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ข่าวบุญต่างประเทศ
ผู้น�ำชาวพุทธร่ วมประชุมเพื่องานพระพุทธศาสนา
DMC NEWS ประจ�ำวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พระภิกษุผ้ นู �ำชาวพุทธ รวมทังผู
้ ้ น�ำองค์กร
ต่างๆ ทัว่ โลก ทุกนิกาย ได้ ร่วมพิธีฉลอง “เจดีย์
หวอ-เหยิน” ที่ได้ ท�ำการบูรณะใหม่ พร้ อมทังร่้ วม
ประชุมเพื่อช่วยกันด�ำเนินงานพระพุทธศาสนา
ท่านเจ้ าอาวาส ซื่อต้ าเยี่ยน ซึง่ ปั จจุบนั ท่าน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นเจ้ าอาวาสวัด 44 วัดในประเทศ
จี น และเป็ นนายกส� ำ นั ก พุ ท ธจั ง หวั ด กว่ า งตง,
จังหวัดอูห๋ นาน, จังหวัดเจ๋อเจวียง ได้ จดั พิธีฉลอง
“เจดีย์หวอเหยิน” ที่ได้ ท�ำการบูรณะใหม่และเปิ ด
พิพิธภัณฑ์ที่บรรจุคมั ภีร์โบราณเก่าแก่มีอายุ ราว
1,000 ปี ณ วัดฉงเหยิน จังหวัดเจ๋อเจวียง ประเทศ
๔

จีนอีกด้ วย

จีน ซึง่ ในโอกาสนี ้ได้ เปิ ดโอกาสให้
พระภิกษุ ผู้น�ำชาวพุทธ ผู้น�ำองค์กร
ต่างๆ ทัว่ โลก ทุกนิกาย มาร่วมกัน
เฉลิ ม ฉลองพร้ อมทั ง้ ร่ วมประชุ ม
ปรึกษาหาข้ อตกลงร่วมกัน เพื่อช่วย
กัน ด� ำ เนิ น งานทางพระพุท ธศาสนา
ทั ง้ นี พ้ ร ะ ค รู ป ลั ด น า ย ก ว ร วั ฒ น์
(สุธรรม สุธมั โม) ในนามตัวแทนคณะ
ส ง ฆ์ ฝ่ า ย เ ถ ร ว า ท แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
Buddhist federal of Australia ได้
เข้ าร่วมประชุมด้ วย โดยพระครูปลัดนายกวรวัฒน์ ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ จากการที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้ า
อาวาสวัดพระธรรมกายและ ประธาน
มูลนิธิธรรมกาย ได้ ให้ นโยบายและ
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ท� ำ ห น้ า ที่ เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาในภาคพื ้นโอเชียเนีย
ประเทศออสเตรเลียและโซโลมอน ให้
กับผู้เข้ าร่ วมงานได้ รับฟั งเป็ นภาษา

ส�ำหรับการจัดงานในครัง้ นี ้นับเป็ นโอกาสดีที่
ท่านเจ้ าอาวาส ซื่อต้ าเยี่ยน ได้ ท�ำการถ่ายภาพ
คัมภีร์โบราณอายุกว่า 1000 ปี นี ้เก็บไว้ ด้วยระบบ
Digital และได้ มีการแปลออกมาเป็ น 12 ภาษาเพื่อ
ที่ จ ะได้ ท� ำ การเผยแผ่ ใ ห้ ชาวพุ ท ธที่ ส นใจได้ มา
ศึกษาอีกด้ วย และจากการประชุมร่วมกันของผู้น�ำ
ชาวพุทธในครัง้ นี ้ แสดงถึงความสามัคคีร่วมใจเป็ น
หนึง่ เดียวกันของชาวพุทธทุกนิกาย ที่จะช่วยกัน
จรรโลงพระพุ ท ธศาสนาให้ แข็ ง แกร่ ง เป็ นหนึ่ ง
เดียวกันสืบไป
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ข่าวบุญในประเทศ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมฟังธรรมวันพระประจ�ำเดือนธันวาคม
ฉะเชิงเทราได้ กราบอาราธนา
พระครูภาวนาวีระคุณ เจ้ า
อาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม
มาเป็ นพระวิทยากรบรรยาย
ธรรมให้ ความรู้ แก่ข้าราชการ
ผู้ปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ มีความ
ตระหนั ก รู้ และเข้ าใจหลั ก
ธรรมค� ำ สอนทางพระพุ ท ธ
ศาสนา สามารถน�ำหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปปรั บ
ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้

จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมฟั งธรรมวันพระ

ส�ำหรับกิจกรรมในครัง้ นี ้จัดขึ ้น ณ ห้ อง
พระธาตุ ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อ
ให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้ าง และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ มี
โอกาสปฏิบตั กิ ิจกรรมทางศาสนาในวันพระ และ
รับฟั งการบรรยายยายธรรมะ
โดยจังหวัด

ทัง้ นี จ้ ังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้ ก�ำหนดจัดกิจกรรม "ฟั ง
ธรรม วันพระ "เดือนละหนึง่
ครัง้ ภายในงานก็ประกอบ
ด้ วย การไหว้ พระ/รับศีล การ
ปฏิบตั ธิ รรม
นัง่ สมาธิ
(Meditation) และการแสดง
ธรรมจากพระวิทยากร โดยใน
ครัง้ ต่อไปก�ำหนดจัดขึ ้นในวัน
พุธที่ 15 มกราคม พุทธศักราช
2557 (ขึ ้น 15 ค�่ำ เดือน 2)
เวลา 09.30 น. ณ ห้ องพระธาตุชนั ้ 2 ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จึงขอเชิญชวนข้ าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ในจัง หวัดฉะเชิ ง เทราเข้ า ร่ วมกิ จกรรมโดยพร้ อม
เพรี ยงกัน
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พิธมี อบปัจจัยโครงการกฐิน 131

วัดสาขาทัง้ ในและต่างประเทศทัว่ โลก

พิธีมอบปั จจัยโครงการกฐิ น 131 วัดสาขาทังในและต่
้
างประเทศทัว่ โลก โดยได้ รับความ
เมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย เจ้ าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เป็ นประธานสงฆ์ และได้ รับความเมตตาจากพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ กล่าวรายงาน
จากนันผู
้ ้ แทนศูนย์สาขาทัว่ โลก 80 ศูนย์และประธานศูนย์สาขาภายในประเทศ 51 วัด รับมอบ
ปั จจัยกับท่านประธานสงฆ์
๖

www.kalyanamitra.org

พิธีมอบปั จจัยโครงการกฐิ น 131 วัดสาขาทังในและต่
้
างประเทศทัว่ โลก
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พิธีมอบปั จจัยโครงการกฐิ น 131 วัดสาขาทังในและต่
้
างประเทศทัว่ โลก
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สถานทีป
่ ฏิบต
ั ธิ รรม
ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมใกล้กรุงเทพ
เพื่อนั่งสมาธิ 3 วัน 7 วัน
การที่บคุ คลจะหาสถานที่ปฏิบตั ธิ รรม ให้
สามารถปฏิบตั ธิ รรมนัง่ สมาธิได้ ผลดีนนั ้ จ�ำเป็ น
ต้ องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ ทังเรื
้ ่ องที่พกั
อาศัย อาหารการกิน บุคคลรอบข้ าง และสถานที่
ปฏิ บัติ ธ รรมที่ มี ก ารอบรมในหลัก สูต รมาตรฐาน
ผ่านการทดสอบแล้ วจนมัน่ ใจ สถานที่ปฏิบตั ธิ รรม
นี ้จะก่อให้ เกิดความสบายกายสบายใจ และเข้ าถึง
ความสุขที่แท้ จริ งภายใน ซึง่ สถานที่ปฏิบตั ธิ รรม
นันต้
้ องมีความสงบสงัดจากผู้คน บรรยายกาศ
ร่มรื่ น ท�ำให้ จิตใจของผู้เข้ าปฏิบตั ิธรรมมีความสงบ
ได้ งา่ ยตามสถานที่ปฏิบตั ธิ รรม นันๆ
้ ทังด้
้ านที่พกั ที่
อาศัยต้ องไม่ฟ้ งเฟ
ุ ้ อจนเกินไป ไม่สบายเกินไป ไม่
ล�ำบากเกินไปปราศจากแห่งอบายมุข และอาหาร
การกินก็เป็ นที่สบาย ดังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าหัวข้ อธรรม สัปปายะ 4 ที่วา่
อาวาสสัปปายะ
=มีที่พกั อาศัยสะดวก ที่อยูเ่ หมาะสม บรรยากาศดี
บุคคลสัปปายะ
=มีบคุ คลแวดล้ อมที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้ องท�ำให้
สบายใจ
อาหารสัปปายะ
=บริ โภคอาหารที่พอเหมาะ มีอาหารการบริ โภค
สะดวก
ธัมมสัปปายะ
=มี หลักปฏิ บัติที่ถูกต้ องและเหมาะแก่ จริ ตของผู้
ปฏิบตั ธิ รรม

พระเดชพระคุ ณ พระเทพญาณมหามุ นี
(หลวงพ่อธัมมชโย) จึงด�ำริ ให้ มีการสร้ างสถานที่
ปฏิบตั ธิ รรมนอกสถานที่ขึ ้น ซึง่ มีภมู ิประเทศและ
ภูมิอากาศที่เหมาะสม
แวดล้ อมด้ วยธรรมชาติ
สวยงาม ร่มรื่ น อากาศเย็นสบาย ท�ำให้ ร่างกายและ
จิตใจได้ พกั ผ่อน ปล่อยวางจากภารกิจเครื่ องกังวล
ต่างๆได้ อย่างเต็มที่ พร้ อมที่จะรองรับธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
โดยเริ่ ม ต้ น จากจ� ำ นวนผู้ม าปฏิ บัติ ธ รรมนั่ง
สมาธิกลุม่ เล็กๆ หมุนเวียนไปใช้ สถานที่ปฏิบตั ิ
ธรรมต่างๆที่มีบรรยากาศสดชื่น
ท่ามกลาง
ธรรมชาติ อาทิ วนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ภูเรื อ
ภูกระดึง เป็ นต้ น ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2525 เรื่ อยมา จนถึง
ปี พ.ศ.2535 รวมระยะเวลา 10 ปี ระหว่างนี ้ถือเป็ น
ช่วงทดลองระบบการจัดการปฏิบตั ธิ รรม ท�ำการ
ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาทัง้ ด้ า นสถานที่ แ ละบุค ลากรให้
พร้ อมรองรับผู้มาปฏิบตั ิ
ธรรมจ�ำนวนมากใน
อนาคต จนกระทัง่ สามารถน�ำประสบการณ์นบั สิบ
ปี ของการประยุกต์จดั โครงการในสถานที่ เอกชน
มาเป็ นสถานที่ปฏิบตั ธิ รรมแห่งแรกได้ ส�ำเร็ จ เรี ยก
ว่า สวนพนาวัฒน์ ซึง่ มีระบบการจัดการแบบครบ
วงจร
เพื่อลดภาระในเรื่ องต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ มุง่ ใช้ เวลาในการส่งเสริ มการเข้ าถึง
ธรรมอย่างคุ้มค่าที่สดุ พรั่งพร้ อมด้ วยสัปปายะสี่
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สถานที่ปฏิบตั ธิ รรม สวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่

ดังกล่าวแล้ ว จนใครหลายคนพากันเรี ยกขานว่า
สวรรค์บนดิน
ปัจจุบัน เรามีสถานที่ปฏิบัติธรรม 3 แห่งหลักๆ
ให้ท่านเลือก ดังนี้
บนเนื อ้ ที่ สงบเย็นปลอดโปร่ งของสวนพนาวัฒน์
ได้ แบ่งสรรบรรยากาศเป็ นสัดส่วนอย่าง
เหมาะสม บนเนื ้อที่หลายร้ อยไร่ แวดล้ อมด้ วย
ธรรมชาติหลากสีสนั สดใส ท่ามกลางสวนดอกไม้
เมืองหนาวนานาชนิด นอกจากสถานที่พกั สะดวก
สบาย ทว่าแฝงความเรี ยบง่าย เรายังมีห้องปฏิบตั ิ
ธรรมที่สามารถรองรับสมาชิกได้ มากถึง 500 คน
อิ่มอร่ อยกับเมนูอาหารจานพิเศษจากพ่อครัวฝี มือ
เยี่ยม ทังสะอาดและเปี
้
่ ยมคุณค่าทางโภชนาการ
เสริ มสร้ างสุขภาพด้ วยผักปลอดสารพิษ น� ้ำผลไม้
รสชาติดี ให้ คณ
ุ ได้ เลือกชิมหลากหลายตามฤดูกาล
ดินแดนที่หากใครได้ มาเยือนต่างพูดเป็ นเสียง
๑๐

เดียวกันว่า ต้ องมนต์เสน่ห์เมืองทะเลหมอก ดอกไม้
งาม บานสะพรั่งทังภู
้ เรื อ ที่ไม่อาจลืมเลือนไปจาก
ความทรงจ�ำ บริ เวณกว้ างของสวนป่ าหิมวันต์ ตัง้
อยูท่ า่ มกลางพื ้นที่ป่าภูเรื อ ด้ วยความสูงกว่าระดับ
น� ้ำทะเลถึง 900 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 5-25 องศา
เซลเซียส ซึง่ ประกอบด้ วยทิวเขาสูงซับซ้ อนเรี ยงรายเป็ นรูปต่างๆอย่างน่าพิศวง สลับกับที่ราบเป็ น
บางส่วน จึงเรี ยกขานกันว่า “ภูเรื อ”
หากคุณก�ำลังมองหาสถานที่ปฏิบตั ิธรรมใกล้
กรุงเทพฯ ใช้ ระยะเวลาเดินทางไม่มาก World
peace valley คือ ค�ำตอบที่ลงตัวของสถานที่พกั
ผ่อนทังกายและใจอย่
้
างแท้ จริ ง ด้ วยสถานที่ตงอยู
ั้ ่
ใกล้ กั บ ป่ าดิ บ ชื น้ และป่ าเบญจพรรณอั น อุ ด ม
สมบูรณ์ของเขา ใหญ่ ท�ำให้ ได้ รับอิทธิพลจากลม
มรสุม อากาศเย็นสบายตลอดทังปี
้ ไม่ร้อนจัดและ
หนาวจัดจนเกินไป ป่ าไม้ มีดอกหลากสีบานสะพรั่ง
ตามฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 องศา
เซลเซียส โอบล้ อมอาคารปฏิบตั ธิ รรมตังโดดเด่
้
น
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สถานที่ปฏิบตั ธิ รรม สวนป่ าหิมวันต์ ภูเรื อ จังหวัดเลย

สถานที่ปฏิบตั ธิ รรม World Peace Valley เขาใหญ่

๑๑
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การนัง่ สมาธิ ปฏิบตั ธิ รรม ด้ วยการท�ำใจหยุดนิ่งที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ 7 ท�ำให้ เกิด ความสงบ สบาย มีความสุขในชีวิต

อยูบ่ นเนินเขา จุสาธุชนได้ ประมาณ 400 คน สถาน
ที่พกั สะดวกครบครัน ทิวทัศน์โปร่ง สบาย มองได้
รอบด้ าน 360 องศา จนท�ำให้ คณ
ุ ลืมเวลาที่แสน
วุน่ วายไว้ ภายนอก
รับทราบรายละเอียดของสถานที่ปฏิบตั ิธรรม
และส�ำรองที่พกั ได้ ที่ โทร. 02-831-1130-2 และ
083-540-4636
สถานที่ปฏิบตั ธิ รรม กับโครงการปฏิบตั ธิ รรม
พิเศษ ดอกไม้ บาน ณ สถานปฏิบตั ธิ รรม ที่อนั เป็ น
สัปปายะ ท่ามกลางธรรมชาติ 3 แห่ง รองรับผู้รัก
การปฏิบตั ธิ รรมทุกท่าน ให้ เข้ าถึงความสุขที่แท้ จริ ง
ทังภายนอกและภายใน
้
ท่านสามารถคลิกอ่านราย
ละเอียดได้ ที่แบนเนอร์ ด้านล่างนี ้ ขออนุโมทนาบุญ
ด้ วยนะคะ
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โทร. 02831-1130-2,
083-540-4636 และ 083-5404638
๑๒

สถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ละจังหวัดทั่วไทย
"ทุกข์ทงั ้ หลายเกิดจากการยึดมัน่ ยึดเขา ยึด
เรา ยึดคณะ ยึดพวก เมื่อใดเกิดความยึดมัน่ ในสิง่
เหล่านี ้แม้ เพียงสิง่ เดียว เมื่อนันย่
้ อมเกิดความทุกข์"
การยึด ติ ด ที่ เ ป็ นทุก ข์ ที่ แ ท้ แ ล้ ว หมายถึง การ
เอาแต่ใจตัวเอง เพราะฉะนัน้ การจะไม่ทกุ ข์เราก็
ต้ องไม่เอาแต่ใจและเห็นแก่สว่ นรวม นี่เป็ นหนึง่ ใน
หลักธรรมของการใช้ ชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงสอน
โดยทัว่ ไป คนมีความทุกข์เพราะ อวิชชาและ
ตัณหา เพราะดับอวิชชาและตัณหาได้ คนจึงพ้ น
จากทุกข์
การศึกษาพระธรรมค�ำสอนขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอันเป็ นหนทางเพื่ อการดับ
ทุกข์ พร้ อมทังเหตุ
้ ของทุกข์ เริ่ มต้ นตังการศึ
้
กษา
ตามล�ำดับ คือการฟั งให้ เข้ าใจทุกข์อย่างเป็ นเพียง
ธรรมอย่างหนึง่ เท่านัน้ เกิดเพราะปั จจัย ไม่มีเรา
ไม่มีคนอื่น และการฟั งพระธรรมบ่อย ๆ ท�ำให้ ใจ
ของเรา คิดในสิง่ ที่ดี ๆ มากขึ ้น เมื่อเข้ าใจความ
จริ งที่ก�ำลังปรากฏมากขึ ้น มีปัญญามากขึ ้น จะ
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ท�ำให้ ละคลายความยึดถือในสิง่ ต่าง ๆ น้ อยลง แต่
ต้ องใช้ เวลา ดูตวั อย่างพระอริ ยบุคคลทังหลาย
้
ใน
สมัยครัง้ พุทธกาล เมื่อท่านอบรมเจริ ญปั ญญาจน
ปั ญญาคมกล้ า สามารถดับการยึดมัน่ ถือมัน่ ใน
สิง่ ทังปวงได้
้
เพราะท่านมีปัญญานัน่ เอง
“เมื่อมีการยึดติดก็ต้องมีการปล่อยวาง” การ
ปล่อยวางจะท�ำให้ เกิด “จิตว่าง” ตามหลัก
พระพุทธศาสนา คือ เมื่อวาง ก็จะว่าง เมื่อว่างก็จะรู้
เมื่อรู้ก็จะมีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ และผลสุดท้ าย
ก็คือปั ญญา ความแจ่มแจ้ งและความหลุดพ้ นไป
โดยล�ำดับ ผู้ปฏิบตั ธิ รรมโดยมาก ปฏิบตั ธิ รรมแบบ
ไม่ปล่อยวาง และก็ไม่ร้ ูวา่ การปฏิบตั ธิ รรมแบบ
ปล่อยวางเป็ นอย่างไร เพราะเหตุตงจิ
ั ้ ตไว้ ผิดตังแต่
้
เริ่ มต้ น กล่าวคือ เริ่ มต้ นปฏิบตั ธิ รรม ก็มีอตั ตาแฝง
ไปตังแต่
้ ต้น เช่น พยายามท�ำจิตให้ นิ่ง ตังใจ
้ หรื อมุง่
ให้ ได้ ผลอย่างใดอย่างหนึง่ แทนที่จะปฏิบตั ิด้วย
การฝึ กปล่อยวาง คือ ค่อยๆ วางไปตังแต่
้ ทา่ นัง่ หรื อ
ร่างกายที่ตงึ เกร็ ง จนไปถึงการปล่อยวางความ
พยายามหรื อความตังใจใดๆ
้
ที่ต้องการให้ เกิดให้
เป็ น ขึ ้น ไปจนถึงการค่อยๆ ปล่อยวางความคิดนึก
และความรู้สกึ อันเป็ นอาการทางใจไปโดยล�ำดับ
โครงการปฏิบัติธรรม 3 วัน 7 วัน
ทุกจังหวัดทั่วไทย
หนทาง หนึง่ ของการฝึ กการปล่อยวางที่ดี คือ
การปฏิบตั ธิ รรม การที่บคุ คลจะหาสถานที่ปฏิบตั ิ
ธรรมให้ สามารถปฏิบตั ิธรรมนัง่ สมาธิได้ ผลดี นัน้
จ�ำเป็ นต้ องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ ทัง้
เรื่ องที่พกั อาศัย อาหารการกิน บุคคลรอบข้ าง และ
สถานที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมที่ มี ก ารอบรมในหลั ก สู ต ร
มาตรฐานผ่านการทดสอบแล้ วจนมัน่ ใจ สถานที่
ปฏิบตั ิธรรมนี ้จะก่อให้ เกิดความสบายกายสบายใจ
และเข้ าถึงความสุขที่แท้ จริ งภายใน โดยมีโครงการ
ปฏิบตั ธิ รรมดังนี ้

การยึดติดกับสิง่ ต่างๆ เป็ นทุกข์

1. โครงการปฏิบตั ธิ รรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21
สิงหาคม พ.ศ. 2554
2. โครงการปฏิบตั ธิ รรม 7 วัน ระหว่าง วันที่ 28
สิงหาคม – 4 กันยายน พ.ศ.2554
จังหวัด ชื่อศูนย์ เบอร์โทรศัพท์
กรุงเทพมหานคร
วัดสามพระยา	 083-540-5603
วัดไตรรัตนาราม 081-432-6119
วัดหนองใหญ่ 081-711-9975
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมทรงสะอาด
081-632-8310
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมดอนเมือง
028-311234
กาญจนบุรี
วัดใหม่รางวาลย์ 089-459-3884
ก�ำแพงเพชร
วัดเขาน� ้ำอุน่ 		
088-227-7904
วัดเทพนิมิตมงคล
088-227-7903
วัดปราสาท		
089-746-9083
จันทบุรี ธุดงคสถานจันทปุระ 083-666-9960
ชุมพร ธุดงคสถานชุมพร
081-629-3128
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วัดคล้ า			
088-104-4866
วัดถ� ้ำเขาวง		
080-335-8650
วัดสิทธาราม		
084-609-8183
วัดท่ากระทุม่ 		
080-796-5263
วัดใหม่สามัคคี		
085-031-7157
รี สอร์ ทซัน ซัน รี สอร์ ท 088-104-4866
วัดหนองบง		
082-347-7470
วัดโคกสูง		
088-111-6019
นครนายก
รี สอร์ ทภูเขางามรี สอร์ ท 088-002-6142
ปล่อยวางภารกิจหน้ าที่การงาน และความกังวลไว้ ชวั่ ขณะ
รี สอร์ ทRoyal Hills Golf resort&Spa		
เชียงใหม่
083-540-5686
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมนานาชาติ
นนทบุรี วัดพุทธปั ญญา		
088-002-6142
มจร.เชียงใหม่		
081-530-1954
ปทุมธานี
วัดเหมืองแร่(ปางควาย) 081-56-16077
วัดบางกะดี			
081-665-8649
ธุดงคสถานล้ านนา	
053-353-1476
วัดกลางคลองสาม		
081-665-8649
วัดแม่แพง		
083-540-4604
บ้ านPOP HOUSE		
084-645-5700
รี สอร์ ทอัลไพน์กอล์ฟ 086-556-6314
ปราจีนบุรี
วัดเหล่าจันทรังษี 		
086-876-9953
รี สอร์ ทฮิลล์ไซด์คนั ทรี โฮม
083-540-5580
วัดต้ นเปา		
083-666-6523
ศูนย์การศึกษาเขาแก้ วเสด็จ
089-669-4701
วัดปางม่วง		
086-556-6314
ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดห้ วยเป้า		
081-482-5279
ธุดงคสถานประจวบคีรีขนั ธ์
086-857-6943
วัดดอยสัพพัญญู
087-686-2843
เพชรบูรณ์
ตาก
ส�ำนักงานอ�ำเภอหล่มสัก		
088-227-7975
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ส�ำนักงานอ�ำเภอวังโป่ ง		
088-227-7984
จังหวัดตาก		
082-102-7179
วัดศิริมงคล			
088-227-7981
รี สอร์ ทเรื อนอุษารี สอดท์ 089-797-5337
เพชรบุรี
วัดวังพระยาจันทร์
087-738-9001
ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี
081-697-4913
วัดวังประจบ		
087-699-5774
พิจิตร
นครปฐม
วัดบ่อแต้ 			
088-227-7892
วัดลาดหญ้ าไทร		
081-486-7477
วัดบางมูลนาก			
087-684-0415
นครศรี ธรรมราช
ศูนย์กลั ยาณมิตรพิจิตร		
028-311234
ธุดงคสถานนครธรรม 081-406-1577
089-521-0665
วัดเขารูปช้ าง			
นครราชสีมา
วัดจันทรังสี			
089-031-7258
วัดสิทธาราม		
085-254-9161
พระนครศรี อยุธยา
วัดใหม่สามัคคีธรรม 085-031-7157
วัดกลาง				
080-935-4590
วัดท่ากระทุม่ 		
086-888-1277
วัดบ้ านช้ าง			
089-663-7671
๑๔
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วัดหนองงูเหลือมใต้
088-108-7966
รี สอร์ ทสวัสดี
089-628-0112
ศูนย์กลั ยาณมิตรปรางค์กู่
089-628-0112
วัดระเบาะ
086-028-0932
โรงเรี ย นบ้ านหนองแคนใหญ่ 085-222-2355
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม
ปฏิบตั ธิ รรมให้ รางวัลกับชีวิตด้ วยการไปสัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบาย เพื่อเติม
ธรรมตะวันธรรม
พลังใจและร่างกายให้ แข็งแกร่งพร้ อมที่จะกลับมาต่อสู้ชีวิตอย่างถูกต้ องดีงามต่อไป
088-108-7966
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 29 086-909-5862
พิษณุโลก
วัดสระก�ำแพงน้ อย		
081-718-7751
วัดบ้ านพร้ าว		
08-4535-3514
วัดโพธิ์พระองค์			
088-108-7966
วัดปางม่วง		
086-556-6314
วัดเมืองคง			
087-682-6851
วัดห้ วยเป้า		
081-4825-279
วัดสว่างวารี รัตนาราม		
088-850-5868
วัดหนองพยอม		
080-841-5256
วัดเมืองเก่า			
083-540-6751
วัดดอนทอง		
085-063-6789
ส�ำนักสงฆ์แก้ วภาวนา		
086-028-0932
วัดโพนไทรงาม		
086-883-6011
สระบุรี รี สอร์ ทบ้ านริ มธาร
081-632-7771
วัดช่างเหล็ก		
088-227-7894
สิงห์บรุ ี วัดเทพมงคล		
081-309-6112
ยโสธร
สกลนคร
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมขวัญธรรมาศรม
รี สอร์ ทอ่างเก็บน� ้ำห้ วยเดียก
083-197-6655
084-647-4569, 085-132-2047
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
บ้ านสวนริ มเขา			
089-786-5872
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช 083-540-6607
วัดราษฎร์ สามัคคี		
083-540-6601
ระยอง รี สอร์ ทหาดแสงจันทร์ 089-694-7121
สมุทรสาคร
ลพบุรี
วัดสุทธิวาตวราราม		
081-554-8566
วัดคีรีนาครัตนาราม		
087-714-3272
สมุทรสงคราม
วัดทรัพย์เจริ ญ			
088-118-8525
วัดน้ อยแสงจันทร์ 		
087-415-7282
เลย ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมบ้ านภูเรื อ 085-342-3760
สุรินทร์
ล�ำปาง
ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์
0835-40-4851
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดล�ำปาง
สุโขทัย
					
081-404-0072
วัดโบสถ์			
083-623-1675
ศรี สะเกษ
วัดวังธาร			
087-597-9422
วัดตะเคียนราม			
086-028-0932
วัดบ้ านแก่ง			
083-300-5874๑๕
www.kalyanamitra.org

วัดหนองฝาด			
วัดสวรรคาราม			
วัดใหม่คลองต่าง		
วัดลานหอย			
วัดบ้ านป้อม			
วัดหนองตูม			
วัดศรี มหาโพธิ์			
วัดกระชงคาราม			
อุบลราชธานี
วัดป่ าบูรพานิมิต			
วัดเกษตรพัฒนา			
วัดหนองสนม			
วัดป่ าพนาวัลย์			
วัดนาหว้ า			
วัดนาจาน			
วัดคันท่าเกวียน			
วัดสารภี			
วัดทุง่ หนองบัว			
วัดคลองส�ำราญ			
วัดทุง่ เพียง			
วัดนาสามัคคี			
วัดป่ าเตี ้ย			
วัดโนนยาง			
วัดสวนสนสังฆาราม		
วัดหนองฮี			
วัดตาโอง			
วัดโนนม่วง			
วัดป่ าวิบลู ธรรมธาดา		
วัดศรี มงคล			
วัดใหญ่ชยั มงคล			
วัดสารภี			
วัดสุภทั ทมงคล			
วัดบ้ านหนองเชือก		
วัดหนองลุมพุก			
วัดค�ำไม้ ตาย			
วัดวาลุการาม			
ศูนย์กลั ยาณมิตรพิบลู มังสาหาร
๑๖

085-0719598
087-799-0634
089-795-9066
083-147-9929
083-554-3942
083-623-1675
081-578-5524
081-545-4787
080-169-6986
082-457-8904
081-420-6772
081-628-8247
083-727-7066
082-761-1121
081-269-5476
085-644-9577
089-536-2201
087-560-6815
084-686-0230
088-469-4180
082-785-2258
089-994-5737
084-784-0916
089-414-9495
081-185-0279
084-302-8581
085-408-7305
087-894-6787
087-994-2641
081-420-6772
087-721-4967
080-478-2254
085-491-5175
089-481-4913
082-375-9973
086-920-8055

วัดป่ าวิมตุ ธิ รรมาราม		
087-452-0026
วัดหนองมะเกลือ		
087-965-1529
วัดศีลวิสทุ ธาราม		
082-457-8904
วัดโนนสวรรค์ศลิ าอ�ำภา		
087-141-9816
วัดหนองโพนเพ็ง			
083-727-7066
ส�ำนักสงฆ์กดุ ยาลวน		
080-169-6986
วัดศรี ตระการ			
081-101-0554
วัดหนองเมือง			
088-347-1279
วัดสร้ างมิ่ง			
082-758-4460
วัดสัลเลขธรรม			
086-868-3996
081-062-1606
วัดดอนกลาง			
วัดก่อน้ อย			
083-128-1854
วัดแดงหม้ อ			
089-947-6301
วัดป่ าหนองแคน			
089-019-4062
วัดโนนยาง			
086-044-9361
วัดทุง่ ศรี เมือง			
089-103-3489
วัดหนองแกเก่า			
085-027-7981
วัดหนองแกใหม่			
080-478-2254
วัดยางเทิง			
082-370-1431
อ�ำนาจเจริ ญ
ศูนย์กลั ยาณมิตรจังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ
					
081-398-0644
อุตรดิตถ์
รี สอร์ ทอุทธยานแห่งชาติภสู อยดาว
					
089-787-6546
วัดนานกกก			
083-540-7271
อุทยั ธานี
วัดซับป่ าพลู			
085-364-5391
วัดทุง่ ทอง			
081-443-0123
วัดเจ้ าวัด			
082-323-0085
สถานที่ปฏิบตั ธิ รรมของแต่ละจังหวัด ท่านสามารถ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ 02-831-1234

www.kalyanamitra.org

โครงการพระไตยปิฎก
วัดพระธรรมกาย
โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต
ปญฺญตฺโต โส ดว มมจฺจเยน สตฺถา
ดูก่อน อานนท์ ธรรมและวินยั ที่เราแสดงแล้ ว
บัญญัติแล้ วแก่เธอทังหลาย
้
หลังจาก
เราล่วงลับไป ก็จะเป็ นศาสดาของเธอทังหลาย
้

มหาปริ นิพพานสูตร ทีฆนิกายมหาวรรค
(๑๐/๑๔๑/๑๗๘)

แม้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะทรงเสด็จดับ ขันธปริ นิพพานนานมาแล้ ว แต่พระสัทธรรมค�ำ
สอนของพระองค์ ยังประโยชน์สขุ ให้ เกิดขึ ้นแก่
สรรพชีวิตดุจประทีปน�ำทางมานานกว่า 2,600 ปี
เหล่าพุทธสาวกตัง้ แต่ครั ง้ พุทธกาลสืบทอด
พุทธธรรมด้ วยการสวดทรงจ�ำ เรี ยกว่ามุขปาฐะ
กระทัง่ เมื่อราวปี พ.ศ. 400 เศษ ในสมัยพระเจ้ า
วัฏฏคามินีอภัย แห่งประเทศศรี ลงั กา จึงทรงโปรด
ให้ บนั ทึกพระไตรปิ ฎกลงในใบลานเป็ นครัง้ แรก
ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันว่า พระไตรปิ ฎกบาลี
ของพระพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาท ได้ ท�ำหน้ าที่เป็ น
“ธรรมเจดีย์” ที่เก็บบันทึกค�ำสอนของพระพุทธเจ้ า
ที่ เก่าแก่ ดังเดิ
้ มและสมบูรณ์ที่สดุ คัมภีร์ใบลานที่
หลงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั อาจแบ่งได้ เป็ น 4 สาย
จารี ตใหญ่ ได้ แก่ คัมภีร์ใบลานอักษรสิงหล อักษร
พม่า อักษรขอม และอักษรธัมม์

และพุทธศาสนาชนที่จะต้ องจารคัดลอกคัมภีร์ใบ
ลานใหม่อยูเ่ นืองๆ โดยมคตินิยมว่า การคัดลอกใบ
ลานเป็ นมหากุศลอย่างยิ่ง อานิสงส์ผลบุญในการ
จารอักขระแต่ละตัว มีมากมายมหาศาลประหนึง่
สร้ างโบสถ์สร้ างวิหารทีเดียว
แต่ปัจจุบนั คัมภีร์ใบลานจ�ำนวนมากถูกปล่อย
ปละละเลย ผุกร่อนไปตามเวลา อีกทังผู
้ ้ ที่สามารถ
อ่านอักษรโบราณก็มีน้อยลงไปทุกที
วัด พระธรรมกายจึง ได้ จัด ตัง้ โครงการพระไตรปิ ฎกขึ ้นในปี พ.ศ.2553 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์ รักษา รวบรวม ถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน และ
จัดท�ำฐานข้ อมูลพระไตรปิ ฎก
เพื่อการศึกษา
ค้ นคว้ า ส�ำหรับผู้สนใจทัว่ ไป ทังรู้ ปแบบสื่อสิง่ พิมพ์
และดิจิทลั
คัมภีร์พระไตรปิ ฎกใบลาน ท�ำหน้ าที่เก็บรักษา
พุทธธรรมอันล� ้ำค่ามายาวนาน เปรี ยบประหนึง่
ธรรมเจดีย์ อันศักดิ์สทิ ธิ์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สืบทอด
เป็ นมรดกธรรมอันล� ้ำค่าในพระพุทธศาสนา
ผู้ใดมีสว่ นร่วมในการสถาปนา “ธรรมเจดีย์”
ย่อมได้ ชื่อว่ามีส่วนส�ำคัญในการรักษามรดกธรรม
และพระวินยั ของพระสัมมาสัมพุทธ เจ้ าให้ คงอยู่
เป็ นประทีปน�ำทางแก่อนุชนรุ่นต่อไปตราบนานเท่า
นาน

เนื่องจากใบลานมีอายุจ�ำกัดอยู่ได้ เพียงไม่กี่
ร้ อยปี จึงถือเป็ นงานส�ำคัญของเหล่าพระภิกษุสงฆ์
๑๗
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พระไตรปิฎกบาลีฉบับธรรมชัย เล่ม 9 (เล่มสาธิต)
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค / ภาพจาก dhammachaitipitaka.org

๑๘

ภาพขันตอนการถ่
้
ายภาพใบลานเป็ นข้ อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์ โดยโครงการ
พระไตรปิ ฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
www.kalyanamitra.org

ขันตอนการถ่
้
ายภาพใบลานเป็ นข้ อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
๑๙
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ขันตอนการถ่
้
ายภาพใบลานเป็ นข้ อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
๒๐

www.kalyanamitra.org

ขันตอนการถ่
้
ายภาพใบลานเป็ นข้ อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
๒๑
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ขันตอนการถ่
้
ายภาพใบลานเป็ นข้ อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
๒๒
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ขันตอนการถ่
้
ายภาพใบลานเป็ นข้ อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
๒๓
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ขันตอนการถ่
้
ายภาพใบลานเป็ นข้ อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
๒๔
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ขันตอนการถ่
้
ายภาพใบลานเป็ นข้ อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์

...มอบก�ำลังใจ...ส่งความรัก

และความห่วงใยผ่านทาง e-card

กับ www.dmc.tv มีให้คุณเลือกหลายแบบหลากสไตล์ อีการ์ด
ธรรมะ อีการ์ดค�ำคม อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้ก�ำลังใจ
อีการ์ดวันส�ำคัญและอื่นๆ อีกมากมาย
๒๕
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ประมวลภาพวันรวมพลัง เด็กดี V-Star
ผู้น�ำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

V-Star Change the World ครั ง้ ที่ 8 วันเสาร์ ท่ ี 14 ธันวาคม 2556
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
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โครงการพระไตยปิฎกวัดพระธรรมกาย
ย้อนรอย สูค่ ำ�สอนดัง้ เดิม
"วิธตี รวจชำ�ระคัมภีรใ์ บลานให้ได้มาตรฐานสากล"

โครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วม
กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาหัวข้ อ “วิธีตรวจช�ำระคัมภีร์ใบลาน
ให้ ได้ มาตรฐานสากล” เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่ น
เกล้ า ห้ องประชุมอัมริ นทร์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผ้ ู
มีชื่อเสียงจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็ นวิทยากร
บรรยายในหัวข้ อต่าง ๆ ในโอกาสนี ้ตัวแทนจาก
โครงการพระไตรปิ ฎกวัดพระธรรมกาย ได้ รับเชิญ
ไปเป็ นวิทยากรจ�ำนวน 2 ท่าน ได้ แก่ ผู้อ�ำนวยการ
ร่วมโครงการ คือ ศ.ดร.จี เอ โสมรัตเน (Prof.
Dr.G.A.Somaratne) บรรยายเรื่ อง “การตรวจช�ำ
ระคัม ภี ร์ สัง ยุต ต-นิ ก ายของสมาคมบาลี ป กรณ์ ”
และหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการโครงการ คือ ดร.อเลกซาน
เดอร์ วีน (Dr.Alexander Wynne) บรรยายเรื่ อง
“ ก า ร ต ร ว จ ช� ำ ร ะ พ ร ะ ไ ต ร ปิ ฎ ก ข อ ง วั ด พ ร ะ
ธรรมกาย”ในงานนี ้มีพระภิกษุสงฆ์ คณาจารย์
นิสติ นักศึกษา และผู้สนใจเข้ าร่วมประชุม 200 กว่า
ท่าน
ดร.อเลกซานเดอร์ วีน บรรยายว่า โครงการ
พระไตรปิ ฎก วัดพระธรรมกาย มีเป้าหมายตรวจ
ช�ำระพระไตรปิ ฎกบาลี เพื่อสาวย้ อนกลับไปถึงเนื ้อ
ความดังเดิ
้ มในสมัยพระพุทธโฆษาจารย์ คือ ราว

๓๖

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 5 เป็ นอย่างน้ อย เนื่องจากเป็ น
ยุคที่เก่าแก่ที่สดุ ที่มีหลักฐาน คือ คัมภีร์อรรถกถา
ยืนยันอย่างชัดเจนว่า พระไตรปิ ฎกได้ บงั เกิดขึ ้น
ในการนี ้โครงการใช้ วิธีการ
อย่างสมบูรณ์แล้ ว
ศึกษาเปรี ยบเทียบคัมภีร์พระไตรปิ ฎกใบลานที่หลง
เหลืออยู่ในปั จจุบนั มาตรวจช�ำระโดยตรงแม้ คมั ภีร์
ใบลานเหล่านี ้จะมีอายุเพียง ไม่กี่ร้อยปี แต่ก็
สามารถพาเราย้ อนไปสู่เนื ้อความในสมัยพระพุทธ
โฆษาจารย์เมื่อราว 1,500 ปี ก่อนได้ เนื่องจากมีการ
ขุดค้ นพบหลักฐานที่เก่าแก่มาก ๆ คือ คัมภีร์ใบลาน
ทองค�ำอายุราว 1,600 ปี ในประเทศเมียนมาร์ และ
คัมภีร์ใบลานอายุราว 1,200 ปี ในประเทศเนปาล
ซึง่ สันนิษฐานว่าเนื ้อความบนคัมภีร์ใบลานทังสอง
้
นี ้น่าจะเป็ นเนื ้อความเดียว กับพระไตรปิ ฎกในสมัย
พระพุทธ-โฆษาจารย์ และเมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบ
เนือ้ ความดังกล่าวกับเนือ้ ความในคัมภีร์ใบลานที่
หลงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั รวมถึงเนื ้อความในพระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับพิมพ์ในปั จจุบนั แล้ ว พบว่าเนื ้อ
ความทังหมดมี
้
ความสอดคล้ องตรงกันอย่างน่าทึ่ง
ดังนันหลั
้ กฐาน คัมภีร์ใบลานในปั จจุบนั จึงสามารถ
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พาเราย้ อนไปสูค่ �ำสอนเมื่อพันกว่าปี ก่อนได้
โครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
โครงการ พระไตรปิ ฎก วัดพระธรรมกาย มุง่
มัน่ ส�ำรวจ รวบรวมคัมภีร์ใบลานจากทัง้ 4 สาย
จารี ตหลัก คือ คัมภีร์ใบลานอักษรสิงหล อักษรพม่า
อักษรขอม และอักษรธัมม์ (ล้ านนา, อีสาน) และ
ศึกษาค้ นคว้ าคัมภีร์ใบลานดังกล่าวตามหลักวิชา
คัมภีร์โบราณ แล้ วจัดท�ำพระไตรปิ ฎกฉบับวิชาการ
ขึ ้น โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้

ขั้นตอนที่ 3
ศึกษาเปรี ยบเทียบตามหลักวิชาคัมภีร์โบราณ
ฐานข้ อมูลพระไตรปิ ฎกดังกล่าวจะถูกน�ำมา
ศึกษาเปรี ยบเทียบตาม หลักวิชาคัมภีร์โบราณโดย
ที ม นัก วิ ช าการผู้เ ชี่ ย วชาญภาษาบาลี แ ละคัม ภี ร์
พระ
พุทธศาสนาเถรวาททังฝ่้ ายบรรพชิตและ
คฤหัสถ์รวมกว่า 20 ท่าน ทังจากประเทศไทย
้
เมียนมาร์ ศรี ลงั กาและอังกฤษ ซึง่ อาจถือเป็ นครัง้
แรกที่มีการร่ วมมือกันท�ำงานโดยนักวิชาการจาก
นานาชาติ อย่างต่อเนื่องจริ งจังเช่นนี ้

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมอนุรักษ์ มรดกธรรมอันล� ้ำค่า
โครงการ ได้ สง่ คณะท�ำงานออกส�ำรวจและ
ถ่ า ยภาพคั ม ภี ร์ โบราณเป็ นจ� ำ นวนมากทั ง้ ใน
ประเทศไทย ลาว เมียนมาร์ ศรี ลงั กา และเขตสิบสองปั นนา ซึง่ ได้ รับความร่วมมือจากหลายฝ่ าย
ด้ วยดี ทังวั
้ ด ห้ องสมุด พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
และชุมชนในท้ องถิ่น

ขั้นตอนที่ 4 ศูนย์รวมความร่วมมือทางวิชาการ
ระดับโลก
โครงการ ยังได้ รับค�ำแนะน�ำและข้ อเสนอแนะ
ทางวิชาการอันทรงคุณค่าจากคณะที่ปรึกษาผู้ทรง
คุณวุฒิจากนานาประเทศ ซึง่ ล้ วนเป็ นนักวิชาการผู้
มีชื่อเสียงระดับแนวหน้ าในวงการศึกษาภาษาบาลี
และ พระพุทธศาสนาเถรวาทของโลก

ขั้นตอนที่ 2 ผสานรวมกับเทคโนโลยีทนั สมัย
จากนัน้ จึงจัดท�ำฐานข้ อมูลพระไตรปิ ฎกจาก
ภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานด้ วยระบบซอฟต์แวร์ ทนั สมัย
ที่ ส ามารถตรวจสอบความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล กับ
ภาพถ่ายใบลานแบบหน้ าต่อหน้ า ได้ โดยผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ต

ขั้นตอนที่ 5 บทสรุปจากใบลานทุกสายจารี ต
ในปี พ.ศ. 2556 โครงการได้ จดั พิมพ์บทสรุป
การศึกษาเปรี ยบเทียบคัมภีร์ใบลานทุกสายจารี ต
เป็ น พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับธรรมชัย เล่มสาธิต คือ
“สีลขันธวรรค” ในทีฆนิกาย แห่งพระสุตตันตปิ ฎก
เพื่ อ เปิ ดรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากผู้
๓๗
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เชี่ยวชาญพระไตรปิ ฎกและภาษาบาลีทัง้ ภายใน
และต่างประเทศ แล้ วน�ำไปปรับปรุงให้ เป็ นเล่ม
สมบูรณ์ตอ่ ไป
โครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
การจัดงานประชุมวิชาการครัง้ นี ้แสดงให้ เห็น
ว่ามีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานพระพุทธศาสนา
เล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของงานที่ โ ครงการพระไตรปิ ฎกวัด พระธรรมกาย ก�ำลังด�ำเนินการอยูเ่ วที
ทางวิ ช าการครั ง้ นี จ้ ึ ง เป็ นโอกาสดี ที่ โ ครงการได้
บรรยายและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ตลอดจน
ประสบการณ์การท�ำงานให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานทัง้ คณะ
สงฆ์ คณาจารย์ นิสติ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทัว่ ไป
ได้ ท ราบถึ ง ขัน้ ตอนการตรวจช� ำ ระพระไตรปิ ฎก
ฉบับธรรมชัย ที่มีเป้าหมายเพื่อย้ อนกลับไปสูค่ �ำ
สอนดังเดิ
้ มให้ ใกล้ เคียงกับยุคพุทธกาลมากที่สดุ
โครงการพระไตรปิ ฎก วัดพระธรรมกาย ได้ จดั
ท�ำพระไตรปิ ฎก โดยรวบรวมคัมภีร์ใบลานจาก
อักษรต่าง ๆ เช่น อักษรขอม อักษรธัมม์ล้านนา
อักษรธัมม์อีสาน และอักษรมอญนอกจากนันยั
้ งได้
ตรวจสอบกับต้ นฉบับใบลานจากอักษรพม่าอักษร

พระสุธีธรรมานุวตั ร (เทียบ สิริญาโณ)

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเจ้ าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร

สิงหล เป็ นต้ น และยังได้ คมั ภีร์ต้นฉบับตัวเขียนจาก
ประเทศเมียนมาร์ ลาว และศรี ลงั กามาด้ วย การได้
ต้ น ฉบับ ใบลานมาและน� ำ ไปถ่ า ยท� ำ แบบดิ จิ ทัล
ไม่ใช่เรื่ องง่าย ๆ เพราะฉะนัน้ ในส่วนนี ้ ในแง่
วิ ช าการถื อ ว่ า มี คุ ณู ป การที่ ไ ด้ รวบรวมคั ม ภี ร์
ต้ นฉบับที่มากที่สดุ เอาไว้
ข้ อมูลจาก : Tipitaka (DTP)
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

อัครสาวกซ้าย-ขวา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ได้ ชื่อว่าเป็ นศาสดา
เอกของโลก ไม่มีใครทังในโลกนี
้
้พร้ อมทังเทวโลก
้
และพรหมโลกที่จะยอดเยี่ยมกว่าพระองค์ ได้ ทรง
เป็ นครูของเทวดาและมนุษย์ทงหลาย
ั้
ความรู้
ทังหมดที
้
่พระองค์ทรงน�ำมาแสดงนันกลั
้ น่ ออกมา
จากกลางของพระธรรมกาย ซึง่ เกิดจากการได้ ตรัส
รู้ อนุ ต ตรสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณใต้ ควงไม้ พระศรี มหาโพธิ์ เป็ นความรู้ที่บริ สทุ ธิ์ เป็ นไปเพื่อความ
ขจัดกิเลสอาสวะให้ หมดสิ ้นไป ผู้ที่ปฏิบตั ติ ามพุทธ
โอวาท จึงเป็ นผู้ด�ำเนินชีวิตไปสูค่ วามบริ สทุ ธิ์หลุด
พ้ นตามพระองค์ไปด้ วย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน
ขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า
“ชนเหล่าใด มีปกติร้ ูในสิง่ ที่ไม่เป็ นสาระว่า
เป็ นสาระ และเห็นในสิง่ ที่เป็ นสาระว่าไม่เป็ นสาระ
ชนเหล่านัน้ มีความด�ำริ ผิดเป็ นอารมณ์ ย่อมไม่
ประสบสิง่ ที่เป็ นสาระ ชนเหล่าใด รู้สงิ่ ที่เป็ นสาระ
โดยความเป็ นสาระ และสิง่ ไม่เป็ นสาระโดยความ
ไม่เป็ นสาระ ชนเหล่านัน้ มีความด�ำริ ชอบเป็ น
อารมณ์ ย่อมประสบแต่สงิ่ ที่เป็ นสาระแก่นสาร”
ชีวิตเราจะมีสาระหรื อไม่นนั ้ ก็ขึ ้นอยูท่ ี่การ
ปฏิบตั ติ น ถ้ าปฏิบตั ิถกู ต้ องตามท�ำนองคลองธรรม
ปฏิบตั ติ ามหลักไตรสิกขา คือท�ำศีล สมาธิ ปั ญญา
ให้ เกิดขึ ้นมา และปฏิบตั ติ ามมรรคมีองค์ ๘ โดย
เริ่ มตัง้ แต่ความเห็นถูกเรื่ อยไปจนถึงท�ำสมาธิ ถูก

ต้ อง
รวมทังไม่
้ เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้ ได้ รับ
ความเดือดเนื ้อร้ อนใจ การด�ำเนินชีวิตอย่างนี ้นับว่า
เป็ นชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าสมกับที่ได้ เกิดมาเป็ น มนุษย์
เกิดมาแล้ วได้ ท�ำความดีได้ สร้ างบารมี บุญบารมีก็
เพิ่มขึ ้น
สิง่ ใดที่ไม่ดีเป็ นบาปอกุศล เราก็ลด ละ เลิก
เสีย อะไรที่เป็ นข้ อบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีขึ ้น
สิง่ ใดที่ไม่เป็ นสาระก็เลิกท�ำ ท�ำแต่สงิ่ ที่เป็ นสาระ
เมื่อรู้วา่ อะไรเป็ นสาระแก่นสารของชีวิต ก็ด�ำเนิน
ชีวิตให้ ถกู ต้ อง
ไม่อาศัยทิฐิมานะที่ท�ำให้ ไม่
สามารถพัฒนาตนเองให้ เจริ ญขึ ้นได้ ควรเปิ ดใจให้
กว้ างเพื่อรับสิง่ ที่ดีงามเข้ ามาในชีวิต ไม่หลงติดอยู่
กับการปฏิบตั ผิ ิดๆ ที่สืบต่อๆ กันมา
* ในช่วงเริ่ มต้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัยนัน้ ชมพูทวีปนับว่าเป็ นศูนย์รวมของเจ้ าลัทธิ
ต่างๆ มากมาย ในจ�ำนวนนี ้สัญชัยปริ พาชกถือเป็ น
เจ้ าลัทธิผ้ หู นึง่ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก แม้ แต่พระสารี บตุ รกับพระมหาโมคคัลลานะ สมัยที่เริ่ มแสวงหา
โมกขธรรม เคยมาเป็ นศิษย์ และเนื่องจากท่านทัง้
สองเป็ นผู้มีปัญญามาก เพียงศึกษาเล่าเรี ยนได้ ไม่
กี่วนั ก็แทงตลอดในความรู้ของอาจารย์จนหมดสิ ้น
จนอาจารย์เอ่ยปากให้ มาช่วยกันสอนคนอื่นๆ ด้ วย
แต่ท่านทัง้ สองได้ สงั่ สมสาวกบารมีญาณมา
เต็มเปี่ ยมบริ บรู ณ์แล้ ว รู้วา่ ความรู้ที่ศกึ ษามาไม่มี
อะไรเป็ นแก่นสาร ถึงปฏิบตั ติ อ่ ไปก็ไม่ท�ำให้ พ้น
ทุกข์ จึงออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้จากท่านผู้
รู้อื่นๆ ที่จะสามารถบอกหนทางแห่งความหลุดพ้ น
ได้ ท่านทังสองจึ
้
งเดินทางไปทัว่ ชมพูทวีป จนกระทัง่
วันหนึง่ อุปติสสะได้ มาพบกับพระอัสสชิเถระ ซึง่

www.kalyanamitra.org

๓๙

ก�ำลังเดินบิณฑบาตอยู่ แค่เห็นเท่านันก็
้ เกิดความ
เลื่อมใสในอากัปกิริยาของท่าน จึงได้ ถามว่า
“ท่านผู้เจริ ญ อินทรี ย์ของท่านผ่องใสยิ่งนัก
อิริยาบถของท่านก็งดงาม ท่านบวชเพราะใคร ใคร
เป็ นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร”
พระเถระตอบว่า
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเป็ น
ศาสดาของเรา เราชอบใจธรรมของพระพุทธเจ้ า
พระองค์นน”
ั ้ อุปติสสะมาณพถามต่อไปว่า “ก็
ศาสดาของท่านมีปกติสอนว่าอย่างไร”
พระเถระคิดว่า “ธรรมดาปริ พาชกทังหลาย
้
เป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ พระพุทธศาสนา เราจักแสดงความ
ลึ ก ซึ ง้ ในพระศาสนาให้ ปริ พาชกนี ไ้ ด้ ทราบ”
เนื่องจากท่านเป็ นผู้ถ่อมตนจึงกล่าวว่า “เราเป็ นผู้
บวชใหม่ยงั ไม่นานเพิ่งมาสูพ่ ระธรรมวินยั นี ้ เราไม่
อาจจะแสดงธรรมโดยพิสดารได้ ”
อุปติสสะจึง
า “ขอท่านจงกล่าวธรรมตามความ
คะยันคะยอว่
้
พอใจเถิด จะน้ อยหรื อมากก็ตาม การแทงตลอด
ธรรมนันเป็
้ นภาระของข้ าพเจ้ าเอง” พระเถระจึงได้
กล่าวสอนว่า
“เย ธมฺมา เหตุปปฺ ภวา เตสํ เหตุ ํ ตถาคโต
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวํวาที มหาสมโณ”
“ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้ ามี
ปกติตรัสเหตุแห่งธรรมนัน้ และความดับแห่งธรรม
นัน้ พระมหาสมณะมีปกติกล่าวสอนอย่างนี ้”
เมื่อจบคาถา
อุปติสสะปริ พาชกสามารถ
พิจารณาเนื ้อความอันลึกซึ ้งนันได้
้ เนื่องจากท่านได้
สัง่ สมบุญเก่ามาดี จึงแทงตลอดในค�ำสอนนัน้ ซึง่
คนธรรมดาไม่สามารถจะเข้ าใจได้ งา่ ยๆ เพราะ
เป็ นการกล่าวถึงทุกข์ เหตุที่ท�ำให้ เกิดทุกข์ เมื่อรู้ที่
เกิดทุกข์แล้ วก็ดบั ทุกข์เสีย เป็ นธรรมเพียงบทสันๆ
้
แต่ อุ ป ติ ส สะก็ มี ด วงตาเห็ น ธรรมได้ บรรลุ เ ป็ น
พระโสดาบันทันที
๔๐

จากนัน้ ท่านได้ อ�ำลาพระเถระเพื่อไปหาสหาย

และได้ กล่าวคาถาที่ตนฟั งมาทัง้ หมดให้ โกลิตะผู้
เป็ นสหายฟั ง พอจบคาถา โกลิตะมีดวงตาเห็น
ธรรมตังอยู
้ ใ่ นโสดาปั ตติผลเช่นกัน ทังสองท่
้
านเป็ น
ผู้มีความกตัญญูกตเวทิตา อยูใ่ นใจ จึงคิดว่า เราจะ
บอกอมตธรรมที่ได้ บรรลุนีแ้ ก่อาจารย์ สญ
ั ชัยบ้ าง
เมื่อท่านรู้แล้ วจะแทงตลอด แต่ถ้าไม่แทงตลอดก็จะ
เชื่อพวกเรา แล้ วจะตามไปเฝ้าพระบรมศาสดา
พร้ อมๆ กัน
เมื่อทังสองมาถึ
้
งส�ำนักของสัญชัยก็กล่าวเชิญ
ชวนว่า “ท่านอาจารย์ พระรัตนตรัยได้ บงั เกิดขึ ้น
แล้ วในโลก เชิญท่านอาจารย์ไปเฝ้าพระศาสดากัน
ุ
เถิด”
สัญชัยปริ พาชกแม้ จะรู้วา่ ตนเองไม่มีคณ
วิเศษอะไร แต่เป็ นเพราะทิฐิมานะที่เป็ นอาจารย์
ใหญ่ มีบริ วารมาก จึงไม่ยอมไปเป็ นลูกศิษย์ใครอีก
ได้ กล่าวว่า “เธอทังสองไปกั
้
นเถิด เราไม่อาจจะเป็ น
ศิษย์ของใครได้ การอยูเ่ ป็ นศิษย์ของบุคคลอื่น เป็ น
เช่นกับจระเข้ ที่เขาขังไว้ ในตุม่ น� ้ำ”
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เมื่อสัญชัยถูกลูกศิษย์เอกทังสองคะยั
้
นคะยอจะ
้
ให้ ไปให้ ได้ จึงถามสองสหายว่า “ในโลกนี ้คนโง่กบั
คนฉลาดอย่างไหนมีมากกว่ากัน” ท่านทังสองจึ
้
ง
ตอบว่า “คนโง่มีจ�ำนวนมากกว่า ส่วนคนฉลาดมี
น้ อย” สัญชัยจึงกล่าวว่า “ถ้ าเช่นนัน้ พวกคนโง่จง
มาสูส่ �ำนักของเรา ส่วนคนฉลาดจงไปสูส่ �ำนักของ
พระสมณโคดม พวกเธอจงไปกันเถิด” เมื่อท่าน
ชวนอาจารย์ไม่ส�ำเร็ จ จึงพากันออกเดินทางจากมา
และยังมีบริ วารอีก ๕๐๐ คนตามมาด้ วย
ทังสองสหายเมื
้
่อมาถึงวัดพระเชตวันแล้ ว ได้
กราบทูลเรื่ องราวทังหมดให้
้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ทรงทราบ พระพุทธองค์ตรัสว่า “สัญชัยถือเอาสิง่ ที่
ไม่เป็ นสาระว่าเป็ นสาระ ถือเอาสิง่ ที่เป็ นสาระว่าไม่
เป็ นสาระ เพราะเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ส่วนพวกเธอรู้สงิ่ ที่
เป็ นสาระว่าเป็ นสาระ รู้สงิ่ ที่ไม่เป็ นสาระว่าไม่เป็ น
สาระ จึงนับว่าเป็ นบัณฑิตที่แท้ จริ ง” ต่อมาท่านทัง้
สองทังสองก็
้
ได้ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ซึง่ ต่อมา
พระสารี บุตรเถระได้ รับแต่งตังเป็
้ นอัครสาวกเบื ้อง
ขวา ผู้เลิศทางด้ านมีปัญญา ส่วนพระโมคคัลลานะ
เถระได้ รับแต่งตังเป็
้ นอัครสาวกเบื ้องซ้ าย ผู้เลิศทาง
ด้ านมีฤทธิ์ ตังแต่
้ นนมาก็
ั ้ ได้ ท�ำหน้ าที่เผยแผ่ค�ำสอน
ของพระบรมศาสดาให้ กว้ างไกลออกไป ท�ำให้ พทุ ธ
ศาสนาเจริ ญรุ่งเรื องมากยิ่งขึ ้น
ดังนัน้ ผู้มีปัญญาต้ องพิจารณาให้ ดีวา่ สิง่ ใด
เป็ นสาระหรื อไม่เป็ นสาระ เพื่อจะได้ เลือกปฏิบตั ใิ ห้
ถูกต้ อง ชีวิตจะได้ ปลอดภัย เพราะถ้ าปฏิบตั ิผิดๆ
เนื่องจากมีความเห็นผิด จะเป็ นอันตรายต่อชีวิต
อย่างยิ่ง ความเห็นผิดน�ำไปสูอ่ บาย ทุคติ วินิบาต
นรก แต่ถ้ารู้ตวั ว่าตนเองเห็นผิดไปแล้ ว และรี บกลับ
ตัวกลับใจ ลงมือปรังปรุงแก้ ไขตนเองเสียใหม่ อย่าง
นี ้ก็จะสามารถกลับมาเป็ นบัณฑิตได้

ถ้ าได้ ศกึ ษาพระธรรมค�ำสอนควบคูไ่ ปด้ วย จะมีทงั ้
ความรู้และคุณธรรม จะได้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเอง
และต่อโลก ชาวโลกจะได้ หนั มาท�ำแต่สงิ่ ที่เป็ น
สาระ เป็ นเป้าหมายที่แท้ จริ งของชีวิต มาสร้ างบุญ
สร้ างบารมี มุง่ ปฏิบตั ธิ รรมให้ เข้ าถึงพระธรรมกาย
ภายในตน เพื่อเข้ าถึงความเต็มเปี่ ยมของชีวิต
เพราะฉะนัน้ วิถีชีวิตที่ถกู ต้ อง จะต้ องด�ำเนิน
ตามรอยบาทพระบรมศาสดา ปฏิบตั ิตามแบบ
อย่างของบัณฑิตในกาลก่อน คือ ทิ ้งสิง่ ที่ไม่เป็ น
สาระ แล้ วหันมาปฏิบตั ใิ นสิง่ ที่เป็ นสาระ เร่งปรารภ
ความเพียร ท�ำพระนิพพานให้ แจ้ ง อย่าเกียจคร้ าน
ในการปฏิบตั ธิ รรม ให้ หมัน่ ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่งทุกๆ
วัน แล้ วเราจะได้ สมปรารถนากันทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๓๒ หน้ า ๒๖๙

อย่าลืม!...

ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก

www.dmc.tv
นะคะ

ปั จจุบนั นี ้ มีบณ
ั ฑิตทางโลกที่จบปริ ญญาตาม
มหาวิทยาลัยต่างๆ เกิดขึ ้นมากมาย แต่น้อยคนนัก
ที่จะเป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทงทางโลกและทางธรรม
ั้
www.kalyanamitra.org
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

พระวัจนผูอ
้ ยูป
่ า่
ความเชื่อทุกความเชื่อ จะได้ รับการกลัน่ กรอง
ว่าถูกต้ องหรื อไม่ และชาวโลกจะได้ ประจักษ์ ก็ตอ่
เมื่อทุกคนได้ เข้ าถึงพระธรรมกาย
เพราะพระธรรมกายสามารถพิ สู จ น์ ค วามเชื่ อ ทั ง้ หลาย
เนื่องจากมีธรรมจักษุ และญาณทัสสนะ จึง
สามารถรู้แจ้ งเห็นแจ้ งแทงตลอดในนิพพาน ภพ
สาม โลกันต์ เมื่อเรายังไม่ร้ ูวา่ อะไรคือความเชื่อที่
ถูกต้ องสมบูรณ์ เราควรจะวางความเชื่อไว้ บนหิ ้ง
แล้ วมาพิสจู น์ความจริ งกันจะดีกว่า พิสจู น์ด้วยการ
เจริ ญสมาธิภาวนาให้ เกิดภาวนามยปั ญญา ความ
รู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้ ง ไม่ใช่เกิดจากการฟั งหรื อ
การคิด
ฉะนันเมื
้ ่อเรามีบญ
ุ ได้
เกิดมาเป็ นมนุษย์
สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้ องเข้ าถึงพระธรรมกายให้
ได้ การจะเข้ าถึงได้ นนั ้ ต้ องหมัน่ เจริ ญสมาธิภาวนา
และสร้ างบุญกุศลคุณงามความดีให้ มาก ๆ เมื่อ
บุญเราเต็มเปี่ ยม
สักวันหนึง่ เราจะเข้ าถึง
พระธรรมกายกันได้ อย่างแน่นอน
มีวาระแห่งธรรมภาษิตที่ปรากฏใน
นิกาย อปทาน ความว่า

ขุททก-

“ความเสวยอารมณ์ เกิดขึ ้นเพราะมโนสัมผัส
เป็ นปั จจัย เช่นเป็ นสุขก็ดี เป็ นทุกข์ก็ ดี ไม่ใช่ทกุ ข์
ไม่ใช่สขุ ก็ดี เมื่อเบื่อหน่ายในความเสวยอารมณ์นนั ้
ย่อมคลายความก�ำหนัด เมื่อคลายความก�ำหนัด
จิตย่อมหลุดพ้ น เมื่อจิตหลุดพ้ นแล้ ว ก็มีญาณรู้วา่

หลุดพ้ นแล้ ว พระอริ ยสาวกย่อมทราบชัดว่าชาติสิ ้น
แล้ ว พรหมจรรย์ได้ อยูจ่ บแล้ ว กิจอื่นที่ควรท�ำ ได้ ท�ำ
เสร็ จแล้ ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็ นอย่างนี ้ มิได้ มีอีก
ต่อไป”
เรื่ องของการเวียนว่ายตายเกิดเป็ นเรื่ องราวที่
ส�ำคัญต่อทุกชีวิต เราจ�ำเป็ นต้ องรู้ ไม่ร้ ูไม่ได้ ไม่ร้ ู
แล้ วไม่ปลอดภัย เมื่อเรารู้ก็ต้องเลือกเอาเฉพาะ
หนทางที่ปลอดภัย ซึง่ เราต้ องศึกษาว่า ควรที่จะ
ด�ำเนินชีวิตไปในทิศทางใด เรามีโอกาสที่ดีกว่าคน
อื่นอีกนับหมื่นนับแสนนับล้ านคน เพราะมีผ้ ยู งั ไม่ร้ ู
เรื่ องราวของชีวิตอีกมาก หากเราหมัน่ ปฏิบตั ธิ รรม
จน
สามารถเข้ าถึงพระธรรมกายที่ชดั ใสสว่าง
ความทุกข์ ความเบื่อหน่าย ความกลุ้ม หรื อความ
ยิ น ดี ยิ น ร้ ายในโลกธรรมทัง้ หลายจะหมดสิ น้ ไป
จิตใจจะใสสะอาดบริ สทุ ธิ์ ถึงแม้ วา่ จะยังไม่หมด
กิเลส แต่ใจจะไม่หา่ งจากธรรมะ เหมือนเรื่ องของ
พระวนวัจฉเถระ ที่แม้ ชีวิตจะมีขึ ้นมีลงแต่ก็ไม่ยอม
ห่างจากธรรมะ เรื่ องมีอยูว่ า่
* ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ าพระนามว่า
กัสสปะ พระเถระได้ มาบังเกิดเป็ นลูกของเศรษฐี
พอบรรลุนิตภิ าวะแล้ ว ท่านได้ สดับพระธรรมเทศนา
ของพระบรมศาสดา เมื่อฟั งแล้ วเกิดความศรัทธา
เลื่อมใสจึงได้ ออกบวชเป็ นบรรพชิต ด�ำรงอยูใ่ นเพศ
บรรพชิตจนกระทัง่ หมดอายุขยั จุตจิ ากอัตภาพนัน้
แล้ วได้ ไปบังเกิดในเทวโลก
ครัน้ จุตจิ ากเทวโลก ช่วงนี ้กรรมเก่าในอดีต
ชาติตามมาทัน จึงไปบังเกิดในก�ำเนิดนกพิราบ
อาศัยอยูใ่ กล้ กบั พระภิกษุผ้ อู ยูใ่ นป่ า นกพิราบมี
ความรักเคารพในหมูภ่ ิกษุ ได้ ฟังเสียงสวดมนต์
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วนวัจฉะได้ พบพระมหากัสสปเถระผู้ทรงธุดงควัตร
มีความเลื่อมใสในโอวาทของท่านมาก ชอบใน
ปฏิปทานี ้ และท่านก็ได้ ทราบข่าวการ ตรัสรู้ จึงไป
เฝ้าพระบรมศาสดา ได้ ฟังธรรมจากพระพุทธองค์
แล้ ว จึงตัดสินใจออกบวช ท่านบ�ำเพ็ญสมณธรรม
ไม่นานนัก ก็ได้ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ พร้ อมด้ วย
ปฏิสมั ภิทาญาณ ๔ อภิญญา ๖ เมื่อบรรลุธรรม
แล้ ว ได้ ระลึกถึงบุพกรรมของท่านเอง ได้ เห็นและ
เกิดความโสมนัสใจ ถึงกับประกาศเรื่ องราวที่ตน
เคยประพฤติในกาลก่อนว่า

เสียงพระธรรมเทศนา มีใจผ่องใสจุตจิ ากอัตภาพ
นันก็
้ กลับไปในเทวโลกอีก
พอมาถึงในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าของเรา ท่านได้ จตุ มิ าบังเกิดในตระกูลพราหมณ์
ในกรุงกบิลพัสดุ์ ขณะที่ทา่ นอยูใ่ นท้ องของมารดา
มารดาได้ เกิดอาการแพ้ ท้อง
อยากจะอยูใ่ นป่ า
เพราะในภพชาติก่อนๆ บุตรในครรภ์ค้ นุ เคยกับการ
อยูใ่ นป่ า จึงท�ำให้ มารดาเกิดอาการอย่างนี ้ และใน
ที่สดุ มารดาก็ได้ คลอดบุตรชายในป่ านัน่ เอง กอปร
ด้ วยในขณะนันเป็
้ นเวลาที่พระโพธิสตั ว์ได้ ทรงอุบตั ิ
ขึ ้นเหมือนกัน พระราชาทรงมีรับสัง่ ให้ ราชบุรุษน�ำ
เด็กที่เกิดในวันเดียวกันนันมาเลี
้
้ยงร่วม กับพระโพธิสตั ว์ เพราะเป็ นสหชาติกนั
เมื่อพระโพธิสตั ว์ เสด็จออกสูพ่ ระมหาภิเนษกรมณ์ออกผนวช วนวัจฉะได้ ไปอยูท่ ี่ป่าหิมพานต์
เหมือนกัน หลังจากพระโพธิสตั ว์ตรัสรู้ธรรมแล้ ว
๔๔

ในภัทรกัปนี ้ พระพุทธเจ้ าพระ นามว่า กัสสปะ
ผู้ยิ่งใหญ่กว่าพรหม ทรงพระยศใหญ่ ประเสริ ฐกว่า
นักปราชญ์ทงหลาย
ั้
ได้ เสด็จอุบตั ิขึ ้นในโลก ครัง้
นัน้ เราบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ าพระองค์นนั ้
ประพฤติพรหมจรรย์ตราบเท่าสิ ้นชีวิต
จุติจาก
อัตภาพนันแล้
้ ว เพราะกรรมที่ท�ำไว้ ดี และเพราะ
การตังเจตจ�
้
ำนงไว้ เราละร่างมนุษย์นนไป
ั้
ได้ ไป
บังเกิดในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ จุตจิ ากภพนันได้
้ มา
เป็ นนกพิราบอยูใ่ นป่ า ภิกษุผ้ สู มบูรณ์ด้วยคุณ ยินดี
ในฌานทุกเมื่ออาศัยอยูใ่ นป่ า ท่านผู้มีจิตเมตตา
ประกอบด้ วยกรุณา มีหน้ าเบิกบาน เป็ นผู้วางเฉย
มีความเพียรมาก ปราศจากนิวรณ์ มีอธั ยาศัยใคร่
ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ ไม่นานนัก เราคุ้นเคยกับ
พระสาวกของพระสุคต เมื่อเราบินเข้ าไปจับอยู่
แทบเท้ าของท่านผู้นงั่ อยูใ่ นอาศรม บางครัง้ ท่านก็
ให้ อาหาร บางครัง้ ท่านก็แสดงธรรมเทศนา ถึงแม้
เราจะไม่ทราบถึงเนื ้อความอันลึกซึ ้งของพระธรรม
เทศนา แต่เราก็มีความยินดี และมีความสุขที่ได้ ฟัง
ครัง้ นัน้ เราได้ ความคุ้นเคยกับท่านผู้เป็ นโอรส
ของพระพิชิตมาร ด้ วยความรักอันไพบูลย์ เมื่อจุติ
จากอัตภาพนันแล้
้ วได้ ไปบังเกิดในสวรรค์อีก ปาน
ประหนึ่งออกจากที่อยู่แล้ วกลับไปยังเรื อนของตัว
เราจุติจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็ นมนุษย์ด้วยบุญกรรม
ได้ ละทิ ้งเรื อนออกบวช เราได้ เป็ นสมณะ ดาบส
พราหมณ์ นักพรต อยูใ่ นป่ าหลายร้ อยชาติ ภพ
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สุด ท้ ายนี เ้ ราหยั่ง ลงสู่ค รรภ์ ภ รรยาของพราหมณ์
วัจฉโคตร ในกรุงกบิลพัสดุ์อนั น่ารื่ นรมย์ เมื่อเรายัง
อยูใ่ นครรภ์ของมารดา มารดาของเราแพ้ ท้องใน
เวลาที่เราใกล้ จะคลอด จึงปรารถนาจะเข้ าไปอยูใ่ น
ป่ า จากนัน้ มารดาของเราได้ คลอดเราภายในป่ า
อันน่ารื่ นรมย์ เมื่อเราออกจากครรภ์มารดา ชนทัง้
หลายเอาผ้ ากาสายะรองรับเราไว้
เพราะความ
ปรารถนาจะเป็ นนักบวชของเรา

แล้ ว จะได้ มงุ่ หน้ าสร้ างความดีอย่างเดียว โดยละ
ชัว่ ท�ำความดี ท�ำใจให้ ผอ่ งใส เพื่อเราจะได้ บรรลุ
มรรคผลนิพพานกันทุก ๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๗๒ หน้ า ๔๐๕

ในขณะนัน้ พระสิทธัตถราชกุมารผู้เป็ นธงชัย
ของสัตวโลก ก็ได้ ประสูตเิ ช่นกัน เราเป็ นสหชาติ
เป็ นสหายรักสนิทชิดชอบของพระองค์ เมื่อพระองค์
ละยศอันไพบูลย์ เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์เพื่อ
สาระประโยชน์แก่สตั ว์ เราได้ เข้ าไปสูป่ ่ าหิมพานต์
และพบกับพระมหากัสสปะ ผู้อยูป่ ่ าน่าสรรเสริ ญ
บอกกล่าวธุดงค์ จึงได้ สดับข่าวว่า พระพิชิตมาร
เสด็จอุบตั ขิ ึ ้น จึงได้ เข้ าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ าผู้เป็ น
สารถีฝึกคนที่ควรฝึ ก พระองค์ได้ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาประกาศประโยชน์ ทุกประการแก่เรา
จากนันเราได้
้
บวชแล้ วเข้ าไปในป่ าตามเดิม เมื่อเรา
อยูใ่ นป่ า เราเป็ นผู้ไม่ประมาท จึงได้ ส�ำเร็จกิจใน
ทางพระพุทธศาสนา เราเผากิเลสทังหลายแล้
้
ว ค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้ าเราได้ ท�ำเสร็จแล้ ว
จากเรื่ องนี ้ จะเห็นได้ วา่ ความเพียรเผากิเลส
เป็ นกรณียกิจของทุก ๆ คนที่ต้องรับผิดชอบด้ วย
ตนเอง แม้ จะเป็ นสิง่ ที่ท�ำได้ ยาก แต่เมื่อเราตังใจท�
้ ำ
แล้ ว เราจะได้ รับผลอันคุ้มค่า ได้ สมปรารถนาอย่าง
แน่นอน ไม่วา่ จะมากหรื อน้ อยเพียงใด ก็ขึ ้นอยูก่ บั
การประกอบเหตุของตัวเราเอง
เมื่อเราอยากรู้ความเป็ นจริ งของชีวิตว่า กว่า
จะมาถึงตอนสุดท้ าย มันวกวนแค่ไหน เราต้ อง
เข้ าใจเรื่ องกฎแห่งการกระท�ำ ซึง่ จะเข้ าใจเรื่ องนี ้ได้
ดีต้องท�ำใจให้ เป็ นกลาง โดยวางความเชื่อไว้ บนหิ ้ง
แล้ วมาพิสจู น์ความจริ ง ด้ วยการลงมือปฏิบตั ธิ รรม
เมื่อเราเข้ าใจแจ่มแจ้ งในเรื่ องกิเลส กรรม วิบาก

วอลเปเปอร์วันปีใหม่
ส่งมอบความรักและความห่วงใยให้คนที่คุณรัก
และปรารถนาดี ด้วยวอลเปเปอร์
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พุทธสุภาษิต

การได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นของยาก

โดย พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตนิ ฺธโร ป.ธ.๗)

พุทธสุภาษิตสะกิดใจ
"บุญลาภดี บารมีจะเด่น"
มนุษย์ แปลว่า ผู้มีใจสูง หมายความว่า มี
ความคิดนึกความรู้สกึ ที่รับผิดชอบต่อตัวเอง รู้วา่
อย่างไรดี อย่างไรไม่ดี อยากท�ำความดี เกลียดกลัว
ความชัว่ ถือว่าส่วนนี ้ เป็ นสัญชาตญาณของมนุษย์
ซึง่ จะต่างจากสัตว์ดิรัจฉาน เพราะสัตว์ดิรัจฉาน
ไม่มีอย่างนี ้
วิญญาณทุกดวง ที่จะมาเกิดเป็ นมนุษย์นนั ้
จะต้ องมีบญ
ุ สัง่ สมมามากกว่าบาป และมี เมตตา
– สัมมาชีวะ – สทารสันโดษ – ก�ำหนดซื่อสัตย์ – ไม่
ประมาทสุดท้ าย เป็ นพื ้นฐานเป็ นทุนเดิมมาก่อน
จึงจะได้ มาเกิดเป็ นมนุษย์ พระพุทธเจ้ าจึงทรงตรัส
ว่า การเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นของยาก
แต่ก่อนมา จะเคยได้ ยินพระท่านเทศน์อยู่
เสมอว่า “นับว่าเป็ นบุญลาภอันประเสริ ฐ ที่เกิดมา
เป็ นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา” แสดงว่าที่เกิดมา
เป็ นมนุษย์ได้ นนั ้ จะต้ องมี บุญลาภ คือ ลาภอันเกิด
จากบุญ ได้ แก่ เมื่อชาติก่อน ได้ เคยรักษาศีล 5 และ
อานิสงส์ของศีล 5 นัน่ เอง จะเป็ นผลให้ มาเกิดเป็ น
มนุษย์ ถ้ าไม่มีศีล 5 ก็จะต้ องไปเกิดในอบายภูมิ
ในข้ อนี ้ มีนางสุชาดาเป็ น ตัวอย่าง มีเรื่ องราว
โดยย่อดังนี ้ นางสุชาดา เป็ นภรรยาคนหนึง่ ใน
จ�ำนวน 4 คน ของ มฆะมานพ ทุกคนได้ ร่วมกัน
ท�ำบุญ มีการก่อสร้ างศาลา เป็ นต้ น ยกเว้ นนาง
สุชาดา ไม่ได้ ท�ำบุญร่วมกับพวกเขา เมื่อทุกคนตาย
ไปแล้ ว ได้ ไปเกิดในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ มฆามานพ

ได้ ไปเกิดเป็ นพระอินทร์ ยกเว้ นนางสุชาดา ได้ ไป
เกิดเป็ นนางนกกระยางขาวที่หนองน� ้ำ
ต่อมา
พระอินทร์ ได้ ลงไปหานาง และบันดาลให้ นางระลึก
ชาติหนหลังได้ แล้ วให้ รับศีล 5 ครัน้ ตายแล้ วไป
บังเกิดเป็ นมนุษย์ และตายจากมนุษย์ ได้ ไปเกิด
ร่วมกันในสวรรค์
เพราะฉะนัน้ การที่บคุ คลจะมาเกิดเป็ นมนุษย์
ได้ นนั ้ เมื่อชาติก่อนจะต้ องรักษาศีล 5 เหมือน นาง
นกกระยางสุชาดา จะเห็นได้ วา่ ในปั จจุบนั จะหา
คนที่รักษาศีล 5 ก็ได้ ยาก เพราะเหตุนี ้พระพุทธเจ้ า
จึงทรงตรัสว่า การได้ เป็ นมนุษย์เป็ นของยาก ดังนี ้
ขอให้ คดิ ว่า
1.ศีล 5 พาไปมนุษย์ ไม่บริ สทุ ธิ์ไปอบาย
มนุษย์จงึ เป็ นยาก เพราะส่วนมากไม่อยากไป
2.บุญลาภดี บารมีจะเด่น ถ้ าท�ำดีคนไม่เห็น
จะได้ เด่นในทางบุญ
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