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ขาวบุญตางประเทศ

ข่าว DMC NEWS ประจ�าวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เวียดนามจัดงาน

วิสาขบูชา ประจ�าป 2557
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และ
คณะได้ เดินทางไปร่วมงานดังกล่าวด้ วย
ทังนี
้ ้พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรมสุธัมโม) เจ้ าอาวาสวัดธรรมกายนครซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย เป็ นผู้แทนอ่านสาส์น
ของฯพณฯ โทนี่ แอปบ็อท นายกรัฐมนตรี
ประเทศออสเตรเลีย ถึงชาวพุทธทัว่ โลก โดย
มี ใ จความส� า คัญ ว่ า พระพุท ธศาสนานัน้ มี
บทบาทส� า คัญ ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวพุท ธใน
ประเทศออสเตรเลีย ทางรัฐบาลเองก็ยินดีที่
จะให้ การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของชาว
พุทธ และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการจัดงานวัน
วิสาขบูชาที่ประเทศเวียดนามในครัง้ นี ้ ชาว
พุทธจากออสเตรเลียจะมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
และความรู้ทงในด้
ั ้ าน
วัฒนธรรมและด้ านวิชาการกับผู้น�าชาวพุทธ
ทัว่ โลก

รองเจ้ าอาวาสวัดพระธรรมกาย ร่วมงานวัน
วิสาขบูชา วันส�าคัญของโลก ประจ�าปี พุทธศักราช
2557 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็ นเจ้ าภาพ
จัดงานวันวิสาขบูชา วันส�าคัญสากลของโลก ใน
ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 พฤษภาคม ท่านมา ณ วัด
ไบดินห์ โดยมีผ้ นู �าองค์กรพุทธต่างๆ จากหลาย
ประเทศทัว่ โลกกว่า 85 ประเทศเข้ าร่วมงานในครัง้
นี ้กว่า 10,000 รูป/คน ในการนี ้พระราชภาวนา จารย์ รองเจ้ าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมั โม) ใน
ฐานะประธานสหพัน ธ์ พุท ธศาสนาแห่ ง ประเทศ
ออสเตรเลีย นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธาน

นอกจากนี ้กัลยาณมิตรณัฐปิ ยา สาระด�า จาก
สถาบันวิจยั นานาชาติธรรมชัย ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ (DIRI) นักศึกษาปริ ญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยโคตมะ บุดด้ า ประเทศอินเดีย ก็ได้
ร่ วมน�าเสนอผลงานวิจยั ในเวทีสมั มนาวิชาการใน
หัวข้ อเรื่ อง “มุมมองของชาวพุทธต่อเป้าหมายการ
พัฒนาสหัสวรรษของสหประชาชาติ” ซึง่ แบ่งเป็ น 6
หัวข้ อย่อยในการสัมมนา โดยมีนกั วิชาการจาก
ประเทศต่า งๆเข้ า ร่ ว มเสนอผลงานวิ จัย มากกว่า
100 ท่าน ร่วมสัมมนาเรื่ อง “บทบาทของพระพุทธ
ศ า ส น า ต่ อ ก า ร พั ฒ น า แ บ บ ยั่ ง ยื น แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสังคม” ซึง่ ได้ รับความสนใจจากผู้น�า
ชาวพุทธในเวทีสมั มนาวิชาการในครัง้ นี ้อีกด้ วย
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ขาวบุญตางประเทศ

ข่าว DMC NEWS ประจ�าวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วัดพระธรรมกายลอนดอน

วิสาขบูชา ประจําป 2557

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ จัดพิธีจุดโคมประทีป เพื�อถวาย
เป็ นพุทธบูชา เนื�องในวันวิสาขบูชา
ภายในงานประธานสงฆ์ จุด ธู ป เที ย น
บูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่สาธุชนผู้มีบญ
ุ ทุก
ท่านจะได้ ร่วมพิธีกล่าวค�าอาราธนาศีล และ
พิธีกล่าวค�าถวายโคมประทีป
โดยมี
กัลยาณมิตรโชยลัดดา โฮวล์คิ่น และ
กัลยาณมิตรสายชล กระจ่างวงศ์ เป็ นผู้น�า
กล่าวค�าถวาย ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ ร่วมกัน
ถวายโคมประทีปแด่คณะสงฆ์
จากนันประธานสงฆ์
้
ได้ จดุ ไฟฤกษ์ บชู า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ก่อนที่คณะเจ้ าภาพผู้
มี บุ ญ ทุ ก ท่ า นจะได้ พร้ อมใจกั น จุ ด โคม
ประทีปโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ต่อมาคณะสงฆ์
ได้ น�าสาธุชนเวียนประทักษิ ณรอบอุโบสถวัด
พระธรรมกายลอนดอน จากนันเป็
้ นพิธีกล่าว
ค�าถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทาน โดยมีกลั ยาณมิตร
อโณทัย ติรธรรมเจริ ญ เป็ นผู้น�ากล่าวค�าถวาย ต่อ
มาเป็ นพิธีกล่าวค�าขอขมาลาบวชของกัลยาณมิตร
แอนโทนี่ ดีอามาโต้ โดยจะบรรพชาอุปสมบท ณ

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม ในวัน
ที่ 25 พฤษภาคมนี ้ ซึง่ พิธีกรรมตลอดทังวั
้ นสร้ าง
ความปลื ้มปี ติแก่ทกุ ท่านเป็ นอย่างยิ่ง

๕

www.kalyanamitra.org

Dhamma TIME
ขาวประชาสัมพันธ

โครงการดวงตะวันสันติภาพ

เปดรับสมัคร รุ่นที่

The Sun of peace
Chance to change the world

8

โครงการดวงตะวันสันติภาพ
เปดรับสมัคร รุ่นที่ 8
ระยะเวลาโครงการ อบรมพื ้นฐาน 1 ปี ตังแต่
้
วันที่ 22 มิถนุ ายน 2557 - 21 มิถนุ ายน 2558

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็ นชายจริ ง หญิงแท้ โสด อายุไม่เกิน 30 ปี มี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผ่านการอบรมธรรม
ทายาทชาย, หญิง หรื อสมาธิแก้ ว สามารถรักษา
ศีล 8 ได้ ตลอดการอบรม

หลักฐานการสมัคร
หนังสือรับรองผลการศึกษาในระดับปริ ญญา
ตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ รูปสีขนาด 2x2 นิ ้ว
2 ใบ ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และ ส�าเนา
ทะเบียนบ้ าน 1 ชุด

การสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร,ระเบียบการ ได้ ที่
www.sunofpeace.org
2. กรอกใบสมัคร ส่งมาที่ info@sunofpeace.org
สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 11, 18 และ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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ดวงตะวนั สันติภาพ ฝกตน ฝกใจ ฝกนิสยั ฝกภาษา
เราคือรุงอรุณแหงการเปลี่ยนแปลงโลก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 198
โทร.089-697-6280, 081-303-2843, 094-924-0
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทุกวันอาทิตย์
ที่เสา (M26) สภาธรรมกายสากล เวลา 8.30 น. – 16.00 น.

๗

www.kalyanamitra.org

Dhamma TIME

ประมวลภาพธุดงคธรรมชัย

ธุดงคอญ
ั เชิญพระบรมธาตุ

ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย
ฉลองวิสาขบูชาโลก
ธุดงคธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ
จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

ในวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยพระสงฆทั่วประเทศ จํานวน 1,000 รูป

ประจําวันที่ 7 พ.ค. 2557
จากวัดสุวรรณดาราราม - วัดพระศรีสรรเพชญ จ.พระนครศรีอยุธยา
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สะเทือนโลก สาธุชนแห่ต้อนรับคณะพระธุดงค์ทา่ มกลางฝนกระหน�่ำ
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ฮือฮา..เจอหมูบานศีล 5
หมูบ
 า นศีล ๕ นับหมืน่ ครัวไมกนิ เนือ้ สัตว
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. พระธรรม
คุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร)
เ จ้ า อ า ว า ส วั ด ป ทุ ม ค ง ค า
ราชวรวิหาร รองเจ้ าคณะภาค 7
(เชียงใหม่ ล�าพูน แม่ฮอ่ งสอน)
กล่าวว่า จากการที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุ�ฺโญ) ผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่สมเด็จ
พระสังฆราช มีนโยบายให้ คณะ
ส ง ฆ์ ด� า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร
หมูบ่ ้ านศีล 5 เพื่อส่งเสริ มให้ คน
ไทยได้ ปฏิบตั ศิ ีล 5 อย่างจริ งจัง
เ นื่ อ ง จ า ก ทุ ก วั น นี ้ สั ง ค ม
ประชาชนขาดศีลธรรม และเกิด
ความแตกแยกนัน้
จากการลงพื ้นที่ตรวจเยี่ยม
หน่วยอบรมประชาชน ประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ที่
จ.ล�าพูนและแม่ฮอ่ งสอน และตรวจเยี่ยมชุมชนร่วม
กับพระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงชัย สุวณฺณสิริ ) เจ้ า
อาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้ า
คณะภาค 7 เมื่อช่วงปลายเดือนเม.ย.ที่ผา่ นมา ได้
พบ หมูบ่ ้ านที่นา่ สนใจ คือ หมูบ่ ้ านในต�าบล
นาทราย จ�านวน 10 หมูบ่ ้ าน รวมกว่า 10,000
หลังคาเรื อน มีการรักษาศีล 5 โดยไม่รับประทาน
เนื ้อสัตว์ ไม่น�าสัตว์มาเลี ้ยงในหมูบ่ ้ าน ไม่ดื่มสุรา
ไม่เสพสิง่ เสพติดทุกชนิด ประกอบสัมมาอาชีพ และ
ท�าสวนท�าไร่
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ซึง่ เป็ นที่นา่
ประหลาดใจว่า ยังมีหมูบ่ ้ านเช่นนี ้หลงเหลืออยูใ่ น
ประเทศไทย เพราะสังคมไทย ได้ มีการพัฒนาไป
มาก โดยเฉพาะเรื่ องของวัตถุ
พระธรรมคุณาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ชาวบ้ าน
ในทัง้ 10 หมูบ่ ้ านดังกล่าว ทุกคนจะยึดหลักศีล 5

ในการด�ารงชีวิต โดยทุกวันพระจะหยุดท�างาน แล้ ว
พากันไปวัดปฏิบตั ิธรรม สวดมนต์ไหว้ พระ นัง่ สมาธิ
ภาวนา ยังวัดพระพุทธบาทห้ วยต้ ม อ.ลี ้ จ.ล�าพูน
นอกจากนีย้ งั มีการจัดรายการท่องเที่ยวทางธรรม
โดยมีกรรมการหมูบ่ ้ านเป็ นผู้ขบั เคลื่อน ร่วมกับ
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ จนเกิดผล
เป็ นรูปธรรม
พระธรรมคุณาภรณ์ กล่าวด้ วยว่า ทังนี
้ ้จากการ
สอบถามข้ อมูลจากนายอุดม จันตาใหม่ นาย
อ�าเภอลี ้ ทราบว่า ชาวบ้ านส่วนใหญ่เป็ นชนเผ่า
ปอเกอญอในจ.ตาก และมาอยูท่ ี่นี่เมื่อประมาณ 20
ปี มาแล้ ว โดยติดตามมากับครูบาชัยวงศาพัฒนา
อดีตเจ้ าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้ วยต้ ม
ซึง่ ครู
บาชัยวงศาพัฒนา ได้ ชวนให้ มาอยูพ่ ร้ อมกับมอบ
ที่ดนิ ให้ ท�ากินครอบครัวละ 1 ไร่ โดยมีข้อแม้ วา่ จะ
ต้ องรักษาศีล 5 ไม่กินเนื ้อสัตว์ ซึง่ ตอนแรกมีอยูไ่ ม่กี่
ครัวเรื อน จนมาถึงปั จจุบนั มีมากถึง 10,000 ครัว
เรื อน ที่ส�าคัญชุมชนแห่งนี ้ไม่มีปัญหาอาชญากรรม
๒๑

www.kalyanamitra.org

ยาเสพติด มีแต่ความรัก สามัคคีกนั ดังนันตนจะน�
้
า
เรื่ องนีร้ ายงานยังสมเด็จพระมหารั ชมังคลาจารย์
เพื่ อด�าเนิ นการจะยกย่องให้ เป็ นหมู่บ้านต้ นแบบ
หมูบ่ ้ านศีล 5 เพื่อให้ หมูบ่ ้ านอื่นได้ มาเรี ยนรู้วิธีการ
ส่งเสริ ม ให้ ประชาชนเข้ าถึงศีล 5 และท�าให้ สงั คม
เกิดความสงบสุข
ด้ านพระครูอปุ ถัมภ์ สังฆกิจ ผู้ชว่ ยเจ้ าอาวาสวัด
พระพุทธบาทห้ วยต้ ม
ในฐานะเจ้ าคณะต�าบล
นาทราย อ.ลี ้ จ.ล�าพูน กล่าวว่า ชาวบ้ านในพื ้นที่
ต.นาทรายกลุม่ ดังกล่าวทัง้ 10 หมูบ่ ้ าน จะใช้ ชื่อ
รวมกันว่าหมูบ่ ้ านพระพุทธบาทห้ วยต้ ม ซึง่ มีความ
ศรัทธาใน ครูบาชัยวงศาพัฒนา อดีตเจ้ าอาวาสวัด
พระพุทธบาทห้ วยต้ มมาก และยึดถือแนวทางใน
การปฏิบตั กิ ารถือศีล 5 กินอาหารมังสวิรัตตาม
ครู บ าชั ย วงศาพั ฒ นามาตั ง้ แต่ ค รู บ าชั ย วงศาพัฒนา ยังไม่มรณภาพ และแม้ วา่ ครูบาชัยวงศา-

พัฒนาจะมรณภาพไปแล้ วกว่า 10 ปี ชาวบ้ านกลุม่
ดังกล่าวก็ยงั ถือแนวปฏิบตั นิ ี ้อยู่ โดยจะมีการคอย
ว่ากล่าวตักเตือนกันอยูต่ ลอด และในหมูบ่ ้ านจะ
ไม่มีการเลี ้ยงสัตว์ไว้ กินเนื ้อ เช่น หมู เป็ ด ไก่ ซึง่ ใน
แต่ละวันผู้ใหญ่บ้านทัง้ 10 หมูบ่ ้ านจะมีการออก
ตรวจพื ้นที่ในหมูบ่ ้ านทุกวันด้ วย
/ ข่าวจาก เดลินิวส์ออน์ไลน์
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Dhamma TIME
เรี ยบเรี ยงจากรายการข้ อคิดรอบตัว
ที่ออกอากาศทางช่อง DMC
โดย : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฺ ฒ

ชาตินี้ ชาติหนา

เวรกรรมมีจริงไหม?
ชาตินี้ชาติหน้ามีจริงรึเปล่า?
ในฐานะชาวพุท ธเราต้ อ งเคยถูก อบรมสั่ง
สอนเรื่ องกฎแห่งกรรมมาไม่มากก็น้อย อย่างที่องค์
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ ากล่าวไว้ ว่าเวรกรรมมีจริ ง
ชาตินี ้ชาติหน้ ามีจริ ง และการเวียนว่าย ตาย เกิด
นันมี
้ จริ ง แต่ก็มีหลายคนที่ยงั อดสงสัยไม่ได้ วา่ กฎ
แห่งกรรมมีจริ ง เพราะพวกเค้ าไม่เคยประสบพบ
เจอกับชีวิตของตนเอง
ชาตินี ้ชาติหน้ า ความรู้ที่มนุษย์ทกุ คนต้ อง
ศึกษา ว่ากฎแห่งกรรมมีจริ ง บุญบาปมีจริ ง เพราะ
หากไม่เชื่อเรื่ องภพชาติเสียแล้ วก็เหมือนกับชีวิตที่
ปราศจากเข็มทิศน�าทาง

ความเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้า
ของพระเจ้าปายาสิ!
ภพชาตินี ้ชาติหน้ า บ้ างคนเชื่อก็มี บ้ างคนไม่
เชื่อก็มี ตังแต่
้ สมัยปลายพุทธกาล “มีพระราชา
เมืองหนึง่ ชื่อพระเจ้ าปายาสิทา่ นไม่เชื่อ นรก สรรค์
โลกนี ้ โลกหน้ า ปฏิเสธ เด็ดขาด แล้ วปฏิเสธเป็ น
จริ งเป็ นจัง เป็ นที่ขึ ้นชื่อลือชาเลย มีอยูค่ ราวหนึง่
พระกุมารกัสสะปะ เป็ นพระอรหันต์แล้ ว พร้ อม
คณะสงฆ์หมูใ่ หญ่ ก็จารี กไปถึงที่นครแห่งนี ้ พระราชารู้ มาถึงก็ประกาศทันทีวา่ ข้ าพเจ้ าไม่เชื่อว่า
นรก สวรรค์มีจริ ง โลกนี ้โลกหน้ ามีจริ ง และพิสจู น์
มาเรี ยบร้ อยแล้ ว เพราะไม่เห็นว่ามีอยูต่ รงไหน
พระกุมารกัสสะปะก็นิ่งๆ ยิ ้มๆ แล้ วก็ถามว่า
พระอาทิตย์พระจันทร์ มีอยูใ่ นโลกนี ้ไหม อยูต่ รง
ไหน พระราชาจึงบอกว่าไม่ได้ อยูใ่ นโลกนี ้ พระกุมารกัสสะปะ จึงถามว่า แล้ วมีไหม พระราชาจึง

ตอบว่า มี
เพราะฉะนัน้ สิง่ ใดที่ไม่ได้ เห็นในโลกไม่ใช่แปลว่า
ไม่มี

ความเชื่อเรื่อง นรกสวรรค์
ของพระเจ้าปายาสิ!
พระราชาไปต่อไม่ได้ เลย พลิกประเด็นใหม่วา่
ถ้ า นรกสวรรค์มีจริ ง ท�าไมไม่บอกกับหมูญ
่ าติที่เป็ น
ที่รักสนิทกันมากว่า ถ้ าตายแล้ วนะเกิดตกนรกเนี่ย
ช่วยมาบอกด้ วย เพราะญาติคนนี ้เป็ นคนที่แย่มาก
จะเป็ นญาติเป็ นโจรก็ตาม ใครที่แย่ๆ เนี่ย ถ้ านรกมี
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กัส สะปะบอกว่ า ถ้ า หากท่ า นตกลงไปใน
หลุมอุจจาระแล้ วมี ใครมาช่วยท่านให้ ขึน้
จากหลุมอุจจาระได้ ถ้ าเขาขอให้ ทา่ นลงไป
ในหลุมอุจจาระอีก ท่านจะลงไปหรื อไม่
พระราชาจึงบอกว่า ไม่เด็ดขาด พระกุมาร
กัสสะปะจึงบอกว่า อย่างนันแหละ
้
เพราะ
บนสวรรค์นนสวยงามวิ
ั้
จิตร หากน�ำสภาพ
ของโลกมนุษย์มาเปรี ยบเทียบ ก็เปรี ยบได้
กับหลุมอุจจาระ จึงไม่มีใครในสวรรค์อยาก
กลับลงมาที่โลกมนุษย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอียน สตีเวนสัน

จริ งต้ องตกนรกแน่นอน ถ้ ามีแล้ วล่ะก็ ช่วยมาบอก
ที แล้ วนี ้หายเงียบทุกรายไม่มีใครมาบอกเลย แสดง
ว่าต้ องไม่มี ถ้ ามีก็ต้องมีมาบอกบ้ าง
พระกุมารกัสสะปะจึงบอกว่าถ้ าพระองค์จบั
นักโทษได้ แล้ ว นักโทษของพระองค์ขอกลับไปเยี่ยม
ญาติที่บ้านหน่อย พระองค์จะให้ ไปไหม พระราชา
จึงบอกว่า ไม่อนุญาตแน่นอน พระกัสสะปะจึงบอก
ว่าเช่นกัน คนที่ท�ำบาปตายแล้ วตกนรก แม้ อยาก
จะมาบอกว่านรกมีจริ ง ก็มาบอกไม่ได้
พระราชาจึงถามต่อว่า ญาติที่เป็ นคนดีก็มี ถ้ า
สวรรค์มีจริ งมันต้ องไปสวรรค์แน่นอน ไม่มีใครขัง
แน่นอน แต่เห็นหายเงียบทุกราย ไม่มีมาบอก
เหมือนกันอย่างนี ้หมายความว่าอย่างไร พระกุมาร
๒๔

พระราชาก็เงียบไปอีก พระราชายังไม่
ยอม ยังบอกต่อว่า ถ้ าหากพระทังหลาย
้
มา
ยืนยันว่าสรรค์นรกมีจริ ง แล้ วท่านบวชแล้ ว
ก็สร้ างบุญเยอะ
อย่างไรก็ได้ ไปสวรรค์
แน่นอน ดีอย่างนันสบายอย่
้
างนี ้ ท�ำไมไม่
ตาย เพื่อไปขึ ้นสวรรค์ละ่ พระกุมารกัสสะปะก็บอกว่า ถ้ าหากมีหญิงคนหนึง่ ท้ องนะ
มีบตุ รอยูใ่ นครรภ์ สามีก็ดีใจมาก บอกว่าจะ
ยกสมบัตทิ งหมดให้
ั้
กบั ลูกคนนี ้ เป็ นเศรษฐี
ใหญ่ของเมืองเลย สบายกว่าอยูใ่ นท้ อง อึด
อัดๆ แม่ควรท�ำอย่างไรดี เอามีดผ่าเลยไหม เอาลูก
ออกมา เพราะอยูใ่ นท้ องมันอึดอัด ข้ างนอกโอ้ โห..มี
บ้ านช่องใหญ่โต มีคนมาคอยรับใช้ สุขสบายทุก
อย่าง ควรจะผ่าท้ องคลักลูกออกมาเลยไหม พระราชาจึงบอกไม่ควร
ถูกต้ องมันต้ องรอถึงจังหวะ เวลาอันควร อยู่
บนโลกก็สร้ างบุญสร้ างกุศลไปให้ เต็มที่ก่อน หมด
อายุไขยจะได้ ไปสุขสบายบนสวรรค์ ไม่ใช่ไปฆ่าตัว
ตายเพื่อไปสวรรค์ เหมือนผ่าท้ องเพื่อจะเอาสมบัติ

ความเชื่อเรื่องวิญญาณ ชาตินี้ชาติหน้า...
ของพระเจ้าปายาสิ
พระราชาก็ยงั ไม่ยอม ยังบอกอีกว่า ข้ าพเจ้ า
ได้ เคยทดลองประหารโจร ยังไงก็ต้องตายอยูแ่ ล้ ว
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เอามาฆ่าเลย ฆ่าแบบช้ าๆ พร้ อมให้ กบั ทหารราย
ล้ อม คอยสังเกตทุกอิริยาบถ วิญญาณออกจากร่าง
ตอนไหน ค่อยๆ เชือดให้ ตายดูจงั หวะเมื่อสิ ้นลม
ทันทีมีไรออกมาหรื อเปล่า ดูกนั เป็ นสิบเป็ นร้ อยไม่
เห็นมีอะไรออกมาเลย ตายเงียบๆ ไปเฉยๆ แสดงว่า
วิญญาณไม่มี สวรรค์นรกไม่มี พระกุมารกัสสะปะ
จึงกล่าวว่า ถ้ ามีชาวบ้ านที่โง่เขลากลุม่ หนึง่ มี
บัณฑิตมาแล้ วเอาสังข์มาให้ บอกว่าสังข์นี ้ท�ำให้
เกิดเสียงได้ แล้ วก็เอามาวางไว้ แล้ วบัณฑิตก็ไป
ชาวบ้ านทังกลุ
้ ม่ ต่างมามุงดู หาแล้ วหาอีก พลิก
ซ้ ายพลิกขวา พลิกหน้ าพลิกหลัง ก็ไม่มีเสียงชาว
บ้ านจึงหาว่าบัณฑิตโกหก บอกว่าสังข์นี ้ท�ำให้ เกิด
เสียงได้ โดยชาวบ้ านกลุม่ นี ้ใช้ วิธีที่ผิด จะมาหา
เสียง หาวิญญาณด้ วยตาเปล่า มันจะไปเห็นได้
อย่างไร มันต้ องปฏิบตั ิ
แล้ วสุดท้ ายพระราชาจึงยอมรับว่านรกสวรรค์
มีจริ ง บุญบาปมีจริ ง แล้ วก็กลับตัวกลับใจจาก
ำแต่ความดี
มิจฉาทิฏฐิ กลายมาเป็ นคนตังใจกระท�
้
และได้ ยอดกัลยามิตรคือ พระกุมารกัสสะปะ

ชาตินี้ชาติหน้ากับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
ในปั จจุบนั คนมีการศึกษาเพิ่มขึ ้น หลายๆ คน
ก็คดิ ว่าวิทยาศาสตร์ อธิบายได้ ถ้ าวิทยาศาสตร์
อธิบายไม่ได้ ก็ไม่เชื่อว่ามีอยูจ่ ริ ง ทฤษฏีควอนตัม
และทฤษฏีสมั พันธ์ภาพไอน์สไตน์ 2 ทฤษฏีนี ้แตก
ต่างกัน
ทฤษฏีสมั พันธภาพ ไอน์สไตน์จะอธิบายของ
ใหญ่ๆ ได้ ดี เช่นจักรวาล กาแล็กซี่ หรื อ เอกภพ พอ
มาเจอของเล็กอย่าง อะตอม ปรากฏว่าทฤษฏี
สัมพันธภาพของไอน์สไตน์ยาก ต้ องอธิบายด้ วย
ทฤษฏีควอนตัม
แต่ 2 ทฤษฏีนี ้ มีหลายอย่างขัดแย้ งกัน นัก

วิทยาศาสตร์ ยงั ปวดหัวเลยว่าแล้ วอะไรมันดี อะไร
มันถูก ทุกสิง่ ทุกอย่างจากเล็กสุดไปจนถึงใหญ่สดุ
หรื อว่านิวเคลียร์ แบบอ่อนหรื อแข็ง ปรากฏว่ายังคิด
ไม่สำ� เร็ จ วิทยาศาสตร์ ยงั รู้น้อยนัก เพราะฉะนันสิ
้ ง่
ใดที่วิทยาศาสตร์ ยงั อธิบายไม่ได้ มิใช่สงิ่ นันจะไม่
้
จริ งเพราะมีประจักษ์ พยานแวดล้ อมหลายๆ อย่าง
ให้ เรารู้วา่ สิง่ นันมี
้ อยูจ่ ริ ง สามารถพิสจู น์ได้ ทางอ้ อม
ซึง่ มีคนพิสจู น์มาเยอะแล้ ว

ชาตินี้ชาติหน้า ภพนี้ภพหน้า การระลึกชาติ
โดยหมอชาวแคนนาดา
ในปั จจุบนั เรื่ องของภพชาติได้ รับการพิสจู น์
แล้ ว คุณหมอชาวแคนนาดา ชื่อ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ เอียน สตีเวนสัน มาท�ำวิจยั อยูท่ ี่อเมริ กา
ท่านเป็ นหมอและเป็ นศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญ
เรื่ องจิตเวช เกิดมาในศาสนาคริ สต์ ที่สอนว่าไม่มี
การเวียนว่ายตายเกิด ตายแล้ วก็เอาไปฝั ง รอวัน
พิพากษาอย่างเดียว แต่ทา่ นแปลกใจมากว่า เด็กที่
นัน่ ระลึกชาติได้ เด็กที่นี่ระลึกชาติได้ ตกลงมันเป็ น
จริ งหรื อเปล่า หรื อข่าวหลอกลวง ก็เลยตัดสินใจ
วิจยั เรื่ องนี ้ และได้ ทนุ จากคนที่สร้ างบริ ษัทซีร๊อก
เครื่ องถ่ายเอกสารเครื่ องแรกของโลก เขามีความ
สนใจเรื่ องเดียวกัน จึงให้ ทนุ เอาไว้ ล้านเหรี ยญ เมื่อ
ประมาณ 5 - 60 ปี ก่อนมันก็เยอะเทียบเป็ นเงิน
ปั จจุบนั นี ้หลายร้ อยล้ านบาท จึงมีทนุ ท�ำวิจยั เรื่ องนี ้
มีขา่ วใครที่ระลึกชาติได้ คุณหมอท่านนี ้จะรี บไป
ทันที ไปตรวจสอบทุกอย่างว่าจริ งหรื อไม่จริ ง ท�ำ
วิจยั อยู่ 47 ปี ทังชี
้ วิตเลย จนกระทังเจอคนที
้
่ระลึก
ชาติได้ พิสจู น์แล้ วจริ งๆ 3,000 กว่าราย แล้ วไม่ใช่
คุณหมอท่านนี ้ท่านเดียว ยังมีทีมวิจยั ทีมอื่นอีก แต่
ไม่เยอะเท่านี ้ พิสจู น์แบบ โฉ๊ ะ ๆ ๆ เลย กรณีที่จะ
เจอเยอะคือเกิดมาปุ๊ บ เจอช่วงวัยเด็ก ความทรงจ�ำ
เก่าจะตามกลับมา พอโตขึ ้น 20 ปี 30 ปี มันก็เริ่ ม
ลางเลือนไปบ้ าง แต่เด็กๆ 4 - 10 ขวบ จะจ�ำได้ แม่น
แล้ วก็บอกว่าตัวเองเคยเกิดอยูท่ ี่น้ นู ที่นี ้ คนนันชื
้ ่อ
อะไรคนนี ้ชื่ออะไร ข้ าวของอยูต่ รงไหนตอบได้ หมด

www.kalyanamitra.org

๒๕

แม้ จะเปลี่ยนแปลงไปก็บอกได้ ลักษณะอย่างนี ้มี
ทัว่ โลก
คุณหมอเอียน ไม่ได้ วิจยั อยูท่ ี่อเมริ กาที่เดียว
แต่ฐานวิจยั อยูท่ ี่อเมริ กา แต่มีเรื่ องเกิดขึ ้นที่ไหนไป
หมดทังโลกเลย
้
ทัว่ ทวีปไปหมด ท่านเอาเรื่ องที่เรา
เจอ พอตรวจสอบ เช็คเสร็จก็เอามาลงในวารสาร
วิชาการ คนอ่านคือนักวิทยาศาสตร์ ซึง่ แต่ก่อนใน
กลุม่ คนที่ไม่เชื่อ เรื่ อง เวียน ว่าย ตาย เกิด เพราะนัก
วิทยาศาสตร์ มีแนวโน้ มที่จะไม่เชื่อที่พิสจู น์ไม่ได้ คน
อ่านคือ คนที่ฉลาด อ่านแบบไม่เชื่อแล้ วมาจับผิด
ถ้ ากระบวนการการตรวจสอบของคุณหมอเอียนไม่
แม่นและไม่รัดกุม โดนท้ วงทันที เขาตรวจสอบ
อย่างละเอียดมากๆ เรี ยกว่าไม่มีใครท้ วงได้ เลย
แล้ วเกิดปรากฏการณ์พิเศษ คือ ปกติวารสาร
วิชาการจะไม่คอ่ ยมีคนอ่าน แต่พอลงเรื่ องของคุณ
หมอเอียน กลายเป็ นขายดิบขายดี ต้ องพิมพ์ซ� ้ำ
แล้ วซ� ้ำอีกจนต้ องขอให้ มีการรวมเล่ม รวมเล่มออก
มาก็ยงั ขายดี ทังหมดออกมา
้
200 กว่าเล่ม เรื่ องมัน
เยอะ

ความจริงของการกลับชาติมาเกิด
จนกระทัง่
มีเรื่ องที่นา่ แปลกใจอีกว่าใน
ประเทศอเมริ กาเป็ นสังคมที่มีการศึกษาสูงแล้ วคน
ส่วนใหญ่ก็นบั ถือศาสนาคริ สต์ ซึง่ สอนว่าไม่มีการ
เวียนว่าย ตาย เกิด แต่ปรากฏว่าชาวอเมริ กนั เกิน
ครึ่งประเทศเชื่อว่าคนเรามีการเวียน ว่าย ตาย เกิด
เชื่ อ โดยแย้ งกั บ ค� ำ สอนของศาสนาของตนเอง
เพราะหลักฐาน ข้ างนอกนี่เอง คนฉลาด คนมีความ
รู้เยอะๆ เขายังเชื่อและยอมรับไปแล้ ว ในเมืองไทย
เราซึง่ พระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้ าสอนอย่าง
ละเอียดอยูแ่ ล้ วว่ามีจริ ง "เวียน ว่าย ตาย เกิด" ใคร
ยังไม่เชื่อโดยยังไม่ได้ ศกึ ษา แล้ วก็บอกว่าตัวเอง
เป็ นคนสมัยใหม่ไม่เชื่อแล้ วว่า เรื่ อง นรก สวรรค์
บุญ บาป
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และมีอีกหนึง่ ตัวอย่างเป็ นเด็กชาวอินเดียเป็ น
เด็กธรรมดาปกติ มีอยูม่ าวันหนึง่ พออายุได้ 12
ขวบ เรี ยนหนังสืออยู่ ป.6 ความทรงจ�ำเก่ามันผุด
ขึ ้นมา แล้ วก็ระลึกชาติไปว่าตัวเองเป็ นชาวอเมริ กนั
เป็ นศาสตราจารย์สอนฟิ สกิ ส์ – คณิตศาสตร์ พอ
ความทรงจ�ำเก่ากลับมาปั๊ บ ก็พดู ภาษาอังกฤษได้
อย่างฝรั่งเลย ถ้ าคนที่ร้ ูจกั มาก่อนต้ องเชื่อแน่นอน
ว่าระลึกชาติได้ แต่ยงั ไม่จบเด็กคนนี ้สามารถเล็ค
เชอร์ ค วามรู้ เก่ า เกี่ ย วกั บ แคลคู ลัต ชั น้ สู ง ให้ กั บ
นักศึกษาปริ ญญาเอกฟั งได้
ตอนคุณหมอเอียนเสียชีวิต หนังสือวอชิงตัน
โพสต์ลงข่าวสดุดีเลยว่าท่านเป็ นผู้ที่ได้ ศึกษาเรื่ อง
การกลับชาติมาเกิด ก็ถือว่าโลกนี ้เรื่ องนี ้เค้ าสรุปจบ
ไปแล้ ว เวียน ว่าย ตาย เกิด มีจริ งหรื อเปล่า มาดูกนั
ว่าจะท�ำยังไงในเมื่อเวียน ว่าย ตาย เกิด มีจริ ง นรก
สวรรค์ มีจริ ง บุญ บาป มีจริ ง แล้ วเราควรจะเตรี ยม
ตัวอย่างไร นี ้คือสิง่ ที่เราเองควรจะศึกษา

ภพชาติมีจริง...
ในเมื่อภพชาติมีจริ ง ท�ำไมคนส่วนมากถึงจ�ำ
หรื อระลึกชาติไม่ได้ เหมือนตอนที่จะเกิดมาโดย
ภาพรวมพออยู่ในครรภ์ มารดาจะมีลมก�ำมัชวาท
ท�ำให้ ลืมความทรงจ�ำในอดีต ส่วนบางคนที่จ�ำได้
เป็ นส่วนน้ อยเป็ นข้ อยกเว้ น จริ ง ๆ สิง่ ต่างๆ ในโลก
ไม่มีอะไร 100 % อย่างมนุษย์เราเกิดมา

พระพุทธเจ้าแบ่งการเกิดเป็น 4 แบบ คือ
1. เกิดในครรภ์มารดา เรี ยกว่า ชลาพุชะ คือ
การเกิดจากน� ้ำ
2. เกิดในไข่ เรี ยกว่า อัณฑชะ เช่น งู ไก่ นก
3. สังเสทชะ คือสัตว์ที่เกิดในไคล
4. เกิดแบบโอปปาติกะ สัตว์ที่เกิดแล้ วโตทันที
มนุษย์เราส่วนใหญ่เกิดในครรภ์ นันคื
้ อส่วน
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ใหญ่ร้อยละ 99.99 แต่มีข้อยกเว้ นเกิดแบบโอปปาติกะ เกิดแล้ วโตเลยก็มีในครัง้ พุทธกาลก็มี นาง
อัมพปาลีเกิดบนคาคบมะม่วง เกิดแล้ วโตเลย กฏ
ทุกกฏมีข้อยกเว้ น เพราะสิง่ ที่ควบคุมทุกสรรพสิง่ ใน
โลกนี ้มันมีกฏอยู่ มันเป็ นระเบียบแบบแผน แม้
วิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ยังต้ องบอกว่ามี Mutation
มีการผ่าเหล่าเกิดขึ ้น ดังนันคนที
้
่ระลึกชาติได้ จงึ
เป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อยกเว้ น เด็กที่เกิดมาแล้ วระลึก
ชาติได้ ก็อยูใ่ นกรณีนี ้

การเรียนรู้เรื่องภพชาติ มีประโยชน์อย่างไร
คนในโลกนี ้ ถ้ าถามว่าเกิดมาจากไหนก็ตอบ
ไม่ร้ ู ถามว่า ตายแล้ วไปไหนก็ตอบ ไม่ร้ ู ถ้ าอย่างนี ้

อันตรายนะ เพราะฉะนันเราควรจะต้
้
องรู้แผนที่
ทางเดินชีวิต เพราะอายุเฉลี่ยของเราตอนนี ้ 70-80
ปี มันสันนิ
้ ดเดียว ถ้ าไม่ร้ ูจกั นรก ก็ไปท�าบาป พอ
ตายปั๊ บก็ตกนรกเลย ไปรู้วา่ นรกมีจริ ง ในตอนนัน้
มันก็สายไปแล้ ว
เพราะฉะนันถ้
้ าเรารู้ก่อน เราก็มีโอกาสเตรี ยม
ตัว หลวงพ่อท่านถึงบอกว่าจะรู้ตอนเป็ นหรื อจะเห็น
ตอนตาย ถ้ าเชื่อตอนยังเป็ นอยู่ เรายังมีโอกาส
เตรี ยมตัว แต่ถ้าเกิดไม่เชื่อแล้ วไปท�าบาปเข้ าแล้ ว
ไปเห็นตอนตายจะเป็ นอย่างไร เพราะฉะนัน้ เรื่ องนี ้
เป็ นเรื่ องส�าคัญที่เราต้ องศึกษา

มอบกําลังใจ...สงความรัก

และความหวงใย ผานทาง e-card
กับ www.dmc.tv มีใหคณ
ุ เลือกหลายแบบหลากสไตล อีการด
ธรรมะ อีการดคําคม อีการดอวยพรวันเกิด อีการดใหกาํ ลังใจ
อีการดวันสําคัญและอืน่ ๆ อีกมากมาย
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Dhamma TIME
เรี ยบเรี ยงจากรายการข้ อคิดรอบตัว
ที่ออกอากาศทางช่อง DMC
โดย : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฺ ฒ

ความแตกต
า
ง
ของผูช ายและผูห
 ญิง

เรามาดูกันว่า..ผู้หญิงและผู้ชาย
แตกต่างกันอย่างไร?
ความแตกต่างที่มีมาตังแต่
้ เกิดของผู้หญิงและ
ผู้ชาย เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันอย่างไร
และเพศชายกับเพศหญิงมีข้อดีและข้ อเสียอย่างไร
บ้ าง ถ้ าอยากรู้แล้ วล่ะก็ มาติดตามค�าตอบกันได้ ใน
ข้ อคิดรอบตัว ตอนความแตกต่างของชายและหญิง

พระพุทธศาสนากล่าวถึงที่มาของการเกิด
เพศชายและเพศหญิงไว้ว่าอย่างไรบ้าง
ตัวเราเองมีการเวียนว่ายตายเกิดมานับภพนับ
ชาติไม่ถ้วน โลกของเราก็มีการเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ แล้ วก็
ดับไป นับครัง้ ไม่ถ้วน เราเรี ยกกันว่ากัป โลกของเรา
ตังแต่
้ เกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ แล้ วก็เสื่อมไปด้ วยเหตุตา่ งๆ 1
รอบเราเรี ยกว่า 1 มหากัป การท�าลายของ โลกก็
เกิดขึ ้นด้ วยเหตุตา่ งๆ
ในยุคใดที่มีกิเลสตระกูล
โทสะแรง ความร้ อนจากโทสะ เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
พระอาทิตย์เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ จนถึง 7 ดวง สิง่ มีชีวิต
ไม่มีเหลือยูเ่ ลย เกิดเป็ นไฟบรรลัยกัลป์ล้ างโลก
เราพอมองเห็นไหม ตอนนี ้คนไทยท�าท่าโทสะ
จะแรงกันนะ ท�าท่าจะโกรธกัน เกลียดกันมากขึ ้น
ผลคือปี นี ้ภัยแล้ งจะหนัก เพราะฉะนันเราจะต้
้
องอยู่
ในศีลในธรรม มีจิตใจที่เมตตาต่อกัน ดินฟ้าอากาศ
ก็จะถูกต้ องตามฤดูกาล ใจคนมีผลต่อบรรยากาศ
ด้ วย ช่วงไหนใจมนุษย์แรงด้ วยราคะ ก็จะเกิดน� ้า
บรรลัยกัลป์ล้ างโลก และยุคไหนที่มนุษย์แรงด้ วย
โมหะ ก็จะเกิดเป็ นลมบรรลัยกัลป์ล้ างโลก ล้ างนาน
ไม่ใช่แค่วนั สองวัน ปี สองปี นะ แต่เป็ นหลายล้ านปี
กว่าจะค่อยๆ ฟื น้ ตัวขึ ้นมาทีละนิดก็ใชเวลาอีกนาน
มาก
จนกระทัง่ มีสภาวะให้ สงิ่ มีชีวิตอยูไ่ ด้ แล้ ว
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ปรากฏว่าโลกเรานี ้มีง้วนดินเกิดขึ ้นเยอะมาก มี
กลิน่ หอม และลักษณะคล้ ายๆ น� ้าผึ ้ง แต่รสชาติ
อร่อยมากกว่าน� ้าผึ ้งแบบเทียบกันไม่ได้ เลย อย่าง
กับอาหารทิพย์
จากนัน้ อาภัสราพรหมทีทีรัศมีกายสว่างไสว
ได้ กลิน่ ง้ วนดิน เหาะลงมาชิมง้ วนดิน พอชิมแล้ วก็
ติดใจในความอร่อย ก็เลยทานง้ วนดิน พอทานมาก
เข้ าท�าให้ กายละเอียดของพรหมหนักขึ ้น จนเหาะ
ไม่ได้ ต้ องอยูบ่ นโลก แต่พรหมไม่มีเพศ พอนานเข้ า
ง้ วนดินก็หมดลง เกิดเป็ นเครื อดิน คุณภาพก็หย่อน
ลงมาหน่อย แต่ก็ยงั อร่อย พอเครื อดินหมด ก็เกิด
เป็ นกะปิ ดิน คุณภาพก็หย่อนไปอีกหน่อย พอหมด
ก็เปิ ดเป็ นข้ าวสาลี แต่ข้าวสาลียคุ ต้ นกัปไม่ต้อง
ปลูก งอกเองได้ และเม็ดโตมาก และไม่มีเปลือก
ด้ วย ไม่ต้องหุง สารอาหารมีครบ แต่พอต่อมากิเลส
มนุษย์เริ่ มหนา ขึ ้น เริ่ มมีการกักตุน เพราะขี ้เกียจไป
เอามาบ่อยๆ ข้ าวสาลีจงึ ไม่งอก ต้ องปลูก ขณะที่
อาหารค่อยๆ เสื่อมลงๆ คุณภาพลดลงไปเรื่ อยๆ
เกิดอวัยวะการย่อย มีการขับถ่าย คราวนี ้แหละ...
ใครก็ตามที่ในอดีตชาติตอนเป็ นมนุษย์ได้ ท�ากรรม
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ง
ความแตกตา่
ของผู้หญิง
และผู้ชาย

ผิดศีลกาเมฯ เอาไว้ เศษวิบากกรรมนันก็
้ จะส่งผล
ให้ เกิดเป็ นเพศหญิง พออวัยวะขับถ่ายเกิดเป็ นเพศ
หญิง ใครที่กรรมกาเมฯ เบาบางก็จะเกิดเป็ นเพศ
ชาย โดยเปรี ยบเทียบ อย่าไปคิดว่าเพศชายไม่มีเวร
กรรมกาเมฯ นะ มีเหมือนกัน แต่เบาบาง
ทีนี ้ก็เริ่ มมีความแตกต่าง เริ่ มแรกก็จะไม่ได้ อยู่
ร่วมกัน ต่างคนต่างอยู่ ก็เกิดการเล็งแลดูกนั เกิด
การชอบอกชอบใจกันขึ ้นมา เมื่อเป็ นอย่างนี ้แล้ วก็
เลยไปประกอบเมถุนธรรมกัน ซึง่ ในยุคนันคนจะยั
้
ง
ไม่ค้ นุ กัน เห็นชายหญิงอยูร่ ่วมกันถือเป็ น เรื่ อง
แปลกประหลาด ถูกต�ำหนิตเิ ตียน คนเหล่านี ้ก็จะ
อาย และต้ องหลบออกไปจากหมู่ และไปสร้ างห้ อง
หับเพื่อปิ ดบัง ไม่ให้ คนอื่นเห็น เป็ นบ้ านช่อง เป็ น
อะไรต่างๆ ขึ ้นมา สิง่ นี ้ก็เป้นที่แพร่หลายมากขึ ้น
เรื่ อยๆ จนกระทัง่ เป็ นเผ่าพันธุ์มนุษย์ กิเลสค่อยๆ
งอก สภาพแวดล้ อมค่อยๆ แย่ลงๆ
พอเริ่ มกักตุน ต้ องท�ำการไถหว่านเอง ต้ องมี
การแบ่งเขตกัน โดยตังคนที
้ ่มีบคุ ลิกดี ดูนา่ เชื่อถือ
มาเป็ นพระราชาเพื่อตัดสินและให้ สามารถอยู่ร่วม
กันได้ อย่างผาสุข ซึง่ กว่าจะมาเป็ นขนาดนี ้ได้ ใช้
เวลานานมาก

ที่มาที่ไปของเพศชายเพศหญิง
ดังนัน้ เพศชายเพศหญิงก็มีที่มาที่ไปอย่างนี ้
เกิดจากเวรกาเมฯ ผู้ชายคือคนที่มีเศษเวรกาเมฯ
เบาบาง ถ้ าไปผิดศีลกาเมฯ อีก ก็จะต้ องไปเกิดเป็ น
ผู้หญิง แต่ก่อนเป็ นผู้หญิงก็ตองไปตกนรกเสียก่อน
แล้ วก็ไปปี นต้ นงิ ้ว หนามแหลมๆ มีกีกาปากเหล็ก
สุนขั ปากเหล็กคอยกระโดดงับ นี่แค่ขมุ ยมโลก ถ้ า
ลงมหานรกจะยิ่งกว่านี ้ พ้ นจากนรกก็ต้องไปเกิด
เปรต อสุรกาย เป็ นสัตว์เดรัจฉาน แล้ วถึงมาเกิด
เป็ นมนุษย์ ต้ องขออภัยฝ่ ายหญิงด้ วยนะ มาเป็ นผู้
หญิงบ้ าง เพศที่สามบ้ าง ลักษณะทางเพศที่แปลกๆ
กันไป จนกระทัง่ วิบากกรรมเบาบางลง ถึงแม้ เป็ น
หญิงก็จะมีศีล 5 บริ บรู ณ์ ถ้ ามีครอบครัวก็จะ
ซื่อสัตย์ จงรักภักดีตอ่ สามี ไม่มีนอกใจเป็ นอื่นเลย
ความประพฤติทกุ อย่างดี
ถ้ าศีล 5 บริ บรู ณ์ รู้เลยว่านัน่ ชาติสดุ ท้ ายแล้ ว
ชาติหน้ าก็จะเป็ นผู้ชายแล้ ว ถ้ าใครรักษาศีล 8 ได้
ตลอดชีวิตแล้ วตังใจประพฤติ
้
พรหมจรรย์ นี่แน่นอน
ว่าคือชาติสดุ ท้ ายที่จะเป็ นผู้หญิง ชาติตอ่ ไปก็จะ
เกิดเป็ นชาย พราะฉะนันผู
้ ้ ชายก็เคยเกิดเป็ นผู้หญิง
มาก่อน ผู้หญิงทุกคนก็เคยเกิดเป็ นผู้ชายมาก่อน
ผู้ชายก็คืออดีตผู้หญิง ผู้หญิงก็คืออดีตผู้ชาย มัน
๒๙
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หมุนไปหมุนมา อยูท่ ี่จะประมาทหรื อไม่ประมาท
เท่านันเอง
้
ถ้ าประมาทพลาดพลังก็
้ มีสทิ ธิแย่ได้
เหมือนกัน เพราะฉะนันเราเองจะต้
้
องไม่ประมาท
ในสิง่ เหล่านี ้
บางคนบอกว่าพระอาจารย์บอกช้ าไปหน่อย
โยมเสร็ จแน่นอน แล้ วจะท�ำอย่างไรดี ให้ ท�ำอย่างนี ้
นะ ใช้ สตู รของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคือ อดีตที่
ผิดพลาด ลืมให้ หมด อย่าไปนึกถึงมันอีก อย่าไป
คิดทบทวน แล้ วขณะเดียวกันบาปกรรมใหม่เราก็
อย่าไปท�ำอีกเด็ดขาด ถ้ าเป็ นผู้ชายออกบวชได้ ยิ่งดี
ถ้ าเป็ นฝ่ ายหญิงก็ตงใจประพฤติ
ั้
พรหมจรรย์ รักษา
ศีล 8 ชดเชยเลย ถ้ าเอาจริ งล่ะก็ ไม่มีค�ำว่าสายเกิน
ไป ถ้ าเราเคยพลาดพลังเหมื
้ อนเคยเติมเกลือไว้ เรา
ก็ต้องเติมน� ้ำไม่ใช่แค่แก้ ว สองแก้ ว โอ่งสองโอ่ง แต่
ต้ องเติมน� ้ำ เอาทีเป็ นล้ านคิว เหมือนเปิ ดเขื่อน แล้ ว
เราจะเอาชนะวิบากกรรมได้

เพศชายกับเพศหญิงมีข้อดี
และข้อเสียอย่างไรบ้าง..?
เรื่ องราวแบบนี ้ ฝ่ ายหญิงอาจรู้สกึ น้ อยใจ รู้สกึ
ตัวเองเสียเปรี ยบนะ เหมือนเราเองด้ อยกว่าผู้ชาย
ต้ องเข้ าใจว่ า นี่ เ ป็ นประเด็ น ในเรื่ อ งศี ล กาเมฯ
เท่านัน้ แต่ศีลไม่ได้ มีข้อเดียวใช่หรื อไม่ ยังมีศีลข้ อ
อื่นๆ อีกตังหลายข้
้
อ กรรมก็ยงั มีกรรมอย่างอื่นๆ อีก
ตังหลายอย่
้
าง เพราะฉะนัน้ ผู้หญิงแม้ อาจบกพร่อง
เรื่ องศีลกาเมฯ วิบากกรรมนันตามมา
้
แต่วา่ เรื่ อง
อื่นๆ อาจดีกว่าผู้ชายอีกตังเยอะ
้
ก็เป็ นไปได้ ดังนัน้
เราอย่ามองแค่ประเด็นเดียว เราต้ องมองภาพรวม
ทังหมด
้
ผู้ชายก็อย่าคิดว่าตัวเองแน่นะ
ปั จจุบนั นี ้ผู้ชายไปกินเหล้ าก็เยอะ ผู้หญิงเข้ า
วัดมากกว่า ไปๆ มาๆ ผู้ชายจะแย่กว่าอีก ดังนัน้ ใน
ภาพรวมก็ไม่ได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบกันเท่าไหร่ แต่
เรื่ อ งที่ ม าที่ ไ ปของเพศมัน ก็ ม าจากเหตุ ข องเวร
กาเมฯ ตรงนี ้ เจริ ญพร
๓๐

ภพภูมิอื่นๆ มีการแบ่งเพศอย่างไรบ้าง..?
เจริ ญพร ภูมิทงหมด
ั้
มี 31 ภูมิ ถ้ าแบ่งเป็ นภพ
มี 3 ภพ คือ กามภพ ภพที่เกี่ยวข้ องกับกามอยู่ มี
ทังหมด
้
11 ภูมิ ล่างจากมนุษย์ลง ไปมี 4 ภูมิ สัตว์
เดรัจฉานเปรต อสุรกาย นรก เหนือมนุษย์ขึ ้นไปก็มี
สวรรค์ 6 ชัน้ ทัง้ 11 ภูมินี ้รวมเรี ยกว่า กามภพ ยัง
ข้ องเกี่ยวกับกาม ดังนัน้ ทัง้ 11 ภูมินี ้มีเพศ
ภพที่ 2 คือ รูปภพ เป็ นที่อยูข่ องรูปพรหม ไม่
ยุง่ กับเรื่ องเพศแล้ ว ประพฤติเยี่ยงพรหม ลักษณะ
เป็ นเพศชาย สูงขึ ้นไปอีกก็คือ อรูปภพ เป็ นที่อยูข่ อง
อรูปพรหม มีทงหมด
ั้
4 ชัน้ ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับกามเช่น
เดียวกัน ลักษณะก็เป็ นเพศชายเหมือนกัน ยิ่งสูงขึ ้น
ไปพระนิพพานก็จะมีแต่ธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระปั จเจกพุทธเจ้ า และพระอรหันต์
เจ้ าทังหลายเรี
้
ยงราย สว่างไสว ลักษณะก็เป็ นเพศ
ชายตามลักษณะมหาบุรุษ
ลองไล่ดนู ะ กามภพ 11 ภูมิ รูปภพ 16 ภูมิ
อรูปภพอีก 4 ภูมิ รวมเป็ น 31 ภูมิ เพราะฉะนัน้ ภพ
สาม 31 ภูมิ นี ้เป็ นโครงสร้ างของจักรวาลวิทยา ดัง
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นัน้ กามภพ ก็จะมีการแบ่งเพศ ส่วนที่เหลือ
ก็จะไม่มี

ท�ำไมปัจจุบันจึงไม่มีภิกษุณีเหลืออยู่..?
เจริ ญพร ที่มาของภิกษุณี เกิดจาก
พระน้ านาง คือ พระมหาปชาบดีโคตมี
ซึง่ เป็ นน้ องของพระมารดาของเจ้ าชาย
สิทธัตถะ ผู้ที่เลี ้ยงพระองค์มาก็คือพระมหาปชาบดีโคตมี ภายหลังที่พระพุทธเจ้ า
ตรัสรู้ธรรมแล้ ว พระนางก็มีความปรารถนาจะออก
บวชมากๆ แสดงเจตจ�ำนงความตังใจจริ
้
งด้ วยการ
เดินเท้ า นุง่ ห่มด้ วยผ้ ากาสวะ พร้ อมด้ วยขบวนนาง
สนมก�ำนัลที่เป็ นบริ วาร 500 ตามพระพุทธเจ้ าไป
ไกล
ครัง้ แรกพระพุทธเจ้ ายังทรงไม่ประทาน
อนุญาต พระองค์ทราบว่าผู้หญิงมีข้อจ�ำกัดกว่า
ผู้ชายเยอะ
ถ้ าผู้หญิงบวชแล้ วอยูป่ ่ า โจรผู้ร้ายมารังแกจะ
ท�ำอย่างไร มีหลายเรื่ องที่มีโอกาสจะเกิดเหตุ แล้ ว
ธรรมชาติผ้ หู ญิงก็ต้องยอมรับว่า อารมณ์จะหวือ
หวากว่าผู้ชาย ถ้ าเป็ นนักบวชแล้ วก็จะไม่เหมือนอยู่
บ้ าน จะมากระฟั ดกระเฟี ยด จะมาทะเลาะกันก็มี
โอกาสมากกว่าผู้ชาย มีเหตุที่อาจส่งผลกระเทือน
ต่อภาพรวมได้ พระองค์จงึ ยังไม่อนุญาตในเบื ้องต้ น
พระนางก็ ยัง คงแสดงความตัง้ ใจจริ ง อย่ า ง
ยิ่งยวด
แล้ วได้ ขอให้ พระอานนท์ที่เป็ นพุทธอุปัฏฐากช่วยทูลขอพระพุทธเจ้ าด้ วย
สุดท้ าย
พระพุทธเจ้ าจึงอนุญาตโดยให้ ถือครุธรรม
8
ประการ เช่นว่า บวชเป็ นภิกษุณีแล้ ว แม้ บวชมา
แล้ ว 100 พรรษา เจอภิกษุที่เพิ่งบวชวันนันยั
้ งต้ อง
ท�ำความเคารพ ภิกษุณีห้ามบริ ภาษภิกษุ ถ้ ารับได้
ก็อนุญาตให้ บวช พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็รับ
เลย ไม่มีปฏิเสธ ยากแค่ไหนก็รับ หญิงใจเด็ดก็มี ที่
ว่าหญิงหวือหวากว่าผู้ชายแค่ภาพรวม
แต่ถ้า
เฉพาะคนแล้ วก็ไม่แน่ เช่นหญิงเหล็กอย่าง มากา-

เร็ ต ทิชเชอร์ ตบโต๊ ะทีหนึง่ ผู้ชายยังยอมเลย ต้ องว่า
เป็ นคนๆ ไป ผู้ชายที่หวือๆ หวาๆ ก็มี
และภิกษุณีต้องบวชในสงฆ์ 2 ฝ่ าย ถ้ าภิกษุ
จะบวชก็มี พระสงฆ์ 10 รูปขึ ้นไป ประชุมในโบสถ์ มี
พระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ 2 รูป พระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์ แต่ถ้าเป็ นพระภิกษุณี ต้ องบวชด้ วยสงฆ์ 2 ฝ่ าย คือต้ องบวชจาก
ในฝ่ าย
ภิกษุแล้ วต้ องบวชในฝ่ ายภิกษุณีด้วย จึงจะ
บวชเป็ นพระภิกษุณีได้ คราวนี ้หลังพุทธกาลมา
ราวๆ สักสี่หรื อห้ าร้ อยปี วงศ์ของภิกษุณีก็หมดลง
พอเป็ นอย่างนี ้แล้ วจะบวชอีกได้ ไหมล่ะ ก็เลยบวช
ไม่ได้ ภิกษุณีวงศ์ก็เลยขาดตังแต่
้ ตอนนัน้

อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้นิสัย
ของผู้ชายผู้หญิงต่างกัน
ความแตกต่างของผู้ห ญิ ง และผู้ชายให้ มอง
เป็ น 2 ระยะ
เหตุที่ เ กิ ด เป็ นชายเป็ นหญิ ง เกิ ด จากวิ บ าก
กรรม ศีลกาเมฯเป็ นหลัก ส่วนว่าอะไรท�ำให้ ผ้ ชู าย
และผู้หญิงมีนิสยั แตกต่างกัน มีสาเหตุหลัก 2 อย่าง
คือ
1.
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สรี ระ

ผู้ชายกับผู้หญิงสรี ระต่างกัน
๓๑

การเลี ้ยงดูมีผลต่อนิสยั ของเด็ก

โครงสร้ างของร่างกายมีความแตกต่างกัน มีมือ
เท้ า ตา หู จมูก เหมือนกัน แต่วา่ ลักษณะฮอร์ โมนก็
ไม่เหมือนกัน อวัยวะในการสืบพันธุ์ก็ไม่เหมือนกัน
ลั ก ษณะโครงสร้ างสมองโครงสร้ างกล้ ามเนื อ้
กระดูกก็ไม่เหมือนกัน เช่น สมองผู้ชายจะโตกว่าผู้
หญิงหน่อยหนึง่ โดยเฉลี่ยหนักกว่าผู้หญิงประมาณ
ขีดหนึง่
แต่ไม่ใช่วา่ ผู้ชายจะฉลาดกว่าผู้หญิง พบว่ามี
การชดเชย สมองในส่วนที่ประสานงานซีกซ้ ายซีก
ขวาของผู้หญิงใหญ่กว่าผู้ชาย ท�ำให้ สมองรวมเล็ก
กว่าก็จริ ง แต่ท�ำงานประสานกันได้ คล่องแคล่วดี
กว่า ผู้ชายใช้ สมองซีกเดียว ผู้หญิงใช้ สมองสองซีก
ส่งผลเช่นว่า ผู้หญิงจะเรี ยนเรื่ องภาษา เรื่ องดนตรี
ได้ ดี ส่วนผู้ชายจะถนัดเรื่ องค�ำนวณ เรื่ องการคิด
แบบเป็ นตรรกะ ผู้หญิงจะจับเซ็นต์เรื่ องอารมณ์ได้ ดี
ผู้ชายใช่เหตุผลได้ ดี ทังหมดนี
้
้คือความแตกต่าง
ของผู้ชายและผู้หญิงที่เกิดจากสรี ระของร่างกาย
2. การเลี ้ยงดู การเลี ้ยงดูจะส่งผลต่อนิสยั ของ
เขาเหมือนกัน บางบ้ านอยากได้ ลกู สาว แต่มี
ลูกชาย จับลูกชายมาแต่งตัวใส่ชดุ กระโปรง แล้ ว
๓๒

ผู้หญิง VS ผู้ชาย

เลี ้ยงมาอีกแบบ ลูกชายบางทีโตมามีลกั ษณะบาง
อย่างที่แปลกๆ เหมือนกัน

มีบางกรณี ที่บางคนเปลี่ยนเพศเป็นทั้งชาย
และหญิง ท�ำไมเป็นเช่นนั้น
วิบากกรรมนี่บางครัง้ ก็สง่ ผลแปลกๆ
ใน
พุทธกาลมีชายคนหนึง่ เป้นผู้ชาย มีครอบครัว มีลกู
แล้ วด้ วย วันหนึง่ เห็นพระมหากัจจายนะเดินอยู่
แล้ วคิดว่าภิกษุรูปนี ้ผิวงามดีจงั เลย ถ้ าเกิดเป็ น
ภรรยาเราแล้ วผิวงามอย่างนี ้
คงจะดีมากเลย
เป็ นการไปล่วงละเมิดต่อผู้ที่มีคณ
ุ ธรรมสูงคือพระอรหันต์ ปรากฏว่าร่างกายเปลี่ยนเปนผู้หญิงไปเลย
ถ้ าเกิดเราเป็ นผู้ชายแล้ ววันหนึ่งเกิดเป็ นผู้หญิงขึ ้น
มาเราจะรู้สกึ อย่างไร ตกใจ ไม่กล้ ากลับบ้ าน อาย
เขา จึงหนีไปอยูอ่ ีกเมืองหนึง่ แล้ วก็แต่งงานจน
กระทัง่ มีลกู วันหนึง่ มีเพื่อนเก่ามาเจอเข้ า จึงเล่าให้
ฟั ง เพื่อนจึงแนะน�ำให้ ไปขอขมาพระมหากัจจายนะ
เมื่อขอขมาแล้ วเพศก็กลับมาเป็ นผู้ชายเหมือนเดิม
ในชาติเดียวเป็ นทังพ่
้ อ ทังแม่
้ มีทงสามี
ั้
มีทงภรรยา
ั้
คงจะปวดหัวน่าดู แต่สงิ่ นี ้ก็มีอยู่
เพราะฉะนันเรื
้ ่ องของกรรมเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้ อน
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ในคนหนึง่ ในหมื่นหนึง่ ในแสนหนึง่ มันก็มีเหตุของ
วิบากกรรมแปลกๆ เหล่านี ้เกิดขึ ้นมาได้ แต่หวั ใจใน
การแก้ ก็คือว่า ขอให้ รักษาศีลให้ ดี แล้ วก็ตงใจ
ั้
ประพฤติปฏิบตั ิธรรม ท้ ายที่สดุ ทุกอย่างก็จะเข้ าถึง
จุดที่พอดีที่ควรเป็ น
แล้ วฝากนิดหนึง่ นะ ฝ่ ายหญิงอย่าน้ อยใจไป
เลยว่า ดูเหมือนเราเสียเปรี ยบทุกอย่าง ฝ่ ายชายได้
เปรี ยบ ที่บอกเมื่อสักครู่ เราดูตามสภาวะความเป็ น
จริ งพบว่า ในดีก็มีเสีย ในเสียก็มีดี ผู้ชายรู้สกึ ว่าได้
เปรี ยบไม่เป็ นไร พ่อแม่ไม่ต้องห่วงอะไรมาก ลูก
ออกไปกระโดกกระเดก ผู้ชายติดเหล้ ามากกว่าผู้
หญิง ผู้ชายติดบุหรี่ มากกว่าผู้หญิง ติดยาเสพติด
มากกว่าผู้หญิง เกเรมากกว่าผู้หญิง เพราะพ่อแม่
รู้สกึ ว่าไม่เป็ นไรเท่าไหร่ ก็ปล่อย แต่ลกู หญิงพ่อแม่
เป็ นห่วง ดูแลอบรมค่อนข้ างใกล้ ชิด เพระาผู้หญิง
พลาดไม่ได้ โบราณบอก "หญิงข้ าวเปลือก ชาย
ข้ าวสาร" ข้ าวสารเอาลงดินไปแล้ วงอกไหม ไม่งอก
ส่วนข้ าวเปลือกเอาใส่ดนิ ไปแล้ วงอกไหม งอก ถ้ าผู้

หญิงผู้ชายเผลอไปมีอะไรกัน ผู้ชายไม่ต้องท้ อง ถ้ า
ผู้หญิงเกิดท้ องป่ องขึ ้นมาจะท�าอย่างไร
เพราะ
ฉะนันต้
้ องดูแลผุ้หญิงมากกว่าเป็ นพิเศษ
ผู้หญิงต้ อง รักนวลสงวนตัว ผลคือ ผู้หญิง
กลับมีนิสยั ดีมากกว่า ประสบความส�าเร็ จในการ
เรี ยน ปั จจุบนั ก็ท�างานเหมือนผู้ชาย และท�างานได้
ดีด้วย คณะที่ยากๆ มีผ้ หู ญิงสอบเข้ าได้ มากขึ ้นๆ
มหาวิ ท ยาลัย ต่ า งๆก็ มี นั ก ศึ ก ษาหญิ ง มากกว่ า
นักศึกษาชาย เพราะผู้ชายมัวไปกระโดกกระเดกอยู่
เพราะฉะนัน้ "ในดีก็มีเสีย ในเสียก็มีดี" เราเกิดมา
เป็ นอะไรก็ให้ ยอมรับในสิง่ นัน้ แต่วา่ ตังใจท�
้ าเพศ
ภาวะของเราให้ เกิดประสิทธิภาพ ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด ท�าแต่กรรมดีเท่านัน้ แล้ วภพต่อไป เราก็จะดี
ขึ ้นๆ ปรารถนาจะเป็ นเพศชายก็เป็ นเพศชายได้
ตามใจนึก
และแม้ ปัจจุบนั นี ้เราก็จะประสบแต่
ความสุขความส�าเร็ จในชีวิต เจริ ญพร

สิง่ ทีไ่ มนา ยินดี มักจะปลอมมาในรูปทีน
่ า ยินดี
สิง่ ทีไ่ มนา รัก มักจะมาในรูปทีน
่ า รัก
ความทุกข มักจะมาในรูปแหงความสุข
เพราะดังนี้ คนจึงประมาทมัวเมากันนัก
(พุทธวจน)

๓๓
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ไทย

หนึ่งในประชาคมอาเซียน

เราคืออาเซียนไทย

ราชอาณาจักรไทย

“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” คือสาม
สถาบันหลักที่เปรี ยบเสมือนเสาหลักและเป็ นศูนย์
รวมใจของไทย และหลอมรวมให้ ชาติไทยเป็ นชาติ
เอกราชและมีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมที่งดงาม
สืบมาตราบปั จจุบนั นี ้
สวัสดีประเทศไทย

ประเทศไทย หรื อที่ร้ ูจกั กันดีวา่ สยามเมือง
ยิ ้ม (Landof Smile) มีชื่ออย่างเป็ นทางการคือ
ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) มี
เมืองหลวงคือ กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีชื่อเต็มยาว
ที่สดุ ในโลกว่า “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์
มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรรัตนราชธานีบรุ ี
รมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตาร
สถิต สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธ์” มีจ�านวน
ประชากรประมาณ 67.6 ล้ านคน

แถบสีน� ้าเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีน� ้าเงินมีขนาด
ใหญ่ กว่าแถบสีน�า้ เงินมี ขนาดใหญ่ กว่าแถบสีอื่น
เป็ น 2 กว่า

ความหมายชื�อเต็มของเมืองหลวงไทย
ที�บางคนยังไม่ ร้ ู จกั

ความหมายของสี
บนไตรรงค์

เมืองของเทวดา มหานครอันเป็ นอมตะ สง่า
งามด้ วยแก้ วเก้ าประการ และเป็ นที่ประทับของ
พระเจ้ าแผ่นดิน เมืองที่มีพระราชวังหลายแห่ง ดุจ
เป็ นวิมานของเทวดา ซึง่ พระวิษณุกรรมสร้ างขึ ้น
ตามบัญชาของพระอินทร์ ”
ธงชาติไทย

ธงชาติไทย หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า ธง
ไตรรงค์ มีลกั ษณ์เป็ นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ใช้ หลักใน
ธง 3 สี คือ แดง ขาว และน� ้าเงิน ภายในแบ่ง
เป็ นแถบ 5 แถบ แถบตรงกลางสีน� ้าเงิน ขนาบทัง้
ด้ า นบนและล่า งด้ ว ยสี ข าวและสี แ ดงตามล� า ดับ
๓๔

สีแดง หมายถึง ชาติ และความสามัคคีของ
คนในชาติ
สีขาว หมายถึง ศาสนา ซึง่ เป็ นเครื่ องอบรม
สัง่ สอนให้ มนุษย์มีจิตใจที่บริ สทุ ธิ์
สีน� ้าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริ ย์ผ้ ทู รงเป็ น
ประมุขของประเทศ
ตราแผ่ นดิน

ตราของแผ่นดินของประเทศไทยเป็ นรู ปครุ ฑ
หรื อพระครุฑพ่าห์
มีลกั ษณะเป็ นครุฑกางปี ก
พระครุฑพ่าห์ หมายถึง ครุฑซึง่ เป็ นพาหนะ
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ที่มาของการใช้
พระครุฑพ่าห์
เป็นตราแผ่นดิน
ครุฑ สัตว์กิ่งเทพผู้เป็ น
พญาแห่งนกนัน้ เป็ นพาหนะ
ของพระนารายณ์ ใ นต� า นานเทพเจ้ า ของศาสนา
พราหมณ์ ตามคติของคนไทยโบราณเชื่อ กษัตริ ย์
คือพระนารายณ์อวตาร ดังนันจึ
้ งน�ารูปครุฑผู้มี
ฤทธิ์มากซึง่ เป็ นพาหนะคูบ่ ญ
ุ บารมี
ของ
พระนารายณ์มาใช้ เป็ นสัญลักษณ์ตงแต่
ั ้ อดีต จึง
ถึงปั จจุบนั
วันชาติไทย ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุก
ปี
ตามวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระมหากษัตริ ย์ของปวงชนชาวไทย นอกจากนี ้ วันที่ 5
ธันวาคมของทุกปี ยังถือเป็ นวันพ่อแห่งชาติอีก
ด้ วย
สัญญลักษณ์ ประจําชาติไทย

สัตว์ประจ�าชาติไทย
ช้ างไทยภาพสัญลักษณ์
เป็ นช้ างเผือกภายในวงกลมพื ้นสีแดง

ต้ นราชพฤกษ์ เป็ นต้ นไม้ พื ้นเมือง รู้จกั กันแพร่
หลาย ปลูกได้ ทกุ ภาค เป็ นไม้ ที่มีชื่อเป็ นมงคล
มีอายุยืน ทรวดทรงและพุม่ สวยงาม ในอดีต
คน
ไทยใช้ แก่นไม้ ราชพฤกษ์ ในพิธีส�าคัญ
ต่างๆ เช่น พิธีลงหลักเมือง ใช้ เป็ น
เสาเอก
ในการก่อสร้ างพระต�าหนัก เป็ นต้ น
สถาปั ตยกรรมประจําชาติไทย

สถาปัตยกรรมประจ�าชาติไทย

ศาลาไทย ภาพสัญลักษณ์เป็ นศาลาไทยตัง้
อยู่ บนพื ้นสีเขียว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และ
เป็ น ประเทศเกษตรกรรม ฉากหลังเป็ นวงกลมสี
ฟ้า
แสดงถึงท้ องฟ้าที่สดใสของประเทศไทย
ซึง่ เป็ น ประเทศที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตร้ อน ศาลาไทยเป็ น
สถาปั ตยกรรมที่สะท้ อนภูมิปัญญาช่างไทย
มี
เอกลักษณ์สง่างาม และโดดเด่น

ช้ างไทยเป็ นสัตว์ที่เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์
และ ประเพณีไทยมาช้ านาน ช้ างที่มีลกั ษณ์ดี
ตามต�ารา คชศาสตร์ จะเป็ นช้ างคูบ่ ารมีพระมหากษัตริ ย์ และ ใช้ ในศึกสงครามมาโดยตลอด
ดอกไม้ ประจําชาติไทย

ดอกไม้ประจ�าชาติ
ดอกราชพฤกษ์
(ดอกคูน) มีสีเหลือง
ออกดอกเป็ นช่อห้ อยระย้ า
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ธรรมะเพือ่ ประชาชน

พระธรรมเทศนาโดย : พระเทพญาณมหามุนี

สรณะอันเกษม

วันเวลาที่ผา่ นไปแล้ ว เป็ นสิง่ ที่เราไม่สามารถ
จะเรี ยกกลับคืนมาได้ เหมือนดัง่ สายน� ้าที่ไหลผ่าน
เลยไปไม่อาจหวนกลับ ชีวิตคนเราก็เช่นกัน ย่อม
ผ่านไปพร้ อมกับกาลเวลา ที่น�าความแก่ชรามาสู่
ตัวเราทุกอนุวินาที ซึง่ นักสร้ างบารมีจะต้ องรู้จกั ให้
วันเวลานันผ่
้ านไปพร้ อมกับการสร้ างความดี เรา
ต้ องใช้ เวลาที่มีอยูอ่ ย่างจ�ากัดนี ้ สร้ างบารมีให้ เต็ม
ที่ เพื่อท�าสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าที่สดุ ให้ เกิดขึ ้นกับตัวของเรา
เองและผู้อื่น ด้ วยการประพฤติธรรม แม้ สภาวะ
เศรษฐกิจของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
บางครัง้ ชีวิตเราอาจได้ รับผลกระทบกระเทือนบ้ าง
คล้ ายกับก�าลังถูกมรสุมใหญ่โหมกระหน�่า แต่ก็ขอ
อย่าได้ หวัน่ ไหว เพราะเหตุการณ์เช่นนี ้เป็ นธรรมดา
ของโลก
ขณะที่ เ กิ ด ความแปรปรวนของกระแสโลก
คนทัง้ หลายต่างก� าลังแสวงหาที่ พึ่งให้ กับตนเอง
เพื่อความอยูร่ อดปลอดภัยของชีวิต แต่มีจ�านวน
น้ อยคนนักที่จะพบกับที่พงึ่ อันเกษม เพราะส่วน
ใหญ่ยงั ไม่ร้ ูเลยว่าที่พงึ่ อันแท้ จริ งคืออะไร อยูท่ ี่ตรง
ไหน และจะเข้ าถึงได้ อย่างไร ดังนัน้ จึงต้ องมา
ท�าความเข้ าใจ เกี่ยวกับเรื่ องที่พงึ่ อันเกษม ที่พงึ่ อัน
แท้ จริ งกัน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ขุททกนิกาย
ธรรมบท ว่า
“พหุ � เว สรณ� ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ
อารามรุกฺขเจตฺยานิ มนุสฺสา ภยตชฺชิตา
เนต� โข สรณ� เขม�
เนต� สรณมุตฺตม�
เนต� สรณมาคมฺม
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ ฯ
โย จ พุทฺธ�ฺจ ธมฺม�ฺจ สงฺฆ�ฺจ สรณ� คโต
จตฺตาริ อริ ยสจฺจานิ สมฺมปฺป�ฺญาย ปสฺสติ
ทุกฺข� ทุกฺขสมุปปฺ าท� ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม�

อริ ย�ฺจฏฺฐงฺคิก� มคฺค�
เอต� โข สรณ� เขม�
เอต� สรณมาคมฺม

ทุกฺขปู สมคามิน�
เอต� สรณมุตฺตม�
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ

มนุษย์เป็ นอันมาก ถูกภัยคุกคามแล้ ว ย่อมถึง
ภูเขา ป่ า อาราม และรุกขเจดีย์วา่ เป็ นที่พงึ่ สรณะ
นัน่ แลไม่เกษม สรณะนัน่ ไม่อดุ ม เพราะบุคคล
อาศัยสรณะนัน่ ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทงปวงได้
ั้
ส่วน
บุคคลใดถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์วา่
เป็ นที่พงึ่ ย่อมเห็นอริ ยสัจ ๔ (คือ) ทุกข์ เหตุให้ เกิด
ทุกข์ ความก้ าวล่วงทุกข์ และมรรคมีองค์ ๘ อัน
ประเสริ ฐ ซึง่ ยังสัตว์ให้ ถงึ ความสงบแห่งทุกข์ ด้ วย
ปั ญญาอันชอบ สรณะนัน่ แลของบุคคลนันเกษม
้
สรณะนัน่ อุดม เพราะบุคคลอาศัยสรณะนัน่ ย่อม
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พ้ นจากทุกข์ทงปวงได้
ั้
”
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงเข้ าถึงสรณะภายใน
และได้ พิสจู น์แล้ วว่า ที่พงึ่ ที่ระลึกที่แท้ จริ งนัน้ มีอยู่
๓ อย่างเท่านัน้ ผู้ร้ ูทงหลายต่
ั้
างยืนยันเช่นนี ้เหมือน
กันหมด เพราะฉะนัน้ เราควรจะยึดเอาพระรัตนตรัย
๓ อย่างนี ้ เป็ นที่พงึ่ เป็ นที่ระลึก เป็ นที่ยดึ ที่เกาะของ
ใจเรา แล้ วเราจะพ้ นจากความทุกข์ทรมาน เข้ าถึง
ความสุขที่แท้ จริ งได้ ชาวโลกทังหลายที
้
่ยงั ไม่เคย
ได้ ยินได้ ฟังค�าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ า ก็มกั จะ
ไม่ร้ ูจกั สรณะที่แท้ จริ งว่า คืออะไร อยูท่ ี่ตรงไหน จะ
เข้ าถึงได้ ด้วยวิธีการใด
เมื่อไม่ได้ ยินไม่ได้ ฟัง ก็มกั จะไปยึดสิง่ ที่ตนได้
พบ ได้ เห็น ได้ ยิน หรื อได้ ฟังมาว่า สิง่ นันสิ
้ ง่ นี ้เป็ นที่
พึง่ ที่ระลึก อย่าว่าแต่ในสมัยนี ้เลย แม้ แต่ในสมัย
พุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงบังเกิดขึ ้นแล้ ว
ในโลก ตรัสถึงที่พงึ่ ที่ระลึกว่ามีอยู่ ๓ อย่างเท่านี ้ ผู้มี
บุญผู้ประพฤติปฏิบตั ิตาม ก็ได้ บรรลุธรรมาภิสมัย
เข้ าถึงพระรัตนตรัยกันเป็ นจ�านวนมาก แต่ในยุคนัน้
บางคนแม้ มาเกิดร่วมสมัยกัน ก็ยงั ไม่ได้ ยินได้ ฟังว่า
อะไรเป็ นสรณะที่แท้ จริ ง ดังตัวอย่างของปุโรหิต
อัคคิทตั
* ปุโรหิตอัคคิทตั เป็ นผู้ที่มีปัญญา เป็ นพหูสตู
ท่านเป็ นที่ปรึกษาของพระเจ้ าแผ่นดินถึง
๒
พระองค์ คือพระเจ้ ามหาโกศลกับพระเจ้ าปเสนทิโกศล ต่อมาเมื่อท่านชราภาพลงแล้ ว ก็อยากจะ
แสวงหาที่วิเวก จึงได้ กราบบังคมทูลลาพระราชา
เพื่อออกบ�าเพ็ญสมณธรรม ได้ บวชเป็ นฤๅษี ตัง้
บรรณศาลาอยูท่ ี่ริมฝั่ งแม่น� ้าแห่งหนึง่ มีผ้ ทู ี่เลื่อมใส
ในท่านปุโรหิต จ�านวนถึงหมื่นคน เพราะมีความ
เชื่อมัน่ ในความเป็ นพหูสตู ของท่านปุโรหิต ว่าจะ
สามารถแนะน�าสัง่ สอนให้ ร้ ูจกั ที่พงึ่ ที่แท้ จริ งได้ ใน
ที่สดุ ก็ได้ บวชเป็ นฤาษี ตาม อาศัยอยูร่ ิ มฝั่ งแม่น� ้า
ต่างก็ตงกติ
ั ้ กากันไว้ วา่

หากเวลาที่ใครเกิด

กามวิตกขึ ้นมา คือเมื่อเป็ นฤๅษี แล้ ว ถ้ าไปนึกถึง
เรื่ องทรัพย์สมบัตหิ รื อเรื่ องสตรี เป็ นนักบวชแล้ วยัง
นึกถึง ๒ เรื่ องนี ้ ก็ให้ ไปขนเอาทรายที่ริมฝั่ งแม่น� ้า
มากองไว้ นี่จดั เป็ นความดีอย่างหนึง่ ที่ทา่ นฤๅษี
อัคคิทตั ได้ สงั่ สอนแก่บริ วารฤๅษี หากเกิดความรู้สกึ
อย่างนี ้แล้ ว ก็ให้ ไปขนทรายมา แล้ วก็ไม่วา่ กัน ไม่
ต้ องรู้สกึ อายกัน เป็ นการเปิ ดเผยความบริ สทุ ธิ์ใจซึง่
กันและกัน
ปรากฏว่า ทรายที่ริมฝั่ งน� ้า ถูกขนขึ ้นมากองโต
เป็ นภูเขาทีเดียว จนกระทัง่ มีพญานาคเกิดความ
ยินดีในทรายกองโตนัน้ เห็นว่ามันสวยงาม จึงไป
นอนเฝ้าอยูบ่ นยอดกองทราย พระผู้มีพระภาคเจ้ า
ทรงสอดพระญาณในยามรุ่งอรุณ มองเห็นอุปนิสยั
ของฤาษี อคั คิทตั และบริ วาร ว่าจะได้ บรรลุมรรคผล
นิพพาน เพราะบุญบารมีเต็มเปี่ ยม โดยในขณะนี ้
ก�าลังบ่มอินทรี ย์อยู่
แต่ท ว่า อัค คิ ทัต ดาบสได้ สั่ง สอนตนเองและ
บริ วารไปในทางที่ยงั ไม่ถกู ต้ องว่า เมื่อไรเกิดความ
สะดุ้งกลัว เกิดความทุกข์ทรมาน ให้ พงึ่ สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์
คืออะไรที่คดิ ว่าศักดิ์สทิ ธิ์ ก็ให้ พงึ่ สิง่ นัน้ เช่น พึง่
ภูเขาลูกโตๆ พึง่ ป่ าที่ดแู ล้ ววังเวง พึง่ ต้ นไม้ ใหญ่ๆ ที่
เข้ าใจว่าจะมีสงิ่ ศักดิ์สทิ ธิ์ หรื อสิง่ ที่จะบันดาลความ
ส�าเร็ จให้ บงั เกิดขึ ้นได้ พึง่ อารามศักดิ์สทิ ธิ์ พึง่
เทวสถาน การสัง่ สอนที่ไม่ถกู ต้ องเช่นนี ้ และยังให้
ยึดถืออย่างนี ้เรื่ อยมา พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงสอด
พระญาณเห็นว่า ถึงเวลาแล้ วฤาษี เหล่านันจะได้
้
เข้ าถึงสรณะที่แท้ จริ ง เพราะมีอปุ นิสยั จะได้ บรรลุ
มรรคผลนิพพาน
ในยามเช้ า พระพุทธองค์ตรัสเรี ยกพระโมคคัลลานะมา แล้ วทรงรับสัง่ ว่า “โมคคัลลานะ เธอไป
โปรดอัคคิทตั ฤาษี กบั บริ วาร ให้ เป็ นสัมมาทิฏฐิ ให้
รู้จกั ที่พงึ่ ที่แท้ จริ งเถอะ”
พระโมคคัลลานะก็
กราบทูลว่า “อัคคิทตั ฤาษี มีบริ วารมาก มีก�าลังมาก
เหลือเกิน ล�าพังเพียงข้ าพระองค์จะไปโปรดล่ะก็
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คงจะไม่เชื่อฟั ง เพราะว่าฤาษี รวมกันเป็ นหมูใ่ หญ่
อาจจะแย้ งข้ าพระองค์ได้
แต่ถ้าหากว่าพระผู้มี
พระภาคเจ้ าจะเสด็จไปด้ วย
ก็คงจะโปรดได้
ทังหมด”
้
พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงรับสัง่ ย� ้ำให้ พระโมคคัลลานะรี บไปก่อนเถิด แล้ วพระองค์จะตามไป
ในภายหลัง
ในที่สดุ พระโมคคัลลานะก็ไปโดยล�ำพัง แสดง
ตนไปยืนอยูห่ น้ าบรรณศาลาของฤาษี อคั คิทตั และ
ก็เรี ยกฤาษี อคั คิทตั ด้ วยชื่อว่า “อัคคิทตั เราจะขอ
อาศัยอยูท่ ี่นี่ ขอให้ ทา่ นช่วยชี ้สถานที่ที่เราจะอาศัย
ด้ วย” อัคคิทตั ฤาษี เป็ นผู้สงู ด้ วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ
เป็ นผู้มากด้ วยมานะทิฏฐิ มีความคิดว่า เราเป็ นถึง
อดีตปุโรหิตของพระเจ้ าแผ่นดินถึง ๒ พระองค์
ใครๆ ก็เคารพนับถือเราทังนั
้ น้ ไม่มีใครที่จะกล้ ามา
เรี ยกชื่อของเราแบบคนคุ้นเคยเช่นนี ้ ด้ วยมานะ
ทิฏฐิ จึงตอบพระโมคคัลลานะไปว่า “ไม่มี ที่ตรงนี ้
น่ะ ไม่มีสำ� หรับท่าน”
พระโมคคัลลานะจึงว่า “ปกติมนุษย์ก็เข้ าอยู่
ในหมูม่ นุษย์ โคเข้ าอยูใ่ นฝูงโค นักบวชก็ต้องอยูใ่ น
หมูข่ องนักบวช เพราะฉะนัน้ ให้ ทา่ นช่วยชี ้ว่า ที่ที่
เราควรจะอยูน่ ะ่ อยูท่ ี่ไหน” ฤาษี อคั คิทตั ก็บอกว่า
"ไม่มีหรอก" แต่พระโมคคัลลานะก็ยงั ยืนยันว่า จะ
ขออาศัยอยูท่ ี่ตรงนี ้ ในที่สดุ ฤาษี อคั คิทตั จึงบอกว่า
มีอยูท่ ี่หนึง่ คือที่กองทรายโน้ น มีอยูท่ ี่เดียวเท่านัน้
ถ้ าท่านอยากอยูก่ ็ตามใจท่าน
พระโมคคัลลานะเดินไปที่กองทราย เมื่อพบ
กับพญานาคจึงเกิดการประลองฤทธิ์กนั
เพราะ
พญานาคซึง่ หวงแหนที่อยูร่ ้ ูสกึ โกรธ ที่จๆู่ ก็มีผ้ จู ะ
มาแย่งที่พกั อาศัย ด้ วยอานุภาพแห่งพญานาค พอ
โกรธก็บนั ดาลให้ เกิดเปลวเพลิง เรี ยกว่าการบังหวน
ควัน เป็ นเปลวเพลิงที่มีฤทธิ์ร้อนแรงมาก พระโมคคัลลานะท่านไม่ร้ ูสกึ กลัวแต่อย่างใด เพราะท่าน
เป็ นอัครสาวกผู้เลิศทางด้ านมีฤทธิ์มาก จึงเข้ ากสิณ
เตโชสมาบัติ บังหวนควันพุง่ ใส่พญานาค เป็ นไฟที่
๓๘

ร้ อนแรงยิ่งกว่านันอี
้ ก ในที่สดุ พญานาคสู้ไม่ได้ ก็
ยอมแพ้ แล้ วขดตัวแผ่พงั พาน บังแดดบังฝนให้
พระเถระได้ นงั่ สมาธิอยูบ่ นกองทรายตลอดทังคื
้ น
ครัน้ รุ่งเช้ า อัคคิทตั ก็สงั่ ให้ ฤๅษี บริ วารตามไป
ดูวา่ ป่ านนี ้นักบวชท่านนัน้ คงละลายไปด้ วย
อานุภาพแห่งพญานาคแล้ ว จึงชวนกันไปดู ปรากฏ
ว่าเห็นพระโมคคัลลานะนัง่ อยูบ่ นกองทราย โดยมี
พญานาคขดเป็ นวงกลมแผ่พงั พาน คอยปกป้อง
อันตรายให้ จึงเกิดความเลื่อมใส ในเวลานันเอง
้
พระผู้มีพระภาคเจ้ าเสด็จมาในขณะที่ทิฐิมานะของ
ฤาษี ทงหลายลดลงแล้
ั้
ว เมื่อท่านประทับในที่อนั
ควร พระโมคคัลลานะเข้ ามาถวายบังคม พวกฤาษี
เห็นดังนัน้ ก็เข้ ามาถวายบังคม เพราะคิดว่า พระผู้
มีพระภาคเจ้ าจะต้ องมีอานุภาพมากกว่าพระโมคคัลลานะ ซึง่ สามารถปราบพญานาคได้ เป็ นแน่แท้
ในที่สดุ เมื่อทิฐิมานะลดลงแล้ ว พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงแสดงธรรมให้ อัคคิทัตและบริ วารได้
ทราบถึงสรณะที่แท้ จริ งว่า สรณะนันมี
้ อยูภ่ ายใน
เท่านัน้ คือพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ
เป็ นที่พงึ่ อันเกษม เป็ นที่พงึ่ ที่แท้ จริ ง ที่จะช่วยให้ พ้น
จากความทุกข์ทงหลายได้
ั้
ส่วนภูเขา ป่ า ต้ นไม้
ใหญ่ อารามศักดิ์สทิ ธิ์ สิง่ นันไม่
้ ใช่เป็ นที่พงึ่ อันเกษม
เรื่ องนี ้เป็ นเครื่ องยืนยันได้ วา่
พระรัตนตรัย
ภายในเท่านัน้
เป็ นที่พงึ่ ที่ระลึกได้ อย่างแท้ จริ ง
อัคคิทตั ฤาษี และบริ วารก็ได้ บรรลุมรรคผลนิพพาน
กันทังหมด
้
พระพุทธเจ้ าทรงประทานการบวชแบบ
เอหิภิกขุอปุ สัมปทาให้ ทรงแสดงเกี่ยวกับรัตนะทัง้
๓ ว่าอยูภ่ ายในตัว ในกึง่ กลางกายของทุกๆ คน
เป็ นที่พงึ่ ที่แท้ จริ งภายใน แต่จะเข้ าถึงตรงนี ้ได้ ต้ อง
ท�ำใจให้ หยุดให้ นิ่งอยูภ่ ายใน หยุดอยูใ่ นกลางนัน้
ไปเรื่ อยๆ หยุดอยูใ่ นกลางกาย พอถูกส่วนเข้ าก็เข้ า
ถึงดวงธรรมเบื ้องต้ นเรี ยกว่า ดวงธัมมานุปัสสนา
สติปัฏฐาน บังเกิดขึ ้นที่กลางกาย อย่างเล็กขนาด
ดวงดาวในอากาศ อย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ ใน
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คืนวันเพ็ญ อย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยง
วัน เป็ นดวงสว่างทีเดียว อยูใ่ นกลางกาย นัน่ คือ
เบื ้องต้ นที่จะเข้ าถึงรัตนะทัง้ ๓ ที่เป็ นที่พงึ่ ที่ระลึก
ภายในเป็ นสรณะอันเกษม
พอหยุดถูกส่วนเข้ า จะเข้ าถึงดวงธรรมต่างๆ
เป็ นชุดๆ บังเกิดขึ ้นอยูใ่ นกลางนัน้ เข้ าถึงดวงศีลเข้ า
ถึงดวงสมาธิ เข้ าถึงดวงปั ญญา เข้ าถึงดวงวิมตุ ติ
เข้ าถึงดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ และในที่สดุ ก็เข้ าถึง
กายมนุษย์ละเอียด ที่มีหน้ าตาเหมือนกับตัวของ
เราเอง นัง่ ขัดสมาธิหนั หน้ าออกไปทางเดียวกับตัว
ของเรา ให้ เอาใจหยุดต่อไปอีกในกลางนัน้ พอถูก
ส่วนก็เข้ าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึง่ ชุดหนึง่ ก็มี ๖ ดวง
คือ ดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดวงศีล ดวง
สมาธิ ดวงปั ญญา ดวงวิมตุ ติ ดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ เป็ นชุดที่ ๒ และในที่สดุ ก็เข้ าถึงกายทิพย์ที่อยู่
ภายใน
ท�ำไปอย่างนี ้เรื่ อยๆ จนกระทัง่ เข้ าถึงกายรูป
พรหม ถึงกายอรูปพรหม และเข้ าถึงกายธรรม กาย
ธรรมนัน่ แหละ คือพุทธรัตนะ ในกลางกายธรรมมี
ดวงธรรมรัตนะอยู่ กลางธรรมรัตนะนันก็
้ มีกาย
ธรรมละเอียดเรี ยกว่าสังฆรัตนะ ซ้ อนกันอยูภ่ ายใน
อย่างนี ้ เข้ าไปเรื่ อยๆ ๓ อย่างนี ้แหละ เป็ นสรณะที่
พึง่ ที่ระลึกอย่างแท้ จริ ง
เมื่อเราได้ ตงใจปฏิ
ั้
บตั ธิ รรมตามนี ้แล้ ว นับว่า
เป็ นบุญลาภของเรา ที่ได้ มีโอกาสมาศึกษากิจใน
ทางพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นเรื่ องราวที่สำ� คัญเกี่ยว
กับชีวิตของเราเอง ถ้ าหากเรายังไม่ร้ ูจกั ว่า สรณะ
นันเป็
้ นอย่างไร อยูท่ ี่ตรงไหน จะเข้ าถึงด้ วยวิธีการ
ใด ชีวิตเราจะมีแต่ความทุกข์ทรมาน แต่ถ้าหากว่า
เรารู้จกั และรู้วิธีที่ถกู ต้ องแล้ ว ไม่ช้าเราจะเข้ าถึง
ความสุขที่แท้ จริ งภายใน วิธีที่จะเข้ าถึงความสุข
และที่พงึ่ ที่แท้ จริ ง ต้ องหยุดนิ่งอย่างเดียว
ใจที่แวบไปแวบมา

คิดไปในเรื่ องราวต่างๆ

แล้ วฝึ กให้ มาหยุดนิ่งอยูใ่ นกลางกาย ตรงศูนย์กลาง
กายฐานที่ ๗ ในระดับเหนือสะดือขึ ้นมา ๒ นิ ้วมือ
โดยการสมมติวา่ เราหยิบเส้ นด้ ายขึ ้นมา ๒ เส้ น เส้ น
หนึง่ ขึงให้ ตงึ จากสะดือ ทะลุหลัง อีกเส้ นหนึง่ ขึง
จากด้ านขวาทะลุไปด้ านซ้ าย ให้ เส้ นด้ ายทัง้ ๒ ตัด
กันเป็ นกากบาท จุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็ม ตรงนี ้
เรี ยกว่าศูนย์กลางกายฐานที่ ๖ ให้ สมมติเอานิ ้วชี ้
กับนิ ้วกลางวางซ้ อนกัน แล้ วน�ำไปทาบตรงจุดตัด
ของเส้ นด้ ายทังสอง
้
สูงขึ ้นมา ๒ นิ ้วมือ เรี ยกว่า
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ตรงนี ้นัน่ เอง เป็ นที่สถิต
ของรัตนะทัง้ ๓
เมื่อเรามีความปรารถนาที่จะให้ เข้ าถึงรัตนะ
ทัง้ ๓ จะต้ องเอาใจมาหยุดอยูต่ รงฐานที่ ๗ ตรงนี ้
เอาใจของเรามาหยุดมานิ่งอยู่ที่ตรงนี ้อย่างสบายๆ
ให้ ใจหยุด ให้ ใจนิ่ง ให้ ใจใส ให้ ใจสบาย ท�ำใจให้
เบิกบานให้ แช่มชื่น หยุดอยูท่ ี่ตรงนี ้ แต่ถ้าหากว่ามี
ความคิด มีเรื่ องราวต่างๆ ผ่านเข้ ามาในใจ ก็ให้
ภาวนา สัมมาอะระหังๆๆ ภาวนาอย่างนี ้ไปเรื่ อยๆ
โดยให้ เสียงค� ำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลาง
กายฐานที่ ๗ จะกี่หมื่นกี่แสนครัง้ ก็ตาม ก็ภาวนาไป
อย่างสบายๆ ภาวนาไปเรื่ อยๆ จนกว่าใจของเรา ไม่
อยากจะภาวนา อยากจะนิ่งเฉยๆ ถ้ าเกิดความรู้สกึ
อย่างนี ้ ก็ให้ เรานิ่งเฉยๆ นิ่งไปเรื่ อยๆ อย่างสบายๆ
ใจเย็นๆ
ไม่ช้าใจของเราจะหยุดนิ่งเอง จะนิ่งเฉย พอใจ
นิ่งแล้ ว ไม่ช้าจะเริ่ มโล่ง เริ่ มโปร่ง เริ่ มเบาสบาย
อย่างแท้ จริ ง เมื่อเรารักษาอารมณ์นี ้อย่างต่อเนื่อง
แสงสว่างจะค่อยๆ บังเกิดขึ ้นในกลางหยุดนิ่ง จะ
ค่อยๆ สว่างขึ ้นๆ ไปเอง ในตอนนี ้ ดวงธรรมจะ
ปรากฏเกิดขึ ้นมาเป็ นจุดสว่างเล็กๆ เหมือนดวงดาว
ในอากาศ หรื อ โตใหญ่ขนาดพระจันทร์ ในคืนวัน
เพ็ญ หรื อ โตใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน
เป็ นดวงธรรมที่ใสบริ สทุ ธิ์บงั เกิดขึ ้นในกลางใจหยุด
นิ่ง ดวงธรรมต่างๆ และกายต่างๆ ล้ วนแต่เป็ นสิง่ ที่
มีอยูแ่ ล้ วดังเดิ
้ ม ไม่ใช่เป็ นสิง่ ที่เราสมมติ หรื อสร้ าง
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๓๙

ขึ ้นมา เมื่อใจของเราละเอียดได้ ในระดับไหน เราก็
เข้ าถึงในระดับนัน้
เพราะฉะนันเมื
้ ่อใจของเราละเอียดด้ วยวิธีการ
ท�ำหยุดท�ำนิ่งอย่างนี ้ เราจะเข้ าถึง เมื่อเข้ าถึงยิ่ง
ละเอียดเข้ าไปเท่าไร ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ ้นๆ เพิ่มขึ ้น
ไปเรื่ อยๆ ความสุขที่เข้ าถึงดวงธรรม ก็สขุ ในระดับ
หนึง่ ความสุขที่เข้ าถึงกายภายในก็อีกระดับหนึง่
ปริ มาณความสุขมากขึ ้น ประณีตเพิ่มขึ ้น ความสุข
ที่เข้ าถึงกายธรรมก็อีกระดับหนึง่ จะเพิ่มขึ ้นในทุกๆ
ด้ านทีเดียว สุขเพิ่มขึ ้นๆ เพิ่มขึ ้นไปเรื่ อยๆ ถ้ าทังโลก
้
มีความสุขกันอย่างนี ้ทุกคน สันติสขุ อันไพบูลย์จะ
บังเกิดขึ ้น
้ กท่านต้ องเข้ าใจให้ ดี นี่เป็ นกิจที่ควร
ดังนันทุ
ท�ำส�ำหรับการได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ เป้าหมายของ
เราหรื อสิง่ ที่เราแสวงหานันคื
้ อสรณะภายใน ได้ แก่
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ เมื่อเราเข้ าถึง
แล้ ว ชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์ ถ้ าหากว่าเราเข้ าไม่
ถึง ชีวิตของเรายังไม่ปลอดภัย

ฉะนัน้
ชีวิตเราควรแสวงหาสิง่ ที่เป็ นสรณะ
ที่แท้ จริ ง เราจะได้ พ้นจากความทุกข์ทงหลาย
ั้
หลวง
พ่ออยากให้ เข้ าถึงตรงนี ้กัน เพราะอยากให้ มีความ
สุข อยากให้ มีความบริ สทุ ธิ์ อยากให้ ร้ ูแจ้ งเห็นแจ้ ง
เกี่ยวกับเรื่ องตัวของเรา และสรรพสิง่ ทังหลาย
้
เรา
เกิดมาทังที
้ ต้องเข้ าถึงที่พงึ่ ที่แท้ จริ งให้ ได้ ต้ องรู้เรื่ อง
ราวของตัวเราเอง ว่าเรามาจากไหน มาท�ำไม อะไร
คือเป้าหมายที่แท้ จริ งของชีวิต ต้ องให้ ไปรู้ไปเห็น
ด้ วยตัวเองให้ ได้ เมื่อรู้เห็นแล้ วเราก็ต้องมุง่ เอาชีวิต
เป็ นเดิมพันทีเดียว มุง่ ไปให้ ถงึ ที่สดุ แห่งธรรม เพราะ
ฉะนัน้ ให้ ทกุ ท่านรักในการปฏิบตั ธิ รรม เอาจริ งเอา
จังอย่าเกียจคร้ าน อย่าได้ ประมาท แล้ วเรา
สมปรารถนากันทุกคน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๔๒ หน้ า ๓๔๐

มีบุญ เป็นฉากหลัง
ทุกอย่างก็เป็นเรื่องของบุญ นั่นแหละ
บางครั้งก็ได้มาอย่างง่ายๆ บางครั้งก็ต้อง
หนึ่งสมองสองมือ เป็นต้น
แต่ทุกอย่างมีบุญ เป็นฉากหลัง
ที่คอยเป็นเครื่องสนับสนุน
ให้เราประสบความส�ำเร็จในชีวิต
ในธุรกิจการงาน ในการศึกษา
เล่าเรียน ปราศจากอุปสรรคต่าง ๆ
หรือมีอุปสรรคน้อย เป็นต้น
(ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่)
๔๐
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Dhamma TIME
กุศลธรรมบท

พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิ โต ป.ธ. ๙
พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี ป.ธ. ๙

ศีล...มารดาแหงความดี

เวลา จ ส�วร� สีล�
จิตฺตสฺส อภิหาสน�
ติตฺถ�ฺจ สพฺพพุทฺธาน� ตสฺมา สีล� วิโสธเยฯ
ศีล เป็ นเขตแดน เป็ นเครื� องปิ ด
กัน� ความทุจริต ทํา จิตให้ ร่าเริงแจ่ มใส
และเป็ นท่ าหยั�งลงมหาสมุทร
คือ
นิ พ พานของพระพุ ท ธเจ้ า ทั ง� หลาย
เพราะฉะนัน�
บุคคลพึงรั กษาศีลให้
บริสุทธิ� (สีลวเถรคาถา)
มนุษ ย์ มิ ไ ด้ ด� า รงชี วิ ต อยู่อ ย่ า งโดด
เดี่ยวเพียงล�าพัง หากแต่อยูร่ ่วมกันเป็ น
สังคมใหญ่ ตังแต่
้ อยูก่ นั เป็ นครอบครัว
เป็ นหมูบ่ ้ าน เป็ นอ�าเภอ เป็ นจังหวัด เรื่ อย
ไปจนถึงระดับประเทศและเป็ นประชาคม
โลกใบเดียวกัน ดังนัน้ มนุษย์จงึ ต้ องมี
เขตแดนหรื อกรอบกันที
้ ่จะไม่ท�าความผิด
ต่อกัน มีข้อตกลงระหว่างกันในการที่จะ
ใช้ ชีวิตร่ วมกันอย่างสันติสุขข้ อตกลงนัน้
คือ มนุษยธรรมหรื อศีล 5
ทุกชีวิตเกิดมานับแต่ลืมตาดูโลก ไม่
ว่าจะเป็ นคนหรื อสัตว์ตา่ งรักและหวงแหน
ชีวิตของตนไม่น้อยไปกว่ากัน ในเมื่อเรา
รั ก ชี วิ ต ปรารถนาจะมี ชี วิ ต อยู่อ ย่า งมี ค วามสุข ไม่
ต้ องการให้ ใครมา เบียดเบียนชีวิตเรา ผู้อื่นก็ยอ่ ม
จะรู้สกึ เช่นเดียวกัน ดังนันจึ
้ งเกิดมนุษยธรรมข้ อ
แรก ขึ ้นว่า ปาณาติปาตาเวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ เราจะสมาทานสิกขาบท คือการงดเว้ น
จากการฆ่า หรื อเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ทังที
้ ่เป็ น
มนุษย์ด้วยกัน รวมถึงสรรพสัตว์ทกุ ชีวิต
๔๒

ความรักชีวิตสอนให้ สรรพชีวิตรู้จกั แสวงหา

ทรัพย์อนั เป็ นเครื่ องหล่อเลี ้ยงชีพ แม้ จะเหนื่อยยาก
เพียงใด ทุกชีวิตต่างดิ ้นรนหาทรัพย์มาเพื่อเลี ้ยง
ชีวิตตนเอง ทรัพย์สมบัตทิ ี่ได้ มาด้ วยความยาก
ล�าบากนัน้ ไม่วา่ จะมีมลู ค่ามากน้ อยเพียงใดก็ตาม
ต่างก็เป็ นของรักของหวงทังสิ
้ ้น
ในเมื่อเราไม่
ต้ องการให้ ใครมาฉกฉวยแย่งชิงไปจากเรา ผู้อื่นก็
ไม่ต้องการเช่นนันเหมื
้ อนกัน
ดังนันจึ
้ งเกิด
มนุษยธรรม ข้ อที่ 2 ว่า อะทินนาทานา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เราจะสมาทานสิกขาบท
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คือ
การงดเว้ นจากการลักขโมยหรื อแย่งชิง
ทรัพย์สนิ ของคนอื่นมาเป็ นของตัว
ทุกชี วิตมี ความรั กใคร่ ห่วงใยในคู่ครองและ
ครอบครัวของตน ซึง่ ต่างก็ปรารถนาจะร่วมชีวิตกัน
อย่างอบอุน่ สืบทอดวงศ์ตระกูลอย่างภาคภูมิใจ
หากมีใครมาประพฤติผิดในสามี ภรรยา บุตร ธิดา
ของผู้อื่น ก็จะท�ำให้ เขามีความทุกข์เศร้ า โศกเสียใจ
ในท�ำนองเดียวกันตัวเราเองก็ไม่ปรารถนาให้ ใคร
มาประพฤติผิดในสามี ภรรยา หรื อบุตรธิดาของเรา
เช่นกัน ดังนันจึ
้ งเกิด มนุษยธรรมข้ อที่ 3 ว่า กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เรา
จะสมาทานสิกขาบท คือ การงดเว้ นจากการ
ประพฤติผิดในกาม
นอกจากนี ้ ความสัตย์และความจริ งใจเป็ นสิง่
ที่ทกุ ชีวิตต้ องการ การตัดสินใจจะท�ำอะไรได้ ดีต้อง
มีข้อมูลที่จริ งและถูกต้ อง อีกทังความมั
้
น่ ใจในการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกัน จะเกิ ด ขึ น้ ได้ ต้ อ งมาจาก

ความ ซื่อตรง จริ งใจต่อกัน การโกหกหลอกลวงไม่
เพียงแตสร้ างความเจ็บช� ้ำน� ้ำใจเท่านัน้ แต่ยงั สร้ าง
ความเสียหายในทรัพย์สนิ รวมไปถึงชีวิตก็อาจถูก
ท�ำลายได้ ดังนันเมื
้ ่อเราไม่ต้องการถูกหลอกลวง
ฉันใดผู้อื่นก็ไม่ต้องการถูกหลอกลวง เช่นกัน จึงเกิด
มนุษยธรรมข้ อที่ 4 ว่า มุสาวาทา เวระมะณีสกิ ขา
ปะทัง สะมาทิยามิ เราจะสมาทานสิกขาบท คือ
การงดเว้ นจากการโกหกพูดเท็จต่อกัน
ประการสุดท้ าย ความสงบปลอดภัยในชีวิตก็
เป็ นสิง่ ที่ทกุ คนต้ องการ และจะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อ
ทุกชีวิตตังอยู
้ ใ่ นความไม่ประมาท
เพราะคน
ประมาทขาดสติสามารถท� ำความชั่วได้ ทุกอย่าง
และสร้ างความเสียหายได้ อย่างใหญ่หลวง จัดเป็ น
บุคคลอันตรายจึงควรจะป้องกันมิให้ ใครตกอยู่ใน
ความประมาทขาดสติอนั มี สาเหตุหลักมาจากการ
เสพสิง่ มึนเมาทุกชนิด เช่น เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ซึง่ สามารถน�ำไปสูก่ ารท�ำผิดศีลทุก ๆ ข้ อ ดังนันจึ
้ ง
เกิด มนุษยธรรมข้ อที่ 5 ว่า สุราเมระยะมัชชะปะ -
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๔๓

มา ทัฏฐานา เวระมะณีสกิ ขาปะทัง สะมาทิยามิ เรา
จะสมาทานสิกขาบท คือ การงดเว้ นจากการดื่ม
สุราเมรัยอันเป็ นเหตุให้ ตงอยู
ั ้ ใ่ นความประมาท
ศีลทัง้ 5 ข้ อ มาจากสามัญส�ำนึกของมนุษย์ที่ร้ ู
ว่า เมื่อเรามีความรักตนเอง ปรารถนาความสุข
ความปลอดภัยในชีวิตผู้อื่นก็ย่อมมีความรู้ สึกเช่น
เดียวกันกับเรา การนึกถึงใจเขาใจเราเช่นนี ้ เป็ น วิธี
การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงใช้ ในการสัง่ สอน
ชาวโลกให้ รักษาศีล โดยเริ่ มต้ นที่ความรู้สกึ ของเรา
ก่อน ซึง่ พระพุทธองค์ตรัสโดยรวมว่า “หมูส่ ตั ว์ที่เกิด
มาแล้ ว เป็ นผู้ใคร่สขุ บุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตน
แต่ใช้ ทอ่ นไม้ เบียดเบียนสัตว์อื่น ลักขโมย ประพฤติ
ผิดในภรรยาสามีของคนอื่น โกหกคนอื่น ดื่มสุรา
เมรัยบุคคลนันละโลกไปแล้
้
วยอมไม่ได้ สขุ หมูส่ ตั ว์ที่
เกิดมาแล้ วล้ วน ปรารถนาความสุขด้ วยกันทังสิ
้ ้น
บุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ด้ วยท่อนไม้ เป็ นต้ น บุคคลนันละโลกไปแล้
้
วจะได้
ความสุข”
๔๔

โลกสดสวยด้วยศีล 5
ในยุค สมัย ที่ ไ ม่ มี พ ระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า มา
บังเกิด ศีล 5 ก็เป็ นมนุษยธรรมที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ
เพราะศีล 5 เปรี ยบเสมือนลูช่ ีวิตของสรรพสัตว์ ทุก
ชีวิตต้ องอยูใ่ นลูแ่ ห่งศีลเท่านัน้ ไม่ควรออกนอกลู่
นอกทาง เพราะปั ญหาสังคม ของมนุษย์มีอยูต่ ลอด
กาล
แม้ ในยุคสมัยที่โลกอุดมสมบูรณ์ไปด้ วย
พืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร มนุษย์ด�ำรงชีวิตอยูอ่ ย่างสุข
สบายแต่ด้วยเหตุที่มนุษย์มีความแตกต่างกัน เริ่ ม
จากเรื่ อ งการแบ่ง แยกทางผิ ว พรรณวรรณะก่ อ น
บางคนมีผิวพรรณงาม บางคนผิวพรรณไม่งาม จึง
ท� ำ ให้ เ กิ ด การแบ่ ง แยกชนชัน้ ดูห มิ่ น ดูแ คลนกั น
ความเสื่อมของสภาพจิตใจก็เกิดขึ ้น ส่งผลให้ สงิ่
แวดล้ อมและบรรยากาศโลกเสื่อมลงไปด้ วย
เมื่อบรรยากาศของโลกเสีย ระบบนิเวศและ
ทรั พ ยากรที่ เ คยมี อ ยู่ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ จึ ง ลดลงทั ง้
ปริ มาณและคุณภาพ อาหารที่ประณีตกลับกลาย
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เป็ นของด้ อยคุณภาพ ยิ่งมีการจับจองครอบครอง
ทรัพยากรที่มีจ�ำกัดด้ วย ความเห็นแก่ตวั จึงเกิดการ
กักตุน คนที่ไม่มีก็ต้องไปหามาโดยวิธีลดั คือ ลัก
ขโมยในที่สดุ ความเดือดร้ อนก็บงั เกิดขึ ้น คนดี ๆ
ในสมัยก่อนต่างพิจารณาดูวา่
ท�ำอย่างไรหนอ
มนุษย์จะอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุขได้ จึงเห็นพ้ อง
ต้ องกันว่า มันต้ องมีขอบเขตของมนุษยธรรมเพื่อ
ให้ มนุษย์อยูร่ ่วมกันอย่างสันติ เพราะรู้วา่ สาเหตุที่
ทุกสิง่ ทุกอย่างเสื่อมลงเช่นนี ้ เป็ นผลมาจากมนุษย์
เสื่อมจากศีลธรรม จึงช่วยกันบัญญัตมิ นุษยธรรม
ขึ ้นมา 5 ข้ อเพื่อให้ ทกุ คนได้ ยดึ ถือปฏิบตั พิ ร้ อมทัง้
ยกย่องผู้มีคณ
ุ ธรรมและความสามารถ ขึ ้นมาเป็ น
หัวหน้ า
เพื่อมาปกครองดูแลรักษามนุษย์ด้วย
กันเอง
ไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะทรงบังเกิดขึ ้น
หรื อไม่ก็ตามศีล ก็เป็ นของคูโ่ ลกและมีอยูแ่ ล้ วทุก
ยุคทุกสมัย และการมีศีลท�ำให้ มนุษย์เป็ นผู้ร้ ูจกั ใช้
เหตุผล รู้จกั ยับยังชั
้ ง่ ใจ และสิง่ นี ้ คือ ศักดิ์ศรี ของ

ความเป็ นมนุษย์ที่แท้ จริ ง
ฉะนัน้ หากต้ องการเป็ นคนมีศกั ดิ์ศรี ที่แท้ จริ ง
เข้ าสูส่ มาคมใดก็องอาจกล้ าหาญ
รู้สกึ สุขกาย
สบายใจ ก็เริ่ มต้ นจากเป็ นผู้มีศีล 5 นี ้แหละ แม้ มี
เหตุให้ เราต้ องเสียศีล
แต่เราก็ไม่ยอมท�ำผิดท�ำ
พลาด ยอมสละทังทรั
้ พย์อวัยวะ และชีวิตเพื่อรักษา
ศีลให้ บริ สทุ ธิ์เอาไว้
นี ้คือศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์ที่เราจะปลาบปลื ้มปี ติใจทุกครัง้ ที่นกึ ถึง ศีล
จะท� ำ ให้ เ รามี ค วามสุข ทัง้ ในโลกนี แ้ ละโลกหน้ า
และสุขยิ่ง ๆ ขึ ้นไปทุกภพทุกชาติตราบวันเข้ าสูพ่ ระ
นิพพาน
“ศีลเป็ นเบื ้องต้ น เป็ นที่ตงอาศั
ั ้ ยเป็ นมารดาผู้ให้
ก�ำเนิดคุณงามความดีทงหลาย
ั้
เป็ นประมุขแห่งกุศลธรรมทังปวงเพราะฉะนั
้
น้
นรชนพึงช�ำระศีลของตนให้ บริ สทุ ธิ์เถิด”
(ขุ.เถร)
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์
๔๕
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