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Dhamma TIME

ข่าวบุญต่างประเทศ

พิธบี รรพชาสามเณร 115 รูป
ณ ประเทศอินโดนีเซีย

DMC NEWS ประจ�ำวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557

กรรมการมหาเถระสมาคม ร่วมกับ ศูนย์
ปฏิบตั ธิ รรมประเทศอินโดนีเซีย จัดพิธีบรรพชาสามเณรเพื่ อ ฟื ้น ฟู พ ระพุ ท ธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย
กรรมการมหาเถระสมาคม ร่วมกับมูลนิธิ
ธรรมกาย   กององค์กรระหว่างประเทศ กองอบรม
พระนานาชาติ (i-dop)   ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมประเทศ
อินโดนีเซีย   วิทยาลัยพุทธศรี วิจายา     ได้ จดั งาน
บรรพชาสามเณรเพื่ อ ฟื ้น ฟู พ ระพุ ท ธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย    โดยครัง้ นี ้ได้ จดั ขึ ้นเป็ นปี ที่ 2
ระหว่างวันที่ 20-30ธันวาคม พุทธศักราช 2556  
จ�ำนวน 115 รูป   ณ  วิทยาลัยศรี วิจายา  เมืองบันเตน ประเทศอินโดนีเซีย  โดยผู้เข้ ารับการอบรมเดิน
ทางมาจากท้ องถิ่นต่างๆ อาทิ   กะลิมนั ตัน    ชวา
กลาง  ลอมบ็อก  โดยเฉพาะลอมบอกต้ องใช้ เวลา
ในการเดินทางกว่า 3 วัน ซึง่ พิธีบรรพชาได้ จดั ขึ ้น
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 ที่ผา่ นมา
โดยได้ รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์   เปรี ยญธรรม 9 ราชบัณฑิต   เจ้ า
อาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร   เป็ นพระอุปัชฌาย์    โดยเนื ้อหาที่ใช้ ในการอบรม อาทิห้าห้ องชีวิต ขนบธรรมเนียมการบวช ชีวิตสมณะ เรื่ อง

กฎแห่งกรรม พระคุณของพ่อแม่ ความส�ำคัญของ
พระพุทธศาสนา เรื่ องศีล สมาธิ (Meditation)  
เป็ นต้ น
ท า ง ด้ า น ผู้ ป ก ค ร อ ง ค ณ ะ ญ า ติ แ ล ะ
พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน
ต่างมีความ
ปลาบปลื ้มปี ติที่ได้ มาร่วมงานในครัง้ นี ้   และ
สามเณรที่ได้ เข้ ามาบวช ต่างมีความประทับใจและ
เกิดแรงบันดาลใจที่จะน�ำสิ่งที่ได้ จากการอบรมครัง้
นี ้ ไปท�ำหน้ าที่กลั ยาณมิตรต่อไป เพื่อให้ ทกุ ท่านได้
มาร่ วมกันฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนาให้ กลับมารุ่ งเรื อง
อีกครัง้
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กรรมการมหาเถระสมาคมร่วมกับศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมประเทศอินโดนีเซีย
จัดพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย

และในวันที่ 28 ธันวาคมที่ผา่ นมา ได้ จดั พิธี
ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่   ได้ สร้ างความประทับ
ใจให้ กบั ผู้มาร่วมงานเป็ นอย่างยิ่ง  เพราะไม่เคยได้

ท�ำบุญตักบาตรกับพระภิกษุ และสามเณรจ�ำนวน
มากเช่นนี ้มาก่อน

ท่านสามารถติดตามข่าวสารงานบุญ
ธรรมะดีๆ โอวาท พระธรรมเทศนา
หลักค�ำสอน พุทธสุภาษิต ข้ อคิดจาก
สาระธรรมที่ทกุ ท่านสามารถน้ อมน�ำ
ธรรมะไปปรับใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน
และยังสามารถส่งต่อธรรมะดีๆให้ เพื่อน
ของคุณได้ ตลอดเวลา
ติดตามได้ ที่........
dmc.tv เรื่องราวดีๆ ที่ทำ� ให้คุณเป็นสุขใจได้ตลอดเวลา
https://www.facebook.com/dmc072
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Dhamma TIME
ข่าวบุญในประเทศ

สมเด็จวัดปากน�ำ้ รับต�ำแหน่ง

ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ สมเด็จพระสังฆราช

     สมเด็จวัดปากน� ้ำ ให้ สตั ยาบันต่อที่ประชุมมหาเถรฯ รับต�ำแหน่ง ผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่สมเด็จพระสังฆราช อย่างเป็ นทางการแล้ ว มีผลตังแต่
้ บดั นี ้
เป็ นต้ นไป
เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่อาคาร สมเด็จพระมหารัช-    
มังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหม
เมธี  (จ�ำนงค์ ธมฺมจารี ) ผู้ชว่ ยเจ้ าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม ในฐานะโฆษกมหาเถรสมาคม (มส.)
เปิ ดเผยภายหลังการประชุม มส. นัดพิเศษว่า การ   
ประชุม มส.นัดพิเศษครัง้ นี ้ เพื่อหารื อเกี่ยวกับ
ต�ำแหน่งผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยใน
การประชุม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้
ในการด�ำรง
กล่าวสัตยาบรรณในการประชุม
ต�ำแหน่งผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึง่ ที่
ประชุมมส.ก็อนุโมทนา พร้ อมทังรั้ บทราบการเข้ า
รั บ ต� ำ แหน่ ง ดัง กล่า วของสมเด็ จ พระมหารั ช มัง -  
คลาจารย์  
นายนพรัตน์   เบญจวัฒนานันท์ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ (พศ.) กล่าว
ว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก สิ ้นพระชนม์ลง
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2556 ซึง่ นับตังแต่
้ วนั ที่ 25 ต.ค.
2556 เป็ นต้ นมา ส่งผลให้ คณะผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่
สมเด็จพระสังฆราช ได้ สิ ้นสุดลงไปด้ วย ส่งผล
ให้ ก ารสั่ง การโดยประธานคณะผู้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่
สมเด็จพระสังฆราช หรื อการออกพระบัญชาต่างๆ
ไม่ถกู ต้ อง ดังนัน้ พศ.จึงเสนอให้ ที่ประชุมได้ รับ
ทราบ โดยแจ้ งต่อคณะผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่สมเด็จพระคณะผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่สมเด็จพระสังฆราชว่า
สังฆราช ได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว
๖

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ กล่าวสัตยาบรรณ
ในการประชุมในการด�ำรงต�ำแหน่งผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่สมเด็จ
พระสังฆราชซึง่ ที่ประชุมมส.ก็อนุโมทนา

นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า เรื่ องที่ 2 พศ.ได้
แจ้ ง ชื่อ สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสโดย
สมณศักดิ์ สูงสุด คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลา   จารย์ เจ้ าอาวาสวัดปากน� ้ำภาษี เจริ ญ กรรมการ
มส. เป็ น ผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่สมเด็จพระสังฆราช ต่อ
นายกรัฐมนตรี เป็ นไปตามมาตรา 10 ในพ.ร.บ.คณะ
สงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ ไขเพิ่มเติม 2535 โดย สมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ ให้ สตั ยาบันว่า การออก
พระบัญชา ค�ำสัง่ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 ต.ค. ว่า มีผลถูก
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ต้ องตามกฎหมายทุกประการ ซึง่ การใช้ ต�ำแหน่งผู้
ปฏิบตั หิ น้ าที่สมเด็จพระสังฆราช จะมีผลตังแต่
้
บัดนี ้เป็ นต้ นไป
ส�ำหรับหนังสือกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ขณะนี ้ได้ ด�ำเนิน
การเสร็ จสิ ้นตามขันตอนแล้
้
ว ถือว่า กระบวนการตัง้
ผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ ด�ำเนินการ
เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สามารถปฏิบตั หิ น้ า ผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่
สมเด็จพระสังฆราช ตามกฎหมาย ผอ.พศ.กล่าว

นายนพรัตน์ กล่าวด้ วยว่า เมื่อเร็ วๆ นี ้ จาก
การเตรี ยมงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จ
พระสังฆราช ได้ มีมติตงคณะกรรมการอ�
ั้
ำนวยการ
งานพระราชทานเพลิงพระศพขึ ้นมา   1 ชุด พร้ อม
วางแผนงานเตรี ยมการในเบื ้องต้ น ตามโบราณราช
ประเพณี ซึง่ จะมีการอัญเชิญพระศพ โดยซ่อมราช
รถ พร้ อมทังจะขอก�
้
ำลังทหารมาร่วมขบวนพระอิสริ ยยศ ขณะเดียวกัน จะมีการปรับปรุงลาน
พลับพลา บริ เวณเมรุหลวงพลับอิสริ ยยศ วัด       
เทพศิรินทราวาส อีกทังจะมี
้ การสร้ างศาลารองรับ
พระภิกษุสงฆ์ที่คาดว่า จะมีเป็ นจ�ำนวนมากด้ วย

ในการท�ำสิ่งที่ดีที่สุดนั้น เราจะรอคอย

ความพร้อมทุกอย่างก่อนไม่ได้
เพราะความพร้อมต่างๆ ในโลกนี้ยังไม่มี มีแต่
เราต้องสร้างความพร้อมขึ้นมา
(พระเทพญาณมหามุนี)
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Dhamma TIME
ธรรมะเพือ่ ประชาชน

การเดินธุดงค์ของพระ
...มีวตั ถุประสงค์เพือ่ อะไร..?

โดย : พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

เพราะฉะนัน้ พระธุดงค์ทา่ นเอง ก่อนจะไป
เดินธุดงค์ทา่ นก็ฝึกท�ำสมาธิอย่างจริ งจัง จนกระทัง่
ได้ สมาธิระดับนึง แล้ วตอนเดินก็เป็ นการประคอง
สติ
โดยเฉพาะมีญาติโยมอยูด่ ้ วยก็ยิ่งจะต้ องมี
ความสงบ ส�ำรวมมากยิ่งขึ ้น เพราะฉะนันก็
้ จะมี
ข้ อดีหลายด้ าน ในส่วนของพระ ท่านก็จะจาริ กไป
เรื่ อยๆ แต่ละวันไม่ได้ เดินซ� ้ำที่เดิม ท�ำให้ ไม่ตดิ ที่
และสร้ างความศรัทธาให้ เกิดขึ ้นกับญาติโยม
เห็นพระธุดงค์เดินมาโยมเองก็ปลื ้ม เป็ นการระลึก
นึกถึงพระรัตนตรัย นึกถึงการท�ำความดี ประโยชน์
ก็เกิดขึ ้นหลายสถาน
การเดินธุดงค์ ของพระมีวัตถุประสงค์ เพื่ออะไร
ค�ำถาม : การเดินธุดงค์ของพระมีวตั ถุประสงค์เพื่ออะไร แล้ วเดินแค่ไหนถึงจะหยุด เดิน
ในป่ า หรื อเดินในเมืองถึงจะเรี ยกว่าถูกต้ องตาม
พระวินยั

ตังแต่
้ โบราณมาจึงนิยมเดินธุดงค์กนั หลังออก
พรรษาไปแล้ ว ถามว่าเดินในป่ า หรื อเดินในเมือง
้ ครัง้ พุทธกาลก็มีการเดินจาริ กทังใน
้
จริ งๆ ตังแต่
เมืองและในป่ า พอผ่านเมืองชาวเมืองก็มาต้ อนรับ
กันเต็มเลย

เจริ ญพร พระธุดงค์ทา่ นเดิน ท�ำให้ ไม่ตดิ ที่
และเป็ นการฝึ กท�ำสมาธิ ในอิริยาบถเดินไปด้ วย
คือท�ำสมาธิสามารถท�ำได้ ทกุ อิริยาบถ ยืน เดิน นัง่
หรื อแม้ คนป่ วย หรื อคนจะหลับก็นอนท�ำสมาธิได้
้ ำได้ ทกุ อิริยาบถ แต่เราจะใช้ อิริยาบถ
เพราะฉะนันท�
หลักคือการนัง่ นัน่ เอง เพราะถ้ าเกิดนอนท�ำก็จะ
เผลอหลับได้ งา่ ย

เหมือนตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระภิกษุ
สงฆ์เป็ นพันๆ รูป เดินจาริ กไปโปรดหมูญ
่ าติที่กรุง
กบิลพัสดุ์ ก็จาริ กผ่านป่ าเข้ าสูเ่ มือง พระราชา พระมหากษัตริ ย์ ชาวบ้ านทังหลายก็
้
มารับกันเต็มเมือง

แล้ วตอนเดินจริ งๆ แล้ วเราต้ องแบ่งใจมาให้
กับการเคลื่อนไหวอิริยาบถด้ วย ดังนันจะท�
้ ำสมาธิ
ได้ ยากกว่าตอนนัง่ นิดนึง แต่มีข้อดีคือ ท�ำให้ ดงึ สติ
ได้ ดี ตอนนัง่ หลับตา เนื่องจากไม่ต้องระวังอิริยาบถ
บางทีใจไปคิดนันคิ
้ ดนี่   บางคนท�ำสมาธิตอนเดิน
ท�ำได้ ดีก็มี

เพราะฉะนัน้ เราท�ำได้ ทงั ้ ในป่ าและในเมือง
ถ้ าหากมุง่ ประโยชน์ของพระ เดินในป่ าก็ดี
ธรรมชาติสงบร่มรื่ น
ถ้ าหากมุง่ ประโยชน์กบั ญาติโยม อันนี ้ก็ต้อง
เดินในจุดทีม่ ปี ระชาชนอยู่ ยิง่ อยูใ่ นกรุงก็ต้องถือว่า
พระท่านเสียสละมากๆ เลย เพราะต้ องสละ
ประโยชน์สว่ นตน เพือ่ ประโยชน์สว่ นใหญ่ เพราะมีผ้ ู
ทีพ่ บเห็นแล้ วเกิดความศรัทธาเป็ นแสนเป็ นล้ านคน

๘

www.kalyanamitra.org

Dhamma TIME

ธุดงค์ธรรมชัย

ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557

จากวัดพระธรรมกาย ถึง มหาวิทยาลัยปทุมธานี รวมระยะทาง 22.1 กิโลเมตร
โครงการธุดงค์ ธรรมชัยเส้ นทางพระผู้ปราบ
มาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปี ที่ 3
ถวายเป็ นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาว
พุทธ ฟื น้ ฟูจิตใจ สร้ างบุญใหญ่ให้ แผ่นดิน ระยะทาง
459.6 กิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที่ 7 จังหวัด ได้ แก่
กรุงเทพมหานครฯ
ปทุมธานี
นนทบุรี
พระนครศรี อยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม และ
สมุทรสาคร
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Dhamma TIME
ธรรมะเพือ่ ประชาชน

พระอานนท์พทุ ธอนุชา
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

พระอานนท์ พุทธอนุชา
พวกเราทังหลายเกิ
้
ดมาได้ อตั ภาพเป็ นมนุษย์
มาพบพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็ นผู้มีบญ
ุ ลาภอัน
ประเสริ ฐแล้ ว เพราะการได้ อตั ภาพเป็ นมนุษย์นี ้
เป็ นสิง่ ที่หาได้ ยากอย่างยิ่ง ต้ องสัง่ สมบุญบารมีกนั
มามากมาย แต่สงิ่ ที่สรรพสัตว์ได้ มาโดยยากนี ้ เรา
้
ว โดยเฉพาะพวกเราได้ โอกาสใน
ก็ได้ สงิ่ นันมาแล้
การสัง่ สมบุญและฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่ง
เพื่อท�ำ
มรรคผลนิพพานให้ แจ้ ง นับว่าเป็ นโอกาสที่ดีมากๆ
เนื่องจากการสร้ างบารมีในเพศภาวะของมนุษย์ที่
ท�ำได้ ดีที่สดุ แม้ จะดูวา่ เป็ นเรื่ องที่ยาก บางครัง้ มี
อุปสรรคมากมายเกิดขึ ้น แต่ก็งา่ ยกว่าอัตภาพอื่น
มากมายนัก เพราะฉะนัน้ เมื่อโอกาสดีนี ้มาถึงแล้ ว
เราควรจะเร่งรี บสัง่ สมบุญกันให้ เต็มที่ และหมัน่ ฝึ ก
ใจให้ บริ สทุ ธิ์หยุดนิ่ง จะได้ เข้ าถึงพระธรรมกาย ซึง่
เป็ นที่พงึ่ ที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทุกๆ คน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน สังยุตตนิกาย
สคาถวรรค ว่า
“สหาโย อตฺถชาตสฺส   โหติ มิตฺตํ ปนุ ปฺปนุ ํ
สยํ กตานิ ปุญญานิ    ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ
สหาย เป็ นมิตรของคนผู้มีความต้ องการเกิด
ขึ ้นบ่อยๆ บุญทังหลายที
้
่ตนท�ำไว้ ดีแล้ ว จะเป็ นมิตร
ในสัมปรายภพ”
เวลาเรามาเกิด เราไม่ได้ น�ำอะไรติดตัวมา
แม้ แต่ชิ ้นเดียว มากันตัวเปล่า มีเพียงบุญและบาป
เท่านันที
้ ่ตดิ ตามตัวเรามา บุญจะปรุงแต่งให้ เรามี
ความสมบูรณ์พร้ อมทุกอย่าง ให้ เราได้ รูปสมบัติ มี
รูปกายที่งดงามแข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยไข้ หรื อเกิดมา
ก็มีมหาสมบัตริ อคอยอยู่ ไม่ต้องล�ำบากในการท�ำ
มาหากิน มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด แตกฉานทัง้

ทางโลกและทางธรรม บุญจะอ�ำนวยประโยชน์สขุ
ให้ เราได้ มีทกุ อย่างบริ บรู ณ์อย่างนี ้
แต่ถ้าบาปส่งผลเป็ นชนกกรรม คือ กรรมน�ำ
ไปเกิด ให้ เกิดมาตัวเปล่าจริ งๆ พ่อแม่ก็ไม่มีสมบัติ
ให้ ใช้ ต้ องแสวงหากันเอง สุขภาพร่างกายก็ไม่เอื ้อ
อ�ำนวย จะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ตดิ ๆ ขัดๆ
ชีวิตอัตคัดขาดแคลน หาความเจริ ญรุ่งเรื องในชีวิต
ได้ ยากเหลือเกิน
ถ้ าผลของบาปส่งผลก็จะเป็ น
อย่างนี ้
ฉะนัน้ ต้ องดูวา่ ถ้ าเราอยากให้ บญ
ุ เป็ น
มิตรแท้ ในการเดินทางไกลในสังสารวัฏ เป็ นที่พงึ่ ที่
ติดตามตัวเราไปข้ ามภพข้ ามชาติ เราต้ องหมัน่
สัง่ สมบุญไว้ ให้ มากๆ เพราะบุญ จะเป็ นสหายใน
๒๑
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ยามเดินทางไกลไปสูท่ ี่สดุ แห่งธรรม และถ้ าหากเรา
ได้ สงั่ สมบุญไว้ อย่างดีแล้ ว
สมบัติทงหลายจะ
ั้
บังเกิดขึ ้นมาเอง มาอย่างเย็นๆ และอยูใ่ ห้ เราได้ ใช้
สร้ างบารมีอย่างเต็มที่อย่างสะดวกสบาย   
เมื่อเราเห็นคุณค่าของบุญอย่างนี ้แล้ ว ควร
อย่างยิ่งที่เราจะต้ องบ�ำเพ็ญบารมีเยี่ยงพระบรมโพธิสตั ว์ทงหลาย
ั้
ที่ทา่ นมองเห็นคุณค่าของบุญ
บารมี ว่าเป็ นสิง่ ที่สงู ค่ายิ่งกว่าสิง่ ใดๆ หรื อเหมือน
อย่างพระอานนท์เถระ ผู้ท�ำหน้ าที่พทุ ธอุปัฏฐากได้
อย่างยอดเยี่ยม กว่าท่านจะได้ ต�ำแหน่งนี ้มา ต้ อง
สัง่ สมบุญอย่างมาก    ท่านได้ เล่าถึงสมัยที่เคยเป็ น
พระราชกุมารพระนามว่า สุมนะ   เป็ นน้ องต่าง
พระมารดาของพระปทุมตุ ตรสัมมาสัมพุทธเจ้ า
* ในครัง้ นัน้ ท่านได้ อาสาออกรบเพื่อปราบ
ปรามโจรผู้ร้ายด้ วยตนเอง และสามารถปราบกบฏ
ลงได้ อย่างราบคาบ พระราชบิดาทรงปี ติโสมนัส
มากที่พระราชโอรสมีความเก่งกล้ าสามารถ จึง
รับสัง่ ให้ สมุ นกุมารเข้ าเฝ้า พร้ อมกับประทานพรให้
กับสุมนกุมารผู้เป็ นบัณฑิต ท่านมีความศรัทธา
เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามาก พอพระราชบิดาตรัสประทานพรให้ จึงกราบทูลขออุปัฏฐาก
พระผู้มีพระภาคเจ้ าด้ วยปั จจัย ๔ ตลอด ๓ เดือน
พระราชาทรงแปลกพระทัย ทีแรกคิดว่าถ้ า
สุมนกุมารทูลขอราชสมบัติ ก็จะมอบให้ ตามความ
ปรารถนา แต่กลับขอท�ำบุญ ซึง่ พระราชาก็
ปรารถนาจะท�ำบุญเช่นกัน จึงไม่ให้ พรนี ้ พระกุมาร
ทูลว่า “ขึ ้นชื่อว่ากษัตริ ย์ ตรัสแล้ วไม่คืนค�ำ  ขอ
พระองค์ ได้ โปรดพระราชทานพรนีแ้ ก่ข้าพระองค์
เถิด”
้ น่ ของพระ
พระราชาเมื่อเห็นความตังใจมั
ราชโอรส ในที่สดุ ก็อนุญาตให้ อปุ ั ฏฐากบ�ำรุงพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าตลอด ๓ เดือน
พระราชกุมารจึงไปทูลอาราธนานิมนต์พระผู้
มีพระภาคเจ้ า พร้ อมด้ วยพระอรหันตสาวกอีกหนึง่
๒๒

แสนรูป มาฉันภัตตาหารที่ พระราชวังทุกวัน แต่
ระยะทางระหว่างวัดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงจ�ำ
พรรษากับพระราชวังไกลกัน ถึง ๒,๐๐๐ โยชน์ เพื่อ
ความสะดวกในการบ�ำเพ็ญบุญจึงให้ สร้ างวิหารใน
ที่ทกุ ๆ ๑ โยชน์ แล้ วให้ สร้ างพระวิหาร ในอุทยาน
สร้ างพระคันธกุฎี ส�ำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้ า สร้ าง
อาคารที่พกั ส�ำหรับภิกษุทงหลาย
ั้
ท่านมีมหาปี ติ
ตลอดเวลา เห็นบุญใหญ่รออยูข่ ้ างหน้ าซึง่ มีคา่ ยิ่ง
กว่าภูเขาเพชรภูเขาทองเสียอีก สมบัติอะไรก็ไม่
อยากได้ นอกจากบุญอย่างเดียว อยากท�ำบุญใหญ่
กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าและพระอรหันต์
ค�ำว่าท�ำบุญกับพระแสนรูปนัน้ เมื่อก่อนเรา
อาจเกิดความรู้สกึ ว่าท�ำได้ ยาก เพราะจะหาพระมา
รับนิมนต์เพียงไม่กี่รูปก็หายากแล้ ว แต่พวกเรามี
บุญมากที่ได้ ท�ำบุญใหญ่กบั พระ ซึง่ มาร่วมงาน
ฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ที่ผา่ นมาก็ดี มาร่วมงาน
ทอดผ้ าป่ าในวาระส�ำคัญๆ ที่ผา่ นมาก็ดี ได้ ท�ำบุญ
กับพระเป็ นจ�ำนวนเรื อนแสนกัน
ตลอดพรรษานัน้ สุมนราชกุมารได้ ถวายทาน
กับพระภิกษุสงฆ์จ�ำนวนเรื อนแสน
โดยมีพระ  
สัมมาสัมพุทธเจ้ าเป็ นประมุข ท่านสมาทานศีล ๘
และรักษาอุโบสถศีล ตลอดพรรษา ทานที่ถวายจึง
บริ สทุ ธิ์ทงฝ่
ั ้ ายผู้ให้ และผู้รับ ตลอดจนวัตถุทานก็
บริ สทุ ธิ์ และท่านสังเกตเห็นว่า พระสุมนเถระผู้เป็ น
อุปัฏฐากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ได้ ใกล้ ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่สดุ ท่านจึงปรารถนาอยากจะ
เป็ นอุปัฏฐากอย่างนันบ้
้ าง ในวันออกพรรษาท่าน
ได้ ถ วายผ้ า ไตรจี ว รแสนชุด ให้ กับ พระสงฆ์ ทุก รู ป
แล้ วกราบทูลพระพุทธองค์วา่ "ด้ วยบุญกุศลที่ข้า
พระองค์ ได้ ทำ� ในครั ง้ นี ้ ขอให้ ข้าพระองค์ ได้
ออกบวชเป็ นพุทธอุปัฏฐาก เหมือนกับพระ
สุมนเถระด้ วยเถิด"
พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงตรวจดูบญ
ุ ในตัวของ
สุมนกุมารว่า ความคิดอันยิ่งใหญ่นี ้จะส�ำเร็ จไหม
ทรงทราบว่า ในกัป ที่ ห นึ่ง แสนนับ แต่ภัท รกัป นี ไ้ ป
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พระพุทธเจ้ าทรง พระนามว่า โคดม จักเสด็จอุบตั ิ
ขึ ้น สุมนกุมารจะได้ เป็ นอุปัฏฐากของพระโคดม
พุทธเจ้ า จึงตรัสให้ พรว่า "ขอให้ สงิ่ ที่พระกุมารตัง้
ความปรารถนาไว้ จงเป็ นผลส�ำเร็จเถิด"
ตังแต่
้ นนมา
ั้
พระกุมารทรงให้ ทานตลอดแสน
ปี ตังใจท�
้ ำความดีทกุ อย่าง ท�ำอะไรท่านก็อธิษฐาน
จิต ว่า ขอให้ ได้ เป็ นอุปัฏฐากของพระสัมมา-              
สัมพุทธเจ้ า และในภพชาติสดุ ท้ าย ท่านก็
สมปรารถนา ได้ มาเป็ นพระอานนท์พทุ ธอนุชา แล้ ว
ยังได้ รับต�ำแหน่งให้ เป็ นพุทธอุปัฏฐากอีก ท่านท�ำ
หน้ าที่ของท่านได้ อย่างสมบูรณ์ กระทัง่ พระสัมมาสัม พุท ธเจ้ า ชื่ น ชมว่ า เป็ นอุปั ฏ ฐากที่ ท� ำ หน้ า ที่ ไ ด้
ยอดเยี่ยม จริ งๆ
เราจะเห็นได้ วา่ หัวใจของยอดนักสร้ างบารมี
เมื่อรู้วา่ เวลาของการท�ำความดีมีไม่มาก อย่างพระ
กุมารท่านมีจ�ำกัดเพียงแค่ ๓ เดือนเท่านัน้ จึงได้ ใช้
เวลาทุม่ เทชีวิตจิตใจสร้ างบุญอย่างเต็มที่ แล้ วบุญ
นี ้ก็เป็ นมิตรแท้ ตดิ ตามท่านไปทุกภพทุกชาติ จน
กระทัง่ ได้ สมปรารถนาในชาติสดุ ท้ าย ดังนันความ
้
ส�ำเร็จต่างๆ ที่บงั เกิดขึ ้นในชีวิต เกิดขึ ้นได้ ด้วย
อานุภาพแห่งบุญ บุญจะอยูเ่ บื ้องหลังความส�ำเร็จ
ทุกอย่าง
ในนิธิกณ
ั ฑสูตรพระองค์ตรัสไว้ วา่ “ขุมทรัพย์
คือ บุญ ที่ฝังไว้ ดีแล้ วด้ วยการท�ำทานใน สงฆ์ก็ดี
รักษาศีล มีความส�ำรวม และหมัน่ ฝึ กฝนอบรม
ตนเองก็ดี ขุมทรัพย์นนชื
ั ้ ่อว่า ฝั งไว้ ดีแล้ ว เป็ นของ
ติดตามตนไปได้ ขุมทรัพย์คือบุญนี ้ ไม่สาธารณะ
แก่ชนเหล่าอื่น โจรก็ลกั ไปไม่ได้ บุญนิธินนั ้
อ� ำ นวยผลที่ น่า ปรารถนาทุก อย่า งแก่ เ ทวดาและ
มนุษย์ทงหลาย
ั้
เทวดาและมนุษย์ปรารถนาอิฐผล
ใดๆ อิฏฐผลทังหมดนั
้
นอั
้ นบุคคลย่อมได้ ด้วยบุญ
นิธินี ้”

จากบุญที่เราได้ สงั่ สมกันมาอย่างดีแล้ ว ไม่วา่ จะ
เป็ นสมบัตขิ องมนุษย์ สมบัติในเทวโลก และสมบัติ
อย่างยิ่งคือพระนิพพาน อิฏฐผลทังหมดนั
้
นก็
้ ยอ่ ม
ส�ำเร็ จได้ ด้วยบุญทังสิ
้ ้น การที่จะให้ ได้ บรรลุวิชชา ๓  
วิชชา ๘  อภิญญา ๖  ปฏิสมั ภิทาญาณ ๔  จรณะ
๑๕  ก็ส�ำเร็ จได้ ด้วยบุญนิธินี ้   
เพราะฉะนัน้ บัณฑิตผู้มีปัญญา จึงสรรเสริ ญ
การสัง่ สมบุญอยูเ่ สมอ เพราะบุญจะคอยดึงดูดทัง้
รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัตติ า่ งๆ มาสู่
ตัวเรา ทังสติ
้ ปัญญาความสามารถ เราจะเป็ นที่นบั
หน้ าถือตา เป็ นที่สรรเสริ ญของมนุษย์และเทวา
เป็ นทังต้
้ นแบบและต้ นบุญในการสร้ างบารมี   ดัง
นัน้ บุญจึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญที่สดุ ในชีวิตของเราที่จะ
ท�ำให้ เราก้ าวเดินไปสูค่ วาม ส�ำเร็ จของชีวิตอย่าง
มัน่ คงและปลอดภัย    ฉะนัน้ อย่าได้ ละเลยในการ
สัง่ สมบุญกัน แล้ วเราจะสมปรารถนาในทุกสิง่ ที่
ปรารถนาไว้
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๑๓ หน้ า ๑๙๕

อย่าลืม!...

ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก

www.dmc.tv
นะคะ

ดังนัน้ ความสุขความส�ำเร็จทุกอย่าง จึงเกิด
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Dhamma TIME
ธรรมะเพือ่ ประชาชน

พระภัททิยะเถระ
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน อังคุตตรนิกาย
ติกนิบาต ว่า
“สพฺพา อาสตฺตโิ ย เฉตฺวา   วิเนยฺย หทเย ทรํ
อุปสนฺโต สุขํ เสติ          สนฺตึ ปปฺปยุ ฺย เจตโส     
ผู้ใดตัดความข้ องทังปวงแล้
้
ว บรรเทาความ
ั ้ งความสงบใจ เป็ นผู้
กระวนกระวายใจได้ ผู้นนถึ
สงบระงับ ย่อมอยูอ่ ย่างมีความสุข”
ทุกชีวิตที่เกิดมาต่างต้ องเจอภัยคุกคามรอบ
ด้ าน ทังอั
้ คคีภยั โจรภัย ราชภัย และภัยทุกชนิด ยิ่ง
ในสถานการณ์ ปัจจุบันเกิ ดภาวะวิกฤตเศรษฐกิ จ
ตกต�่ำ  น� ้ำท่วม แผ่นดินไหว ซึง่ ส่งผลกระทบไปทัว่
โลก ท�ำให้ ได้ รับความล�ำบากในการครองชีพ ทรัพย์
สมบัติที่แสวงหามาได้ หรื อบ้ านเรื อนที่ปลูกสร้ าง
ขึ ้นมาต้ องพังพินาศไป ผู้คนมากมายต้ องมาสังเวย
ชีวิตจมอยูใ่ ต้ พิภพ
อันตรายของชีวิตเกิดขึ ้นได้
ตลอดเวลาไม่เว้ นแต่ละวัน
พระพุทธศาสนาเป็ น ศาสนาแห่งการปฏิบตั ิ
พุทธศาสนิกชนที่ดีควรตังใจศึ
้ กษา และปฏิบตั ติ าม
ค�ำสอนของพระบรมศาสดา เพื่อให้ เข้ าถึงแก่นแท้
ของชีวิต ให้ บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ บรรลุมรรคผล
นิพพาน เมื่อใดที่เราปฏิบตั ธิ รรมอย่างถูกวิธี เมื่อ
นันเราจะเห็
้
นผลของการปฏิบตั ไิ ด้ ทนั ที โดยไม่ต้อง
ไปรอคอยผลในภพชาติหน้ า
ถ้ าหากเราพบ
อุปสรรคในขณะที่ก�ำลังท�ำความเพียร หรื อสร้ าง
ความดี ขออย่าท้ อแท้ หรื อสิ ้นหวัง เพราะอุปสรรค
เป็ นเพียงเครื่ องทดสอบก�ำลังใจของเราเท่านัน้ เรา
จะมีก�ำลังใจไม่สิ ้นสุด ต่อเมื่อได้ น�ำใจมาหยุดไว้ ที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เพราะตรงนี ้เป็ นต้ นแหล่ง
ของพลังแห่งความดี ที่ท�ำให้ ใจของเรามีพลัง ไม่
ท้ อแท้ หรื อสิ ้นหวัง แต่จะมีก�ำลังใจที่สงู ส่งตลอด
เวลา
๒๔

ผู้ มี ปั ญญาพยายามแสวงหาหนทางที่ จ ะ
ท�ำให้ หลุดพ้ นจากภัยเหล่านัน้ จะได้ ไม่ต้องตกอยู่
ในทะเลทุกข์อีก ต่อไป โดยเฉพาะการขจัดภัย
ภายในคือ กิเลสที่นอนเนื่องอยูใ่ นใจที่เป็ นเหตุให้
เราสร้ างกรรม และมีวิบากเป็ นผลอันเผ็ดร้ อน ท่าน
ผู้ร้ ูทงหลายจึ
ั้
งไม่ข้องอยูก่ บั คน สัตว์ สิง่ ของ แต่มงุ่
จะสละความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิ่งที่ไม่เป็ นสาระแก่น
สาร ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็ นที่พงึ่ อันเกษม เมื่อถึง
จุดนันแล้
้ ว ก็จะไม่หวัน่ ไหวต่อภัยพิบตั ใิ ดๆ ทังสิ
้ ้น
เพราะในใจมีพระนิพพานเป็ นอารมณ์แล้ ว
ดังเช่นเจ้ าชายสิทธัตถะ ท่านได้ สละฆราวาส
วิสยั ที่พรั่งพร้ อมด้ วยเบญจกามคุณ เพราะทรง
ตระหนักว่า สิง่ ที่พระองค์ครอบครองอยูน่ ี ้ ไม่ได้ ให้
ความสุขอันเป็ นอมตะ
จึงสละราชสมบัตมิ งุ่

www.kalyanamitra.org

แสวงหาอภิสมั มาสัมโพธิญาณ
และในที่สดุ
พระองค์ได้ ตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงสัง่
สอนชาวโลกให้ บ�ำเพ็ญอริ ยมรรค เพื่อตัดเครื่ อง
ร้ อยรัดคือ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิ โยคะ และ
อวิชชาโยคะ อันเป็ นกิเลสที่ตรึงสัตว์โลกไว้ ในภพ ๓  
* ในสมัยพุทธกาล มีเจ้ าฟ้าเจ้ าแผ่นดินผู้
ปรารถนาจะพ้ นทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์ พากัน
ออกบวชเป็ นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะพระประยูรญาติของพระองค์ ได้ แก่เจ้ าชายอนุรุทธะ เจ้ าชาย
อานนท์ เจ้ าชายภัททิยะ เจ้ าชายภัคคุ เจ้ าชาย  
กิมพิละ และเจ้ าชายเทวทัต มีนายอุบาลี ซึง่ เป็ น
ช่างกัลบกหรื อช่างตัดผมติดตามไปด้ วย  
ในวันที่เสด็จออกผนวช   เมื่อเจ้ าชายทัง้ ๖
พระองค์ เสด็จไปถึงเขตแดนของกษั ตริ ย์พระองค์
อื่น ได้ รับสัง่ ให้ นายอุบาลีน�ำเครื่ องอาภรณ์ และ
เครื่ องประดับอันมีคา่ กลับไป ครัน้ อุบาลีเดินทาง
กลับไปได้ ไม่ไกล ก็คดิ ว่า “พระราชกุมารเหล่านี ้
ทรงสละทรัพย์สมบัตใิ ห้ เราโดยไม่ใยดี เหมือนถ่ม
น�ำลายทิ ้ง การบวชน่าจะประเสริ ฐกว่าทรัพย์สมบัติ
เหล่านี ้แน่นอน” คิดดังนันแล้
้ วจึงน�ำเครื่ องประดับ
และอาภรณ์แขวนไว้ ที่กิ่งไม้ แล้ วจึงรี บติดตามเจ้ า
ชายทัง้ ๖ ไป เพื่อขอออกบวชด้ วย
เมื่อเจ้ าชายทัง้ ๖ พร้ อมทังอุ
้ บาลีเข้ าไปถึงที่
ประทับของพระพุทธองค์ เจ้ าชายทัง้ ๖ ได้ กราบทูล
ว่า “พระพุทธเจ้ าข้ า พวกข้ าพระองค์ยงั มีทิฐิมานะ
อยูม่ าก
อุบาลีนี ้เป็ นช่างตัดผมรับใช้ พวกข้ า
พระองค์มานานแล้ ว ขอพระผู้มีพระภาคจงให้ เขา
บวชก่อนเถิด  พวกหม่อมฉันจะได้ อภิวาท ลุกขึ ้นรับ
กระท�ำอัญชลี และสามีจิกรรมแก่เขา เพื่อลดทิฐิ
มานะของตนเอง ความถือตัวว่าเป็ นเจ้ าศากยะจะ
ได้ หมดไป”
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจึงโปรดให้ อุบาลีบวช

ก่อน และให้ ศากยะกุมารบวชทีหลัง หลังจากบวช
แล้ ว ทุกรูปตังใจท�
้ ำความเพียรกันเต็มที่ แต่ละรูปได้
บรรลุธรรมลุม่ ลึกไปตามล�ำดับ ส่วนพระภัททิยะก็
สมปรารถนาเช่ น กัน คื อ ได้ บ รรลุเ ป็ นพระอรหัน ต์
ท่านมีความปี ติสขุ เบิกบานใจตลอดเวลา เพราะ
ฉะนัน้ เวลาที่ทา่ นเข้ าไปในป่ า ไม่วา่ จะอยูท่ ี่โคนไม้
อยูเ่ รื อนว่างหรื อที่ไหนก็ตาม มักจะเปล่งอุทาน      
เสมอๆ ว่า “สุขจริ งหนอๆ ”
พระภิกษุที่เป็ นสมมติสงฆ์ได้ ยินดังนัน้ ต่าง
เข้ าใจผิดคิดว่าท่านคงระลึกถึงความสุขเมื่อครัง้ ยัง
เป็ นกษัตริ ย์เสวย สุขอยูใ่ นราชสมบัติ จึงพากันไป
กราบทูลเรื่ องนี ้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ า พระองค์จงึ
รับสัง่ ให้ เรี ยกท่านมา แล้ วตรัสถามว่า “ที่ทา่ นเปล่ง
อุทานว่า สุขจริ งหนอ สุขจริ งหนอ นันจริ
้ งหรื อ            
“พระภัททิยะทูลรับว่า “เป็ นความจริ ง”  
ท่านได้ กราบทูลต่อว่า “เมื่อก่อนข้ าพระองค์
เป็ นพระเจ้ าแผ่นดิน แม้ วา่ ภายในพระนคร ได้
จัดการรักษาอย่างเรี ยบร้ อย ภายนอกจะจัดการ
อารักขาอย่างเข้ มแข็ง และทัว่ ทังพระนคร
้
มีการ
ดูแลรักษาอย่างดีทวั่ ถึงเพียงไรก็ตาม
แต่ข้า
พระองค์ก็ยงั มีความหวาดกลัวอยู่
แต่บดั นี ้ข้ า
พระองค์อยูใ่ นเพศบรรพชิต ไม่วา่ จะไปสูป่ ่ า อยู่
ตามโคนไม้ หรื อในเรื อนว่างก็ดี ข้ าพระองค์ไม่มี
ความหวาดหวัน่ หรื อสะดุ้งกลัวเลย ข้ าพระองค์
พิจารณาเห็นประโยชน์ของชีวิตนักบวชที่ไม่มีความ
กังวลอย่างนี ้ จึงได้ เปล่งอุทานอยูเ่ นืองๆ ว่า สุขจริ ง
หนอๆ พระเจ้ าข้ า”
เพราะฉะนัน้ ที่ทา่ นเปล่งอุทานถึงความสุข
เพราะว่าท่านได้ เข้ าถึงแหล่งแห่งความสุขภายใน
เป็ นสุขอยูใ่ นกลางธรรมกายที่ มีแต่ความสุขล้ วนๆ
ไม่มีความทุกข์เจือปน ความเดือดเนื ้อร้ อนใจก็หมด
ไป จิตใจเบิกบาน สดชื่น เพราะพระรัตนตรัยเป็ น
บ่อเกิดแห่งความสุข ความเบิกบานใจ ที่ไม่มีสงิ่ ใด
๒๕
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จะมาเปรี ยบปานได้
ความสุขความเบิกบานจะเกิดขึ ้นได้ ต่อเมื่อ
ใจเราปราศจากกิเลสเครื่ องร้ อยรัด ใจจึงขยายออก
ไปอย่างไม่มีขอบเขต และในขณะที่ใจขยายออกไป
จะมีพลังแผ่ซา่ นออกไปด้ วย เป็ นพลังแห่งความดี
ความบริ สทุ ธิ์ ความปี ติสขุ ขยายออกไป นี่คืออาการ
ของจิตที่เบิกบานอย่างแท้ จริ งคือ จิตเบิกออกจาก
สิง่ ที่มืดมัว แล้ วก็เบ่งบานคลี่ขยาย เหมือนดอกบัว
บานรับอรุณในยามเช้ า
ใจขยายออกไปเรื่ อยๆ
พร้ อมกับความสุขที่อยูก่ บั รัตนตรัยภายในตัว
ดังนัน้ การปฏิบตั ธิ รรมเพื่อให้ เข้ าถึงความสุข
ภายใน จึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญที่เราจะต้ องฝึ กใจให้ เข้ าถึง
ให้ ได้ เมื่อเข้ าถึงแล้ วเราจะบันเทิงใจทังในโลกนี
้
้
และโลกหน้ า คือเมื่อยังมีชีวิตก็สดชื่นเบิกบาน เห็น
รัตนะภายในสว่างไสวอยูใ่ นตัว ใสเกินใส สวยเกิน
สวยจนไม่มีตวั อย่างใดๆ ในโลกจะมาเปรี ยบเทียบ
ได้ เป็ นความสุขที่ยากจะสรรหาค�ำใดมาพรรณนา
ได้ นี่เรี ยกว่าบันเทิงในโลกนี ้ เมื่อจะละโลก ร่างกาย
เสื่อมโทรม โรคภัยเบียด เบียน ร่างกายทนไม่ไหว
ต้ องแตกสลายไป ความบันเทิงใจจะเคลื่อนย้ าย

จากที่อยูใ่ นกายมนุษย์ แล้ วออกไปบันเทิงในโลก
หน้ า ที่เป็ นกายทิพย์ที่ละเอียด สวยงาม มีความ
ประณีตมากกว่ากายเนื ้อนี ้มากมายหลายเท่านัก มี
ความเบิกบานตลอดไปจนถึงโลกหน้ าเลย
เมื่อเราเข้ าถึงพระรัตนตรัยอันบริ สทุ ธิ์ได้ เรา
จะข้ ามพ้ นจากทุคติ อบายภูมิตา่ งๆ ไปสูส่ คุ ติภมู ิที่
สูงขึ ้นไปเรื่ อยๆ คล้ ายกับเรื อที่เราอาศัยข้ ามฟาก
จากฝั่ งนี ้ไปสูฝ่ ั่ งโน้ น และหากบริ สทุ ธิ์ผอ่ งใสกัน
จริ งๆ จนบรรลุกายธรรมอรหัต กายธรรมนันจะพา
้
เราข้ ามวัฏสงสารไปสูฝ่ ั่ งพระนิพพานได้ เพราะ
ฉะนัน้ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ สามอย่าง
นี ้จึงเป็ นที่พงึ่ ที่ระลึกอันสูงสุด ที่จะให้ ทงความสุ
ั้
ข
ความบันเทิงใจในปั จจุบนั และในอนาคต จนกระทัง่
ถึงสุขอย่างยิ่งคือ พระนิพพาน เพราะฉะนัน้ ให้ ทกุ
ท่านตังใจฝึ
้ กใจให้ หยุดนิ่ง ท�ำไปจนกว่าจะได้ เข้ าถึง
พระรัตนตรัยภายในกันทุกคน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๕๕ หน้ า ๒๒๔

...มอบก�ำลังใจ...ส่งความรัก

และความห่วงใยผ่านทาง e-card

กับ www.dmc.tv มีให้คุณเลือกหลายแบบหลากสไตล์ อีการ์ด
ธรรมะ อีการ์ดค�ำคม อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้กำ� ลังใจ
อีการ์ดวันส�ำคัญและอื่นๆ อีกมากมาย
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Dhamma TIME

อัครสาวิกาเบือ้ งขวา
ธรรมะเพือ่ ประชาชน เขมาเถรีพระธรรมเทศนาโดย:
พระเทพญาณมหามุนี
คือ พระธรรมกาย ซึง่ จะเป็ นที่พงึ่ ที่ระลึกที่แท้ จริ ง
ของตัวเราเอง ด้ วยการหมัน่ ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่งเป็ น
ประจ�ำทุกวัน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ขุททกนิกาย
มหาวรรค ว่า
“ตํ พฺรูมิ อุปสนฺโตติ       กาเมสุ อนเปกฺขินํ
คนฺถา ตสฺส น วิชฺชนฺติ   อตาริ โส วิสตฺตกิ ํ
     เราเรี ยกผู้ไม่เยื่อใยในกามทังหลายเหล่
้
านันว่
้ า
เป็ นผู้สงบ เพราะไม่มีกิเลสเป็ นเครื่ องร้ อยรัด จึง
ข้ ามพ้ นตัณหาไปได้ ”

เวลาในโลกนี ้แสนสัน้ แต่เวลาหลังจากที่ละ
โลกไปยาวนานมาก นักปราชญ์บณ
ั ฑิตทังหลาย
้
ท่านมองเห็นภัยในวัฏสงสาร เห็นทุกข์เห็นโทษใน
อบายภูมิ และมองเห็นสุขในสุคติภมู ิ จึงละชัว่ ทัง้
กาย วาจา และใจ หมัน่ สัง่ สมบุญกุศล อย่างเต็มที่
ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่งเป็ นประจ�ำสม�่ำเสมอ เพื่อให้
ชีวิตที่อยูใ่ นโลกนี ้มีคณ
ุ ค่า
และให้ ชีวิตใน
สัมปรายภพมีความปลอดภัย เราทังหลายควร
้
ด�ำเนินตามปฏิปทาของบัณฑิตผู้ร้ ูเหล่านัน้ ชีวิตเรา
จะได้ ไม่ผิดพลาด ไม่ควรไปยึดติดในคน สัตว์
สิง่ ของทังหลายในโลกนี
้
้ แม้ กระทัง่ สังขารร่างกาย
ของเราที่ได้ อตั ภาพเป็ นมนุษย์นี ้ เพื่อจะได้ มาสร้ าง
บารมีให้ เข้ าถึงความเต็มเปี่ ยมของชีวิต   จึงไม่ควร
ไปยึดมัน่ ถือมัน่ ควรแสวงหากายภายในที่แท้ จริ ง
๒๘

ปั จจุบนั เราอยูใ่ นยุคสมัยที่กปั ก�ำลังไขลง จาก
ที่เคยมีพทุ ธพยากรณ์วา่ หลังจากพุทธปริ นิพพาน
แล้ วทุกๆ ร้ อยปี อายุมนุษย์จะลดลง ๑ ปี มนุษย์
จากที่เคยมีอายุยืนถึง ๑๐๐ ปี เมื่อเวลาผ่านไป
๒,๕๐๐ ปี อายุมนุษย์จงึ ลดลงเหลือ ๗๕ ปี เพราะ
ฉะนัน้ ใครมีอายุยืน ๑๐๐ ปี หรื อเกินกว่า ๗๕ ปี ก็
ถือว่าเป็ นอายุยืนแล้ ว นับวันอายุมนุษย์จะถอยลง
ไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ อายุ ๑๐ ขวบ ในยุคนันพอ
้
คลอดจากครรภ์มารดา อายุได้ ๕ ขวบ ก็คดิ เรื่ อง
แต่งงาน อยากมีคคู่ รองกันแล้ ว โอกาสที่จะแสวงหา
มรรคผลนิพพานก็แทบจะไม่มี ใจของคนส่วนใหญ่
จะหมกมุน่ อยูก่ บั เรื่ องการหากิน เกียรติยศชื่อเสียง
ซึ่งผู้ร้ ู ท่านบอกว่าเป็ นเสมื อนของร้ อนที่ ยิ่งเข้ าไป
ผูกพัน ยึดมัน่ ถือมัน่ จะมีแต่น�ำความร้ อนรุ่มใน
จิตใจมาให้ อย่างไม่มีวนั สิ ้นสุด ท่านถึงสอนไม่ให้ ไป
ยึดมัน่ ถือมัน่ แต่ให้ มงุ่ แสวงหาสาระที่แท้ จริ งของ
ชีวิต
* มีเรื่ องเล่าว่า ในสมัยพุทธกาล พระนางเขมา
เทวี เป็ นพระมเหสีของพระเจ้ าพิมพิสาร มีรูปกายที่
สวยงามประหนึง่ นางฟ้าบนสรวงสวรรค์ พระนาง
ทรงสดับที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโทษในรู ปว่า
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เป็ นของไม่เที่ยง สักวันหนึง่ ก็ต้องเสื่อมสลาย ไม่ให้
ไปยึดมัน่ ถือมัน่
ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของตนเอง
และของคนอื่น
เนื่องจากพระนางเป็ นผู้มวั เมาในรู ปโฉมของ
ตนเองว่ามีความงามเป็ นเลิศ จึงไม่กล้ าไปเฝ้าพระ
ทศพล เพราะทรงกลัวว่าพระบรมศาสดาจะทรง
แสดงโทษในรูปของพระนาง
ฝ่ ายพระเจ้ าพิม-           
พิสารทรงเป็ นพุทธมามกะ เป็ นพระโสดาบันบุคคล
มี ค วามปรารถนาอยากให้ พ ระมเหสี ไ ด้ ฟั ง พระสัทธรรมบ้ าง แม้ จะทรงชักชวนไปพระวิหารหลาย
ครัง้ แต่พระนางก็บา่ ยเบี่ยง
พระราชาจึงใช้ กุศโลบายด้ วยการให้ เหล่านัก
กวีประพันธ์ความงดงามของพระเวฬุวนั
ราชอุทยาน แล้ วให้ ไปขับร้ องใกล้ ๆ สถานที่ที่พระนาง
เขมาเทวีจะทรงได้ ยิน เมื่อพระนางทรงได้ สดับค�ำ
พรรณนาพระเวฬุวนั มีพระประสงค์จะเสด็จไปชม
พระราชอุทยาน จึงทูลขออนุญาตพระราชาเพื่อไป
ทอดพระเนตร
พระราชาตรัสสัง่ เหล่าบุรุษที่ไปกับพระนางว่า
หากพระเทวี จ ะกลับ จากสวนโดยไม่ยอมเข้ า เฝ้ า
พระบรมศาสดา ก็ให้ บงั คับพานางไปให้ ได้ นี่ก็เป็ น
ข้ อสังเกตว่า ความตังใจดี
้ อยากให้ คนอื่นได้ พบเส้ น
ทางสว่างของชีวิต บางครัง้ จะชักชวนธรรมดา ใช้ วิธี
ละมุนละม่อมไม่ได้ ต้ องถึงกับบังคับกัน เหมือนเด็ก
ที่เป็ นไข้ แล้ วไม่อยากทานยา พ่อแม่ก็ต้องบังคับให้
กิน แม้ ยานันอาจขม
้
แต่เมื่อพ่อแม่เห็นว่าหากลูก
รับประทานยาขนานนัน้ จะหายจากโรคภัยไข้ เจ็บ
จึงจ�ำเป็ นที่จะต้ องบังคับให้ ลกู กิน
สมัยนัน้ พระนางเขมาเทวีเสด็จชมพระราช
อุทยานด้ วยความเพลิดเพลิน เมื่อเสด็จกลับก็ไม่
เฝ้าพระทศพล เหล่าราชบุรุษจึงใช้ พระราชอาชญา
บังคับ โดยที่พระนางไม่คอ่ ยชอบพระทัยเท่าใดนัก
พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงเห็นพระนางก�ำลังเสด็จมา

จึงทรงเนรมิตเทพอัปสรนางหนึง่ ซึง่ ก�ำลังถือก้ าน
ใบตาลถวายงานพัดอยู่ พระนางเขมาเทวีเห็นเทพ
อัปสรนันแล้
้ วทรงพระด�ำริ วา่ สตรี ทา่ นนี ้สวยงาม
ประดุจเทพอัปสรยังอุตส่าห์มาเฝ้าพระทศพล ถ้ า
เราเทียบกับนางแล้ วเหมือนนางกากับนางหงส์
คิ ด อย่ า งนั น้ และยื น ดู เ ทพอั ป สรด้ วยใจที่
เคลิบเคลิ ้มหลงใหลในรูปกายของเทพธิดา นางฟ้า
แต่ด้วยพุทธานุภาพของพระตถาคตเจ้ า สตรี นนก็
ั้
ปรากฏแปรเปลี่ยนไปตามวัย ล่วงปฐมวัย ตังอยู
้ ใ่ น
มัชฌิมวัย  แล้ วก็ลว่ งมัชฌิมวัยด�ำรงอยูใ่ นปั จฉิมวัย
มีหนังเหี่ยวย่น ผมหงอก ฟั นหัก หลังโกง แล้ วสตรี
นันล้
้ มลงกลิ ้งเกลือกพร้ อมกับพัดใบตาล ร้ องโอด
ครวญทุกข์ทรมาน และเสียชีวิตไปต่อหน้ าต่อตา
พระนางเขมาเทวี ไ ด้ พิ จ ารณาเห็ น ความไม่
เที่ยงของสังขาร และเนื่องจากพระนางเป็ นผู้มีบญ
ุ
บารมีที่สงั่ สมไว้ อย่างดี จึงสอนตนเองว่าสรี ระที่
งดงามถึงเพียงนี ้ ยังถึงความวิบตั ิ แม้ สรี ระของเราก็
จักมีคติอย่างนี ้เหมือนกัน ขณะที่ก�ำลังมีด�ำริ อยูน่ นั ้
พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า “ชนเหล่าใด ถูกราคะ
ย้ อมแล้ ว ย่อมตกไปตามกระแส เหมือนแมลงมุม
ตกไปตามใยข่ายที่ตนเองท�ำไว้
ชนเหล่านันตั
้ ด
กระแสนันได้
้ แล้ ว ไม่เยื่อใยในกามคุณทังหลาย
้
ย่อมเว้ นรอบจากกามคุณทุกอย่าง”
พอจบพระคาถา พระนางทรงอยูใ่ นอิริยาบถ
ยืนก็บรรลุอรหัตผล
ถึงพร้ อมด้ วยปฏิสมั ภิทา
ธรรมดาว่าผู้อยูค่ รองเรื อนบรรลุเป็ นพระอรหันต์ จ�ำ
ต้ องปริ นิพพานหรื อบวชเสียในวันนัน้ เพราะเพศ
ภาวะของคฤหัส ถ์ ไ ม่อ าจจะรองรั บ คุณ ธรรมของ
ความเป็ นพระอรหันต์ได้ พระนางรู้วา่ อายุสงั ขาร
ของพระองค์ยงั เป็ นไปได้
จึงตัดสินใจที่จะออก
ผนวชเป็ นภิกษุณี จะได้ ท�ำหน้ าที่เป็ นกัลยาณมิตร
้ ว จึงเสด็จกลับ
ให้ กบั ชาวโลก เมื่อด�ำริ เช่นนันแล้
พระราชนิเวศน์
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พระราชาทรงทราบโดยอาการนันว่
้ าพระนาง
คงจักได้ มรรคผลนิพพานขันสู
้ งอย่างใด อย่างหนึง่
เพราะวันนี ้พระนางมีวรรณะเปล่งปลัง่ ผ่องใส และ
มีกิริยาอาการส�ำรวมน่าเลื่อมใสมากกว่าวันก่อนๆ
จึงตรัสถามเรื่ องราวทังหมด
้
และทรงอนุญาตให้
พระนางออกบวชเป็ นภิ กษุ ณีตามความประสงค์
เมื่อออกบวชแล้ ว
เนื่องจากความที่พระนางมี      
พระปั ญญามาก บรรลุพระอรหันต์ทงที
ั ้ ่อยูใ่ นเพศ
คฤหัสถ์ พระบรมศาสดาจึงทรงสถาปนาพระเขมา
เถรี ไว้ ในต�ำแหน่งเอตทัคคะ เป็ นเลิศกว่าภิกษุณี
สาวิกาผู้มีปัญญามาก
นี่ก็เป็ นตัวอย่างของผู้ที่เคยหลงใหลในรูปกาย
ของตนเอง แต่เมื่อเทียบกับกายทิพย์ แล้ วเทียบกัน
ไม่ได้ เพราะความละเอียดประณีตสวยงามนันต่
้ าง
กันราวฟ้ากับดิน แต่เนื่องจากมนุษย์สว่ นใหญ่ ไม่
เคยเห็นกายมนุษย์ละเอียด ไม่เคยเห็นกายทิพย์
แม้ กายพรหม อรูปพรหมที่มีความละเอียดประณีต
ก็ไม่เคยเห็น
ใกล้ ลกั ษณะมหาบุรุษเข้ าไปทุกที
ท� ำให้ มัวยึดติดหลงใหลในกายมนุษย์ หยาบทัง้ ที่
เต็มไปด้ วยของปฏิกลู
จะปลดปล่อยวางจากกาย
เพราะฉะนัน้
ภายนอกเหล่านี ้ได้ ก็ต้องเข้ าไปรู้จกั กับกายที่มี
ความละเอียดประณีตภายใน จะเข้ าถึงได้ ก็ต้อง
อาศัยใจที่หยุดนิ่ง จึงจะไปรู้ไปเห็นได้ จะรู้เห็นได้ ใน
ปั จจุบนั กันเลย ไม่ต้องรอให้ ตายเสียก่อน ค่อยมา
รู้จกั ว่าเทวดาเป็ นอย่างไร หรื อกายภายในอื่นๆ เป็ น
อย่างไร หลวงปู่ วัดปากน� ้ำท่าน ใช้ ค�ำว่า “หยุดให้ ได้
เสียก่อน ตกลงกันเรื่ องหยุดให้ มนั ได้ เสียก่อน เรื่ อง
อื่นใหญ่โตมโหฬารนัก อย่าพึง่ ไปพูดถึง เมื่อว่าหยุด
ได้ แล้ ว เรื่ องอื่นก็งา่ ยล่ะ” เริ่ มตังแต่
้ หยุดใจเป็ นจะ
เห็นภาพภายใน เห็นว่าที่ศนู ย์กลางกายของเรา มีด
วงธรรมที่ท�ำให้ เป็ นกายมนุษย์ ใสสว่างประดุจดวง
อาทิตย์ยามเที่ยงวัน
๓๐

ต่างๆ ภายใน ตังแต่
้ ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปั ญญา
ดวงวิมตุ ติ และก็ดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ ซ้ อนกัน
เข้ าไปเรื่ อยๆ สุดกลางดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ จะ
เข้ าไปพบกับกายมนุษย์ละเอียด ท่านชายก็เหมือน
กับท่านชาย ท่านหญิงเหมือนท่านหญิง ต่างกันแต่
มีความละเอียดกว่าเดิม ประณีตกว่าเดิม งดงาม
กว่าเดิม นี่จะเห็นกันเข้ าไปอย่างนี ้ เมื่อหยุดถูกส่วน
หนักเข้ า จะเข้ าไปพบกายในกายภายในทังหยาบ
้
และละเอียด ตังแต่
้ กายทิพย์ กายพรหม กายอรูปพรหม และเห็นกายธรรม ซึง่ เป็ นกายที่หลุดพ้ นจาก
เป็ นกายที่ใสเกินใส สวยเกินสวย งาม
ภพทังสาม
้
ไม่มีที่ติ และเป็ นนิจจัง เป็ นสุขงั เป็ นอัตตา ที่ควร
ยึดถือไว้ ยามมีทกุ ข์ทา่ นก็ชว่ ยให้ พ้นทุกข์ได้ มีสขุ
แล้ ว เมื่อน�ำใจมาหยุดอยูใ่ นกลางท่าน ความสุขจะ
เพิ่มพูนทับทวีไม่มีสิ ้นสุด
     เพราะฉะนัน้ ให้ พวกเราทุกคนหมัน่ น�ำใจมาหยุด
มานิ่งที่ศนู ย์กลางกายให้ ได้ ทกุ ๆ วัน แล้ วเราจะได้
มีพระรัตนตรัยเป็ นที่พงึ่ ที่
เข้ าถึงพระธรรมกาย
ระลึกกันทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๓๓ หน้ า ๘

ความดีสากล 5 ข้อ
1. รักสะอาด - ใจสะอาด
2. รักระเบียบ - ใจสบาย
3. มีความสุ ภาพ - ใจนุ่มนวล
4. ตรงเวลา - ใจไร้ กงั วล
5. มีใจตั้งมัน่ - ใจเป็ นสมาธิ
ใจรวมเป็ นหนึ่ง

เมื่อหยุดถูกส่วนเข้ า เราจะเข้ าไปพบดวงธรรม
www.kalyanamitra.org
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คั
ม
ภี
ร
ใ
์
บลาน
เรียงร้อยลาน..สืบสานพุทธธรรม
พระศาสนาอันล� ้ำค่าภายใต้ ผ้า
ห่อคัมภีร์นนมี
ั ้ รูปลักษณ์เช่นไร

ด้ วยความเชื่อที่วา่ พระพุทธศาสนาจะมีอายุ
ยืนยาว ถึง 5,000 ปี ปู่ ย่าตายายของเราจึงอุตสาหะ
ก่อสร้ างถาวรวัตถุ และจารึกพระธรรมค�ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าบนวัสดุตา่ ง ๆ ด้ วยความรัก
และหวงแหน โดยหวังสืบต่ออายุพระศาสนาให้
ยืนยาวสูอ่ นุชนรุ่นต่อไป
คัมภีร์ใบลานจัด เป็ นเอกสารโบราณประเภท
หนึง่ ที่ยงั คงพบเห็นได้ ตามวัด พิพิธภัณฑ์ หรื อ
หอสมุด คัมภีร์ที่ผา่ นการส�ำรวจแล้ วจะได้ รับการ
ขึ ้นทะเบียน มัดจัดเก็บในห่อผ้ าไว้ เป็ นอย่างดี แล้ ว
จะถูกรักษาไว้ ในหอไตรบ้ าง ในหีบคัมภีร์บ้าง ในตู้
กระจกบ้ างทัง้ นีเ้ พราะคัมภีร์ที่มีอายุเก่าแก่หลาย
ร้ อยปี นี ้ล้ วนอยูใ่ น สภาพที่เปราะบาง ต้ องได้ รับการ
ดูแลอย่างทะนุถนอมและระมัดระวังอย่างยิ่งการ
เก็บรักษามัดห่อ คัมภีร์ไว้ อย่างดีนนนั
ั ้ บเป็ นเรื่ องที่
ควรส่งเสริ มและน่าอนุโมทนา แต่ก็อาจท�ำให้ ผ้ ู
สนใจศึกษาเข้ าถึงตัวคัมภีร์โดยตรงได้ ไม่สะดวกนัก
อีกทังเมื
้ ่อมีวสั ดุอื่นๆ เข้ ามาแทนที่ เช่น หนังสือ
กระดาษหรื อคอมพิวเตอร์ คนรุ่นหลังจึงไม่คอ่ ยรู้จกั
คัมภีร์ใบลาน หลายท่านอาจไม่ทราบเลยว่าสมบัติ

หากเปรี ยบเทียบคัมภีร์ใบ
ลานกั บ หนั ง สื อ ที่ ใ ช้ กั น อยู่ ใ น
ปั จจุบนั
จะเห็นได้ วา่ มีสว่ น
ประกอบหลัก ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น
คือมีปกหน้ า ปกหลัง สัญลักษณ์
บอกหน้ าหนังสือ
การเรี ยง
ล�ำดับหน้ าและการเข้ าเล่ม จะ
ต่างกันที่วิธีการ วัสดุที่ใช้ และ
การเรี ยกชื่อที่ไม่เหมือนกัน
หนังสือใบลานจะไม่ใช้ ตวั เลขเรี ยงล�ำดับหน้ า แต่
จะใช้ อกั ษรแทน เรี ยกว่า "อักษรบอกอังกา" จารไว้ ที่
ตรงกึ่งกลางริ มซ้ ายด้ านหลังของใบลานแต่ละใบ
เพียงแห่งเดียวเท่านัน้
หน้ าแผ่นคัมภีร์ท�ำจากใบลานไม่ใช่กระดาษ
เหมือนทุกวันนี ้การเขียนอักษรลงบน แผ่นใบลาน
จึงต้ องใช้ การจารด้ วยเหล็กแหลมทังด้
้ านหน้ าและ
ด้ านหลัง มีเลขบอกล�ำดับหน้ า เรี ยกว่า “อักษรบอก
อังกา” เป็ นตัวอักษรตามพยัญชนะภาษาบาลีซงึ่ มี
อยูท่ งหมด
ั้
33 ตัว โดยจารไว้ ริมด้ านซ้ ายด้ านหลัง
ของใบลานแต่ละใบ
ใบลานที่ จ ารแล้ ว จะถูก มัด รวมเป็ นผูก โดย
ทัว่ ไปจะ นับ 24 ลานเป็ นเกณฑ์ เมื่อจารครบ 24
ลาน จะมัดรวมกันเรี ยกว่า “1 ผูก” หากเนื ้อหาที่จาร
ยาวเกินไป ก็จะขึ ้นผูกใหม่ คัมภีร์มดั หนึง่ จึงมี
จ�ำนวนผูกมากน้ อยต่างกัน บางเรื่ องอาจจบเพียง 4
ผูกแต่บางเรื่ องอาจยาวถึง 20-30 ผูกก็ได้ ผูก
สุดท้ ายพิเศษกว่าผูกอื่น ๆ เพราะโดยมากมีความ
ยาวเกิน 24 ลาน ส่วนที่เกินนับเป็ นจ�ำนวนลาน เช่น

www.kalyanamitra.org

๓๑

มี 28 ลาน เรี ยกว่า 1 ผูก 4 ลาน เป็ นต้ นเมื่อจะมัดใบลานรวมเป็ นผูกก็
จะใช้ “สายสนอง” คือ ไหมหรื อด้ ายเป็ นหูร้อยผูกใบลาน โดยร้ อยตามรู
ที่เจาะเอาไว้ ทางริ มซ้ ายเพียงข้ างเดียว เรี ยกว่า “ร้ อยหู” เมื่อจะอ่าน
คัมภีร์ก็คลายสายสนองออก และดึงเข้ าให้ แน่นสนิทเมื่ออ่านเสร็ จแล้ ว
๓๒

หนังสือเรื่ องหนึ่งมีหลายผูกรวมกันเป็ นคัมภี ร์หนึ่งหรื อมัดหนึ่ง
www.kalyanamitra.org
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เพื่อความแข็งแรงและสวยงาม เมื่อ
จัดเก็บจะมี “ไม้ ประกับ” ขนาบ 2
ข้ าง
เป็ นปกหน้ าและปกหลัง
ลักษณะเป็ นแผ่นไม้ รูปสี่เหลี่ยมผืน
ผ้ า กว้ างยาวเท่าใบลาน และหนา
ประมาณ 1-2 เซนติเมตร ส่วนใหญ่
ท�ำจากไม้ เนื ้อแข็ง เช่น ไม้ สกั ไม้
จันทน์ อาจมีการตกแต่งให้ สวยงาม
มีมากมายหลายประเภทเรี ยกตาม
ลักษณะของวัสดุที่ใช้ ในการตกแต่ง
เช่น ไม้ ประกับไม้ สกั ธรรมดา ไม้
ประกับแกะสลัก ไม้ ประกับประดับ
มุก ไม้ ประกับประดับเกล็ดหอย ไม้
ประกับประดับงา ไม้ ประกับประดับ
กระจก ไม้ ประกับลายทองจีน ไม้
ประกับทาสีแดง ไม้ ประกับรักทึบ
หรื อทารักด�ำ เป็ นต้ น
องค์ ป ระกอบหลัก ของคัม ภี ร์
ใบลานไม่ตา่ งจากหนังสือ
ใน
ปั จจุบนั เท่าใดนัก เพียงแต่ในยุค
สมั ย ที่ เ ทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ ยั ง ไม่
เฟื่ องฟูนนั ้ คนโบราณได้ สรรหา คัดเลือกวัสดุที่ดี
ที่สดุ เพื่อน�ำมาใช้ เก็บรักษาค�ำสอนอันทรงคุณค่า
ตังแต่
้ เลือกใช้ ใบของต้ นลาน ซึง่ เมื่อผ่านกรรมวิธี
แล้ วสามารถคงอยู่ได้ นานกว่าใบไม้ ชนิดอื่นมาจาร
ตัวอักษรลงไป เลือกใช้ ด้ายหรื อไหมชันดี
้ มาร้ อยรัด
ใบลานแต่ละใบให้ เป็ นผูกเป็ นมัด ไม้ ประกับที่น�ำ
มาแทนปกหน้ าและปกหลังก็ตกแต่งประดับประดา
ด้ วยวัสดุที่คงทน สิง่ เหล่านี ้สะท้ อนถึงภูมิปัญญา

ั้
บ
และความรักความศรัทธาของบรรพชนที่ตงใจเก็
รวบรวม รักษา และสืบทอดค�ำสอนในพระพุทธศาสนาให้ ลกู หลานได้ ศกึ ษา รักษา และสืบทอดต่อ
ไป..

๓๔
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ข้ อมูลจาก : Tipitaka (DTP)
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คัมภีรแ์ ห่สมบังตกษั
ต
ริ
ย
์
แ
ิ ห่งแผ่นดิน
เรี ยกว่า คัมภีร์ใบลาน
ฉบับราษฎร์ หรื อ ฉบับ
เชลยศักดิ์
แบบหน้ า ปกและ
ลวดลายสีสันขอบลาน
คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง
มีรูปแบบเฉพาะตัวและ
มี ชื่อเรี ยกต่างกันไป ซึง่
สามารถใช้ บอกยุคสมัยและรัชสมัยต่าง ๆ ได้

ประวัติศาสตร์ ของประเทศไทยมีสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยว
หลอมรวมจิตใจของชนชาวไทยมาอย่างยาว นาน
สถาบันทัง้ 3 ต่างเกื ้อหนุนค� ้ำจุนซึง่ กันและกัน จน
ท� ำ ให้ ป ระเทศชาติ อ ยู่ร อดเป็ นเอกราชมาได้ จ น
ปั จจุบนั พระมหากษัตริ ย์ไทยทุก พระองค์ตงแต่
ั ้ ครัง้
กรุงสุโขทัยจวบจนกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงนับถือและ
มีพระราชศรั ทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็ น
อย่างยิ่ง ทรงเป็ นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกเสมอ
มา และถือเป็ นราชธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ี่พระบาท
สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทุกพระองค์จะ
ทรงสร้ าง
คัมภีร์พระไตรปิ ฎกถวายเป็ นพุทธบูชา ฝากฝั งไว้ ใน
พระพุทธศาสนาให้ เป็ นสมบัติของแผ่นดินสมัยต้ น
กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครัง้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้ าฯ
ให้ มีการ
สังคายนาพระไตรปิ ฎก พระองค์และสมเด็จพระ  อนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรง
ประกาศต่อคณะสงฆ์วา่

ถ้ า เป็ นคัม ภี ร์ พ ระไตรปิ ฎกฉบับ ที่ ส ร้ างซ่อ ม
เพิ่มเติมฉบับของรัชกาลก่อนที่ขาด หรื อสูญหายไป
รูปสัญลักษณ์ประจ�ำรัชกาลก่อนจะอยูด่ ้ านซ้ ายของ
ใบลาน ส่วนรูปสัญลักษณ์ประจ�ำรัชกาลในขณะนัน้
ที่สร้ างขึ ้นมาใหม่จะอยูด่ ้ านขวาของใบ ลาน เช่น
พระไตรปิ ฎกฉบับรัชกาลที่ 4 สร้ างซ่อมฉบับใน
รัชกาลที่ 3 จะมีรูปสัญลักษณ์ประจ�ำรัชกาลที่ 3 อยู่
ทางด้ านซ้ ายและมีรูปสัญลักษณ์ประจ�ำรัชกาลที่ 4
อยูท่ างด้ านขวา

คัมภีร์ใบลานที่พระเจ้ าแผ่นดินทรงสร้ าง หรื อ
โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ าง รวมถึงคัมภีร์ที่พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางชันผู
้ ้ ใหญ่สร้ างขึ ้น เรี ยกว่า
คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง หรื อฉบับของหลวง ส่วน
คัมภีร์ใบลานที่พระภิกษุ สงฆ์ หรื อราษฎรสร้ างขึน้

พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยทุก พระองค์ ท รงสร้ าง
คัมภีร์ใบลานเพื่อบันทึกรักษาค�ำสอนแห่ง องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจนถือปฏิบตั ิเป็ นราช
ประเพณีอนั ดีงามสืบมา ประเทศไทยของเราในวัน
นี ้จึงยังคงมีพระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่งเรื อง ด�ำรง

นอกจากนี ้คัมภีร์พระไตรปิ ฎกฉบับหลวงจะมี
ลักษณะเฉพาะ คือ จะเขียนรูปสัญลักษณ์ประจ�ำ
รัชกาลให้ ปรากฏอยูใ่ นใบรองปก
ซึง่ สามารถ
จ�ำแนกได้ 2 แบบ คือ ถ้ าเป็ นคัมภีร์พระไตรปิ ฎก
ฉบับที่สร้ างส�ำหรับรัชกาลนันๆ
้
รูปสัญลักษณ์
ประจ�ำรัชกาลจะอยูท่ ี่ด้านขวาและซ้ ายของใบลาน
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มั่นคงเป็ นปิ่ นแก้ วของประเทศได้ ด้วยพระบารมี
แห่ง สถาบันพระมหากษัตริ ย์ และบูรพมหา   
กษัตราธิราชเจ้ าแห่งแผ่นดินสยามทุก ๆ พระองค์
้ อดีตถึงปั จจุบนั ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่ทรงเป็ นองค์
ตังแต่
เอกอัครศาสนูปถัมภก ดังพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช พระเจ้ ากรุงธนบุรี
ว่า

ก่องแก้ ว วีระประจักษ์ และวิรัตน์ อุนนาทร-      
วรางกูร.
คัมภีร์ใบลานฉบับหลวงในสมัย
รัตนโกสินทร์ .
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๖.
ข้ อมูลจาก : Tipitaka (DTP)

ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมท�ำบุญบ่อยๆ
แม้จะท�ำทีล่ ะเล็กทีล่ ะน้อย แต่ควรท�ำบ่อยๆ
เพราะสามารถก�ำจัดมลทินของตนได้
เหมือนช่างทองก�ำจัดสนิมทอง ฉะนั้น
(พุทธพจน์)
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ติ ดต่อสอบถามโทร.02-831-1774
www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
www.kalyanamitra.org

