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ข่าวบุญต่างประเทศ
ข่าว DMC NEWS ประจ�ำวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2557

วัจัดดพิธภาวนาปาล์
ม
บี
ช
บี ชู าข้าวพระ

วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ จดั พิธีบชู าข้ าวพระ และพิธีทอดผ้ าป่ าเพื่อสร้ างวัด
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ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ ร่วมกัน
ประกอบพิธีทอดผ้ าป่ าสามัคคี เนื่องในสหวาระ
เดือนเกิดประจ�ำเดือนเมษายน โดยมีกลั ยาณมิตร
รัชนี เอ็ดเวิร์ส และกัลยาณมิตรชัชมน แก้ วอัมพร
เป็ นประธานน�ำกล่าวค�ำถวายจากนันเป็
้ นพิธีถวาย
ปั จ จัย หล่อ รู ป เหมื อ นคุณ ยายอาจารย์ ม หารั ต นอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง โดยมีกลั ยาณมิตรสายใจ
สุริยะไชย และกัลยาณมิตรอ�ำภวรรณ คูหาศักดิ์
เป็ นประธานกล่าวค�ำถวาย ต่อมาทุกท่านได้ ร่วม
กันปฏิบตั ธิ รรมบูชาข้ าวพระ พร้ อมกับศูนย์กลาง
พิธี ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านสัญญาณ
ถ่ายทอดสดช่อง DMC
นอกจากนี ้วัดภาวนาปาล์มบีช ก็ได้ จดั งาน
บุญวันอาทิตย์ โดยทุกท่านได้ ร่วมกันสวดมนต์
ปฏิบตั ธิ รรมกลัน่ ใจใสๆ ก่อนที่จะประกอบพิธีทอด
ผ้ าป่ าสร้ างวัด โดยมีกลั ยาณมิตรรัชนี เอ็ดเวิร์ส

และกัลยาณมิตรปราณี โควิ่น เป็ นประธานน�ำ
กล่าวค�ำถวาย
ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็ น
สังฆทาน มีกลั ยาณมิตรอัครภัค ทราน และ
กัลยาณมิตรปาริ ชาติ ทราน น�ำกล่าวค�ำถวาย จาก
นันทุ
้ กท่านได้ ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์
ส่วนภาคบ่ายเป็ นพิธีปพุ พเปตพลี
โดยมี
กัลยาณมิตรสมบูรณ์ นาคหนุน และกัลยาณมิตร
อาภาภรณ์ ลาเกี ้ยว เป็ นประธานน�ำกล่าวค�ำถวาย
ผ้ าบังสุกลุ จีวร จากนันเป็
้ นพิธีถวายปั จจัยร่วมบุญ
หล่อรูปเหมือนคุณยายด้ วยทองค�ำ โดยมีประธาน
กล่าวค�ำถวายคือ กัลยาณมิตรสุรัตนา ผลัญชัย
และกัลยาณมิตรมาลี แดง ต่อมาทุกท่านได้ ร่วมพิธี
สรงน� ้ำพระธรรมกาย รูปหล่อพระมงคลเทพมุนี
ดวงแก้ วเห็นแล้ วรวย
แล้ วรดน� ้ำขอพรผู้ใหญ่
ขอขมาระหว่างเพื่อกัลยาณมิตร
เนื่องในวัน
สงกรานต์ ด้ วยความปลื ้มปี ติกนั ทุกคน

มั
น
ซั
บ
ซ้
อ
น
.......

เรื่องของชีวิต

เราอย่ามีชีวิตอยู่เพียงแค่ เพื่อ..ความอยู่รอด
เก่งในเรื่องท�ำมาหากิน อย่างเดียว...มันไม่พอ
ต้องเอาตัวให้รอดด้วย
รอดจากอบาย รอดจากภัยในวัฏสงสาร
รอดขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ และ
รอดจากกิเลสอาสวะไปสู่นิพพาน
..........
..ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่..
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ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตแก้ว รุน่ ที่ 18
โครงการ

โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 18 สมัครได้ทุกวัน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิชชา
ธรรมกาย
- เป็ นโสด ชายจริ ง - หญิงแท้
- อายุไม่เกิน 33 ปี บริ บรู ณ์ ณ วันสมัคร
- ส�ำเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
- เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทชายหรื อหญิง,
หรื อโครงการสมาธิแก้ ว ระยะเวลา 3 สัปดาห์
๖

ขึ ้นไป
- มีสขุ ภาพแข็งแรง บุคลิกภาพดี ไม่เป็ นโรคติดต่อ
ร้ ายแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการสร้ างบารมี
- มีความประพฤติดี และสามารถรักษาศีล 8 ได้
ตลอดโครงการ
สนใจติดต่อ กองบัณฑิตแก้ ว
อาคารชมรมพุทธศาสตร์ สากลฯ
โทร. 08-3540-6349, 08-3540-6350,
08-3540-6364
ทุกวันอาทิตย์ รับใบสมัครที่จดุ ติดต่อสอบถาม
สภาธรรมกายสากล เสา G12, L12
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เล่าเรือ่ งคุณยาย

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

เล่าเรือ่ งคุณยาย

คุณยายรูว้ าระจิต

ตอน..

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงครับ
หลวงพ่อครับ..ผมขออนุญาตแนะน�ำตัวตอน
ท้ า ยนะครั บ ว่ า ..ผมคื อ ...?..เพราะผมเขิ น จริ ง ๆ
เนื่องจากผมอยูแ่ ถวๆ นี ้เองครับ
จากการที่กระผมได้ เกาะติดสถานการณ์ ฟัง
หลวงพ่อเล่าเรื่ องคุณยาย ท�ำให้ ผมอินจนย้ อน
ระลึกนึกถึงเรื่ องราวที่ผมเคยประสบกับคุณยายใน
ครัง้ อดีตได้ เป็ นฉากๆ อย่างในสมัยที่ผมยังเรี ยนอยู่
พาณิชย์นาวี ผมได้ มาเป็ นอาสาสมัครช่วยงานวัด
อยูเ่ ดือนกว่าๆ ซึง่ มีอยูว่ นั หนึง่ ..ผมยังไม่ได้ ทานข้ าว
เช้ าเลยครับ ตอนนัน..ก็
้ เกือบจะ 9 โมงแล้ ว เรี ยกว่า
หิวโซซัดโซเซทีเดียว หิวจนตาลายชนิดที่เรี ยกได้ วา่
มีอะไรก็ได้ ฉันกินได้ ทกุ อย่าง และขณะที่หิวๆ ก็
ต้ อ งไปช่ ว ยพี่ อุบ าสิ ก าขนกระเช้ า ผลไม้ ไ ปที่ ค รั ว
ยามา เพื่อเตรี ยมถวายพระ และเมื่อผมขนไปวาง
เสร็จ ก็เหลือบไปเห็นโซนที่เขาจัดอาหารไว้ ส�ำหรับ
เจ้ าหน้ าที่วดั ที่ยงั ไม่ได้ ทานข้ าว ท�ำให้ ผมอยากทาน
ข้ าวมากเลยครับ
แต่ก็ต้องชะงักความคิดนี ้ไว้ ในบัดดล..เพราะ
เขาแปะป้ายไว้ วา่ “เฉพาะเจ้ าหน้ าที่” และทันใดนัน้
เองครับ..ผมก็หนั มาเจอคุณยายท่านยืนมองผมอยู่
พอดี แล้ วท่านก็ทกั ด้ วยค�ำแรกว่า “กินข้ าวมา
รึยัง..?” ผมก็ตอบว่า “ยังครั บ” ตอนนันผมรู
้ ้ สกึ
แปลกใจมากว่า ทังๆ
้ ที่คณ
ุ ยายเพิ่งเห็นผมขน
กระเช้ าผลไม้ เข้ าไปวางในครัว แทนที่ทา่ นจะถาม
ว่า.. “ผลไม้ ของใคร? ใครให้ หิ ้วมา? หรื อเอามา
ถวายพระรึเปล่า?” แต่ทา่ นกลับถามว่า “กินข้ าว
มารึยงั ” ทังที
้ ่เวลานันก็
้ เกือบจะ 9 โมง ซึง่ เลยเวลา
ทานข้ าวของคนปกติไปแล้ ว จากเหตุการณ์นี ้...ผม

ทึง่ ในความเป็ นคุณยายมากครับ ที่ร้ ูวาระจิตว่า..
ผมหิวโซซัดโซเซขนาดนัน้ จากนันคุ
้ ณยายท่านก็
อนุ ญ าตให้ ผมไปตั ก ข้ าวของเจ้ าหน้ าที่ ท านได้
ครับ...
แต่หลวงพ่อครับ...เรื่ องราวของผม ยังไม่จบ
ง่ายอย่างนันหรอกครั
้
บ เพราะในสมัยที่ผมเป็ น
สาธุชน ผมได้ ท�ำหน้ าที่กลั ยาณมิตร ชวนเพื่อน และ
พ่อของเพื่อนมาวัดเป็ นครัง้ แรก แต่พอ่ ของเพื่อนคน
นี ้ ยังไม่ร้ ูจกั และศรัทธาคุณยายเลย หรื อพูดง่ายๆ ก็
คือ..ยังใหม่มาก และพอมาถึง ผมก็พาพ่อของ
เพื่อนไปชมวัด และเข้ าไปต้ อนรับคุณยาย ระหว่าง
ทางเดินสองข้ างทาง ในขณะที่คณ
ุ ยายก�ำลังเดิน
จากอาคารนิมมานรดีไปครัวยามา
ซึ่งตอนนัน้ ..มีสาธุชนมาต้ อนรับคุณยายเต็ม
ไปหมด โดยบางคนก็ยกมือไหว้ คณ
ุ ยายแบบท่วม
หัวบ้ าง กราบกันก้ นกระดกบ้ าง แต่พอ่ เพื่อนผม
กลับไม่ท�ำอย่างงันน่
้ ะสิครับ ตรงกันข้ ามกลับเดิน
ถอยหลบจากริ มข้ างทาง เข้ ามาลึกถึงในชายคา
ของอาคารนิมมานรดี แล้ วก็ไม่ยอมกราบคุณยาย
ซึง่ ผมก็แอบคิดในใจว่า.. เกิดอะไรขึ ้น!! ทังๆ
้ ที่ถือ
เป็ นความโชคดีมาก ที่มาวัดครัง้ แรก แล้ วได้ มาเจอ
คุณยายอย่างใกล้ ชิดขนาดนี ้ แต่ท�ำไมกลับหลบไป
อย่างนัน้ แต่ผมก็ไม่ร้ ูจะท�ำอย่างไรครับ จึงได้ แต่คดิ
ในใจว่า "อยากให้ คณ
ุ ยายเมตตามาทักพ่อเพื่อนผม
คนนี ้มากๆ และขณะที่ผมคิดอย่างกระวนกระวาย
นี ้เองครับ ทันใดนันเอง
้
!!! สิง่ ที่ไม่คาดคิดก็ได้ เกิด
ขึ ้น คือ จูๆ่ คุณยายท่านก็เดินดิง่ แหวกฝูงชนเข้ ามา
หาพ่อเพื่อนผม และก็ยกมือไหว้ ก่อนแบบเฉพาะ
เจาะจง ท�ำเอาจนผมมองตาค้ างเลยครับ เพราะคน
มีตงเยอะแยะมากมาย
ั้
แต่ท�ำไมคุณยายถึงยอม
เดินแหวกฝูงชนเข้ ามา เพื่อทักทายพ่อเพื่อนผมคน
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ภาพผมสมัยก่อนที่ได้ ถ่ายกับคุณยายครับ

นี ้โดยเฉพาะ ท�ำเอาผมถึงกับ งง เลยครับ
จากนันคุ
้ ณยายก็พดู กับพ่อเพื่อนผมว่า.. “ให้
มาเอาบุญกับยายกับหลวงพ่อนะ” และก็ทกั ทาย
ปราศรัยเขาไปต่างๆ นานา ซึง่ ขณะที่ผมยืนงงอยู่ ก็
รู้สกึ อัศจรรย์ใจว่า..ท�ำไม..คุณยายถึงรู้วาระจิต ที่
ผมอยากให้ พอ่ ของเพื่อนได้ กราบ ได้ ถงึ ขนาดนี ้ แต่
ที่นา่ ตื่นเต้ นหนักไปกว่านัน้ คือ เพื่อนผมมาบอก
ว่า..ที่พอ่ เขาเดินหลบคุณยายแบบนันเพราะ
้
“พ่อ
เขายังไม่ศรัทธาคุณยาย และพอเห็นสาธุชนกราบ
แม่ชี ก็เลยรู้สกึ ขัดใจว่า ท่านไม่ได้ เป็ นพระ ท�ำไม
ต้ องกราบ 3 ครัง้ หรื อต้ องยกมือไหว้ กนั ไปตลอด
ทางถึงขนาดนี ้ ด้ วยเหตุนี ้..พ่อเขาจึงหลบและปลีก
ตัวออกมา เพื่อจะได้ ไม่ต้องยกมือไหว้ แถมพ่อยัง
คิดในใจอีกว่า..ถ้ าแม่ชีทา่ นนี ้ศักดิ์สทิ ธิ์จริ ง ก็ขอให้
เข้ ามาทักพ่อก่อน..”
พอผมได้ ฟังเฉลยอย่างนี ้แล้ ว รู้สกึ ทึง่ มาก จน
รู้สกึ ว่า..ถ้ าตอนนันมี
้ เฟสบุ๊ก ผมคงเอาไปโพสต์แล้ ว
ครับ เพราะเรื่ องนี ้นับว่าเป็ นเรื่ องราวอันมหัศจรรย์
สุดๆ เนื่องจากคนที่มากราบคุณยายในวันนัน้ เยอะ

จนครัวยามาแน่นขนัดไปหมด แต่คณ
ุ ยายกลับ
สามารถรู้วาระจิตแบบเฉพาะเจาะจงได้ ทงผม
ั ้ และ
ทังพ่
้ อเพื่อนผมในเวลาเดียวกัน..ว่า แต่ละคนคิด
อะไร !!! คุณยายท่านศักดิ์สทิ ธิ์มากครับ
สุดท้ ายนี ้ผมขอเฉลยตัวตนของผม
ผ่าน
บทเพลง เพลงนี ้ครับ ผมขอกราบขอบพระคุณ
หลวงพ่ออย่างสูงสุดครับ ที่เมตตาให้ นักเรี ยน
อนุบาลใต้ โต๊ ะ หรื อ โค้ ก อลงกรณ์ สถาปิ ตานนท์
ได้ ถ่ายทอดเรื่ องราวของคุณยายครับ
และท้ ายที่สดุ นี ้..ผมอยากจะบอกว่า คุณยาย
ท่านศักดิ์สทิ ธิ์มากมากเกินกว่าที่เราจะคาดถึงจริ งๆ
ครับ ด้ วยเหตุนี ้การท�ำบุญหล่อทองกับท่านก็จะ
ท�ำให้ เราได้ บญ
ุ อย่างไม่มีประมาณ เพื่อที่เราจะได้
ตามติดยายครับ
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เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

1 ค่ะ

ใช้ได้ทั้งชาติ

ถามคุณยายในใจ
ท่านตอบโดนใจ....

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกชื่อ ภาวดี ผลาเกตุ หรื อ แมว อุบาสิการุ่น

หลวงพ่อคะ..ลูกเป็ นเจ้ าหน้ าที่วดั มา 29 ปี
แล้ วค่ะ ซึง่ สามารถอยูว่ ดั รอดมาจนป่ านนี ้ได้ ก็
เพราะค�ำสอนคุณยายจริ งๆ ค่ะ ซึง่ เรื่ องมีอยูว่ า่ ในปี
พ.ศ.2528 ช่วงลูกเข้ าวัดมาเป็ นเจ้ าหน้ าที่ใหม่ๆ
ตอนนันสร้
้ างบารมีด้วยความยากล�ำบากมาก ซึง่
ล�ำบากกายก็ไม่เท่าไรหรอกค่ะ แต่ลำ� บากใจเพราะ
เรื่ องกระทบกระทัง่ นี่สคิ ะ ถือเป็ นเรื่ องใหญ่ทีเดียว
ทังๆ
้
ที่ลกู ก็เคยฟั งคุณครูไม่เล็กท่านเล่าให้ ฟังว่า
ก่ อ นจะลงมื อ สร้ างวั ด คุ ณ ยายท่ า นสอนว่ า
“ทะเลาะกันได้ แต่อย่าโกรธกัน” เพราะแต่ละคนก็
มาจากร้ อยพ่อพันแม่ อุปนิสยั ก็ตา่ งกัน กิเลสก็ยงั
ไม่หมด และต่างมาฝึ กตัวด้ วยกันทังนั
้ น้ แต่พอ
ท�ำงานมีเรื่ องกระทบกระทัง่ กันทีไร ลูกก็อดไม่ได้
ค่ะ เพราะต้ องเจอหน้ ากันตลอดเวลา เนื่องจากกิน
นอนอยูว่ ดั เดียวกัน ซึง่ พอลูกกระทบกระทัง่ มากๆ
ลูกก็หาทางออกโดยทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ ลูกจะไป
ท�ำใจสบายๆ ช่วยงานหลวงพี่หมูที่ครัว ตอนนัน้
ท่านยังเป็ นอุบาสกค่ะ ซึง่ ลูกก็ไปช่วยแพ็คข้ าวบ้ าง
ปลอกไข่ต้มบ้ าง ซึง่ ปอกไปก็บน่ ในใจไปค่ะว่า..
“ท�ำไมคนโน้ นเป็ นอย่างนัน้
คนนันเป็
้ นอย่างนี ้..
ท�ำไมมาท�ำกับลูกแบบนี ้ ท�ำไมนะ ท�ำไม หรื อเราจะ
ลุย..บุกไปคุยให้ ร้ ูเรื่ องกันไปเลย”
และพอในใจลูก คุกรุ่นอย่างนี ้นี่เองค่ะ คุณ
ยายท่านก็เดินมาตรวจครัว และก็มาคุยงานกับ
หลวงพี่หมูอย่างเป็ นปกติของท่าน ซึง่ พอลูกเจอ

เล่าเรือ่ งคุณยาย ตอน...

คุณยาย ลูกก็อยากจะเข้ าไปถามท่านใจจะขาด
เพราะตอนนันลู
้ กทุกข์ใจมาก แต่ก็ไม่กล้ า เพราะ
รู้สกึ เรายังเป็ นเด็กกะโปโลคนหนึง่ และเมื่อเป็ นดังนี ้
ลูกจึงเรี ยนถามคุณยายโดยคิดในใจ ขณะที่ทา่ นยืน
คุยกับหลวงพี่หมูวา่ .. “คุณยายคะ..ท�ำไมเรามา
สร้ างบารมีแล้ วยังต้ องมีเรื่ องกระทบกระทัง่ กันด้ วย
คะ”
และหลังจากถามเสร็ จปรากฏว่า.. อยูๆ่ คุณ
ยายก็พูดกับหลวงพี่หมูขึน้ มาเพื่อให้ ลกู ได้ ยินว่า..
“มารเอาเรามากระทบกันให้ ใจขุน่ แล้ วก็เอาวิบาก
มาปรับ ของใครก็ของใคร ระวังจะติดลบ อายุธาตุ
บารมี” ตอนนันลู
้ กแป๊ บขึ ้นในใจเลยว่า..ท�ำไมคุณ
ยายพูดกับหลวงพี่หมู เหมือนกับตอบให้ ลกู แบบ
ตรงเผง จากนันคุ
้ ณยายก็กลับ แต่หลวงพ่อคะ..การ
ที่ลกู ได้ ค�ำตอบจากคุณยายแบบนี ้ ลูกชักติดใจแล้ ว
ค่ะ ดังนันพอวั
้
นเสาร์ ตอ่ มา ลูกจึงมาช่วยงานครัว
และมาถามคุณยายในใจต่อว่า.. “คุณยายเจ้ าคะ..
อายุธาตุบารมีคืออะไรคะ” ซึง่ คุณยายท่านก็พดู ให้
หลวงพี่หมูฟังต่ออีกว่า..
“อายุธาตุบารมี
ก็ดวู า่ ใครมาเกิดก่อน
ประกอบกายหยาบได้ ก่อน แล้ วก็ดวู า่ ใครมาถึงวัด
ได้ ก่อน ใครบวชได้ ก่อน เพราะบารมีแก่ๆ มารมัน
กันไม่ได้ คือ บารมีเขาจะแก่กว่าตามจ�ำนวนปี ที่เขา
มาก่อน ถ้ าไปกระทบกับเขา เราก็ขาดทุน” และนับ
จากนันมาทุ
้
กวันเสาร์ -อาทิตย์ คุณยายท่านก็มาให้
โอวาทเรื่ องการกระทบกระทัง่ ติดๆ กัน ทุกสัปดาห์
เลยค่ะ รวมแล้ วนานถึงเดือนกว่า ซึง่ ลูกก็รวบรวม
และจดบันทึกสิง่ ที่ทา่ นสอนเอาไว้ วา่ “อยูว่ ดั อย่าคิด
ว่าได้ บญ
ุ อย่างเดียว มาอยูว่ ดั อย่าออกฤทธิ์ออก
เดช ท�ำไม่ดีก็แบกบาปไป บุญเท่าตะกร้ า บาปเท่า
๙
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กัลฯ ภาวดี ผลาเกตุ
กระบุง กิเลสท่วมตัว ตายจะไปไม่รอด เวลามีเรื่ อง
กระทบ พอใจขุน่ ก็จะไปดูดบาปเก่าเรามา ของเก่า
เราทังนั
้ น้ ไม่ต้องไปดูคนอื่น ให้ ถามตัวเองว่า..จะ
เอาอีกไหม จะให้ เรื่ องนี ้ตามไปภพชาติหน้ าอีกไหม
ถ้ าไม่อยากให้ ตามไป ชาตินี ้ก็หยุดซะ ให้ สิ ้นวาสนา
กันไป จะได้ ไม่มีศตั รูในวัฏฏะ ให้ ดบั ที่เหตุ คือ ใจ
ของเรา ถ้ าเหตุไม่มี ผลก็ไม่มี ใครท�ำใจใสได้ ก่อน
คนนันชนะ
้
ดูอย่างยาย ยายไม่ตดิ ใครเลย ชาติหน้ า
มารตามยายไม่ได้ แล้ ว”
หลวงพ่ อ คะ..ทุ ก ครั ง้ ที่ คุ ณ ยายท่ า นตอบ
ค�ำถาม ที่ลกู เรี ยนถามท่านในใจ แม้ ทา่ นจะพูดด้ วย
น� ้ำเสียงธรรมดา แต่ค�ำพูดของคุณยาย เหมือนดัง
ก้ องกังวานอยูใ่ นใจลูก ประดุจพูดให้ ลกู ฟั งเพียงคน
เดียว แล้ วค�ำพูดนันติ
้ ดอยูใ่ นใจลูกมาตลอด ซึง่ ลูก
รู้สกึ ค�ำตอบของคุณยายช่างโดนใจ ตรงใจจริ งๆ จน
ท�ำให้ ลกู เคลียร์ ทกุ ประเด็น เหมือนกับเราได้ เก็บ
ขยะในใจของเราทิ ้งออกไปค่ะ เก็บขยะในใจ 1.20

และลูกสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปอย่าง
สิ ้นเชิง และด้ วยค�ำสอนคุณยายตรงนี ้เองค่ะ ลูกจึง
จดไว้ อา่ นทบทวนสอนตัวเองบ่อยๆ จนลูกสามารถ
อยูว่ ดั ได้ มาถึง 29 ปี ดังเช่นทุกวันนี ้
สุด ท้ า ยนี .้ .ลูก ก็ อ ยากจะชวนทุก คนมาหล่อ
ทองกับคุณยายกันเยอะๆ นะคะ เพราะถือเป็ น
โอกาสดีที่เราจะได้ เชื่ อมสายบุญกับคุณยายแล้ ว
ซึง่ เมื่อเรามีสายบุญกับท่าน เราก็จะสามารถตาม
ติดท่านไปสร้ างบารมีได้ อย่างตลอดรอดฝั่ งค่ะ

๑๐

www.kalyanamitra.org

...ความมืดในชีวติ ไม่ชา้ ก็จากไป
ตามปกติความมืดในโลกนี้ มีไม่เกิน 12 ชัว่ โมง
เมือ่ ถึงชัว่ โมงที่ 13 ก็จะสว่างขึน้ เช่นเดียวกัน
...ความมืดในชีวติ หรือความมืดในเศรษฐกิจทีต่ กต�ำ่

ก็อยูก่ บั เราได้ไม่นาน ไม่ชา้ ก็จะจากไป

เราควรชิงช่วงเวลา ในสถานการณ์เช่นนี้
สร้างบารมีให้ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป เพราะเป็นสถานการณ์
ทีว่ ดั ก�ำลังใจ ในการสร้างบารมีของเรา
(ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่)

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

กับ www.dmc.tv มีให้คุณเลือกหลายแบบหลากสไตล์ อีการ์ดธรรมะ อีการ์ดค�ำคม
อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้ก�ำลังใจ อีการ์ดวันส�ำคัญและอื่นๆ อีกมากมาย
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เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

ชีวิตดี....

เล่าเรือ่ งคุณยาย ตอน...

เพราะมีลอ็ กเกตคุณยาย

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกชื่อ เบญจา เลาหะกาญจนศิริ เป็ นผู้น�ำบุญ จ.กาญจนบุรีคะ่
หลวงพ่ อ คะ..ลู ก เป็ นคนหนึ่ ง ที่ เ ชื่ อ มั่ น ใน
อานุภาพของคุณยายเหลือเกินค่ะ
ที่ลกู ยืนยัน
อย่างนี ้ เพราะลูกเจออานุภาพท่านอย่างจังกับตัว
เอง ก่อนที่จะรู้จกั คุณยายซะอีกค่ะ ซึง่ เรื่ องมีอยูว่ า่ ..
ก่อนเข้ าวัดลูกท�ำกิจการร้ านขายทอง แต่พอท�ำไป
ท�ำมาก็จนเอาๆ จนลูกรู้ซึ ้งถึงชีวิต แต่เป็ นชีวิตหนี ้
ค่ะ จนมีหนี ้สินมากกว่า 10 ล้ านบาท ตอนนันลู
้ ก
ทังทุ
้ กข์ ทังเครี
้ ยดจนอยากหนีไปบวชชี ซึง่ ช่วงที่
คิดๆ ว่าจะบวชนี ้เองค่ะ..ลูกก็หลับฝั นไปว่า..มีแม่ชี
คนหนึง่ มาหา แล้ วมาบอกลูกว่า.. “ให้ มาทางนี ้สิ
หนู” จากนันไม่
้ นานก็มีกลั ยาณมิตรชวนลูกเข้ าวัด
พระธรรมกาย และพอมาถึงลูกก็ทงึ่ ทันที เมื่อลูก
เห็ น รู ป คุ ณ ยายอาจารย์ รู ป ใหญ่ ที่ ติ ด อยู่ ใ นวั ด
เพราะคุณยายในรูป ก็คือ แม่ชีคนที่ไปเข้ าฝั นตาม
ลูกมาวัดนัน่ เองค่ะ
ด้ ว ยเหตุนี .้ .ลูก จึง ศรั ท ธาเชื่ อ มั่น ในวัด พระธรรมกายแบบไม่มีข้อกังขาใดๆ แม้ ชว่ งที่ลกู เข้ าวัด
ใหม่ๆ จะเป็ นช่วงที่วดั โดนโจมตีอย่างหนัก ใน
ปี พ.ศ. 2540-2541 และที่ลกู รู้สกึ ดีใจไปกว่านัน้ ก็
คือ การมาวัดในจังหวะนี ้นี่เองค่ะ ท�ำให้ ลกู ได้ ทนั
ท�ำบุญหล่อทองกับคุณยายองค์ที่ 1 อย่างเต็มที่
เต็มก�ำลัง โดยเอาทองที่ร้าน และชวนญาติพี่น้อง
ท�ำไปหลายบาททองเลยค่ะ เพราะลูกตระหนักดีวา่
เราคือผู้ออกแบบชีวิต และนับจากนัน..ลู
้ กก็เอา
ล็อกเกตคุณยายที่เจ้ าหน้ าที่วดั ให้ มาใส่กรอบห้ อย
ติดตัวมาตลอดนานถึง 17 ปี แล้ วค่ะ
๑๒

กัลฯ เบญจา เลาหะกาญจนศิริ ผู้น�ำบุญ จ.กาญจนบุรี

ซึง่ นับตังแต่
้ ลกู ห้ อยล็อกเกตคุณยาย ลูกก็
สัมผัสได้ ว่า..คุณยายตามคุ้มครองดูแลลูกตลอด
เวลา ที่ลกู กล้ ายืนยันอย่างนี ้ ก็เพราะขนาดตอนที่
ลูกตัดสินใจไปท�ำมาหากินอยูอ่ เมริ กา ลูกตังใจ
้
อยากจะท�ำบุญเป็ นประธานกองที่ศูนย์เวอร์ จีเนีย
ซึง่ ต้ องใช้ เงิน 1,500 เหรี ยญสหรัฐฯ แต่เนื่องจากลูก
มีเงินในบัญชีแค่ 700 เหรี ยญเท่านัน้ ลูกจึงอธิษฐาน
ขอกับล็อกเกตคุณยายว่า.. “ลูกอยากจะท�ำบุญครัง้
นี ้จริ งๆ ขอให้ ลกู มีเงินครบ 1,500 เหรี ยญ เป็ น
อัศจรรย์นะคะคุณยาย” และหลังจากอธิษฐานได้
ไม่นาน ลูกก็พบสิง่ ที่ไม่คาดฝั น คือ อยูๆ่ ก็มีเงินใน
บัญชีเพิ่มมาอีก 800 เหรี ยญ จนครบ 1,500 เหรี ยญ
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ตามที่ลกู ตังใจอยากจะท�
้
ำบุญอย่างเหลือเชื่อจริ งๆ
จนปั จจุบนั นี ้ ลูกยังไม่ร้ ูเลยค่ะว่า..เงินนี ้มาจาก
ไหน..ใครโอนมา...และที่เหลือเชื่อไปกว่านันนะคะ
้
คือ หลังจากที่ลกู ได้ ท�ำบุญไปไม่นาน ลูกก็อธิษฐาน
ขอกับล็อกเกตคุณยายเป็ นประจ�ำว่า..
“ให้ ลกู
เคลียร์ ปัญหาหนี ้สินที่เมืองไทยได้ สกั ทีคะ่ ”
จนกระทัง่ วันหนึง่ ลูกก็ฝันว่า..คุณยายท่านไป
เยี่ยมศูนย์ที่เวอร์ จีเนีย ซึง่ ในฝั นลูกดีใจมากค่ะ รู้สกึ
คุ ณ ยายไม่ ท อดทิ ง้ ลู ก หลานที่ อ ยู่ ไ กลถึ ง ต่ า งประเทศ ซึง่ ในฝั นลูกรู้สกึ อบอุน่ เหลือเกิน เพราะ
คุณยายยอมให้ ลกู นอนหนุนตัก แล้ วท่านก็เมตตา
ลูบหัวลูก และบอกว่า.. “ให้ กลับมาอยูเ่ มืองไทยได้
แล้ ว” ซึง่ พอลูกตื่นขึ ้น ก็อดประหลาดใจกับสิง่ ที่ตวั เองฝั นไม่ได้ แต่ลกู ก็ยอมท�ำตามสิง่ ที่คณ
ุ ยายบอก
ในฝั น คือ กลับมาเมืองไทย ซึง่ พอกลับมา ก็พบกับ
จุดเปลี่ยนของชีวิตอย่างไม่นา่ เชื่อ เพราะอยูๆ่ ที่ดนิ
ที่ลกู ประกาศขายมานานเป็ น 10 ปี ก็เกิดขายได้ ขึ ้น
มา จนลูกมีเงินเคลียร์ หนี ้สินกับธนาคารที่เคยค้ าง
ไว้ เป็ นสิบๆ ล้ านบาทได้ ทงหมด
ั้
แถมมีเงินเหลือท�ำ
กิจการปลูกบ้ านจัดสรรขายอีกค่ะ
จากเหตุการณ์นี ้..ลูกไม่ร้ ูจะกราบขอบพระคุณ
คุณยายอย่างไร เพราะรู้สกึ คุณยายมีบญ
ุ คุณกับ
ลูกมากเหลือเกิน ที่ทา่ นตามลูกเข้ าวัด ท�ำให้ ลกู ได้
เป็ นต้ นบุญตามญาติพี่น้องเข้ าวัด และที่ปลื ้มมาก
ที่สดุ ก็คือ ได้ พาพระหลานชายมาบวชถวายให้ เป็ น
ลูกหลวงพ่อได้ 9 พรรษาแล้ วค่ะ

ล็อกเกตคุณยาย ที่ลกู ใส่กรอบห้ อยติดตัวมา 17 ปี ค่ะ

แม้คนื วัน
ค�ำสอนยาย
คุณค่าค�ำ
ชีส้ วรรค์

ผันผ่าน
ยิง่ ใหญ่
น�ำ้ ใจยาย
พระนิพพาน

นานเพียงไหน
ไม่แปรผัน
ยากจ�ำนรรจ์
สานสุดธรรม

และที่ส�ำคัญ...ตังแต่
้ ลกู ห้ อยล็อกเกตคุณยาย
ก็ เ หมื อ นมี คุณ ยายคอยตามดูแ ลลูก ตลอดเวลา
จริ งๆ และลูกมัน่ ใจว่า คุณยายอยูใ่ กล้ เรา จนตอนนี ้
ลูกเข้ าใจแล้ วค่ะว่า..ท�ำไมคุณยายท่านถึงเน้ นย�ำ้
กับหลวงพี่หมูว่า...เวลาไปไหนให้ เอาล็อกเกตท่าน
ติดตัวไปด้ วย
เพราะคุณยายท่านจะได้ ตาม
คุ้มครองดูแลลูกหลานของท่านแบบนี ้เองค่ะ
๑๓
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สุดท้ ายนี ้...ลูกว่า..นับเป็ นความ
โชคดีของลูกหลานคุณยายยุคนี ้จริ งๆ
ค่ะ ที่ยงั เหลือล็อกเกตชุดสุดท้ ายของ
คุณยายอยู่ เพื่อให้ กบั ผู้ที่มาร่วมบุญ
หล่อทองกับคุณยาย ไว้ พกติดตัว ซึง่
ลูกก็ขอเป็ นพยานบุคคลในการยืนยัน
ค่ะว่า..ตังแต่
้ ลกู ห้ อยล็อกเกตคุณยาย
มา 17 ปี และตามระลึกนึกถึงท่าน
ท่านไม่เคยทอดทิ ้งลูกเลยจริ งๆ แม้ ลกู
จะไปอยูไ่ กลถึงต่างประเทศ ท่าน
ก็ตามคุ้มครองช่วยเหลือ แม้ ทา่ นจะ
ละสังขารไปแล้ ว ท่านก็ยงั ตามดูแล
ลูก จนลูกหมดหนี ้หมดสิน เหลือกิน
เหลือใช้ เหมือนกับที่คณ
ุ ยายท่าน
อธิษฐานไว้ กบั ผู้ที่มีล็อกเกตของท่าน
ตามที่หลวงพี่หมูเล่าว่า.. “ข้ าพเจ้ าขอ
เติ ม ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ ห้ มี ฤ ทธิ์ มี เ ดช
คุ้ม ครองป้ องกัน ภัย ให้ กับ ลูก หลาน
ยาย ให้ มีความสวัสดีมีชยั ให้ ยิ่งๆ ขึ ้น
ไป มีสมบัตมิ หาสมบัตเิ อาไว้ กินไว้ ใช้
ไว้ ท�ำบุญท�ำทานไม่ร้ ูจกั หมดสิ ้น” ซึง่ ก็
เป็ นอย่างนันจริ
้ งๆ และท้ ายที่สดุ นี ้ ลูก
กราบขอพรจากหลวงพ่อให้ ลกู รวยๆ
ด้ วยเจ้ าค่ะ...

พระมหาอรรถพล พระหลานชายที่บวชได้ 9 พรรษา

๑๔
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Dhamma TIME
เล่าเรือ่ งคุณยาย

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

คุณยาย....

เล่าเรือ่ งคุณยาย ตอน...

สอนขัดวิมานด้วยตนเอง

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงครับ
กระผม พระมหามนตรี จริ ตมนฺโต พรรษา 23
ปั จจุ บั น รั บ บุ ญ เป็ นพระอาจารย์ ป ระจ� ำ ศู น ย์
อินโดนีเซีย และช่วยงานส�ำนักกัลยาณมิตรสากล
ครับ
หลวงพ่อครับ..จากการที่ชว่ งนี ้ผมฟั งหลวงพ่อ
เล่าเรื่ องคุณยาย ท�ำให้ ผมรู้สกึ ว่า..“เรื่ องอื่นหมื่น
แสน ก็ไม่แรงเท่าเรื่ องยาย” ครับ โดยเฉพาะเรื่ อง
ราวเกี่ยวกับคุณยายที่หลวงพ่อเล่าเสริ ม ท�ำให้ ผม
รู้สกึ เต็มตื ้นปลื ้มใจนึกถึงคุณยาย จนอยากมาขอ
แชร์ ประสบการณ์ ถ่ายทอดประวัตชิ ีวิตอันงดงาม
ของคุณยายที่ผมประสบกับตัวเองสัก 2 ตอน
นะครับ
ย้ อนไปเมื่อ 34 ปี ที่แล้ ว หรื อในปี พ.ศ. 2523
ผมได้ มีโอกาสพบคุณยายครัง้ แรก ตอนผมอยูเ่ ก็บ
งานหลังจากอบรมธรรมทายาทรุ่น 8 เสร็จ (รุ่นผูก
พัทธสีมาโบสถ์) ตอนนันคุ
้ ณยายท่านเดินพนมมือ
มาหากลุ่มธรรมทายาทที่ก�ำลังรั บบุญต้ มมุ้งกลด
กันอยู่ แล้ วท่านก็พดู ว่า.. “ยาย..โมทนาบุญด้ วย ที่
ช่วยกันเก็บงาน รุ่นต่อไปเขาจะได้ ใช้ กนั ต่อ ให้ ได้
บุญเยอะๆ นะ รุ่นนี ้ยายไปตามมาบวชเอง”...ซึง่ พอ
ฟั งคุณยายท่านพูดอย่างนี ้ ผมทึง่ มากเลยครับว่า..
การตามคนมาบวชของคุณยายท่านไม่ต้องใช้ ใบปลิว หรื อคัตเอ้ าท์อะไรเลย แต่ทา่ นใช้ วิธีหลับตาท�ำ
สมาธิ ก็ได้ คนมาบวชมากมาย และหลังจากสิ ้นสุด
การอบรมแล้ ว บุคคลเหล่านี ้..ก็จะมาวัดเป็ นอาสาสมัครช่วยงานทุกวันศุกร์ -เสาร์ -อาทิตย์ ซึง่ ในสมัย
นันถ้
้ าใครมาวัด ก็จะเห็นคุณยายท่านเป็ นผู้น�ำใน

พระมหามนตรี จริ ตมนฺโต
การขัดวิมาน (ห้ องน� ้ำ) ด้ วยตัวท่านเอง
ซึง่ ตรงนี ้ผมประทับใจคุณยายมาก เพราะท่าน
อายุถงึ 71 ปี แล้ ว อีกทังท่
้ านยังเป็ นถึงผู้ให้ ก�ำเนิด
วัดพระธรรมกาย จริ งๆ ท่านจะสอนให้ ใครสักคนมา
ุ
สาธิตวิธีขดั ห้ องน� ้ำ หรื อน�ำพวกผมท�ำก็ได้ แต่คณ
ยายท่านกลับลงทุนเดินลุยมาชวนชายฉกรรจ์ รุ่ น
หนุม่ ไปขัดวิมานอย่างขยันขันแข็งด้ วยตัวท่านเอง
คือ พอท่านเดินมา ก็พดู ขึ ้นว่า “เอ้ า..ทุกคน..ไป
ท�ำความสะอาดวิมานกัน” จากนันก็
้ มีเจ้ าหน้ าที่
ช่วยคุณยายแจกอุปกรณ์ขดั ห้ องน� ้ำ เช่น ขัน ฟองน� ้ำ
ไม้ กวาด แฟ๊ บ และพอพากันเดินไปถึงห้ องน� ้ำ
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บริ เวณศาลาจาตุมหาราชิกา คุณยายท่านก็สอนให้
กวาดหยากไย่ลงมาก่อน กวาดพื ้น ล้ างผนังห้ องน� ้ำ
โดยใช้ หลักจากบนลงล่าง
แต่พอถึงตอนล้ วง
คอห่านนี่ซิ ตอนแรกไม่มีใครยอมล้ วงเลยครับ ได้
แต่ถามใจตัวเองว่า ใจสู้หรื อเปล่า คุณยายจึงบอก
ทุกคนว่า.. “มาทุกคน..เอางี ้..เทน� ้ำแฟ๊ บแบบนี ้ เอา
มือล้ วงเข้ าไปเลย”
จากนันคุ
้ ณยายก็ใช้ มือจับ
ฟองน� ้ำล้ วงลึกเข้ าไปในคอห่าน
เพื่อท�ำความ
สะอาด โดยหมุนแล้ วหมุนอีกอย่างคล่องแคล่ว โดย
ไม่รังเกียจใดๆ เลย จากนันท่
้ านก็เอาแปรงสีฟัน
เก่าๆ ขัดตามซอกตามมุมรอบๆ โถอย่างละเอียด
และพอคุณยายท�ำให้ ดู ทุกคนก็ยอมลงมือท�ำตาม
ท่านอย่างขะมักเขม้ น และพวกเราก็ท�ำอย่างมีชีวิต
ชีวาครับ
หลวงพ่อครับ...ภาพนี ้ยังติดตาติดใจผมถึงทุก
วันนี ้ เพราะผมรู้สกึ เต็มตื ้นภูมิใจ ที่มีครูบาอาจารย์
อย่างคุณยายเหลือเกินครับ ทังที
้ ่ทา่ นอายุ 71 ปี
แล้ ว แทนที่จะพัก แต่กลับมุง่ มัน่ เด็ดเดี่ยวเสียสละ
อดทน เพื่อวางรากฐานเรื่ องความสะอาด จนวัด
พระธรรมกายมีวนั นี ้ อีกทังคุ
้ ณยายยังใช้ วิธีนี ้ปราบ
ทิฐิมานะของคน เพราะจะเป็ นใครสูงมาระดับไหน
ก็ตาม คุณยายท่านจะปราบให้ ไม่มีทิฐิมานะในการ
สร้ างบารมีร่วมกัน คือ คุณยายท่านใช้ วิธีนี ้ในการ
ฝึ กคนก่อนที่จะเข้ ามาอยูใ่ นวัด
หลวงพ่อครับ...แม้ ในเรื่ องการท�ำงานหยาบๆ
ของคุณยาย ท่านก็ท�ำได้ ละเอียดมาก จนผมอดทึง่
ไม่ได้
เพราะหลังจากที่คณ
ุ ยายน�ำพวกผมล้ าง
ห้ องน� ้ำเสร็ จ ท่านก็ให้ เอาผ้ าเช็ดผนังห้ องน� ้ำจนแห้ ง
สนิท โดยเฉพาะร่องระหว่างกระเบื ้องแต่ละแผ่น
คุณยายจะเน้ นว่าให้ ซบั น� ้ำให้ แห้ งสนิท เพราะหาก
มีหยาดน� ้ำย้ อยค้ างอยู่ ฝุ่ นก็จะไปเกาะ กลายเป็ น
คราบสกปรกฝั งแน่นตามร่องกระเบื ้องได้ ดังนัน้
คุณยายท่านจะบอกให้ พวกเราเช็ดทุกร่อง
๑๖

ร่องระหว่างกระเบื ้องแต่ละแผ่น ที่คณ
ุ ยายให้ เช็ดน� ้ำให้ แห้ ง

ทังห้
้ องก่อนออกมา ซึง่ พอท�ำเสร็ จ ผมมองไปก็เห็น
ห้ องน� ้ำสะอาดแบบติดตาตรึงใจ เพราะสะอาดจน
เป็ นประกาย จนผมปลื ้มมากเลยครับ
และนี่ . .....จึ ง เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ นความสะอาด
ของวัดพระธรรมกายครับ นี่แหละครับ จึงท�ำให้ ผม
ถึงบางอ้ อว่า..ท�ำไมคุณยายถึงได้ ธรรมะที่ละเอียด
สุดละเอียด เพราะงานหยาบท่านยังท�ำได้ ละเอียด
ถึงขนาดนี ้ เหมือนกับที่หลวงพ่อเคยพูดให้ ฟังว่า
“หยาบสุดเฉียบ ละเอียดสุดฉิว” และเมื่อท�ำความ
สะอาดเสร็ จ คุณยายท่านก็พดู ถึงอานิสงส์ให้ พวก
ผมฟั งว่า.. “มาขัดวิมาน..วิมานเราจะสว่างไสว ตัว
เราจะมีรัศมี” จากนันท่
้ านก็ยกมืออนุโมทนาบุญกับ
พวกเราทุกคนครับ
สุดท้ ายนี .้ ..ผมยังมีเรื่ องเกี่ ยวกับคุณยายมา
เล่าอีก 1 ตอน ซึง่ เรื่ องราวจะเป็ นอย่างไรนัน้ โปรด
ติดตามตอนต่อไป แล้ วก็มาหล่อทองกันเยอะๆ นะครับ เพราะเราคือลูกหลานยาย

จากนัน้ ก็ให้ ใช้ ผ้าแห้ งเช็ดพืน้ ห้ องน�ำ้ จนแห้ ง
www.kalyanamitra.org
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เล่าเรือ่ งคุณยาย

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

เล่าเรือ่ งคุณยาย ตอน...

ขนาดเฟรชชีย่ งั เจออานุภาพ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกชื่อ รจนา อินทิรานนท์ อายุ 36 ปี เป็ น
พนักงานอยูบ่ ริ ษัท อินทาโก้ เซอร์ วิส ค่ะ
ลูกเป็ นนักเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยาน้ องใหม่คะ่ หรื อจะเรี ยกลูกว่า “เฟรซชี่” ก็ได้ เพราะลูก
เพิ่งเข้ าวัดได้ ไม่ถงึ ปี เลยค่ะ ซึง่ ลูกก็ขอสารภาพ
นะคะว่า..ก่อนหน้ านี ้ ลูกไม่เคยคิดว่า ตัวเองจะต้ อง
เข้ าวัดเลย ทังๆ
้ ที่ลกู มีพี่สาวที่แสนดีเป็ นอุบาสิกา
อยูว่ ดั
อีกทังแม่
้ ก็มาวัด คือ ต่อให้ ทกุ คนชักชวนเข้ า
วัดยังไง ลูกก็ยงั รู้สกึ เฉยๆ อยูด่ ีคะ่ จนกระทัง่ วันหนึง่ ลูกได้ เอาเงินเก็บทังหมดไปซื
้
้อที่ดนิ แปลงหนึง่
ราคา 6 แสนบาท โดยกะว่าจะปลูกบ้ าน แต่ที่ไหน
ได้ คะ พอซื ้อเสร็ จ ก็มีคนทักว่า.. ลูกไปซื ้อที่ตรงนัน้
มาได้ ยงั ไง เพราะซอยนี ้ขโมยชุกชุมมาก คือ ไม่วา่
จะวาง ถ้ วย ถัง กะละมัง ไห อะไรไว้ ก็หายหมด
ท�ำเอาลูก ตกใจหมดเลย เสียเซ้ ลท์ไปเลยค่ะ
ด้ ว ยเหตุนี .้ .จากการที่ ลูก วาดวิ ม านในอากาศไว้
อย่างสวยหรู ปรากฏว่าพังทลายหมด จากนันลู
้ กจึง
คิดว่า..จะขายที่แปลงนี ้ แล้ วไปซื ้อที่ดนิ ใหม่ส�ำหรับ
ปลูกบ้ านแทน แต่หลวงพ่อคะ..การขายที่ดนิ นี่ไม่ได้
ขายกันง่ายๆ แถมที่ดนิ ของลูกก็มีแต่โจรขโมย ซึง่ ก็
ไม่มีใครเขาอยากเอาหรอกค่ะ แต่ครัน้ จะขายถูกๆ
ลูกก็ไม่อยากขาดทุน ลูกก็เลยตังราคาไว้
้
ที่ 1 ล้ าน
บาท ซึง่ ก็เป็ นการท�ำให้ ที่ดนิ แปลงนี ้ขายยากเข้ าไป
อีก แต่ด้วยความที่ลกู อยากขายได้ แบบสุดๆ นี่เอง
ลูกก็เลยมาปรึกษาคุณแม่

กัลฯ รจนา อินทิรานนท์

ขณะที่ทา่ นนัง่ ดู DMC ฟั งหลวงพ่อก�ำลังพูด
ถึงคุณวิเศษของคุณยายอาจารย์ และก็มีรูปคุณ
ยายฉายขึ ้นที่หน้ าจอพอดี คุณแม่ของลูกก็เลยบอก
ว่า “ขอคุณยายสิลกู คุณยายท่านศักดิ์สทิ ธิ์นะ” ซึง่
พอคุณแม่พดู ยังไม่ทนั ขาดค�ำ ลูกก็ยกมืออธิษฐาน
สวนขึ ้นทันทีวา่ .. “สาธุคณ
ุ ยาย..ถ้ าขายที่ได้ ล้าน
หนึง่ หลานจะท�ำบุญเลยสัก 5 หมื่นบาท” และหลัง
จากอธิษฐานได้ แค่ 3 วันเท่านันค่
้ ะ ปรากฏว่า..มี
เรื่ องเหลือเชื่อเกิดขึ ้นกับลูกจริ งๆ คือ มีคนมาขอซื ้อ
ที่ดนิ เป็ นอัศจรรย์โดยให้ ราคาถึง 1 ล้ านบาท ท�ำเอา
ลูกตะลึงไปเลยค่ะ อีกทังคนในบ้
้
านลูกก็อะเลิร์ทดี
ใจกันหมด หรื อแม้ แต่เพื่อนที่ท�ำงานก็ตา่ งพากั๑๗น
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รถคันใหม่ที่ซื ้อ เพื่อขับพาครอบครัวมาวัด

ขึ ้นมาอย่างจับใจ ทังๆ
้ ที่ลกู ไม่เคยเห็นตัวจริ งของ
ท่าน อีกทังยั
้ งไม่เคยมาวัดเลย ด้ วยเหตุนี ้..ลูกจึง
เกิดวิชนั่ โดยไปซื ้อรถคันใหม่ เพื่อขับพาครอบครัว
มาวัดพระธรรมกายบ่อยๆ
และก็ ไ ด้ ต อบแทนพระคุณ ของคุณ ยายโดย
การท�ำบุญครัง้ แรกในชีวิตเป็ นจ�ำนวนเงินถึง
5
หมื่นบาท ซึง่ ลูกปลื ้มมากๆ ค่ะ เพราะตลอดชีวิตที่
ผ่านมาลูกจะท�ำบุญครัง้ ละ 100 เดียวเท่านัน้ แถ
มนานๆ ท�ำครัง้ หนึง่ ค่ะ ซึง่ ครัง้ นี ้ถือเป็ นการท�ำบุญ
ใหญ่ที่สดุ ในชีวิตเลยค่ะ นึกทีไรเกิดปี ติใจทุกทีคะ่

กัลฯ วาสนา (พี่สาว)

แปลกใจมาถามว่า “นี่เธอๆ ขายที่หรื อขาย
ก๋วยเตี๋ยว ท�ำไมขายง่ายขนาดนี ้” หลวงพ่อคะ ถ้ า
ไม่ได้ หลวงพ่อเมตตาพูดถึงคุณวิเศษของคุณยาย
ผ่านทาง DMC ลูกคงจะแย่คะ่
๑๘

และนับจากนัน้ เองค่ะ..ลูกก็ศรั ทธาคุณยาย

หลวงพ่อคะ..ทุกวันนี ้ลูกซาบซึ ้งใจ ที่คณ
ุ ยาย
เมตตามอบโอกาสนันให้
้ กบั ลูกและครอบครัว และ
ที่เหลือเชื่อไปกว่านัน้ คือ หลังจากลูกเอาเงินที่ได้
จากการขายที่ดินไปซื ้อที่ดินใหม่และปลูกบ้ านใหม่
เสร็ จหมาดๆ ลูกก็ฝันว่า..คุณยายท่านเดินมาเยี่ยม
ลูกถึงในบ้ านที่เพิ่งสร้ างเสร็ จอีกด้ วยค่ะ
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บ้ านหลังใหม่ ที่ฝันว่าคุณยายมาเยี่ยม

หลวงพ่อคะ..เรื่ องนี ้ยังความปี ติเบิกบานใจให้
กับลูกเหลือเกินค่ะ แม้ ลกู จะมาไม่ทนั เจอคุณยาย
แต่ลกู ก็เหมือนได้ เจอท่าน
และก็ได้ สมั ผัสถึง
อานุภาพความทรงอภิญญาของท่าน ก็เพราะด้ วย
ความเมตตาของหลวงพ่ อ ที่ ล งสอนธรรมะผ่ า น
DMC ลูกขอสร้ างบารมีตามติดหลวงพ่อไปจนถึง
ที่สดุ แห่งธรรมค่ะ และขอฝากความจริ งใจของลูก
ผ่านบทเพลงนี ้ค่ะ

คุณแม่ของลูก ที่แนะน�ำให้ อธิษฐานขอคุณยาย

สุดท้ ายนี ้..ลูกและครอบครัวก็ตงใจจะท�
ั้
ำบุญ
และชวนคนมาหล่อ ทองคุณ ยายอย่า งเต็ม ที่ เ ต็ม
ก�ำลัง เพราะอยากเชื่อมสายบุญกับคุณยาย และก็
อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ มาหล่อทองกันให้ เยอะๆ
นะคะ

๑๙
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ประมวลภาพโครงการบวช ประมวลภาพ
วันพฤหัสบดีท่ ี 3 เมษายน พ.ศ.2557
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธขี อขมาและรับผ้าไตร

ภาพแห่งความปลื ้มปี ติใจ

๒๐
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ภาพแห่งความปลื ้มปี ติใจ

๒๑
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ภาพแห่งความปลื ้มปี ติใจ

๒๒
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ภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สทิ ธิ์

๒๓
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ภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สทิ ธิ์

๒๔
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ภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สทิ ธิ์

๒๕
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ภาพของความรักและความอบอุน่ จากครอบครัว

๒๖
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ภาพของความรักและความอบอุน่ จากครอบครัว

๒๗
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ภาพแห่งความปลื ้มปี ติและอุน่ ใจ

๒๘
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ภาพรอยยิ ้มแห่งความปลื ้มปี ติใจ

๒๙
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พระบรมธาตุในประเทศไทย

ตอนที่

3

ฉะเชิงเทรา
1. พระธาตุวาโยนคร
ใกล้ นิคมอุตสาหกรรมเกทเวย์
ปราจีนบุรี
2. วัดป่ าพระธาตุโพธิ์ทอง
ต.วังหว้ า อ.ศรี มหาโพธิ์
(เจดีย์พระธาตุในป่ าทุง่ หญ้ า)
3. วัดแจ้ ง ต.หน้ าเมือง อ.เมือง
มีเจดีย์ทรงธาตุพนม
บรรจุพระบรมธาตุ
ระยอง
4.วัดสารนารถธรรมาราม
ก.ม. 265 ถ.สุขมุ วิท ปากทาง
วัดพระธาตุวาโย (วัดห้ วยน� ้ำทรัพย์) พระมหาธาตุเจดีย์ เจดีย์ทรงระฆงั
เข้ า อ.แกลง มีเจดีย์ทรงลังกา
เมตร
ประดบั ด้ วยกระจกสีเหลือง น� ้ำเงิน ขาว สูง 50 เมตร ฐานรอบเจดีย์กว้ าง 45
บรรจุพระบรมธาตุที่ยอด
5. พระเจดีย์กลางน� ้ำ บนเกาะปากน� ้ำ ต.ปากน� ้ำ
ปฐมเจดีย์ประมาณ 9 กม.
10.วัดธรรมศาลา บนทางหลวงเพชรเกษมฝั่ งซ้ าย
อ.เมือง ตังอยู
้ บ่ นตอนกลางแม่น� ้ำระยอง มีงาน
สมโภชทุกวันเพ็ญเดือน 12 ในเขตวัดสมุทร
(ไปจากกทม.) ก่อนถึงตัวเมืองนครปฐม
คงคา หรื อวัดปากน� ้ำ สุดถนนตากสิน 		
ต.ธรรมศาลา ไปทางตะวันออกของ
ห่างจังหวัดไปทางใต้ 2 กม.
องค์พระปฐมเจดีย์ประมาณ 6 กม. (ทัง้ 5 แห่งนี ้
นครปฐม
บรรจุพระบรมธาตุตงแต่
ั ้ สมัยพระเจ้ าอโศก
6. พระปฐมเจดีย์ 27 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
มหาราช)
(สูง 120 เมตร) บรรจุพระบรมธาตุ
11.วัดมหาธาตุก�ำแพงแสน อ.ก�ำแพงแสน
ที่พระเจ้ าอโศกประทานมา
12.วัดประชานารถ อ.นครชัยศรี
7. วัดพระงาม เนินวัดพระงาม ต.ประถม ไปทาง
13.วัดห้ วยจระเข้ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์
ประดิษฐานพระบรมธาตุ ณ ห้ องระฆัง ยอด
เล็กน้ อย
มณฑป พ.ศ. 2530 ได้ พระบรมธาตุจากเจดีย์
8. วัดพระประโทน บนทางหลวงเพชรเกษมฝั่ งขวา
เก่าจังหวัดอยุธยา เชียงราย ล�ำปาง พะเยา
(ไปจากกทม.) ก่อนเลี ้ยวเข้ าเมืองนครปฐม
ศรี ลงั กา พระบรมธาตุมีหลายสี สีขาว เหลือง
บรรจุทนั ตธาตุและทะนานทองที่โฑณพราหมณ์
ดอกพิกลุ งาช้ างสีสดใสขาวใสมีขนาดเท่าเมล็ด
ใช้ ตวงพระบรมธาตุ
ข้ าวสารหัก เมล็ดถัว่ แตก
9. เนินพระ ต.ดอนยายหอม ไปทางใต้ ขององค์พระ
๓๐
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สมุทรสาคร
14.วัดเกตุวดีศรี วราราม บนทางหลวงธนบุรี
ปากท่อฝั่ งซ้ ายมือ (ไปจากกทม.)
ต.บางโทรัด อ.เมือง
สมุทรสงคราม
15.วัดเกตุการาม ฝั่ งตะวันตกของแม่น� ้ำแม่กลอง
ม.3 ต.โรงหีบ อ.บางคณฑี (พระบรมธาตุใน
ผอบแก้ วในอุโบสถ)
16.วัดแก้ วเจริ ญ อ.อัมพวา (พระธาตุอยูใ่ น
เพดานโบสถ์)
ราชบุรี
17.วัดมหาธาตุ 7 ต.หน้ าเมือง อ.เมือง เป็ นปรางค์
ก่อด้ วยศิลาแลง สูง 12 วา มีพระบรมธาตุจาก
เมืองคูบวั 3 องค์และของเดิมที่วดั นี ้อีก 3 องค์
18.วัดอรัญญิก อ.เมือง
19.วัดธัมมเจดีย์ หรื อวัดท่าถึง วัดหลุมดิน
อ.เมือง (ปั จจุบนั ชื่อวัดท่าโขลง)
20.วัดเจดีย์หกั อ.เมือง (สี่วดั นี ้อยูใ่ นทิศทังสี
้ ่
ของเมืองราชพลีเก่า วัดธัมมเจดีย์ อยูท่ ิศเหนือ
เจดีย์หกั อยูใ่ นเขตต�ำบลเจดีย์หกั อ�ำเภอเมือง ยอดเจดีย์องค์นี ้
วัดมหาธาตุอยูท่ ิศตะวันออก วัดเจดีย์หกั
้ ปี พ.ศ. 2480 องค์พระเจดีย์ก่อด้ วยอิฐสอ
หักทลายลงตังแต่
อยูท่ ิศใต้ วัดอรัญญิกอยูท่ ิศตะวันตก)
ด้ วยดินผสมยางไม้ ฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยมรองรับองค์ระฆัง
ทรงกลมรูปสูงเพรี ยวคล้ ายกับกลุม่ เจดีย์แบบเมืองสรรคบุรี
21.วัดศรี สวุ รรณภูมิ หรื อวัดโขงสุวรรณภูมิ ต.คูบวั
อ.เมือง (บรรจุอฐั ิ ธาตุพระโสณะเถระ
สร้ างประมาณ พ.ศ.300)
บรรจุพระธาตุ มีธรรมจักรเก่าแก่และสมบูรณ์
22.วัดราชสิงขร หรื อวัดราชพลี อยูบ่ ริ เวณเขางู
ที่สดุ )
ั ้ สมัย
ราชบุรี มีเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุตงแต่
26.วัดเพชรบุรี หรื อพริ บพลี อ.เมือง มีพระบรมธาตุ
พุทธกาล
7 สี (ขาว เขียว น� ้ำเงิน น� ้ำตาลอ่อน เหลือง
23.วัดใหญ่โพธิ์หกั ต.โพธิ์หกั อ.บางแพ
ประภัสสรหรื อแสงอาทิตย์ และสีขาวมุก) สร้ าง
มีพระมหาธาตุเจดีย์สงู 81 เมตร
ประมาณ พ.ศ. 272 - 273 มีพระเขี ้ยวแก้ ว
24.วัดถ� ้ำสิงโต (วัดหลวงปู่ โต๊ ะ) ริ มทางหลวงราชบุรี
ของพระพุทธเจ้ าซึง่ เคยอยูท่ ี่เมืองนาค
– จอมบึง ห่างตัวจังหวัด 20 กม. บรรจุพระบรม27.เจดีย์พระธาตุจอมเพชร บนเขาวัง อ.เมือง
ธาตุที่เศียรพระประธาน
เป็ นเจดีย์เก่าแก่ก่อนการสร้ างพระนครคีรี
เพชรบุรี
28.วัดพระธาตุศิริชยั บนทางหลวงเพชรเกษม
25.วัดมหาธาตุ 2 ต.คลองกระแซง อ.เมือง
ฝั่ งซ้ าย (ไปจากกทม.) เลยเขาย้ อยไป
สูง 55 เมตร (บรรจุพระบรมธาตุ 3 องค์ ที่ ร.9
ประมาณ 1 กม.
พระราชทานเมื่อพ.ศ. 2497 รวมกับของเดิม
29.วัดเขาตะเครา (ในตู้หน้ าอุโบสถด้ านใน)
อีก 3 องค์ คอระฆังท�ำด้ วยแก้ วผลึกใสเห็นผอบ
แยกจากอ�ำเภอเมืองไปประมาณ 13 กม.
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30.วัดเขาพระ อ.เขาย้ อย
(เลยพระธาตุศริ ิ ชยั
ไปทางทิศใต้ อยูท่ าง
ฝั่ งขวาของถนน		
เพชรเกษม เข้ าทาง
บ.เขาพระ เข้ าไปอีก
6 กม.)
31.เขาพนมขวด เป็ น		
ภูเขา เล็กๆ
สูง 20 เมตร อยูร่ ิ ม		
ทางรถไฟ ติดกับ 		
ร.พ.เพชรบุรี บน
ยอดเขามีเจดีย์
วัดพะโคะ เป็ นวัดจ�ำพรรษาของ สมเดจ็ พะโคะหรื อหลวงพ่อทวด
องค์หนึง่ ร.4 ได้ ทรง		
เหยียบน� ้ำทะเลจืด ซึง่ ประชาชนให้ ความนบั ถือเป็ นอันมาก
บูรณะและบรรจุ		
พระบรมธาตุ 7 องค์ ซึง่ ได้ จากพม่า น่าน
36.พระบรมธาตุเกาะสมุย (พระธาตุหินงู) ต.มะเร็ ด
และล�ำพูนไว้
อ.เกาะสมุย บรรจุพระบรมธาตุ พ.ศ. 2498
ประจวบคีรีขนั ธ์
มีงานประเพณีนมัสการทุก 24 เม.ย.
32.วัดธรรมิการาม 8612 ต.เกาะหลัก อ.เมือง
37.พระธาตุศรี สรุ าษฎร์ บนยอดเขาท่าเพชร
(เจดีย์พระธาตุบนยอดเขาช่องกระจก)
อ.เมือง จากตลาดบ้ านดอนไปตามทางหลวง
เจดีย์สีขาวบรรจุพระบรมธาตุ พ.ศ. 2510
4009 ประมาณ 7 กม. เจดีย์ทรงกลมบรรจุ
ระนอง
พระบรมสารี ริกธาตุที่ยอดพระเจดีย์ พ.ศ. 2527
33.วัดปทุมธาราม 34 บ้ านกะปอร์ ม. 5 ต.กะปอร์
38.พระธาตุวดั เขาสุวรรณประดิษฐ์ บ.หาดวังหิน
(เจดีย์บรรจุพระธาตุสาวก)
อ.ดอนสัก เจดีย์พระบรมธาตุสงู 45 เมตร
นครศรี ธรรมราช
ั เชิญมาจากวัดพระเกียรติ
(พระบรมธาตุอญ
34.วัดพระมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง (สร้ างเมื่อ
จ.เชียงใหม่)
พ.ศ.1300 มีสงิ่ น่าสังเกตคือจะไม่มีผ้ ใู ดเห็นเงา
39.เจดีย์แหลมสอ ริ มหาด อ.เกาะสมุย
้
ของพระบรมธาตุเลย ไม่วา่ จะเป็ นเวลาใดเป็ น
องค์พระเจดีย์บดุ ้ วยกระเบื ้องสีทองทังองค์
เจดีย์แบบศรี วิชยั สูง 38 วา 2 ศอก บรรจุ
ภายในบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ
พระทันธาตุ) ส่วนยอดพระเจดีย์สงู 13 เมตร
ชุมพร
หุ้มด้ วยทองค�ำเหลืองอร่าม ยอดเจดีย์ห้ มุ
40.พระเจดีย์วดั สวี (พระบรมธาตุเจดีย์กาวี) ม.1
ด้ วยทองค�ำหนัก 962 กก. มีพิธีแห่ผ้าขึ ้น
ต.สวี เจดีย์สงู 15 วา สร้ างสมัยพระเจ้ า
พระธาตุชว่ งเดือน 3 และเดือน 6 รอบๆ
ศรี ธรรมาโศกราช
พระธาตุมีเจดีย์ 158 องค์
41.พระเจดีย์วดั ถ� ้ำขวัญเมือง ต.นาโพธิ์
สุราษฎร์ ธานี
อ.สวี 86130 เจดีย์บรรจุพระธาตุและสาวกธาตุ
35.วัดพระบรมธาตุไชยา 50 ม.3 ต.ในเวียง
สร้ างเสด็จ พ.ศ. 2525 พระบรมธาตุสีชมพู
อ.ไชยา (ทรงมณฑปศิลปะศรี วิชยั สูง 24 เมตร)
โตเกือบเท่าเม็ดถัว่ ลิสงขนาดย่อมมีประกายรุ้ง
๓๒

www.kalyanamitra.org

6 องค์ พระธาตุอริ ยสาวกหมื่นกว่าองค์พระสิวลี
2 พระสารี บตุ ร 1 พระโมคคัลลานะ 1
สงขลา
42.วัดควนมิตร 7 บ.ตลาดควนมีด ต.คลองเปี ยะ
อ.จะนะ (เจดีย์)
43.วัดจะทิ ้งพระ 14 บ.จะทิ ้งพระ ถ.เขาแดง –
ระโนดบนทางหลวง 4083 ระหว่าง
ต.บ้ านเจดีย์งามกับ ต.บ้ านเกาะยอ ม.4
ต.จะทิ ้งพระ อ.สทิงพระ
(เจดีย์มหาธาตุจากลังกา) สูง 42 เมตร
44.วัดเจดีย์งาม บ.เจดีย์งาม ม.2 ต.บ่อตรุ
อ.ระโนด (มีธรรมจักรสลักหินสมัยพระเจ้ าอโศก)
เจดีย์มหาธาตุทรงลังกาสูง 20 เมตร
45.วัดชะแล้ บ.ชะแล้ ม.4 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร
90260 (พระบรมธาตุในเจดีย์โป่ งขาม
และพลอยสีตา่ งๆ ของโบราณ)
46.วัดชัยมงคล หลังสถานีรถไฟสงขลาเลขที่ 1
บ.โคกเสม็ด ถ.ชัยมงคล ม.5 ต.บ่อยาง อ.เมือง
(เจดีย์สงู 16 เมตร สร้ างพ.ศ. 2437)
พระบรมธาตุได้ มาจากลังกา
47.วัดในวัง 115 บ.นาทวี ถ.ต่างตานุสรณ์
ม.1 ต.นาทวี อ.นาทวี (บรรจุพระบรมธาตุใน
พระเกตุมาลาพระประธาน พ.ศ. 2523) และใน
เกตุมาลาพระปางมารวิชยั พ.ศ. 2520 และ
เจดีย์ สูง 25 เมตร บรรจุพระบรมธาตุจากลังกา
ชื่อ พระธาตุทองชนูปกรณ์เจดีย์)
48. วัดพะโคะ 60 บ.พะโคะ ม.6 ต.ชุมพล
อ.สทิงพระ (เจดีย์ศรี รัตนมหาธาตุสงู 90 เมตร)
49.วัดเพชรมงคล 88 บ.โคกขี ้หนอน ถ.เพชรมงคล
ม.5 ต.บ่อยาง อ.เมือง
50.วัดเลียบ 106 ถ.ไทรบุรี ม.7 ต.บ่อยาง
อ.เมือง (เจดีย์โสภณ พ.ศ. 2430)
51.วัดอ่างทอง 221 บ.อ่างทอง
ถ.สงขลา – นาทวี ม.1 ต.ทุง่ หลัง อ.เมือง (เจดีย์)
52.พระธาตุเจดีย์สามองค์วดั โพธิ์ปฐมมาวาส
ถ.ไทรบุรี .บ่อยาง อ.เมือง
(เจดีย์องค์หนึง่ บรรจุพระบรมธาตุ)

53.วัดปรางค์แก้ ว ต.ท่าลาน อ.หาดใหญ่
(พระบรมธาตุจากเมืองสารนาถ พ.ศ. 2505)
54.พระบรมธาตุวดั ไชยมงคล (วัดโคกสะเม็ด)
กลางตลาด อ.เมือง พระบรมธาตุจากสถูปเจดีย์
ปารามศรี ลงั กา พ.ศ. 2437 เจดีย์สงู 16 เมตร
พัทลุง
55.วัดนิโครธาราม 20 บ.โคกข่อย ถ.อภัยบริ รักษ์
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง (เจดีย์สงู 11.5 เมตร
บรรจุพระบรมธาตุจากอินเดีย)
56.วัดบางแก้ ว 42 บ.บางแก้ ว ม.4 ต.จองถนน
อ.เขาชัยสน 93130 (มหาธาตุเจดีย์สงู 22 เมตร
รูปทรงคล้ ายที่นครศรี ธรรมราชที่ได้ จากลังกา
บรรจุพระบรมธาตุจากลังกา) เดิมชื่อวัดตะเคียน
บางแก้ วหรื อวัดเขียนบางแก้ ว สร้ าง พ.ศ. 1542
มีงานสมโภชวันชึ ้น 15 ค�่ำ และแรม 1 ค�่ำ
เดือน 6 (พร้ อมกับเจดีย์วดั สะทัง, สทิงพระ)
นราธิวาส
57.วัดนพาราม 149 บ.วัดใหม่ ม.4 ต.พร่อน
อ.ตากใบ (เจดีย์)
58.วัดพระพุทธ 111 บ.ใหญ่ ม.3 ต.พร่อน อ.ตากใบ
59.พระเจดีย์ศริ ริมหามายา ณ พุทธอุทยานเขากง
อ.เมือง เป็ นเจดีย์ทรงระฆังยอดบนสุด		
ประดิษฐานพระบรมธาตุ
60.วัดบางนา ต.บางนาค เขตเทศบาลเมือง
อ.เมือง (เจดีย์เขามงคลพิพิธบรรจุอรหันตธาตุ)
ยะลา
61.พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ วัด
พุทธาธิวาส 65 ถ.รัตนกิจ บ.เบตง ต.เบตง
อ.เบตง เจดีย์สงู 39.9 เมตร บรรจุพระบรมธาตุ
4 สัณฐาน (พันธ์ผกั กาด, เมล็ดงาแตก, ถัว่ แตก,
ข้ าวสารหัก) และอรหันตธาตุ 24 องค์
โกณฑัญญะ วัปปะ มหานามะ อัสชิ โมคคัลลานะ สารี บตุ ร อานนท์ มหากัสสปะ อุบาลี
ภควัมปติ ราหุล พิมพาเถรี สีวลี กัจจายนะ
มหากัจ จายนะ อนุรุทธะ องคุลีมาล กัสสปะ
อุปคุต โสณะ อุตตระ นาคเสน
สันตติมหาอ�ำมาตย์
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ปั ตตานี
62.วัดส�ำเภาเชย ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ 94130
พระธาตุเจดีย์และสถูปเก็บอัฐิหลวงพ่อหนอนซึง่
เคยแสดงปาฏิหาริ ย์เป็ นดวงสว่างโตเท่าบาตร
พระลอยอยูเ่ ป็ นประจ�ำเหนือยอดเขามะรวด
63.วัดมุจลินทวาปี วิหาร 10 ต.ตุยง อ.หนองจิก
(เจดีย์สงู 15 เมตร หลวงพ่อทวดนวลสร้ าง)
64.วัดช้ างไห้ อ.โคกโพธิ์ (พระธาตุหลวงปู่ ทวด)
65.พระธาตุเจดีย์เขามะรวด ต.บ้ านกลาง 		
อ.ปะนาเระ เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุเมื่อ
พ.ศ.2462 มีงานสมโภชวันสงกรานต์
66.เจดีย์อรหันตธาตุวดั ถัมภาวาส วัดถัมภาวาส
(วัดบางตะโละ) ถ.สายบางเก่า บ.บางตะโละ
ม.3 ต.ปะเสวะยอ อ.สายบุรี สร้ างพ.ศ. 2459
สูง 23.5 เมตร เป็ นศิลปะศรี วิชยั
ตรัง
67.วัดมัชฌิมภูมิ 86 บ.บางรัก ถ.บ้ านหนองยวน
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง (เจดีย์สงู 10 วา)
พังงา
68.วัดคีรีเขต (วัดลุม่ ) 39 ถ.กลัน่ แก้ วเขตเทศบาล
เมือง ต.ตะกัว่ ป่ า อ.ตะกัว่ ป่ า 82110 (พระบรมธาตุในโกศทองค�ำสูง 10 ฟุต) มีลกั ษณะดัง
เพรชทองอุไรสีแก้ วผลึกสีพิกลุ ลักษณะข้ าวสาร
มุกดา พันธุ์ผกั กาด ถัว่ แตก ข้ าวโพด หินบด ยังมี
พระธาตุโมคคัลลานะ สารี บตุ ร พระสีวะลี
พระธาตุพิมพาเถรี มีงานฉลอง 1-3 ม.ค.
เป็ นพระบรมธาตุยคุ เดียวกับ
พระธาตุนครศรี ธรรมราช
69.วัดมาตุคณ
ุ าราม,วัดใหม่, วัดหน้ าเมืองหรื อวัด
กระโสมเขตสุขาภิบาลกระโสม ต.กระโสม
อ.ตะกัว่ ทุง่ 82130 โทร.076-591056
(เจดีย์เจ้ าแม่ทองค�ำบรรจุพระบรมธาตุ 5 องค์ )
สมเด็จพระสังฆราช ( ญาณสังวร ) น�ำ
พระบรมธาตุมาบรรจุ ณ ส่วนองค์ระฆัง
พ.ศ.2532
70.พระธาตุเจดีย์นิมิต บนลานยอดเขาล้ าน

วัดราษฎร์ อปุ ถัมภ์ ม.4 ต.บางเหรี ยง อ.ทับปุด
แยกตรงข้ างที่วา่ การอ�ำเภอเข้ าไป 10 กม.
( บรรจุพระบรมธาตุได้ จาก อ.ศรี ส�ำโรง
จ.สุโขทัย ณ จอมปลวกบนซากเจดีย์โบราณ
ก่อนได้ ปรากฏแสงโชติชว่ งเป็ นรัศมีพงุ่ ขึ ้นไป
ในนภาอากาศ )
71.วัดไตรมารคสถิต บ.โคกกลอย ถ.เพชรเกษม
ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ ทุง่
ภูเก็ต
72.วัดวิชิตสังฆาราม 1 ถ.นริ ศร ม.6
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง (เจดีย์)
73.วัดมงคลนิมิต 3 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
(บรรจุพระบรมธาตุ ร.ศ.112)
จาก : หนังสือพระบรมธาตุ
เขียนโดย : อ.บริ ภทั ร พิมพ์ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2539
*ขอบคุณภาพประกอบทุกภาพจากอินเตอร์ เน็ต

อย่าลืม!...

ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก

www.dmc.tv
นะคะ
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Dhamma TIME

พระบรมธาตุในประเทศไทย

ตอนที่

4

วัดพระธาตุบงั พวน จังหวัดหนองคาย เป็ นศาสนสถานส�ำคัญแห่งหนึง่ ของภาคอีสาน เพราะมีพระธาตุบงั พวนซึง่ เป็ นที่
ประดิษฐานของพระบรมสารี ริกธาตุ และสัตตมหาสถานจ�ำลอง หนึง่ ในสามที่ปรากฏอยูใ่ นโลก นอกเหนือจากที่พทุ ธคยา
ประเทศอินเดีย พร้ อมทังพระพุ
้
ทธรูปศักดิ์สทิ ธิ์ซงึ่ เป็ นที่สกั การะบูชากันอย่างกว้ างขวาง

หนองคาย
1.วัดทุง่ ธาตุ 100 บ.ทุง่ ธาตุ ม.10 ต.จุมพล
อ.โพนพิสยั (ธาตุเจดีย์โบราณ) สันนิษฐาน
ว่า บรรจุพระบรมธาตุฝ่ามือซ้ าย
2.วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ บ.ห้ วยไซงัว ม.5
ต.ผาตัง้ อ.สังคม(ธาตุเจดีย์สงู 12 เมตร)
สร้ างพ.ศ.2522 บรรจุพระบรมธาตุเล็กใสได้ จาก
ศรี ลงั กา และอรหันตธาตุลกั ษณะคล้ ายเม็ดใน
พุทรา มีงานประจ�ำปี เดือน พฤศจิกายน
3. วัดพระธาตุบงั พวน :172 บ.พระธาตุบงั พวน
ม.3 ต.พระธาตุบงั พวน (ดอนหมู) อ.เมือง
(พระบรมธาตุสว่ นหัวเหน่า 29 องค์ มีงาน
นมัสการและเทศกาลเฉลิมฉลองทุกวันเพ็ญ

เดือน 3) พระยาจันทบุรีกบั หมื่นกลางโซ่งเป็ น
ผู้สร้ าง พระบรมธาตุมีอายุเกิน 2000 ปี แล้ ว
4.วัดพระธาตุบุ (โพนจิกเวียงงัว) : วัดป่ าโคกป่ าฝาง
(บ้ านปะโค ต.เวียงคุก มีพระธาตุเขี ้ยวฝาง
3 องค์ เจดีย์สงู 2 เมตร
5.วัดยอดแก้ ว : ม.4 ต.เวียงคุก อ.เมือง
(พระบรมธาตุสร้ างโกศทองปิ ดไว้ )
6.วัดสุคนธราราม : บ.เหล่าหลวง ม.3 ต.ดังบัง
กิ่งอ.บึงโขงหลง (ธาตุเจดีย์)
7.ภูทอก : อ.บึงกาฬ (ชันที
้ ่ 5 และ 7 ) และในวิหาร
มีพระบรมธาตุวดั ชื่อเจติยารามศีรีวิหาร
8.พระธาตุหอแพ : บรรจุธาตุเขี ้ยวฝาง 4 องค์
ประดิษฐานอยูท่ ี่ทา่ หอแพริ มแม่น� ้ำโขงฝั่ งซ้ าย
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9.พระธาตุเมืองลา 		
หนองคาย : บรรจุ		
พระบรมธาตุพระบาท		
เบื ้องขวา 9 องค์ อยูท่ ี่วดั
ธาตุหนองคายพังลงไป		
ในแม่น� ้ำโขงเมื่อ
พ.ศ. 2390
อุดรธานี
10.วัดศรี เจริ ญโพนบก
: บ.ธาตุ ม.10
ต.บ้ านธาตุ อ.เพ็ญ 		
41150 (อุโบสถและ
้ ใ่ นเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตังอยู
พระ ธาตุประดับลาย		
ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เทพพนม) ผู้สร้ างเป็ น		
คณะเดียวกับที่สร้ างพระธาตุพนม
18.วัดธาตุมงั คลาราม : บ.เชียงยืน ม.1-2
11.วัดศรี ธาตุประมัญชา (พระธาตุน้อย)
ต.เชียงยืน อ.เมือง (พระธาตุเชียงยืน
: บ.หนองแวง ม.3 ต.จ�ำปี อ.ศรี ธาตุ
เป็ นเจดีย์อิฐเผาคล้ ายที่ศรี สองรัก)
(ธาตุเจดีย์โบราณ)
19.วัดธาตุวารุการาม : บ.ธาตุไชยมูล (โนนธาตุ)
12.วัดศรี มหาธาตุ (วัดป่ าแมว) 1 บ.ธาตุ ม.4
ม.2 ต.หายโศก อ.บ้ านผือ
ต.บ้ านยา อ.หนองหาน (องค์พระธาตุคบู่ ้ าน
20.วัดธาตุอปุ สมาราม : บ.โก่ม ม.3
คูเ่ มือง) เคยมีแมวทองค�ำส่องแสงออกมาจาก
ต.เมืองพาน อ.บ้ านผือ 41160
องค์พระธาตุสีมรกตเรื องรองใครขอพร
21.วัดป่ าเลไลยก์ : 42 บ.เชียง ม.11
ก็ได้ ดงั ประสงค์
ต.บ้ านเชียง อ.หนองหาน
13.วัดศรี สว่าง : บ.กุดดู่ ม.1 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง
(พระบรมธาตุจากอินเดีย พ.ศ.2529 )
(พระธาตุ 5 ชัน)
้
22.วัดพระธาตุ : บ.หนาด ม.10ต.นาบัว อ.เพ็ญ
14.วัดสามัคคีบ�ำเพ็ญผล : บ.หนองหาร
23.วัดมหาธาตุ : บ.หลวง ม.5 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ
ถ.อภัยส�ำราญ ม.2 ต.หนองหาน
24.วัดพระธาตุเวฬุวนั : บ.สว่างวัฒนา ถ.วัฒนา
อ.หนองหาน (เจดีย์สงู 10 เมตร )
ม.8 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา
15.วัดหงสาวดี : บ.ดงขวาง ม.10
(พระธาตุเจดีย์โบราณศักดิ์มาก )
ต.หายโศก อ.บ้ านผือ (พระธาตุเจดีย์โบราณ
25.วัดพระธาตุหนองหมัด : บ.ท่าสังข์ ม.5
ยอดหัก และพระธาตุขนาดเล็ก)
ต.ห้ วยเกิ ้ง อ.กุมภวาปี
16.วัดถ� ้ำพระ : บ.กลางใหญ่ ม.5 ต.กลางใหญ่
26.วัดโพธิ์ชยั งิ ้วเหนือ บ.งิ ้ว ม.7 ต.บ้ านตาด
อ.บ้ านผือ (รูปอรหันตสาวกบรรจุ
อ.บ้ านตุง (เจดีย์ธาตุโบราณ)
อรหันตธาตุ 1600 องค์
27.วัดโพธิ์ชมุ : 56 บ.นาพัง ม.2 ต.เตาไห
17.วัดธาตุจอมศรี : บ.แชแล ม.1
อ.เพ็ญ (มหาธาตุเจดีย์สร้ างด้ วยหินที่ฐาน)
ต.แชแล อ.กุมภวาปี (เจดีย์)
ปั จจุบนั เจดีย์ช�ำรุดมีต้นมะขามขึ ้นระหว่างกลาง
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้ ใ่ นวัดเจติยภูมิ
พระธาตุขามแก่น สร้ างขึ ้นประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 ตังอยู
ต�ำบลบ้ านขาม อ�ำเภอเมือง ขอนแก่น

28.วัดโพธิ์ศรี : 69 บ.จันทน์ ม.1 ต.บ้ านจันทน์
อ.บ้ านตุง (พระธาตุเจดีย์)
29.วัดโพธิ์สมภรณ์ : 22 ต.หมากแข้ ง อ.เมือง
(พระบรมธาตุในเกศพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์)
30.วัดมหาธาตุเจดีย์ (พระธาตุดอนแก้ ว) :
บ.ดอนแก้ ว ม.5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี
(เจดีย์สงู 40 เมตร กว้ าง 16 เมตร บรรจุ
พระอรหันตธาตุ) สร้ างสมัยพระธาตุพนม
มีงานฉลองและสรงน� ้ำพระธาตุในวันสงกรานต์
31.วัดเวฬุวนาราม (วัดบ้ านเหมือด) : บ.ทึง่ ฝน
ถ.ทุง่ ฝน-อ้ อมกอ ม.8 ต.ทุง่ ฝน อ.ทุง่ ฝน
(ธาตุเจดีย์โบราณ)
32.พระธาตุบ้านเดียม : ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี
สร้ างพร้ อมพระธาตุดอนแก้ วเจดีย์พระพุทธบาท
บัวบก :บนไหล่เข้ าภูพาน ต.เมืองพาน อ.บ้ านผือ
บรรจุพรบรมธาตุสีขาวเงินยวงเจดีย์สงู 40 ม.
มีงานนมัสการช่วงขึ ้น 13-15 ค�่ำ เดือน 3
และวันเพ็ญ เดือน
หนองบัวล�ำภู
33.วัดธาตุหาญเธาว์ : ม.2 บ้ านธาตุ ต.บ้ านขาม
อ.เมือง หนองบัวล�ำภู 39000 (ธาตุเจดีย์
8 เหลี่ยม) สร้ าง พ.ศ.2328

34.วัดมหาชัย (วัดมหาธาตุ
เจดีย์) : บ.หนองบัว
ม.9 ต.ล�ำภู หนองบัวล�ำภู
อ.เมือง 39000
โทร.042-311232
(พระพุทธโบราณ และ
ปรางค์ 2 องค์) เดิมชื่อ
วัดมหาธาตุไตรยะภูมิ
เดิมมี พระธาตุและหอไตร
กลางน� ้ำอายุกว่า 100 ปี
มีหนังสือใบลานเป็ นภาษา
ขอมแต่งเป็ นเรื่ องราว
ไว้ มากมาย
35.วัดบวรนิมิต : บ.น� ้ำพ่น

ม.1 ต.น� ้ำพ่น อ.หนองวัวซอ (มีพระบรมธาตุที่
พระวังคีสะเถระ น�ำมาไว้ ในวิหาร)
สกลนคร
36.พระธาตุนารายณ์เจงเวง : วัดบ้ านธาตุนาเวง
ต.พังขว้ าง อ.เมือง (มีงานบุญฉลองระหว่างวัน
ขึ ้น 11-15 ค�่ำ เดือน 4) บรรจุถ่านเพลิง		
พระอังคาร (กระดูกปนถ่าน) จากพิธีอฏั ฐมีบชู า
พระมหากัสสปะและพระอรหันต์ 500 รูปน�ำมา
สร้ างพร้ อมพระธาตุเชิงชุม สร้ างด้ วยศิลาแลง
สูง 14 เมตร ธาตุดมุ :เป็ นเจดีย์ศลิ าแลงและ
อิฐถือปูนสูง 4 วา บรรจุดมุ จีวรของพระพุทธเจ้ า
อยูท่ ี่วดั พระธาตุดมุ ต.พระธาตุเชิงชุม อ.เมือง
(บางต�ำนานว่าสร้ างคร่อมตรงที่จีวรพระพุทธเจ้ า
ตกหายไป)
37.พระธาตุภเู พ็ก : ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณนิคม
อยูบ่ นภูพาน สร้ างด้ วยศิลาแลง ยังไม่สำ� เร็ จดี
ตรงเชิงเขามีบนั ไดขึ ้นไปสูท่ ี่ตงพระธาตุ
ั้
(อุรังคธาตุ) เรี ยกว่าบันไดแก้ ว
38.พระธาตุวดั ศรี มงคล : ต.บ้ านธาตุ อ.วาริ ชภูมิ
ห่างตัวจังหวัด 65 ก.ม. ฐานเจดีย์เป็ น
พุทธประวัติ พระธาตุองค์เดิมก่อนถูกสร้ าง
ครอบเป็ นศิลาแลง
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39.วัดป่ าสุทธาวาส : เขตเทศบาลเมือง อ.เมือง
มีพระธาตุหลวงปู่ มัน่
กาฬสินธุ์
พระธาตุยาคู (ธาตุใหญ่) ต.หนองแปน
อ.กมลาไสย สูง 8 เมตร มีงานฉลองช่วง
เม.ย-พ.ค
มหาสารคาม
40.กู่มหาธาตุ : ต.เขวา อ.เมือง ก่อด้ วยศิลาแลง
สูง 16 เมตร
41.พระธาตุนาดูน : อ.นาดูน สูง50.50 เมตร
พ.ศ. 2522 ขุดพบพระบรมธาตุสีขาวขุน่
ขนาดเม็ดข้ าวสารหักอยูใ่ นสถูป มีแผ่นสัมฤทธิ์
รูปบัวบานแปดกลีบรองรับอยู่ มีงานนมัสการ
ในเดือน 3
ร้ อยเอ็ด
42.วัดบึงพระลานชัย : 116 ต.ในเมือง อ.เมือง
มีเจดีย์พระธาตุ
43.วัดบูรพาภิราม : ต.ในเมือง อ.เมือง
(เจดีย์พระธาตุ)
44.วัดกลางอุดมเวทย์ :สุขาภิบาล อ.พนมไพร
พระธาตุสจั จะ องค์พระธาตุสจั จะประกอบไปด้ วย ดอกบวั บาน
มีงานบุญบังไฟบวงสรวงองค์
้
พระธาตุชว่ ง
มีกลีบสามกลีบ สูง 1 เมตร อยูร่ อบองค์พระธาตุ องค์พระธาตุมีความ
วิสาขบูชา แรม 1ค�่ำเดือน 7 เป็ นวันจุดบังไฟ
้
33 เมตร มีเศวตฉตั ร 7 ชัน้
้
สูงทังหมด
นครพนม
พระธาตุเรณูนคร
45.วัดพระธาตุพนม 183 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
47.วัดพระธาตุเรณู อยูร่ ะหว่าง ต.เรณู
มีประวัติย้อนไปได้ ถงึ ราวพ.ศ. 8 มีงานไหว้
และ ต.โพนทอง อ.เมืองสูง 35 เมตร
พระธาตุระหว่างวันขึ ้น 10 ค�่ำ เดือน 3 ถึง แรม
48.วัดพระธาตุน้อยศรี บญ
ุ เรื อง : ต.พระกลางทุง่
1 ค�่ำ เดือน 3 (7 วัน 7 คืน) องค์พระปฐมเจดีย์
อ.ธาตุพนม (เป็ นวักเก่าอยูบ่ ริ เวณมรุกขนคร
บรรจุพระบรมธาตุ ส่วนพระอุรังคธาตุ (กระดูก
ห่างจากที่วา่ กลางอ�ำเภอ 7 ก.ม.)
หน้ าอก) 8 องค์ ภายหลังมีผอบบรรจุพระธาตุอีก
49.วัดมรุกขนคร : บ.ดอนนางหงส์ทา่
2 ผอบ ผอบหนึง่ บรรจุ 215 องค์อีกผอบบรรจุ
อ.ธาตุพนม มีพระมหาเจดีย์ ภ.ป.ร.
30 องค์เจดีย์สงู 52 เมตร ตังอยู
้ บ่ นภูก�ำพร้ า
50.พระธาตุศรี คณ
ุ : อ..นาแก ทางหลวง 212
ยอดฉัตรเป็ นทองค�ำหนัก 10 ก.ก. ทองประดับ
แยกเข้ า 223 เจดีย์สงู 8 เมตร
ยอดเจดีย์หนักรวม 110 ก.ก.
51.พระธาตุประสิทธิ์ : อ.นาหว้ า บรรจุ
46.วัดธาตุมหาชัย :วัดโฆษาการาม ต.มหาชัย
พระอุรังคธาตุและดินสังเวชนียสถาน 4 และ
อ.ปลาปาก โทร. 01-4130019 บรรจุอฐั ิ ธาตุ
อรหันตธาตุ 14 องค์ อยูบ่ นเส้ นทางสาย
พระโกณฑัญญะพระโมคคัลลานะ พระสารี บตุ ร
ท่าอุเทน-ศรี สงคราม-บ้ านแพง
พระอานนท์ พระภัสสะ และพระอนุรุทธะ
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52.พระธาตุทา่ อุเทน : ริ มแม่น� ้ำโขง อ.ท่าอุเทน
สูง 66 เมตร บรรจุพระบรมธาตุและอรหันตธาตุ
จากย่างกุ้ง มีงานทุกวันขึ ้น 13 ค�่ำ ถึง แรม 1 ค�่ำ	
เดือน 4
อ�ำนาจเจริ ญ
53.พระมงคลมิ่งเมือง : พุทธอุทยานเขาดาน
พระบาท บรรจุพระบรมธาตุในองค์พระ
ขอนแก่น
54.พระธาตุขามแก่น : วัดเจติยภูมิ บ.ขาม
ต.บ้ านขาม อ.น� ้ำพอง (มีงานสมโภชสักการะ
องค์พระธาตุ ทุกวันเพ็ญ เดือน 6)
เจดีย์สงู 15 เมตร บรรจุพระอังคารธาตุ		
พระพุทธเจ้ า
55.กู่ (ปรางค์ศกั ดิ์สทิ ธิ์) : อยูร่ ะหว่างบ้ านเหล่า
บ้ านโพนทอง บ้ านดอนช้ าง บ้ านหัวบึง บ้ านหว้ า
อายุประมาณ 1000 ปี ตามใบลานวัดบ้ านหว้ า
ั ทนงเป็ นผู้น�ำในการสร้ าง
นัน้ พระครูคณ
มีพระธาตุอยูก่ ลาง มีพระพุทธรูปล้ อมรอบ
ด้ วยศิลาแลง มีงานเทศกาลทุกวันเพ็ญเดือน 5
56.พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์ : วัดหนองแวง
้ ่ 9 เป็ นหอ
เมืองเก่าพระอารามหลวง (ชันที
บรรจุพระบรมวารี ริกธาตุ)
57.พระธาตุเมืองพล : อ.พล
ยโสธร
58.วัดมหาธาตุ : เขตเทศบาลเมืองยโสธร
ถ.วารี ราช เลขที่ 40 ต.ในเมือง อ.เมืองบรรจุ
พระธาตุพรอานนท์ซงึ่ ได้ รับจากเทวทหะ
นคร อินเดีย พ.ศ.1218
59.วัดศรี ธรรมาราม : 1 ถ.วิทยด�ำรง เขตเทศบาล
เมืองยโสธร ต.ในเมือง อ.เมือง
(พระบรมธาตุเจดีย์ศรี โสธร)
60.พระธาตุค�ำบุ : บ.วัดธาตุ มีงานท�ำบุญสรงน� ้ำ	
ทุกเดือน 5
61.พระธาตุตาดทอง (ถาดทอง) : บ.สะเดา
ต.ตาดทอง อ.เมือง
62.วัดพระเสาร์ : ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย

อุบลราชธานี
63.พระธาตุศรี มหาโพธิ์ : วัดหนองบัว ต.แจระแม
อ.เมือง (บนทางไปอ�ำนาจเจริ ญ) เจดีย์ทรง
พุทธคยาบรรจุพระบรมธาตุ พ.ศ.2500
(ได้ จากเชียงแสน ทุง่ จ้ อ)
64.พระธาตุวดั สวนตาล : ต.บ้ านชีทวน
อ.เขื่องใน 34150 สร้ างสมัยพระธาตุพนม
พังลงก่อนพระธาตุพนมพังเพียง 19 วัน จนบัดนี ้
ยังไม่ได้ รับการบูรณะ (ในวันอาสาฬหบูชาวันที่
พระธาตุล้มปรากฏแสงสวางพวยพุง่ ออกมา
ประดุจสายฟ้าแลบเป็ นประกายโดยทัว่ ไป)
ศรี สะเกษ
65.วัดมหาธาตุศรี สะเกษ
66.พระธาตุเรื องรอง : วัดบ้ านสร้ างเรื อง
ม.3 ต.หญ้ าปล้ อง อ.เมือง เจดีย์สงู 43.6 เมตร
้
ดประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ
ชันบนสุ
67.พระธาตุจงั เกา :บ.หนองจังเกา ต.ดินแดง
อ.ไพรบึง เจดีย์สงู 40 เมตร
มุกดาหาร
68.ภูมโนรมย์ : อ.เมือง มีเจดีย์พระธาตุและ
พระพุทธบาท ยอดภูหา่ งจากตัวเมือง 3 ก.ม.
ชัยภูมิ
69.พระธาตุบ้านแก้ ง (พระธาตุบงึ สามหมื่น)
: ม.15 ต.บ้ านแก้ ง อ.ภูเขียว สูง 12 วา มีงาน
นมัสการเดือน 5 ทุกปี เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ
สร้ างราว พ.ศ. 500 บูรณะ พ.ศ. 2101
โดยพระเจ้ าเชษฐาแห่งนครเวียงจันทร์
70.พระธาตุกดุ จอก :บ.ยางน้ อย ม.2
ต.บ้ านเมืองน้ อย อ.เกษตรสมบูรณ์ 31620 ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของที่วา่ การอ�ำเภอ
2 ก.ม. สร้ างราว พุทธศตวรรษที่ 19-20 มีงาน
นมัสการองค์พระธาตุทกุ วันขึ ้น 15 ค�่ำเดือน 5
นครราชสีมา
71.วัดศาลาทอง : ต.หัวทะเล อ.เมือง
พระสัมพุทธเจดีย์ศรี สงิ หนาทบรรจุพระบรมธาตุ
2 องค์ที่ได้ จากเชียงตุง เมื่อ พ.ศ.2496
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72.วัดหน้ าพระธาตุ : ม.1 ต.ตะคุ อ.ปั กธงชัย
73.วัดป่ าสาละวัน : มีบษุ บก 3 องค์ องค์กลาง
บรรจุพระบรมธาตุ องค์ขวาบรรจุอฐั ิ
พระอาจารย์มนั่ องค์ซ้ายบรรจุ
อัฐิพระอาจารย์เสาร์
74.พระพุทธสกลสีมามงคล : หลวงพ่อขาวหรื อ
หลวงพ่อใหญ่หรื อหลวงพ่อดงพญาเย็นอยูบ่ น
เทือกเขาสีเสียด วัดเทพพิทกั ษ์ ปณ
ุ ณาราม
ต.กลางดงอ.ปากช่อง (บรรจุพระบรมธาตุ
ไว้ ในองค์พระ)
75.วัดบ้ านไร่ : บรรจุพระบรมธาตุบนบุษบก
ยอดพระอุโบสถ
เลย
76.พระพุทธรัตนบุรีศรี ชาวเลย
: หลังวัดชลประทานบ้ านท่าแพ อ.เมือง

ริ มทางหลวง 203 เลย-ภูเรื อ-ด่านซ้ ายบรรจุ
พระบรมธาตุใบโพธิ์ และดินจากสังเวชนียสถาน
4 ในองค์พระซึง่ ก่ออิฐถือปูนองค์ใหญ่อยูบ่ น
เขาลูกรัง เมื่อพ.ศ. 2514
77.พระธาตุดนิ แทน : ต.แสงกา อ.นาแห้ ว
มีประเพณีฉลองกลางเดือน 12
78.พระธาตุสจั จะ : อ.ท่าลี่ ไปทางหลวง 201 แยก
เข้ า 2115 สายบ้ านตูบโกย-ท่าลี่องค์พระธาตุ
สูง 33 เมตร คล้ ายพระธาตุพนม
จาก : หนังสือพระบรมธาตุ
เขียนโดย : อ.บริ ภทั ร พิมพ์ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2539
*ขอบคุณภาพประกอบทุกภาพจากอินเตอร์ เน็ต

ในการท�ำสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ นัน้

เราจะรอคอยความพร้อมทุกอย่างก่อนไม่ได้
เพราะความพร้อมต่างๆ ในโลกนีย้ งั ไม่มี มีแต่เรา
ต้องสร้างความพร้อมขึน้ มา
....พระเทพญาณมหามุน.ี ...
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Dhamma TIME
ธรรมะเพือ่ ประชาชน

พระธรรมเทศนาโดย : พระเทพญาณมหามุนี

ปฏาจาราภิกษุณเี ถรี

เราเกิดมาเพื่อสร้ างบารมี สร้ างความดีไป
จนกว่าบุญบารมีของเราจะมากพอ ที่จะเป็ นเครื่ อง
สนับสนุนให้ เราได้ บรรลุมรรคผลนิพพาน เช่นเดียว
กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ในสมัยที่ยงั เป็ น
พระบรมโพธิสตั ว์อยู่
เมื่อเกิดมาในโลกมนุษย์
พระองค์ก็ท�ำแต่ความดี สร้ างความดีอย่างไม่หยุด
ยัง้ ไปจนกระทัง่ หมดอายุขยั และตลอดระยะเวลา
นัน้ พระองค์ไม่เคยละเลยการฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่ง
ด้ วยการเจริ ญภาวนา ทรงท�ำอย่างนี ้ทุกภพทุกชาติ
จนบารมีของพระองค์เต็มเปี่ ยมบริ บรู ณ์ ได้ ตรัสรู้
เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า และเป็ นบรมครู
ของโลก
พระบรมศาสดาทรงเปรี ยบชีวิตของสรรพสัตว์
ทังหลายว่
้
า
“หยาดน� ำ้ ค้ า งบนปลายยอดหญ้ า ยามต้ อ ง
แสงอาทิตย์อทุ ยั ย่อมเหือดแห้ งหายไป ตังอยู
้ ไ่ ม่
นาน ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทงหลาย
ั้
ย่อมถูกความแก่
ความเจ็บ และความตาย เผาผลาญไป ตังอยู
้ ไ่ ม่
นาน ฉันนัน”
้
ชีวิตของสรรพสัตว์ทงหลายในโลกนี
ั้
้ ล้ วนมี
ความตายเป็ นที่สดุ ไม่มีใครเลยที่จะเอาชนะพญา
มัจจุราชได้ พอแรกลืมตาขึ ้นดูโลก ชีวิตก็บา่ ยหน้ า
ไปหามฤตยู เหมือนพระอาทิตย์เมื่อโผล่พ้นขอบฟ้า
และมุง่ หน้ าสูอ่ สั ดง แต่ความสันยาวของชี
้
วิตแต่ละ
คนนันไม่
้ เท่ากัน เพราะความตายไม่มีเครื่ องหมาย
ไม่มีสญ
ั ญาณบ่งบอกหรื อตักเตือนว่า ชีวิตเราจะ
ดับลงในวันใด
เหมือนดวงประทีปตังอยู
้ ก่ ลาง
สายลม บางคนจบชีวิตลงในวัยเด็ก บางคนจบ
ชีวิตลงในวัยหนุม่ สาว บางคนจบชีวิตในวัยชรา

เพราะฉะนัน้ เราจึงต้ องหมัน่ เตือนสติตวั เรา
เองบ่อยๆ เพื่อความเป็ นผู้ไม่ประมาทในชีวิต จง
มองสังขารร่างกาย เหมือนหยาดน� ้ำค้ างบนปลาย
ยอดหญ้ าที่ตงอยู
ั ้ ไ่ ด้ ไม่นาน
ในไม่ช้าก็ต้อง
เหือดแห้ งไป ชีวิตเราต้ องเสื่อมสลายไปในที่สดุ เช่น
นัน้ เราเองก็ยงั ไม่ร้ ูวา่ ความตายจะมาถึงเราเมื่อไร
เพราะชีวิตนี ้เป็ นของน้ อยนิด ควรรี บเร่งท�ำความ
เพียรสร้ างความดีสงั่ สมบารมียิ่งๆ ขึ ้นไป แล้ วชีวิต
ของเราจะปลอดภัย แม้ ประสบทุกข์อนั ใหญ่หลวง
จะผ่านพ้ นไปได้ ด้วยบารมีที่สงั่ สมมาอย่างดีแล้ ว
* ในสมัยพุทธกาล มีลกู สาวเศรษฐี คนหนึง่ ใน
เมืองสาวัตถี มีรูปร่างสวยงามมาก พ่อแม่เลี ้ยงดู
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เป็ นอย่างดี ให้ อยูบ่ นปราสาทชันที
้ ่ ๗ มดไม่ให้ ไต่ ไร
ไม่ให้ ตอม ต่อมานางไปชอบพอกับคนใช้ ของตัวเอง
แล้ วพากันหนีออกจากบ้ านไปอยูใ่ นป่ า ไม่นานก็ตงั ้
ครรภ์ ในสมัยโบราณ ธรรมเนียมของผู้ที่จะคลอด
บุตรต้ องกลับมาคลอดที่บ้าน นางจึงบอกกับสามี
ว่าจะขอกลับไปคลอดที่บ้านของนาง แต่สามีไม่
ยอมเพราะกลัวจะถูกพ่อของนางลงโทษ
เช้ าวันหนึง่ นางจึงตัดสินใจหลบหนีสามี เดิน
ทางกลับบ้ านเกิดของตัวเอง และได้ คลอดบุตร
ระหว่างทาง พอสามีทราบก็รีบตามไป พบว่านาง
คลอดบุตรแล้ ว จึงพากันเดินทางกลับไปที่บ้านใน
ป่ าดังเดิม อยูม่ าไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ท�ำนอง
เดียวกันอีก แต่ทว่าเหตุการณ์ครัง้ ที่สองนี ้ เป็ น
เหตุการณ์ที่พลิกชีวิตของลูกสาวเศรษฐี นางตัง้
ครรภ์อีกครัง้ หนึง่ เมื่อครรภ์แก่แล้ วก็พาลูกชายหลบ
หนีสามีเพื่อจะกลับบ้ านเกิดอีก ฝ่ ายสามีเมื่อทราบ
ว่าภรรยาหนีออกจากบ้ าน ก็ได้ ตดิ ตามไปจนทัน
้ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ฝนฟ้าได้
คืนนันได้
ตกกระหนํ่า ประจวบเหมาะกับนางเจ็บท้ องใกล้ จะ
คลอด จึงให้ สามีไปแสวงหากิ่งไม้ ใบไม้ มาท�ำที่
ก�ำบังฝน เมื่อสามีถือมีดเดินไปเพื่อตัดกิ่งไม้ ไปถึง
จอมปลวกแห่งหนึง่ ซึง่ เป็ นที่อยูข่ องงูพิษ งูพิษจึง
เลื ้อยปราดออกมาฉกสามีของนาง
ซึง่ มัวแต่
สาละวนกับกิ่งไม้ อยู่ ล้ มลงตายในที่นนเอง
ั้
ธิดาเศรษฐี เจ็บครรภ์อย่างหนัก มองหาสามีก็
ไม่เห็น ในที่สดุ ก็คลอดบุตรชายออกมาอีกคนหนึง่
ขณะเดียวกันฝนก็เทกระหนํ่า เด็กทัง้ ๒ คนก็สง่
เสียงร้ องไห้ กนั จ้ าละหวัน่
ท่ามกลางสายฝนที่
โปรยปรายอยูน่ นั ้ นางได้ คกุ เข่าแล้ วค� ้ำมือทัง้ ๒
ข้ างกับพื ้นดิน ก�ำบังฝนให้ ลกู ทังสองคนพ้
้
นจาก
สายฝนไปได้ บ้าง จนถึงรุ่งเช้ า จึงได้ พาลูกทังสอง
้
ระหกระเหินไปตามหาสามี ได้ พบศพสามีนอนคว�่ำ
หน้ าอยูท่ ี่จอมปลวก ก็ได้ แต่เสียใจร้ องห่มร้ องไห้
คิดถึงสามี

ขณะที่ใจยังไม่คลายโศก นางได้ ออกเดินทาง
เพื่อจะกลับไปบ้ านเกิด จึงจูงลูกชายคนโต และอุ้ม
ลูกชายคนเล็กที่ยงั เป็ นทารกอยู่ไปจนถึงฝั่ งแม่น� ้ำ
พาลูกข้ ามไปทีละคน อุ้มลูกคนเล็กเดินฝ่ ากระแส
น� ้ำไปวางบนใบไม้ ที่ริมฝั่ งตรงกันข้ าม แล้ วเดินกลับ
มาเพื่อจะรับลูกอีกคนหนึง่ เมื่อเดินฝ่ ากระแสน� ้ำไป
ได้ ครึ่งทาง มีเหยี่ยวตัวหนึง่ เห็นทารกตัวแดงๆ คิด
ว่าเป็ นชิ ้นเนื ้อ เลยโผลงมาโฉบเอาทารก นางตกใจ
เป็ นอย่างยิ่ง จึงร้ องตะโกน และปรบมือขับไล่ด้วย
เสียงอันดัง ลูกชายคนโตเห็นอาการของนาง นึกว่า
แม่กวักมือเรี ยกเลยเดินลงมาในแม่น� ้ำ ถูกกระแส
น� ้ำพัดหายวับไปในทันที
นางเห็นลูกน้ อยทัง้ สองหายไปต่อหน้ าต่อตา
จึงร้ องไห้ คร�่ ำครวญอย่างสุดแสนทรมาน ในที่สดุ
นางได้ รวบรวมเรี่ ยวแรงที่มีอยู่ ตะเกียกตะกายไป
หาพ่อแม่ เมื่อเดินไปถึงบ้ านจึงทราบข่าวว่า บ้ านตัว
เองถูกไฟไหม้ เพราะฟ้าผ่าเมื่อคืนนี ้ พ่อแม่และพี่
ชายเสียชีวิตทังหมด
้
๓ คน นางสูญเสียบุคคลผู้เป็ น
ที่รักพร้ อมๆ กันถึง ๖ คนในเวลาคืนเดียว จึงเสียใจ
จนไม่สามารถจะตังสติ
้ อยูไ่ ด้ กลายเป็ นหญิงเสีย
สติในตอนนัน้ จากนันนางเที
้
่ยวเดินคร�่ ำครวญหาผู้
ที่ตายไปแล้ วเหล่านัน้ ด้ วยอาการกระเซอะกระเซิง
จนผ้ าผ่อนหลุดจากร่างกาย
แต่ธิดาเศรษฐี ผ้ นู ี ้ จะไม่พบกับทุกข์โศกที่
สาหัสไปกว่านี ้อีกแล้ ว
เพราะบุญในอดีตที่เคย
สัง่ สมไว้ พร้ อมกับความตังใจปรารถนาเป็
้
นพระ
อรหันตสาวิกาผู้เลิศรูปหนึง่
น�ำพาให้ นางได้ ไป
พบพระบรมศาสดา ในขณะที่ทรงแสดงธรรมอยูไ่ ด้
ทอดพระเนตรเห็ น นางเข้ า มาในข่ า ยพระญาณ
ขณะนัน้ เองนางได้ เดินตรงมายังเชตวันมหาวิหาร
แหวกฝูงชนเข้ ามายังที่แสดงธรรม มหาชนเห็นนาง
ผู้เสียสติเดินเข้ ามาใกล้ ก็พากันขับไล่ แต่พระบรม
ศาสดาตรัสห้ าม แล้ วบอกให้ นางเข้ ามาใกล้ ๆ
นางตรงเข้ ามาหาพระบรมศาสดา
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ซึง่ ก�ำลัง
๔๓

แสดงธรรมให้ มหาชนรับฟั งกันอยู่ เข้ าไปนัง่ คุกเข่า
ร�่ ำไห้ ณ ที่นนั ้ พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า “ดูก่อนน้ อง
หญิง เธอจงกลับได้ สติเถิด” ด้ วยพุทธานุภาพ นาง
จึงกลับได้ สติขึ ้นมาอีกครัง้ หนึง่ จึงเกิดความละอาย
ที่ตวั เองไม่มีเสื ้อผ้ าอาภรณ์สวมใส่ สาธุชนผู้ใจบุญ
ท่านหนึง่ ได้ โยนผ้ าขาวให้ นางห่มเพื่อป้องกันความ
ละอาย ความโศกค่อยๆ มลายหายไปจากใจของ
นาง พระบรมศาสดาตรัสเทศนาสัง่ สอนให้ นาง
พิจารณาเห็นความเป็ นจริ งของชีวิต นางค่อยๆ
ไตร่ตรองตามกระแสพระธรรมเทศนา เนื่องจาก
นางเป็ นผู้มีบญ
ุ เก่าที่สงั่ สมมาดีแล้ ว พอจบพระธรรมเทศนาก็ได้ บรรลุธรรมเป็ นพระโสดาบัน และ
ได้ ขอบวชเป็ นภิกษุณี ตังแต่
้ วนั นันเป็
้ นต้ นมา นาง
จึงได้ ชื่อว่า “ปฏาจารา” ซึง่ หมายถึง ผู้มีความ
ประพฤติกลับคืนมาดังเดิม
วันหนึง่ นางปฏาจาราภิกษุณี ถือเอาน� ้ำล้ าง
เท้ าราดลงบนพื ้นดิน พอราดครัง้ แรกน� ้ำไหลไปได้
นิดหน่อย และซึมหายไป ราดครัง้ ที่สองน� ้ำไหลไป
ไกลกว่าครัง้ แรก ราดครัง้ ที่ ๓ น� ้ำไหลไปไกลกว่าทัง้
๒ ครัง้ ปฏาจาราภิกษุณีถือเอาน� ้ำนันเป็
้ นอารมณ์
พิจารณาว่า
“เหล่าสัตว์นี ้ย่อมตายในปฐมวัย
เหมือนน� ้ำที่เราราดไปครัง้ แรก ตายในมัชฌิมวัย
เหมือนน� ้ำที่เราราดครัง้ ที่สอง
ตายในปั จฉิมวัย
เหมือนน� ้ำที่เราราดไปครัง้ ที่สาม”
พระบรมศาสดาประทับนัง่ ที่พระคันธกุฏี แผ่
รัศมีไปเหมือนกับปรากฏอยูเ่ บื ้องหน้ า ตรัสว่า “เป็ น
อย่างนันแล
้ ปฏาจารา การมีชีวิตอยูเ่ พียงวันเดียว
หรื อขณะเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ ้น และความ
เสื่อมไปของขันธ์ ๕ ประเสริ ฐกว่าการมีชีวิตอยูถ่ งึ
๑๐๐ ปี ของผู้ไม่เห็นความเกิด และความเสื่อมของ
ขันธ์ ๕” นางปฏาจาราภิกษุณีได้ พิจารณาธรรม
ตามค�ำสอนของพระพุทธองค์ไปตามล�ำดับ ใจหยุด
นิ่งที่ศนู ย์กลางกายได้ ถกู ส่วน จึงด�ำเนินจิตเข้ าไปสู่
ภายใน สุดท้ ายก็ได้ บรรลุกายธรรมอรหัต เป็ นพระอรหันต์เถรี ในขณะนันเอง
้
ต่อมาภายหลังพระพุทธ
๔๔

องค์ทรงแต่งตังให้
้ นางเป็ นภิกษุณี ผู้เลิศในด้ านทรง
จ�ำพระวินยั
จะเห็นว่า จุดหักเหของชีวิตนัน้ หากเราได้ ใช้
ปั ญญาพิจารณา แล้ วตัดสินใจให้ ถกู ต้ อง ชีวิตนัน้
จะผ่านพ้ นห้ วงทุกข์ไปได้ ชีวิตของเรานันเปราะบาง
้
ยิ่งนัก หายใจออกไม่หายใจเข้ าก็ตาย หายใจเข้ าไม่
หายใจออกก็ตาย แม้ จะพยายามประคับประคอง
อย่างดีเพียงใด ก็อยูไ่ ด้ ไม่นานก็ต้องแก่ ต้ องเจ็บ
และต้ องตายในที่สดุ
ชีวิตเราจึงตังอยู
้ ไ่ ด้ ไม่นาน
เหมือนหยาดน� ้ำค้ างบนปลายยอดหญ้ า เมื่อต้ อง
แสงพระอาทิตย์ยามเช้ า ก็ต้องเหือดแห้ งหายไป
อย่างรวดเร็ ว
ตามธรรมดาสังขารร่างกายของคนเรา เกิด
ดับอยูต่ ลอดเวลา แต่เนื่องจากสืบต่อกันรวดเร็ ว
มาก เราจึงไม่คอ่ ยรู้ถงึ การเกิดดับ และมองเห็นว่า
เป็ นของเที่ยงจีรังยัง่ ยืน เพราะสันตติคือ ความสืบ
ต่อไม่ขาดสายมาบดบัง รักษารูปลักษณ์ไว้ ท�ำให้
เกิดความประมาทลุม่ หลงในวัยและชีวิต กว่าจะรู้
ว่าสังขารเสื่อมถอยลงไปแล้ ว ชีวิตก็ยา่ งเข้ าสูว่ ยั
ชรา ไร้ เรี่ ยวแรงแล้ ว ครัน้ พอจะหันกลับมาท�ำความ
ดี มาสร้ างบุญบารมีให้ เต็มที่เหมือนเมื่อยังเป็ น
หนุม่ เป็ นสาวอยูก่ ็ไม่ได้ เสียแล้ ว
การจะเห็นสังขารได้ ตามความเป็ นจริ ง ต้ อง
ท�ำใจให้ หยุดนิ่งที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ ๗ นี่แหละ
หยุดให้ สนิทจนเห็นกายในกายเข้ าไปเรื่ อยๆ ตังแต่
้
กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายพรหม กายอรูป
พรหม จนถึงกายธรรม เข้ าถึงพระธรรมกายได้
เมื่อไร อาศัยธรรมจักษุคือตาธรรมกายนัน้ มองเห็น
สังขารทังปวงว่
้
า เป็ นของไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ และเป็ น
อนัตตา ยังตกอยูใ่ นกฎของไตรลักษณ์
การเห็นความไม่เที่ยง
ความเกิดดับของ
สังขาร และสิง่ ทังปวงตามความเป็
้
นจริ งนี ้ ท�ำให้
เกิดนิพพิทาคือ ความเบื่อหน่าย เมื่อเบื่อหน่ายย่อม

www.kalyanamitra.org

คลายก�ำหนัด คลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตน
ภายนอก แล้ วมุง่ เข้ าสูค่ วามสงบคือ ใจหยุดใจนิ่ง
เข้ าถึงตัวตนภายในคือ กายธรรม ซึง่ เป็ นที่พงึ่ ที่
ระลึกอันแท้ จริ ง ที่เราควรเอาใจใส่ เพราะจะเป็ น
ทางไปสูค่ วามดับทุกข์ได้ ในที่สดุ
เมื่อรู้อย่างนี ้แล้ ว เราจึงไม่ควรประมาท ให้
หมัน่ ปฏิบตั ธิ รรมกันอย่างสมํ่าเสมอทุกๆ วัน อย่า
ได้ ขาด ฝึ กใจให้ หยุดนิ่ง ให้ ตดิ เป็ นนิสยั ไม่วา่ จะมี

ภารกิจมากน้ อยเพียงใดก็ตาม เราจะไม่เอาภารกิจ
เหล่านันมาเป็
้
นข้ ออ้ าง ท�ำให้ เราเสียโอกาสในการ
เข้ าถึงธรรม เพราะฉะนัน้ หมัน่ ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่ง
ตลอดเวลา
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๓๓ หน้ า ๒๔

บทสวดธรรมกายานุสติกถา

สัพพัง ชิตงั เม 		
นบธรรมกายใส 			
อสงไขยหลายล้ านโกฏิ 		
เชื่อมกายพุทธญาณ 		
กายธรรมงดงามนัก
สรรพางค์สง่าสม 			
เกตุบวั ตูมใสเด่น 			
รู้แจ้ งทังโลกา
้
			
กลางกาย ณ ฐานเจ็ด
หยุดใจในบัดดล 			
กายธรรมผุดเป็ นสาย 		
อูแ่ ห่งทะเลบุญ 			
กายธรรมเป็ นธรรมขันธ์
เป็ นอัตตาแหล่งสราญ 		
รวมแปดหมื่นสี่พนั 			
จรณะพร้ อมวิชชา 			
สมบัติพระจักรพรรดิ
มณีทิพย์ทว่ มพิมาน 		
เมื่อเทียบธรรมรส 			
ดังธุลีในนขา 			
ด้ วยเดชะสรรเสริ ญ
ขอพรพระธรรมกาย 		
รู้แจ้ งวิชชาเลิศ 			
ทิพย์ธรรมทัว่ แดนดล 		
โลกียอริ ยทรัพย์ 		
ติดกลางดวงธรรมา 		
เปี่ ยมด้ วยบุญฤทธิ์ 			
เป็ นสมุจเฉทประหาณ 		

พละเดชะจอมไตร
สถิตในนฤพาน
รังสิโชตนาการ
กลัน่ แก้ โลกพ้ นโศกตรม
วรลักษโณดม
มหาบุรุษทังกายา
้
กายดัง่ เช่นเพชรโสภา
สถิตอยูท่ กุ ผู้คน
ทางส�ำเร็จอริ ยผล
กลางกมลละไมละมุน
แผ่ขยายพระพุทธคุณ
ยากจะหาใดเปรี ยบปาน
มิแปรผันนิรันดร์ กาล
ที่ระลึกและพึง่ พา
ธรรมขันธ์อภิญญา
ปฏิสมั ภิทาญาณ
ไม่ถ้วนรัตน์มหาศาล
แดนสราญผองเทวา
สุขทังหมดสามโลกา
้
บ่ปานเทียบพระธรรมกาย
สุเจริ ญมิเสื่อมคลาย
แผ่ขยายกลางใจชน
ให้ ประเสริ ฐด้ วยมรรคผล
ตามป้องปกดังแก้ วตา
คณานับทุกชีวา
ประสบสุขทุกกัลป์กาล
กลัน่ พิชิตพญามาร
บรรลุถงึ ที่สดุ ธรรม ฯ
www.kalyanamitra.org
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Dhamma TIME
เรียบเรียงจากรายการนานาเทศนา
โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ธรรมะ

ในการท�ำงานเพื่อมวลชน

ผู้น�ำครอบครัว ผู้น�ำ
ชุมชน
ไปจนถึงผู้น�ำ
ประเทศ ทุกองค์กรในโลก
ใบนี ้ไม่อาจขาดผู้น�ำ การ
ท� ำ งานเพื่ อ ประโยชน์ สุข
ส่วนรวมของผู้คนจะต้ อง
อาศัยหลักธรรมในข้ อใด
เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ
หลั ก โอวาทปาฏิ โมกข์ พระพุทธเจ้ าประชุม
พระอรหันต์ 1,250 รูป
แล้ วประทานโอวาทปาฎิโมกข์ในวันมาฆบูชาหลัง
ตรัสรู้ธรรมได้ 9 เดือน และเผยแพร่พระพุทธศาสนา

หลักโอวาทปาฏิโมกข์
แบ่งเป็น 3 หมวด 12 ข้อ

ท�ำร้ ายใคร และมีปัญหาอะไรเกิดขึ ้นมาเราจะไม่
แก้ ปัญหาโดยการฆ่า
เราอย่าอาความโกรธมา
ครอบง�ำจิตใจเราเป็ นอันขาด
หมวด 2 เนื ้อหาในการสอน

หมวด
1 หลักย� ้ำประจ�ำใจ
1.ความอดทนความทนทานเป็ นตบะ อย่างยิ่ง
จะมีเรื่ องที่ไม่ได้ อย่างใจมาก ต้ องอดทน
2.พระพุทธเจ้ าทัง้ หลายตรัสว่าพระ-นิพพาน
เป็ นเยี่ยม ตอกย� ้ำเป้าหมายในการท�ำงานเสมอว่า
เพื่อความผาสุกสงบร่มเย็นของมวลชน จะมีใครมา
ยัว่ มากลัน่ แกล้ ง หรื อมีอะไรมาล่อให้ หลง ก็ไม่หลง
ออกนอกทาง เราจะต้ องตังเป
้ ้ าตัวเองเสมอ ถ้ าเป้า
นี ้ไม่ชดั เมื่อไรมันพร้ อมที่จะเลี ้ยวข้ างทางเสมอ
3.บรรพชิ ตผู้ฆ่าเบี ยดเบี ยนสัตว์ อื่นไม่ชื่อว่า
เป็ นสมณะเลย ตอกย� ้ำใจเสมอว่า เราต้ องไม่ให้
ความโกรธ ขุน่ เคืองครอบง�ำใจจนคิดเบียดเบียน

1.การไม่ท�ำบาปทังปวง
้
อย่าท�ำบาปท�ำใน
สิง่ ที่ดี
2.การบ�ำเพ็ญกุศลให้ ถงึ พร้ อม อภิบาลคนดี
ส่งเสริ มเศรษฐกิจ ความเจริ ญของบ้ านเมือง ก็คือ
ส่งเสริ มคนดี
3. การท�ำจิตของตนให้ ผอ่ งแผ้ ว อยูใ่ นศีลใน
ธรรมและส่งเสริ มศีลธรรม
หมวด 3 หลักปฏิบตั ติ นของผู้ท�ำงาน
1. การไม่เข้ าไปว่าร้ ายกัน แม้ เค้ าไม่ดีกบั เรา
ก็ตาม อย่าร้ ายมาแล้ วร้ ายกลับ เพราะมันจะท�ำให้
เราร้ อน
2.การไม่เข้ าไปท�ำร้ ายกัน
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3.การส�ำรวมพระปาฏิโมกข์ ระมัดระวังการ
ประพฤติปฏิบตั ิของเราให้ ดี ส�ำรวจตัวเรา อย่าให้ มี
ข้ อบกพร่อง จุดอ่อน แต่เน้ นการปรับปรุงตนเอง
อย่าให้ ใครโจมตี
4.การเป็ นผู้ร้ ูประมาณในโภชนาหาร ไม่เอา
ลาภที่ไม่ควรจะได้ หรื อได้ มาแบบไม่ชอบ ถ้ าเราเอา
มันจะมีเรื่ องปวดหัวเข้ ามาเยอะ ท�ำงานในคนหมู่
มากมีประโยชน์ตา่ งๆ ขึ ้นมามากมายเพราะฉะนัน้
ลาภที่ได้ มาโดยไม่ชอบเราไม่เอา
5.การนอนการนัง่ อันสงัด มีเวลาอยูน่ ิ่งๆ กับ
ตัวเอง ไม่หลงไปในกระแสรอบตัว และหาโอกาส
อยูใ่ นสิง่ แวดล้ อมที่ท�ำให้ สงบใจ ท�ำในสิง่ ที่เป็ น
ประโยชน์
หาสิง่ แวดล้ อมที่ท�ำให้ เราสงบจิตใจ
เพราะคนเรายังไม่หมดกิเลส เราอยูใ่ นสิง่ แวดล้ อม
ที่มนั ร้ อน มันก็ไม่ไหว
6. การประกอบความเพียรในอธิจิต หมัน่ นัง่
สมาธิ ด้ วยการหาเวลานัง่ สมาธิอยูส่ ม�่ำเสมอ สอน
คนอื่นแล้ วอย่าลืมสอนตนเองท�ำประโยชน์เพื่อคน
อื่นแล้ วอย่าลืมท�ำประโยชน์เพื่อตน
(สุขภาพ
ครอบครัว ฯลฯ )

ในที่นี ้แต่ละคนต้ องท�ำงานกับคนหมู่ใหญ่ทงั ้
นันล่
้ ะและต้ องใช้ หลักธรรมนี ้ด้ วยกันทังนั
้ น้ มาก
บ้ า งน้ อ ยบ้ า งแล้ ว แต่ ภ าระความรั บ ผิ ด ชอบของ
แต่ละคน
ดั ้ง นั ้น ด� ำ เ นิ น ชี วิ ต ไ ป ต า ม แ น ว ท า ง ที่
พระพุทธเจ้ าให้ ไว้ แล้ วเราจะท�ำงานที่เกี่ยวข้ องกับ
คนหมู่ใหญ่ได้ อย่างสบายใจงานก็ส�ำเร็ จเราเองก็มี
ความสุข
และเราสามารถน�ำหมูน่ �ำคณะไปสู่
เป้าหมายที่พงึ ปรารถนาได้
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ติ ดต่อสอบถามโทร.02-831-1774
www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
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