www.kalyanamitra.org

๒

www.kalyanamitra.org

สารบัญ
4 ............... ข่าวบุญต่างประเทศ
“วัดภาวนาปาล์มบีช จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์”
6 ............... ข่าวบุญในประเทศ
“โครงการบวชพระวัดพระธรรมกาย”
8 ............... กว่าจะเป็นธุดงค์ธรรมชัย
“เบื้องหลังเส้นทางพระธุดงค์”
12 ............... โครงการธุดงค์
“ปลื้มไปกับธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3”
17 ............... ความประทับใจของพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ
“พระนิตย์ วํสทีโป”
19 ............... ความประทับใจของพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ
“พระกิตติพงษ์ ฉนฺทธมฺโม”
21 ............... ความประทับใจของพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ
“พระสมพงษ์ ภาสกโร”
23 ............... ธรรมะเพื่อประชาชน
“เปลี่ยนความโกรธเป็นความเข้าใจ”
29 ............... ความรัก..คืออะไร
“รู้จักความรักสักนิด.. ก่อนคิดจะ..รัก..สักครั้ง”
31 ............... พระบรมธาตุ
“บทบาทและความส�ำคัญของเจดีย์พระบรมธาตุ”
33 ............... ธรรมะเพื่อประชาชน
“พระสุภูติเถระ”
36 ............... ธรรมะเพื่อประชาชน
“พระสุภูติเถระ”
39 ............... ธรรมะเพื่อประชาชน
“พระมหากัจจายนเถระ”
www.kalyanamitra.org

๓

Dhamma TIME

ข่าวบุญต่างประเทศ

วัจัดดงานวัภาวนาปาล์
ม
บี
ช
นมหาปูชนียาจารย์

วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริ กาจัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์ และพิธีทอดผ้ าป่ าเพื่อสร้ างวัด
๔

www.kalyanamitra.org

วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริ กาจัด
งานบุญวันมหาปูชนียาจารย์ และพิธีทอดผ้ าป่ า
เพื่อสร้ างวัด
ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ ร่วมกัน
สวดมนต์ ปฏิบตั ธิ รรมกลัน่ ใจใสๆ เพื่อเป็ นภาชนะ
รองรับบุญใหญ่ จากนันเป็
้ นพิธีถวายยานพาหนะ
แก้ ว โดยมีประธานกล่าวค�ำถวายคือ กัลยาณมิตร
ปราณี โควิ่น และกัลยาณมิตรมาลี แดง ส่วนพิธี
ถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทาน
มีกลั ยาณมิตร
ณัญญมาศ แฮช และกัลยาณมิตรอ�ำภวรรณ คูหาศักดิ์
น�ำกล่าวค�ำถวาย ส่วนสาธุชนร่วมกัน
ตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผ้ เู ป็ นเนื ้อนาบุญ ก่อนที่จะ
ถวายภัต ตาหารเพลที่ ไ ด้ จัด เตรี ย มมาจากบ้ า น
อย่างประณีต
ส่วนภาคบ่ายเป็ นพิธีสกั การะบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) คุณ
ยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุก ส�ำแดงปั น้
และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ โดยมี

กัลยาณมิตรปราณี โควิ่น เป็ นผู้แทนอัญเชิญกรวย
สักการะ กัลยาณมิตรมาลี แดง และกัลยาณมิตร
พัชรา กาสินพิลา เป็ นผู้แทนอัญเชิญพานดอกไม้
จากนันเป็
้ นพิธีถวายปั จจัยร่วม บุญหล่อรูปเหมือน
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ด้ วยทองค�ำ
โดยมีประธานกล่าวค�ำถวายคือ
กัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สนั และกัลยามิตรจิราณี
เทเลอร์ ต่อมาจึงเป็ นพิธีทอดผ้ าป่ าสร้ างวัด โดยมี
กัลยาณมิตรอัครภัค ทราน และกัลยาณมิตร
สมบูรณ์ นาคหนุน เป็ นประธานน�ำกล่าวค�ำถวาย
ผ้ าป่ า ส่วนพิธีถวายเทียน มาฆประทีป มี
กัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สนั และกัลยาณมิตร
บังอร ศรี วงค์ชยั เป็ นประธานน�ำกล่าวค�ำถวาย
จากนัน้ ผู้มีบุญทุกท่านได้ ร่วมกันถวายเทียนมาฆประทีปและถวายปั จจัยกองทุน ต่างๆ แด่ประธาน
สงฆ์ ด้ วยความปลื ้มปี ติในบุญกันทุกคน
ข่าว DMC NEWS
ประจ�ำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
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โครงการบวช

ของวัดพระธรรรมกาย

โครงการ				

โครงการบวชพระรุน
่ เข้าพรรษา
รุน
่ ภาคฤดูรอ้ น บวชพระนานาชาติ
บวชสามเณร อบรมธรรมทายาทชาย-หญิง

ระยะเวลาการอบรม

สถานที่

อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป
ทุกหมูบ่ ้ านทัว่ ไทย
อุปสมบทหมู่ เข้ าพรรษา 100,000 รูป
ทุกหมูบ่ ้ านทัว่ ไทย

อบรม 26 มี.ค. - 14 พ.ค.2557
รวม 49 วัน
เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน

ณ วัดที่เป็ นศูนย์อบรม
ประจ�ำอ�ำเภอทัว่ ประเทศ
ณ วัดที่เป็ นศูนย์อบรม
ประจ�ำอ�ำเภอทัว่ ประเทศ

อบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่
ระดับอุดมศึกษา โครงการ 1

เริ่ มอบรม 18 มี.ค. - 18 พ.ค.2557

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท
อาคารแจ่มจันทร์

อบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่
ระดับอุดมศึกษา โครงการ 2

เริ่ มอบรม 23 มิ.ย. - 10 ส.ค.2557

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท
อาคารแจ่มจันทร์

อุปสมบทหมูบ่ ชู าธรรม 129 ปี
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

เริ่ มอบรมกันยายน ถึงพฤศจิกายน

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

อุปสมบทหมูธ่ รรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 70 ปี
พระเทพญาณมหามุนี

อบรมวันที่ 18 มีนาคม ถึง 18
พฤษภาคม พ.ศ.2557 (รวม 62 วัน)

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

อุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 105 ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์
ขนนกยูง

อบรมระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (รวม 45 วัน)

สามเณรยุวชนรอบวัด ปี 5

อบรมช่วงปิ ดเทอมตุลาคม

ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท

โครงการอบรมสามเณร
"หน่อแก้ วเปรี ยญธรรม"

6 เมษายน - 3 พฤษภาคม
พ.ศ.2557

ณ อาคารแก้ วดวงบุญ

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
ภาคฤดูร้อน

อบรมช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนพฤษภาคม

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง

อบรมช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนพฤษภาคม
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ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

การบวชจะเป็ นการช่ ว ยทะนุ บ� ำ รุ ง พระพุ ท ธ
ศาสนา และมีสว่ นส�ำคัญที่จะท�ำให้ ประเทศไทยของ
เราเป็ นดินแดนแห่งสันติสขุ อันเกิดจาก พุทธธรรม อีก
ทังยั
้ งเป็ นโอกาสอันดีที่ผ้ บู วชทุกท่าน
จะได้ ฝึกฝน
อบรมตนเอง เพื่อให้ เป็ นพระแท้ ตามพระธรรมวินยั
เปี่ ยมด้ วยศีล สมาธิและปั ญญา ซึง่ ถือเป็ นการใช้ วนั
เวลาอย่างคุ้มค่าและมีความหมายต่อการเกิดมาเป็ น
มนุษย์ อย่างยิ่ง ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เคยตรัสไว้
ว่า "ชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีศีล มีสมาธิ ยังประเสริ ฐ
กว่าชีวิตตังร้้ อยปี ของผู้ทศุ ีล ไร้ สมาธิ"
อานิสงส์ ของการบวช
1.เป็ นผู้ร้ ูจกั บริ หารเวลา คือรู้จกั ใช้ เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ เรี ยกว่า ความเป็ นผู้ร้ ูกาล ซึง่ เป็ น
คุณธรรมข้ อหนึง่ ที่ท�ำให้ เป็ นสัปบุรุษ
2.แม้ ชว่ งเวลาจะสัน้ แต่ถ้าลงปฏิบตั อิ ย่างจริ งจัง
ก็จะได้ รับความสุขสงบจากการบ�ำเพ็ญสมณะธรรม
3.มีโอกาสได้ ศกึ ษาหลักธรรม ซึง่ น�ำไปใช้ ควบคู่
กับความรู้ทางโลก ให้ ได้ ใช้ ความรู้ ในทางที่ถกู ที่ควร
4.ได้ ฝึกวินยั และเข้ าใจวัฒนธรรมในการอยู่ร่วม
กันเป็ นหมูค่ ณะ
ถ้ าตังใจฝึ
้ กฝนอบรมตนเองอย่าง
จริ งจัง ต่อไปจะเป็ นคนรักระเบียบวินยั
5.ได้ ฝึกสมาธิ ท�ำจิตให้ สงบ ซึง่ เป็ นผลดีตอ่ การ
เรี ยนและการท�ำงานต่างๆ
6.เกิดความปลื ้มปี ติยินดีที่ได้ ท�ำความดี ซึง่ ความ
ปี ตินี ้เองที่จะเป็ นเครื่ องหล่อเลี ้ยงหัวใจอยูเ่ สมอ
7.ท�ำให้ มีความอดทน ไม่หวัน่ ไหวต่ออุปสรรคใดๆ
8.ท�ำให้ ร้ ูจกั ตนเอง คือรู้วา่ ตนเองมีความรู้ความ
สามารถคุณธรรมแค่ไหน เพียงใด เพื่อที่จะได้ พฒ
ั นา
ปรับปรุง ตนเองให้ ดียิ่งขึ ้น
9.ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นผู้ เริ่ ม ถากถางหนทางไปพระนิพพาน
10.ผู้บ วชย่ อ มได้ โ อกาสในการสั่ง สมเนกขัม ม
บารมี (คือบารมีที่เกิดจากการออกบวช) ตามรอยบาท
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
11.ผู้บวชย่อมได้ บญ
ุ ใหญ่ที่จะช่วยปิ ดอบาย เปิ ด
หนทางสวรรค์และพระนิพพาน ติดตัวไปยาวนาน ถึง
64 กัป
12.ผู้ บวชและผู้ สนั บ สนุ น การบวชย่ อ มได้

อานิสงส์ (ผลที่ได้ จากการท�ำความดี) คือ เป็ นผู้มี
ปั ญญา มีสมั มาทิฐิ สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และอริ ยทรัพย์ และได้ เกิดในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเจริ ญ
รุ่งเรื อง ไปนับภพนับชาติไม่ถ้วน
13.สัง คมและประเทศชาติ เ กิ ด ความสงบสุข
ร่มเย็น ผ่านพ้ นปั ญหาไปสูค่ วามเจริ ญรุ่งเรื องได้ อย่าง
เป็ นอัศจรรย์
14.สร้ างผู้น�ำทางศีลธรรมให้ เกิดขึน้ ทั่วแผ่นดิน
ไทย จะได้ ชว่ ยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาลนาให้ อยูค่ ู่
ชาติไทยและโลกใบนี ้ไปตราบนาน เท่านาน
15.สร้ างความสมัครสมานสามัคคีให้ เกิดขึ ้นแก่
พุทธบริ ษัท 4 ทังแผ่
้ นดินไทย เพื่อให้ ทกุ ภาคส่วนมี
บทบาทในการฟื น้ ฟูศีลธรรม และพัฒนาท้ องถิ่นได้
อย่างยัง่ ยืนสืบไป
้
ยตั ิและภาคปฏิบตั ิ
การอบรมศีลธรรมทังภาคปริ
เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับวัดพระธรรมกาย
เพราะ
วัตถุประสงค์ของการสร้ างวัดพระธรรมกาย ก็คือ "การ
สร้ างวัดให้ เป็ นวัด สร้ างพระให้ เป็ นพระ และสร้ างคน
ให้ เป็ นคนดี" ซึง่ โครงการส่วนใหญ่ได้ รับความสนใจ
และได้ รับความร่วมมือจากผู้คนเป็ นอันมาก แม้ วา่ ใน
ปั จจุบนั นี ้ หลาย ๆ คนจะมีทศั นะว่า ศาสนธรรม ค�ำ
สอนเป็ นเรื่ องที่ไม่นา่ สนใจก็ตาม แต่โครงการ ต่าง ๆ
ที่ทางวัดจัดขึน้ ช่วยพิสจู น์ ให้ เห็นว่าพระพุทธธรรมค�ำ
สอนมิใช่เป็ นเพียงความ รู้ที่อยูใ่ นต�ำรา แต่สามารถน�ำ
มาปฏิบตั แิ ละก่อให้ เกิดประโยชน์ได้ ทกุ กาลสมัย
โครงการของวัดพระธรรมกายที่ได้ รับความสนใจ
จากผู้คนมากที่สดุ โครงการหนึง่
ก็คือ โครงการ
อุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมูบ่ ้ านทัว่ ไทย ซึง่ เป็ น
โครงการที่จดั อย่างต่อเนื่อง ปี ละ 2 ครัง้ ในภาคฤดูร้อน
และในฤดูกาลเข้ าพรรษา ซึง่ โครงการนี ้ถือเป็ นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสมที่สดุ
เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และความ
ก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี โดยอาศัยหลักความก้ าวหน้ า
ทางวัตถุควบคูไ่ ปกับความเจริ ญทางด้ านจิตใจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-831-1234
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Dhamma TIME
กว่าจะเป็น

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3

เบือ้ งหลังเส้นทางพระธุดงค์
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

ใครที่ ไ ด้ ม าโปรยดาวรวยบนเส้ น ทางพระผู้
ปราบมาร ก็คงจะอดตืน่ เต้ นและชืน่ ชมไม่ได้ เพราะ
ทุก ครั ง้ ที่ ไ ปถึ ง จะเห็ น ที ม อาสาสมัค รช่ ว ยกัน จัด
เตรียมสถานที่ ทังดอกไม้
้
เสือ่ สาด แถมพื ้นก็ยงั
สะอาด มองไปทางไหนก็สบายอ๊ กสบายใจ๋ แล้ วพอ
ไปถึงจุดหมายในแต่ละวัน ก็ยงั มีสถานทีร่ องรับ
คณะพระธุดงค์ที่เรี ยบร้ อยเป็ นระเบียบน่าเลื่อมใส
ซึง่ ทังหมดทั
้
งมวลก็
้
เกิดจากความทุม่ เทด้ วยหัวใจรัก
บุญแบบสุดๆ ของเหล่าทีมงานอาสาสมัครหลายๆวี
ร่วมกัน ซึง่ บุญใหญ่ๆ อย่างนี ้ใครๆ ก็อยากเอาค่ะ
้ ทมี V-M.O.S. (Volunteer Monk
โดยเริ่มตังแต่
On Site) หรือเรียกสันๆ
้ ว่า วี-มอส จะเตรียมสถาน
ทีพ่ กั ค้ าง ทีจ่ ะคอยดูแลพระธุดงค์ตงแต่
ั ้ ตนื่ นอนจน
กระทัง่ จ�ำวัตร
รวมถึงเรี่ยวแรงแข็งขันจากทีม
อุปัฏฐากแก้ ว ทีค่ อยดูแลอ�ำนวยความสะดวกให้ กบั
พระธุดงค์ตลอดเส้ นทาง เพือ่ ให้ ทา่ นเดินทางจนกว่า
จะถึงจุดหมายในแต่ละวัน แบบไม่ขาดตกบกพร่อง
เลย
และตลอดเส้ นทางเดินธุดงค์ชว่ ยเหลือพระ
ธุดงค์ V-Clean ออกมาท�ำความสะอาดล่วงหน้ า 1
วันทังบนบกและในน�
้
้ำตลอดเส้ นทาง (ท�ำความ
สะอาดคลองในวันทีม่ พี ธิ ีลอยกระทงธรรม) ตามมา
ด้ วย V-Care ทีจ่ ะเข้ ามาเก็บรายละเอียดความ
สะอาดของพื ้นทีห่ น้ างานเป็ นครัง้ สุดท้ าย ก่อนทีพ่ ระ
จะเดินธุดงค์มาถึงในวันนันๆ
้ จากนัน้ V-Mat ก็จะขับ
รถน�ำเสือ่ มาลงในพื ้นที่ และ V-Give จะขับรถน�ำดาว
รวยมาวางเรียงบนเสือ่ ต่อไป หลังจากทีพ่ ระธุดงค์
เดินทางผ่านไปแล้ วก็จะมี V-Clear คอยเก็บเพชร
พลอยตลอดเส้ นทาง
ทุกๆ ภารกิจทีไ่ ด้ พดู ถึงนัน้ แต่ละคนจะต้ อง
สวมหัวใจเพชร ท�ำอย่างต่อเนือ่ งทุกวันไม่หยุดเลย
ค่ะ แต่เนือ่ งมาจากว่าเราไม่ได้ มรี ่างกายเป็ นหุน่ ยนต์
๘

V-Clean ก�ำลังท�ำความสะอาดถนนล่วงหน้ าก่อนที
พระธุดงค์จะมาถึงล่วงหน้ า 1 วัน พร้ อมทุกภารกิจ
ทังทางบก
้
และทางน� ้ำ

เพราะฉะนัน้ จึ ง ต้ อ งมี ที ม คุณ หมอพยาบาลเป็ น
หน่วยสนับสนุนใจดี ทีเ่ รียกว่าทีม V-Health น�ำรถ
ปฐมพยาบาลออกเคลื่อนที่และมีจดุ ปฐมพยาบาล
ณ จุดพักค้ างทุกแห่งด้ วย
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V-Clean อยูท่ ไี่ หนทีน่ นั่ สะอาดค่ะ

อุปัฏฐากแก้ วคอยดูแลให้ ความช่วยเหลือ
พระธุดงค์ตลอดเส้ นทาง

V-GIVE น�ำดอกดาวรวยมาวางเตรียมพร้ อม
ต้ อนรับพระธุดงค์

สุดท้ ายแต่ไม่ท้ายสุดทีเ่ ราอยากจะกล่าวถึงนัน้
คือ ทีมวีอกี ทีมหนึง่ ทีค่ อยสร้ างความสุข ให้ แก่
สาธุชนตลอด 27 วัน ทีผ่ า่ นมาได้ เป็ นอย่างดี นัน่ คือ
V-Happyห้ องแห่งความสุขเคลือ่ นที่ มารอสาธุชน
จนถึงที่ ทังระหว่
้
างทางและปลายทางค่ะ
ป้านิม่ หนึง่ ในทีมงาน V-Happy กล่าวว่า ป้า
เป็ นปลื ้ม ภูมใิ จและก็มคี วามสุขมากทีไ่ ด้ มาร่วมบุญ
ใหญ่ครัง้ นี ้ มีธดุ งค์ธรรมชัยกีค่ รัง้ ๆป้าก็ไม่เคยพลาด
เลย พอได้ มาดูแลเรื่องความสะอาดของ V-Happy
ได้ เห็นสาธุชนทีเ่ ข้ ามาใช้ กม็ คี วามสุข และพระทีเ่ ข้ า
มาใช้ กม็ คี วามสุข น้ องๆทีม่ าร่วมงานทุกคนก็มคี วาม
สุข ท�ำให้ ป้าจึงเกิดอาการแฮปปี เ้ ลยค่ะ หลายๆ คนก็

ชมว่าห้ องน� ้ำสะอาดนะ หอมมากเลย แถมยังสวย
มากระดับโรงแรมเลยนะเนีย่ เราผู้ได้ ดแู ลหน้ าทีต่ รง
นัน้ ได้ ฟังก็ปลื ้มมีก�ำลังใจทีจ่ ะรับหน้ าทีต่ อ่ ไปเลยค่ะ
ดร. สุกญ
ั ญา รักษาค�ำ หรือ ป้าเม้ าท์ และ
สาธุชนผู้มบี ญ
ุ จากจังหวัดพิษณุโลก วันนี ้ขอมาเม้ าส์
ว่า ไม่ได้ มาท�ำหน้ าทีโ่ ปรยดาวรวยเพียงอย่างเดียว
นะคะ แต่พวกเรายังมาท�ำหน้ าทีเ่ ป็ น V-Clean อีก
ด้ วย เพราะจ�ำค�ำทีพ่ ระเดชพระคุณหลวงพ่อเคย
บอกไว้ วา่ เสือ่ ทุกผืนทีพ่ ระธุดงค์เดินเหยียบย�ำ่ เป็ น
พันๆรูปนัน้ มีคณ
ุ ค่ามากมายมหาศาลใครได้ เก็บ
กวาดท�ำความสะอาด ผิวก็จะสวย สิวฝ้าก็จะไม่มี
ป้าเลยอยากได้ บญ
ุ นี ้ด้ วย มือของเราก็จะเป็ นมงคล
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V-Health ทีมคุณหมอพยาบาลเป็ นหน่วยสนับสนุนใจดี

รับบุญด้ วยใจใสๆ คุณแฮปปี ้ เราก็แฮปปี ค้ ะ่

เพราะได้ เก็บกวาดกลีบดาวรวยทุกกลีบที่ร่วงอยูบ่ น
เสือ่ และถนน ท�ำให้ ทกุ อย่างสะอาดสดใส ไปนัง่ โปรย
อยูห่ น้ าร้ านใคร เราเก็บท�ำความสะอาดให้ เรียบร้ อย
เขาเองก็ปลื ้ม เราเองก็ปลื ้ม ทุกคนปลื ้ม และทุก
อย่างก็เป็ นบุญกุศลทังหมดเลยค่
้
ะ
กัลฯ สถาพร ศรีธรรมา กล่าวว่า ทีม V-Care ได้
มาถึงสถานที่ที่พระธุดงค์จะเดินผ่านก่อนใครเลยนะ
ครับ เราจะกวาดถนนให้ สะอาดทีส่ ดุ ไม่ให้ มเี ศษหิน
กรวด เศษแก้ วต่างๆ ทีด่ ไู ม่เป็ นมิตรต่อเท้ าทังสอง
้
ของพระธุดงค์ ท�ำให้ ทกุ คนทีม่ ารับบุญนี ้ มีความ
ปลื ้มประทับใจกันมาก ทุกคนคิดเสมอว่า เราได้ ทำ�
หน้ าทีเ่ ป็ นตัวแทนของคุณครูไม่ใหญ่ ได้ รักษาดูแลใจ
ของทุกๆคน ไม่วา่ จะเป็ นพระธุดงค์ สาธุชนทีม่ า
ต้ อนรับ หรือชาวบ้ านทีอ่ ยูใ่ นบริเวณโดยรอบ และ
หลังจากทีไ่ ด้ ใช้ เส้ นทางนันแล้
้ ว เราก็ยงั ตามเก็บ
กวาดให้ สะอาดเอีย่ มอ่อง แม้ เราจากไปแล้ วชาวบ้ าน
ก็ยงั ประทับใจ นีก่ เ็ ท่ากับเราเก็บขยะในใจของชาว
บ้ านให้ หมดไปด้ วยครับ นีก่ เ็ ป็ นหน้ าทีข่ อง V-Care
ดังสโลแกนทีต่ งเอาไว้
ั้
วา่ V-Care แคร์ ทกุ สิง่ ทุกย่าง
ก้ าวตลอดเส้ นทางพระธุดงค์ครับ

ดร. สุกญ
ั ญา รักษาค�ำ หรือ ป้าเม้ าท์ (คนกลางหน้ าสุด)
และสาธุชนผู้มบี ญ
ุ จากจังหวัดพิษณุโลก

พระภาคภูมิ ติกขฺ ปญฺโญ หัวหน้ าดูแลงานปู
เสือ่ V-Mat กล่าวว่า ทุกครัง้ ทีพ่ วกเราท�ำหน้ าทีจ่ ะนึก
เสมอว่า ครัง้ หนึง่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าสมัยทีเ่ ป็ น
สุเมธดาบส ก็ยงั เคยทอดกายต้ อนรับพระสัมมาสัม๑๐
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กัลฯ จุฬาลักษณ์ ประพาฬ หรือ ป้านิม่
หนึง่ ในทีมงาน V-HAPPY “มีธดุ งค์ธรรมชัย
กีค่ รัง้ ๆ ป้าก็ไม่เคยพลาดเลย”

V-Care ดังสโลแกนทีต่ งเอาไว้
ั้
วา่ V-Care แคร์ ทกุ สิง่ ทุกย่างก้ าว ตลอดเส้ นทางพระธุดงค์

พวกเรา V-Mat ทุกย่างก้ าวเราดูแล

พระภาคภูมิ ติกขฺ ปญฺโญ
หัวหน้ าดูแลงานปูเสือ่ V-Mat
V-Care เก็บทุกรายละเอียด
ความสะอาด

V-Mat รับบุญท�ำหน้ าทีด่ แู ลเรื่องเสือ่
ตลอดเส้ นทางธุดงค์ธรรมชัย

พุทธเจ้ า และหมูส่ าวกทังหลาย
้
ให้ เดินเหยียบบน
ร่างท่านไป แม้ ในวันนี ้จะไม่ใช่ภาพนันเสี
้ ยทีเดียว แต่
แค่หลวงพีไ่ ด้ มโี อกาสปูเสือ่ ให้ พระธุดงค์ถงึ 1,129
รูป เดินผ่าน ความปลื ้มก็บงั เกิดขึ ้นมาในใจอย่าง
ท่วมท้ นแล้ ว ทุกย่างก้ าวของพระธุดงค์ทเี่ ดินผ่านไป
หลวงพีก่ ม็ คี วามปลื ้มตลอดทุกผืนเลยครับ

และลูกๆผู้น�ำบุญทุกๆ
ท่าน ผลบุญเป็ นของ
ทุกท่าน ผลงานเป็ น
ของทุกคนจ้ า ต้ อง
กล่าวค�ำว่า ขอบคุณที่
ช่วยกันมาตลอด

งานบุญอันยิง่ ใหญ่นี ้ส�ำเร็จได้ ด้วยลูกๆ ทุกๆ วี
www.kalyanamitra.org

กัลฯ สถาพร ศรีธรรมา
หัวหน้ าทีม V-CARE
๑๑

Dhamma TIME
เรียบเรียงจาก
รายการ ข้อคิดรอบตัว

ปลืม้ ไปกับธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3

โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ชว่ ยเจ้ าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ธุดงค์ธรรมชัย ปี นี้ เป็ นปี ที่ 3 แล้ว มีการ
ปรับเปลีย่ นหรือเปลีย่ นแปลงอะไรไปบ้าง?
กระบวนการในการจัดการทังหมดของการเดิ
้
น
ธุดงค์ในครัง้ ที่ 3 นี ้ก็จะลงตัวมากยิง่ ขึ ้น พระภิกษุ
ทีม่ าเดินธุดงค์ธรรมชัยก็มคี วามตังใจเพิ
้ ม่ มากขึ ้นทุก
ปี ฝึ กตัวเองอย่างเข้ มข้ น สิง่ เหล่านี ้เป็ นการพัฒนา
ปรับปรุงทีส่ ำ� คัญ
วัดของเราตอนเริ่มสร้ างใหม่ๆ มีการเดินธุดงค์
บ้ างหรือไม่คะ แล้ วบรรยากาศการเดินธุดงค์ชว่ ง
แรกๆ ของวัดพระธรรมกายเป็ นอย่างไรบ้ างคะ ?
เจริญพร เมือ่ เรามีการขยายพื ้นทีอ่ อกมา 2000
ไร่ ท�ำให้ สามารถรองรับการอบรมพระภิกษุธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รวมถึงในช่วงเข้ าพรรษาได้ ดัง
นัน้ จึงเริ่มมีการเดินธุดงค์อย่างเป็ นทางการครัง้ แรก
เมือ่ ปี พ.ศ.2530 เป็ นเวลา 26 ปี มาแล้ ว อบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนเสร็จแล้ ว ช่วงท้ ายก็จะพอธรรมทายาทธุดงค์ไปเขาใหญ่
ปี พ.ศ.2531 ก็เดินจากเขาใหญ่มาวัดพระธรรมกาย โดยเฉลีย่ ก็วนั ละ 1 โยชน์ คือ 16 กิโลเมตร

แต่กข็ ึ ้นอยูก่ บั จุดพักระหว่างทางทีเ่ หมาะสมด้ วย ดัง
นันบางวั
้
นจึงอาจเป็ น 18 กิโลเมตร 20 กิโลเมตร หรือ
23 กิโลเมตรบ้ าง แต่ตอนนันเดิ
้ นเพียงแค่ 7 วัน
เท่านันเอง
้
ประมาณ 100 กิโลเมตรกว่าๆ จากเขา
ใหญ่มาวัด เรียกว่าได้ ประโยชน์มากทังพระที
้
เ่ ดิน
ธุดงค์เอง ทังการเผยแผ่
้
ธรรมะให้ กับญาติโยมด้ วย
แต่ละวันทีพ่ กั ตามวัดตามโรงเรียนบ้ าง เราจะเลือก
สถานที่ที่มีที่ทางกว้ างขวางมากพอที่จะรองรับพระธุดงค์ทงหมดได้
ั้
ญาติโยมก็มาท�ำบุญ มาถวาย
ภัตตาหาร มาฟั งเทศน์ฟังธรรมกันเป็ นจ�ำนวนมาก
มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ต้ องเดิน 23 กิโลเมตร เดิมตังใจว่
้ า
จะเดินทีเดียวจนถึงทีห่ มายปลายทาง โดยออกตังแต่
้
เช้ ามืด ไม่พกั เลย แต่ปรากฏว่ามันไกล จึงตัดสินใจ
กะทันหันว่าต้ องมีจดุ พักระหว่างทางเพิม่ ขึ ้นมา มี
เวลาเตรี ย มการหาจุด พัก เพี ย งแค่ ป ระมาณครึ่ ง
ชัว่ โมงเท่านัน้ จึงส�ำรวจข้ างหน้ าว่ามีตรงไหนทีพ่ อ
พักส�ำหรับพระ 500 รูปได้ พบว่าข้ างหน้ ามีสวนผล
ไม้
จึงขออนุญาตกับเจ้ าของสวนผลไม้ วา่ มีพระ
ธุดงค์ 500 รูป จะมาพักชัว่ คราวได้ หรือไม่ เจ้ าของ
สวนเต็มใจมาก มีปีตมิ าก บอกว่าด้ วยความยินดี
เป็ นบุญเป็ นกุศล และได้ ตามคนในบ้ านออกมาช่วย
กันคลีซ่ าแลนทีเ่ ขามีไว้ สำ� หรับคลุมผลไม้ เอาออก
มาคลีเ่ ตรียมพื ้นที่ ใช้ เวลาเพียงแค่ครึ่งชัว่ โมง พวก
เขาก็เตรียมปูซาแลนไว้ รอรับพระธุดงค์ทงั ้ 500 รูปไว้
เรียบร้ อยแล้ ว และยังมีการจัดหาน� ้ำแข็ง และน� ้ำ
หวาน น� ้ำอัดลมต่างๆ มาถวายพระทังหมด
้
500 รูป
ด้ วย มีพระธรรมทายาทของเราได้ เขียนความรู้สกึ
เอาไว้ วา่ "ผมถึงกับน� ้ำตาซึม นึกถึงตัวเอง สมัยก่อน
บวช เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัย ครอบครัวมีฐานะ
เทียบแล้ วดีกว่าชาวบ้ านสวนนี ้มาก แต่ยงั ไม่เคยคิด
จะท�ำบุญอย่างชาวบ้ านสวนนี ้เลย"

๑๒
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ญาติโยมนัง่ รอเป็ นชัว่ โมงๆ แต่เขาก็ส้ กู นั

ชาวบ้ านสวนนี ้ทราบข่าวกะทันหัน รู้ลว่ งหน้ า
แค่ครึ่งชัว่ โมงก็ยงั เตรียมรับพระธุดงค์กนั ขนาดนี ้ ไม่
ได้ เตรียมรับธรรมดา ยังมีการเตรียมน� ้ำมาถวายพระ
หมดทัง้ 500 รูปด้ วย ปกติชาวบ้ านสวน ถ้ าจะซื ้อน� ้ำ
อัดลมกินเอง ยังต้ องคิดก่อน เพราะมันแพง กลัว
เปลืองเงิน แต่เมือ่ พระมา 500 รูปกลับยินดี ซื ้อมา
ถวายด้ วยความเต็มอกเต็มใจ
ท�ำให้ พระธรรม
ทายาทได้ ข้อคิดว่า เมือ่ กลับไปแล้ วจะตังใจท�
้ ำนุ
บ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้ มากยิง่ ขึ ้น
ย�ำ่ ไปบนผืนแผ่นดินไทยด้ วยเท้ า กับนัง่ รถไป ก็
ไม่เหมือนกัน นัง่ รถไปเขาใหญ่ ใช้ เวลาแค่ชวั่ โมง
กว่าๆ ก็ถงึ แล้ ว แต่เดินใช้ เวลา 7 วัน แต่ระหว่างเดิน 7
วันจะรู้จกั แผ่นดินไทยดีกว่า แจ่มกระจ่าง ได้ ฝึกตัว
เองด้ วย แล้ วก็ถอื ว่าเป็ นการเผยแผ่ธรรมทางอ้ อมอีก
ด้ วย เจริญพร
พระทีเ่ ดินธุดงค์ในครัง้ นี ้
อย่างไรบ้ าง?

ท่านเตรียมตัวเตรียมใจ

ท่านตังใจมากๆ
้
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ธัมมชโยท่าน เอาจริง ตังแต่
้ ปีแรกแล้ ว หลวงพ่อท่าน
บอกว่าญาติโยมทีม่ ารอรับพระธุดงค์ พวกเขามา
ด้ วยความตังใจ
้ ทังโยมในละแวกนั
้
น้ ออกมาจาก
กลางทุง่ กลางสวนมารอรับพระธุดงค์ ญาติโยมบาง
ส่วนมาจากต่างจังหวัด จากกรุงเทพฯ ตังใจดั
้ นด้
้ น
เดินทางมารอรับพระธุดงค์ ตากแดดก็ส้ ู บางคนขับ
รถเก๋งมาถึงก็จอดรอรับพระธุดงค์ รอครึ่งชัว่ โมงก็มี

แดดช่ ว งบ่ า ยสองบ่ า ยสามก็ เ อาเรื่ อ งเหมื อ นกัน
จนกว่าพระเดินผ่านไปอีก จนกว่าพระจะเดินหมด
ทุกรูปก็ผา่ นไปอีกครึ่งชัว่ โมงกว่าๆ เพระฉะนันโยมนั
้
ง่
รอเป็ นชัว่ โมงๆ แต่เขาก็ส้ กู นั เพราะความเลือ่ มใส
ศรัทธาในพระรัตนตรัย ดังนันพระธุ
้
ดงค์ทกุ รูปจะต้ อง
เป็ นเนื ้อนาบุญให้ กบั ญาติโยมจริงๆ อยูใ่ นบุญจริงๆ
ก่อนจะเดินธุดงค์ หลังจากอบรมธรรมทายาท
ทัว่ ประเทศมาแล้ ว ทังพระนวกะพรรษา
้
1 ก็ตาม
พรรษา 2 พรรษา 3 รวมทังพระพรรษาสู
้
งๆ ก็ตาม
ทีม่ าร่วมเดินธุดงค์ ต้ องมานัง่ ธรรมะ เคีย่ วกันอย่าง
จริงจัง เป็ นเวลา 2 เดือน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ท่านเมตตาลงคุมธรรมะให้ เอง ถึงแม้ ชว่ งนี ้ท่านไม่ได้
ลงสภาธรรมกายในงานบุญวันอาทิตย์ แต่สำ� หรับ
พระธุดงค์นนท่
ั ้ านจะเมตตาลงน�ำนัง่ ให้ ในทุกๆ วัน
ท�ำให้ พระธรรมทายาทตังใจนั
้ ง่ สมาธิ(Meditation)
มาก เพราะหลวงพ่อลงคุมธรรมะเอง ท่านมีความ
ตังใจจะเคี
้
ย่ วให้ ทกุ รูปเป็ นพุทธบุตร เป็ นเนื ้อนาบุญ
ของโลกจริงๆ โยมทีม่ ารับพระธุดงค์จะได้ รับบุญ
จริงๆ
ในระหว่างทีพ่ ระท่านเดินธุดงค์ไปด้ วยท�ำ
สมาธิไปด้ วย โยมมารับพระธุดงค์เรียกว่ายังไงก็ค้ มุ
แสนคุ้ม รับพระทีต่ งั ใจประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบรูปเดียว
ก็ได้ บญ
ุ มากอยูแ่ ล้ ว นีต่ งพั
ั ้ นกว่ารูป บุญนันมหาศาล
้
เลย เจริญพร
ในการเดินธุดงค์ครัง้ นี ้ อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นการส่ง
ก�ำลังใจกันระหว่างพระและโยมได้ หรือไม่ครับ?
๑๓
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เจริญพร การเดินธุดงค์นี ้เป็ นหนึง่ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก เพือ่ ฟื น้ ฟูศลี ธรรมโลก อยู่
เฉยๆ ศีลธรรมจะกลับมาได้ หรือไม่ คงไม่มา ถ้ าจะให้
ศีลธรรมกลับคืนมาเราต้ องช่วยกัน พุทธบริษทั ทัง้
หลายผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ในพระรัตนตรัย ต้ องการให้ ศลี ธรรมกลับมา เราต้ อง
ลุกขึ ้นมาท�ำกิจกรรมเชิงรุก ไม่ใช่รอรับอยูท่ วี่ ดั แบบ
นันเขาไม่
้
มา คนทีม่ าร่วมคือคนทีศ่ รัทธาอยูแ่ ล้ ว แต่
คนทีย่ งั ไม่ร้ ูเรื่อง คือคนส่วนใหญ่ เราจึงต้ องรุกออก
ไปหาประชาชน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกนี ้
เป็ นกุญแจทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะฟื น้ ฟูศลี ธรรมโลกใน ยุคนี ้ให้
ส�ำเร็จ เจริญพร
ช่วงนี ้ก็ยงั เป็ นบรรยากาศของการเดินธุดงค์ ส�ำหรับ
ญาติโยมทีต่ งใจจะไปต้
ั้
อรับพระธุดงค์ จะต้ องเตรียม
ตัวอย่างไรบ้ างเจ้ าคะ?
เจริญพร ให้ เรานึกว่า การทีเ่ ราจะไปรับพระ
ธุดงค์เป็ นกุศลใหญ่ เป็ นบุญใหญ่ของเรา โบราณ
เวลาเห็นพระธุดงค์มาแค่ 3-5 รูปก็ดใี จกันแล้ ว เราจะ
ไปรับเป็ นพันเลย และท่านฝึ กตัวเองมาอย่างจริงจัง
เดินบนเส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ ให้ เราระลึกนึกถึง
บุญใหญ่ทจี่ ะสร้ างนี ้ตังแต่
้ ตอนกลางคืน ตังใจสวด
้
มนต์ นัง่ สมาธิเป็ นพิเศษให้ ใจเราใสๆ เตรียมของ
อุปกรณ์ ไม่วา่ จะเป็ นหมวกกันแดด ร่ม ดอกดาวรวย
และทีส่ ำ� คัญก็คอื เตรียมใจของเราให้ ใสๆ ให้ ใจของ
เราอยูใ่ นบุญจริงๆ ปลื ้มตังแต่
้ กอ่ นไปถึงขบวนพระ
ธุดงค์แล้ ว และศึกษารายละเอียดเส้ นทางให้ พร้ อม
รอต้ อนรับพระธุดงค์ด้วยใจทีผ่ อ่ งแผ้ ว แล้ วช่วยกันดู
ว่าการจอดรถของเรา อย่าให้ ไปกระทบกับชาวบ้ านที่
ใช้ เส้ นทางสัญจรกันอยู่ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เราก็
จะเป็ นทีร่ ัก ปั ญหาต่างๆ อาทิ รถติด ก็จะเป็ นปั ญหา
น้ อยลงไป แล้ วก็ชว่ ยกันดูทกุ อย่างๆ ให้ ดี ยิ ้มแย้ ม
แจ่มใส ถึงแม้ อากาศภายนอกจะร้ อน แต่ใจเราต้ อง
ให้ ใสเย็นเหมือนอยูใ่ นตู้เย็น สบาย ใจชุม่ ถ้ าท�ำได้ ถกู
หลักวิชชาอย่างนี ้ เราก็จะได้ บญ
ุ มหาศาลเลย
๑๔

ปลื ้มใจทังก่
้ อนท�ำ ขณะท�ำ และหลังท�ำ

ขณะโปรยดอกดาวรวยต้ อนรับพระ ก็ให้ เอาใจ
ตรึกเข้ ากลางของกลางองค์พระ เมือ่ ต้ อนรับพระครบ
ทุกรูปแล้ วก็ชว่ ยกันเก็บเสือ่ เก็บดอกดาวรวยทีโ่ ปรย
แล้ วให้ สะอาดเอีย่ ม และให้ ตามนึกถึงพระธุดงค์ที่
เดินผ่านหน้ าไปทีละองค์ๆ ด้ วยความปลื ้มๆ ปลื ้มใจ
ทังก่
้ อนท�ำ ขณะท�ำ และหลังท�ำ เจริญพร
ในการเดินธุดงค์ครัง้ นี ้ หลายๆ ท่านคงไม่เคยเห็น จึง
อาจสงสัยได้ วา่ ในสมัยพุทธกาล มีเหตุการณ์แบบน้
เกดขึ ้นหรือไม่ครับ?
เจริญพร พระพุทธศาสนาเกิดมาตังแต่
้ ปีแรกก็
เดินธุดงค์กนั เลย
เจริญก้ าวหน้ ามาตามล�ำดับก็
เพราะการเดินธุดงค์ คือ หลังจากพระพุทธเจ้ าตรัสรู้
ธรรมในวันวิสาขบูชาแล้ ว หลังจากนันพระองค์
้
กไ็ ป
โปรดปั ญจวัคคีย์ทงั ้ 5 รูป ให้ บรรลุธรรมเป็ นพระ
อรหันต์ และออกบวชทังหมด
้
เป็ นสังฆรัตนะชุดแรก
ของโลก ต่อมาพระองค์กม็ าโปนดยัสสะกุมาร กับ
เพือ่ นอีก 55 รวมแล้ วเป็ นพระอรกหันต์ 60 รูป ท่าน
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ได้ ประชุมพระอรหันต์ทงั ้ 60 รูปตังแต่
้ ในพรรษาแรก
โดยพระองค์ให้ โอวาทอย่างนี ้ สรุปโดยย่อว่า
"ดูกอ่ นภิกษุทงหลาย
ั้
สัตว์โลกผู้มธี ลุ ใี นดวงตา
น้ อย ผู้จกั อาจรู้ทวั่ ถึงธรรมนันมี
้ อยู่ เขาเหล่านันย่
้ อม
เสือ่ มจากธรรมทีพ่ งึ ได้ พงึ เห็น เพราะเหตุทไี่ ม่ได้ ฟัง
ธรรม ไปเถิดภิกษุทงหลาย
ั้
เธอทังหลายจงเที
้
ย่ ว
จาริกไป เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ ความสุขแก่มหาชนเพือ่
ความเอ็นดูแก่โลก"
้
นว่าในการสถาปนาพระพุทธ
เพราะฉะนันจะเห็
ศาสนาให้ มนั่ คง พระพุทธเจ้ าใช้ วธิ ีเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาเชิงรุก ท่านไม่ได้ บอกว่า เธอทังหลายจงอยู
้
่
ในป่ า รอชาวบ้ านมาหาเอง ท่านไม่เคยตรัสอย่างนัน้
แต่พระองค์ทรงตรัสว่า เธอทังหลายจงเที
้
ย่ วจาริกไป
เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ ความสุขแก่มหาชน เพือ่ ความ
เอ็นดูแก่โลก ถ้ าเป็ นเช่นนี ้แล้ วจะต้ องไปเดินธุดงค์ใน
ป่ า หรือเดินในเมืองเอ่ย? ก็ต้องเดินในจุดทีม่ คี น
เพราะตังใจเดิ
้ นจะไปโปรดชาวโลก เพือ่ ประโยชน์
เพือ่ ความสุขแก่มหาชน เพือ่ ความเอ็นดูแก่โลก
ดังนันธุ
้ ดงค์ธรรมชัยที่เราเดินกันนี ้เป็ นไปตาม
หลักทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ตรัสเอาไว้ เพียงแต่พระ

ชุดแรกทังหมดท่
้
านเป็ นพระอรหันต์แล้ ว กิจของตัว
เองจบแล้ ว หมดกิเลสแล้ ว ของเราเองเป็ นพระทีย่ งั
ฝึ กตัวเองอยู่ ดังนัน้ เราจึงต้ องมีทงการฝึ
ั้
กตัวเองด้ วย
และการสร้ างประโยชน์แก่มหาชนด้ วย
ในกรณีของพระอรหันต์ชดุ แรก ท่านธุดงค์ไป
เจอชาวบ้ านก็สอนไปด้ วย ของเราเป็ นพระภิกษุใหม่
เป็ นพระบวชใหม่ ดังนัน้ การสอนไม่ได้ ใช้ การเทศน์
สอน แต่ใช้ การปฏิบตั ติ น ความสงบส�ำรวมจะเป็ นตัว
สอนญาติโยมได้ อย่างดีวา่ สมณะศากยะบุตร ดู
งดงามจริงหนอ สงบจริงหนอ ส�ำรวมจริงหนอ ศรัทธา
จะเกิดขึ ้น
เดินธุดงค์ในแต่ละปี มญ
ี าติโยมมารอ
ต้ อนรับพระธุดงค์รวมทัง่ หมดเป็ นล้ านคน ถ้ าถามว่า
คุ้มไหม คุ้มมหาศาลเลย ท�ำให้ ญาติโยมเกิดศรัทธา
เป็ นการปลุกกระแสพุทธศาสนาให้ ตนื่ ตัวขึ ้นมา นีค่ อื
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ถูกต้ องตามหลัก
พุทธวิธี
ในยุคหลังเนือ่ งจากพระยังไม่หมดกิเลส จึงเน้ น
ประโยชน์ตน เน้ นการฝึ กตัวเอง การให้ ประโยชน์ทา่ น
ก็เป็ นอันดับรองลงมา ท่านจึงเดินอยูใ่ นป่ า เพราะ
เดินอยูใ่ นป่ าสบายดี เราจึงคุ้นว่าพระธุดงค์ต้องเดิน
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อยูใ่ นป่ า อยูใ่ นชนบท แต่ความจริงจุดก�ำเนิดของ
การเทีย่ วจาริกไปของคณะสงฆ์เพือ่ ประโยชน์ เพือ่
ความสุขแก่มหาชน เพือ่ ความเอ็นดูแก่โลก จาริกไป
เพือ่ ไปโปรดญาติโยม ทีไ่ หนมีคนอยูเ่ ยอะๆ มีคาม
นิคม หมูบ่ ้ าน ชุมชน เมืองไหน ให้ จาริกไปโปรดทีน่ นั่
ผ่านไป 1 พรรษา พระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายังน�ำคณะ
พระสงฆ์สาวกพันกว่ารูป จาริกไปกรุงกบิลพัสตร์ ไป
โปรดพระญาติ ไม่ได้ ไปพระองค์เดียว พาพระสงฆ์
สาวกไปตังพั
้ นกว่าองค์ จ�ำนวนก็พอๆ กับพระธุดงค์
ของเราครัง้ นี ้ ดังนัน้ การทีเ่ รามาเดินธุดงค์กนั นี ้ ถูก
ต้ องตามแนวทางทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้ าให้ ไว้ เลย

เทีย่ วจาริกไป เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ ความสุขแก่มหาชน
เพือ่ ความเอ็นดูแก่โลก

ส่วนทีเ่ ขาวิจารณ์กนั ว่า ท�ำให้ รถติด เราต้ อง
ลองมาดูวา่ การท�ำอะไรก็มผี ลกระทบทังนั
้ น้ จัดคอน
เสริ์ตรถก็ตดิ แข่งกีฬาทีส่ นามศุภชลาสัยรถก็ตดิ จะมี
อะไรก็มผี ลกระทบทังนั
้ น้ แต่วา่ พระธุดงค์เดินไปนี ้
เป็ นแถวพระเรียงเดีย่ วไป มีรถน�ำขบวนทีอ่ าจเสีย
พื ้นทีถ่ นนไปสักหนึง่ เลน รถก็ตดิ ขึ ้นมาบ้ าง และ
แต่ละจุดพระเดินผ่านก็ใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
ผลกระทบก็มบี ้ าง แต่ถ้าเทียบกับประโยชน์ทจี่ ะเกิด
ขึ ้นกับการปลุกศีลธรรมให้ เกิดกับคนนับล้ าน ผลมัน
ยิง่ กว่าคุ้มอีก ดังนัน้ เราอย่าเสียเวลามานัง่ จับผิด
ค่อนขอดกันเลย แต่ลกุ ขึ ้นมาช่วยกัน อาศัยจังหวะนี ้
เถิด ปลุกกระแสศีลธรรมครัง้ ใหญ่ให้ กลับคืนมาสู่
สังคมไทย

ธุดงค์เพือ่ ประโยชน์ตน ฝึ กฝนตนเอง

ถ้ าชาวพุทธเรารวมใจกันเป็ นหนึง่ และสือ่ ทุก
สือ่ ช่วยกันโหมกระแสนี ้ขึ ้นมา ประโยชน์จะยิง่ เกิดมา
คุ้มค่า คนทีม่ าถึงมาต้ อนรับคณะพระธุดงค์โดยตรง
เป็ นล้ านคน ถ้ าภาพนี ้ได้ ออกทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์
สือ่ ต่างๆ ก็จะไปถึงคนทังประเทศ
้
ประโยชน์จะเกิด

ขึ ้นมาอย่างมหาศาล เราอยากให้ ศลี ธรรมกลับคืนมา
สูส่ งั คมไทย
เราก็ต้องช่วยกันคนละไม้ คนละมือ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ด�ำนินตามแนวทาง
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ความส�ำเร็จจะเกิดขึ ้นมา
อย่างแน่นอน เจริญพร
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Dhamma TIME
ความประทับใจของพุทธบุตร
กองพันเนือ้ นาบุญ

ความประทับใจของพุทธบุตรกองพันเนือ้ นาบุญ

พระนิตย์ วํสทีโป

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ทีเ่ คารพอย่างสูง
กระผมพระนิตย์ วํสทีโป อายุ 76 ปี หนึง่ ในกองพัน
เนื ้อนาบุญ 1,129 รูป ขอรายงานตัวครับ
ผมเป็ นตัวแทนมาจากศูนย์อบรมวัดพระเกิด
จ.พัทลุง ครับ ก่อนมาบวชผมมีอาชีพท�ำสวน
ยางพารามากว่า 20 ปี ทีม่ าบวชได้ เพราะมีผ้ นู ำ� บุญ
มาชวนบวช ซึง่ ผมคิดว่าดีเหมือนกัน เพราะตอนนี ้
ภาคใต้ เรา คนทีน่ ยิ มพระพุทธศาสนามีน้อยลง ย้ าย
ไปอยูท่ อี่ นื่ ซะเยอะ
ถ้ าเราบวชก็จะเป็ นการสืบ
พระพุทธศาสนาได้ แล้ วก็ไม่ผดิ หวังจริงๆ เพราะ
โครงการของหลวงพ่อดีมาก ท�ำให้ ผมเข้ าใจอะไร
เกีย่ วกับพระพุทธศาสนาขึ ้นเยอะ ยิง่ พอได้ เดินธุดงค์
ตามรอยหลวงปู่ ผมก็ยงิ่ ปลื ้ม ท�ำให้ ความรู้สกึ ทีอ่ ยาก
จะบวชไปนานๆยิง่ ชัดขึ ้นครับ แล้ วก่อนจะได้ เดิน
ธุดงค์ พระธรรมทายาททุกรูปต้ องฝึ กตัวหลายอย่าง
ทังฝึ้ กเดิน ฝึ กนัง่ ไม่ใช่จๆู่ นึกจะไปเดินก็เดินได้ นะ
ครับ ถ้ าสมาธิไม่มนั่ มันก็เดินยากอยู่
ตอนแรกผมนัง่ สมาธิไม่เป็ นผลหรอกครับ แต่วนั
หนึง่ หลังจากฉันอินทผลัม ฉันกล้ วย ใจมันสบาย พอ
ท�ำจิตให้ วา่ งๆ ไม่คดิ อะไร ดวงแก้ วแววๆ ก็ผดุ ขึ ้นมา
เองในกายเรา ท�ำให้ ร้ ูสกึ อิม่ เอิบใจ หลังจากนันก็
้ นงั่ ดี
มาเรื่อยๆ จนถึงวันแรกทีต่ ้ องเดินธุดงค์ พอสองเท้ า
ของผมก้ าวลงมายืนบนดอกดาวรวย ผมปลื ้มมาก
และคิดว่าโยมนีต่ งใจกั
ั ้ นจริงๆ อุตส่าห์มาท�ำให้ พระถึงขนาดนี ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย ผมก็ตงจิ
ั ้ ตท�ำ
สมาธิทนั ที อธิษฐานขอให้ หลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยาย
อาจารย์มา เข้ าเนื ้อเข้ าร่างเข้ าตัว ให้ ผมเดินธุดงค์ใด้
ตลอดรอดฝั่ ง แล้ วผมก็เอาใจมาไว้ ทศี่ นู ย์กลางกาย
ภาวนาสัมมาอะระหัง มองตรง มองทาง มองกลาง

พระนิตย์ วํสทีโป

อย่างเดียว ไม่เหลียวมองข้ างอีกเลย เพราะผมอยาก
ให้ ทกุ ก้ าวทีเ่ หยียบดาวรวย เกิดเป็ นบุญเป็ นกุศลให้
สมกับทีโ่ ยมเขาอุตส่าห์ทำ� มาครับ
หลวงพ่อครับ ใครๆ เขาว่าแดดมันร้ อน แต่ผมไม่ร้ ู
สึก หรืออาจเป็ นเพราะโดนแดดเผาเต็มทีไ่ ปแล้ วหรือ
ยังไงก็ไม่ทราบ แต่มนั ไม่ร้อนครับ ย่ามและกลดก็ไม่
หนัก ไม่ร้ ูสกึ เหนือ่ ย ไม่ต้องทายากินยา เสียงรถเสียง
อะไรก็ไม่ได้ ยนิ เข้ าไปในสมองเลย เพราะผมมอง
กลางมองทาง สัมมาอะระหังตลอด บางทีนบั ได้ ถงึ
หมืน่ สอง หมืน่ สาม หมืน่ ห้ า ก็มคี รับ ยิง่ เดินไกลก็ยงิ่
มีสมาธิ จนไปถึงโลตัสแลนด์ ก่อนจะถ่ายภาพหมู่
ผมท�ำสมาธิรอ พอเจ้ าหน้ าทีบ่ อกให้ ยนื ขึ ้นหลังจุด
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คุณครูไม่ใหญ่เมตตาถ่ายภาพหมูป่ ระวัตศิ าสตร์ กองพันเนื ้อนาบุญ 1,129 รูป

สติกเกอร์ สฟี ้ า ผมก็ยนื และก้ มหาจุดสติกเกอร์ จูๆ่ ก็
มีแสงสว่างวาบเข้ ามาในหน้ าอก แล้ วก็เห็นพระหน้ า
เหมือนหลวงปู่ นัง่ สมาธิอยูใ่ นกายผม แล้ วก็เห็นท่าน
มาเรื่อยๆ ครับ เห็นบ่อยๆ ตังแต่
้ นนมาเรื
ั้
่องอะไรผมก็
ปลดวางหมด มีแต่เรื่องการเดินธุดงค์อย่างเดียว
หลวงพ่อครับ ผมรู้สกึ ว่าโยมเขาจะส่งก�ำลังใจ
ให้ ผมเป็ นพิเศษ และดีอย่างแรงกับผม สงสัยเขาจะ
เห็นว่าผมอายุเยอะ เพราะในระหว่างทางจะคอยเข้ า
มาถามว่าหลวงตาไหวมัย๊ ผมก็ได้ แต่เฉยๆ เพราะ
ก�ำลังมองกลางมองทางอยู่ พอถึงจุดพักก็มาถามว่า
หลวงตาเดินได้ ยงั ไง ผมก็ได้ แต่ยิ ้มๆ แล้ วก็ยงิ่ ตังใจ
้
เดินให้ ตรงทางมองกลางอย่างเดียวครับ
หลวงพ่อครับ ญาติโยมของหลวงพ่อนีส่ ดุ ยอด
มาก โดยเฉพาะเรื่องปานะ โยมนีถ่ วายกันไม่อนั ้ จน
ผมกลัวใจ ขนาดผมปฏิเสธ เพราะกลัวว่าถ้ ารับไป
แล้ ว ไม่ได้ ฉนั หรือฉันไม่หมด จะท�ำให้ โยมเสียใจ แต่
โยมก็ยงั อยากถวาย แล้ วก็มแี ต่ของดีๆ ทังนั
้ น้ ซึง่
ก่อนรับปานะผมจะท�ำสมาธิกอ่ น แล้ วก่อนจะฉันผม
ก็ทำ� สมาธิอกี พอฉันเสร็จผมก็จะท�ำสมาธิตอ่ เพราะ
อยากให้ ตวั เองเป็ นพระที่ดีให้ สมกับที่โยมเขาดูแล
ครับ

การเดินธุดงค์ธรรมชัย บนเส้ นทางพระผู้ปราบ
มารในครัง้ นี ้ท�ำให้ ผมเป็ นพระทีส่ ขุ มุ
คิดอะไร
รอบคอบมากขึ ้น ท�ำให้ ผมได้ มธี รรมะติดตัว เห็นพระ
ในกายได้ บอ่ ยๆ แล้ วก็ปลื ้มกับโยมทุกคนมาก ผมว่า
ตลอดเส้ นทางทีม่ าคงเป็ นล้ านคน ซึง่ ผมก็นกึ แบ่ง
บุญกุศลให้ โยมทุกวัน ขอให้ ทกุ คนจงรวย จงมีความ
สุขครับ
ผมจะเอาประสบการณ์ตรงนี ้ไปสอน
สามเณรทีจ่ ะมาบวชในภาคฤดูร้อนต่อไป และจะ
ตังใจฝึ
้ กฝนตัวเองให้ เป็ นพระแท้ ด้ วยการมีพระอยู่
ในกายเราให้ ได้ ทกุ วัน แล้ วทีห่ ลวงพ่อชวนให้ ไปเดิน
ธุดงค์ 6 จังหวัด ผมก็พร้ อมเสมอครับ การอัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุไปทีป่ ทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ ต้ องมี
ผมเป็ นหนึง่ ในนันอย่
้ างแน่นอน เวลาผมนัง่ สมาธิดี
ทีไร ผมจะอธิษฐานเสมอขอให้ หลวงพ่อจงแข็งแรง
หายป่ วย จะได้ มาสอนธรรมะพวกเราบ่อยๆ เพราะ
เมือ่ ไหร่ทหี่ ลวงพ่อมาหาและน�ำนัง่ สมาธิ รู้สกึ วันนัน้
จะนัง่ กันดีหลายรูป อย่างเมือ่ วานพอหลวงพ่อมาน�ำ
ทีห่ ้ องแก้ ว ผมก็เห็นองค์พระด้ วยนะครับ ผมดีใจ
ปลื ้มใจทุกครัง้ ทีห่ ลวงพ่อมาเยีย่ ม ถึงผมจะตัวเล็ก
หลวงพ่อคงมองไม่เห็นผม แต่ผมก็ปลื ้มทีไ่ ด้ เห็น
หลวงพ่อ
แล้ วก็ประทับใจมากทีไ่ ด้ ถา่ ยภาพ
ประวัตศิ าสตร์ กบั หลวงพ่อ ผมรู้สกึ ว่าหลวงพ่อมี
เมตตากับพวกผมจังเลยครับ
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กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ทีเ่ คารพอย่างสูง
กระผมพระกิตติพงษ์ ฉนฺทธมฺโม อายุ 26 ปี มา
จากศูนย์อบรมวัดภาวนาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร
ครับ ผมเคยเป็ นทหารมาก่อน พอปลดประจ�ำการก็
ไปช่วยพีช่ ายท�ำอาชีพรับเหมา เพราะอยากหาตังค์
มาบวชสัก 5 วัน 10 วัน แต่ยงั หาไม่ได้ ก็พอดีแม่โทร
มาบอกว่ามีโครงการบวช 1 แสนรูปฟรี ผมก็ตดั สิน
ใจมาบวชทันทีเพราะผมอยากบวชเพื่อทดแทนบุญ
คุณพ่อแม่ และบวชเพือ่ ให้ ตวั เองได้ มชี วี ติ ทีด่ ขี ึ ้นครับ
หลวงพ่อครับ ทีแรกผมกะจะมาบวชสัก 9 วัน
แต่พอมาเข้ าโครงการเขาบอกว่าเป็ นโครงการ 1
พรรษา ทีแรกก็ยงั ชัง่ ใจ แต่พอได้ นงั่ สมาธิร้ ูสกึ โล่ง
โปร่งเบาสบาย มีความสุข เลยตัดสินใจอยูจ่ นจบ
โครงการครับ พอมีโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้ น
ทางพระผู้ปราบมาร ผมก็อยากเดิน เพราะเป็ นบุญ
ใหญ่ ผมคิดว่าทหารเราก็เป็ นแล้ ว เดินธุดงค์แค่ 400
กว่ากิโล ถ้ าท�ำดีแค่นี ้ยังท�ำไม่ได้ กต็ ายเถอะ เพราะ
เราเป็ นทหารกองทัพธรรม
ซึ่ง ผมก็ ไ ด้ เ จอแต่เ รื่ อ งปลื ม้ ๆตลอดเส้ น ทาง
ปลื ้มตังแต่
้ ก้าวแรกที่ออกมาจากมหาวิหารหลวงปู่
บอกตรงๆครับว่าก้ าวแรกทีอ่ อกมาเจอโยม ผมถึงกับ
ชะงัก เพราะญาติโยมมาต้ อนรับเยอะจริงๆ พอตัง้
สติได้ ผมก็เดินอย่างส�ำรวม เดินอย่างสง่าผ่าเผย
เอาใจมาไว้ ในศูนย์กลางกาย หลบตาลงต�ำ่ มองดอก
ดาวรวย และภาวนาสัมมาอะระหังอย่างตังใจ
้ เพือ่
ให้ โยมทีม่ าต้ อนรับได้ บญ
ุ มากๆ แล้ วอีกอย่างยิง่ เดิน
ไกลมากเท่าไหร่ ยิง่ เข้ าเมืองมากเท่าไหร่ การภาวนา
สัมมาอะระหัง ยิง่ ส�ำคัญ เพราะถ้ าเมือ่ ไหร่ผมลืม
ภาวนาเพียงวูบเดียว จิตจะว้ าวุน่ ทันที และจะท�ำให้

พระกิตติพงษ์ ฉนฺทธมฺโม

รู้สกึ เหนือ่ ยมาก ดังนันการที
้
ห่ ลวงพ่อบอกให้ มอง
กลางมองทาง ให้ ทำ� ทุกย่างก้ าวเป็ นย่างแก้ ว จึงเป็ น
สิง่ ทีใ่ ช่ทนี่ ำ� ผมมาถึงจุดหมายปลายทาง
หลวงพ่อครับ ช่วงทีเ่ ดินธุดงค์อากาศมันหนาว
ขึ ้นทุกวันท�ำให้ ตอนจ�ำวัดผมรู้สกึ เหมือนจะป่ วย ได้
ทุกวัน แต่พอตืน่ มานัง่ สมาธินกึ ถึงองค์พระนึกถึง
หลวงปู่ ไอ้ ทที่ ำ� ท่าจะไม่ไหวก็จะหายทันที มีวนั หนึง่
แดดจัดมากแล้ ว ในขณะทีผ่ มก�ำลังเดินอย่างสง่า
ผ่าเผยและภาวนาสัมมาอะระหัง ไม่ร้ ูมนั เกิดอะไรขึ ้น
ผมมีอาการคล้ ายจะหน้ ามืด แต่ใจผมยังสู้ เลยนึกถึง
องค์พระและหลวงปู่ เพียงแค่นกึ เท่านันอาการก็
้
ดขี ึ ้น
ทันที ยิง่ กว่าได้ ฉนั เครื่องดืม่ ชูกำ� ลัง อัศจรรย์มาก
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ท�ำให้ ผมมัน่ ใจว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านคอย
ช่วยผมอยู่ และคอยดูแลพระธุดงค์ตลอดเส้ นทาง
แล้ วอีกอย่างทีท่ รงพลัง คือเสียงสาธุของญาติโยม
ครับ เสียงสาธุของญาติโยมมีหลายเวอร์ ชนั่ หลาย
จังหวะ แต่ไม่วา่ จะมาแบบไหน ค�ำว่า สาธุ ท�ำให้ ผม
มีพลังในการเดินประกาศพระพุทธศาสนา มีพลังที่
จะท�ำความดีให้ ยงิ่ ขึ ้นไปครับ แล้ วทีน่ า่ ประทับใจ
สุดๆ เลย คือพิธีล้างเท้ า โยมเขาท�ำอย่างดี เขาเอามือ
ของเขามาถูบนหลังเท้ าทีแ่ สนจะด�ำของผม ยังไม่พอ
เสร็จแล้ วเขายังกราบลงไปทีเ่ ท้ าผมอีก โอ้ ! หลวงพ่อ
ครับ ผมซึ ้งใจจนไม่ร้ ูจะบรรยายยังไง ในใจก็ได้ แต่
ภาวนาสัมมาอะระหัง นึกถึงองค์พระและหลวงปู่ ผม
ขอฝากบอกญาติโยมด้ วยนะครับว่า ผมจะตังใจ
้
ฝึ กฝนตนเองให้ เป็ นพระแท้ ให้ ดที สี่ ดุ อะไรในตัวผมที่
ยังบกพร่องไม่สมบูรณ์ ผมจะพยายามปรับปรุง จะ
ต้ องเป็ นพระทีด่ ี ให้ สมกับทีญ
่ าติโยมศรัทธาครับ
แล้ วทีผ่ มคงจะปลื ้มไม่มวี นั ลืมเลือน คือการได้
รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่ในพื ้นทีต่ า่ งๆ ทีพ่ วก

เราเดินไปถึง บางแห่งท่านก็เมตตาให้ ทพี่ กั เมตตาให้
โอวาท เมตตามาเดินน�ำ บางรูปท่านก็เมตตามา
โปรยดาวรวยส่งพระธุดงค์ด้วย มันท�ำให้ ผมรู้สกึ
ฮึกเหิมมีกำ� ลังใจอย่างบอกไม่ถกู และภาคภูมใิ จทีไ่ ด้
บวชในพระพุทธศาสนาครับ การเดินธุดงค์ในครัง้ นี ้
ท�ำให้ ผมมีความอดทนมากขึ ้น เอาชนะความไม่ดใี น
ตัวเองได้ หลายอย่าง และมีสมาธิดขี ึ ้นด้ วย ผมมัน่ ใจ
ว่าผมก�ำลังเข้ าใกล้ พระธรรมกายภาย ในมากขึ ้น
ทุกที
แล้ วทีห่ ลวงพ่อชวนให้ เดินธุดงค์อญ
ั เชิญ
พระบรมสารีริกธาตุ ผมก็ขอเซ็นสัญญาใจไว้ กอ่ น
เลยครับ เมือ่ กลับจากไปปฏิบตั หิ น้ าทีพ่ ระพีเ่ ลี ้ยงใน
รุ่นภาคฤดูร้อนแล้ ว ผมจะกลับมาเดินอย่างแน่นอน
หลวงพ่อครับ เวลาทีผ่ มได้ เห็นหลวงพ่อ ผมจะ
รู้สกึ สบายใจจัง ไม่มที พี่ งึ่ ทีไ่ หนจะดีเท่ากับหลวงพ่อ
อีกแล้ วครับ ผมขอให้ หลวงพ่อมีสขุ ภาพพลานามัย
แข็งแรง ลมหนาวอย่าได้ รังแกหลวงพ่อได้ และขอให้
หลวงพ่ออยูเ่ ป็ นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ พวกผมไปนานๆ นะ
ครับ

...มอบก�ำลังใจ...ส่งความรัก

และความห่วงใยผ่านทาง e-card

กับ www.dmc.tv มีให้คุณเลือกหลายแบบหลากสไตล์ อีการ์ด
ธรรมะ อีการ์ดค�ำคม อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้ก�ำลังใจ
อีการ์ดวันส�ำคัญและอื่นๆ อีกมากมาย
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กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ทีเ่ คารพอย่างสูง
กระผม พระสมพงษ์ ภาสกโร อายุ 78 ปี มา
จากศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาครับ ผม
คือหลวงตาทีใ่ ครหลายคนพูดถึง วันนี ้ผมขอโอกาส
มาเล่าความในใจและเหตุการณ์สดุ ปลื ้มในช่วงโค้ ง
สุดท้ ายก่อนจะ
ชิตงั เมให้ หลวงพ่อและนักเรียน
อนุบาลฝั นในฝั นวิทยาทัว่ โลกได้ ฟังกันครับ
ผมเคยบวชแล้ ว 1 ครัง้ ในโครงการ 1 แสนรูป
แรก ท�ำให้ ผมมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีศรัทธา
ในพระเดชพระคุณหลวงปู่ แล้ วไม่วา่ ผมจะประสบ
ปั ญหาอะไร ถ้ าอธิษฐานถึงหลวงปู่ ท่านก็จะช่วยผม
เสมอ ตังแต่
้ บวชคราวนันผมก็
้
เข้ าวัดท�ำบุญและท�ำ
หน้ าทีช่ วนบวชด้ วยครับ อย่างโครงการนี ้พอผมพา
คนสุดท้ าย ชือ่ นายแข่ง คงมณี ไปเข้ าโครงการ พระ
อาจารย์ก็ กวักมือเรียกและบอกว่า โกนแต่หวั เขา มา
มา มาโกนหัวตัวเองมัง่ ใจจริงผมอยากบวชอยูแ่ ล้ ว
พอพระอาจารย์เปิ ดช่องผมก็ตดั สินใจบวชเลย การ
ได้ บวชในโครงการของหลวงพ่อดีมาก เมือ่ ก่อนตอน
เป็ นฆราวาสความประพฤติผมก็ไม่ดเี ท่าไหร่ แต่พอ
มาบวชแล้ วก็ปรับปรุงตัวได้ ดขี ึ ้นเรื่อยๆ ครับ
หลวงพ่อครับ ถึงผมเกือบจะ 80 แต่หวั ใจผม
อยากบูชาธรรมหลวงปู่ มาก พอรู้วา่ มีโครงการเดิน
ธุดงค์ผมก็อยากเดิน เพราะทีผ่ า่ นมาเวลาอธิษฐาน
อะไร ท่านจะช่วยผมตลอด ดังนันใครไม่
้
เดิน ไม่
เป็ นไร แต่ผมต้ องเดิน ซึง่ ผมก็ฝึกสมาธิมากขึ ้น และ
สัมมาอะระหังตลอดทุกลมหายใจทุกก้ าว แล้ วไม่วา่
จะท�ำกิจวัตรอะไรก็จะภาวนาสัมมาอะระหังไปด้ วย
ซึง่ ทุกๆก้ าวทีผ่ มภาวนา ผมรู้สกึ ว่าในศูนย์กลางกาย
จะดีมาก ภายในใจนันชุ
้ ม่ ชืน่ ชุม่ เย็นครับ

พระสมพงษ์ ภาสกโร
หนึง่ ในพุทธบุตรกองพันเนื ้อนาบุญ 1,129 รูป

ทุกวันทีเ่ ดินธุดงค์ ถ้ าถามว่าแดดร้ อนมัย๊ ผมว่า
ตามธรรมชาติแดดมันต้ องร้ อนอยูแ่ ล้ วครับ แต่ผม
ทนได้ เหมือนความร้ อนไม่กระทบใจผมเลย แล้ วผมก็
เดินธุดงค์ทกุ วัน ไม่เคยแวะข้ างทาง ไม่เคยขอหยุด
พัก หรือแวะเข้ าห้ องน� ้ำ ผมเดินด้ วยความตังใจพั
้ น
เปอร์ เซ็นต์เพือ่ บูชาธรรมหลวงปู่ ยิง่ เห็นญาติโยมมี
ศรัทธาพูดสาธุ ผมก็ยงิ่ ปลื ้ม และรู้สกึ ว่าโยมทีม่ าก็มา
ด้ วยศรัทธาทีม่ ตี อ่ หลวงปู่ หลวงพ่อ และวัดพระ
ธรรมกาย แล้ วสิง่ ทีท่ ำ� ให้ หวั ใจผมพองโต น� ้ำตาแทบ
ไหลได้ ทกุ วัน คือบรรยากาศในพิธีล้างเท้ า หลวงพ่อ
ครับ พอโยมเขาไม่รังเกียจเท้ าผม มันก็กระตุ้นท�ำให้
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ผมคิดว่า วันนี ้เราจะต้ องฝึ กตัวของเราให้ ดกี ว่าเก่า
ต้ องยึดมัน่ ในศีล 227 ข้ อ จะต้ องเป็ นพระแท้ ให้ สม
กับทีโ่ ยมเขามีศรัทธาครับ
หลวงพ่อครับ ผมเป็ นลูกข้ าวเหนียว ทุกวันผม
จะฉันข้ าวเหนียว 3 ห่อ แต่วนั สุดท้ ายไม่ร้ ูคดิ ยังไง ฉัน
ไปแค่หอ่ เดียว แล้ ววันนันต้
้ องขึ ้นลงสะพานลอย
เยอะ ซึง่ ต้ องใช้ พลังเยอะกว่าการเดินทางเรียบๆ
สงสัยจะหมดพลังข้ าวเหนียวครับ พอไปถึงช่วงโค้ ง
สุดท้ าย เกิดอาการก้ าวขาไม่ออกหมดแรงไปซะเฉยๆ
ดีทมี่ พี ระเพือ่ นช่วยประคองเอาไว้ ตอนนันผมคิ
้
ดแต่
ว่าเราต้ องไปให้ ถงึ เส้ นชัย เพราะในใจคิดแต่เพียง
ว่า...ต้ องสู้จงึ จะชนะ แล้ วผมก็ไม่กลัวอะไรเลย ถึงจะ
ตายก็ไม่เสียดายชีวติ เพราะผมมีอดุ มการณ์วา่ ต้ อง
บูชาธรรมหลวงปู่ ให้ สำ� เร็จ เขาบอกให้ เอาย่ามกับ
กลดออกก่อนเถอะ แต่ผมก็พยายามรัง้ เอาไว้ ในใจ
มันคิดว่าขอให้ ผมได้ ทำ� พิธีให้ เสร็จก่อน แล้ วด้ วย
ความใจดีของพระเพือ่ น และพลังใจจากญาติโยม
ในที่สดุ ผมก็ก้าวเข้ าไปในวิหารหลวงปู่ ไปถึงเส้ นชัย
ได้ บชู าธรรมหลวงปู่ ครบทุกกิโลเมตรสมความตังใจ
้
ครับ เล่าถึงตรงนี ้แล้ วน� ้ำตาเย็นมันจะไหล ผมปลื ้ม

มาก และอยากอนุโมทนาบุญกับญาติโยม ทีว่ นั นัน้
สาธุชติ งั เมไม่ยอมหยุด ซึง่ ผมเป็ นเพียงแค่พระน้ อยๆ
เป็ นเพียงพระปลายแถว แต่ญาติโยมก็ยงั สาธุให้
ขนาดนี ้ ผมก็ขอให้ ญาติโยมเจริญๆ คิดอะไรให้
ส�ำเร็จทุกประการเลยนะครับ ญาติโยมทังหลายที
้
ไ่ ป
โปรยดาวรวยฟั งไว้ นะจ๊ ะ พระกองพันเนื ้อนาบุญ
ท่านให้ พรแล้ ว ขอให้ เจริญๆ จ้ า
การเดินธุดงค์ครัง้ นี ้ ท�ำให้ ผมได้ ฝึกความอดทน
อย่างมาก
แล้ วทีห่ ลวงพ่อประกาศชวนให้ พระ
กองพันอยูเ่ ดินธุดงค์ไปหนองคาย ผมขอสมัครเป็ น
คนแรกครับ ขอโอกาสให้ ผมได้ เดินด้ วยนะครับ
หลวงพ่อครับ หลวงพ่อเป็ นยอดมนุษย์ในสมัย
นี ้ ผมว่าหลวงพ่อเป็ นบุคคลทีม่ คี ำ� พูดศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม่ใช่
ธรรมดา อันนี ้ผมพูดความจริงไม่ได้ ยกยอปอปั น้ ซึง่
ผมก็ศรัทธาหลวงพ่อมาก แค่หลวงพ่อเดินผ่านเฉยๆ
ผมก็ดใี จแล้ ว ผมขอให้ หลวงพ่อมีอายุยนื อยูไ่ ปอีก
เป็ นร้ อยๆ ปี คนบนโลกใบนี ้จะได้ หนั มานับถือ
พระพุทธศาสนาทังโลกครั
้
บ

"อุเบกขา" ไม่ได้แปลว่า นิง่ เฉย เพียงอย่างเดียว.
แต่ถา้ จะให้ลกึ ไปกว่านัน้ หลวงพ่อบอกให้ดู
"ต้องไม่ผดิ ศีล ไม่ผดิ ธรรม จิต ต้องเป็นประภัสสร"
คือ ใจเรา ต้องใส สว่าง ให้ได้ตลอดเวลา ถ้าตัวเราไป
ท�ำอะไร ไปรับฟังอะไร แล้วใจของเราเริม่ ไม่ใส สว่าง
ต้อง "หยุดในการกระท�ำนัน้ ๆ ทันที"
เขาเลยเรียก "ใจ" ตรงจุดนี้ ว่า "อุเบกขา"
.................
(โอวาทพระเทพญาณมหามุนี)
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Dhamma TIME
เปลีย่ นความโกรธ เป็น. .ความเข้าใจ

จากรายการทันโลก ทันธรรม ออกอากาศทางช่อง DMC

ความโกรธเหมือนระเบิดที่คอยท�ำร้ ายตัวเอง
แล้ วค่อยลุกลามไปท�ำลายสิง่ แวดล้ อม ผู้โกรธก็
เหมือนกันจะคอยท�ำให้ ตวั เองทุกข์ใจ ก่อนแล้ ว
ค่ อ ยๆท� ำ ให้ คนอื่ น รอบข้ างทุ ก ข์ ใ จตามเช่ น กั น
ความโกรธนันไม่
้ ดีเลย แต่ในเมื่อเรายังมีกิเลสยังไม่
สามารถก� ำจัดความโกรธไปได้ เราลองมาเปลี่ยน
ความ โกรธให้ เป็ นการสื่อสารอย่างสันติ
เรื่ องความโกรธใครๆ ก็ต้องมีเพราะเราเป็ น
มนุษย์ ปุถชุ น ยังไงก็ต้องโกรธเหมือนกัน แต่ท�ำ
อย่างไรให้ ความโกรธกลายเป็ นพลังสร้ างสรรค์นี่สิ
ส�ำคัญแล้ วก็วนั นี ้เป็ น หัวข้ อที่นา่ สนใจมากโดยมี
นักจิตวิทยาแล้ วก็เกี่ยวกับเรื่ องที่พฒ
ั นาบุคคล ชาลี
คาร์ ล แล้ ว นิว กิฟสัน ได้ วิเคราะห์อย่างดีวา่ ท�ำไม
คนเราถึ ง โกรธแล้ ว เราจะเปลี่ ย นความโกรธให้
กลาย เป็ นความเข้ าใจได้ อย่างไร ใน 10 ขันตอน
้
ง่ายๆ

เริ่มแลกเลยเราจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ต้อง
รู้จักก่อนว่าเวลาเราโกรธเกิดอะไรขึ้น
1.เกิดความไม่พอใจขึ ้น สาเหตุของความไม่
พอใจก็คือความต้ องการไม่ได้ รับการตอบสนอง ก็
คืออยากได้ แล้ วไม่ได้ นี่เอง ไม่ได้ ดงั่ ใจ เพราะฉะนัน้
เราต้ องวิเคราะห์ให้ ได้ เลยว่ามันเกิดจากความไม่
พอใจขึ ้นมา
2.เกิดการเพ่งโทษ ต�ำหนิผ้ อู ื่น เป็ นคนก็ได้
สัตว์ก็ได้ สิง่ ของก็ได้ อาจเป็ นใครบางคนหรื อสิง่ ใด
สิง่ หนึง่ เพราะฉะนันวั
้ ตถุแห่งความโกรธ มันเป็ น
คน สัตว์ สิง่ ของนัน่ เอง
3.ในความโกรธนันเราก�
ำลังคิดจะพูดหรื อคิด
้

จะท�ำอะไรบางอย่างโดยผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจะท�ำให้
เราไม่ได้ ในสิง่ ที่ต้องการด้ วย
เพราะฉะนัน้
10 ขันตอนที
้
่จะเปลี่ยน
พฤติกรรมแล้ วค้ นว่าได้ ความโกรธมายังไง แล้ วต้ อง
เรี ยนรู้ การแสดงความโกรธออกมาในวิธีทางที่เรา
ได้ รับความตอบสนองร่วม กับผู้อื่นก็ได้ รับการตอบ
สนองด้ วย ก็คือเป็ นการเรี ยนรู้ที่จะน�ำไปสูค่ วาม
พอใจทังสองฝ่
้
าย
1.ให้ มองว่าความโกรธเหมือนสัญญาณเตือน
คือเมื่อไหร่ ก็ตามที่เราเกิดอารมณ์ คุกรุ่ นขึน้ มาเรา
มักจะมุง่ ความสนใจไปใน สิง่ ที่เราอยากได้ แล้ วก็
มามองว่าความคิดของอีกฝ่ ายผิด ฉะนันเราต้
้
อง
เลิกคิดแบบนี ้ เราต้ องมองว่าคนอื่นไม่ได้ เป็ นฝ่ าย
ผิดหรื อเราต้ องไม่คดิ ว่าอีกฝ่ ายเป็ นศัตรู มองว่า
ความต้ องการของเราไม่ได้ รับการตอบสนอง
2.ต้ องดูให้ ชดั ว่าเกิดเหตุอะไรขึ ้น คือหมาย
ถึงว่า เวลาโกรธความโกรธที่แท้ จริ งหรื อว่าสิง่ ที่เรา
โกรธคืออะไร แล้ วอธิบายให้ ได้ วา่ เราต้ องการอะไร
กันแน่ เพราะฉะนันถ้
้ าเกิดเรามีความชัดเจนตรงนัน้
มันจะท�ำให้ เราสื่อสารไม่ไปเพ่งโทษ อีกฝ่ ายหนึง่ แต่
เราต้ องการจะสื่อสารให้ อีกฝ่ ายรับรู้ ว่าเราต้ องการ
อะไรก็มี โอกาสง่ายขึ ้นที่จะท�ำให้ อีกฝ่ ายเห็นด้ วย
กับสิง่ ที่เราคิดที่เราพูดคือต้ อง การให้ มนั ชัดขึ ้น
นัน่ เอง
3.ต้ องรับผิดชอบและจริ งใจต่อความรู้ สกึ ของ
ตนเอง เป็ นสัญญาณที่บง่ ชี ้ว่าเรามีแนวคิดเป็ นการ
ตัดสิน (ตัดสินผู้อื่น) คือไปตัดสินแล้ วก็กล่าวโทษ
แล้ ว ก็ ล ะเลยความต้ อ งการบางอย่ า งของเราไป
ความรู้สกึ ต่างๆ ของเราที่เกิดขึ ้นในใจเรานันเป็
้ ๒๓น
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สัญญาณเตือนว่ามันเป็ นผล จากความต้ องการใน
ใจเราไม่ได้ รับการตอบสนอง
4.รู้เท่าทันความคิด
กระจางชัดถึงความ
ต้ องการ ปกติวฒ
ั นธรรมคนมักจะละเลยความ
ต้ องการของตนเอง มักจะถูกสอนว่าไม่ต้องไปใส่ใจ
ความรู้ สึ ก ของตนเองความตองการของตนเอง
พยายามลด ความต้ องการของชีวิตลง ถ้ าใครสัก
คนมาบอกความต้ องการลึกๆ ออกมาก็จะถูกมอง
ว่าเห็นแก่ตวั ในสังคมมักจะมองกันอย่างนันแต่
้ เรา
ถูกสอนว่า ไม่ให้ พดู ให้ คนอื่นหยิบยื่นให้ เอง เวลา
เราโกรธขึ ้นมาบ่อยครัง้ ที่เราเพ่งโทษคนอื่นแล้ วจะมี
อารมณ์ความรู้สกึ แฝง อยูเ่ นื่องจากความต้ องการ
ไม่ได้ รับการตอบสนอง ฉะนันให้
้ เรารู้ทนั ความคิด
ของเราว่าเรารู้สกึ อะไร จริ งๆ เรารู้สกึ กลัว รู้สกึ
เสียใจ รู้สกึ กังวล รู้สกึ สับสน ให้ มงุ่ ความสนใจไปที่
ความรู้สกึ ของเรา เรารู้สกึ อะไรขึ ้นมา แล้ วก็แยก
ความรู้สกึ ออกจากการตัดสินผู้อื่น ซึง่ ขันตอนนี
้
้
ส�ำคัญมากเลยเพราะว่าจะน�ำไปสู่ความต้ องการ
ของเราจริ งๆ มันจะได้ รับการตอบสนองทังสองฝ่
้
าย

5.การค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริ งของตนเอง
เริ่ มสื่อสารอย่างมีสติ คือหนึง่ สังเกตว่าเกิดอะไรขึ ้น
สองคือมองให้ เห็นว่าเรารู้สกึ อะไร สามดูวา่ เรา
ต้ องการอะไร แล้ วก็สี่ขอร้ องอะไรให้ อีกฝ่ ายมาเติม
เต็มสิง่ ที่เราขาดนันเอง
้
คือทังสี
้ ่ข้อต้ องใส่ใจที่จะ
ตอบสนองความต้ องการพื ้นฐาน มากกว่าจะใส่ใจ
กับการตัดสินผู้อื่น ค�ำพูดที่เราจะพูดออกไปจะ
ท�ำให้ ผ้ อู ื่นรู้ สกึ ตัวบ้ างไหมว่าท�ำให้ เราโกรธคือแทน
ที่เราจะไปใส่ใจตรงนันเนี
้ ่ยให้ เปลี่ยนกลับมาใจตรง
นันให้
้ เปลี่ยนกลับมาใส่ ใจ จริ งๆ แล้ วเราต้ องการ
ให้ อีกฝ่ ายตอบสนองอะไรเราจึงจะเกิดความพอใจ
กันทังสองฝ่
้
าย นัน่ เอง (ความต้ องการพื ้นฐานที่วา่
มันคืออะไรค่ะ) ก็คือว่าสิง่ ที่จะช่วยให้ เราฟั งผู้อื่น
อย่างลึกซึ ้ง เช่น ความเคารพ และเข้ าใจผู้อื่น และก็
การเอื ้ออาทรความเกื ้อกูลของอีกฝ่ ายหนึง่ (เป็ น
พื ้นฐานที่มนุษย์ทกุ คนต้ องการ เราต้ องการเค้ า เค้ า
ก็ต้องการเราด้ วย) แล้ วก็ไปวิเคราะห์วา่ จริ งๆแล้ วที่
เราโกรธเราขาดอะไร
หรื อเค้ าไม่ได้ ท�ำไรให้ เรา
ต้ องการแล้ วเกิดไม่ตอบสนองเป็ นเรื่ องงานก็ได้ ของ
เรื่ องของความส�ำคัญก็ได้ ความคาดหวังก็ได้ แล้ ว
เราไม่ได้ พดู กัน
(แล้ วถ้ าเกิดเรามาคิดถึงความ
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ต้ อ ง การ พื น้ ฐ านที่ ม นุ ษ ย์ ทุ ก ค น
ต้ องการก็อาจจะ เข้ าใจเค้ ามากขึ ้น
ด้ วยซ� ้ำนะค่ะ) ก็จะท�ำให้ เกิดความ
กรุณาความปราณี
6.ต้ องเริ่ มกระท�ำในสิ่งที่จะบรรลุ
ความต้ องการ
เมื่อเราโกรธเราก็
ต้ องหาว่าเราจะท�ำอะไรเพื่อบรรลุถึง
ความต้ องการ (เราโกรธเมื่อไม่ได้ สงิ่ ที่
เราต้ องการ
เอาความโกรธเป็ น
ประเด็น เอาสิง่ ที่ต้องการเป็ นประเด็น)
7.คิดหาค�ำขอร้ องที่ชดั เจน คือ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ โกรธให้
กลายเป็ นขันชองการเรี
้
ยนรู้ในสิง่ ที่ เป็ นไปได้ จริ ง
แล้ วเค้ าก็ตอบสนองเราได้ จริ ง
8.ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คัญ กับ ความรู้ สึก ของอี ก
ฝ่ าย การที่จะสื่อสารกันรู้เรื่ องเราต้ องเข้ าใจอีกฝ่ าย
ด้ วยจริ งๆ แล้ วเค้ าต้ องการการตอบสนองอะไรบ้ าง
ไม่ใช่วา่ เราคิดอย่างเดียวแล้ วเราจะตอบสนองอะไร
บ้ างไม่ได้ ไปฟั งเค้ าเลย เพราะฉะนันหู
้ ของเราอย่า
ไปฟั งเสียงที่เราโกรธวิเคราะห์ให้ ลกึ ว่าจริ งๆ แล้ ว
เค้ าอยากได้ อะไร
9. ใครจะพูดก่อน เมื่อเรามองทุกอย่างแล้ วให้
เราเป็ นคนตัดสินใจว่าใครจะพูดก่อนตัวเราหรื อตัว
เค้ า เราลองคิดดูวา่ ใครทุกข์มากกว่าใคร แล้ วใคร
กระจ่างชัดมากกว่ากัน ถ้ าเราเปิ ดโอกาสให้ คนที่มี
ความกระจ่างชัดมากกว่าก็จะท�ำให้ การสื่อสารไม่
ล้ ม เหลว เหมือนกับมีความชัดเจนแต่เค้ ายังทุกข์
อยูเ่ ลย เราไม่ทกุ ข์แล้ วเพราะเราวิเคราะห์ออกหมด
แล้ ว
คาดคะเนความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายหมดแล้ ว
เพราะเรามองว่าเค้ าอยากได้ อะไรเราลิสต์ ความ
รู้สกึ ของเค้ าได้ ด้วย เราตังชื
้ ่อความรู้สกึ ของเค้ าได้
ตอนนี ้เค้ าก�ำลังกลัว เค้ าก�ำลังสับสน เค้ าก�ำลังนูน่
นี่ นัน่ เพราะฉะนันเกิ
้ ดอะไรขึ ้นถ้ าคนอย่างเราที่มี

ความกระจ่างชัดมากว่าไปฟั งคนที่ เค้ าทุกมากกว่า
เรา เค้ ายังจมความทุกอยูเ่ ลย และที่สำ� คัญขัน้
สุดท้ าย
10. เริ่ มต้ นสนทนา (เข้ าใจแล้ วนับ 1-10 เวลา
โกรธเป็ นแบบนี ้นี่เอง ไม่ใช่แค่นบั ตัวเลข แต่นบั แล้ ว
ก็มีเรื่ องราวในแต่ละตัวเลขไปด้ วยว่าเราจะค้ นหา
โกรธ ความต้ องการของตัวเอง ความต้ องการของ
เค้ าแล้ วมาสรุปด้ วยการสื่อสารอย่างสันติอย่างไร)
ขันสุ
้ ดท้ ายก็คือการเริ่ มต้ นสนทนา ก่อนจะเริ่ ม
ต้ นสนทนาให้ นกึ สามข้ อ ข้ อที่หนึง่ เราต้ องการอะไร
ข้ อที่สองอีกฝ่ ายหนึง่ รู้สกึ อะไรต้ องการอะไร ข้ อ
สามเราต้ องการให้ เกิดผลอย่างไรในขันต่
้ อไป นัน่
แหละมันจะกรองค�ำพูดของเราเพราะถ้ าเราไม่คิด
ข้ อที่สามถ้ าเราโพ่งออกไป ทะเลาะกันเลย แยกกัน
ไปเลย เสียหายกัน ล้ มเหลวกัน แล้ วก็มานัง่ เสียใจ
ทีหลัง เพราะเราต้ องรับผิดชอบในสิง่ ที่เราพูดท�ำ
และผลที่จะเกิดตามมาเกิดจะค�ำพูดจาก การกระ
ท�ำของเรานัน่ เอง ฉะนันเมื
้ ่อชัดเจนแล้ ว คิดก่อนว่า
จะพูดอะไรและไม่พดู อะไร เมื่ออีกฝ่ ายได้ แสดง
ความรู้สกึ ออกมา เช่น คุณมันเห็นแกตัว คุณมัน
คิดถึงแต่ตวั เอง แล้ วก็กล่าวโทษเราออกมา แปลว่า
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๒๕

อีกฝ่ ายเค้ าข้ ามขันตอนไปสู
้
่ขนตอนพู
ั้
ดเลยโดยไม่
ได้ ผา่ นขันตอนกลั
้
น่ กลอง
เพราะฉะนันเราต้
้
องท�ำอย่างไรรู้ไหมคับ (เรา
ต้ องไม่หลุดค่ะ) ไม่หลุดเราต้ องนัง่ นิ่งๆ วิเคราะห์
เอาความรู้สกึ ออกมาเลย อ๋อ คุณรู้สกึ กังวล คุณ
รู้สกึ ขอความเห็นใจ คุณรู้สกึ อยากได้ ความรัก คุณ
รู้สกึ อยากได้ ความจริ งใจ เขียนเป็ นความรู้สกึ ของ
อีกฝ่ ายหนึง่ ออกมาแล้ วก็ฟัง ฟั งเสดก็เปิ ดความ
ต้ องการของเราออกมาแล้ วเราพยายามพูดในสิ่งที่
เรารู้สกึ เช่น ผมรู้นะครับคุณต้ องการความรักความ
เอาใจใส่ ต้ องการความเห็นใจ แค่นี ้ ก็เป็ นการท�ำให้
อีกฝ่ ายเปิ ดรับความต้ องการของเราเหมือนกับเรา
เห็นใจเค้ า ท�ำให้ เค้ าพร้ อมที่จะรับฟั งความรู้สกึ ของ
เราบ้ าง ความต้ องการของเราบ้ าง มันก็จะไม่มี
ความโกระเหลืออยู่
พูดตังหลั
้ กอย่างชัดเจนเลย
เพราะฉะนัน้
ว่าการเจรจาไม่ใช่จะเอาชนะกันด้ วยวิวาทะ แต่
เป็ นการที่เราจะสร้ างสันติร่วมกัน และอีกหนึง่ อย่าง
ที่เน้ นย� ้ำ คือจะขออะไรไม่ขอที่เกินความสามารถที่
เค้ าท�ำได้ ด้วย และทังหมดนี
้
้เป็ นส่วนของทันโลก
ในส่วนของทันธรรมพระอาจารย์ ดร.สมชาย ฐาน
วุฑโฒ ท่านจะมีอะไรมาฝากติดตามได้ เลยค่ะ
เจริ ญพร วันนี ้เรามาคุยกันเรื่ องว่าเปลี่ยน
ความโกรธให้ เ ป็ นความเข้ า ใจความโกรธมี โ ทษ
มากๆ เลยนะ พระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงตรัส
ว่า นตฺถิ โทสสโม กลิ แปลว่าโทษใดเสมอด้ วยความ
โกรธไม่มี ขนาดนี ้นะ ความโกรธมีโทษมากที่สดุ เลย
ยเนี่ย เราลองสังเกตสิ เวลาคนเราพอโกรธขึ ้นมา
เนี่ย มันไม่คดิ หน้ าคิดหลังกันเลยนะ โกรธจัดๆ แล้ ว
เราก็โอโหท�ำในสิง่ ที่เรายังคาดไม่ถงึ เลย แล้ วพอ
หลังจากความโกรธคลายไปแล้ วเราก้ จะมานัง่ นึด
เสียใจทีหลัง ถ้ าจะเปรี ยบกิเลส 3 ตระกูล คือ
๒๖

1. ตระกูลราคะ เกิดง่ายหายช้ า โทษน้ อย แต่

ฟั งว่ามีโทษน้ อยแล้ วอย่าพึง่ คิดว่างันหมู
้ ๆ ไม่มี
ปั ญหา คือโดยเปรี ยบเทียบแล้ วเนี่ยมันเป็ นอย่าง
นัน้ คือเกิด มันเกิดง่ายคือชายหนุม่ เจอหญิงสาว
หญิ ง สาวเจอชายหนุ่ ม ก็ ปิ้ ง ขึ น้ มาเกิ ด ได้ แล้ ว
พัฒนาการไปอย่างรวดเร็ ว เกิดง่ายหายช้ า มัน
ผูกพันอยูใ่ นใจ แต่วา่ มีโทษน้ อย เทวดาก็ยงั มีการ
ชอบในเพศตรงข้ ามเลย
เทพบุตรชอบเทพธิดา
เป็ นต้ น
2. โมหะ หายช้ า โทษเรื อ้ รัง โมหะนี่ความ
หลง หายช้ า แต่วา่ โทษเป็ นโทษแบบเรื อ้ รัง ค�ำว่า
โทษน้ อยไม่คอ่ ยอยากใช้ เท่าไหร่ เดี๋ยวจะเข้ าใจผิด
ว่าไม่เท่าไหร่ จริ งๆ หายช้ าแต่วา่ โทษแบบเรื อ้ รัง มัน
ไม่ปปปั
ุ๊ ๊ ปขึ ้นมาทันที
3. โทสะ หายเร็ ว มีโทษมาก โหมขึ ้นมาที
โอโหท�ำอะไรได้ สารพัด แต่สกั พักเทียบแล้ วจะหาย
เร็ วกว่าโมหะ ราคะแต่วา่ ระหว่างที่เกิดพลาดท�ำไร
ไว้ ปั๊ป ต้ องรับผลที่เกิดเลย จะเห็นตัวอย่างได้ ไป
หมด
ยกตัวอย่างเช่น มีแม่บ้านสิงค์โปร์ ก็อยูก่ ินกับ
สามีมาสิบกว่าปี อายุก็ประมาณ 30 แล้ วก้ มีคน
มาบอกว่าตอนนี ้สามีแอบไปมีภรรยาน้ อยเจ้ าตัวก็
ผิดสังเกตแล้ วว่า ท�ำไมพ่อบ้ านเดี๋ยวนี ้กลับบ้ านผิด
เวลา แล้ วเปลี่ยนรถ แต่งตัวดูโฉบเฉี่ยว ดูผิดปกติ
พอมีคนมาเล่าให้ ฟังปั๊ ปก็ปิง้ เลยใช่เลย ชัวร์ เท่านัน้
เองเกิดอะไรขึ ้นรู้ไหมเอ่ย ไปหาค้ อนปอนด์มานะ
เสร็ จเรี ยบร้ อย สามีท�ำธุรกิจขายรถมือสองอยูเ่ นี่ย
บุกไปเต้ นรถสามีไปถึงไม่พดู พร่ามท�ำเพลง เอา
ค้ อนปอนทุบกระจกหน้ ารถทุบกระโปรงเนี่ยลุย 18
คันรวดถึงจะคลาย ต้ องลุยอย่างนี ้ก่อนค่อยคุยกัน
ถ้ าเจอสามีปั๊ปอาจจะเอาค้ อนปอนทุบหัวเลย
้
ฉะนัน้ อาจต้ องตายไปข้ างนึง ฉะนันแค่
ระบายความโกรธเล่นรถไป 18 คันรวดเลยแต่พอ
เค้ ามาแจ้ งความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมดประมาณ
้
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หกหมื่นเหรี ยญ หรื อประมาณ สองล้ าน เจ้ าตัวเป็ น
ลม ระหว่างความโกรธไม่คดิ หน้ าคิดหลังอาระวาด
ไปก่อน แต่วา่ พอผลเสียหายเกิดขึ ้นทีหลังก็เสียใจ
คนก�ำลังโกรธเนี่ยฆ่าคนยังได้ เลยนะ ปุ๊ ปปั๊ ปขึ ้นมา
บางคนบอกว่ า ฆ่ า บุ ค คลอั น เป็ นที่ รั ก อย่ า งคุ ณ
พ่อคุณแม่ถ้าโกรธ มากๆ จัดๆ เนี่ยยังท�ำได้ เลยฆ่า
ตนเองก็ท�ำได้ แล้ วแต่ละอย่างก็มานึกเสียใจทีหลัง
ทังนั
้ น้ แหละ
เราไปดูสิกรณี ที่ถูกต� ำรวจจับนะไม่น้อยเลย
เนี่ยเกิดจากความโกรธท่านใช้ ค�ำว่า อารมชัว่ วูบ
หรื อค�ำว่าบรรดารโทสะคดีต�ำรวจคดีในศาลตรงนี ้
เลยเนี่ยเกิดบรรดาโทสะเลยท�ำนัน่ ท�ำนี่ขึ ้นมาเกิด
ความเสี ย หายใหญ่ โ ตแล้ ว ตัว เองก็ ม านั่ง เสี ย ใจ
ทีหลัง
สมัยเรี ยนหนังสืออยู่มีเพื่อนที่คณะแพทย์คน
นึงพักอยูห่ อพักเอกชน วันนึงก็ทราบว่าเพื่อนเกิด
เรื่ อ งชกต่อ ยขึน้ ก็ เ ลยถามเค้ า ว่า เกิ ด อะไรขึน้ เค้ า
เลยเลาให้ ฟังแบบนี ้ว่า เค้ าอยูท่ ี่ตกึ หอพักชันสาม
้
แล้ วขึ ้นกระไดไปถึงก็ต้องเลี ้ยวไป 5-6 ห้ องก็จะถึง
ห้ องตัวเองตรงชันเดี
้ ยวกันมีอยูค่ รอบครัวนึง ภรรยา
ก�ำลังท้ อง พึง่ แต่งงานกันภรรยาก�ำลังตังครรภ์
้
แรก
แล้ วสามีก็ออกเป็ นเชิงนักเลงชอบยืนตรง
เชิง
กระไดกอดหน้ าอกแล้ วก็มองเค้ าเองก็นักกี ฬาตัว
ใหญ่สงู กว่า 180 เค้ ามองหน้ า เค้ าเองก็ 20 เศษๆ
เรี ยนแพทย์เรี ยนก็เก่งแต่วา่ วัยรุ่นหน่อยๆ มองหน้ า
เค้ าก็มองหน้ าคืน จ้ องหน้ าเค้ าก็จ้องหน้ าคืนแล้ ว
เค้ าก็เดินเลยไปที่ห้องตัวเองปรากฎว่านักเลง คนที่
ถูกจ้ องหน้ าคนนันโกรธไปพาพวกมา
้
นิสติ แพทย์ก็
พักอยู่สองคนกับพี่ชายในห้ องมีคนมาเคาะประตู
พอเปิ ดประตูปั๊ปก�ำปั น้ ลอยมาก่อนเลยหนุ่มนักเลง
คนนันไปพาเพื
้
่อนนักลักบี ้ตัว ใหญ่อีกสองคนมา
สามรุมสอง อีกฝ่ ายสองไม่ทนั ตังตั
้ ว เข้ ามาถึงก็พบุ
พับเค้ าเองก็รีบแหวกหลุดจากห้ องเพราะถ้ าอยู่ใน
ห้ องเสร็ จแน่ วิ่งลงมาข้ างล่างก�ำลังยืนงงร้ องเรี ยก
คนช่วยพี่ชายก็ถกู ย�ำอยูข่ ้ างบน แล้ วเดี๋ยวพี่ชายก็

โซซัดโซเซลงมา สามคนนันขั
้ บรถปั๊ ปก็เฉี่ยวพี่ชาย
อีกแล้ วก็ออกไปเจ้ าตัวบอกให้ ทางบ้ านรู้ บ้ านอยู่
เมืองเพชรบุรีนะ เมืองคนดุยิ่งยุคนันละก็
้ มือปื น
เมืองเพชรละก็ดงั ที่เดียว
พ่อแม่ก็โกรธที่ว่าลูกชายสองคนถูกลุมท�ำร้ าย
เนี่ยก็แจ้ งความต�ำรวจเสร็ จแล้ วก็ ไปเอาพวกที่เป็ น
มื อ ปื นมาดูแ ต่ยัง ไม่ ตัด สิ น ใจว่า จะยิ ง นะแค่ม าดู
ภรรยาของนักเลงคนนันก็
้ นงั่ ขอร้ องๆ
ยิ่งมา
ประเชิญหน้ ากันเนี่ยฝ่ ายเพชรบุรีนี่ก็มีมือปื นบุคลิก
ก็บอกตาเหี ้ยมๆ นิ่งๆ ดูหน้ าดูตาเป็ นยังไง ภรรยารู้
ว่าอยูเ่ มืองเพชรเป็ นยังไง เค้ าก็เข้ าไปกราบขอร้ อง
อย่านะอย่าคือถ้ าถูกด�ำเนินคดียงั พอสู้แต่ถ้าถูกยิง
ตายนี่ก็จบเลยเนี่ย
สุดท้ ายคิดหน้ าคิดหลังพอ
สมควรเพราะลูกก็เรี ยนหมออีกคนก็เรี ยนหนังสือ
ด้ วย เหมือนกันก็เลยไม่ได้ ใช้ มือปื น ก็ด�ำเนินคดีไป
ปกติ จ นสุด ท้ า ยหนุ่ม นัก เลงก็ ถูก โทษจ� ำ คุก ก็ เ สี ย
อนาคตมีประวัติ ว่าถูกจ�ำคุกประวัตอิ าชญากรมันก็
เสียทังชาติ
้ เลย แค่อารมณ์ชวั่ วูบนิดเดียวมีคนมอง
หน้ า ไม่ คิ ด หน้ า คิ ด หลัง พาพวกไปลุม ชกเค้ า แล้ ว
เนี่ยแล้ วลองคิดดูอยูก่ นั แค่นนแล้
ั ้ วเนี่ยจะหนีไปไหน
ก็ร้ ูจกั กันอยูต่ วั เอง ก็มีภรรยา ภรรยาก็ตงท้
ั ้ องอยู่
แต่ตอนเวลาโกรธเค้ ามองหน้ าตัวเองเท้ านี ้แหละไม่
คิดเลยว่าจะเกิดผลอะไรที่ หลังลุยเลยแล้ วก็มานึก
เสียใจที หลังมี ความทุกข์ มีปัญหาอะไรเอยะแยะ
ท�ำให้ ชีวิต ล�ำบาก
ในอเมริ กามีคนนึงนี่ไม่ได้ โกรธใคร ขับรถไป
ปรากฏว่ารถตายกลางทาง โกรธหงุดหงิดขึ ้นมาท�ำ
ไงไหมเอ่ย
โกรธหงุดหงิดขึ ้นมาท�ำไงรู้ไหมเอ่ย
อเมริ กากฏหมายซื ้อปื นได้ ง่ายคว้ าปื นอาก้ าจากใน
รถมาออกมาจากรถยิงรถตัวเองหมด แม็ก 30 นัด
ค่อยสะใจ หายโกรธหน่อยแล้ วก็ให้ อมู่ าลากรถตัว
เองไปซ่อมระหว่างรถเสียไปซ่อมก็ เจอกระสุนไป
สามสิบนัดไม่ร้ ู โดนเครื่ องโดนอะไรพรุ นขนาดใหน
เสียทังเงิ
้ น เสียทังเวลา
้
แต่วา่ มันสะใจดี ก็มนั โกรธ
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เพราะฉะนันจะให้
้
แก้ โกรธก็ต้องเอาอาก้ า สัก
แม็กโกรธใครเอ่ยรถมันก็ไม่มีชีวิต รถก็รถของเรา
พอไปยิงแล้ วเนี่ยดีขึ ้นตัวเองก็เดือดร้ อนจะเอาสะใจ
อย่างเดียว พระพุทธเจ้ าถึง บอกว่า โทษใดเสมอ
ด้ วยความโกรธไม่มี พวกเราอย่าไปท�ำนะจริ งๆ เชื ้อ
โกรธมีทกุ คนยังไม่เกิดกิเลสนะจะตัดความโกรธได้
ต้ องพระอนาคามีขึ ้นไป แต่วา่ เอาว่าอยูใ่ นเกณฑ์
ควบคุมได้ อย่าให้ ลว่ งเลยกว่านันไปก็
้ แล้ วกัน
มี ค ราวหนึ่ ง พระอิ นทร์ ม าตรั ส ทู ล ถา ม
พระพุทธเจ้ าว่า พระพุทธเจ้ าข้ า บุคคลฆ่าอะไรเสีย
ได้ จะนอนเป็ นสุข ฆ่าอะไรเสียได้ จะไม่เศร้ าโศก
พระมหาสมณโคดมทรงทรงเสริ มการฆ่าอะไร ถาม
พระพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้ าตอบว่าบุคคลฆ่าความ
โกรธเสียได้ จะนอนหลับเป็ นสุข ถ้ าโกรธอยูน่ ะหลับ
ไม่ลงเลยมันหงุดหงิดพุง่ หร่านไปหมด แต่ถ้าเคลียร์
ความโกรธจากใจไปได้ หลับสบาย หลับเป็ นสุข
บุคคลฆ่าความโกรธเสียได้ จะไม่เศร้ าโศกอาการ
เผือดใจแห้ งใจก็จะหายไป
พระอริ ยะเจ้ าทัง้ หลายทรงสรรเสริ ญการอัน
ฆ่าความโกรธซึง่ มียอดหวาน มีรากเป็ นพิษ แล้ วก็
จะออกผลมาเป็ นความทุกข์ในที่สดุ คือตอนก�ำลัง
โกรธได้ ท�ำให้ สะใจมันก�ำลังสะใจ บังอาจนอกใจ
คว้ าค้ อนปอนทุบรถไปสิบแปดคันรวด เนี่ยยอด
หวาน มันสะใจทุบโปง ไปทุบอีกคัน หรื อว่าโกรธรถ
ตัวเองเป็ นไง ไปคว้ าอาก้ ามายิงสามสิบนัดมันสะใจ
ดี เนี่ยมียอดหวาน มีรากเป็ นพิษแล้ วก็จะออกผล
เป็ นความทุก ยังมีปัญหาไรอีกเยอะแยะ
เพราะฉะนัน้ แก้ ค วามโกรธได้ ตัด ไฟต้ น ลม
ถามว่าจะแก้ ยงั ไงล่ะ เอาหลักง่ายๆ นะ คนที่ก�ำลัง
โกรธสาเหตุคือว่าไม่ได้ ดงั่ ใจมันผิดหวังท�ำไมไม่ได้
ดัง่ ใจไม่สมกับ ที่เราอยากให้ เค้ าเป็ น รถท�ำไมถึง
้ ำไมมอง
เสีย สามีท�ำไมไปมีภรรยาน้ อย คนนันท�
หน้ าพอผิดหวังไม่ได้ ดงั่ ใจก็ลยุ เลย คนอยากจะเข้ า
ห้ อ งเข้ า ไม่ไ ด้ มี ก� ำ แพงขวางอยู่ค ว้ า ค้ อ นปอนทุบ

เลยมีปัญหา

วิธีการแก้คือ

1. ให้ คดิ ว่าการแก้ คืออะไร คนที่ไม่คดิ หน้ าคิด
หลังนะจะแก้ ได้ ต้องชัดเจนว่าเราต้ องการอะไร
2. อีกฝ่ ายเค้ าคิดอะไรอยู่ เค้ าต้ องการอะไร
ท�ำไมเค้ าถึงท�ำแบบนัน้ จริ งๆ ก็คือรู้เค้ ารู้เรา เข้ าใจ
ตัวเองแล้ วเข้ าใจเค้ าพอเข้ าใจแล้ วท�ำยังไงเราถึงจะ
ไปอยูจ่ ดุ นันได้
้ ท�ำ
ยังไงจะให้ เค้ าปรับแล้ วก็จนู
ความต้ องการตรงนัน้ ได้ ยังไงจะเหมือนกับว่าพอ
เรา เจอก�ำแพงอยูไ่ ม่ใช่คว้ าค้ อนปอนทุบแต่มองดู
ว่าประตูอยูต่ รงใหนการรู้เค้ ารู้
เราคือกุญแจไข
ประตูหวั ใจ เจอประตูจบั ลูกบิดแล้ วเราจะเข้ าห้ อง
ได้ อย่างสบายๆ ไปนัง่ ได้ อย่างสบายใจโดยไม่ต้อง
เอาค้ อนปอนทุบห้ องเลยต้ องเข้ าใจความเข้ าใจ ตัว
เองอย่างชัดเจน จริ งๆ เราอยากได้ อะไรแล้ วที่เรา
ขัดใจจนโกรธคืออะไรกันแน่พอตรึกตรองให้ ดีความ
โกรธ เราจะลดท�ำอย่างนันเค้
้ าคิดอะไรเค้ าต้ องการ
อะไรแล้ วก็จนู เข้ ามาหาเราจะพบ ทางออกในที่สดุ
เพราะอย่าลืมความจริ งอย่างนะ ว่าพวกเราทุกคน
ล้ วนแล้ วแต่เวียนว่ายตายเกิดมานับภพนับชาติไม่
ถ้ วนต่อให้ เป็ น คนชาตินี ้เหมือนไม่ได้ เกี่ยวอะไรกับ
เราเป็ นคูแ่ ค้ นกันภพใดภพหนึง่ ในอดีตเค้ าอาจจะ
เคยเป็ น พ่อเรา แม่เรา ลูกเรา บุคคลที่เรารักที่สดุ
เลยเนี่ย แต่เราลืมไปแล้ วเท่านันเองนึ
้
กอย่างนี ้แล้ ว
ความปรารถนาดีจะเกิดขึ ้นแล้ วความ รู้สกึ อยากจะ
ท� ำ ลายก็ จ ะคลายลงให้ เ ราตัง้ สติ ร้ ู เค้ า รู้ เราให้ ไ ด้
สุดท้ ายจะแก้ ความโกรธเปลี่ยนเป็ นความเข้ าใจ
แล้ วสามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างราบ
รื่ นในที่สดุ
เจริ ญพร
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Dhamma TIME
รูจ้ กั ความรักสักนิด...
ความรัก..คืออะไร ..ก่อนคิดจะ "รัก" สักครัง้
รักตนซ่อนเร้นไว้...ส�ำคัญ

ความรัก อีกประเภทที่นา่ สนใจและยอมรับไว้
แต่โดยดีว่ามีอยู่ในมนุษย์ทกุ คนก็คือความรักที่ทกุ
คนมีให้ กบั ตนเองเป็ นอันดับแรก ก่อนที่จะเผื่อแผ่
ความรัก ไปให้ คนรอบข้ างคนที่ไม่ร้ ูจกั รักตนเอง
ไฉนเลยจะรู้จกั รักคนอื่นได้ เพราะสุขทุกข์ที่เกิดแก่
ตนมีตนนัน่ แลเป็ นผู้รองรับความรู้สกึ เหล่านัน้
ในเรื่ องของความรักตนนัน้ พระผู้มีพระภาคเจ้ าได้ อรรถาธิบายไว้ วา่ ....อย่าง ไรจึงชื่อว่ารู้จกั รัก
ตน อย่างไรจึงชื่อว่าไม่ร้ ูจกั รักตนผู้ประพฤติสจุ ริ ต
กาย วาจา ใจ ชื่อว่ารักตน เพราะความรักย่อม
ท�ำความดี ความเจริ ญให้ แก่ผ้ ทู ี่ตนรัก หากท�ำร้ าย
ตนเองด้ วยการประพฤติทจุ ริ ต กาย วาจา ใจ
เป็ นการแสวงหาทุก ข์ ใ ส่ ต นจะเรี ย กว่ า รั ก ตนได้
อย่างไร ดังนัน้ ผู้ที่รักตนเองจึงประกอบบุญกุศล
อยูเ่ ป็ นนิจเพื่อให้ บญ
ุ นันติ
้ ดตามตน สร้ างสุข และ
อิ่มเอิบในบุญตลอดเวลามีเรื่ องราวของคนที่รักกัน
หากยอมรั บ ความเป็ นจริ งต่อกันและกันในพระไตรปิ ฎกก็คือพระเจ้ าปเสน ทิโกศลและ นางมัลลิกา ครัง้
หนึ่ง บนปราสาทอัน งดงาม
พระเจ้ าปเสนทิโกศลได้ ตรัส
ถ า ม น า ง มั ล ลิ ก า ผู้ เ ป็ น
ราชเทวีและได้ รับค�ำตอบว่า
คนซึ่ ง เป็ นที่ รั ก ยิ่ ง กว่ า ตน
ไม่มีแก่หม่อมฉันดอก และ
ได้ ย้อนถามพระสวามีวา่ มี
แก่พระองค์บ้างหรื อ ครัง้ นัน้
พระเจ้ า ปเสนทิ โ กศลเองก็
ยอมรั บว่าคนซึ่งเป็ นที่รักยิ่ง
กว่าตนย่อม ไม่มีแม้ แก่ฉนั

เช่นกัน แต่ถงึ กระนัน้ ก็เป็ นที่ทราบกันอยูใ่ นหมูผ่ ้ ู
ศึกษาพระไตรปิ ฎกว่า
ความรักที่กษัตริ ย์และ
ราชเทวีคนู่ ี ้มีให้ แก่กนั นัน้
ไม่ได้ น้อยกว่าคูใ่ ดใน
ประวัติศาสตร์ ความรั กเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ได้ ตรัส พระคาถาสรุปความว่า บุคคลค้ นหาด้ วย
จิตตลอดทุกทิศไม่ได้ พบใครซึ่งเป็ นที่รักยิ่งกว่าตน
ในที่ไหนๆ เลย สัตว์ทงหลายเหล่
ั้
าอื่นก็รักตนมาก
เช่นนันเหมื
้ อนกันเพราะฉะนัน้ ผู้รักตนจึงไม่ควร
เบียดเบียนผู้อื่น
บทสรุปดังกล่าว แสดงให้ เห็นวิถีทางที่ถกู ต้ อง
ของความรักที่แท้ ของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีความ
รักในตนเองทุกคน เรารักตนเอง ผู้อื่นก็รักตนเอง
เช่นเดียวกับเรา ดังนัน้ การจะมีชีวิตอยูร่ ่วมกันได้
อย่างสงบสุขก็คือ การที่ตา่ งคนต่างเคารพในความ
รักของกันและกัน

หยุดทุกดวงใจ....ไว้ด้วยความรัก

จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น เราจะพบว่า ความ
รักแต่ละประเภท มีเรื่ องปลีกย่อยที่ก่อให้ เกิดความ
แตกต่างมากมาย ในความรักของหนุม่ สาว มีทงั ้
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ความรักคืออะไร วาเลนไทน์นี้..

เราต้องรู้จัก "รัก" ให้เป็น

ความจริ งใจและหลอกลวงมีความ
สุขและความทุกข์ ความรักของพ่อ
แม่ลกู ซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นความรักที่บริ สทุ ธิ์สะอาดก็ยงั
มีข้อขัดแย้ งบางประการเกิด ขึ ้นเป็ นข้ อยกเว้ น เช่น
พ่อแม่ที่ไม่รักลูก หรื อลูกอกตัญญูแต่ มีอีกความรัก
หนึง่ ซึง่ เป็ นความรักที่ยิ่งใหญ่เกิดจาก มหากรุณา
อย่างแท้ จริ ง ไม่มีแง่มมุ ใดให้ คลางแคลงสงสัย หรื อ
มีเลศนัยใดเป็ นข้ อแม้ นัน่ คือความเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่ทรงประทานให้ แก่มนุษยโลก
ตังแต่
้ เริ่ มบ�ำเพ็ญบารมีเป็ นพระ-โพธิสตั ว์ พระพุทธองค์ทรงเสียสละความสุขของตนด้ วยความอดทน
เพื่อพระโพธิ ญาณที่จะเจือจานมนุษยโลกในภาย
ภาคเบื ้องหน้ า
้ ครัง้ เป็ นสุเมธดาบส
ผู้ทอดตนเป็ น
ตังแต่
สะพานให้ พระพุทธเจ้ าทีปังกรและหมู่สงฆ์ใช้ เดิน
ข้ ามฝั่ ง ด้ วยความเมตตาที่ก�ำหนดไว้ ในใจว่า เมื่อ
ได้ บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ ว จักให้ มนุษย์และ
เทวดาทัง้ หลายข้ ามฝั่ งด้ วยการกระท�ำอันยิ่งใหญ่
ของตน ความตังใจนี
้ ้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไม่วา่ จะ
ผ่านเส้ นทางสร้ างบารมีด้วยความยาก ล�ำบาก
เพียงใด นัน่ คือใจกรุณาที่มีให้ แก่ชาวโลก การสร้ าง
บารมี 4 อสงไขยกับแสนมหากัปโดยไม่เบี่ยงเบน
เป้ าหมายที่ จ ะรื อ้ สัต ว์ ข นสัต ว์ สู่ฝั่ ง พระนิ พ พาน
เพียงเท่านี ้ก็ถือเป็ นคุณปู การอย่างใหญ่หลวงอย่าง
หาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ แล้ วยิ่งเมื่อ เสวยพระชาติ

เป็ นเจ้ าชายสิทธัตถะ
สามารถตรัสรู้ชอบด้ วย
พระองค์เอง เข้ าถึงธรรมอันไพบูลย์ที่สามารถท�ำให้
พ้ นทุกข์ได้ อย่างถาวร
ความหลุดพ้ นบังเกิดแก่
พระพุทธองค์ หากไม่อาศัยความกรุณาใหญ่แก่หมู่
สัตว์ พระพุทธองค์คงยึดด�ำริ เดิมที่จะไม่เสียเวลา
ประกาศธรรมให้ เหน็ดเหนื่อยเพราะ ทรงเล็งเห็น
แล้ วว่า ธรรมที่พระพุทธองค์บรรลุเป็ นสิง่ ที่สตั ว์ทงั ้
หลายผู้มีราคะ โทสะครอบง�ำแล้ วไม่อาจจะเข้ าถึง
ได้ อย่างง่ายๆ แต่เมื่ออาศัยมหากรุณา พระพุทธองค์ได้ ตรวจดูสตั ว์โลกด้ วยพุทธจักขุอีกครัง้ จึงพบ
ว่าสัตว์ทงหลายนั
ั้
น้ มีทงที
ั ้ ่มีธลุ ีในตาน้ อย สามารถ
เข้ าถึงธรรมได้ จงึ ได้ ทรงประกาศธรรม และถ่ายทอด
สูพ่ ระสาวก ตกทอดมาเป็ นธรรมอันวิจิตรจนมาถึง
ปั จจุบนั ให้ เราซึง่ เป็ นชนรุ่นหลังจากพระ พุทธองค์
ถึงกว่า 2,500 ปี มีโอกาสได้ พบกับความสุขอันเกิด
จากธรรมอ�ำไพ
นี่คือที่สดุ ของความรัก ที่มนุษย์จะพึงได้ รับใน
ชีวิต ความเมตตาที่ทรงกรุณาชี ้เส้ นทางแห่งความ
สุขที่แท้ จริ งไว้ โดยไม่ต้องแสวงหาจึงเป็ นความรัก
ความเมตตาที่ควรค่าแก่การบูชา....ตลอดกาล
คัดลอกจาก : วารสารกัลยาณมิตร เดือนกุมภาพันธ์ 2542
- นภาพร วรสายัณห์
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บทบาทและความส�ำคัญของ

พระบรมธาตุ เจดียพ
์ ระบรมธาตุ

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติครี ี
ดอยแม่สลอง จ. เชียงราย

บทบาทและความส�ำคัญ
ของเจดีย์พระบรมธาตุ
1.ต่อบุคคล

2.ต่อชุมชน

- เป็ นทีพ่ งึ่ ทางใจ
- เป็ นแหล่งทัศนศึกษาทางประวัตศิ าสตร์
พุทธศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้ องถิน่
- เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ (โดยรอบเจดีย์พระบรมธาตุมกั จะมีภมู ปิ ระเทศสงบสวยงาม
และร่มรื่น)
- เป็ นแหล่งอธิษฐานบารมีธรรม และปฏิบตั ธิ รรม
ทังส�
้ ำหรับนักบวชและฆราวาส
- เป็ นแหล่งก�ำเนิดและกระจายกุศลาธรรมา (ธรรม
ฝ่ ายดี) อันมีผลกระทบในทางบวกต่อระดับ
ความดี (ทังกาย
้ วาจา ใจ) บารมี รัศมีของ
แต่ละบุคคล

- เป็ นศูนย์รวมใจของประชาชนในชุมชนต่างๆ
- เป็ นกระจกสะท้ อนวิถชี วี ติ วัฒนธรรม ประเพณี
ต่างๆ ของท้ องถิน่
- เป็ นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ประเพณีของ
ท้ องถิน่
- เป็ นแหล่งเชิดหน้ าชูตาของชุมชน
- เป็ นแหล่งปฏิบตั ธิ รรมและอธิษฐานบารมีร่วมกัน
ของคนในชุมชน

3.ต่อประเทศ

- เป็ นปูชนียสถานส�ำคัญ (ทีส่ ดุ ) ทางศาสนา
- เป็ นแหล่งกระจายวิมตุ ติธรรม (นิพพานธรรม)
ช่วยเกื ้อหนุนให้ ประเทศสุขสมบูรณ์ บริบรู ณ์
อยูร่ อดปลอดภัยจากมารภัย (อกุศลธรรม)
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นานับประการ
- เป็ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญของประเทศ (ผู้ทมี่ ี
ประสบการณ์และเข้ าถึงบารมี อานุภาพของ
พระบรมธาตุมกั จะกล่าวกันว่าการเดินทางทีค่ ้ มุ
ค่าทีส่ ดุ ไม่สญ
ู เปล่ากับเวลาและทรัพยากรทีเ่ สีย
ไป ก็คอื การเดินทางไปนมัสการและรับบารมี
กุศลธรรมกับบรมธาตุนนั่ เอง)
- เป็ นทีเ่ ชิดหน้ าชูตาแก่นานาประเทศถึงอารยธรรม
อันสูงส่งมายาวนานของชนชาติไทย

4.ต่อโลกและจักรวาล

- เป็ นแหล่งกระจายวิมตุ ติธรรม กุศลธรรม คลืน่
พลังงานฝ่ ายกุศลทังหลายอั
้
นจะช่วยค� ้ำจุนโลก
และจักรวาลให้ ดำ� รงอยูไ่ ด้ ดรี ะดับหนึง่ (คือเป็ น
แหล่งก�ำเนิดและกระจายพลังหลักในการต่อต้ าน
ปะทะกับธรรมฝ่ ายอกุศล)
- เป็ นทางหลัก (ในแง่พลังงานหรือกระแสธรรม) ที่

พระพุทธองค์ใช้ ในการขยายและด�ำรงศาสนาให้
ครบ 5,000 ปี (การกระจายของพระบรมธาตุทวั่
ทิศานุทศิ ตามทีพ่ ระพุทธองค์ได้ ทรงตังสั
้ จจา
ธิษฐานไว้ นนมี
ั ้ บทบาทเป็ นแกนน�ำใน การชักจูง
พระดี คนดี คนมีบารมีให้ มาช่วยกันสร้ าง พัฒนา
ท�ำนุบำ� รุงเจดีย์พระบรมธาตุและวัดให้ เป็ นแหล่ง
กระจายวิสทุ ธิธรรม วิสทุ ธิมรรค ส่วนจะได้ ผล
มากน้ อยเพียงใดนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั บารมีของ		
พระพุทธเจ้ า อรหันตสาวกทังหลาย
้
ระดับวิมตุ ติ
ธรรมบารมีเดิมของคนและสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
สัมพัทธ์กบั ระดับอกุศล ธรรมซึง่ คอยต่อต้ าน
ปะทะอยู่ ซึง่ จะแตกต่างกันไปตามเวลาและ
สถานที่ ไม่มกี ฎตายตัว)
จาก : หนังสือพระบรมธาตุ เขียนโดย : อ.บริภทั ร
พิมพ์ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2539

"..การสั่งสมบุญเป็นเหตุน�ำสุขมาให้ เป็นเรื่องเฉพาะตน
ใครท�ำคนนั้นก็ได้ จะท�ำแทนกันไม่ได้ เหมือนกินข้าว
ใครกินคนนั้นก็อิ่ม พ่อแม่หรือหมู่ญาติพี่น้อง ก็ช่วยเหลือ
ได้เพียงให้ค�ำแนะน�ำที่ดีๆ
หากเราปรารถนาความสุขและความส�ำเร็จ ก็ต้องขยันหมั่นเพียร
ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่ ไม่เกียจคร้าน ไม่มีข้อแม้ข้ออ้าง
ที่ท�ำให้เราประมาท ถ้าอยากมีความสุขบนสวรรค์ก็ต้อง
ประกอบเหตุในเมืองมนุษย์
หมู่ญาติเพื่อนพ้องท�ำแทนให้ไม่ได้ มีเพียงจิตที่ตั้งไว้ดีแล้ว
บนเส้นทางบุญกุศลเท่านั้นที่ช่วยเราได้ แล้วมุ่งมั่นสั่งสมบุญ
อยู่เป็นนิตย์ บุญนั้นย่อมส่งผลให้เราสมปรารถนาในทุกสิ่ง.."
คุณครูไม่ใหญ่
(ธรรมะเพื่อประชาชน 8 ต.ค. 2556)
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พระบรมธาตุ

จ�ำนวนองค์

พระธาตุในเจดีย์

จ�ำนวนองค์พระธาตุในเจดีย์
เจดีย์พระบรมธาตุแต่ละแห่งจะบรรจุจ�ำนวน
องค์พระบรมในปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
- พุทธประสงค์ หรือ การอธิษฐานของ
พระพุทธเจ้ า (เมือ่ ครัง้ เสด็จมา ณ ทีน่ นั่ ๆ ) ว่าควรจะ
ประดิษฐานพระธาตุของพระองค์ไว้ ที่ใดมากน้ อย
เท่าใด จึงจะเหมาะสมและช่วยให้ การกระจายวิมตุ ติ
ธรรมของพระองค์เป็ นไปอย่างมี ประสิทธิภาพทีส่ ดุ
นอกจากนี ้ในช่วงทีย่ งั ไม่หมด 5000 ปี แห่งศาสนา
ของพระพุทธโคตรมะ จ�ำนวนพระบรมธาตุในแต่ละ
สถานทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา โดยเป็ น
ไปตามหลั ก ความเหมาะสมในแง่ ผ ลรวมของ
ประสิทธิภาพหรือยุทธศาสตร์ ในการ แผ่กศุ ลธรรม
ของพระพุทธองค์และเหล่าอรหันตสาวกทังหลาย
้
- บารมีของ ผู้สร้ างและเหล่าผู้สร้ าง ถ้ ามีบารมี
สูง มีจติ บริสทุ ธิ์ มีวมิ ตุ ติธรรมสูง มีพลังธรรมจักรทรง
อานาภพถูกส่วน ก็มโี อกาสได้ พระบรมธาตุมาบรรจุ
ไว้ ในองค์พระเจดีย์มาก
ตัวอย่างจ� ำนวนองค์ พระบรมธาตุที่บรรจุใน
เจดีย์สำ� คัญบางองค์
- วัดหน้ าพระธาตุ อ.พิชยั
		 จ.อุตรดิตถ์ 100 องค์
- พระธาตุบงั พวน จ.หนองคาย 29 องค์
- วัดถ� ้ำพระ จ.อุดรธานี สาวกธาตุ 1600 องค์
- พระธาตุพนม รวม 253 องค์
- วัดศรีเกิด เชียงใหม่ 500 องค์
- วัดพระแก้ วดอนเต้ า ล�ำปาง เกศา		
		 พระพุทธเจ้ า 4 พระองค์ รวม 164 เส้ น

- วัดพระธาตุลำ� ปางหลวง มีมากกว่า
		 84,000 องค์
- วัดหัวข่วงแก้ ว อ.เมือง พะเยา 500 องค์
การบูชาพระบรมธาตุให้ ถกู วิธี ไม่ควรแยกแยะ
หรื อแบ่งแยกว่าเจดีย์องค์นี ้มีพระธาตุมากองค์เจดีย์
องค์นนมี
ั ้ พระธาตุน้อยองค์ เพราะเพียงพระบรมธาตุ
1 องค์นนั ้ ถ้ าบูชา อธิษฐาน ปฏิบตั จิ ติ ให้ ถกู วิธีแล้ ว
จะมีอานุภาพมหาศาล มีคณ
ุ อเนกอนันต์เหลือคณา
นับ ดังนันผู
้ ้ เข้ าใจลึกซึ ้งถึงความส�ำคัญ และอานุภาพ
แห่งพระบรมธาตุ เช่น อริยสงฆ์ อริยบุคคล หรือ
กษัตริ ย์มหาราชทังหลายในอดี
้
ตกาลจึงไม่ลงั เลหรื อ
ย่อท้ อเลย ทีจ่ ะเดินทางเป็ นร้ อยเป็ นพันกิโลเมตร
เพือ่ ไปกราบนมัสการ อธิษฐานบารมีตอ่ องค์เจดีย์
พระบรมธาตุ แม้ วา่ เจดีย์นนจะบรรจุ
ั้
พระบรมธาตุไว้
เพียงองค์เดียวเท่านันด้
้ วยเหตุทพี่ ระ บรมธาตุเป็ นสิง่
สูงสุดอันหาได้ ยากยิง่ และมีน้อยมาก เมือ่ เทียบกับ
สสารทังหลายในจั
้
กรวาล
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ต�ำแหน่งที่ประดิษฐานองค์พระธาตุในเจดีย์

เจดีย์พระธาตุทสี่ ร้ างในสมัยโบราณ ตังแต่
้ สมัย
พระเข้ าอโศกมหาราชเป็ นต้ นมานิยมประดิษฐาน
พระบรมธาตุไว้ ใต้ ฐานพระ
เจดีย์เพราะมัน่ คง
ปลอดภัย
คือถ้ าส่วนบนของเจดีย์พงั ลงมาก็ไม่
กระทบกระเทือนต่อองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ในสมัย
หลังๆ นิยมประดิษฐานไว้ สว่ นบน (มักจะเป็ นคอ
ระฆัง หรือในเกศบัวตูม)

พุทธอาสน์ 4 เหลีย่ มตังไว้
้ มีฉตั รปั กไว้ บนสุด เป็ น
ยอดใต้ องค์สถูปท�ำเป็ นฐานรองรอบฐานท�ำเป็ นที่
ส�ำหรับเดินประทักษิณ แล้ วมีรัว้ ล้ อมรอบภายนอก
อีกชัน้ เจดีย์พระบรมธาตุในสมัยต่อๆ มามีรูปทรง
แตกต่างกันไปบ้ างตามวัฒนธรรมและศิลปะของ
แต่ละท้ องถิน่ เช่น แบบพม่า แบบล้ านนา แบบขอม
แบบของภาคอีสาน แบบสุโขทัย อยุธยา แบบศรีวชิ ยั
(ภาคใต้ )

รูปทรงของเจดีย์พระบรมธาตุ

ในสมัยพระเจ้ าอโศกมหาราช นิยมสร้ างเป็ นรูป
ทรงกลมเหมือนขันน� ้ำหรือ โอคว�ำ่ ข้ างบนท�ำเป็ น

จาก : หนังสือพระบรมธาตุ เขียนโดย : อ.บริภทั ร
พิมพ์ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2539

อันว่าไม้จนั ทร์นนั้ แม้จะแห้งก็ไม่ทงิ้ กลิน่
หัสดินก้าวลงสูส่ นามรบแล้ว ไม่ทงิ้ ลีลา
อ้อยแม้เข้าสูห่ บี ยนต์แล้วย่อม ไม่ทงิ้ รสหวาน
บัณฑิตแม้จะประสพกับปัญหาของชีวติ
หรือได้รบั ความทุกข์ยากล�ำบากสักปานใด
...ก็ไม่ทงิ้ ธรรม...
(พุทธโอวาท)
๓๔
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Dhamma TIME
ธรรมะเพือ่ ประชาชน

พระสุภตู เิ ถระ
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

ธรรมดาของชีวติ มีการเกิดขึ ้น การด�ำรงอยู่
และการดับสลายไปตามล�ำดับ ชีวติ หลังความตาย
จึงเป็ นสิง่ ที่นา่ สะพรึงกลัวส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้ สงั่ สมบุญ
ไว้ แต่เป็ นเรื่องปกติธรรมดาของผู้มบี ญ
ุ ทีไ่ ด้ สงั่ สมไว้
อย่างดีแล้ ว เพราะการตายเป็ นเพียงการเปลีย่ นภพ
เปลีย่ นภูมใิ หม่เท่านัน้ ผู้เป็ นบัณฑิตเห็นว่าการเกิด
แก่ เจ็บ ตาย เป็ นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เป็ นเรื่องทีเ่ ลว
ร้ ายอย่างทีค่ นส่วนใหญ่มกั จะทุกข์อกทุกข์ใจ เมือ่ มี
ญาติอนั เป็ นทีร่ ักได้ ละสังขารจากไป การปฏิบตั ธิ รรม
เพือ่ ให้ เข้ าถึงพระรัตนตรัย จะเป็ นการเพิม่ เติมความ
มัน่ ใจในการเดินทางไปสูส่ มั ปรายภพ เพราะพระรัตนตรัยเป็ นทีพ่ งึ่ ทีร่ ะลึกอันอบอุน่ และปลอดภัย ที่
จะน�ำไปสูส่ วรรค์และพระนิพพาน
พระบรมศาสดาตรัสสอนไว้ ใน สุภตู เิ ถรคาถา ว่า
* “ท่านจงเจริญพุทธานุสติอนั ยอดเยีย่ มกว่า
ภาวนาทังหลาย
้
ครัน้ เจริญพุทธานุสตินี ้แล้ ว จักยัง
มนัสให้ บริบรู ณ์ จักรื่นรมย์ในเทวโลกตลอดสามหมืน่
กัป จักได้ เป็ นจอมแห่งเทวดาเสวย เทวสมบัตถิ งึ ๘๐
ครัง้ จักได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ อยูใ่ นแว่นแคว้ น
๑,๐๐๐ ครัง้ จักได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอัน
ไพบูลย์ โดยคณานับมิได้ จักได้ เสวยสมบัตนิ นั ้
ทังหมด
้
นี ้เป็ นผลแห่งการเจริญพุทธานุสติ”
การเจริญพุทธานุสติ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
เป็ นอารมณ์ มีอานิสงส์ใหญ่ จะส่งผลให้ ใจของเรา
สะอาดบริสทุ ธิ์ เกลี ้ยงเกลาจากสิง่ ทีไ่ ม่บริสทุ ธิ์ทงั ้
หลาย เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงเป็ นผู้ยงิ่ ด้ วย
พระบริสทุ ธิคณ
ุ เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่
ยิง่ ด้ วยพระปั ญญาธิ คุณ รู้แจ้ งแทงตลอดในภพสาม
สัพพัญญุตญาณของพระองค์ร้ ูแจ้ งในสรรพสัตว์และ
สรรพสิง่ ไม่มสี งิ่ ใดมาปิ ดบังดวงปั ญญาอันบริสทุ ธิ์
๓๖

ของพระองค์ได้ เหมือนเอาผลมะขามป้อมมาวางไว้
บนฝ่ ามือ ทรงเป็ นผู้ยงิ่ ด้ วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ มี
ความปรารถนาดีตอ่ สรรพสัตว์ทกุ หมูเ่ หล่า
หวัง
อยากจะให้ หลุดพ้ นจากทุกข์ในวัฏสงสารอันยาวไกล
การทีเ่ ราส่งใจไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า จึงนับว่า
เป็ นการส่งใจไปยังบุคคลผู้เลิศที่ สุดของโลกและ
จักรวาล อานิสงส์อนั ไพศาลย่อมบังเกิดขึ ้นกับตัว
ของเราเอง
มีพระอรหันต์รูปหนึง่ ชือ่ ว่า พระสุภตู ิ ท่านได้ รับ
ต�ำแหน่งเอตทัคคะเป็ นผู้เลิศในด้ านความเป็ นพระทักขิไณยบุคคล และเป็ นผู้เลิศในการอยูโ่ ดยไม่มี
ข้ าศึกคือ กิเลส เมือ่ ตัดสินใจออกบวชขณะทีป่ ลงผม
เสร็จก็ได้ บรรลุอรหัตผลทันที ท่านได้ ระลึกชาติหน
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ดาบสเห็นพุทธานุภาพ และ
ความบริ บูรณ์ แห่งพระพุทธ
ลักษณะ จึงพิจารณาดูมนต์
ส�ำหรับท�ำนายลักษณะ ก็
ทราบทันทีวา่ ผู้ประกอบด้ วย
ลักษณะเหล่านี ้ เมือ่ อยูค่ รอง
เรื อ น จะได้ เป็ น พร ะ เจ้ า
จักรพรรดิ เมือ่ บวชจะได้ เป็ น
พระสัพพัญญูพุทธเจ้ าผู้ตัด
วัฏฏะในโลกได้ เด็ดขาด บุรุษ
อ า ช า ไ น ย ผู้ นี ้ จั ก เ ป็ น
พระพุ ท ธเจ้ าโดยไม่ ต้ อง
สงสัยแน่ จึงรีบเข้ าไปต้ อนรับ
ปูลาดอาสนะถวาย
หลังด้ วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ ตรวจดูวา่ ภพใน
อดีตท่านได้ ทำ� บุญอะไรไว้ เมือ่ ย้ อนไปดูการสร้ าง
บารมีใน อดีตชาติจงึ รู้วา่ เป็ นเพราะได้ ประกอบเหตุ
ด้ วยการท�ำจิตให้ เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
และได้ กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณอยูเ่ ป็ นประจ�ำ
ท่านได้ เล่าว่า ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าพระนามว่า ปทุมตุ ตระ ท่านเกิดในตระกูล
พราหมณ์ เป็ นลูกของพราหมณ์มหาศาลมีชอื่ ว่า
นันทมาณพ มีทรัพย์สมบัตเิ ป็ นอันมาก แต่กเ็ ป็ นผู้ไม่
ประมาท ไม่มคี วามตระหนีห่ วงแหนทรัพย์ ต่อมา
ท่านพิจารณาเห็นสิง่ ที่ไม่เป็ นสาระในการครองเรื อน
จึงบวชเป็ นฤๅษีอยูท่ เี่ ชิงเขา
พร้ อมด้ วยมาณพ
๔๔,๐๐๐ ได้ บรรลุอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ ส่วนอันเต
วาสิกได้ ฌานอภิญญาเหมือนกันหมดทุกตน อยูก่ นั
อย่างมีความสุขเป็ นเวลานานถึง ๓ หมืน่ ปี
พระผู้มพี ระภาคเจ้ าทรงเห็นอุปนิสยั แห่งอรหัตผลของเหล่าชฎิล ผู้เป็ นอันเตวาสิกของนันทดาบส
และความปรารถนาต�ำแหน่งสาวก ทีป่ ระกอบไป
ด้ วยองค์สองของนันทดาบส จึงเสด็จเหาะไปประทับ
ยืนอยูก่ ลางอากาศหน้ าอาศรมของนันทดาบส เมือ่

พระผู้มพี ระภาคเจ้ า เสด็จประทับนัง่ บนอาสนะ
ทีด่ าบสปูลาดไว้ แล้ ว ขณะนัน้ ชฎิลอันเตวาสิก
๔๔,๐๐๐ คน ถือเอาผลไม้ มรี สเลิศล้ วนแต่ประณีต
มาถึงส�ำนักของอาจารย์ มองดูอาสนะทีพ่ ระพุทธเจ้ า
ประทับ และทีน่ งั่ ของอาจารย์แล้ ว ต่างพูดว่า “ข้ าแต่
ท่านอาจารย์ พวกข้ าพเจ้ าเข้ าใจกันว่าในโลกนี ้ไม่มี
ใครยิง่ ใหญ่กว่าท่าน แต่สงสัยบุรุษผู้นี ้ จักยิง่ ใหญ่
กว่าท่าน” นันทดาบสรีบกล่าวห้ ามว่า “พวกท่านพูด
อะไรอย่างนัน้ ท่านประสงค์จะเปรียบเขาสิเนรุราชที่
สูง ๖๘๐,๐๐๐ โยชน์ กับเมล็ดพันธุ์ผกั กาด พวกท่าน
อย่าเอาเราเข้ าไปเปรี ยบกับพระสัพพัญญูพทุ ธเจ้ า
เลย” เมือ่ อาจารย์พดู อุปมาอย่างสูงส่งถึงเพียงนัน้
ลูกศิษย์ทกุ คนรี บก้ มลงกราบอย่างนอบน้ อมต่อพระ
ผู้มพี ระภาคเจ้ าทันที
นันทดาบสได้ น�ำเอาดอกโกสุมมาเป็ นอาสนะปู
ลาดถวาย
ทรงฉัตรดอกไม้ ยนื กันถวายพระบรม
้
ศาสดา
ยังเวลาให้ ลว่ งไปด้ วยปี ตสิ ขุ อย่างเดียว
ตลอด ๗ วัน ๗ คืน เมือ่ พระองค์ออกจากนิโรธ
สมาบัตแิ ล้ ว ทรงแสดงธรรมให้ ดาบสฟั ง ในเวลาจบ
พระธรรมเทศนา ดาบส ๔๔,๐๐๐ ทังหมดได้
้
บรรลุ
เป็ นพระอรหันต์ พระบรมศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ์
๓๗
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ออก ตรัสว่า “เธอทังหลาย
้
จงเป็ นภิกษุมาเถิด” ทันใด
นันเอง
้
ผมและหนวดของดาบสก็อนั ตรธานหายไป
บริขาร ๘ พร้ อมอยูใ่ นกายของดาบสครบถ้ วนทุกองค์
ส่ ว นนั น ทดาบสไม่ ไ ด้ บ รรลุคุ ณ วิ เ ศษอะไร
เพราะปรารถนาต�ำแหน่งเอตทัคคะในอนาคตกาล
และพระบรมศาสดาได้ ทรงแนะน�ำให้ ทา่ นเจริญพุทธ
านุสติแล้ วจะได้ อานิสงส์ใหญ่ จากนันพระพุ
้
ทธองค์
ทรงพยากรณ์วา่ “จากนี ้อีกแสนกัป พระพุทธเจ้ าทรง
พระนามว่า โคดม จักเสด็จอุบตั ขิ ึ ้นในโลก ท่านจะ
สละทรัพย์ ๘๐ โกฏิ พร้ อมด้ วยข้ าทาส และบริวาร
เป็ นอันมาก จักบวชในศาสนาของพระผู้มพี ระภาค
เจ้ าพระองค์นนั ้ จักได้ เป็ นสาวกของพระศาสดามี
นามว่า สุภตู ิ พระองค์จกั ทรงแต่งตังท่
้ านว่าเป็ นเลิศ
ใน ๒ ต�ำแหน่งคือ ในความเป็ นพระทักขิไณยบุคคล
และในความเป็ นผู้เลิศในการอยู่โดยไม่มีข้าศึกคือ
กิเลส”
ครัน้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสพยากรณ์นนั ท
ดาบสอย่างนันแล้
้ ว ก็เสด็จเหาะขึ ้นสูอ่ ากาศดุจพญา
หงส์ทะยานขึ ้นไปท้ องฟ้ากลับสูม่ หาวิหาร เมือ่ ท่าน
ดาบสได้ รับค�ำแนะน�ำจากพระตถาคตเจ้ าแล้ ว ก็เกิด
มหาปี ตเิ บิกบานใจมาก นับตังแต่
้ วนั นันเป็
้ นต้ นมา ก็
หมัน่ เจริญพุทธานุสติไม่เคยขาดเลย เมือ่ ละจาก
อัตภาพนันแล้
้ ว ได้ ไปสูภ่ พดาวดึงส์ ได้ เป็ นจอมเทพ
เสวยทิพยสมบัติ ๘๐ ครัง้ และได้ เป็ นพระเจ้ า
จักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ครัง้ พุทธพยากรณ์ได้ เป็ นความ
จริงทุกประการ เมือ่ พระเถระพิจารณาเห็นผลบุญ
อย่าง นันแล้
้ ว ท่านได้ เปล่งอุทานว่า "ในแสนกัปแต่
กัปนี ้ ด้ วยผลแห่งการเจริญพุทธานุสติ เราไม่ร้ ูจกั
ทุคติเลย คุณวิเศษเหล่านี ้คือ ปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข์
๘ และอภิญญา ๖ เราได้ ทำ� ให้ แจ้ งแล้ ว ค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้ าเราได้ กระท�ำเสร็จแล้ ว
ทุกท่านคงได้ เห็นแล้ วว่า
อานิสงส์ของการ
เจริญพุทธานุสตินี ้มีคณ
ุ เอนกอนันต์มากมายเพียงไร
หลวงพ่อก็ ได้ ยกตัวอย่างให้ ทกุ ท่านได้ รับทราบกัน

แล้ ว
ความเลือ่ มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามี
อานุภาพยิง่ ใหญ่ไม่มปี ระมาณ ควรทีเ่ ราจะต้ องเจ
ริญพุทธานุสติกนั ตลอดเวลา ระลึกนึกถึงพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ าเป็ นอารมณ์ และยิง่ หมัน่ กล่าวสรรเสริญ
คุณของพระรัตนตรัยด้ วยจิตทีเ่ ลือ่ มใส ก็ยงิ่ จะเป็ น
เหตุให้ เราได้ เข้ าถึงพระธรรมกายอย่างสะดวกสบาย
อย่างง่ายดาย
การทีพ่ วกเราตังใจปฏิ
้
บตั ธิ รรม หมัน่ สวดมนต์
สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยก็ดี นับว่าได้ ดำ� เนิน
รอยตามเยีย่ งอย่างของบัณฑิตในกาลก่อน จึงเป็ น
สิง่ ทีด่ มี าก บุญนี ้จะบันดาลให้ เราได้ บงั เกิดในยุค
สมัยทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงอุบตั ิ ขึ ้น หรือมี
พระพุทธศาสนาเจริญ รุ่งเรือง แล้ วยังเป็ นเหตุให้ ได้
บรรลุธรรมเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และ
พระอรหันต์ทงหลาย
ั้
ดังนัน้ ให้ ทกุ ท่านหมัน่ สวดมนต์
นัง่ สมาธิ(Meditation)เจริญ พุทธานุสติกนั อย่าง
สม�ำ่ เสมอ แล้ วเราจะได้ พบกับความน่าอัศจรรย์ของ
คุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มปี ระมาณนัน้ ได้ ด้วยตัว
ของเราเองในทีส่ ดุ
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๕๐ หน้ า ๔๑

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

พระมหากัจจายนเถระ
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

เวลาในโลกมนุษย์ผา่ นไปอย่างรวดเร็ว เดีย๋ ว
วันเดีย๋ วคืน เวลาทีผ่ า่ นไปก็ไม่ผา่ นไปเปล่า ได้ นำ� เอา
ความแก่ชรา ความไม่เทีย่ งแห่งสังขารให้ เกิดขึ ้นกับ
ตัวเรา ส�ำหรับชีวติ ของนักสร้ างบารมีนนั ้ ย่อมไม่
ปล่อยให้ สงั ขารเสือ่ มไปเปล่า แต่เก็บเกีย่ วเอาบุญ
กุศล ไปพร้ อมๆ กับเวลาทีส่ ญ
ู เสียไป ยิง่ แก่บารมียงิ่
เพิม่ พูน แก่บญ
ุ แก่บารมี บุญในตัวก็เพิม่ ขึ ้นทุกๆ วัน
การใช้ ชีวิตให้ เป็ นไปเพื่อการสร้ างบารมีด้วยอย่างนี ้
ได้ ชอื่ ว่าเป็ นผู้ทไี่ ม่ประมาทการด�ำเนินชีวติ การเกิด
มาของผู้นนเป็
ั ้ นการเกิดมาอย่างมีคณ
ุ ค่า
ได้ ทำ�
ั ้ ได้
หน้ าทีข่ องการเกิดมาเป็ นมนุษย์ในภพชาตินนๆ
อย่างสมบูรณ์
มีพทุ ธพจน์บทหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ าตรัสไว้ ใน
ธรรมบท ว่า
“ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปนุ ํ
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจจฺ โย
หากว่าบุรุษพึงท�ำบุญไซร้ ก็ควรทําบุญนันให้
้
บ่อยๆ ควรทําความพอใจในบุญนัน้ เพราะการสัง่ สม
บุญเป็ นเหตุนาํ ความสุขมาให้ ”
ทุกชีวติ ทีเ่ กิดมาในโลกนี ้
ล้ วนเกิดมาเพือ่
แสวงหาความสุขด้ วยกันทังนั
้ น้ แล้ วมีใครรู้บ้างว่า
ความสุขทีแ่ ท้ จริงนัน้ เกิดจากการสัง่ สมบุญอยูเ่ ป็ น
ประจ�ำสมํา่ เสมอ เพราะบุญคือ สิง่ ทีอ่ ยูเ่ บื ้องหลัง
ความสุขและความสําเร็จทังปวง
้
ถ้ าชาวโลกรู้จกั
ต้ นทางแห่งความสุขอย่างนี ้ แล้ วหันมาสัง่ สมบุญให้
ใจเกาะเกีย่ วอยูก่ บั กุศลธรรม อกุศลซึง่ เป็ นเหตุแห่ง
ความทุกข์จะไม่เกิดขึ ้น เพราะความสุขและความ
ทุกข์ เป็ นผลทีเ่ กิดมาจากบุญและบาปทีเ่ ราท�ำไป
แล้ ว เพราะฉะนัน้ เมือ่ อยากมีความสุขก็ต้องสัง่ สม
บุญ

ในทางพุทธศาสนา พระบรมศาสดาของเรา
ทรงสอนวิธีการจะให้ ได้ พบกับความสมหวังในสิ่งที่
ตังไว้
้ วา่ เมือ่ ท�ำบุญอะไรแล้ ว ต้ องอธิษฐานก�ำกับ
ด้ วย แรงอธิษฐานจะเป็ นเสมือนหางเสือเรือทีค่ อย
คัดท้ ายนาวาชีวติ ให้ ไปสูจ่ ดุ หมาย
ปลายทางได้
อย่างถูกต้ อง และปลอดภัย เป็ นการตอกยํ ้าเป้า
หมายที่ตงไว้
ั ้ ไม่ว่าจะเป็ นเป้าหมายระยะใกล้ หรื อ
ไกล ก็ควรอธิษฐานจิตไว้ ให้ มนั่ แต่ต้องเป็ นการ
อธิษฐานทีเ่ ป็ นไปในสิง่ ทีป่ ระกอบด้ วยกุศล เป็ นไป
เพือ่ การบรรลุมรรคผลนิพพาน การตังจิ
้ ตอธิษฐาน
คอยก�ำกับไว้ อย่างนี ้ จะท�ำให้ เราประสบความสุข
และความส�ำเร็จทีเ่ ราตังใจไว้
้ อย่างเป็ นอัศจรรย์ เรียก
ได้ วา่ แรงบุญหนุนแรงอธิษฐานให้ กลายเป็ นจริงได้
๓๙
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เหมือนอย่างพระเถระรูปหนึง่ ทีห่ ลวงพ่อจะ น�ำ
มาเล่าในครัง้ นี ้ ท่านเป็ นตัวอย่างในการท�ำบุญแล้ ว
รู้จกั อธิษฐานจิต ทุกครัง้ ทีท่ า่ นท�ำบุญ ท่านจะตังจิ
้ ต
อธิษฐานไว้ ทกุ ๆ ครัง้ พระเถระรูปนี ้ก็คอื พระมหากัจจายนะเถระ นัน่ เอง ท่านได้ บำ� เพ็ญกุศลต่างๆ มา
มากมายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในอดีตมาหลาย
พระองค์
ได้ สงั่ สมบุญทีเ่ ป็ นอุปนิสยั แห่งการได้
นิพพานสมบัตใิ นภพต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นมนุษย์หรือ
เทวดา
*เหมือนในสมัยของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้ า ท่านได้ บงั เกิดในตระกูลคฤหบดี วันหนึง่ ได้
มีโอกาสไปฟั งธรรมในส�ำนักของพระบรมศาสดา ได้
เห็นภิกษุรูปหนึ่งซึง่ พระบรมศาสดาทรงสถาปนาไว้
ในต�ำแหน่งทีส่ ามารถจ�ำแนก เนื ้อความพุทธพจน์ ที่
พระบรมศาสดาตรัสไว้ โดยย่อแม้ เพียงเล็กน้ อยให้
พิสดารโดยลึกซึ ้งได้ ตัวท่านเองปรารถนาอยากได้
ต�ำแหน่งนันบ้
้ าง จึงหมัน่ ท�ำบุญให้ ทานทุกอย่าง จน
ตลอดชีวติ
พร้ อมกับอธิษฐานจิตตอกยํ ้าเป็ นผัง
ส�ำเร็จติดแน่นทีศ่ นู ย์กลางกายตลอดเวลา เมือ่ ละ
โลกไปแล้ ว บุญนันได้
้ สง่ ผลให้ ทา่ นได้ ไปเสวยทิพยสมบัตใิ นเทวโลกเป็ นเวลายาวนาน
ต่อมาในสมัยของพระผู้มพี ระภาคเจ้ าพระนาม
ว่า สุเมธะ ท่านได้ เกิดเป็ นวิทยาธรท่องเทีย่ วไปทาง
อากาศ เห็นพระผู้มพี ระภาคเจ้ าซึง่ ประทับนัง่ ในป่ า
ตามล�ำพัง จึงเกิดความเลือ่ มใส ได้ เอาดอกกรรณิการ์
มาท�ำสักการบูชาด้ วยความนอบน้ อม ด้ วยผลบุญ
อัน นัน้ ก็สง่ ให้ ทา่ นได้ กลับไปเสวยทิพยสมบัติ
เหมือนเดิม และเวียนวนอยูใ่ นสุคติภมู อิ ย่างเดียว
ตังแต่
้ ภพชาตินนมา
ั้
ท่านไม่เคยตกไปในอบายภูมิ
เลย
ครัน้ ได้ มาบังเกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้ าพระนามว่ากัสสปะ ท่านเกิดเป็ นลูกเศรษฐี
ในกรุงพาราณสี เมือ่ พระผู้มพี ระภาคเจ้ าปรินพิ พาน
แล้ ว ท่านได้ นำ� เอาแผ่นอิฐทองค�ำมีราคาแสนหนึง่
๔๐

บูชาทีเ่ จดีย์ทองส�ำหรับบ�ำเพ็ญกัมมัฏฐาน ท่านได้ ตงั ้
ความปรารถนาไว้ วา่ "ด้ วยผลแห่งบุญนี ้ ขอให้ สรีระ
ของข้ าพระองค์จงมีวรรณะดุจทองค�ำในทุกภพทุก
ชาติทไี่ ด้ บงั เกิดแล้ ว ด้ วยเถิด" เมือ่ อธิษฐานจิตมัน่
อย่างนันแล้
้ ว ก็ตงใจท�
ั ้ ำบุญทะนุบำ� รุงพุทธศาสนาไม่
เคยขาดเลยจนตลอดชีวติ
ครัน้ ละจากอัตภาพนันแล้
้ ว ได้ ไปเสวยทิพยสมบัตใิ นเทวโลกอีก พอครบหนึง่ พุทธันดร ในพุทธุปบาทกาลนี ้ ได้ ลงมาเกิดเป็ นลูกของพราหมณ์ ซึง่
เป็ นปุโรหิตของพระเจ้ าจัณฑปั ชโชตในกรุ งอุชเชนี
เนื่องจากท่านมีผวิ พรรณวรรณะเปล่งปลัง่ ดัง่ ทองค�ำ
จึงได้ รับการขนานนามว่า กัญจนกุมาร แต่บางท่านก็
เรียกว่า กัจจายนกุมาร เพราะเป็ นชือ่ ของวงศ์สกุล
พอเติบใหญ่ก็ตงใจศึ
ั ้ กษาเล่าเรี ยนจนแตกฉานใน
ไตรเพท และต่อมาก็ได้ ตำ� แหน่งปุโรหิตแทนบิดาซึง่
ล่วงลับไปแล้ ว
เมื่ อ พระเจ้ าจั ณ ฑปั ชโชตได้ สดั บ ข่ า วว่ า
พระพุทธเจ้ าทรง อุบตั ขิ ึ ้นแล้ ว จึงมีพระราชโองการ
ให้ ท่ า นปุโ รหิ ต ออกเดิ น ทางไปเข้ า เฝ้ าพระบรม
ศาสดา เพือ่ กราบอาราธนามาโปรดชาวเมืองทีก่ รุง
อุชเชนนี ท่านปุโรหิตพร้ อมทังเพื
้ อ่ นรวมเป็ น ๘ ท่าน
จึงได้ ออกเดินทางไป เมือ่ ไปถึงก็เข้ าไปกราบพร้ อม
กับนัง่ ฟั งธรรมร่วมกับมหาชน ได้ ตงใจฟั
ั ้ งธรรมขณะ
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดง ในเวลาจบพระธรรมเทศนา
ท่านปุโรหิตพร้ อมกับเพือ่ นอีก ๗ คน ได้ ดำ� รงอยูใ่ น
อรหัตผล พร้ อมด้ วยปฏิสมั ภิทาญาณ
จากนัน้ พระบรมศาสดาจึงทรงเหยียดพระหัตถ์
ออกแล้ วตรัสว่า “พวกเธอ จงเป็ นภิกษุมาเถิด ธรรม
อันเรากล่าวดีแล้ ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด”
ทันใดนัน้ ภิกษุเหล่านันได้
้ มผี มและหนวด ยาว
ประมาณ ๒ องคุลี ทรงบาตรและจีวรอันส�ำเร็จด้ วย
บุญฤทธิ์ และพุทธานุภาพ ได้ เป็ นเหมือนพระเถระ
บวชมาแล้ ว ๖๐ พรรษา เมือ่ บวชเสร็จแล้ ว วันหนึง่
พระเถระได้ กราบทูลพระบรมศาสดาว่า
“ข้ าแต่
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พระองค์ผ้ เู จริญ พระเจ้ าจัณฑปั ชโชต ปรารถนาจะ
อภิวาท และฟั งธรรมของพระองค์”
พระบรมศาสดาตรัสว่า “กัจจายนะ เธอจงเป็ น
ตัวแทนของเรา เมือ่ เธอไปถึงทีน่ นั่ แล้ ว พระราชาจัก
ทรงเลือ่ มใส” เมือ่ ได้ รับมอบหมายจากพระพุทธองค์
เช่นนันแล้
้ ว พระเถระพร้ อมกับเพือ่ นสหธรรมิกทัง้ ๘
รูป ก็ทลู ลาออกเดินทางกลับไปกรุงอุชเชนนี ท่านได้
แสดงธรรมจนท�ำให้ พระราชาทรงเลือ่ มใส แล้ วได้
ประดิ ษ ฐานพระศาสนาไว้ ใ นอวัน ตี ช นบทอย่ า ง
มัน่ คง หลังจากนัน้ จึงกลับมาเข้ าเฝ้าพระบรม
ศาสดา
ด้ วยอ�ำนาจความปรารถนาทีท่ า่ นตังไว้
้
ดีแล้ วนัน้ ท�ำให้ ปกรณ์ทงั ้ ๓ คือ กัจจายนปกรณ์,
มหานิรุตติปกรณ์ และเนตติปกรณ์ ได้ ปรากฏแก่
ท่านอย่างชัดเจน ท�ำให้ ทา่ นสามารถจ�ำแนกธรรมที่
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ ยอ่ ๆ อย่างพิสดารได้ เป็ น
อัศจรรย์

ด้ วย ท�ำให้ เส้ นทางชีวติ ของท่านด�ำรงอยูบ่ นเส้ นทาง
สุคติโลกสวรรค์และมนุษยโลก ไม่เสียเวลาไปเสวย
ทุกข์ในอบายภูมิ มีแต่สงั่ สมบุญกุศล จนได้ มนุษย์
สมบัติ สวรรค์สมบัตเิ รื่อยมา
สุดท้ ายท่านก็สมปรารถนาได้ นิพพานสมบัติ
ยุตกิ ารเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป มีแต่
เสวยสุขในอายตนนิพพานอย่างเดียว เพราะฉะนัน้
ให้ ทกุ ท่านหมัน่ สัง่ สมบุญกันให้ ได้ ทกุ อย่าง ท�ำให้
ครบถ้ วนบริบรู ณ์ อย่าประมาทชะล่าใจว่า เรามีบญ
ุ
มากแล้ ว หรือท�ำกันมามากแล้ ว อย่าพึงคิดอย่างนัน้
ให้ ทมุ่ เทท�ำกันให้ เต็มที่ ท�ำจนสุดก�ำลังและสุดใจ
บุญใหญ่จะได้ บงั เกิดขึ ้นกับเรา และจะเป็ นทีพ่ งึ่ ให้
กับตัวของเราได้ ทงในภพนี
ั้
้และภพหน้ า
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๗๑ หน้ า ๑๓๕

คุณ สมบัติ พิ เ ศษของท่ า นที่ ไ ม่ เ หมื อ นใครนี ้
และแรงอธิษฐานทีท่ า่ นตังไว้
้
ท�ำให้ ทา่ นได้ รับการ
สถาปนาจากพระผู้มีพระภาคเจ้ าในท่ามกลางมหา
สังฆสมาคมว่า เป็ นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทงั ้
หลายในการจ�ำแนกเนื ้อความโดยย่อให้ พสิ ดาร ได้
ท่ า นได้ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ นก� ำ ลัง ส� ำ คัญ ของพระพุท ธศาสนา ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ ขจรขจาย
ออกไป เพือ่ เป็ นทีพ่ งึ่ แก่ชาวโลกทังหลาย
้
เราจะเห็นได้ ว่าการสัง่ สมบุญต้ องท�ำกันเป็ น
เวลายาวนาน สัง่ สมทีละเล็กทีละน้ อย ท�ำกันให้
บ่อยๆ สักวันหนึง่ เมือ่ บุญส่งผลเต็มที่ วิบากกรรม
หรือวิบากมารก็ขวางไม่อยู่ สิง่ ดีๆ ทีเ่ ราท�ำไว้ จะเผล็ด
ผลให้ ได้ พบแต่สงิ่ ทีด่ งี าม และทีส่ ำ� คัญการท�ำบุญ
ต้ องอธิษฐานก�ำกับด้ วยทุกครัง้ เพราะจะท�ำให้ เป้า
หมายทีเ่ ราตังไว้
้ สำ� เร็จได้ ตามผัง และเป็ นการย่นย่อ
ระยะทางในการสร้ างบารมีของเราให้ สนลงอี
ั ้ กด้ วย
เหมือนอย่างที่พระเถระท่านได้ ท�ำไว้ เป็ นแบบอย่าง
ท่านท�ำบุญใหญ่ด้วย และอธิษฐานจิตควบคูก่ นั ไป

มีข่าวดีมาบอก!!..

ท่านสามารถติดตามข่าวสารงานบุญ
ธรรมะดีๆ โอวาท พระธรรมเทศนา หลัก
ค�ำสอน พุทธสุภาษิต ข้ อคิดจากสาระธรรม
ที่ทกุ ท่านสามารถน้ อมน�ำธรรมะไปปรับใช้ ในชีวิต
ประจ�ำวัน และยังสามารถส่งต่อธรรมะดีๆให้ เพื่อน
ของคุณได้ ตลอดเวลา ติดตามได้ ที่........

dmc.tv เรื่องราวดีๆ ที่ท�ำให้คุณเป็นสุขใจได้ตลอดเวลา
https://www.facebook.com/dmc072

www.kalyanamitra.org

๔๑

ติ ดต่อสอบถามโทร.02-831-1774
www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
www.kalyanamitra.org

