ถ้ าศีล 8 ได้ จะดี
มาก เช่น เกิดวันอังคาร ก็ทกุ วันอังคารในสัปดาห์
รักษาศีล 8 เพื่อเป็ นการยกศีลเราให้ สงู ขึ ้น รักษาศีล
8 ได้ ศีล 5 ที่เหลือก็จะมัน่ คงส�ำรวจแต่ละวัน เราไม่
ได้ ก่อเวร ก่อกรรม ไม่ได้ เป็ นภัยต่อใคร ไม่ได้
เบียดเบียนตัวเองหรื อผู้อื่น อย่างนี ้ทุกวันที่ผา่ นไป
จะเป็ นวันที่มีสขุ
๓๑
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3.หิริ ความอายต่อบาป
4.โอตตัปปะ ความกลัวบาป
หิริ โอตตัปปะ ความละอาย และกลัวบาปจะ
ต่อเนื่องกัน ความละอายต่อบาปกับความเกรงกลัว
ต่อบาปแตกต่างกันตรงที่ ถ้ าเราไปเจอเหล็กท่อน
หนึ่งที่เปื อ้ นอุจจาระเราก็ไม่อยากไปจับเพราะกลัว
สกปรก เปรี ยบเทียบคล้ ายกับการอายบาป เป็ น
เรื่ องที่ไม่ดีไปท�ำเข้ าน่าอายไม่นา่ ท�ำ แต่การกลัว
บาปเหมือนเหล็กท่อนเผาไฟจนร้ อนแดง ให้ เราไป
จับครัง้ นี ้ไม่ใช่อาย แต่กลายเป็ นกลัวรู้สกึ ว่าโดน
เข้ าไปแล้ วลวกมือน่ากลัว ความกลัวบาปคล้ ายกัน
ถ้ าท�ำไปตกนรก กลัวผลแห่งบาป หิริโอตตัปปะจะ
ส่งผลต่อเนื่องกัน แต่หนักเบาต่างกันพออายบาป
กลัวบาปแล้ วจะไม่กล้ าไปท�ำบาปอีก
5.พาหุ หรื อ สุตะ มีความรู้แต่ละวันคืนที่ผา่ นไป
อย่าให้ ผา่ นไปเปล่าให้ หมัน่ แสวงหาความรู้ ให้ เรา
เองมีความรู้เพิ่มขึ ้น รู้เข้ าใจโลกมากขึ ้น เราอายุ
๓๒

มากขึ ้นมีใครมาหาถามเราตอบได้ ให้ ค�ำแนะน�ำได้
เป็ นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็ นผู้ใหญ่ที่มีหลักในการด�ำเนิน
ชีวิต แล้ วมีความรู้เข้ าใจโลกและชีวิต สามารถให้
ค�ำแนะน�ำกับคนอื่น เมื่อเราอยูอ่ ย่างมีความรู้เข้ าใจ
โลกเราจะมีความสุข
6.จาคะ ความเสียสละ ความมีน� ้ำใจ รู้จกั แบ่ง
ปั นเอื ้อเฟื อ้ จะท�ำให้ เราเองอยูใ่ น โลกได้ อย่างมี
ความสุข คนไหนที่ตระหนี่ไม่มีความสุข จะหวงแหน
ใจมุง่ หาโลกธรรมข้ อแรกคือทรัพย์ จะกอบโกยให้
มากที่สดุ หวงไว้ มากที่สดุ ไม่แบ่งปั นใครไม่มีสขุ แต่
คนที่รูจกั แบ่งปั นรู้จกั ให้ มีความสุข การวิจยั ทาง
แพทย์ที่อเมริ กาส�ำรวจพบว่า คนที่ร้ ูจกั การให้ และ
การแบ่งปั นดัชนีความสุขของเขาเพิ่มพรวดขึ ้นมา มี
ความสุขยิ่งกว่ากอดทรัพย์นิ่งๆ อยูก่ บั ตัว สุขสู้ตอน
เอาทรัพย์มาใช้ แบ่งปั นคนอื่นเขาไม่ได้ ลองท�ำดูจะ
รู้วา่ ตัวเองเอื ้อเฟื อ้ และช่วยคนอื่นแล้ ว ไม่ใช่ทรัพย์
อย่างเดียวน� ้ำใจที่มีให้
เห็นเขาเหนื่อยอยูไ่ ป
ออกแรงช่วยเขา เล็กๆ น้ อยๆ เหล่านี ้ก็ตาม ใจเรา
เองจะมีความสุขเพิ่มขึ ้น
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กาย-ใจที่ดีสง่ ผลตอ่ ร่

างกายให้แข็งแรง

ยิ่งกว่า ลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุข ที่เคยมีในสมัย
เป็ นพระราชา เพราะฉะนันเราทุ
้
กคนสามารถ
แสวงหาอริ ยทรัพย์ภายในได้ ตงใจปฏิ
ั้
บตั ิทุก
วัน ทุกคืน ทุกปี ที่ผา่ นไปจะเป็ นปี ที่เรามีความ
สุขกันถ้ วนหน้ า

7.ปั ญญา ความรู้ยงั เป็ นแค่ระดับความรู้แต่
ปั ญญาเป็ นความแจ่มแจ้ ง กระจ่าง แทงตลอดแล้ ว
สามารถเอาความรู้ ความเข้ าใจมาใช้ ในการด�ำเนิน
ชีวิตได้ อย่างแท้ จริ ง ถ้ าครบอริ ยทรัพย์ทงั ้ 7 ประการ
เราจะรู้สกึ ว่า ชีวิตเรามีคา่ มีความหมาย ปลื ้มใจ
และภูมิใจกับวันเวลาที่ผ่านไปได้ สะสมอริ ยทรัพย์
7 ประการตลอดเวลา ซึง่ เป็ นสิง่ ที่อปุ การะ เอื ้อเฟื อ้
ให้ เราพบกับความสุขความส�ำเร็ จในภายภาคหน้ า
มีความสุขสูงกว่า คล้ ายเรื่ องของพระเจ้ ามหากัป ปิ นะเป็ นพระราชามาก่อน สละลาภ ยศ สรรเสริ ญ
สุขเหล่านัน้ มาแสวงหาอริ ยทรัพย์ภายใน บวชอยู่
ป่ าครองผ้ า 3 ผืน ท่านยังอุทานว่า “สุขจริ งหนอ”
เพราะอริ ย ทรั พ ย์ ภ ายในเอื อ้ อ� ำ นวยความสุข ให้

หัว ใจส� ำ คัญ คื อ การรั ก ษาความมั่น คง
ทางอารมณ์ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ แผ่
เมตตา และท�ำใจให้ ผอ่ งใสอยูเ่ สมอเพรา “จิต
เป็ นนาย กายเป็ นบ่าว” เมื่อจิตเราผ่องใสกายเราก็
จะดีขึ ้น ระบบฮอร์ โมน ระบบย่อยอาหาร ระบบ
ต่างๆ ดีขึ ้นทุกอย่าง ท�ำให้ เป็ นคนน่าเข้ าใกล้
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สุขภาพนักสร้างบารมี...โรคหัวใจ

โรคหัวใจ

ดูแลตัวเองอย่างไรให้หา่ งไกล

เรียบเรียงมาจากรายการ สุขกาย สบายใจ

6. เลือกรับประทานอาหาร
7. ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ

วิธีดูแลรักษาตัวเอง
เมื่อเป็นโรคหัวใจ
ใช้ชวี ติ อย่างไรให้หา่ งไกลโรคหัวใจ

โรคหัว ใจเป็ นโรคที่ ก ระทรวงสาธารณะสุข
ส�ำรวจพบว่าคนไทยมีความเสี่ยงเป็ นอันดับ 1 วันนี ้
เรามาดูวิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจกัน

สาเหตุโรคหัวใจ

ปั จจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
1. ไม่ออกก�ำลังกาย
2. น� ้ำหนักตัวที่มากเกินปกติ
3. ระดับไขมันในเลือดสูง
4. คนที่เป็ นโรคเบาหวาน
5. ความดันโลหิตสูง
6. สูบบุหรี่

การป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
1. ไม่สบู บุหรี่
2. ควบคุมน� ้ำหนักตัว
3. รักษาระดับไขมันในเลือดโลหิต
4. รักษาระดับความดันโลหิต
5. ควบคุมระดับน� ้ำตาลในเลือด
ส�ำหรับผู้เป็ นเบาหวาน

1.การออกก�ำลังกายที่ ท�ำให้ เกิดประโยชน์กบั
โรคหัวใจ ก็คือการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
โดยอย่างน้ อยออกก�ำลังกายให้ ได้ 30 นาทีตอ่ ครัง้
เป็ นการออกก�ำลังกายแบบปลายกลางก็ได้ เช่น
เดินต่อเนื่องกัน 30 นาที เดินด้ วยความเร็ วสบายๆ
ท�ำประมาณ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
2. ความคุมอาหาร ที่จะท�ำให้ เกิดปั จจัยเสียง
• ปริ มาณอาหาร ต้ องท่านให้ พอเหมาะ
ไม่มากเกินไป
• ชนิดของอาหาร คืออาหารที่มีคอเลสเตอ
รอลสูง อาหารประเภทไขมันที่มาจาก สัตว์ทกุ ชนิด
มันหมู มันเนื ้อ หนังเปิ ด
หนังไก่ หรื อไข่แดง

ถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วจะมีวิธีดูแล
รักษาตัวเองอย่างไร?
ก็เหมือนกับการดูแลไม่ให้ เกิดปั จจัยเสี่ยงของ
การเกิดโรคหัวใจ
1. สูบบุหรี่
2. การไม่ออกก�ำลังกาย
3. น� ้ำหนักตัวที่มากเกินปกติ
4. เบาหวาน
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แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคหัวใจ

5. รักษาระดับความดันโลหิต
6. รักษาระดับไขมันในเลือดโลหิต
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บทความให้กำ�ลังใจ...ข้อความให้กำ�ลังใจ ตอนที่ 3

กลอน..ก�ำลังใจ

บทความให้ ก�ำลังใจ ตอนที่ 3 กลอนให้ ก�ำลังใจ บทความให้ ก�ำลังใจการด�ำเนินชีวิต อ่านแล้ ว
หายท้ อ สู้ตอ่ ไป กลอนให้ ก�ำลังใจ บทความให้
ก�ำลังใจพร้ อมภาพสวยๆ
บุคคลไม่ควรค�ำนึงถึงสิง่ ที่ลว่ งแล้ ว
ไม่ควรมุง่ หวังสิง่ ที่ยงั ไม่มาถึง
สิง่ ใดล่วงไปแล้ ว สิง่ นันก็
้ เป็ นอันละไปแล้ ว
และสิง่ ที่ยงั ไม่มาถึง ก็เป็ นอันยังไม่ถงึ
ก็บคุ คลใดเห็นแจ้ งธรรมปั จจุบนั
ไม่งอ่ นแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนันๆ
้ ได้
บุคคลนันพึ
้ งเจริ ญธรรมนันเนื
้ องๆ ให้ ปรุโปร่งเถิด
พึงท�ำความเพียรเสียในวันนี ้แหละ
ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง
เพราะว่าความผัดเพี ้ยนกับมัจจุราช
ผู้มีเสนาใหญ่นนั ้ ย่อมไม่มีแก่เราทังหลาย
้
พระมุนีผ้ สู งบย่อมเรี ยกบุคคลผู้มีปรกติอยูอ่ ย่างนี ้
๓๖

มีความเพียรไม่เกียจคร้ านทังกลางวั
้
นและกลางคืน
นันแลว่
้ า ผู้มีราตรี หนึง่ เจริ ญฯ (พุทธพจน์)
*********************************

บทความ..ให้ก�ำลังใจ

"จับแต่แง่มมุ ที่ดีๆ เราก็จะไม่ร้ ูสกึ ทุกข์เลย"
ทุกคนมีข้อดีอยูใ่ นตัว ขอให้ เราฝึ กเป็ นคนที่
มองข้ อดีของคนอื่น อย่าไปมองจับผิดเขา แม้ คนที่
ดูไม่คอ่ ยดี เขาก็มีจดุ เด่นจุดดี ให้ เราหาวิธีการเอา
จุดเด่นจุดดีเขามาใช้ ถ้ ามองอย่างนี ้แล้ ว ใจเราเอง
จะปลอดโปร่ง โล่ง สบาย มีความสุข
*********************************

บทความ..ให้ก�ำลังใจ
“ยิ่งให้ ยิ่งได้ ” เพราะเมื่อคิดจะให้ ใจจะเบิก
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ภาพให้ ก�ำลังใจและบทความให้ ก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิต

บานขยายกว้ างออกไป
คิดให้ กบั ทุกคนใน
ครอบครัว ใจก็จะขยายคลุมทังครอบครั
้
ว เปิ ดใจให้
กว้ างขึ ้น เล็งแลดูกนั เสมือนเป็ นหมูญ
่ าติกนั ท�ำได้
อย่างนี ้ความเกลียดชังจะคลาย ความให้ อภัยจะ
เกิดขึ ้น

ถ้ าเราหมัน่ ฝึ กฝนอบรมจิตใจของเราให้ ดีงาม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ถ้ าเราได้ ป ฏิ บัติ ธ รรมอย่ า ง
จริ งจัง อันเป็ นการฝึ กฝนใจให้ มีพลัง ให้ ผอ่ งใส สิง่
เหล่านี ้คือคุณภาพของใจ ที่จะติดตัวเราไปข้ ามภพ
ข้ ามชาติได้ เป็ นสมบัตทิ ี่สงั่ สมไว้ ในใจนับล้ านชาติ
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ใจในการด�ำเนินชีวิต

ภาพให้ ก�ำลังใจและบทความให้ ก�ำลัง

อสงไขยชาติก็ยงั เก็บไว้ ในใจดวงนี ้ได้
หน้ าที่การงานทุกอย่าง ท�ำให้ ดีที่สดุ อย่าไป
กลัว อย่าไปท้ อกับอุปสรรค
ถ้ าเราอยากจะเป็ นที่รักของทุกคน เราก็ต้อง
รู้จกั พูดค�ำที่ให้ ก�ำลังใจ
ยกใจเขาให้ สงู ขึ ้นให้
สบายใจ มีก�ำลังใจในการท�ำความดี
*********************************

บทความ..ให้ก�ำลังใจ
ว่ากันว่า...ปลาทองเป็ นสัตว์ ที่มีความจ� ำสัน้
เพียง 3 วินาที บางอย่างถ้ าเราสามารถลืมได้ งา่ ยๆ
อย่างเจ้ าปลาทองก็คงจะดี เพราะธรรมดาของคน
เราชอบจดจ�ำในสิง่ ที่ผิดพลาด ทังที
้ ่มีเรื่ องราวดีๆ
อีกมากมาย..ที่นา่ จดจ�ำ
คาถาครองรั กยืนนาน
"ยิ ้มแย้ ม เยือกเย็น ยืดหยุน่ ยกย่อง"
*********************************
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บทความ..ให้ก�ำลังใจ
เราล้ วนเป็ น พี่ น้ องกัน เราหายใจอากาศ
เดียวกัน เราดื่มน� ้ำจากฟ้าเดียวกัน อาศัยอยูภ่ ายใต้
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวเดียวกัน เรา
เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตายด้ วยกันหมดทังสิ
้ ้น
อย่าไปโทษ....ความยากล�ำบาก
ต่างหากที่...ไม่อดทน

เพราะเรา

ความคิดในใจของเรา มันส�ำคัญจริ งๆ ส่งผล
ทุกเรื่ อง ตังแต่
้ สขุ ภาพ
ไปจนถึงเป็ นพลัง
น�ำตัวเราไปท�ำสิง่ ที่ดี
หรื อไม่ดีได้ แล้ วแต่
ความคิดนันคิ
้ ดใน
ทางที่ดีหรื อไม่ดีได้
ด้ วย เมื่อรู้อย่างนี ้
เราจึงต้ องรู้จกั ใช้
ความคิดในทางบวก
คนที่ล้มแล้ ว
ลุกขึ ้นได้ ด้วยตัวเอง
ต่อไปจะเป็ นคนที่
แข็งแกร่งที่สดุ
และยากที่จะล้ มอีก ภาพให้ ก�ำลังใจและบทความให้ ก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิต

บทความ..ให้ก�ำลังใจ
เราสามารถหาความสุขได้ ทกุ วัน ขึ ้นอยูก่ บั ว่า
เราจะคิดอะไร ถ้ าจะให้ กลุ้ม ก็คดิ เรื่ องที่ท�ำให้ กลุ้ม
ถ้ าจะให้ มีความสุขก็ต้อง คิดเรื่ องที่ท�ำให้ มีความสุข
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