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ข่าวบุญต่างประเทศ
ข่าว DMC NEWS ประจ�ำวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557

วัจัดดพิธพระธรรมกายนอร์
เ
วย์
บี ชู าข้าวพระ

วัดพระธรรมกาย
นอร์ เวย์
จัดพิธีบชู าข้ าวพระ
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วัดพระธรรมกาย
นอร์ เวย์
จัดพิธีทอดผ้ าป่ า
วัดพระธรรมกายนอร์ เวย์ ได้ จดั พิธีบชู าข้ าว
พระ และพิธีทอดผ้ าป่ าสามัคคี
ภายในงานพระอาจารย์ได้ น�ำสาธุชนผู้มีบุญ
ทุกท่านสวดมนต์ท�ำวัตรเช้ า และปฏิบตั ธิ รรม ก่อน
ที่จะประกอบพิธีบชู าข้ าวพระ และรับฟั งโอวาท
จากพระอาจารย์ในการสร้ างบารมี ส่วนภาคสาย
ทุกท่านได้ พร้ อมใจกันปฏิบตั ิธรรมตามการน�ำของ
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมผ่าน สัญญาณ
ถ่ายทอดสดช่อง DMC จากนันพระอาจารย์
้
ได้
ประชุมกลุม่ ผู้น�ำบุญ เพื่อเตรี ยมงานบุญและการ
ขยายงานพระพุทธศาสนาให้ เจริ ญรุ่งเรื องสืบไป ซึง่
วั ด พระธรรมกายนอร์ เ วย์ ไ ด้ มี น โยบายเผยแผ่
ธรรมะและ การปฏิบตั ธิ รรมสูค่ นท้ องถิ่น จึงได้ จดั
ปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษและตอบข้ อสงสัย
ต่างๆ เพื่อความเข้ าใจที่ตรงกันว่าความสุขที่แท้ จริ ง
เริ่ มต้ นจากภายใน

อาราธนาศีล 5 และประกอบพิธีทอดผ้ าป่ า โดยมี
กัลยาณมิตรณัฐนันท์ ว. โทนิ่ง และกัลยาณมิตร
พรนิภา บุตรเอก เป็ นประธานน�ำกล่าวค�ำถวาย
,พิธีถวายทองค�ำเพื่อหล่อรู ปคุณนายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงองค์ที่ 2 มีกลั ยาณมิตร
ทศพร เฮียด และกัลยาณมิตรอรอนงค์ อารยะสุวรรณ น�ำกล่าวค�ำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหาร
เป็ นสังฆทาน มีกลั ยาณมิตรชมพูนทุ ป่ วนเมืองปั ก
และกัลยาณมิตรณฐวรรณ เกตนวม น�ำกล่าวค�ำ
ถวาย จากนันทุ
้ กท่านได้ พร้ อมใจกันถวายจตุปัจจัย
ไทธรรมแด่พระอาจารย์
ด้ วยความปลื ้มปี ติกนั
ทุกคน

จากนั น้ ทุ ก ท่ า นได้ พร้ อมใจกั น กล่ า วค� ำ
www.kalyanamitra.org
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ข่าวบุญในประเทศ

ขอเชิญ....

"รูท้ นั ชีวติ "

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือิ

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ "รู้ทนั ชีวิต" หนังสือที่รวบรวมแนวทางสร้ างสุขภาพที่ดีในการด�ำเนิน
ชีวิต โดยยึดหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนาเป็ นที่พงึ่ พบกับสารพัดวิธีการพัฒนาดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายด้ วยหลักธรรม และคลายทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บปวดด้ วยโรคร้ าย ร่วมแสวงหาหลักธรรมในการ
ด�ำเนินชีวิต อย่างถูกหลัก รับมือกับ โรคร้ ายโดยใช้ ธรรมะเป็ นเครื่ องขัดเกลานิสยั เพื่อสร้ างสุขภาพให้ ร่างกาย
พร้ อมสร้ างบารมีตอ่ ไป โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ D.D., Ph.D.

Dhamma
for
health
รู้ทันชีวิต...พิชิดโรคร้ายด้วยธรรมะ

สร้างหลักประกันความปลอดภัยในเส้นทางวัฏสงสาร
พิเศษ : ส�ำหรับเจ้ าภาพกองทุนจะได้ รับหนังสือเป็ นที่ระลึกและจะได้ รับการประกาศรายชื่อในรายการ
ทันโลก ทันธรรม
		
		
		
		
		

ประเภทกองทุน
กิตติมศักดิ์พิเศษ
กิตติมศักดิ์
อุปถัมภ์
กองทุน

		
		

รับหนังสือ
50 เล่ม
10 เล่ม
5 เล่ม
1 เล่ม

ประกาศรายชื่อ
1 ปี (144 ครัง้ )
6 เดือน (72 ครัง้ )
3 เดือน (36 ครัง้ )
1 สัปดาห์ (3 ครัง้ )

ร่ วมบุญจัดพิมพ์ ได้ ท่ ี วันธรรมดา จุดรับบริจาค ณ ห้ องขันติ ส�ำนักงานใหญ่
วันอาทิตย์ จุดรับบริจาค สภาธรรมกายสากลทัง้ สองฝั่ ง
ส่ งรายชื่อก่ อน วันอาทิตย์ ท่ ี 13 เมษายน พ.ศ.2557
าคม พ.ศ.2557
รั บหนังสือที่ระลึก วันอาทติ ย์ ท่ ี 4 พฤษภ
ุดสถาบันธรรมชัย
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วันธรรมดา ห้ องสม
สอบถามเพิ่มเติม ่โทร.08-8072-7273, 08-3547-4644สากล
หรื อที่ชมรมแทงตลอดในธรรม เสา N27 สภาธรรมกาย
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เล่าเรือ่ งคุณยาย

เล่าเรือ่ งคุณยาย

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตอน..ทักสะท้าน!!

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงครับ
กระผม พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต เป็ น
พระอาจารย์ประจ�ำโครงการปฏิบตั ธิ รรมพิเศษครับ
หลวงพ่อ ครั บ ..นับ เป็ นวาสนาของผมจริ ง ๆ
ครับ ที่ผมทันมาเจอคุณยายในช่วงที่ทา่ นยังแข็ง
แรงอยู่ เพราะผมเข้ าวัดตังแต่
้ ปี พ.ศ.2528 มาถึง
ตอนนี ้ก็ 29 ปี ครับ ด้ วยเหตุนี ้...ผมจึงพอจะรับรู้
เรื่ องราวอันแสนจะประทับใจ และค�ำสอนของคุณ
ยายบ้ าง และรู้สกึ ซาบซึ ้งในมโนปณิธานอันยิ่ง
ใหญ่ของท่าน อย่างในเหตุการณ์ วันที่ 18 มกราคม
2540 เป็ นวันที่ผมจ�ำได้ ดี..
เพราะกระผมกับทีมงานดอกไม้ บานได้ ไป
กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซึง่ พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อก็ได้ เมตตาเล่าว่า..ไม่กี่วนั ก่อน หลวงพ่อ
ไปหาคุณยายที่กฏุ ิ แล้ วก็ถามคุณยายว่า “คุณ
ยาย..วันๆ ยายคิดอะไร” ซึง่ คุณยายก็ตอบว่า “ยาย
คิดว่า..ท�ำอย่างไรจะปราบไอ้ ด�ำให้ ถึงที่สดุ ให้ ได้ ”
ซึ่งพอผมได้ ฟังประโยคนี .้ .รู้ สึกเปรี ย้ ง.!!ทันทีเลย
ครับ รู้สกึ ประทับใจอย่างแรง เพราะช่วงนันคุ
้ ณ
ยายท่านไม่คอ่ ยแข็งแรง เนื่องจากอายุมากถึง 89
ปี แล้ ว แต่วนั ๆ ท่านคิดแต่จะปราบมาร จิตใจจดจ่อ
อยูก่ บั เป้าหมายตลอดเวลา คือ ไม่วา่ เวลาจะผ่าน
ไปนานสักเท่าไร หรื อสุขภาพท่านจะเป็ นอย่างไร
ท่านก็ยงั มุง่ ท�ำเป้าหมายของท่านให้ ส�ำเร็จ ซึง่ สิง่ นี ้
ไม่ใช่เป็ นสิง่ ที่คนธรรมดาเขาจะคิดกันได้
และด้ วยความไม่ธรรมดาของคุณยายนี่เอง
ครับ จึงท�ำให้ นบั วันผมยิ่งรักและศรัทธาคุณ ยาย
มากขึ ้นเรื่ อยๆ หรื อพูดง่ายๆ ก็คือ "รักมัน่ ไม่มีวนั
๘

พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

สลาย..รักคุณยายมิร้ ูลืม” เพราะคุณยายได้ ชว่ ย
ลูกศิษย์ลกู หาไว้ มากมาย หรื ออย่างเรื่ องใกล้ ตวั ผม
ก็คือ เรื่ องของพระรูปหนึง่ ในวัด ซึง่ ตอนนันท่
้ าน
ท�ำงานรับบุญอยูบ่ ริ เวณเต็นท์ 3 หลัง ใกล้ ๆ สภา
ธรรมกายสากลหลังคาจาก
และในช่วงนันเอง
้
ครับ..ท่านคิดจะลาสิกขา แต่อยูๆ่ คุณยายท่านก็ไป
หาพระรูปนี ้ที่เต็นท์ พอไปถึง ท่านก็พดู ประโยคแรก
ทันทีเลยว่า..“ท่านๆ..อย่าสึกเลยนะ”
ซึง่ พอพระรูปนันฟั
้ งเสร็ จ ไม่ใช่แค่ขนลุกนะ
ครับ แต่ขนร่วงเลยครับ แถมยังเกิดอาการ เพราะ
ท่านตกใจที่คณ
ุ ยายทราบได้ อย่างไรว่า..ท่านก�ำลัง
จะสึก ทังๆ
้ ที่ทา่ นไม่เคยบอกใคร แถมกุฏิคณ
ุ ยายก็
อยูห่ า่ งจากที่ท�ำงานท่าน อีกทังคนทั
้ งวั
้ ดก็มีตงั ้
เยอะ
แต่ท�ำไมคุณยายสามารถรู้แบบเฉพาะ
เจาะจงว่า..ขณะนี ้..ตอนนี ้..พระรูปนี ้ท่าน คิดอะไร
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อยู่ ด้ วยเหตุนี ้..จึงท�ำให้ พระรูปนี ้ซึ ้งใจคุณยายมาก
ที่เป็ นห่วงท่าน และมาเป็ นกัลยาณมิตรให้ ทา่ น จึง
ท�ำให้ ทา่ นบวชต่อมาเรื่ อยๆ และนี่แหละครับ คือ
ความไม่ธรรมดาของคุณยาย
อีกเรื่ อง ซึง่ ผมก็เคยเจอกับตัวเองอย่างจัง ใน
ช่วงที่ พ.ศ. 2532 ช่วงนันหลวงพ่
้
อเมตตาให้ พระ
กลุม่ หนึง่ ได้ มานัง่ สมาธิที่อาคารภาวนาในพื ้นที่เขต
196 ไร่ ซึง่ กระผมก็ได้ นงั่ อยูใ่ นกลุม่ นี ้ด้ วย เลยท�ำให้
มีโอกาสได้ พบคุณยายบ่อยมาก คือ แทบทุกวัน ซึง่
พอเจอคุณยาย ท่านก็จะเมตตาเล่าธรรมะให้ ฟั ง
แทบทุกครัง้ ซึง่ ผมก็ชอบฟั งท่านมากๆ แต่มีอยูว่ นั
หนึง่ ด้ วยความที่ผมจะรี บไปธุระมาก พอเดินออก
มาเห็นคุณยายก�ำลังนัง่ สามล้ อตรวจวัดอยู่ กระผม
ก็เลยแอบคิดในใจว่า..วันนี ้ยังไม่อยากเจอคุณยาย
เลย จะรี บไปจริ งๆ เพราะเมื่อเจอกัน ท่านเป็ น
ผู้ใหญ่ถ้าชวนเราคุยเราก็ต้องคุยด้ วย ซึง่ ตอนนันผม
้
ก็ไม่ร้ ูจะท�ำอย่างไรครับ จึงได้ แต่คดิ ในใจว่า ถ้ าเรา
เดินหันหลังกลับ
ก็เป็ นการไม่เคารพต่อครูบาอาจารย์ อีกทังเป็
้ นการเสียมารยาทมาก ด้ วยเหตุนี ้
กระผมจึงตัดสินใจเดินต่อไปอย่างปกติ จนเดินถึง
ในระยะห่างคุณยายไม่เกิน 10 เมตร

2) ไม่ควรท�ำแบบนี ้อีก
3) สิง่ ที่ควรท�ำ คือ มาหล่อทองกับคุณยายบุคคล
ผู้ทรงอภิญญา และชวนกันมาหล่อเยอะๆ ครับ
เพราะคุณยายท่านเป็ นเนื ้อนาบุญอันเลิศ ท�ำที่
ยาย..ได้ ที่เรา
สุดท้ ายนี ้
จากใจครับ...

ผมขอจบด้ วยกลอนที่ผมแต่งมา

จะหาใคร ใสทั้งหยาบ ทั้งละเอียด
อย่าหยามเหยียด ว่าเป็นหญิง ตัวเล็กหนา
จะหาใคร เป็นเลิศ ท�ำวิชชา
ที่หนึ่งนา บ่ เป็นสอง รองผู้ใด
จะหาใคร ไปปราบมาร ผลาญราบสิ้น
ให้แดดิ้น สาปสิ้นสูญ เสื่อมสลาย
ทั้งไตรภพ ก็ประสบ พบคุณยาย
รู้แล้วไซร้ มาหล่อทอง ฉลองเอย

และทันใดนัน้ เองครั บ...คุณยายท่านก็พนม
มือขึ ้นมองมาทางกระผม
แล้ วก็พดู ขึ ้นทันทีวา่
“ท่านๆ..ท่านไปเถอะ...ยายไม่กวนท่านหรอก!!!”
หลวงพ่อครับ..ตอนนันกระผมฟั
้
งแล้ วตัวชา เหมือน
โลกทังใบหยุ
้
ดหมุนเลยครับ ผมได้ แต่ยืนตัวแข็งทื่อ
อยูต่ รงนัน้ ผมมีอาการทังทึ
้ ง่ และอึ ้งเลยครับ นาน
จนกระทัง่ คุณยายท่านนัง่ รถสามล้ อ จากไปครับ...
หลวงพ่ อ ครั บ ..ผมซาบซึ ง้ ในความทรง
อภิญญาของคุณยายจริ งๆ ครับ เพราะผมแค่คดิ ใน
ใจ แถมนิ่งๆ เดินอยูห่ า่ งท่านตังเยอะ
้
แต่ทา่ นกลับรู้
ความคิดของกระผมได้ ถงึ ขนาดนี ้ ดังนัน..เรื
้ ่ องนี ้
สอนให้ ร้ ูวา่
1) คุณยายรู้ใจหมดครับว่า..ใครคิดอะไร
www.kalyanamitra.org
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Dhamma TIME
เล่าเรือ่ งคุณยาย

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เล่าเรือ่ งคุณยาย

ตอน..ปลืม
้ ..ทีเ่ ป็นเด็กปัน้ !!

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงครับ
กระผม พระประจวบ ปุญญกโร หรื อ “เด็ก
ปั ้น” ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อครับ..หลายคนอาจจะงง ที่ผมจัว่ หัว
ว่าเป็ น “เด็กปั น้ ” ซึง่ เด็กปั น้ ในความหมายของผม
ก็คือ เด็กที่หลวงพ่อปั น้ มากับมือ เพื่อเข้ าสูว่ งการ
เป็ นลูกมือหลวงพ่อในการปั น้ คุณยาย ที่ก�ำลังจะ
หล่อกันในวันที่ 22 เมษายน นี ้ครับ
หลวงพ่อครับ..วันนีก้ ระผมกราบขออนุญาต
หลวงพ่อเล่าความในใจบางอย่าง คือ ตังแต่
้ เด็กผม
เป็ นคนชอบการปั น้ มากครับ
เพราะท�ำให้ ผมมี
ความสุข แต่สงิ่ ที่ผมปั น้ ก็เน้ นไปทางด้ าน “ปั น้ คาราบาว” ครับ แต่แม้ ผมจะชอบการปั น้ สักเพียงใด ก็
ไม่มีโอกาสได้ เรี ยนด้ านนี ้ ซึง่ ไม่ใช่เพราะไม่มีตงั ค์
เรี ยนหรอกนะครับ แต่เป็ นเพราะเรี ยนจบแล้ วจะ
ไม่มีตงั ค์ เนื่องจากไม่มีงานท�ำ เลยท�ำให้ ตอนนัน..
้
ผมจึงเบนเข็มไปเรี ยนทางด้ านช่างไฟฟ้าก�ำลังแทน
แต่เนื่องจากสวรรค์มีตา หรื อบุญพา วาสนาส่งยัง
ไงไม่ทราบ พอผมเรี ยนจบแล้ ว ก็ได้ มาบวช แล้ วก็
มาฝึ กงานที่กองพุทธศิลป์
เพราะผมอยากจะ
ท�ำงานด้ านการปั น้ มาก ด้ วยเหตุนี ้..หลวงพี่ไชยยศ
กับหลวงพี่ไพโรจน์จงึ พาผมไปกราบหลวงพ่อ ซึง่
หลวงพ่อก็ถามผมว่า “ท�ำงานปั น้ เป็ นรึ ?” ผมก็ตอบ
ไปอย่างไม่อายว่า “ไม่เป็ นครับ แต่ใจรักงานด้ านนี ้
ครับ” ซึง่ ในวันนัน้ หลวงพ่อก็เมตตาให้ โอกาส โดย
บอกผมว่า “หลวงพ่อจะฝึ กให้ ถ้ าไม่ทิ ้งหลวงพ่อไป
ซะก่อน” และนับจากวันนันชี
้ วิตผมก็พลิกเลยครับ
คือ ตลอด 19 ปี เต็ม ผมได้ รับบุญอย่างมีความสุข
เพราะผมได้ ท�ำงานที่ผมรัก เพื่อคนที่ผมเคารพรัก
๑๐

พระประจวบ ปุญญกโร

ที่สดุ ซึง่ ก็คือหลวงพ่อครับ
และพอมาช่วงนี.้ ..นับจากวินาทีแรกที่หลวง
พ่อบอกว่า..จะปั น้ คุณยายขนาดเท่าครึ่ งขององค์
จริ ง ผมรู้สกึ อะเลิร์ท ตื่นเต้ น และปลาบปลื ้มอย่าง
บอกไม่ถกู เลยครับ เพราะท�ำให้ ผมย้ อนนึกถึงวันที่
ผมเจอคุณยายครัง้ แรก ในปี พ.ศ.2535 ตอนบวช
ธรรมทายาทรุ่น 20 เนื่องจากคุณยายท่านมาเล่า
ธรรมะให้ ธรรมทายาทฟั ง และชวนร่วมบุญเป็ น
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ประธานกองกฐิ นกับท่าน
วันนัน..กระผมรู
้
้ สกึ
เลื่อมใสและศรัทธาคุณยายมาก เพราะดูทา่ นสงบ
เรี ยบง่าย แต่ทรงพลัง และพอยิ่งมาทราบว่า ท่าน
เป็ นผู้ให้ ก�ำเนิดวัดพระธรรมกายด้ วยแล้ ว ก็ยิ่งรู้สกึ
มหัศจรรย์ใจในบารมีของ ท่านมาก เพราะถ้ าบารมี
ไม่มาก คงไม่สามารถสร้ างวัดพระธรรมกาย ที่มี
เนื ้อที่ 2,000 กว่าไร่ มีศนู ย์สาขาไปทัว่ โลก 131
สาขา คนมามากกว่าล้ านคนได้ หรอกครับ
หลวงพ่อครับ...วันนี ้ผมปลื ้มแสนปลื ้มเลยครับ
รู้สกึ ภูมิใจที่เราจะได้ บญ
ุ ใหญ่กบั คุณยาย และที่
ส�ำคัญ..ยิ่งผมเห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการปั น้ คุณยาย

ของหลวงพ่อแล้ ว ผมก็ยิ่งทึง่ และซาบซึ ้งในการที่
หลวงพ่อจะบูชาธรรมคุณยายมาก ซึง่ หลวงพ่อก็ไม่
ต้ องห่วงนะครับ เพราะผมตังใจกั
้ บการเป็ นผู้ชว่ ย
หลวงพ่อเต็มที่ครับ อีกทังผมก็
้ อธิษฐานตลอดเลย
ครั บ ว่ า ...ขอให้ ผมช่ ว ยหลวงพ่ อ ปั ้น คุณ ยายให้
เหมือน ที่สดุ ครับ..
สุดท้ ายนี ้..ผมก็มีสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่ องการปั น้ คุณ
ยายมาฝากครับ ซึง่ เรื่ องราวจะน่าสนใจขนาดไหน
โปรดติดตามกันตอนนี ้เลยครับ

...มอบก�ำลังใจ...ส่งความรัก
...และความห่วงใยผ่านทาง e-card

กับ www.dmc.tv มีให้คุณเลือกหลายแบบหลากสไตล์ อีการ์ดธรรมะ อีการ์ด
ค�ำคม อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้ก�ำลังใจ อีการ์ดวันส�ำคัญและอื่นๆ อีกมากมาย
๑๑
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Dhamma TIME
เล่าเรือ่ งคุณยาย

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

เล่าเรือ่ งคุณยาย...ตอน

ความลับไม่มสี ำ� หรับคุณยาย

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงครับ
กระผม พระครูใบฎีกาประดิษฐ์ อริ ญชโย
พระอาจารย์ประจ�ำภาคนครหลวง 6 และก็เป็ น
พระอาจารย์ที่ช่วยดูแลศูนย์ที่ประเทศอินโดนีเซีย
ด้ วยครับ
หลวงพ่อครับ..ก่อนผมจะบวช ผมเป็ นอุบาสก
หรื อที่เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่าผมเป็ นอุบาสกที่เคยเป็ น
หนึง่ ในอุปัฏฐากคุณยายมา ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2530 ถึง
2535 รวมแล้ วก็ประมาณ 5 ปี ครับ ซึง่ ผมได้ รับบุญ
ท�ำ
หน้ าที่เป็ นสารถีแก้ วขับรถพาคุณยายไป
บอกบุญ ไปหาหมอ และก็ขี่สามล้ อพาคุณยาย
ตรวจวัด แม้ เวลาจะผ่านไปนานแล้ ว แต่พอนึกถึง
บุญนี ้ทีไร ก็อดปลื ้มแสนปลื ้มไม่ได้ ทกุ ที เนื่องจาก
ผมรู้สกึ ว่า..ได้ อปุ ั ฏฐากเนื ้อนาบุญอันเลิศ เพราะ
ท่ า นมี คุ ณ ธรรมและคุ ณ วิ เ ศษอั น สู ง ส่ ง ไม่ มี
ประมาณ ซึง่ ระหว่างที่อปุ ั ฏฐากท่าน ผมก็เจอ
อานุภาพและความทรงอภิญญาของคุณยายกับ
ตัวเองหลายอย่าง อย่างเรื่ องหนึง่ ..ที่ผมเจอกับตัว
เองอย่างจัง ก็คือ มีวนั หนึง่ ..ขณะที่ผมก�ำลังเดิน
ทางกลับจากไปธุระนอกวัดมา ซึง่ พอรถประจ�ำทาง
แล่นมาจอดหน้ าวัดปุ๊ บ ผมก็ลงเดินมาเจอพี่สถาพร
ซึง่ เป็ นอุบาสกด้ วยกัน (ตอนนี ้ท่านบวชเป็ นพระอยู่
พนาวัฒน์) ซึง่ ระหว่างเดินก่อนจะถึงประตูวดั ผม
กับพี่สถาพรก็คุยกันตามประสาคนมีฐานะครั บ..
ซึง่ ฐานะที่วา่ ..ก็คือ ฐานะยากจน เพราะเงินเดือน
ไม่พอใช้ และต่างก็เม้ าท์กนั ไปเม้ าท์กนั มา ถึง
ปั ญหาทางด้ านการเงินของแต่ละคน แต่ก็คยุ กัน
แบบกะหนุงกะหนิง โดยไม่ได้ สง่ เสียงดังอะไรเลย
ครับ
และพอผมเดิ น เข้ า วัด ผ่ า นประตูม าถึ ง ครั ว
๑๒

พระครูใบฎีกาประดิษฐ์ อริ ญชโย

ยามา ก็มาเจอคุณยาย ซึง่ ท่านนัง่ อยูบ่ นรถสามล้ อ
ขณะไปตรวจวัด จากนันคุ
้ ณยายก็พดู ขึ ้นทันทีเลย
ว่า..“เราน่ะ..ใช้ เงินให้ มนั เป็ นหน่อยนะ ใช้ ไม่เป็ นก็
เป็ นขี ้ข้ าเงิน” โห..หลวงพ่อครับ..พอฟั งคุณยายทัก
แบบนี ้ ความตะลึงกับความมหัศจรรย์ได้ เกิดขึ ้น
พร้ อมกันเลยครับ คือ คุณยายท่านทราบได้ อย่างไร
ว่า..ตอนผมเดินอยูน่ อกรัว้ วัด ผมกับพี่สถาพรคุย
กันเรื่ องอะไร ทังๆที
้ ่นอกรัว้ วัดกับครัวยามาก็ไกลกัน
เกือบ 1 กิโลเมตร แม้ ตอ่ ให้ ตะโกนคุยกันยังไง ก็ไม่มี
ทางดังไกลถึงขนาดนัน้ แต่คณ
ุ ยายท่านสามารถรู้
ทุกอย่างที่คยุ กัน แถมท่านยังเมตตาผมสอนเรื่ อง
การใช้ เงินอีก ..ผมว่า..การนัง่ สามล้ อตรวจวัดของ
คุณยายนี่
มองภายนอกเหมือนท่านตรวจแค่
หยาบๆ แต่ก็ไม่ร้ ูทา่ นตรวจวัดแบบไหน ถึงท�ำให้
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สมัยผมเป็ นสารถีแก้ วให้ คณ
ุ ยายครับ

ท่านรู้ วาระจิตของคนที่เข้ ามาในเขตรั ศมีวดั ได้ ถึง
ขนาดนี ้ ผมว่า..การนัง่ สามล้ อตรวจวัดของท่านนี่
ไม่ธรรมดานะครับ คือ ความลับไม่มีส�ำหรับคุณ
ยายจริ งๆ
ส่วนอีกเรื่ องหนึง่ ก็คือ ตอนโยมพ่อของผมเสีย
โยมแม่และพี่ๆ น้ องๆ ของผม บอกว่า..ช่วยกราบ
เรี ยนคุณยายให้ ชว่ ยโยมพ่อหน่อย ซึง่ ผมก็ท�ำลีลา
บอกที่บ้านไปว่า.. “ไม่กล้ าบอกหรอก ถ้ าแม่อยาก
จะบอกก็ให้ แม่มาวัดมาบอกคุณยายเอง” ที่ผมพูด
อย่างนี ้ ก็เพราะเป็ นอุบายอยากจะให้ แม่มาวัด ซึง่ ก็
ส�ำเร็จจริ งๆ ครับ โยมแม่ยอมมาวัด เพื่อมากราบ
คุณยายด้ วยตัวเอง และพอโยมแม่เล่ารายละเอียด
ให้ คณ
ุ ยายฟั งทังหมด
้
คุณยายก็บอกว่า “แล้ วยาย
จะช่วย” และหลังจากนันแค่
้ 2-3 วัน ขณะที่ผมขี่
สามล้ อให้ คณ
ุ ยาย ท่านก็พดู ว่า “พ่อเราตายไม่ใช่
หรื อ” ผมก็เลยได้ จงั หวะเรี ยนถามคุณยายว่า.. “
คุณยายเจอแถวไหนครับ” ท่านก็เมตตาบอกว่า
“เจอแถวๆ บ้ านนัน่ แหละ รู้สกึ ว่าพ่อมีหว่ งเยอะ
เหมือนกันนะ แต่ยายช่วยไปแล้ ว”

ครั บ ..ก็ ก ลายเป็ นที่ เ ลื่ อ งลื อ
ฮือฮาโจษจันกันไปทัว่
จน
อุ บ า ส ก ช อ บ เ อ า ม า เ ป็ น
ประเด็นคุยกันตอนนัง่ กินข้ าว
ร่วมกัน จึงมีคนพูดขึ ้นข�ำๆ
ว่า.. “งัน..ใครจะตายก็
้
รีบตาย
นะ คุณยายยังมีชีวิตอยู่ ท่าน
จะได้ ชว่ ยได้ ” ด้ วยเหตุนี ้..ผม
ก็เลยเอาเรื่ องนีไ้ ปเล่าให้ คุณ
ยายฟั ง ท่านก็เลยเบิกบานปน
ข�ำๆ แล้ วพูดขึ ้นว่า.. “ถึงยาย
ตายก่อน ยายก็ชว่ ยได้ ” โอ้
โห.!!! หลวงพ่อครับ ประโยคนี ้ของคุณยาย เป็ น
ประโยคที่โดนอย่างแรงเลยครับ ฟั งแล้ วรู้สกึ โล่งใจ
และปลอดภัยยังไงบอกไม่ถกู คือ คุณยายอาจารย์
ท่าน เป็ นครูบาอาจารย์ ที่หาใครเสมอเหมือนท่าน
ได้ ยากจริ งๆ ครับ เพราะท่านตามคุ้มครองดูแลลูก
ศิษย์ลกู หา แม้ ทา่ นละสังขารไปแล้ ว เพียงแต่เรา
ต้ องตามตรึกระลึกนึกถึงท่านให้ เป็ นเท่านัน้ คุณ
ยายท่านไม่ธรรมดาจริ งๆ ครับ
สุดท้ ายนี ้..ผมก็ขอบอกว่า..การที่หลวงพ่อจัด
ให้ มีการหล่อรูปเหมือนคุณยาย ด้ วยทองค�ำ นับ
เป็ นบุญส�ำหรับลูกหลานที่ตามมาในภายหลังจริ งๆ
ครับ เพราะเราจะได้ มีโอกาสเชื่อมสายบุญกับคุณ
ยาย เพราะตอนที่ผมเป็ นอุปัฏฐากท่าน ได้ ยินคุณ
ยายพูดว่า “ใครท�ำบุญกับยาย ก็จะมีสายบุญเชื่อม
กัน ใครท�ำบุญกับยาย ยายจะตามเก็บไปให้ หมด”
ซึง่ ก็เป็ นโอกาสทองของเราแล้ วนะครับ...

หลวงพ่อครับ...การที่คณ
ุ ยายไปช่วยส่งบุญให้
คนตาย ไปนรกสวรรค์ ถือเป็ นเรื่ องปกติที่คณ
ุ ยาย
ท�ำจนช�ำนาญมาตังแต่
้ สมัยวัดปากน� ้ำ ซึง่ เรื่ องนี ้เอง
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เล่าเรือ่ งคุณยาย

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2557

วิธตี อ่ อายุ

เล่าเรือ่ งคุณยาย...ตอน

พระพุทธศาสนาของคุณยาย

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงครับ
กระผม ..พระบรรยงค์ สิริปัญโญ พรรษา 25
ปั จจุบนั รับบุญอยูท่ ี่โรงปั น้ พระครับ
หลวงพ่ อ ครั บ ...ช่ ว งนี ก้ ระผมเห็ น พระเดช
พระคุณหลวงพ่อเล่าเรื่ องคุณยาย พอผมฟั งแล้ วก็
ท�ำให้ อดนึกถึงคุณยายไม่ได้ เนื่องจากคุณยายท่าน
มีพระคุณกับผมมาก เพราะสมัยที่ผมตัดสินใจบวช
ใหม่ๆ ก็คดิ ว่า..อยากบวชไปตลอดชีวิต แต่ลกึ ๆ ก็
ไม่ร้ ูวา่ จะท�ำได้ รึเปล่า จึงคิดแค่วา่ ..จะบวชให้ นาน
ที่สดุ แล้ วกัน และระหว่างที่บวชก็จะช่วยงานอย่าง
เต็มที่เต็มก�ำลัง ซึง่ ก็จริ งๆ ครับ เพราะนับตังแต่
้ ผม
บวชในปี พ.ศ.2532 ผมก็มารับบุญด้ านงาน
ก่อสร้ างอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2533 เนื่องจากเรี ยน
จบมาทางด้ านนี ้โดยตรง แต่พอมารับแล้ ว ยอมรับ
เลยครับว่า หนักกว่างานก่อสร้ างที่เคยท�ำสมัยตอน
เป็ นฆราวาสหลายเท่านัก เพราะงานของวัดไม่มี
งานไหนที่ไม่เร่งเลยสักงาน แถมต้ องท�ำทังวั
้ นทัง้
คืน อย่างงานเทฐานราก และงานโครงสร้ างหลังคา
สภาธรรมกายสากลหลังใหม่
ซึง่ ต้ องท�ำอย่าง
ประณีต และละเอียดกว่างานก่อสร้ างทางโลก
มากมายนัก
ด้ วยเหตุนี ้เองครับ ท�ำให้ ผมจ�ำวัดไม่คอ่ ยเป็ น
เวลา กิจวัตรกิจกรรมก็ไม่คอ่ ยลงตัว จึงท�ำให้ บาง
ครัง้ ตื่นไม่ทนั มาสวดมนต์ตอนตี 5 และต้ องจัดสรร
เวลานัง่ สมาธิเอาเอง และด้ วยสภาพงานที่หนัก
และหยาบขนาดนี ้เองครับ จึงท�ำให้ ผมแอบคิดใน
ใจว่า.. “จริ งๆ เราสึกไปเป็ นฆราวาสก็ท�ำงาน
ก่อสร้ างให้ วดั ได้ แถมสะดวกกว่าตอนเป็ นพระ
๑๔

พระบรรยงค์ สิริปัญโญ

ซะอีก คือ จะปี นป่ าย จะประสานงานไปไหนมา
ไหน ก็สะดวกกว่าตอนเป็ นพระเยอะเลย อีกทังถ้
้ า
กิจวัตรกิจกรรมไม่ลงตัวก็ไม่มีใครเขาว่าอะไร” ..
จากความคิดในใจแค่นี ้เองครับ ก็งานเข้ าเลยครับ
ก็เป็ นเรื่ องจนได้ คือ อยูๆ่ โยมพี่อารี พนั ธุ์ ก็ขบั
รถยนต์พาคุณยายมาที่ไซด์งานก่อสร้ าง 2,000 ไร่
และคุณยายเดินลุยโคลนเละๆ เข้ ามาเลย จากนัน้
คุณ ยายท่ า นก็ เ อาขนมมาถวายพระแผนกธรรม
โยธาทุกๆ รูป แต่สดุ ท้ ายก่อนกลับ... ท่านก็ยกมือ
ไหว้ และหันมาทางผม แล้ วพูดว่า.. “ท่านๆ อย่าสึก
นะ ช่วยหลวงพ่อ ช่วยยายสร้ างวัด”
จากนันท่
้ านก็พดู ต่อขึ ้นมาลอยๆ ว่า.. “ใครนอน
ตื่นสาย เทวดาเขาจะถ่มน� ้ำลายใส่หวั ..ถุยๆๆ... ใคร
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ตื่นเช้ า..เทวดาเขาจะยกมือสาธุ” ตอนนันผมรู
้ ้ สกึ
ตกใจวาบขึ ้นยังไงบอกไม่ถกู ครับ คือ คุณยายท่าน
ทราบได้ อย่างไรว่า..ผมคิดจะสึก ทังๆ
้ ที่ผมก็ไม่ได้
บอกใครเลย แถมรู้ลกึ ไปกว่านันด้
้ วยว่า..ผมตื่นจาก
จ�ำวัตรสาย ทังๆ
้ ที่ไม่มีใครไปรายงานท่าน แต่ตอน
นัน..ผมก็
้
ได้ แต่ฟังท่าน แล้ วก็ซาบซึ ้งจนน� ้ำตาคลอ
เบ้ า เพราะสัมผัสได้ วา่ ..คุณยายเป็ นห่วง แต่ผมก็ไม่
ได้ เอ่ยอะไร...
แม้ คณ
ุ ยายท่านจะพูดกับผมอย่างนี ้ แต่ผมก็
ยังคิดวนไปเวียนมาอยู่ดีแหละครับว่า..ออกไปเป็ น
ฆราวาส ยังไงก็ท�ำงานสะดวกกว่า... ความคิดของ
ผมในตอนนัน้ ชนิดที่เรี ยกว่า เอาช้ างมาฉุดมันก็
หยุดไม่ไหว และด้ วยเหตุที่ผมยังไม่ยอมเลิกคิด
นี่เองครับ คุณยายท่านก็มาพูดกับผมแบบนี ้ติดๆ
กันถึง 3-4 วัน อย่างต่อเนื่อง แถมก่อนกลับท่านยัง
พูดเสริ มอีกว่า.. “ท่านๆ อย่าให้ ยายบาปนะ” พร้ อม
กับยกมือไหว้ ด้วยรอยยิ ้มอันอ่อนโยน เอาจนน� ้ำตา
ผมคลอเบ้ าอีก แต่ถงึ กระนัน..ผมก็
้
ยงั ไม่ยอมรับ
ปากท่านว่า..จะสึกหรื อไม่สกึ แต่อย่างใด !
คุณยายท่านมาตรวจไซด์งานก่อสร้ าง และมา
พูดให้ ก�ำลังใจอย่างนี ้อยูน่ านหลายปี ซึง่ สภาพใจ
ผมก็มีขึ ้นมีลงตลอด แต่ไม่วา่ คุณยายจะพูดขึ ้นต้ น
ด้ วยอะไร ก็จะลงท้ ายด้ วยประโยคที่วา่ .. “ท่านๆ
อย่าสึกนะ ช่วยหลวงพ่อ ช่วยยายสร้ างวัดนะ” แต่
ครั ง้ สุ ด ท้ ายที่ คุ ณ ยายมาพู ด ..ท่ า นก็ ม องหน้ า
กระผม โดยพูดประโยคนี ้ติดกันถึง 3 ครัง้ ซึง่ ปกติ
ท่านจะพูดแค่ครัง้ เดียว ด้ วยเหตุนี ้เองครับ ผมจึง
ใจอ่อนรับปากท่านว่า “ครับ” เพราะถ้ าผมไม่
ยอมรับปาก ท่านคงจะพูดจนกว่าผมจะยอมรับ
ปาก และนับจากนัน..เมื
้ ่อคุณยายเจอหน้ าผม ท่าน
ก็ไม่พดู ประโยคนี ้อีกเลย

ทางการสร้ างบารมีให้ ผม ท่านท�ำให้ ผม….ชนะใจ
ตัวเองแล้ วครับ จนทุกวันนี ้..ค�ำพูดของคุณยายยัง
ก้ องอยูใ่ นใจผมตลอด ด้ วยเหตุนี ้เองครับ..ผมจึง
รู้สกึ ซาบซึ ้งในพระคุณคุณยายมาก ที่ทา่ นต่อลม
หายใจในเพศสมณะให้ ผม จนผมอยากจะกราบ
หรื อยกมือไหว้ ทา่ น แต่ก็ท�ำไม่ได้ ด้วยเพศภาวะ
เพราะหัวใจยอดกัลยาณมิตรของท่านนัน้ ยิ่งใหญ่
จนผมรู้สกึ ซึ ้งใจที่ทา่ นอดทน ให้ โอกาส ให้ ก�ำลังใจ
จนผมมีวนั นี ้
หลวงพ่ อ ครั บ ..คุ ณ ยายท่ า นไม่ ใ ช่ บุ ค คล
ธรรมดา ท่านใช้ ความทรงอภิญญาสร้ างวัดพระ
ธรรมกายจริ งๆ เพราะดูเหมือนท่านมาตรวจงาน
วัดด้ วยตาเนื ้อแบบหยาบๆ แต่ที่ไหนได้ ท่านกลับใช้
ญาณทัสสนะตรวจไปถึงสภาพจิตใจในระดับลึก ที่
ไม่มีเครื่ องตรวจสอบอะไรตรวจสอบได้ และพอ
ท่านตรวจเจอ ท่านก็แก้ ปัญหาได้ อย่างตรงจุด นี่
แหละครับ ท่านถึงสร้ างวัดใหญ่โตขนาดนี ้ส�ำเร็ จ
สุดท้ ายนี ้..ผมก็อยากเชิญชวนทุกคนมาหล่อ
ทองกับคุณยาย เพื่อเชื่อมสายบุญกับท่าน เพราะ
ท่านเป็ นผู้มีความบริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์จริ งๆ ครับ ท�ำที่
ยาย ได้ ที่เรา... ครับ

หลวงพ่อครับ..พอรับปากคุณยายแล้ ว มันโล่ง
ไปหมดเลยครับ มันปลอดกังวล เพราะเป้าหมาย
ชีวิตผมชัดเจนขึ ้น ทันที คุณยายท่านเป็ นผู้ชี ้เส้ น
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โครงการอบรมธรรมทายาท

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ชวนบวชโครงการอบรมธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา...ตอน

พลังนักศึกษาชวนบวชพลิกโลก
ท�ำให้ ผมได้ ทราบค�ำตอบของชีวิต ว่าเราเกิดมา
ท�ำไม ตายแล้ วไปไหน เราจะตอบแทนพระคุณพ่อ
แม่ให้ ดีที่สดุ ได้ อย่างไร หลวงพ่อครับผมรู้สกึ ว่าชีวิต
ผมดีขึ ้นกว่าเก่ามาก คือเมื่อก่อนผมเคยทังดื
้ ่มเหล้ า
สูบบุหรี่ ติดเกมส์ เที่ยวกลางคืน แต่หลังจากบวช
แล้ วก็เลิกได้ หมด ไม่เพียงเท่านันผมยั
้
งมีผลการ
เรี ยนดีขึ ้นเพราะมีสมาธิ
ในการเรี ยนมากขึ ้น
สามารถท� ำ ความเข้ า ใจในบทเรี ย นได้ ง่ า ยจ� ำ ได้
แม่นขึ ้นครับ

น้ องฟิ วส์ (อภิชาติ แสนอภัย)

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
ผมชื่อ อภิชาติ แสนอภัย ชื่อเล่น ฟิ วส์ครับ
ก�ำลังศึกษาอยูช่ นปี
ั ้ ที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า
พระนครเหนือ
ขอกราบรายงานการท�ำหน้ าที่
ขุนพลชวนบวชระดับอุดมศึกษาครับ
หลวงพ่อครับ เมื่อปิ ดเทอมภาคฤดูร้อนปี ที่
แล้ ว พี่ๆ ชมรมพุทธฯได้ พยายามตามตื ้อ ให้ ผมมา
บวชในโครงการอบรมธรรมทายาทระดั บ
อุดมศึกษา รุ่นที่ 41 ซึง่ ผมก็ตดั สินใจบวช โดยมี
เพื่อนชื่อ “ต้ น” ที่เป็ นกัลยาณมิตรชวน บวช มาบวช
พร้ อมกันด้ วยครับ
พอจบโครงการผมยังรู้สกึ มี
ความสุขกับการอยูใ่ นเพศสมณะมาก เลยบวชต่อ
จนถึงวันเปิ ดภาคเรี ยนใหม่ และเพราะได้ บวชจึง

แล้ วครอบครั วที่เคยทะเลาะกันบ่อยๆเพราะ
สุราและการพนันเป็ นเหตุ
ก็กลับกลายเป็ น
ครอบครัวสว่างมีความสุขมากกว่าเดิม
เป็ นดัง่
ครอบครัวสวรรค์ครับ แถมผมยังมีโอกาสได้ ร้ ูจกั กับ
เพื่อนๆที่เป็ นคนใฝ่ ดีจากโครงการบวชในรุ่ นเดียว
กัน ท�ำให้ เกิดแรงบันดาลใจดีๆตามมาอีกเยอะ สรุป
สันๆ
้ ว่าบวชค�ำเดียว เปลี่ยนแปลงผมให้ ดีขึ ้นทัง้
ชีวิตครับ
และเพราะสิง่ ดีๆ ที่ได้ รับ ผมจึงได้ ตดั สินใจมา
เป็ นคณะกรรมการของชมรมพุทธฯ และตังใจอยาก
้
จะชวนทุกคนให้ ได้ มารู้ความจริ งของชีวิต ซึง่ อีก
เพียงแค่ 20 วันเท่านันก็
้ จะถึงวันที่ 18 มีนาคม เป็ น
วั น เ ปิ ด โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ธ ร ร ม ท า ย า ท ร ะ ดั บ
อุดมศึกษา รุ่นที่ 42 ครับ ภายใน 20 วันนี ้ เป็ นวันที่
คณะกรรมการชมรมพุทธฯทุกคน พยายามและ
ตังใจที
้ ่จะชวนพี่ๆ น้ องๆ ในมหาวิทยาลัยมาบวชให้
ได้ มากที่สดุ
ซึง่ พวกผมก็ลยุ ท�ำหน้ าที่ผ้ นู �ำบุญ
ฉบับ..มหาลัยฯ อย่างเต็มที่ โดยเริ่ มจากการน�ำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ที่ส่วนกลางส่งมาให้ อย่างมากมาย
มหาศาล ทังโบชั
้ วร์ โปสเตอร์ ป้ายขนาดใหญ่ น�ำไป
ติดจนทัว่ ทุกที่ในมหาวิทยาลัย

๑๖

www.kalyanamitra.org

ตัวแทนลูกๆ ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

แล้ วก็ประชุมทีมระดมความคิดหาวิธีติดตาม
ผู้มีบญ
ุ ให้ มาบวช ซึง่ ก็ได้ รับความช่วยเหลือ จาก
พี่ๆ ประสานงานชมรมพุทธฯของสถาบันในภาค
กลางมาชวนบวชให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง และได้ พี่ๆ ปี 4
ที่ถงึ แม้ จะต้ องรี บท�ำโปรเจคเพื่อจบการศึกษา ก็ยงั
มาลงพื ้นที่ชวนบวชด้ วย ท�ำให้ พวกผมมีก�ำลังใจ ได้
โนฮาวอย่างมากเลยครับ โดยวันแรกที่ชวนบวชก็
สามารถตีไข่แตกมีแมนแมนสนใจเขียนใบสมัครถึง
21 คนเลยครับ
หลวงพ่อครับ ทุกๆ เย็นพวกเราจะมีการรวม
ตัวคณะกรรมการและน้ องใหม่ที่สนใจ
มาสวด
ธัมจักรที่ชมรม และนัง่ สมาธิรวมใจอธิฐานจิตเพื่อ
ตามคนบวช พวกเราคิดเสมอครับ ว่าคนที่เราไป
ชวนนันเขาจะบวชหรื
้
อไม่บวช
พวกเราก็จะท�ำ
หน้ าที่ตรงนี ้ให้ ดีที่สดุ ให้ เต็มก�ำลังที่สดุ โดยเน้ นว่า
ตลอดเวลาที่ชวนบวช ใจต้ องใส ต้ องสบาย ต้ องอยู่
ในกลางให้ ไ ด้ ต ลอดและอธิ ษ ฐานจิ ต ขอพรจาก
หลวงปู่ หลวงพ่อ และคุณยายอาจารย์ ให้ ได้ เจอผู้มี
บุญที่สนใจอยากบวช แล้ วก็เจอจริ งๆ ครับ เจอแทบ

ทุกวันเลย บางครัง้ เดินไปคุยไปไม่กี่ค�ำก็สนใจบวช
แล้ ว บางครัง้ เพื่อนักศึกษาก็โทรมาเองตามป้ายที่
ติดไว้ ขนาดก�ำลังจะเก็บบูธประชาสัมพันธ์ ก็ยงั มี
น้ องมาขอสมัครบวชเลยครับ และอีกหนึง่ กลยุทธ์ที่
ใช้ ได้ ผล คือการให้ เพื่อนไปชวนเพื่อน ประมาณว่า
“เอ็งบวช ข้ าบวชด้ วย” ท�ำให้ ตอนนี ้ยอดพุง่ ทะลุเป้า
มีผ้ สู มัครเข้ ามาแล้ ว 51 คนครับ
นอกจากจะชวนบวชอย่างเต็มก�ำลังแล้ ว พวก
เรานักศึกษาตัวเล็กๆ ก็ยงั ตังใจที
้ ่จะไปบอกบุญ
ชวนเพื่อนๆ ให้ มาร่วมหล่อทองคุณยายอาจารย์ไม่
ต�่ำกว่า 1 บาททองด้ วยครับ
หลวงพ่อครับ ลูกๆ ชมรมพุทธศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า
พระนครเหนือทุกคน ภูมิใจและดีใจ ที่มีโอกาสได้
เรี ยนรู้ เรื่ องราวความเป็ นจริ งของชีวิตผ่านโครงการ
อบรมธรรม ทายาททังชายและหญิ
้
ง ซึง่ เหมือนกับ
การได้ ชีวิตใหม่ จากผู้ที่ไม่ร้ ู กลายมาเป็ นผู้ร้ ู และ
สามารถด�ำรงตนอยูใ่ นสังคม เป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่
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ท�ำพิธีตดั ปอยผมเป็ นปฐมเริ่ ม..ที่ห้องชมรม “สัญญาลูกผู้ชายที่จะไม่เปลี่ยนใจไปจากการบวช”

หมุนเวียนกันท�ำหน้ าที่ชวนบวช ปลื ้มทุกวัน ได้ บญ
ุ ทุกวันครับ

เป็ นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ และเป็ นคนดีของ
สังคม ลูกๆ ทุกคนได้ ผา่ นจุดที่เป็ นผู้รับมาอย่างเต็ม
ที่แล้ ว ต่อไปนี ้ลูกๆ ทุกคนจะตอบแทนพระคุณ
หลวงพ่อ ด้ วยการไปตามผู้มีบญ
ุ ให้ มาบวชให้ ได้
มากที่สดุ
อย่างน้ อยต้ องชวนนักศึกษาจากทัว่

ประเทศให้ มาบวชไม่ต�่ำกว่า 1,000 ครับ และด้ วย
ผลแห่งบุญนี ้ลูกๆ ขอให้ หลวงพ่อมีสขุ ภาพแข็งแรง
หายเจ็บหายป่ วย อยูเ่ ป็ นก�ำลังใจในการสร้ างบารมี
ให้ กบั ลูกๆชมรมพุทธทัว่ ประเทศไปนานๆ นะครับ
ผม

๑๘
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Dhamma TIME

พระบรมธาตุในประเทศไทย

1

ตอนที่

กรุงเทพมหานครฯ
1.วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
- พระศรี รัตนเจดีย์ (เจดีย์ทอง) 		
ร.4 โปรดให้ สร้ างขึ ้นมาเพื่อ		
บรรจุพระบรมธาตุ เสร็จสมัย
ร.5 เป็ นเจดีย์ ทรงลังกา
สูง 40 เมตร
- พระแก้ วมรกต บรรจุพระบรม		
ธาตุ 7 ต�ำแหน่ง (พระโมฬี
พระนลาฎ พระอุระ พระหัตถ์
2 ข้ าง พระชานุ 2 ข้ าง)
- พระบรมธาตุบรรจุใน
นวัดที่
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า วัดพระแก้ ว เป็้นใน
พระเมาฬีพระรูป ร.1
พ.ศ. 2325
พระบาทสมเด็จพระพทุ ธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ สร้ างขึ
และ ร.2 ในพระอุโบสถ
2.วัดโพธิ์ พระมหาธาตุทรงปรางค์
บางหว้ า เขตภาษี เจริ ญ (เจดีย์ พ.ศ.2417)
3.วัดมหาธาตุ ภายในพระมณฑปมีพระเจดีย์ทอง
14.วัดโสมนัสวรมหาวิหาร เจดีย์ลกั ษณะคล้ าย
บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ
พระปฐมเจดีย์ สูง 55 เมตร
4.วัดราชบพิตร เจดีย์กลมบรรจุพระบรมธาตุ
15.วัดคูหาสวรรค์ หรื อวัดศาลาสี่หน้ า พระพุทธเทว
ไว้ ที่ยอด
ปฏิมากรซึง่ เป็ นพระประธานในอุโบสถ หน้ าตัก
5.วัดบวรนิเวศวิหาร เจดีย์ทองใหญ่
5 ศอกคืบ 4 นิ ้ว ภายใน บรจุพระบรมธาตุ
6.วัดพระศรี มหาธาตุ เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุซงึ่
16.วัดธาตุทอง ระหว่างซอยสุขมุ วิท 63 และ 65
ขุดพบจากมหาสถูปธรรมราชิกะ
มีพระพุทธเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ
7.วัดสระเกศ ภูเขาทอง (พระบรมบรรพต) บรรจุ
17.วัดราชประดิษฐ์ สถิตมหาสีมาราม ใกล้
พระบรมธาตุซงึ่ ได้ จากกรุงกบิลพัสดุ์ สมัย ร.5
พระบรมมหาราชวัง บรรจุพระบรมธาตุ
8.วัดเครื อวัลย์ เจดีย์ทรงลังกาฐานสี่เหลี่ยม
ที่ยอดองค์พระเจดีย์
9.วัดธรรมมงคล พระบรมธาตุจากลังกา
18.วัดสุทศั น์เทพวราราม ถ.ดินสอ ใกล้ เสาชิงช้ า
(เป็ นส่วนพระนลาฎ)
สมัย ร.3 พ.ศ. 2387 มีการบรรจุพระบรม
10.วัดกระทุม่ ราย 19 ถ.สุวินทวงศ์ ม.12 แขวงกระ
สารี ริกธาตุหล่อพระเจดีย์
ทุม่ ราย เขตหนองจาก (เจดีย์กลางน� ้ำ)
19.วัดบวรมงคล (วัดลิงขบ) ริ มฝั่ งขวาแม่น� ้ำ	
11.วัดหลักสี่ เจดีย์พระธาตุ
เจ้ าพระยา แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้ อย
12.วัดเทพนารี 807 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง
กทม. มีเจดีย์ทรงไทย สูง 9.7 เมตร
บางพลัด เขตบางกอกน้ อย (เจดีย์ใหญ่)
บรรจุพระบรมธาตุ
13.วัดนิมมานนรดี 38 ถ.เพชรเกษม ม.15 แขวง
20.วัดราชนัดดา ถ.มหาชัย เยื ้องป้อมพระกาฬ
๑๙
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เขตพระนคร พระบรมธาตุ
ประดิษฐานอยูใ่ นบุษบก 		
ณ มณฑปชันยอดสุ
้
ด		
ของโลหะปราสาท
21.วัดปทุมวนาราม 		
(วัดสระปทุม) เขต		
ปทุมวัน บรรจุพระบรม		
ธาตุ ณ เจดีย์ประธาน
22.วัดมหรรณพาราม 		
ถ.ตะนาว เยื ้องศาลเจ้ า
พ่อเสือ เขตพระนคร 		
ในสมัยกรุงศรี อยุธยา
บรรจุพระบรมธาตุที่พระ
วัดพุทไธศวรรย์เป็ นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อ
เจดีย์หลังอุโบสถ
เสียงวัดหนึง่ ปรากฏตามต�ำนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่
พ.ศ. 2403
1 (พระเจ้ าอูท่ อง) ทรงสร้ างขึ ้นในบริ เวณที่ซงึ่ เป็ นที่ตงั ้
พลับพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตังอยู
้ ก่ ่อนสถาปนา
23.พระบรมสารี ริกธาตุระย้ ากินนร ณ พระที่นงั่
กรุ
ง
ศรี
อ
ยุ
ธ
ยาเป็
น
ราชธานี
จักพรรดิพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง
24.วัดใหม่พิเรนทร์ (วัดโพธิ์สามต้ น) เขต		
อ.บางปะอิน ร.5 บรรจุพระบรมธาตุในเจดีย์บน
บางกอกใหญ่ มีงานสรงน� ้ำพระธาตุ
หอระฆังเบื ้องหลังอุโบสถ พ.ศ. 2421
ปลายเดือน ม.ค. ถึง ต้ นเดือน ก.พ.
29.วัดช่างเหล็ก 33 บ.ช่างเหล็ก ม.1 ต.ช่างเหล็ก
25.วัดนางชี เขตภาษี เจริ ญมีประเพณีชกั พระทาง
อ.บางไทร
น� ้ำอัญเชิญพระบรมสารี ริกธาตุขึ ้นประดิษฐาน
30.วัดในบัว 2 ม. 9 ต.บ้ านกระทุม่ อ.เสนา
บน บุษบกเรื อแห่ไปทางน� ้ำให้ พทุ ธศาสนิกชนตัง้
(เจดีย์ศรี เสนา พ.ศ. 2520 ได้ พระบรมธาตุจาก
โต๊ ะบูชาถวายสักการะ เป็ นประเพณีสืบเนื่องมา
ทุง่ ลอ พะเยา)
นานกว่า 200 ปี แล้ ว ก�ำหนดเอาข้ างแรมของ
31.วัดพุทไธสวรรค์ 1518 บ.คลองพุทไธสวรรค์
เดือน 12 (พ.ย.) เป็ นวันแห่เรื อชักพระ มีงาน
ม.8 ต.ส�ำเภาล่ม อ.พระนครศรี อยุธยา (ปรางค์
ฉลองสมโภช 3 วัน 3 คืนทุกปี จ�ำนวนพระบรม
19 วา มีเจดีย์เรื อนแก้ วบรรจุพระบรมธาตุ)
ธาตุมี 30 กว่าองค์ (แต่ละปี มีเพิ่มมีลด อาจไม่
32.วัดสีกกุ 35 ม.2 ต.น� ้ำเต้ า อ.บางบาล
เท่ากัน)
(เจดีย์ 30 เมตร)
33.วัดพระธาตุศรี รัตนาราม ต.บางพลี อ.บางไทร
อยุธยา
พระบรมธาตุจากลังกา (ทางหลวงปทุมธานี
26.วัดวรนายกรังสรรค์เจดิยบรรพตาราม
– เสนาฝั่ งขวามือ)
(วัดเขาดิน) ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน
34.วัดบางนมโค อ.เสนา (เจดีย์พระธาตุประดับ
(ทรงพม่า บูรณะสมัย ร.5)
กระจกสี)
27.วัดสุวรรณดาราราม ต.หอรัตนไชย
35.วัดประดูท่ รงธรรม อ.พระนครศรี อยุธยา
อ.เมือง (เจดีย์ใหญ่)
36.เจดีย์ศรี สรุ ิ โยทัย วัดสบสวรรค์ ต.สวนหลวง
28.วัดนิเวศธรรมประวัติ 60 ต.บ้ านเลน 		
อ.พระนครศรี อยุธยา (บรรจุพระบรมธาตุใน
๒๐
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พระพุทธไสยาสน์
วัดป่ าโมก
ประดิษฐานอยูใ่ นวิหาร
วัดป่ าโมก ซึง่ มีชื่อเดิมว่า
วัดตลาด อยูท่ ี่อ�ำเภอป่ าโมก
จังหวัดอ่างทอง วัดป่ าโมก
เป็ นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา
ปั จจุบนั เป็ น
พระอารามหลวง

ผอบทอง 223 องค์)
37.วัดมหาธาตุ ขุดพบพระบรมธาตุ น�ำไปไว้ ที่
พิพิธภัณฑ์เจ้ าสามพระยา ในอดีตเคยแสดง
ปาฏิหาริ ย์ตอ่ หน้ าพระพักตร์ พระราเมศวร มี
ลักษณะเหมือนเกล็ดพิมเสน สีขาวบริ สทุ ธิ์เป็ น
รุ้งแพรวพราว มีขนาด 1 ใน 3 ของ เมล็ด
ข้ าวสาร มีเจดีย์ซ้อน 8 ชัน้ ก่อนถึงสถูปทองค�ำ	
บรรจุพระธาตุเจดีย์แต่ละชันท�
้ ำด้ วยทอง แก้ ว
เงิน นาค ไม้ สีด�ำ ไม้ สีแดง
38.วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรี อยุธยา
(เจดีย์เก่าด้ านหน้ า)
ชัยนาท
39.วัดพระบรมธาตุ (วัดศรี ธรรมิกราช) 106 ม.6
ต.ชัยนาท อ.เมือง ปากคลองแพรกศรี ราช
(แม่น� ้ำน้ อยสร้ างสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนต้ น ก่อ
ด้ วยศิลาแลงมีงานฉลองและปิ ดทองทุกวันเพ็ญ
เดือน 6)
40.วัดมหาธาตุ หรื อวัดศีรษะเมือง ริ มแม่น� ้ำน้ อยห
ลังตลาดสรรคบุรี ต.แพรกศรี ราชา อ.สรรคบุรี
สร้ างสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนต้ น ปั จจุบนั หักพัง
เหลือความสูง 10 เมตร (เดิมสูง 1 เส้ น หรื อ 40
เมตร) วัดรอบฐาน 40 เมตร เป็ นเจดีย์แบบละโว้

ยอดกลีบมะเฟื อง
อ่างทอง
41.วัดเกศไชโย อ.ไชโย พระบรมธาตุที่เกศ
หลวงพ่อโต
42.วัดต้ นสน อ.เมือง มีพระเกศแก้ วจุฬามณีบรรจุ
พระบรมธาตุ
43.วัดป่ าโมก อ.ป่ าโมก บรรจุพระบรมธาตุ 36
องค์ในพระนอนซึง่ ลอยน� ้ำมา เป็ นพระลาว
ศักดิ์สทิ ธิ์พดู ได้
44.พระธาตุมหานาม ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย มีพระธาตุ
เจดีย์โบราณ และพระพุทธรูปศักดิ์สทิ ธิ์มากชื่อ
หลวงพ่อขาว มีงานนมัสการและปิ ดทององค์
หลวงพ่อ ปลายเดือนมีนาคมทุกปี
45.วัดท่าสุทธาวาส (วัดท่าสุวรรณภูมิ) ริ มฝั่ งแม่น� ้ำ	
เจ้ าพระยาฟากเดียวกับอยุธยา ต.บางเสด็จ
อ.ป่ าโมก เป็ นวัดประจ�ำพระองค์ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวาดภาพนอุโบสถด้ วย
พระองค์เอง พระบรมธาตุที่ขดุ พบ บรรจุอยูใ่ น
โกศทองค�ำลงยาราชาวดีฝีมือละเอียดงดงาม
มาก
สิงห์บรุ ี
46.วัดหน้ าพระธาตุ ต.จักรสีห์ อ.เมือง เนินดินสูง
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วัดถ� ้ำเสือ ตังอยู
้ ท่ ี่
ต�ำบลม่วงชุม อยูห่ า่ งจาก
เขื่อนแม่กลอง ประมาณ 5
กิโลเมตร ทางเข้ าวัด
ต้ องผ่านตัวเขื่อนแม่กลอง
วัดนี ้มีพระพุทธรูปปาง
ประทานพรขนาดใหญ่
อยูบ่ นยอดเขา
มีพทุ ธลักษณะทีส่ วยงามมาก
และยังมีอโุ บสถอัฏมุขเป็ น
ลักษณะทรงไทยมีลวดลาย
สวยงามวิจติ รตระการตา
ข้ างๆ มีเจดีย์เกศแก้ ว
มหาปราสาท

มีพระปรางค์สงู 16 วา
47.วัดกุฎีทอง ต.บางน� ้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี บรรจุ
พระบรมธาตุที่อญ
ั เชิญจากดอยสุเทพ 16 องค์
บนยอดองค์พระเจดีย์ พ.ศ. 2522 ต่อมา พ.ศ.
2532 เพิ่มเป็ น 22 องค์
48.วัดเขายายกะตา บ.เขายายกะตา ม.2 ต.ล�ำ	
นารายณ์ อ.ชัยบาดาล (เจดีย์)
49.วัดถ� ้ำช้ างเผือก ยอดเขาสมอคอน ต.เขาสมอ
-คอน อ.ท่าวุ้ง มีเจดีย์พระธาตุบนยอดเขาด้ าน
บนถ� ้ำช้ างเผือก เป็ นพระบรมธาตุที่มหาตมะ-คานธีถวายให้ เมื่อปี 2477 สร้ างพระธาตุเสร็จ
พ.ศ.2480 และยังมีต้นโพธิ์ตรัสรู้จากต้ นเดิมที่
พุทธคยาด้ วย
50.หลวงพ่อใหญ่วดั จันทร์ ศริ ิ นิมิต อ.เมือง
บรรจุพระบรมธาตุที่ยอดเศียร พ.ศ. 2536
สระบุรี
51.วัดเขาแก้ ว 1 ต. ต้ นตาล อ.เสาไห้ (เจดีย์ 34
เมตร บรรจุพระบรมธาตุและพระธาตุสาวก)
52.วัดปากบาง ม.3 ต.งิ ้วงาม อ.เสาไห้
(เจดีย์สงู 37 เมตร)
53.วัดอัมพวัน 19 บ.อัมพวัน ม.4 ต.ศาสลารี ไทย
อ.เสาไห้ (เจดีย์)
54.วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท มีเจดีย์

หินอ่อนบรรจุพระบรมธาตุทางทิศ เหนือของ
มณฑปพระพุทธบาท ชื่อ “พระมกุฎภัณฑเจดีย์”
อุทยั ธานี
55.วัดมณีสถิตกปิ ฏฐาราม หรื อวัดทุง่ แก้ ว 4 ถ.
สุนทรสถิต ต.อุทยั ใหม่ อ.เมือง (พระปรางค์สงู
16 เมตร) ด้ านเหนือพระปรางค์มีสระน� ้ำ		
ศักดิ์สทิ ธิ์ เคยใช้ ในพิธีบรมราชาภิเษก ร.6
และ ร.7
56.วัดท่าซุง (จันทาราม) ต.น� ้ำซึม อ.เมือง
สุพรรณบุรี
57.วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ ต.รัว้ ใหญ่ อ.เมือง
สร้ างสมัยพระมหาจักรพรรดิ ปรางค์บรรจุ
พระบรมสารี ริกธาตุ เคยแสดงปาฏิหาริ ย์ตอ่ หน้ า
สมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถ
58.วัดมหาธาตุสวนแตง หรื อวัดพระธาตุนอก
ต.ศาลายาว อ.เมือง 72210 สร้ างสมัยพระ
มหาจักรพรรดิ ปรางค์บรรจุพระบรมธาตุเคย
แสดงปาฏิหาริ ย์ตอ่ พระพักตร์ สมเด็จ
พระเอกาทศรถ
กาญจนบุรี
59.วัดวังวิเวการาม อ.สังขละบุรี
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(เจดีย์พระบรมธาตุ)
60.วัดถ� ้ำเสื ้อ อ.ท่าม่วง (พระบรมธาตุและพระธาตุ
สาวก) เข้ าทางเขื่อนวชิราลงกรณ์
61.วัดสันติคีรีศรี บรมธาตุ ตรงข้ ามทางเข้ าเขื่อน
วชิราลงกรณ์ อ.ท่าม่วง (เจดีย์)
ปทุมธานี
62.วัดเทียนถวาย 122 บ้ านใหม่ ม.2 ต.บ้ านใหม่
อ.เมือง (พระธาตุที่มณฑป วัดนี ้สร้ างสมัย
พระเจ้ าอูท่ อง ร.5 เคยเสด็จชลมารคมา
ประทับแรมที่นี่)
63.วัดสวนมะม่วง บ.สวนมะม่วง ม.4 ต.บ้ านงิ ้ว
อ.สามโคก (เจดีย์ริมแม่น� ้ำเจ้ าพระยา)
64.วัดเจดีย์ทอง อ.สามโคก (เจดีย์)
65.วัดสองพี่น้อง ต.บ้ านงิ ้ว อ.สามโคก
66.วัดใหม่คลองเจ็ด ต.บึงค�ำพร้ อย อ.ล�ำลูกกา
บรรจุพระบรมธาตุที่ได้ จากสังฆราชลังกา ไว้ ใน
เกศองค์พระประธานหน้ าตัก 69 นิ ้ว
68.วัดตะวันเรื อง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง
(ธาตุเจดีย์)

69.วัดเจดีย์หอย ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ ว
นนทบุรี
70.วัดโบสถ์บน (บางคูเวียง) อ.บางคูเวียง
(อยูใ่ นโบสถ์เก่า ในผอบแก้ ว)
71.วัดเฉลิมพระเกียรติ ต.ศรี เมือง อ.เมือง
สร้ างสมัย ร.3 บรรจุพระบรมธาตุที่ยอดเจดีย์
พ.ศ. 2397
72.วัดปรมัยยิกาวาส ต.เกาะเกร็ ด อ.ปากเกร็ ด
บรรจุพระบรมธาตุที่พระมหารามัญเจดีย์
ลักษณะคล้ ายด่านเจดีย์ 3 องค์
73. วัดเขมาภิรตาราม ฝั่ งซ้ ายแม่น� ้ำเจ้ าพระยา
อ.สวนใหญ่ ธาตุเจดีย์สงู 30 เมตร หลังพระ
อุโบสถบรรจุพระบรมธาตุ พ.ศ. 2496 มีงาน
ฉลองในช่วงวันมาฆบูชา
โปรดติดตามตอนต่อไป
จาก : หนังสือพระบรมธาตุ เขียนโดย : อ.บริ ภทั ร
พิมพ์ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2539
*ขอบคุณภาพประกอบทุกภาพจากอินเตอร์ เน็ต

"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

พระบรมธาตุในประเทศไทย

2

ตอนที่

วัดทรงธรรมวรวิหาร เป็ นพระอารามหลวงชันโท
้
ชนิดวรวิหาร
สร้ างในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ านภาลั ย โดยกรม
พระราชวังบวรสถานมงคล ทรงสร้ างพร้ อมกับสร้ างเมืองนครเขื่อนขันธ์
ระหว่าง พ.ศ. 2357-2358 พระอุโบสถเป็ นเครื่ องไม้ ฝากระดาน และได้
รับการปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 4

สมุทรปราการ
1.วัดอโศกการาม 136 ถ.สุขมุ วิท ม.5 ต.ท้ ายบ้ าน
อ.เมือง (พระบรมธาตุที่เศียรพระประธาน
3 องค์)
2.วัดราษฎร์ บ�ำรุง 67 บ.คลองตาเจี่ย ถ.สุขมุ วิท
ม.1 ต.บางปู อ.เมือง (พระบรมธาตุที่เศียร
พระประธาน 3 องค์)
3.พระสมุทรเจดีย์ ร.4 ทรงอัญเชิญพระบรมธาตุ
จากพระราชวังมาประดิษฐานไว้ ณ
เจดีย์สงู 39 เมตร
4.วัดทรงธรรมวรวิหาร (นครเขื่อนขันธ์) 		
อ.พระประแดง บรรจุพระบรมธาตุที่พระเมาฬี
องค์ประธาน พ.ศ. 2528
5.วัดบางนาใน ริ มถนนสุขมุ วิทใกล้ ทางด่วนบางนา
เป็ นพระบรมธาตุที่ได้ จากศรี ลงั กา
นครสวรรค์
๒๔

6.วัดพระธาตุ ต.บ้ านเกยชัย อ.ชุมแสง
7.วัดวรนาถบรพต 188 ถ.ธรรมวิถี บ.เขากบ
ต.ปากน� ้ำโพ อ.เมือง (เจดีย์บรรจุพระธาตุแบบ
สุโขทัย 2 องค์ คาดว่าสร้ างสมัยพระเจ้ าลิไท
และมีต้นโพธิ์พทุ ธคยา)
8.พระธาตุเขาตีคลี บนทางหลวงสาย 11 ขึ ้นเหนือ
อยูฝ่ ั่ งซ้ าย ห่างจาก กทม. 234 กม. อยู่ ต.บ้ าน
ตุ๊กแก อ.ท่าตะโก
9.วัดเกยไชยเหนือ 58 บ.เกยไชย ม.4 ต.เกยไชย
อ.ชุมแสง (เจดีย์สงู 26 เมตร)
10.วัดชุมแสง 17 บ.ชุมแสง ม. 9 ต.พิกลุ อ.ชุมแสง
(มณฑปพระธาตุ)
ตาก
11.พระธาตุดอยดินถี่ ม.วังตะเคียน ต.ท่าสายลวด
อ.แม่สอด เรี ยกอีกอย่างว่าพระธาตุหินกิ่ว อยู่
บนก้ อนหินใหญ่ชะง่อนผา เป็ นเจดีย์ทรงมอญมี
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พระบรมธาตุนครชุมมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ สวยงาม
ไปด้ วยสถาปั ตยกรรมและสีทองอร่ามทังองค์
้
เสมือนดัง่
เจดีย์ชเวดากองในเมืองพม่า เป็ นพระบรมธาตุเจดีย์ที่
บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ จ�ำนวน 9 องค์

งานเทศกาลเดือน ก.พ. อีกชื่อหนึง่ คือพระธาตุ
พญาถ่อง หมายถึงเจดีย์อินทร์ แขวน (หินกิ่ว)
บรรจุพระบรมธาตุและอรหันตธาตุทองค�ำ 30
บาท นอกจากนี ้ บริ เวณนี ้ (ดอยดินจี่) ยังมีรอย
พระพุทธบาทข้ างซ้ ายและบ่อน� ้ำศักดิ์สทิ ธิ์รักษา
โรค รวมทังหิ
้ นแก้ วใสๆ สีชมพู เขียว
12.วัดชุมพลคีรี อ.แม่สอด (เจดีย์ทอง)
13.พระธาตุเจดีย์ทอง เขตแม่สอด – แม่ระมาด –
เมียววดี อยูฝ่ ั่ งพม่า ข้ ามน� ้ำที่แม่สอด
14.วัดมณีบรรพต 289 ต.ระแหง อ.เมือง
15.ดอยโล้ นเชียงรุ้ง อ.บ้ านตาก (พระพุทธบาท
พระพุทธหัตถ์ข้างขวา)
16.วัดพระบรมธาตุ บ.ท่าพระธาตุ ม.3 ต.เกาะ
ตะเภา อ.บ้ านตาก สร้ างพุทธศตวรรษที่ 18
ฉลองพระธาตุทกุ วันที่ 9 เดือน 9 ขึ ้น 15 ค�่ำ
มีงานนมัสการพระธาตุในวันสงกรานต์ ยังมีงาน
เทศกาลเดือน 7 (มีประกวดบังไฟด้
้ วย)
17.วัดพระธาตุลอย หรื อพระธาตุแก่งเมืองสร้ อย
อยูท่ ี่เนินเขาริ มฝั่ งอ่างเก็บน� ้ำเขื่อนภูมิพลตอน
กลางใกล้ เรื อนแพท่องเที่ยว เขต อ.สามเงา ริ ม

แม่น� ้ำปิ ง ต.บ้ านนาองค์ปัจจุบนั หลังมีการสร้ าง
เขื่อนภูมิพลย้ ายไปอยูต่ รงข้ ามกับผาสาม เงา
อ.สามเงา เป็ นเจดีย์แบบล้ านนา อีกชื่อหนึง่ คือ
วัดชลประทานรังสรรค์
18.พระธาตุผาแดง วัดดอนมูล ต.พระธาตุผาแดง
อ.แม่สอด
ก�ำแพงเพชร
19.วัดพระบรมธาตุ หรื อพระบรมธาตุนครชุม 15/1
ปากคลองสวนหมาก บ.นครชุม ม.3 ต.นครชุม
(สร้ างสมัยพญาลิไท ทรงพม่าขนาดใหญ่ บรรจุ
พระบรมธาตุ 9 องค์ จากลังกาซึง่ ใส่ไว้ ในภาชนะ
รูปส�ำเภามีงานนมัสการทุกวันเพ็ญเดือน 3) ตัง้
อยูท่ างทิศตะวันตก ของแม่น� ้ำปิ ง มีต�ำนานว่า
เมื่อครบอายุศาสนา 5,000 ปี พระบรมธาตุทงั ้
หลายจะมารวมเป็ นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ณ พระบรมธาตุเมืองนครชุมนี ้ (บางต�ำนานว่า
รวมที่ลงั กา)
20.วัดวังพระธาตุ เป็ นวัดร้ างบริ เวณเมืองไตรตรึงส์
อ.เมือง มีเจดีย์ใหญ่
๒๕
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วัดพระบรมธาตุท่ งุ ยัง้ ตามต�ำนานการสร้ าง
พระบรมธาตุ กล่ าวว่ า สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท
ผู้ครองเมืองสุโขทัยได้ เชิญพระบรมสารี ริกธาตุของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามาบรรจุไว้ ในถ�ำ้ ใต้ ดนิ
โดยขุดลงไปเป็ นถ�ำ้ แล้ วก่ อพระธาตุไว้

21.วัดพระแก้ ว มีเจดีย์ทรงลังกา อยูท่ างทิศ
ตะวันตกของวัดพระบรมธาตุ
พิษณุโลก
22.วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ อ.เมือง (พระปรางค์สงู
18 วา บรรจุพระบรมธาตุ ณ เจดีย์เล็กๆ กลาง
ช่องคูหากลางองค์พระปรางค์) มีงานฉลอง
(งานวัดใหญ่) ในวันขึ ้น 6 – 12 ค�่ำเดือน 3
สุโขทัย
23.วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ ต.แก่งหลวง 		
อ.ศรี สชั นาลัย (พระปรางค์สงู 1 เส้ น)
24.เจดีย์วดั ช้ างล้ อม ต.ศรี สชั นาลัย อ.ศรี สชั นาลัย
สร้ างสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช พ.ศ. 1828
ภายในบรรจุพระบรมธาตุ มีช้างล้ อมรอบ
36 เชือก
25.วัดมหาธาตุ ต.เมืองเก่า (เจดีย์ทรงพุม่
ข้ าวบิณฑ์) บรรจุพระบรมธาตุในดอกบัว
26.วัดบูรพาราม ต.เมืองเก่า อ.เมือง
มีพระบรมธาตุจากลังกาขนาดเท่าเมล็ดถัว่ แตก

สีดจุ ทองค�ำ องค์ขนาดกลางมีสีดงั่ แก้ วผลึก และ
ดัง่ สังข์ที่ขดั แล้ วองค์เล็กขนาดเท่าเมล็ดพันธ์
ผักกาด สีดงั่ ดอกพิกลุ
27.วัดเขาพนมเพลิง อ.ศรี สชั นาลัย
28.วัดเจดีย์เจ็ดแถว อ.ศรี สชั นาลัย
29.วัดพิพฒ
ั น์มงคล ม.9 ต.ทุง่ เสลี่ยม
อ.ทุง่ เสลี่ยม 64150
30.วัดเขาสุวรรณคีรี ต.แก่งหลวง อ.ศรี สชั นาลัย
ภายในเมืองเก่า บนฝั่ งขวาของแม่น� ้ำยมตรงแก่ง
หลวง ห่างยอดเขาพนมเพลิง 200 เมตรไปทาง
ทิศตะวันตกมีเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุทรงระฆัง
คว�่ำขนาดใหญ่ มีฐาน 5 ชันใน
้ เขตอ�ำเภอเมือง
สุโขทัยมีเจดีย์ทรงลังกา สันนิษฐานว่าบรรจุ
พระบรมธาตุหลายแห่ง ได้ แก่ วัดเจดีย์งาม วัด
ช้ างรอบ วัดถ� ้ำหีบ วัดมังกร วัดป่ ามะม่วง วัดตึก
วันต้ นจัน วัดศรี พิจิตรกิรติกลั ยาราม วัดวิหาร
ทอง (ทักษิณาราม) วัดอโศการาม (สลัดใด) วัด
มุมลังกา วัดเจดีย์สงู วัดเกาะไม้ แดง
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อุตรดิตถ์
31.วัดพระบรมธาตุ (ทุง่ ยัง)้ 158 บ.ทุง่ ยัง้ อ.ลับแล
(เจดีย์สมัยพญาลิไท)
32.วัดพระฝาง 48 บ.ฝาง ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง
(บรรจุพระบรมธาตุไว้ ตงแต่
ั ้ สมัยพระเจ้ าอโศก
มหาราช)
33.วัดหน้ าพระธาตุ บ.หน้ าพระธาตุ ม.1 ต.ในเมือง
อ.พิชยั 53120 พ.ศ. 2514 ขุดพบพระบรมธาตุ
ขนาดเมล็ดพันธุ์ผกั กาด 100 องค์ ในผอบ
ทองค�ำทรงเจดีย์ ณ ซากเจดีย์เก่าซึง่ พระยา
โคตรบองสร้ างไว้ พ.ศ. 1470 ปั จจุบนั ได้ สร้ าง
พระเจดีย์ใหม่ซงึ่ ร.9 พระราชทานนามว่า
“ปราสาทพระนวมะราชบพิตร” สูง 46 เมตร
34.วัดเจดีย์คีรีวิหาร อ.ลับแล
35.วัดม่อนธาตุ อ.ลับแล
36.พระธาตุกลางน� ้ำ อ.ท่าปลา
37.พระธาตุเขาน้ อย ริ มทางหลวง 1025 จ.อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
38.วัดมหาธาตุ 17 ถ.นิกรบ�ำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง
เจดีย์สร้ างสมัยสุโขทัย สูง 18 วา
39.ส�ำนักสงฆ์ถ� ้ำพระพุทโธ บ.ซ�ำอีเลิศ ม.2
ต.ท่าพล อ.เมือง มีพระประธานปางปฐมเทศนา
สูง 9 เมตร บรรจุพระบรมธาตุ

40.วัดพระธาตุตมุ มณี อ.หล่มสัก
41.พระบรมธาตุเขาค้ อ บ.นาอัว่ อ.เขาค้ อ
ชลบุรี
42.ส�ำนักวิปัสสนาพระธาตุเขาเจ้ า ต.ธาตุทอง
อ.บ่อทอง
43.วัดญาณสังวราราม บ.มาบฟั กทอง ม.11
ต.ห้ วยใหญ่ อ.บางละมุง (พระบรมธาตุเจดีย์
มหาจักรี พิพฒ
ั น์) และมีพระบรมธาตุบรรจุบน
ยอดมณฑปภายในฉัตรยอดมหามณฑปด้ วย
44.วัดพระธาตุ ต.หน้ าพระธาตุ อ.พนัสนิคม
ตราด
45.วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง) ออกไปทางทิศ
ตะวันตกของอ�ำเภอเมือง 2 ก.ม. (พระบรมธาตุ
ได้ จากเมืองร้ างแห่งหนึง่ ทางภาคเหนือ) ต.วัง
กระแจะ อ.เมือง วัดอยูบ่ นเนินสูงชายตลิง่ เป็ น
วัดเก่าแก่ มีพระบรมธาตุประดิษฐานในวิหาร
จาก : หนังสือพระบรมธาตุ
เขียนโดย : อ.บริ ภทั ร พิมพ์ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2539
*ขอบคุณภาพประกอบทุกภาพจากอินเตอร์ เน็ต
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Dhamma TIME
ธรรมะเพือ่ ประชาชน

พระมหากัปปินเถระ
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

พระมหากัปปิ นเถระ
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ๓ อย่างนี ้
เท่านัน้ สิง่ ที่มนุษย์เราควรจะยึดถือเป็ นที่พงึ่ ที่แท้
จริ งได้ คือ เมื่อเราประสบทุกข์เราก็เข้ าไปพึง่ ท่านได้
พึง่ ท่านแล้ วจะมีแต่ความสุข มีสติและปั ญญาเกิด
ขึ ้น สามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ให้ ลลุ ว่ งไปได้ และ
เป็ นที่ระลึกอันสูงสุด ควรที่จะระลึกถึงท่านให้ ได้ อยู่
เสมอๆ นึกแล้ วจะมีความสุขสดชื่น ใจของเราจะ
บริ สทุ ธิ์ยิ่งๆ ขึ ้นไปตามล�ำดับ
พระสัม มาสัม พุ ท ธเจ้ าได้ ต รั ส ไว้ ใ นขุ ท ทกนิกาย ธรรมบท ว่า
“ธมฺมปี ติ สุขํ เสติ วิปปฺ สนฺเนน เจตสา
อริ ยปฺปเวทิเต ธมฺเม สทา รมติ ปณฺฑิโต
บุคคล ผู้เอิบอิ่มในธรรม มีใจผ่องใส ย่อมอยู่
เป็ นสุข บัณฑิต ย่อมยินดีในธรรมที่พระอริ ยเจ้ า
ประกาศแล้ วทุกเมื่อ”
มนุษ ย์ ทุก คนในโลกล้ ว นแสวงหาความสุข
ด้ วยกันทังสิ
้ ้น บ้ างก็แสวงหาจากการดื่ม จากการ
กิน จากการเที่ยว หรื อจากการได้ รับของที่ถกู ใจ
แต่ความสุขเหล่านัน้ เป็ นความสุขชัว่ คราว ไม่ยงั่ ยืน
เมื่อได้ รับแล้ วต้ องแสวงหากันใหม่อยูร่ �่ ำไป ถ้ าจะ
เรี ยกให้ ถกู ต้ องเรี ยกว่าเป็ นความเพลินมากกว่า
แล้ วอะไรคือความสุขที่แท้ จริ ง อยูท่ ี่ไหน มีลกั ษณะ
อย่างไรบ้ าง
ความสุขที่แท้ จริ ง ต้ องเป็ นความสุขที่เป็ น
อมตะ แล้ วเป็ นความสุขที่เข้ าถึงได้ สัมผัสได้ นัน่ คือ
ความสุขที่เกิดจากการเข้ าถึงพระรัตนตรัยภายใน
เป็ นสุขล้ วนๆ ที่ปราศจากความโลภ ความโกรธ
ความหลง เป็ นความสุขที่คไู่ ปกับความบริ สทุ ธิ์ จะ
๒๘

เข้ าถึงความสุขนี ้ได้ ด้ วยวิธีการท�ำใจให้ หยุดนิ่งที่
ศูนย์กลางกายเท่านัน้
เหมือนอย่างพระมหากัปปิ นะ เมื่อมีความสุขภายในแล้ ว ท่านมักจะ
อุทานอยูเ่ สมอๆ ว่า “สุขจริ งหนอ สุขจริ งหนอ”
* เรื่ องมีอยูว่ า่ ในสมัยพุทธกาล มีพระราชา
พระองค์หนึง่ ทรงพระนามว่า มหากัปปิ นะ ทุกๆ
เช้ าพระองค์จะส่งทหารออกไปสืบข่าวว่า ขณะนี ้มี
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บังเกิดขึ ้นแล้ วหรื อยัง
ทรงท�ำเช่นนี ้อยูเ่ ป็ นเวลานาน ก็ยงั ไม่ทราบค�ำตอบ
ขณะที่พระองค์เสด็จ
ต่อมาในวันหนึง่
ประพาสอุทยาน พร้ อมกับมหาอ�ำมาตย์หนึง่ พันคน
เห็นพ่อค้ า ๕๐๐ คนเดินทางผ่านมา จึงตรัสถามว่า
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“ ท่านทังหลายเดิ
้
นทางมาจากที่ไหนล่ะ? ” พ่อค้ า
กราบทูลว่า “ข้ าพระองค์มาจากเมืองสาวัตถี ซึง่ อยู่
ไกลจากเมืองนี ้ ๑๒๐ โยชน์ พระเจ้ าข้ า” พระองค์
ตรัสต่อว่า “ในบ้ านเมืองของท่าน มีข้าวปลาอาหาร
บริ บรู ณ์ดีหรื อ พระราชาของพวกท่านตังอยู
้ ใ่ นศีล
ในธรรมดีหรื อ”
“บ้ านเมืองของข้ าพระองค์ สมบูรณ์ ทุกอย่าง
ทังพระราชาก็
้
ทรงตังอยู
้ ใ่ นทศพิธราชธรรม พระเจ้ า
ข้ า” พระองค์ทรงถามว่า “แล้ วมีเรื่ องอะไรน่าสนใจ
เกิดขึ ้นในประเทศของพวกท่านบ้ างล่ะ”
พ่อค้ า
กราบทูลว่า “ข้ าแต่พระองค์ผ้ ทู รงเป็ นสมมติเทพ
บัดนี ้ พุทธรัตนะบังเกิดขึ ้นแล้ วในประเทศของข้ าพระองค์ พระเจ้ าข้ า” ทันทีที่พระมหากัปปิ นะได้ ทรง
สดับว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเสด็จอุบตั ขิ ึ ้นแล้ วใน
โลก ทรงเกิดความปี ติแผ่ซา่ นไปทัว่ พระวรกาย จนมิ
อาจจะข่มความปี ตินนได้
ั้
จึงตรัสถามซ� ้ำไปอีกว่า
“พวกท่าน กล่าวว่าอะไรนะ ?”
“พวกข้ าพระพุทธเจ้ ากราบ บังคมทูลว่า พุทธรัตนะบังเกิดขึ ้นแล้ วพระเจ้ าข้ า” ทรงสดับนิ่งอยูค่ รู่
หนึง่ ด้ วยปี ติอนั แรงกล้ า แล้ วตรัสถามซ� ้ำเป็ นครัง้ ที่
๓ พวกพ่อค้ าก็ยืนยันเช่นเดิม พระองค์ทรงเบิกบาน
พระทัยเป็ นอย่างยิ่ง ที่ได้ ทราบข่าวดีนี ้ จึง
พระราชทานทรัพย์ ๑ แสนเป็ นรางวัลแก่พอ่ ค้ า
พระราชาได้ ตรัสถามต่อไปอีกว่า “มีขา่ วดีอะไรเกิด
ขึ ้นอีกบ้ างไหม?” พ่อค้ ากราบบังคมทูลว่า “มี
พระเจ้ าข้ า พระธรรมได้ บงั เกิดขึ ้นแล้ วพระเจ้ าข้ า”
พระอาการปี ติใหญ่หลวงได้ เกิดขึ ้นอีก ทรงนิ่ง
อยูค่ รู่หนึง่ แล้ วตรัสถามยํ ้าถึง ๓ ครัง้ พ่อค้ าก็ตอบ
เช่นเดิม ทรงเบิกบานพระทัยเป็ นอย่างยิ่ง จึง
พระราชทานรางวัลให้ แก่พอ่ ค้ าอีก ๑ แสน พระองค์
ได้ ตรัสถามต่ออีกว่า “มีขา่ วดีอะไรเกิดขึ ้นอีกไหม?”
พ่อค้ าตอบว่า “มีพระเจ้ าข้ า พระสงฆ์ได้ บงั เกิดขึ ้น
แล้ วพระเจ้ าข้ า” พระองค์ทรงมีปีติแผ่ซา่ นไปทัว่
พระวรกาย แล้ วตรัสถามยํ ้าถึง ๓ ครัง้ พระราชา

พระราชทานทรัพย์อีก ๑ แสนให้ เป็ นรางวัล
พระมหากัป ปิ นะตรั ส กับ เหล่ า อ� ำ มาตย์ ทัง้
หลายว่า “ท่านทังหลาย
้
บัดนี ้ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ได้ บงั เกิดขึ ้นแล้ ว เรามิอาจจะครองราชย์
ได้ อีกต่อไป เราจะออกบวชในวันนี ้แหละ” เหล่า
อ�ำมาตย์ได้ เคยสัง่ สมบุญมา ร่วมกับพระราชา จึง
พากันทูลว่า
“พวกข้ าพระองค์จะขอบวชกับ
พระองค์ด้วย พระเจ้ าข้ า” แล้ วทังหมดก็
้
มงุ่ ตรงไป
ยังส�ำนักของพระบรมศาสดาทันที
ในระหว่างทาง พระมหากัปปิ นะและอ�ำมาตย์
พันคน เสด็จมาถึงฝั่ งแม่น� ้ำอารวปั จฉา มีขนาด
กว้ าง ๒ คาวุต ลึก ๑ คาวุต แม่น� ้ำเต็มฝั่ ง จะหาแพ
หรื อเรื อก็ไม่มี พระองค์ด�ำริ วา่ “ถ้ าจะทรงตระเตรี ยม
เรื อแพจะเสียเวลามาก ซึง่ ถูกความชรารุกรานอยู่
ทุกวินาที
น�ำเราทังหลายเข้
้
าไปสูค่ วามตาย”
พระองค์จงึ ทรงตังสั
้ ตยาธิษฐานว่า “เราไม่มีความ
คลางแคลงสงสัยในพระรัตนตรัย และออกบวช
อุทิศชีวิตเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ด้ วยอานุภาพ
แห่งพุทธรัตนะ ขอแม่น� ้ำนี ้จงเป็ นเหมือนแผ่นดิน
เถิด”
ตรัสแล้ วทรงควบม้ าวิ่งไปบนผิวน� ้ำพร้ อม
อ�ำมาตย์พนั คน ม้ าเหล่านันวิ
้ ่งไปบนผิวน� ้ำดุจวิ่งไป
บนแผ่นดิน แม้ เพียงปลายกีบก็ไม่เปี ยกน� ้ำ
เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงแม่น� ้ำสายที่ ๒ ชื่อ
นีลวาหนา ซึง่ มีความกว้ างและลึกประมาณครึ่ง
โยชน์ พระองค์จะหาแพหรื อเรื อก็ไม่มี พระองค์ด�ำริ
ถึงการเสียเวลาในการแสวงหา จึงตังสั
้ ตยาธิษฐาน
ว่า “เราไม่มีความคลางแคลงสงสัยในพระรัตนตรัย
และออกบวชอุทิศชีวิตเพื่อพระธรรม ด้ วยอานุภาพ
ของธรรมรัตนะ ขอแม่น� ้ำนี ้จงเป็ นเหมือนแผ่นดิน
เถิด”
ตรัสแล้ วทรงควบม้ าไปบนผิวน� ้ำได้ อย่าง
อัศจรรย์
เมื่อมาถึงแม่น� ้ำสายที่ ๓ ชื่อ จันทภาคา กว้ าง
และลึกประมาณ ๑ โยชน์ แม่น� ้ำนันเต็
้ มเปี่ ยม จะ
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๒๙

มนุษย์ทกุ คนในโลกล้ วนแสวงหาความสุขด้ วยกันทังสิ
้ ้น

หาแพหรื อเรื อก็ไม่มี พระองค์ด�ำริ เช่นเดิม และตัง้
สัตยาธิษฐาน “ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์” แล้ วได้
เสด็จไปบนผิวน� ้ำได้ อย่างอัศจรรย์เช่นเดียวกัน
ในเวลาย�่ำรุ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรวจ
ดูสตั ว์โลกว่า ผู้มีบญ
ุ ท่านใดหนอ จะเข้ ามาในข่าย
พระญาณ ทรงทราบว่าพระมหากัปปิ นะออกผนวช
อุทิศเฉพาะพระองค์ จึงทรงเหาะไปประทับรออยูใ่ ต้
ต้ นไทรใหญ่ ทรงนัง่ สมาธิค้ บู ลั ลังก์ แล้ วเปล่ง
ฉัพพรรณรังสีไปหาพระราชา จนท�ำให้ บริ เวณนันมี
้
สีเหลืองทองอร่ามเปล่งปลัง่ ดัง่ ทองค�ำ
พระมหากั ป ปิ นะพร้ อมอ� ำ มาตย์ เ ห็ น ฉั พ พรรณรังสีสอ่ งสว่างน�ำทาง จึงด�ำริ วา่ แสงสว่างนี ้
ไม่ใช่แสงของดวงจันทร์ ไม่ใช่แสงของดวงอาทิตย์
ไม่ใช่รัศมีของเทวดา พรหม อรูปพรหม จะต้ องเป็ น
แสงแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ าแน่นอน ทรงเสด็จตาม
แสงนันไป
้
แล้ วน้ อมพระวรกายเข้ าเฝ้าพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงธรรมอัน
๓๐

ไพเราะ บริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์ พร้ อมทังอรรถะและ
้
พยัญชนะ งดงามในเบื ้องต้ น ท่ามกลาง และเบื ้อง
ปลาย โปรดพระราชาและอ�ำมาตย์ทงหลาย
ั้
ท�ำให้
พระมหากัป-ปิ นะพร้ อมอ�ำมาตย์ มีใจสงบ หยุดนิ่ง
ที่ศนู ย์กลางกาย
ได้ เข้ าถึงพระรัตนตรัยภายใน
บรรลุธรรมเป็ นพระโสดาบัน
และได้ รับการ
อุปสมบทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ฝ่ ายพระมเหสี พ ร้ อมด้ ว ยภรรยาของเหล่ า
อ�ำมาตย์ เมื่อได้ ทราบข่าวการบังเกิดขึ ้นของพระรัตนตรัยจากพ่อค้ าแล้ ว
ทรงปี ติยินดี
ได้
พระราชทานทรัพย์ถงึ ๙ แสน เป็ นรางวัลให้ แก่
พ่อค้ าแล้ วตรัสว่า “บัดนี ้ พระรัตนตรัยบังเกิดขึ ้น
แล้ ว พระราชาทิ ้งราชสมบัตใิ ห้ เรา ท�ำให้ เราเป็ น
ทุกข์ สมบัตนิ ี ้อุปมาเหมือนพระเขฬะ หรื อน� ้ำลายที่
พระองค์ทรงบ้ วนทิ ้งแล้ ว เราไม่อาจจะรับไว้ ได้ เรา
จะออกบวชเช่นกัน” บรรดาภรรยาอ�ำมาตย์ก็ขอ
ออกบวชตามด้ วย แล้ วทังหมดก็
้
ออกเดินทางไป
เข้ าเฝ้าพระบรมศาสดา
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พระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า ทรงทราบด้ ว ยญาณ
ทัสสนะถึงการเสด็จมาของพระมเหสีและภรรยา
อ�ำมาตย์ เพื่อให้ ใจของทุกคนคลายจากความตื่น
เต้ น
แล้ วมีใจสงบพร้ อมที่จะรองรับธรรมะอัน
บริ สทุ ธิ์ได้ จึงทรงแสดงปาฏิหาริ ย์ด้วยพุทธานุภาพ
ไม่ใ ห้ พ ระมเหสี แ ละคณะมองเห็ น พระราชาและ
เหล่าอ�ำมาตย์ เมื่อพระมเหสีพร้ อมคณะเสด็จมาถึง
พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงแสดงธรรมให้ ฟัง ท�ำให้
พระมเหสีและคณะมีใจสงบหยุดนิ่ง เข้ าถึงพระรัตนตรัย บรรลุธรรมเป็ นพระโสดาบัน ในขณะ
เดียวกันพระมหากัปปิ นะและอ�ำมาตย์หนึง่ พัน ได้
ฟั งพระธรรมเทศนาซ� ้ำอีกรอบหนึง่ จึงได้ บรรลุเป็ น
พระอรหันต์ในที่นนเอง
ั้
พระมหากัปปิ นะเมื่ อเข้ าถึงกายธรรมอรหัต
แล้ ว ไม่วา่ พระองค์จะประทับนัง่ นอน ยืน เดิน หรื อ
จะพ�ำนักใต้ โคนไม้ บนกองฟาง หรื อที่ใดก็ตาม
พระองค์มกั จะเปล่งพระอุทานว่า “สุขจริ งหนอ สุข
จริ งหนอ” อยูเ่ สมอๆ พระภิกษุทงหลายที
ั้
่ยงั เป็ น
พระปุถชุ น หรื อเป็ นสมมติสงฆ์อยู่ ยังไม่ร้ ูจกั ความ
สุขอันประณีตที่เกิดจากการเข้ าถึงธรรม ต่างก็คดิ
ว่า พระองค์ยงั ทรงร� ำพึงถึงความสุขเมื่อครัง้ ยังเป็ น
พระราชาอยู่

พระบรมศาสดาทรงทราบเรื่ องนัน้ จึงตรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
บุตรของเราไม่ได้ เปล่งอุทาน
ถึงความสุขในครัง้ ที่เคยเสวยราชสมบัติ แต่วา่ มี
ความสุขจากการได้ เข้ าถึงธรรมที่บงั เกิดขึ ้น บัดนี ้
เธอได้ บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์แล้ ว” ครัน้ ตรัส
รับรองดังนี ้แล้ ว จึงตรัสต่อไปว่า
“บุคคลผู้เอิบอิ่มในธรรม มีใจผ่องใส ย่อมนอน
เป็ นสุข บัณฑิตย่อมยินดีในธรรม ที่พระอริ ยเจ้ า
ประกาศแล้ วทุกเมื่อ”
เราจะเห็นว่า บัณฑิตนักปราชญ์ในกาลก่อน
เมื่อทราบการบังเกิดขึ ้นของพระรัตนตรัยแล้ ว ต่าง
ไม่รอช้ า มุง่ ที่จะแสวงหาว่า ท�ำอย่างไรจะได้ เข้ าถึง
พระรัตนตรัย พวกเราก็ควรจะเป็ นเช่นนัน้ บัดนี ้ เรา
รู้แล้ วว่า พระรัตนตรัยอยูท่ ี่ตรงไหน จะเข้ าถึงได้
อย่างไร เหลืออยูเ่ พียงอย่างเดียวคือ ต้ องลงมือ
ปฏิบตั จิ ริ งๆ จังๆ หมัน่ ฝึ กใจให้ หยุด ให้ นิ่ง ให้ ได้
ทุกๆ วัน ไม่ช้าเมื่อใจหยุดนิ่งได้ สนิทดีแล้ ว เราทุก
คนจะได้ พบที่พงึ่
และเข้ าถึงความสุขที่แท้ จริ ง
ภายในเช่นเดียวกัน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๔๑ หน้ า ๓๐๔
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Dhamma TIME
ธรรมะเพือ่ ประชาชน

พระวักกลิเถระ
พระธรรมเทศนาโดย : พระเทพญาณมหามุนี

การได้ เกิดเป็ นมนุษย์เป็ นการยาก และการ
ด�ำรงชีวิตให้ เป็ นอยูด่ ้ วยความบริ สทุ ธิ์ มีจิตใจสูงส่ง
มัน่ คงในคุณธรรม ด�ำเนินอยูบ่ นเส้ นทางการสร้ าง
บารมี เส้ นทางแห่งอริ ยมรรคของพระอริ ยเจ้ าให้ ได้
ตลอดนัน้ ก็ไม่ใช่เรื่ องง่ายเช่นกัน ผู้มีบญ
ุ มีดวง
ปั ญญาบริ สทุ ธิ์ มีดวงใจที่ผอ่ งใสเท่านัน้ จึงจะใช้
ชีวิตได้ อย่างคุ้มค่า เดินหน้ าไปสูจ่ ดุ หมายปลาย
ทางได้ อย่างถูกต้ องปลอดภัย เพราะฉะนัน้ เราจะ
ต้ องสัง่ สมบุญให้ มากๆ และมีความหนักแน่นตัง้
มัน่ อยูใ่ นเส้ นทางแห่งความดี รักในการประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรม และหมัน่ นัง่ ธรรมะทุกๆ วัน อย่าให้
ขาดแม้ แต่วนั เดียว ต้ องตังใจมั
้ น่ อย่างนี ้ จึงจะพบ
กับความสุขสวัสดี ได้ ที่พงึ่ ที่ระลึกภายในคือ พระรัตนตรัยกันทุกคน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน อนุตตริ ยสูตร ว่า
“ภิกษุทงหลาย
ั้
คนบางคนในโลกนี ้ ไปดูรัตนะ
คือช้ างบ้ าง ไปดูรัตนะคือม้ าบ้ าง ไปดูรัตนะคือแก้ ว
มณีบ้าง หรื อไปเพื่อเห็นรัตนะสูงต�่ำ ไปเพื่อเห็น
สมณะหรื อพราหมณ์ผ้ ปู ฏิบตั ผิ ิด ภิกษุทงหลาย
ั้
ความเห็นนันมี
้ อยู่ เราไม่กล่าวว่าความเห็นนันไม่
้ มี
ก็แต่ความเห็นนันนั
้ น่ แล ยังทราม เป็ นของชาวบ้ าน
เป็ นของปุถชุ น ไม่ประเสริ ฐ ไม่ประกอบด้ วย
ประโยชน์ ย่อมไม่เป็ นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ
เพื่อนิโรธะ เพื่ออุปสมะ เพื่ออภิญญา เพื่อสัมโพธะ
เพื่อพระนิพพาน
ภิกษุทงหลาย
ั้
ส่วนชนใดแล มีศรัทธาตัง้ มัน่
มี ฉั น ทะตั ง้ มั่ น ในพระรั ต นตรั ย โดยส่ ว นเดี ย ว
เลื่อมใสยิ่งแล้ ว ไปเพื่อเห็นตถาคตหรื อสาวกของ
ตถาคต ภิกษุทงหลาย
ั้
บรรดาการเห็นทังหลาย
้
ที่
ชนมีศรัทธาตังมั
้ น่ เลื่อมใสยิ่งแล้ ว ไปเพื่อเห็น

๓๒

ตถาคตหรื อสาวกของตถาคตนัน่ ชื่อว่าเป็ นศรัทธา
ที่ยอดเยี่ยม ย่อมเป็ นไปเพื่อความบริ สทุ ธิ์แห่งสัตว์
ทังหลาย
้
เพื่อความก้ าวล่วงซึง่ โสกะและปริ เทวะ
เพื่อความตังอยู
้ ไ่ ม่ได้ แห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อ
บรรลุเญยธรรม เพื่อท�ำให้ แจ้ งซึง่ พระนิพพาน ภิกษุ
ทังหลายนี
้
้เราเรี ยกว่า ทัสนานุตริ ยะ คือ การเห็นอัน
ยอดเยี่ยม”
ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี ้ ต่างมีความเห็นที่
แตกต่างกันออกไป เช่น หลายคนบอกว่ามนุษย์มี
ต้ นก�ำเนิดมาจากลิง บ้ างก็บอกว่ามนุษย์เกิดมา
จากปากของพรหม เป็ นต้ น ส่วนจะเชื่อถือกัน
อย่างไรนัน้ เป็ นความเชื่อของแต่ละบุคคล อย่างไร
ก็ตาม ความเชื่อเหล่านันไม่
้ ได้ ท�ำให้ คนเชื่อไปสู่
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สวรรค์ และนิพพาน
แต่สงิ่ ส�ำคัญคือ
ความเชื่อที่จะท�ำให้ เรา
บริ สทุ ธิ์ หลุดพ้ นจากวงเวียนของวัฏฏะได้ ต้ องเป็ น
ความเชื่อที่ประกอบด้ วยปั ญญาบริ สทุ ธิ์ ต้ องอยูบ่ น
พื ้นฐานของสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นที่ถกู ต้ อง เมื่อ
เรามีความเชื่อที่ถกู ต้ องแล้ ว ความเชื่อนันจะปรุ
้
ง
แต่งใจของเรา ให้ เป็ นความศรัทธามัน่
ไม่
คลอนแคลน เมื่อศรัทธาเราเปี่ ยมล้ น ไม่วา่ จะ
ท�ำบุญท�ำกุศลอะไร จะมีผลานิสงส์มาก และ
สามารถน�ำเราไปสูจ่ ดุ สูงสุดของชีวิตคือ การได้
บรรลุธรรมาภิสมัยนัน่ เอง
* เหมือนเรื่ องของพระอรหันต์รูปหนึง่ ท่านมี
ความเชื่อ มีความศรัทธาอย่างแรงกล้ า ท่านเริ่ มต้ น
ด้ วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระบรมศาสดา มี
ความเชื่ อ ว่า การได้ เ ห็ น ได้ ศ รั ท ธาในพระผู้มี พ ระ
ภาคเจ้ า ผู้ซงึ่ มีลกั ษณะมหาบุรุษครบถ้ วน ๓๒
ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ มีพระรัศมีแผ่ซา่ น
ออกจากพระวรกายข้ างละ ๑ วา ถือเป็ นทัสนานุตริ ยะ คือเป็ นการเห็นอันยอดเยี่ยม ที่ประเสริ ฐยิ่ง
กว่าได้ เห็นสิง่ อื่นใดในโลก
ก่ อ นที่ ท่ า นจะได้ บ รรลุเ ป็ นพระอรหัน ต์ นัน้
ท่านได้ วางความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยที่
เป็ นไปในภายนอกเท่านัน้ ยังไม่ถงึ แก่นของพระรัตนตรัยภายใน ท่านบอกตนเองว่า ถ้ ายังเป็ น
คฤหัสถ์ผ้ อู ยูค่ รองเรื อน จะไม่มีโอกาสได้ พบเห็น
พระบรมศาสดาเป็ นประจ�ำ จึงตัดสินใจออกบวช
เป็ นพระภิกษุเพื่อที่จะได้ ใกล้ ชิดพระพุทธองค์ แต่
ถึงกระนัน้ ท่านก็ยงั ไม่ยอมลงมือปฏิบตั ธิ รรม ได้ แต่
เฝ้าติดตามดูพระรูปอันงดงามของพระผู้มีพระภาค
เจ้ าทังเช้
้ าและเย็น เห็นแล้ วก็มีความสุขใจ ไม่ร้ ูสกึ
เบื่อหน่ายในการเฝ้าดูพระวรกายของพระองค์
พระบรมศาสดาทรงรู้ ว่าท่านเพียงเลื่อมใสใน
พระวรกายที่ประกอบด้ วยขันธ์ ๕ อันตกอยูใ่ น

ไตรลักษณ์ เลื่อมใสในสิง่ ที่หาสาระแก่นสารไม่ได้
ไม่ได้ มีความเลื่อมใสในธรรมปฏิบัติของพระองค์
คือไม่ได้ ตงใจปฏิ
ั้
บตั ิเพื่อให้ เข้ าถึงแก่นแท้ ของพระ
รัตนตรัยภายใน
แม้ พระพุทธองค์จะทรงรู้วา่ พระภิกษุรูปนี ้มี
ความศรัทธายังไม่สมบูรณ์ พระองค์ก็ยงั ทรงพระ
กรุณารอคอยความแก่รอบแห่งญาณของท่าน ถึง
แม้ ท่านจะเที่ ยวติดตามไปดูรูปกายของพระองค์
ทุกๆวัน วันละหลายเวลา พระองค์ก็มิได้ ตรัสสอน
อะไร กระทัง่ วันหนึง่ ญาณของท่านแก่รอบเต็มที่
พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า “ดูก่อน วักกลิ จะมี
ประโยชน์อะไรที่เธอต้ องมาดูร่างกายอันเปื่ อยเน่านี ้
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นนชื
ั ้ ่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นนั ้
ชื่อว่าเห็นธรรม นัน่ คือ ผู้ใดเห็นธรรมกาย ผู้นนชื
ั ้ ่อ
ว่าเห็นเราตถาคต
เพราะตถาคตคือธรรมกาย
นัน่ เอง”
แม้ พระพุทธองค์จะตรัสสอนอย่างนี ้ พระวักกลิ ก็ไม่ยอมละการมองดูพระรูปอันงดงามของ
พระองค์ ทังไม่
้ ยอมแยกย้ ายไปบ�ำเพ็ญสมณธรรม
เหมือนภิกษุรูปอื่นๆ พระองค์จงึ ทรงด�ำริ วา่ “ภิกษุนี ้
ถ้ าไม่ได้ ความสังเวช ก็จกั ไม่ได้ ตรัสรู้แน่” ครัน้ ใกล้
วันเข้ าพรรษา พระองค์จงึ ขับไล่พระวักกลิให้ ไปอยู่
ที่อื่น ท่านน้ อยใจ จึงตัดสินใจขึ ้นไปบนยอดเขา
คิชฌกูฏ หมายจะกระโดดลงมาเพื่อฆ่าตัวตาย
พระศาสดาทรงรู้ด้วยพุทธญาณว่า “หากภิกษุ
นี ้เมื่อไม่ได้ รับความสบายใจจากเรา
จะท�ำให้
อุปนิสยั แห่งมรรคผลนิพพานพินาศไป” จึงเปล่ง
พระโอภาสไปปรากฏต่อหน้ าพระวักกลิแล้ วตรัสว่า
“ภิ ก ษุ ผ้ ู ม ากไปด้ ว ยความปราโมทย์ เ ลื่ อ มใสใน
พระพุทธศาสนา จะพึงบรรลุสนั ตบท อันเข้ าไป
ระงับสังขารเป็ นสุขได้ ” แล้ วทรงเหยียดพระหัตถ์
พร้ อมกันตรัสว่า “มานี่เถิด วักกลิ” พระเถระเกิด
อุพเพงคาปี ติวา่ พระบรมศาสดาทรงตรัสเรี ยกเรา
แล้ ว ก็คดิ ว่าจะไปทางไหนดีหนอ เพราะพระพุทธ-
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องค์ทรงลอยอยูก่ ลางอากาศ เมื่อไม่ร้ ูหนทางที่จะ
ไปเฝ้า
จึงอาศัยความศรัทธาที่เต็มเปี่ ยมใน
พระพุทธองค์ ท�ำให้ กายเบาใจเบา ครัน้ กายฟ่ อง
เบา ท่านก็สามารถเดินไปในอากาศได้ ขณะที่เท้ า
ข้ างหนึง่ เหยียบบนพื ้น อีกข้ างหนึง่ ก้ าวไปในอากาศ
ท่านข่มปี ติในอากาศได้ ก็บรรลุพระอรหัต พร้ อม
ด้ วยปฏิสมั ภิทาญาณ ๔ ในขณะนันเอง
้
นี่เป็ น
สาเหตุที่ท�ำให้ ท่านได้ รับแต่งตังจากพระพุ
้
ทธองค์
ว่า เป็ นเลิศกว่าภิกษุทงหลายผู
ั้
้ เป็ นสัทธาธิมตุ ติคือ
หลุดพ้ นด้ วยศรัทธา

เช่นกัน ล�ำพังเพียงศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ า
หรื อหลวงปู่ วัดปากน� ้ำภาษี เจริ ญ ผู้ค้นพบวิชชา
ธรรมกายเพียงอย่างเดียวนันไม่
้ พอ ต้ องปฏิบตั ใิ ห้
เข้ าถึงแก่นของพระรัตนตรัย ซึง่ เป็ นที่ตงแห่
ั ้ งความ
ศรัทธาเลื่อมใส คือ ให้ เข้ าถึงธรรมกายภายในด้ วย
เมื่อนันศรั
้ ทธาของเราจึงจะเป็ นอจลศรัทธา คือไม่
คลอนแคลนอีกต่อไป ดังนัน้ ให้ ทกุ คน หมัน่ รักษา
ศรัทธาไว้ ให้ ดี และหมัน่ ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่งยิ่งๆ ขึ ้น
ไป จนกว่าจะเข้ าถึงพระธรรมกาย ซึง่ เป็ นที่พงึ่ ที่
ระลึกภายในกันทุกคน

จากเรื่ องนี ้ เราจะเห็นได้ วา่ ล�ำพังเพียงความ
ศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยที่สมบูรณ์ ก็ยงั ต้ อง
เป็ นศรัทธาที่เป็ นไปเพื่อให้ เกิดมรรคผลนิพพานอีก
ไม่ใช่ศรัทธาเพียงผิวเผินเท่านัน้ พวกเราทุกคนก็

พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๔๓ หน้ า ๓๙๒

"ที่สุดของที่สุด"
ความไม่มีโรคเป็นสุดยอดของลาภ ความสันโดษเป็นสุดยอดของทรัพย์
ความคุ้นเคยเป็นสุดยอดของญาติ นิพพานเป็นสุดยอดของความสุข
เมื่อปรารถนาอย่างใด ก็พึงแสวงหาอย่างนั้นด้วยสติปัญญา
ด้วยความหมั่นเพียรเถิด จะสมหวังในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอน
"พระธรรมกิตติวงศ์"
๓๔
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Dhamma TIME
กุศลกรรมบถ 10 ประการ

เหตุแห่งความมีอายุยนื
ในสมัยก่อน มีบ้านของผู้มีบญ
ุ ครอบครัว
หนึง่ ชื่อบ้ านธรรมบาล หมายถึงบ้ านที่ทกุ คนใน
ครอบครัวประพฤติธรรมมีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
ต่อ เพื่อนร่วมโลกที่ส�ำคัญ ทุกคนในบ้ านต่าง
รักษากุศลธรรม 10 ประการ ได้ อย่างบริ สทุ ธิ์
จนชาวบ้ านยกย่องสรรเสริ ญ ใหเป็ นหัวหน้ า
ห มู่ บ้ า น พ ร้ อ ม ทั ้ง เ รี ย ก ค ร อ บ ค รั ว นี ้ว่ า
“ครอบครั วธรรมบาล” ท�ำนองเดียวกันกับ
“บ้ านกัลยาณมิตร”
บ้ านแสงสว่างของโลก
อย่ า งพวกเรานี่ แ หละที่ ทุ ก คนในบ้ า นมุ่ง มั่น
สร้ างบารมี ชักชวนชาวโลกให้ มาท�ำความดี
ชักชวนนัง่ สมาธิมิได้ ขาด จนเป็ นครอบครัวแก้ ว
ครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลก

“..ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนร่ม
ใหญ่ที่กางกันฝนในฤดู
้
ฝนหรื อกันแดด ในฤดูร้อน
เพราะฉะนันธรรมบาลกุ
้
มารย่อมได้ รับการคุ้มครอง
โดยธรรม เราจึงเชื่อว่า เขาต้ องไม่ตายแน่นอน..”
จากธรรมภาษิ ตที่อ้างมาข้ างต้ นนันเรามาหา
้
ค�ำตอบกันเลยว่า ธรรมบาลกุมารประพฤติธรรม
อะไร จึงเป็ นเหตุให้ ผ้ พู ดู มัน่ ใจยิ่งนักว่า เขาจะไม่
ตายและมีชีวิตอยูต่ อ่ ไปอย่างแน่นอน เรื่ องก็มีอยู่
ว่า..
๓๖

เมื่ อทุกคนในบ้ านประพฤติธรรมผู้มีบุญ
คือ พระบรมโพธิสตั ว์ ก็ลงมาเกิดพ่อแม่ตงชื
ั ้ ่อ
ว่า “ธรรมบาลกุมาร” เมื่อเติบโตขึ ้นพ่อแม่ได้ สง่
ไปเรี ยนหนังสือที่เมืองตักสิลาธรรมบาลกุมาร
เป็ น ลูกศิษย์ที่มีสติปัญญาเป็ นเลิศ จึงได้ รับ
เลือกเป็ นหัวหน้ า วันหนึง่ ลูกชายคนโตของ
อาจารย์เสียชีวิตกะทันหัน อาจารย์และบรรดา
ลูกศิษย์ตางพากันร้ องไห้ คร�่ ำครวญ
แม้
ฌาปนกิจศพลูกชายอาจารย์แล้ ว ก็ยงั เฝ้าร้ อง
ไห้ รพึงร� ำพันที่เชิงตะกอน มีเพียงธรรมบาลคนเดียว
เท่านันที
้ ่ไม่ร้องไห้
ธรรมบาลถามเพื่อน ๆ ว่า “ท�ำไมลูกชาย
อาจารย์ต้องตายในวัยที่ไม่สมควร” เพื่อนๆ ตอบว่า
“สังขารทังปวงไม่
้
เที่ยงเป็ นทุกข์ บังคับบัญชาไม่ได้
มีเกิดแล้ วก็ต้องมีดบั พวกเราห้ ามความตายของ
ลูกชายอาจารย์ไม่ได้ ” แต่ธรรมบาลสงสัยว่า “มันก็
จริ งที่วา่ สังขารไม่เที่ยง แต่ก็ควรตายตอนแก่มิใช่
หรื อ” เพื่อน ๆ จึงถามว่า “แล้ วที่บ้านของท่านไม่มี
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คนตายขณะที่ยงั หนุม่ เลยหรื อ” ทุกคนต่างอัศจรรย์
ไปตามๆ กัน ที่ได้ ค�ำตอบว่าบ้ านของธรรมบาลไม่มี
ใครตายตังแต่
้ ยงั เด็กหรื อยังหนุม่
และยังเป็ น
ประเพณีสืบต่อกันมายาวนานของบ้ านนี ้อีกด้ วย

พราหมณ์ ลูกชายของท่านเป็ นคนฉลาดหลักแหลม
เรี ยนจบไตรเพท และศิลปะ 18 ประการ เป็ นผู้น�ำ
ของลูกศิษย์ทงหมด
ั้
แต่นา่ เสียดายที่ลกู ชายของ
ท่านเสียชีวิตแล้ ว”

อาจารย์ซงึ่ ก�ำลังเศร้ าซึมถึงลูกชายได้ ยินเรื่ อง
อัศจรรย์นี ้แล้ ว เกิดความประหลาดใจคิดว่า ลูก
ศิษย์คนนี ้พูดเรื่ องเหลือเชื่อเกินไปจึงอยากทดสอบ
ว่า ลูกศิษย์พดู จริ งแค่ไหนถ้ าเป็ นจริ งตนจะได้ เรี ยน
วิชานี ้มาเป็ นความรู้สอนลูก ศิษย์ตอ่ ไป หลังจาก
ฌาปนกิจลูกชายแล้ ว อาจารย์กล่าวกับธรรมบาล
ว่า ท่านจะไปธุระนอกเมืองหลายวัน ให้ ธรรมบาล
ช่วยสอนศิลปวิทยาแก่ลกู ศิษย์ที่มาใหม่แทนด้ วย

ทันทีที่พราหมณ์ฟังจบ เขาตบเข่าหัวเราะลัน่
สร้ างความงุนงงใหแก่อาจารย์มาก อาจารย์จงึ ถาม
ขึ ้นว่า
“นี่ไม่ใช่เรื่ องตลกเลยท่านหัวเราะท�ำไม”
พราหมณตอบว่า“ หัวเราะเรื่ องที่ทา่ นพูดน่ะสิ ที่
ตายคงจะเป็ นคนอื่นกระมัง” อาจารย์เห็นว่าทุก
คนในบ้ านไม่เชื่ อ จึง หยิ บกระดูก ออกมาให้ ดูเป็ น
หลักฐานถึง กระนันคนในบ้
้
านก็แย้ งกลับไปว่า
“สงสั ย จะเป็ นกระดู ก สั ต ว์ ก ระมั ง เรามั่ น ใจว่ า
ลูกชายเรายังไม่ตายหรอก เพราะในตระกูลนี ้ตลอด
7 ชัว่ คน ยังไม่เคยมีใครตายตอนเป็ นหนุม่ เลย”

จากนัน้ อาจารย์ได้ เก็บกระดูกแพะตัวหนึง่ ใส่
กระสอบ ให้ คนรับใช้ ถือตามหลัง แล้ วออกเดินทาง
ไปบ้ านของธรรมบาล เมื่อไปถึงอาจารย์ได้ รับการ
ต้ อนรับเป็ นอย่างดี
ขณะนัง่ สนทนาธรรมกัน
อาจารย์แสร้ งกล่าวกับพ่อของธรรมบาลว่า “ท่าน

อาจารย์ร้ ูสกึ อัศจรรย์ใจยิ่งนัก
จึงถามถึง
เหตุผลว่า “การที่คนหนุม่ ไม่ตายเป็ นเพราะกรรม
อะไร ท�ำไมตระกูลของท่านจึงไม่มีใครตายตอนยั๓๗ง
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หนุม่ ” พราหมณ์เล่าให้ ฟังว่า “พวกเราประพฤติ
ธรรมกัน ไม่พดู เท็จงดเว้ นกรรมชัว่ ทังหมด
้
ก่อนจะ
ให้ ทาน พวกเราก็มีจิตเลื่อมใส ขณะให้ ก็มีใจศรัทธา
ครัน้ ให้ แล้ วก็ตามนึกถึงตลอดเวลา จิตเบิกบาน ไม่ร้ ู
สึกเสียดายในทานนันเลย
้
ฉะนันคนในบ้
้
านของเรา
จึงไม่ตายในวัยที่ยงั หนุม่ พวกเรางดเว้ นจากการฆ่า
สัตว์ ไม่ลกั ขโมยสิง่ ของของคนอื่นไม่นอกใจสามี
ภรรยา เว้ นขาดจากการพูดเท็จพูดส่อเสียด พูดค�ำ
หยาบ พูดจาเพ้ อเจ้ อ ทุกคนพูดแต่เรื่ องที่เป็ นอรรถ
เป็ นธรรม พูดยกใจกันให้ สงูขึ ้นไม่โลภอยากได้ ของ
ใคร และไม่คดิ พยาบาทปองร้ ายคนอื่น ใจของทุก
คนมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานอย่างเดียวเพราะ
ฉะนันคนในบ้
้
านจึงมีอายุ ยืน”
หลังจากนัน้
พราหมณ์ได้ กล่าวเป็ นธรรม
ภาษิตว่า “ธรรมที่ประพฤติแล้ ว ย่อมน�ำสุขมาให้ ผู้
ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติธรรมย่อมรั กษาผู้
ประพฤติธรรม เหมือนร่มใหญ่ที่กางกันฝนในฤดู
้
ฝน
หรื อกันแดดในฤดูร้อน เพราะฉะนันธรรมบาลย่
้
อม
๓๘

ได้ รับการคุ้มครองโดยธรรม เราจึงเชื่อว่าเขาต้ องไม่
ตายแน่นอน”
อาจารย์ได้ ฟังถ้ อยค�ำที่เป็ นสิริมงคล เช่นนัน้
เกิดมหาปี ติว่าการเดินทางมาในครัง้ นี ้ไม่สญ
ู เปล่า
เพราะได้ ร้ ู วิธีที่จะท� ำให้ มีอายุยืนและไม่ต้องตาย
เมื่อยังไม่ถงึ กาลสมควรจึง ขอโทษทุกคนในบ้ าน
แล้ วเล่าความจริ งว่า
“ที่มาก็เพื่อจะทดสอบดู
เท่านัน้ ขณะนี ้ลูกของท่านสุขสบายดี ไม่เจ็บ ไม่
ป่ วย ไม่ไข้ แถมตังใจศึ
้ กษาเล่าเรี ยนด้ วยความ
เคารพ และเป็ นที่รักของผองเพื่อนอีกด้ วย”
จากนัน้
อาจารย์ก็จดจ�ำหัวข้ อธรรมที่
ครอบครัวของธรรมบาลประพฤติ เพื่อน�ำไปสัง่ สอน
และเผยแผ่ ใ ห้ ลูก ศิ ษ ย์ ป ระพฤติ ป ฏิ บัติ กัน ต่ อ ไป
ครั น้ ลู ก ศิ ษ ย์ แ ต่ ล ะคนน� ำ กลั บ ไปปฏิ บั ติ ที่ บ้ าน
พร้ อมทังแนะน�
้
ำสมาชิกในครอบครัวให้ ลองท�ำด้ วย
กัน ความรักความสมัครสมานสามัคคี ความอบอุน่
ใจก็พลันบังเกิดขึ ้น ในบ้ านอย่างเห็นได้ ชดั ทุกคน
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ปลอดกังวล
ประกอบอาชีพการงานด้ วยความ
สบายใจ ไม่มีความหวาดระแวงกันอีกต่อไปไม่มี
การทะเลาะวิวาท ไม่ท�ำร้ ายกัน อายุขยั ก็ยืนยาวขึ ้น
อย่างเห็นได้ ชดั ท�ำให้ ยคุ นันผู
้ ้ คนอายุยืนมากด้ วย
อ�ำนาจการประพฤติกศุ ลกรรมบถ 10 ประการ
จากเรื่ องนี จ้ ะเห็ น ไดว่ า ถ้ าคนเราตั ง้ ใจ
ท�ำความดีเต็มที่ รักษากุศลกรรมบถ 10 ประการ ได้
บริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์ ย่อมท�ำให้ มีความมัน่ ใจในชีวิต แม้
ในเรื่ องความตายที่ไม่มีใครปรารถนา
แต่ผ้ ู
ประพฤติธรรมกลับเห็นเป็ นเรื่ องธรรมดา เพราะ
ตระหนักด “มีเกิดย่อมมีตาย ไม่มีใครหลีกหนีความ
ตายไปได้ ” เพียงแต่เราสามารถเลื่อนการตายออก
ไปได้ หมายถึง ควรตายในวัยที่สมควรตาย คือวัย
ชรา ไม่ใช่ตายในเวลาที่ยงั หนุม่ ยังแน่นในขณะท�ำ
มาหากินก็สงั่ สมบุญควบคูไ่ ปด้ วย เมื่อถึงคราวตาย
ก็ไม่หวัน่ ไหวในมรณภัยแม้ เพียงเล็กน้ อย เพราะ
พร้ อมเสมอต่อการไปสูส่ มั ปรายภพอย่างปลอดภัย
และมีชยั ชนะเหมือนการย้ าย ถิ่นฐานบ้ านช่องไป
อยูท่ ี่อื่นเป็ นการย้ ายภพภูมิ ย้ ายไปเสวยสุข หลัง

จากที่ทนทุกข์แบกสังขารร่างกายที่เหม็นเน่านี ้ เพื่อ
อาศัยเป็ นที่สงั่ สมบุญสร้ างบารมี นี่คือการด�ำเนิน
ชีวิตของบัณฑิตนัก ปราชญ์ในกาลก่อนที่พวกเรา
นักสร้ างบารมีในยุคปั จจุบนั ก็สามารถท�ำได้
ชีวิตของเราจะมีคณ
ุ ค่า กาลเวลาจะทรงความ
หมายอย่างยิ่ง ถ้ าให้ เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้ วยกัน
และหมัน่ ประคองตัวเองให้ มีความสะอาดทัง้ กาย
วาจา ใจ อยูเ่ สมอ
“สมบั ติ ใ ดในมนุ ษ ย์ แ ละสมบั ติ ใ นสวรรค์
สมบัติทงสองนั
ั้
น้ หากผู้มีศีลปรารถนา ก็ท�ำได้ ไม่
ยาก อนึง่ ใจของผู้มีศีลบริ สทุ ธิ์ ย่อมแล่นไปสู่
นิ พ พานสมบัติ อัน เป็ นสมบัติ ที่ ส งบระงับ สุด ยอด
โดยแท้ ” (พุทธพจน์)
เรื่ อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิ โต ป.ธ. ๙
/ พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี ป.ธ.๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์
๓๙
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