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วั...จัดดพระธรรมกายแฟรงก์
เฟิร์ต
ปฏิบัติธรรมเมืองลิมบวร์ก...
ข่าว DMC NEWS ประจ�ำวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิ ร์ต
ประเทศ
เยอรมนี ได้ จดั ปฏิบตั ธิ รรม ณ ศูนย์กลั ยาณมิตร
เมืองลิมบวร์ ก
ภายในงานกัลยาณมิตรเกตุแก้ ว เฮิน ได้ จดุ
เทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่พระอาจารย์จะได้
น�ำสวดมนต์ท�ำวัตรเช้ าและปฏิบตั ิธรรมกลัน่ ใจใส
จากนัน้ ทุกท่านได้ ร่วมพิธีอาราธนาศีลและถวาย
ภัตตาหารเป็ นสังฆทาน โดยมีคริ สโตเฟอร์ โวลฟ์
และเด็กชายมัคซิเลี่ยน ชาลเลอร์ น�ำกล่าวค�ำถวาย
ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ ร่วมกันปฏิบตั ิธรรม
ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองทุนต่างๆ
ดังนี ้
กองทุนปั ญญาบารมี มีเด็กชายแพททริ ค ป้องพาล,
กัลยาณมิตรบุญมาก   เวอร์ สมันน์ น�ำกล่าวค�ำ
ถวาย , กองทุนคิลานเภสัช มีกลั ยาณมิตรสุพรรณี  
โมลเลอร์ , กัลยาณมิตรวราภรณ์ โอสเตอร์ ธากน�ำ
กล่าวค�ำถวาย , ส่วนพิธีทอดผ้ าป่ าสามัคคี   มี
กัลยาณมิตรเกตุแก้ ว  เฮิน , กัลยาณมิตรนลวรรณ  

เบลเด่ะ น�ำกล่าวค�ำถวาย , จากนันพระอาจารย์
้
ได้
เทศน์ ส อนธรรมะเพื่ อ เป็ นแนวทางในการสร้ าง
บารมี
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ตักบาตรเมืองจันทร์พระ 1,000 รูป

ตักบาตรเมืองจันทร์ พระ 1,000 รูป
วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เวลา 06.00 น.
ณ บริ เวณหอนอฬิกา สวนสาธารณะทุง่ นาเชย
อ.เมือง จ. จันทบุรี
ข้ อปฏิบตั ทิ ี่ดีงามในการตักบาตร
- แต่งกายด้ วยชุดขาว หรื อเสื ้อขาว
เพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็ นอาหารแห้ ง
- ข้ าวสารควรบรรจุถงุ ให้ เรี ยบร้ อย
- งดใส่ น� ้ำดื่มชนิดแก้ วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริ จาค
ได้ ที่จดุ รับบริ จาค หรื อต้ นผ้ าป่ าที่มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้ อมถวายไทยธรรม
เป็ นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้ วยความเคารพ ด้ วยการนัง่
ใส่บาตรโดยให้ แถวหน้ าใส่ให้ เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1.เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา
ไปทุกภพทุกชาติ
2.ย่อมเจริ ญด้ วยโภคทรัพย์สมบัติ
เป็ นอันมาก
3.ทรัพย์สมบัตคิ งทนถาวร ไม่วิบตั ดิ ้ วยภัยใดๆ
4.ผู้ให้ ยอ่ มเป็ นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูม่ าก
5.คนดีเป็ นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ ทาน
6.ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7.ผู้ให้ ยอ่ มแกล้ วกล้ าอาจหาญ ไม่เก้ อเขิน
ในที่ประชุม
8.เมื่อสิ ้นอายุขยั ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9.บรรลุมรรคผลนิพพานได้ โดยง่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 081-449-1817
, 086-394-5999, 089-954-9499
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ประมวลภาพพิธบ
ี รรพชา

ประมวลภาพพิธีบรรพชาโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป
ทุกหมูบา้ นทัว่ ไทย ครั้งที1่ 0 (รุ่นเข้าพรรษา) วันเสาร์ท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557
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ความรูส้ กึ ของแม่เมือ่ ลูกชายบวชให้

ตอน...ความหวังของแม่
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกชื่อ กัลฯสุดจิต วงศ์สวุ รรณ ลูกรู้จกั วัดพระธรรมกายตังแต่
้ สมัยยังเป็ นนักศึกษาค่ะ นับไปนับ
มาก็เกือบๆ จะ 30 ปี แล้ วค่ะ
เวลาลูกมีความทุกข์ในชีวิตลูกก็จะมีหลวงปู่
หลวงพ่อ และคุณยายอาจารย์ เป็ นที่พงึ่ ค่ะ มีอะไร
ไม่สบายใจก็จะปรับทุกข์และอธิษฐานขอให้ หลวง
ปู่ ช่วยเสมอ แล้ วเรื่ องที่ขอบ่อยที่สดุ คือ…ขอให้
หลวงปู่ ช่วยคุ้มครองลูกชายค่ะ
ลูกต้ องเลี ้ยงลูกชายตามล�ำพังมาเกือบ 10 ปี
ค่ะ เพราะพ่อของเขาเสียชีวิตไปก่อน ซึง่ การต้ อง
เลี ้ยงลูกตามล�ำพังไม่ใช่เรื่ องง่ายเลย แค่เรื่ องที่จะ
ต้ องท�ำงานเพื่อให้ มีเงินเพียงพอกับค่าใช้ จา่ ย ที่นบั
วั น ค่ า ครองชี พ จะยิ่ ง สู ง ขึ น้ ก็ นั บ ว่ า หนั ก หนา
เหน็ดเหนื่อย พอเลิกงานก็ต้องคอยดูแลเรื่ องความ
เป็ นอยูแ่ ละเรื่ องเรี ยนของลูก จนตัวคนเป็ นแม่แทบ
จะไม่มีเวลาให้ ตวั เองเลย แต่การได้ เห็นลูกชาย
เติบโตมีความสุขมันก็คือความสุขใจของแม่คะ่ แต่
ในเวลาที่ลกู ชายไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน ติดเกมส์ แอบโดด
เรี ยน แอบสูบบุหรี่ มันก็คือความทุกข์อย่าง
มหาศาลของแม่ ถึงแม้ ลกู ชายของลูกจะยังไม่ถงึ
ขันเกะกะเกเร
้
แต่การที่เขาเอาแต่นงั่ เล่นเกมส์จาก
เที่ยงวันยันเที่ยงคืน และมีผลการเรี ยนตกต�่ำ  แค่นี ้
ก็ท�ำให้ หวั ใจของแม่เป็ นทุกข์มาก ห่วงมาก เป็ น
กังวลมากค่ะ ถึงแม้ จะเลี ้ยงเขามาด้ วยความยาก
ล�ำบากมากว่า 20 ปี แต่แม่ก็เต็มใจเสมอค่ะ และ
ไม่ได้ หวังให้ เขาตอบแทนหรื อคาดหวังอะไรเลิศหรู
จากลูกชายเลยค่ะ แค่อยากเห็นเขาเป็ นคนดี และ
หวังให้ เขาบวชให้ อย่างน้ อยสัก 1 พรรษาค่ะ

กัลฯ สุดจิต วงศ์สวุ รรณ

      มาปี นี ้ลูกชายของลูกมีอายุครบบวช ลูกจึงทัง้
อ้ อนวอน ทังขอร้
้ อง บอกกับเขาทุกวันว่า “บวชให้
แม่นะ บวชให้ พอ่ นะ บวชให้ หลวงปู่ นะเพราะแม่ขอ
หลวงปู่ ไว้ ว่ า ถ้ า ลูก เข้ า มหาวิ ท ยาลัย ได้ จ ะให้ ลูก
บวช” แล้ วก็พดู อีกซ� ้ำๆ ตลอดค่ะ ที่ขอร้ องลูกชาย
ขนาดนี ้ เป้าหมายคืออยากเห็นเขาเป็ นคนดีคะ่
อยากให้ เขาได้ เห็นแบบอย่างดีๆ จากพระอาจารย์พระพี่เลี ้ยง ซึง่ ลูกก็ร้ ูตวั เองว่าไม่คอ่ ยมีเวลาสอน
ลูกชายสักเท่าไหร่ จึงอยากให้ ความรู้ในพระพุทธศาสนาช่วยสอนเขา ช่วยกล่อมเกลาจิตใจเขาค่ะ
แล้ ว อี ก ไม่ กี่ ปี ตัว ลูก เองก็ จ ะย่ า งเข้ า สู่วัย เกษี ย ณ
แล้ ว เวลาในชีวิตมันเริ่ มจะนับถอยหลังลงทุกที จน
กลัวว่าจะไม่ได้ เห็นผ้ าเหลืองของลูกชายก่อนวัน
สิ ้นใจค่ะ
ดังนันจึ
้ งพยายามขอให้ เขาบวชให้ ทกุ วัน และ
สุดท้ ายลูกชายก็ยอมบวชค่ะ ลูกเลยพามาบวชใน
โครงการ 1 แสนรูป ตอนนี ้อยูท่ ี่ระเบียง 3 วัดพระ-
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ปลื ้มคูณสาม..เปิ ดโอกาสให้ ลกู ชายและหลานชายได้ บวชในพระพุทธศาสน

ธรรมกายค่ะ ลูกดีใจม๊ ากมาก มันเป็ นความรู้สกึ ที่
ยิ่งกว่าปลื ้ม ยิ่งกว่าชื่นใจ แล้ วเมื่อวันก่อนได้ มาร่วม
พิธีตดั ปอยผมลูกชาย ได้ เห็นว่าเขามีความตังใจดี
้
ลูกก็ปิติใจสุดๆค่ะ ถือเป็ นของขวัญล� ้ำค่าที่ดีที่สดุ
ในชีวิตของแม่คะ่
แล้ วปี นี ้ลูกก็ปลื ้มคูณ 3 ค่ะ เพราะไม่เพียง
ชวนลูกชายบวชเท่านัน้ แต่ยงั ได้ ชวนหลานชายอีก
2 คน ให้ มาบวชด้ วย ซึง่ หลานชายทัง้ 2 คน ก็เข้ า
อบรมแล้ วที่ ศู น ย์ อ บรมเยาวชนลาดหลุ ม แก้ ว
จ.ปทุมธานี ค่ะ ที่ลกู ชวนหลานบวชเพราะอยากให้
หลานๆได้ บญ
ุ อยากให้ หลานๆได้ มาเรี ยนรู้วา่ อะไร
บุญอะไรบาป จะได้ มีวคั ซีนป้องกันไม่ให้ หลงใช้
ชีวิตไปในทางที่ผิดค่ะ
ในฐานะตัวแทนแม่คนหนึง่ ขอฝากไปถึงนาค
ธรรมทายาททุกศูนย์อบรมทัว่ ไทย ขอให้ ท�ำตามค�ำ
ที่คณ
ุ ครูไม่ใหญ่สอนไว้ วา่
“ให้ อดทน ทนหิว
บ�ำเพ็ญตบะ เป็ นพระแท้ ” ขอให้ ทกุ คนเปิ ดใจให้
กว้ างๆ ท�ำใจให้ สงบ และจงมุง่ มัน่ ว่าเราได้ สละ
เวลามาแล้ วต้ องท�ำวันนี ้ให้ ดีที่สดุ และถ้ าต้ องเจอ

กัลฯสุดจิต  วงศ์สวุ รรณ
ตัดปอยผมลูกชายด้ วยความปลื ้มล้ นใจ

กับอุปสรรคบ้ าง เพราะต้ องอยูร่ ่วมกันมากมาย..ขอ
ให้ อดทน ถ้ าเราก้ าวข้ ามอุปสรรคตรงนี ้ไปได้ ต่อไป
เราก็จะชนะทุกสิง่ ค่ะ แม่คนนี ้ขอเป็ นก�ำลังใจให้
นาคธรรมทายาททุกท่านค่ะ
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Dhamma TIME
ความรูส้ กึ ของแม่เมือ่ ลูกชายบวชให้

ตอน...สิง่ ทีแ
่ ม่ปรารถนา
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกชื่อ กัลฯ อรสา  ศรี วสุธา เจ้ าค่ะ ลูกรู้จกั วัด
พระธรรมกายมาตังแต่
้ ประมาณ ปี พ.ศ. 2523 ค่ะ
โดยมีเทพบุตรข้ างกายเป็ นกัลยาณมิตร ตอนมาวัด
ครั ง้ แรกรู้ สึก ประทับ ใจเรื่ อ งความสะอาดของวัด
และชอบค� ำ สอนที่ เ ขี ย นอยู่ บ นป้ ายในวั ด ว่ า
“สันติสขุ จะเกิดขึ ้น
เมื่อทุกท่านเข้ าถึงพระธรรมกาย” เวลาลูกมาวัดพระธรรมกายทีไรจะรู้สกึ
สบายใจทุกครัง้ เลยค่ะ
หลวงพ่อเจ้ าคะ ลูกเป็ นแม่อีกคนหนึง่ ที่หวัง
อยากจะได้ เกาะชายผ้ าเหลื อ งพระลู ก ชายขึ น้
สวรรค์ แล้ วก็ตงความปรารถนาอยากให้
ั้
ลกู ชาย
บวชมาตัง้ แต่ วัน แรกที่ ร้ ู ตัว ว่ า ก� ำ ลัง จะมี ลูก ชาย
เวลาลูกได้ ไปร่ วมงานบวชลูกชายคนอื่นทีไรก็จะ
ปลื ้มใจไปกับเขาด้ วย และมักจะแอบหวังในใจ
เสมอว่า “สักวันเราก็คงจะมีโอกาส ที่ลกู ชายจะ
บวชให้ แบบนี ้”

เดี๋ยวเขาจะบวชให้ แม่นะ ตอนนันลู
้ กดีใจมาก หัวใจ
้ เขา
พองโต ยิ่งกว่าบอลลูนค่ะ เพราะลูกรอมาตังแต่
อายุครบบวชก็ยงั บวชไม่ได้ เพราะติดเรี ยน พอเรี ยน
จบปี 6 ก็ยงั บวชไม่ได้ เพราะต้ องเรี ยนต่อเฉพาะทาง
รอมาหลายปี ในที่สดุ วันนี ้สมปรารถนาแล้ วค่ะ

       แล้ วตังแต่
้ เล็กจนโต นอกจากจะทุม่ เทความรัก
ความเอาใจใส่เฝ้าฟูมฟั กทะนุถนอมดูแลลูกๆ เป็ น
อย่างดีแล้ ว ยังได้ ใช้ หลักธรรมในการอบรมสัง่ สอน
ประคับประคองให้ ลกู ๆ อยูใ่ นบุญ และปลูกฝั งเรื่ อง
พระพุทธศาสนาด้ วยการชวนกันตักบาตรพระใน
ตอนเช้ า ชวนกันเข้ าวัดท�ำบุญ ท�ำให้ ทงลู
ั ้ กสาวและ
ลูกชายเป็ นเด็กว่านอนสอนง่าย เป็ นคนดีมีน� ้ำใจ
ไม่เคยสร้ างเรื่ องหนักใจให้ แม่แม้ แต่นิดเลยค่ะ ซึง่
ปั จจุบนั ลูกชายของลูกได้ เรี ยนจบแพทย์เฉพาะทาง
ด้ านศัลยกรรมสมองค่ะ และก่อนที่จะไปท�ำหน้ าที่
แพทย์อย่างเต็มตัว เขาเข้ ามาบอกว่าจะให้ ของ
ขวัญกับแม่ ตอนนี ้เขาจบแพทย์เฉพาะทางแล้ ว

       หลวงพ่อคะ การที่ลกู ชายเป็ นคนดีและจะได้
เป็ นแพทย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นับเป็ นความ
ภาคภูมิใจของแม่อยูแ่ ล้ ว แต่พอเขาตัดสินใจบวช
มันเป็ นความรู้สกึ ที่ปลื ้มยิ่งกว่าที่เคยปลื ้มมา เป็ น
ความชื่นใจอย่างล้ นพ้ นค่ะ แล้ วก็เฝ้านับวันรอจะได้
ตัดปอยผมลูกชาย จะได้ มอบบาตรมอบผ้ าไตรให้
ลูกชาย จะได้ เห็นลูกชายห่มผ้ าเหลือง ลูกชายของ
เราจะได้ เป็ นพระแท้ เป็ นอายุ พ ระพุ ท ธศาสนา
ภูมิใจที่เขาจะได้ ท�ำหน้ าที่สืบทอดค�ำสอนอันทรง
คุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทุกวินาทีตงแต่
ั้
ลูกชายบอกว่าจะบวชให้ จนถึงตอนนี ้ เป็ นช่วงเวลา
ที่แม่มีความสุขที่สดุ ในชีวิตค่ะ ซึง่ ลูกชายได้ เข้ า
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กัลฯ อรสา  ศรี วสุธา
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นาคธรรมทายาท วสุ  ศรี วสุธา “ลูกชายที่ท�ำความปรารถนาของแม่ให้ เป็ นจริ ง”

อบรมในโครงการ 1 แสนรูปทัว่ ไทย ณ ศูนย์อบรม
วัดพระธรรมกาย แล้ ววันนี ้ลูกก็ได้ มาร่วมพิธีขอขมา
มอบบาตรและผ้ าไตร ที่ห้องแก้ วสารพัดนึก เป็ น
บรรยากาศของความสุขความสมหวังของบรรดา
พ่อแม่ผ้ ปู กครอง ตัวลูกเองก็มองนาคธรรมทายาท
ลูกชายไม่วางตาค่ะ พอเขามาอยูต่ รงหน้ าหัวใจมัน
พองฟู วันนี ้เป็ นวันที่แม่รอคอยค่ะ
แล้ วการรอคอยก็สมปรารถนาแล้ วค่ะ ที่ลกู
อยากให้ ลกู ชายบวช เพราะเชื่อมัน่ ในหลักค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้ า ลูกอยากให้ ลกู ชายมีโอกาสศึกษา
ธรรมะ จะได้ น�ำข้ อคิดหลักธรรมไปใช้ ในการด�ำเนิน
ชีวิต ไม่ให้ พลาดพลังเผลอไปท�
้
ำความผิด และลูกก็
อยากให้ ลกู ชายได้ สงั่ สมบุญ จะได้ มีบญ
ุ หนุนน�ำ 
ต่ อ ไปไม่ ว่ า เขาจะท� ำ อะไรก็ จ ะประสบแต่ ค วาม
ส�ำเร็จค่ะ อีกอย่าง..คือเราเกิดมาเป็ นชาวพุทธ เราก็
ต้ องช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนา
ต้ องช่วยกัน
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้ วยการมาบวชอย่าง
นี ้แหละค่ะ
ลูกขอเป็ นตัวแทนแม่

นาคธรรมทายาททุกศูนย์อบรม อยากบอกว่าทุก
ท่านที่มาบวชเป็ นผู้มีบญ
ุ มากนะคะ ขอให้ อดทนใน
การฝึ กฝนตนเองเพราะการอดทนในครัง้ นีเ้ พื่อตัว
เราเพื่อจะได้ พฒ
ั าตนเอง แล้ วอีกแค่ 2 วันเท่านัน้
แล้ วก็จะได้ เปลี่ยนเพศภาวะเป็ นนักบวช ขอให้
ตังใจท�
้ ำให้ ดีที่สดุ เพราะทุกท่านคือความหวังของ
พ่อและแม่ คือความหวังของพระพุทธศาสนา แล้ ว
ได้ มาบวชในโครงการของหลวงพ่อซึง่ เป็ นโครงการ
คุณภาพ รับรองว่าถ้ าตังใจจริ
้
งสิง่ ดีๆ จะเกิดขึ ้นกับ
ตนเองอย่างแน่นอน ขอแค่ใจสู้ซะอย่าง
     ลูกกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ นอย่างสูงค่ะ ที่
จัดให้ มีโครงการบวชแสนรูปขึ ้น ท�ำให้ ลกู ผู้ชายทุก
คนทุกอาชีพมีโอกาสได้ บวช ท�ำให้ ทกุ คนมีความ
ปลอดภัย ในชี วิ ต เพราะได้ ม าศึก ษาเรื่ อ งกฏแห่ ง
กรรม ลูกอยากบอกว่า..หลวงพ่อมีความส�ำคัญต่อ
ชาวโลกจริ งๆ และลูกจะขอเป็ นส่วนหนึง่ ในการร่วม
สนับสนุนโครงการบวชให้ คงอยูต่ ลอดไปเจ้ าค่ะ

ฝากความในใจไปถึง
www.kalyanamitra.org
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Dhamma TIME
ความรูส้ กึ ของแม่เมือ่ ลูกชายบวชให้

ตอน...เหมือนฝันทีเ่ ป็นจริง
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกชื่อ กัลฯ จิตภินนั ท์   อนันต์ไชยพร เจ้ าค่ะ
ลูกเข้ าวัดพระธรรมกายครัง้ แรก เมื่อประมาณ ปี
พ.ศ. 2537 มาสร้ างพระธรรมกายประจ�ำตัว โดยมี
เพื่อนเป็ นกัลยาณมิตรชักชวนมาค่ะ ซึง่ ลูกมีศรัทธา
ในค�ำสอนของวัดพระธรรมกายมากค่ะ เวลามีเรื่ อง
ทุกข์ใจอะไรก็จะขอให้ หลวงปู่ ช่วย และมีธรรมะ
ของคุณครูไม่ใหญ่น�ำทางชีวิต ซึง่ ช่วงที่ผา่ นมาไม่มี
สัญญาณ DMC ท�ำให้ ไม่ได้ ดรู ายการโรงเรี ยน
อนุบาลฝั นในฝั นวิทยา ชีวิตลูกเหมือนขาดอะไรไป
เลยค่ะ แต่ตอนนี ้ได้ ดคู ณ
ุ ครูไม่ใหญ่อีกครัง้ ท�ำให้ มี
ก�ำลังใจมากค่ะ    หลวงพ่อคะ ตอนนี ้ลูกก็เป็ นแม่
อีกคนหนึ่งที่ก�ำลังมีความสุขและรู้ สึกตัวเองมีบุญ
มาก เพราะลูกชายคนเดียวที่รักดัง่ ดวงใจตัดสินใจ
บวชให้ ในโครงการ 1 แสนรูป เข้ าพรรษา ที่ศนู ย์
อบรมวัดพระธรรมกายค่ะ ถือเป็ นของขวัญที่ดีที่สดุ
ในชีวิตของการเป็ นแม่เลยค่ะ
ค� ำ กล่ า วที่ ว่ า ..ลูก เป็ นดั่ง แก้ ว ตาดวงใจนัน้
เป็ นความจริ งแสนจริ งเจ้ าค่ะ แล้ วแม่ก็ท�ำทุกอย่าง
ได้ เพื่อลูก เริ่ มตังแต่
้ ตอนตังท้
้ อง 9 เดือน ต้ องยอม
อดเปรี ย้ ว อดหวาน อดทานของที่ชอบ ต้ องกินแต่
ของมีประโยชน์ เวลาจะลุกจะนัง่ ก็ต้องค่อยๆ จะไป
ไหนมาไหนก็ต้องระวังเพื่อไม่ให้ กระทบกระเทือน
พอคลอดแล้ วก็ตงใจเลี
ลูกในท้ อง
ั้
้ยงดูอย่างดี
อย่างตัวลูกเอง..ถ้ ามีอะไรดีๆ อร่อยๆ ก็จะเก็บไว้ ให้
ลูกชายได้ กินก่อนเสมอเลยค่ะ
แม้ วา่ ครอบครัวของลูกจะไม่สมูท เพราะตอน
ลูกชาย 3 ขวบ ลูกกับเทพบุตรข้ างกายมีอนั ต้ อง
แยกทางกั
น จึงต้ องเอาลูกชายไปฝากให้ ปกัู่ บย่า
๓๒

กัลฯ จิตภินนั ท์  อนันต์ไชยพร

ช่วยเลี ้ยง ใจหนึง่ ก็กลัวมากค่ะว่าถ้ าไม่ได้ เลี ้ยงเขา
เองอย่างใกล้ ชิด เขาจะรักเราไหม..? แต่ก็ต้องหัก
ห้ ามใจเพราะต้ องมุมานะท�ำงาน จะได้ มีเงินมีทอง
มากๆ เก็บไว้ เพื่ออนาคตของลูกชาย เขาจะได้ ไม่
ต้ องล�ำบากค่ะ
มีครัง้ หนึง่ ตอนวัยรุ่น ลูกชายประสบอุบตั ิเหตุ
ขาหัก 2 ท่อน ถ้ าจะรักษาต้ องเสียค่ารักษาพยาบาล
เป็ นแสนแต่ถ้าไม่รักษาลูกชายต้ องพิการค่ะ ลูกก็
เครี ยดมากเพราะตอนนันไม่
้ มีเงินเลยขนาดเงินจะ
เติมน� ้ำมันรถก็ยงั ไม่มี แล้ วจะหาจากไหนเป็ นแสนๆ
จึงได้ แต่นกึ ถึงบุญและอธิษฐานดังๆ ขอให้ หลวงปู่
ช่วย ขอให้ ลกู ชายหายเป็ นปกติเหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ ้น ถ้ าเขาหายก็จะให้ เขาบวชค่ะ แล้ วบุญก็
บันดาลให้ ไปเจอหมอที่ เชี่ ยวชาญด้ านกระดูกซึ่ง
เป็ นคุณหมอที่ร้ ูจกั กัน เลยแนะน�ำให้ ไปรักษาที่โรง
พยาบาลของรัฐ ลูกจึงเสียค่ารักษาลูกชายไปแค่ 30
บาท ที่อศั จรรย์กว่านันคื
้ อกระดูกขาของลูกชาย
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ถ้ าถามว่าปลื ้มแค่ไหนที่ลกู ชาย
บวชให้ บอกได้ เลยว่า ยิ่งกว่าปลื ้ม
คือ ลูกชายบวชให้ วนั นี ้..ถ้ าต้ องตาย
พรุ่งนี ้ก็ไม่เสียดายชีวิตแล้ วค่ะ และ
เมื่อวานลูกได้ มาร่ วมพิธีขอขมามอบ
บาตรและผ้ าไตรให้ นาคลูกชาย ลูก
ตื่นเต้ นจนนอนไม่หลับ เข้ านอนตอน
สองทุม่ ตื่นสี่ทมุ่ ก็พยายามหลับมันก็
ตื่นอีกตอนเที่ยงคืน ตีสอง แต่ไม่
เพลี ย เลยตอนเช้ า ขับ รถมาร่ ว มพิ ธี
ด้ วยความเบิกบานใจ เหมือนฝั นที่
เป็ นจริ งเลยค่ะ ซึง่ บรรยากาศในห้ อง
แก้ วสารพัดนึก เต็มไปด้ วยความ
ซาบซึ ้งใจของบรรดาพ่อๆ แม่ๆ ค่ะ
บรรยากาศจะปลื ้มขนาดไหน ไป
ติดตามประมวลภาพกันเลยจ้ า

นาคธรรมทายาท ไวยกรณ์  ศุภบวรเสถียร
“ลูกชายที่ท�ำความฝั นของแม่ให้ เป็ นจริ ง”

เชื่อมติดกันอย่างสนิทและตรงเป็ นปกติมาก ได้
ตามที่ขอหลวงปู่ ไว้ เป๊ ะเลยค่ะ พอลูกชายหายป่ วย
ลูกก็ขอให้ เขาบวช แต่เขาก็ยงั ไม่ได้ บวชเพราะติด
เรี ยน ซึง่ ลูกก็ขอมาเรื่ อยๆ    
จนปี นี ้ลูกชายจบปริ ญญาตรี แล้ วค่ะ นอกจาก
จะได้ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรี ยญทอง จาก
มหาวิทยาลัยสยามแล้ ว เขายังท�ำให้ แม่ภมู ิใจเป็ น
สองเท่าเมื่อเขาบอกว่าจะบวชให้ คะ่ แถมยังบอกว่า
“เดี๋ยวผมจะไปเดินธุดงค์บนเส้ นทางหลวงปู่ ด้ วย”
เ พ ร า ะ ลู ก ช า ย เ ค ย ไ ป ล้ า ง เ ท้ า พ ร ะ ธุ ด ง ค์ ที่
มหาวิทยาลัยสยาม ท�ำให้ เขามีแรงบันดาลใจที่ดี
ลูกเองก็หวังอยากให้ เขาได้ เดินธุดงค์จริ งๆค่ะ

ลูกหวังว่าการที่ลกู ชายมาบวช
ในครัง้ นี ้ จะท�ำให้ เขาได้ ศกึ ษาธรรมะ
อย่างลึกซึ ้ง เพราะความรู้ทางธรรม
เท่านันที
้ ่จะสามารถประคับประคอง
ชีวิตให้ ไปถึงฝั่ งที่ดีได้ หลวงพ่อสอน
ว่าพระแท้ ต้องเป็ นอย่างไร ลูกก็อยาก
ให้ ลกู ชายได้ เป็ นอย่างนัน้ ให้ ยดึ มัน่ ในค�ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ซึง่ ลูกก็มนั่ ใจว่าลูกชายของ
ลูกต้ องท�ำได้ คะ่
       ลูกขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของ
หลวงพ่ออย่างสุดซึ ้ง ที่จดั โครงการดีๆ ขึ ้นมาท�ำให้
ลูกชายของลูกมีโอกาสได้ บวช นอกจากจะได้ บญ
ุ
แล้ ว ยังมีโอกาสได้ พฒ
ั นาตัวเอง ลูกอยากให้ เขา
บวชได้ นานๆ ไม่ต้องกังวลกับเรื่ องทางบ้ าน ไม่ต้อง
เป็ นห่วงแม่ เพราะการที่ลกู บวช เป็ นสิง่ มีคา่ เพียง
สิง่ เดียวที่แม่ต้องการจากลูกชายค่ะ
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Dhamma TIME
ผลการปฏิบตั ธิ รรมของสามเณรธรรมทายาท

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 บาท รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยครัง้ ที่ 10 (รุ่นเข้าพรรษา)

ตอน...โยมพ่อโยมแม่ชัดใส องค์พระภายในชัดสว่าง

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผมสามเณรธรรมทายาทเอกราช พรมสีดา อายุ 38 ปี ตัวแทนสามเณรธรรมทายาทจาก
(เพชรตะวัน)
ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา ครับ
หลวงพ่อครับ การบวชครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่ 3 ใน
ชีวิตของผมครับ ครัง้ แรกผมบวชในโครงการ 1 แสน
รูป ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2555 เพราะพี่ไพริ นและพี่
เตือนไปตามหาคนแถวบ้ านให้ มาบวช แล้ วเขาก็
ชวนผมบวชด้ วย นึกแล้ วก็ยงั รู้สกึ ขอบคุณโยมพี่ทงั ้
สองมากๆ ครับ ที่ท�ำให้ ผมได้ เปลี่ยนแปลงตัวเอง
เพราะสมัยนันผมติ
้
ดเหล้ า แล้ วชีวิตก็ไม่คอ่ ยจะ
ดีเลย แต่พอได้ บวชแล้ วผมก็เลิกเหล้ าเลิกอบายมุข
ได้ หมดเลย และตังใจรั
้ กษาศีล 5 มาตลอดครับ พอ
ปี พ.ศ. 2556 ผมก็มาบวชอีกในโครงการ 1 แสนรูป
ภาคฤดูร้อน พอสึกออกไปรู้สกึ ชีวิตจะดีขึ ้นอีกครับ
พอมาปี นี ผ้ มรู้ สึ ก ใจคอไม่ ค่ อ ยดี ชี วิ ต ชัก จะติ ด ๆ
ขัดๆ ผมเลยอยากบวชเติมบุญจึงสมัครใจมาบวช
เองเลยครับ
ถึงผมจะบวชมาแล้ วหลายครัง้ แต่ไม่วา่ พระอาจารย์ให้ ท�ำอะไรผมก็จะท�ำตามอย่างว่าง่าย และ
ไม่ต้องปรับตัวปรับใจอะไรเยอะ เพราะรู้วา่ สิง่ ที่
ท่านสอนล้ วนเป็ นเรื่ องดีทงนั
ั ้ นครั
้ บ อีกอย่างผมก็
ชอบโครงการบวชของหลวงพ่อมาก พอได้ เข้ ามา
อยูใ่ นโครงการแล้ ว รู้สกึ จิตใจมันปลอดโปร่ง มัน
สบายใจครับ ยิ่งได้ นงั่ สมาธิก็ยิ่งรู้สกึ ว่าชีวิตแบบนี ้
มันใช่ พอถึงเวลานัง่ สมาธิผมจะนัง่ แบบเบาสบาย
แล้ วก็ไม่คอ่ ยเมื่อยครับ พอท�ำใจสบายๆ ไปเรื่ อยๆ
๓๔

สามเณรธรรมทายาทเอกราช พรมสีดา
ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม (เพชรตะวัน)
จ.ฉะเชิงเทรา

ข้ างในตัวผมก็สว่าง ผมก็ดคู วามสว่างไปเรื่ อยๆ
จิตใจมันก็เบิกบาน แจ่มใส ไม่คดิ ฟุ้งซ่านเลย แล้ ว
ผมก็เห็นพระพุทธรูปเป็ นชันๆ
้ เหมือนท่านนัง่ ซ้ อนๆ
กันอยูข่ ้ างในตัวผมครับ ที่กลางท้ องของพระพุทธ
รูปก็มีดวงสว่างๆ อยูด่ ้ วย แล้ วจิตผมก็ไปอยูใ่ นองค์
ต่อไปอีกคล้ ายๆ จะมีอะไรน�ำจิตอยู่ ซึง่ ผมก็ไม่ร้ ูมนั
คืออะไร รู้แต่วา่ ใจมันนิ่งและมีความสุขมากเลย
เป็ นความสุขที่หาอะไรเปรี ยบไม่ได้ ถ้ าเอาไปเทียบ
กับ อารมณ์ ที่ เ คยมี ตัง้ แต่ เ กิ ด มา..ผมยัง ไม่ เ คยมี
อารมณ์ที่เป็ นสุขแบบนี ้มาก่อนเลยครับ
พอลืมตาแล้ วผมก็ ยังเห็นพระพุทธรู ปครอบ
อยูท่ ี่หวั ที่ตวั ผม เหมือนเศียรท่านอยูบ่ นหัวผมครับ
แล้ วผมก็ชอบเอาใจมาไว้ ที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ 7

www.kalyanamitra.org

ภาพวาดจากประสบการณ์ภายในของ
สามเณรธรรมทายาทเอกราช พรมสีดา

หลวงพ่อครับ เมื่อไหร่ถ้าใจผมออกจากฐานที่ 7 แค่
ประมาณ 5 - 10 นาที ผมจะรู้สกึ กระวนกระวาย
อึดอัด ท�ำอะไรจะติดๆ ขัดๆ แต่พอเอาใจไปไว้ ที่
ฐานที่ 7 ท�ำอะไรมันจะคล่อง แล้ วก็จะไม่สนใจเรื่ อง
ที่เป็ นอกุศลเลยครับ เพราะสิง่ ที่เราควรจะคิดถึงนัน้
อยูไ่ ม่ไกล
ในวันบรรพชา หลวงพ่อสอนให้ เอาโยมพ่อ
โยมแม่มาบวชด้ วย ผมก็ท�ำตาม ซึง่ ผมรักษาใจให้
อยูก่ บั องค์พระที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ 7 ตลอดเวลา
ตังแต่
้ เช้ า แล้ วผมก็น้อมเอาโยมพ่อโยมแม่มาไว้
ตรงกลางองค์พระด้ วย แต่เห็นภาพท่านเป็ นแบบ
ครึ่งตัว ทีแรกหน้ าท่านก็เป็ นปกติ แต่สกั พักหน้ า
ท่านก็ใสเหมือนแก้ ว ใสเหมือนพระพุทธรูปที่อยูใ่ น
ท้ องผมเลย เวลากล่าวค�ำขอสรณคมและศีลผมได้
ท�ำสมาธิไปด้ วย ใจผมก็อยูก่ บั องค์พระ ผมเห็นองค์
พระซ้ อนกัน 2 องค์ แล้ วก็มีโยมพ่อโยมแม่อยูใ่ นนัน้
ครับ จิตใจของผมก็นิ่ง สบาย มีความปี ติ แล้ วน� ้ำตา
มันก็คอยจะไหลอยูเ่ รื่ อยเลยครับ
พอได้ ครองผ้ าหลืองแล้ ว ผมรู้สกึ ปลื ้มมาก
เมื่อกลับมาอยูท่ ี่ศนู ย์อบรม ผมก็ยงั รักษาใจได้ ดี
ครับ ตอนนี ้ผมรู้สกึ ว่าองค์พระที่ผมเห็นจะใสขึ ้น

สามเณรธรรมทายาทเอกราช พรมสีดา
ในท่า Peace Position

ผมว่าท่านใสยิ่งกว่าแก้ วครับ แล้ วก็เห็นท่านชัด
เท่ากับองค์พระที่นงั่ อยูข่ ้ างนอกเลย ซึง่ พรรษานี ้ผม
ก็ตงใจจะปฏิ
ั้
บตั อิ ย่างเต็มที่ หลวงพ่อครับ ผมอยาก
รู้วา่ การปฏิบตั ิธรรมเพื่อไปให้ ถงึ ที่สดุ นัน้ ที่สดุ ..มัน
คือที่ไหนเหรอครับ..?
หลวงพ่อครับ ผมจะตังใจบวชเป็
้
นพระแท้ ให้ ดี
ที่สดุ จะท�ำให้ ได้ อย่างที่หลวงพ่อสอนครับ จะอยูใ่ น
ศีลในระเบียบวินยั อย่างเคร่งครัด และจะช่วยท�ำนุ
บ�ำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ด้วย
ผมเชื่อ
ว่าการบวชมีประโยชน์ต่อตัวเราทังในภพนี
้
้และภพ
หน้ า ผมจะตักตวงบุญบวชไปให้ ได้ มากๆ จะท�ำให้
ดีที่สดุ เพื่อให้ โยมพ่อโยมแม่ได้ บญ
ุ เยอะๆ ไปกับผม
ด้ วยครับ
สุดท้ ายนี ้ ผมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ น
อย่างสูงครับ ที่มีโครงการดีๆ ให้ ผมได้ มาบวช
พระคุ ณ ของหลวงพ่ อ นั น้ ยิ่ ง ใหญ่ ไ ม่ มี อ ะไรจะ
เปรี ยบได้ ถ้ าไม่ได้ บารมีหลวงพ่อผมก็คงไม่ได้ อยู่
ในลักษณะนี ้หรอกครับ ผมขอให้ หลวงพ่อธัมมชโย
และหลวงพ่อทัตตะชีโว มีสขุ ภาพแข็งแรง มีอายุ
ยืนยาว อยูเ่ ป็ นหลักของพระพุทธศาสนาไปนานๆ
ครับ
๓๕
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Dhamma TIME
ผลการปฏิบตั ธิ รรมของสามเณรธรรมทายาท

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 บาท รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยครัง้ ที่ 10 (รุ่นเข้าพรรษา)

ตอน...ชีวต
ิ จะดี

ต้องมีกล
ั ยาณมิตร

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผมสามเณรพิเชษฐ  นิราศโศรก อายุ 28 ปี
ตัวแทนสามเณรธรรมทายาท จากศูนย์อบรมวัด
พระธรรมกาย ระเบียง 3 ครับ
หลวงพ่อครับ โยมแม่ของผมเสียไปตังแต่
้ ผม
อายุ 3 ขวบ พออายุได้ 10 กว่าขวบโยมพ่อก็พาผม
ไปบวชเรี ยนซึง่ ผมเหมือนถูกบังคับ ถึงแม้ จะมีเพื่อน
สามเณรเยอะแต่ผมกลับรู้สกึ โดดเดี่ยว รู้สกึ ตัวเอง
ไม่มีพอ่ ไม่มีแม่ ไม่มีพี่ไม่มีน้อง ไม่มีใครมาเยี่ยมผม
สักคน แล้ วผมก็คดิ ว่าความรู้แบบนี ้เอาไปท�ำมา
หากินไม่ได้ ผมอยากออกไปเจอโลกกว้ าง อยาก
ออกไปเฮ้ วตามประสาวัยรุ่น พอเรี ยนได้ เปรี ยญ
ธรรม 3 ประโยค ผมก็ลาสิกขาโดยไม่บอกโยมพ่อ
แล้ วก็ขาดการติดต่อกับท่านไปเลย ที่ท�ำอย่างนี ้
เพราะมันน้ อยใจ   จากนันมาผมก็
้
มีชีวิตเหมือนต้ น
ไผ่ที่ลไู่ ปตามลม ผมเกเรสุดๆ มีแต่จะดิง่ ลงไปสู่
ความมืดเพียงอย่างเดียวเลยครับ
วันหนึง่
ผมยืนอยูท่ ี่ป้ายรถเมล์ด้วยอาการ
เครี ยดจัด ตอนนันผมไม่
้
ได้ เมานะครับ แต่ใจมัน
ลอยเพราะไม่ร้ ู จะไปไหนไม่มีจุดหมายปลายทาง
แล้ วก็มีผ้ หู ญิงคนหนึง่ เข้ ามาถามว่า บวชไหม..?
หลวงพ่อครับ ค�ำถามนี ้เข้ าหัวผมเลยเพราะตอน
อายุ 20 ปี ผมเคยอยากบวชแต่ไม่มีเงิน แต่ตอนนัน้
ผมก็ยงั ไม่ตอบตกลงในทันทีนะครับ
ผมเอาไป
ปรึกษาเพื่อนก่อน
เพื่อนก็บอกว่าบวชวัดพระ
ธรรมกายจะดีเหรอ ข่าวไม่คอ่ ยดีนะ แต่ผมเป็ นคน
ที่ชอบเรี ยนผิดเรี ยนถูกด้ วยตัวเอง ผมอยากพิสจู น์
ด้ วยตัวเองว่าความจริ งแล้ ววัดพระธรรมกายเป็ น
อย่างไร ผมเลยเกิดอาการเป็ นกบฏความคิดกับตัว
เองครับ

สามเณรพิเชษฐ  นิราศโศรก
สามเณรธรรมทายาทจากศูนย์อบรม
วัดพระธรรมกาย ระเบียง 3

อีกอย่างที่อยากบวช คือผมอยากพักใจจาก
ทางโลกเพราะที่ผา่ นมาชีวิตมันเลวร้ ายมาก แล้ วนี่
ก็เป็ นโอกาสดีที่จะได้ บวชให้ พ่อกับแม่อย่างที่ฝัน
เอาไว้ สกั ทีครับ ผมมาเข้ าโครงการด้ วยความตังใจ
้
ดี แล้ วก็ร้ ูวา่ การอบรมแบบนี ้มันต้ องมีกฎระเบียบ
ซึ่ ง สิ่ ง แวดล้ อมในโครงการก็ เ อื อ้ อ� ำ นวยให้ ผม
สามารถท�ำดีได้ งา่ ยขึ ้น มาวันแรกผมประทับใจพระ
อาจารย์พระพี่เลี ้ยง เพราะท่านมีหลักในการดูแล
คนหมูม่ ากโดยใช้ วาทศิลป์
แล้ วพระอาจารย์ก็
เทศน์เก่ง เป็ นครัง้ แรกเลยจริ งๆ ที่ฟังพระเทศน์แล้ ว
รู้สกึ ไม่นา่ เบื่อ รู้สกึ ธรรมะเป็ นเรื่ องสนุกน่าติดตาม
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ผมยังแปลกใจตัวเองเลยว่าฟั งตังนานท�
้
ำไมเราไม่
หลับ
แล้ วตอนเป็ นนาค ผมได้ รับบุญเอาของไปเก็บ
ที่กฏุ ิพระด้ วยครับ ซึง่ สมองผมก็จินตนาการไว้ ลว่ ง
หน้ าเลยว่าพระและสามเณรวัดพระธรรมกายคงอยู่
สบาย เพราะสถานที่ใหญ่โตอลังการ แต่พอได้
เข้ าไปเห็นก็อึ ้ง งง ท�ำไมข้ างนอกดูใหญ่โตแต่ข้างใน
สมถะจัง ร่มรื่ นด้ วย ผมรู้สกึ สงบแล้ วก็เกิดอยากจะ
บวชอยูแ่ บบนี ้บ้ าง ภาพนี ้ท�ำให้ ผมมีมมุ มองต่อ
พระสงฆ์เปลี่ยนไป และเข้ าใจการบวชเพื่อฝึ กตัวให้
ดีงามมากขึ ้นครับ
หลวงพ่อครับ ปกติผมเป็ นคนหยาบๆ แต่เมื่อ
เช้ าผมรับบุญถูพื ้น ถูไปเรื่ อยๆ ก็เจอแมลงอยูบ่ นพื ้น
ผมหยุดและยกไม่ถขู ้ ามมันไป ผมรู้สกึ แปลกใจตัว
เอง ว่าเราเปลี่ยนไป..เราไม่ได้ แกล้ งท�ำ แต่มนั ขนลุก
จูๆ่ ก็อยากยิ ้มกับตัวเองเฉยเลย
มันอิ่มใจครับ
เพราะแต่ก่อนผมไม่เคยคิดถึงใครหรื ออะไรแบบนี ้
มาก่อน จิตใจที่เกเรของผมก็สงบไปตังแต่
้ เมื่อไหร่
ไม่ร้ ูตวั เลย แม้ ตอนนี ้จะมีบางอย่างที่ผมยังไม่คอ่ ย
เข้ าใจในการอบรม แต่ผมก็บวชด้ วยความแฮปปี ้
ไม่ใช่ทนอยู่ และผมได้ เลิกมองอะไรในด้ านมืดแล้ ว
ครับ การบวชนันสามารถกล่
้
อมเกลาคนได้ จริ งๆ
ธรรมะของพระพุท ธเจ้ า เปลี่ ย นใจคนให้ ดี ขึ น้ ได้   

การมาบวชครัง้ นี ้ถือเป็ นช่วงชีวิตที่ดีและมีความสุข
ที่สดุ ของผมเลย
แม้ จะผ่านมาไม่กี่วนั แต่ผมได้
ประโยชน์มากมาย ท�ำให้ ผมคิดอะไรดีๆ ได้ หลาย
อย่าง และเข้ าใจชีวิตมากขึ ้นครับ เพราะเราต้ องมี
ชีวิตที่ดีกว่าเก่าจ้ า
ชีวิตผมเริ่ มต้ นใหม่ได้ เพราะมีคนมาชวนผม
บวช ผมอยากขอบคุณโยมกาหลง ค�ำแก้ ว ซึง่ ค�ำ
ขอบคุณอาจจะน้ อยเกิ นไปแต่ผมไม่ร้ ู จะหาค�ำใด
มาขอบคุณได้ เพราะมันยิ่งใหญ่มาก โยมกาหลง
เป็ นผู้มีพระคุณของผม บุญคุณครัง้ นี ้ผมจะไม่มีวนั
ลืมเลือนเลยครับ
ผมขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ นอย่าง
สูงครับ ถ้ าไม่มีหลวงพ่อ ไม่มีวดั พระธรรมกาย ก็
คงจะไม่มีโครงการนี ้ และผมคงไม่ได้ บวชให้ แม่ ไม่
ได้ มาเจอแสงสว่างในชีวิต  หลวงพ่อเปลี่ยนคนเกเร
อย่างผม ให้ กลายเป็ นคนสุขมุ มีความอดทนสูง
มองโลกในแง่ดี หลวงพ่อท�ำให้ ผมมีก�ำลังใจอยากสู้
กับชีวิตไปในทางที่ถกู ต้ อง ผมจะเป็ นพระแท้ ให้ ได้
ตามที่หลวงพ่อสอน ผมไม่ได้ ก�ำหนดว่าผมจะบวช
ไปนานแค่ไหน ผมคิดแต่วา่ ชัว่ โมงต่อไปจะท�ำให้ ดี
ที่สดุ ซึง่ ผมก็อยากเป็ นลูกศิษย์ของหลวงพ่อตลอด
ไปทุกชาติครับ
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Dhamma TIME
ผลการปฏิบตั ธิ รรมของสามเณรธรรมทายาท

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 บาท รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยครัง้ ที่ 10 (รุ่นเข้าพรรษา)

ตอน...ยิง่ บวชยิง่ ซึง้ ในรักของแม่

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผม สามเณรกมนนัทธ์   ภักดีเศรษฐกุล
อายุ 26 ปี ตัวแทนสามเณรธรรมทายาท จากศูนย์
อบรมวัดพระธรรมกาย ระเบียง 4 ครับ
ผมเป็ นคน อ.สะเดา จ.สงขลาครับ แล้ วโยม
พ่อโยมแม่ของผมก็รักในการสร้ างบารมีมาก ซึง่
ท่ า นพาผมเข้ า วัด พระธรรมกายตัง้ แต่ ผ มยัง ตัว
เล็กๆ แล้ วท่านก็เลี ้ยงผมตามหลักสูตรวัด..เป๊ ะ
ท่านสอนให้ ท�ำทาน นัง่ สมาธิ และรักษาศีล ซึง่ ผมก็
ซึมซับบ้ าง แต่ยงั ไม่ซาบซึ ้งสักเท่าไหร่ พอโตขึ ้นมา
แต่ยงั ไม่เข้ าขัน้
ผมชอบท�ำอะไรตามใจตัวเอง
เกะกะเกเรนะครับ แค่ดื ้อและไม่คอ่ ยเชื่อฟั งที่พอ่
แม่สอน คือท่านว่าอย่าง..ผมจะท�ำอีกอย่าง แล้ วใน
ช่ ว งที่ ผ่ า นมาผมท� ำ ให้ พ่ อ กั บ แม่ เ ป็ นห่ ว งหลาย
อย่าง โดยเฉพาะเรื่ องการคบเพื่อนคบคนรู้ใจครับ
ก็ผมเป็ นประเภทรักเพื่อนหวังดีกบั เพื่อน จนแม่เคย
เตือนว่าอย่าเห็นคนอื่นส�ำคัญกว่าคนในครอบครัว
แต่ส�ำหรับผมแล้ วเพื่อนต้ องมาเป็ นอันดับหนึง่ โดย
เฉพาะกับคนรู้ ใจหากเธออยากได้ อะไรถ้ าให้ ได้ ผม
ก็จะให้ ผมคิดว่าน� ้ำใจจะผูกใจเธอไว้ ได้ แต่สดุ ท้ าย
ผมก็ถกู หักหลังทุกที
หลวงพ่อครับ ที่ผา่ นมาแม่ขอผมมาตลอด
เรื่ องบวช ที่จริ งท่านอยากให้ ผมบวชตลอดชีวิตเลย
ด้ วยซ� ้ำ ดังนันเวลามี
้
โครงการอะไรดีๆ หรื อมีจงั หวะ
ดีๆ แม่ก็จะบอกว่า “บวชนะ บวชนะ” ผมก็อยาก
บวชให้ ทา่ นนะครับแต่มีอปุ สรรค แล้ วผมก็ยงั ไม่
พร้ อม..มันหลายเรื่ องครับ ทังเรื
้ ่ องเรี ยน เรื่ องเพื่อน
และเรื่ องหัวใจ ผมเลยผลัดแม่มาตลอด  จนปี นี ้เข้ า
สูว่ ยั เบญจเพส แม่พดู ขึ ้นมาประโยคหนึง่ ว่า “แม่อ้ มุ
ท้ องมา 9 เดือน และเลี ้ยงมา 25 ปี แล้ วเนี่ย บวชให้

สามเณรกมนนัทธ์  ภักดีเศรษฐกุล
ศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย ระเบียง 4

แม่ได้ ไหมแค่   3 เดือน” ประโยคนี ้ท�ำให้ ผมได้ หยุด
คิด… “เทียบเวลาที่แม่เลี ้ยงเรามา เราบวชให้ แม่แค่
3 เดือน มันดูน้อยไปเลย” ผมจึงกัดฟั นตัดใจจากทุก
สิง่ เดินหน้ ามาบวช เพื่อท�ำความฝั นของแม่ให้ เป็ น
จริ งครับ
     พอเข้ าโครงการมาแล้ วได้ ฟังพระอาจารย์เทศน์
สอน ได้ ดหู ลวงพ่ออย่างจริ งจังผ่านหน้ าจอ DMC
โดยเฉพาะตอนที่หลวงพ่อเล่าเรื่ องพระคุณพ่อแม่
ผมร้ องไห้ ทกุ วันเลย ที่ร้องไม่ใช่เพราะทุกข์ทรมาน
นะครับ แต่หลวงพ่อท�ำให้ ผมเข้ าใจอะไรมากขึ ้น
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และส�ำนึกได้ ว่าที่ผา่ นมาคนที่รักเราปกป้องเรา
จากอันตรายทุกอย่างคือพ่อกับแม่ โดยเฉพาะการ
ที่ทา่ นสอนเรื่ องการท�ำความดี สอนเรื่ องบาปเรื่ อง
บุญ และชวนให้ มาวัดมันคือการปกป้องเราข้ าม
ชาติเลย แต่ตวั เราที่ดื ้อไปเอง แล้ วไม่ใช่แค่ผมนะ
ครับที่น� ้ำตาไหล เพื่อนๆ ธรรมทายาทหลายท่านก็
สะอื ้น แต่เราไม่กล้ ามองหน้ ากัน..มันเขินครับ ตอน
นี ้ผมอยากบวชเป็ นพระเร็วๆ พ่อกับแม่จะได้ บญ
ุ
เร็วๆ ผมฝากบอกท่านนิดหนึง่ นะครับ ว่ามาบวชนี่
มันไม่สบายเหมือนกับอยูท่ ี่บ้าน ผมต้ องตื่นเช้ ามี
เวลาได้ พกั แค่ไม่กี่ชวั่ โมง แต่ผมก็จะฝึ กจะอดทน
เพราะผมไม่ใช่แค่จะห่มผ้ าเหลือง แต่ผมจะเป็ น
พระแท้ ให้ ได้ ให้ สมกับที่แม่รอมานานตัง้ 25 ปี กับ
อีก 9 เดือน ผมท�ำให้ แม่เสียใจมาเยอะแล้ ว ถ้ าต่อ
ไปนี ้แม่จะร้ องไห้ ก็ให้ ร้องเพราะความยินดีครับ ผม
รักป๊ ากับม้ ามากนะครับ อยากขอบคุณป๊ ากับม้ า
เหลือเกิน
โครงการบวชของหลวงพ่อนี่สดุ ยอดจริ งๆครับ
ผมขอสารภาพเลยว่าถึงแม้ จะเข้ าวัดมาตัง้ แต่ยัง
เป็ นเด็ก แต่ผมเพิ่งซาบซึ ้งเรื่ องธรรมะ เรื่ องพระคุณ
พ่อแม่ก็ตอนที่มาบวชนี่แหละครับ  อีกอย่างการมา

บวชในโครงการของหลวงพ่อ ท� ำ ให้ ผ มกลับ มามี
ความสุขได้ อีกครัง้ ก่อนหน้ านี ้ความสุขมันหายไป
จากชีวิตผมช่วงหนึง่ จนผมกลายเป็ นคนซึมเศร้ า
เพราะรับมือกับปั ญหาไม่ได้ แต่เพราะได้ ศกึ ษา
ธรรมะ ได้ นงั่ สมาธิ ได้ ฟังสิง่ ดีๆ จากพระอาจารย์
พระพี่เลี ้ยง แม้ เพิ่งจะผ่านมาไม่กี่วนั แต่ธรรมะ
ท�ำให้ ผมมีความคิดที่เข้ มแข็งขึ ้น มีความสุขและมี
ความหวังในชีวิตขึ ้นเยอะเลยครับ หลวงพ่อครับ
ตอนนี ้ผมเข้ าใจเรื่ องทานศีลภาวนาหนักแน่นขึ ้น มี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ ้น รู้สกึ ภาคภูมิใจที่
ได้ เกิดมาในครอบครัวของชาวพุทธครับ และมีแรง
บันดาลใจอยากช่วยหลวงพ่อฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนา
ด้ วย
ผมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ นอย่างสูง
ครับ ที่จดั โครงการบวชดีๆอย่างนี ้ขึ ้นมา ท�ำให้ ผม
ได้ มีวนั นี ้ครับ ผมอยากบอกว่าหลวงพ่อสอนเก่ง
มากเลยนะครับ หลวงพ่อสอนแบบนิ่มๆแต่เห็น
ภาพและเอาไปใช้ ได้ จริ งในชีวิต ผมจะท�ำวันต่อวัน
ให้ ดีที่สดุ อย่างที่หลวงพ่อสอน จะตังใจเป็
้
นพระแท้
มีศีล มีวินยั ผมขอให้ หลวงพ่อหายป่ วยไวๆ นะครับ
ขอให้ อยูส่ อนลูกๆ หลานๆ ไปนานๆ ครับ
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Dhamma TIME
ผลการปฏิบตั ธิ รรมของสามเณรธรรมทายาท

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 บาท รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยครัง้ ที่ 10 (รุ่นเข้าพรรษา)

ตอน...บุญบวชฉุดผมให้พน
้ จากอบาย

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผมสามเณรอภิชาต การะเกตุ อายุ 28 ปี
ตัวแทนสามเณรธรรมทายาท จากศูนย์อบรมธุดงค์
สถานจันทปุระ จ.จันทบุรี ครับ
หลวงพ่อครับ ก่อนที่จะมาบวช ชีวิตของผม
เป็ นอะไรที่มืดมิดสุดขีด ผมท�ำงานเป็ นช่างอยูท่ ี่อู่
ซ่อมมอเตอร์ ไซค์รายได้ ดีแต่ไม่มีเก็บ และไม่เคย
เหลือไปถึงพ่อกับแม่เลยเพราะหมดไปกับยาเสพติดครับ ซึง่ ผมก็ร้ ูตวั ว่ามันท�ำให้ ชีวิตของผมตกต�่ำ
ย�่ำแย่จนไร้ อนาคต และท�ำให้ ผมพลังท�
้ ำความผิด
มาอย่างมากมาย แต่ผมก็เลิกไม่ได้ แล้ วสมัยนัน้
ผมไม่เคยสนใจเรื่ องบุญบาป ผมท�ำทุกอย่างตาม
อารมณ์ แม้ จะท�ำให้ โยมแม่ต้องช� ้ำใจร้ องไห้ จน
น� ้ำตาเป็ นสายเลือด ผมก็หยุดการกระท�ำแย่ๆ ของ
ตัวเองไม่ได้ สกั ที แล้ วในช่วงชีวิตที่ตกต�่ำสุดขีด ผม
เคยนั่งร้ องไห้ และถามตัวเองว่าท�ำไมเราต้ องเป็ น
แบบนี ้ ผมคิดอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองด้ วยการไป
ขอบวช แต่วดั แถวบ้ านไม่กล้ ารับคนอย่างผมเอาไว้
ครับ
แต่ก่อนที่ชีวิตจะหมดหนทาง วันหนึง่ โยมแม่
ก็เข้ ามาถามว่า “จะบวชไหม” ผมก็โอเคทันทีเพราะ
มารู้ทีหลังว่าโยมแม่ไป
อยากบวชมานานแล้ ว
ตลาดไปเจอโยมป้านันทา กวนชา ก�ำลังเดินชวน
คนบวชอยู่ พอรู้รายละเอียดโยมแม่ก็จดั การเขียน
ใบสมัครให้ ผมเองเลยครับ ท�ำให้ ผมซึ ้งใจมากต่อ
ให้ ผมเป็ นยังไงแม่ก็ยงั รักและหวังดีกบั ผมเสมอ
โครงการบวชของหลวงพ่อ..แน่มากครับ แล้ ว
พระอาจารย์ พระพี่เลีย้ งโดยการน� ำของหลวงพี่พิ
เชษฐ์ รติโก ก็ดีสดุ ๆ ท่านดีกบั ผมมากเลย หลวงพ่อ
ครับผมเสพยามาตลอด 8 ปี ไม่เคยหยุดได้ เลยแม้

สามเณรธรรมทายาทอภิชาต  การะเกตุ
ศูนย์อบรมธุดงคสถานจันทปุระ จ.จันทบุรี

สักวันเดียว แต่พอก้ าวเท้ าเข้ าศูนย์อบรมปุ๊ บ พระ
อาจารย์ก็บอกให้ หกั ดิบปั๊ บ ท่านไม่ได้ แค่ห้ามนะ
ครับแต่ทา่ นให้ ก�ำลังใจบอกให้ ผมอดทน แล้ วก็แถม
ลูกอมแสนอร่อยให้ ด้วยครับ ตอนแรกผมหงุดหงิด
ฟุ้งซ่านเดินพล่านทัว่ ศูนย์อบรม แต่ผมไม่ยอมถอด
ใจ ผมทรมานมากแต่ก็ไม่ยอมหิ ้วกระเป๋ ากลับบ้ าน
เพราะผมท�ำให้ แม่ร้องไห้ จนละอายแก่ใจตัวเองมา
มากพอแล้ ว ตอนนี ้พระอาจารย์ให้ โอกาสผมกลับ
ตัว ถ้ าผมท�ำได้ ผมก็จะได้ บวช แล้ วผลสุดท้ าย...ผม
ก็หกั ดิบได้ จริ งๆ ครับ
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     วันที่ผมได้ บรรพชาเป็ นสามเณรผมรู้สกึ ดีใจมาก
ซึ่งผมตังใจฝึ
้ กฝนตัวเองทุกวันตามที่พระอาจารย์
พระพี่เลี ้ยงสอน ท่านท�ำให้ คนหยาบๆกลายเป็ นคน
ที่ใส่ใจเรื่ องระเบียบวินยั รักความสะอาด พอได้ ฟัง
ธรรมะมากขึ ้นได้ นงั่ สมาธิ ทุกวันจิตใจที่เคยสับสน
ว้ าวุน่ ก็สงบลง พอโยมแม่มาเยี่ยม แล้ วเห็นผมใน
สภาพใหม่ทา่ นก็ไม่พดู อะไรเลยครับ ท่านเอาแต่
ร้ องไห้ อย่างเดียวเพราะปลื ้มใจ ซึง่ ตัวผมเองก็ไม่
กล้ าจะพูดอะไรกับท่าน รู้แต่วา่ ต่อไปนี ้จะตังใจบวช
้
และท�ำความดีให้ มากๆ ซึง่ ผมก็ภมู ิใจในตัวเองที่
เกิดมาชาตินี ้ท�ำให้ แม่ยิ ้มได้ ครับ
      หลวงพ่อครับ ที่ผา่ นมาผมไม่เคยรู้เรื่ องกฏแห่ง
กรรม ไม่เคยซึ ้งในพระคุณพ่อแม่ ผิดศีลทุกข้ อ แต่
ผมกลับใจได้ เพราะได้ มาบวชในโครงการ 1 แสนรูป

ผมขอกราบลงแทบเท้ าหลวงพ่อ กราบขอบพระคุณ
ในความเมตตาอย่างสุดหัวใจ ถ้ าไม่มีโครงการนี ้ผม
คงต้ องตายไปพร้ อมกับใจที่มืดด�ำ 
ผมกราบ
ขอบพระคุณพระอาจารย์พระพี่เลี ้ยง ขอบคุณโยม
ป้านันทา
ขอบคุณญาติโยมทุกคนที่สนับสนุน
โครงการบวช ทุกท่านเหมือนดึงผมให้ ขึ ้นมาจาก
นรก และโปรดอย่าถามว่าผมจะสึกวันไหน เพราะ
ผมไม่คดิ สึก ผมจะบวชเป็ นพระแท้ แบบวันต่อวัน
จะฝึ กฝนตัวเองให้ ดียิ่งขึน้ ให้ ดีจนกระทั่งสามารถ
เป็ นพระพี่เลี ้ยงได้ เหมือนกับพระพี่เลี ้ยงของผม ผม
อยากเอาความรู้ และความดีที่ได้ รับไปฝึ กคนที่จะ
บวชใหม่ในรุ่นต่อๆ ไปให้ เขาได้ เปลี่ยนชีวิตเหมือน
กับผม ผมจะท�ำให้ ดีครับเพื่อตอบแทนพระคุณ
หลวงพ่อ ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา และเพื่อให้
ญาติโยมทุกคนได้ บญ
ุ คุ้มเกินคุ้มตลอดไปครับ

มอบก�ำลังใจ...ส่งความรัก

และความห่วงใย ผ่านทาง e-card

กับ www.dmc.tv มีให้คณ
ุ เลือกหลายแบบหลากสไตล์ อีการ์ด
ธรรมะ อีการ์ดค�ำคม อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้กำ� ลังใจ
อีการ์ดวันส�ำคัญและอืน่ ๆ อีกมากมาย
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Dhamma TIME
ผลการปฏิบตั ธิ รรมของสามเณรธรรมทายาท

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 บาท รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยครัง้ ที่ 10 (รุ่นเข้าพรรษา)

ตอน...รสแห่งความสุขภายใน

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงครับ
กระผมพระธรรมทายาทอิทธิเชษฐ์     สุทฺธิญา
โน อายุ 30 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนย์
อบรมจังหวัดก� ำแพงเพชรครั บการบวชครั ง้ นีเ้ ป็ น
ครัง้ ที่ 5 ในชีวิตของผมแล้ วครับ
หลวงพ่อครับ ก่อนที่ผมจะเป็ นผมได้ อย่างใน
ทุกวันนี ้ ผมก็เป็ นคนหนึง่ ที่เคยท�ำตัวเกะกะเกเรมา
ก่อน เกเรมากจนโยมเตี่ยเคยต้ องเอาเงิน 50,000
บาท จ้ างผมให้ ขึ ้นไปปฏิบตั ธิ รรมที่สวนพนาวัฒน์
ซึ่งตอนนัน้ ผมแอนตีว้ ัดพระธรรมกายมากเพราะ
เชื่อตามที่เขาลือ แต่ผมก็ไปเพราะกะจะเอาเงิน พอ
ขึ ้นไปแล้ วได้ ฟังพระอาจารย์สอนเรื่ องการท�ำทาน
ฟั งไปพิจารณาไปก็เห็นจริ งตามที่ทา่ นบอกคือ คน
เราปลูกอะไรก็ต้องได้ อย่างนัน้ ถ้ าเราไม่ท�ำทาน
แล้ วเราจะมีทรัพย์ได้ ยงั ไง ผมว่ามันใช่...เพราะแรง
ตกกระทบก็ต้องเท่ากับแรงสะท้ อนผมเลยเอาเงินที่
ถูกจ้ างมาท�ำบุญสร้ างองค์พระให้ โยมเตี่ยกับโยม
แม่ แล้ วก็ท�ำบุญอื่นๆ หมดเลยครับ พอลงมาจาก
พนาวัฒน์ผมก็มาบูชาข้ าวพระที่วดั พระธรรมกาย
แต่ไ ม่น านผมก็ เ จอปั ญ หาหนัก จนมี อัน ต้ อ งหย่า
ขาดแยกทางกับคนข้ างกายผมเลยเหมือนคนเสีย
ศูนย์ผมมีเหล้ าเป็ นเพื่อนแก้ กลุ้ม ไปๆ มาๆ ก็ตดิ
บุหรี่ ติดสาว ติดการพนัน ติดยา เกเรหนัก จนโยม
เตี่ยไล่ออกจากบ้ านไปเลยครับ แต่ผมไม่ส�ำนึก
เพราะคิดว่าหาเงินเองก็ได้ แต่ผลสุดท้ ายผมก็โดน
เพื่อนโกงแถมยังจะเอาต�ำรวจมาจับผมอีก ตอนนัน้
ผมร้ องไห้ กลางโรงพักเลย ไม่คดิ ว่าเพื่อนรักจะท�ำ
ถึงขนาดนี ้ แต่ยงั ดีต�ำรวจพาผมไปเจรจากับที่บ้าน
พอเจอหน้ าโยมเตี่ยผมก้ มกราบและบอกท่านว่า
“ผมไม่ เ หลื อ อะไรแล้ ว จะให้ ท� ำ อะไรผมยอมทุก
อย่าง” โยมเตี่ยก็บอกว่า “ได้ แต่ต้องไปบวชที่วดั
พระธรรมกาย”ซึ่ ง บั ง เอิ ญ ตอนนั น้ เป็ นช่ ว งเข้ า
๔๒

พระธรรมทายาทอิทธิเชษฐ์    สุทฺธิญาโน
ศูนย์อบรมจังหวัดก�ำแพงเพชร

พรรษาไปแล้ วครับ ถามไปถามมาเลยได้ ไปบวช
โครงการ 1 เดือนที่เขาแก้ วเสด็จ แล้ วตอนนันก็
้ เป็ น
ช่วงน� ้ำท่วมด้ วย โยมเตี่ยต้ องขับรถอ้ อมไปทางนัน้
แล้ วการบวชครัง้ นันก็
ทางนี ้เพื่อพาผมไปบวช
้
เปลี่ยนชีวิตผมไปเลย ผมไม่คดิ ที่จะท�ำให้ โยมเตี่ย
โยมแม่ต้องเสียใจอีกผมมีธรรมะเป็ นที่พงึ่ มีสมาธิ
เป็ นเครื่ องขัดเกลาจิตใจและถ้ านั่งสมาธิ ได้ ดีก็จะ
เห็นดวงแก้ วใสๆ ในศูนย์กลางกายด้ วยครับ
หลวงพ่อครับ พอมาบวชครัง้ นี ้ผมรู้สกึ ว่าผม
นั่ง สมาธิ ไ ด้ ดี ขึ น้ มากเพราะทุก อย่ า งเอื อ้ อ� ำ นวย
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ภาพวาดจากประสบการณ์ภายในของ
พระธรรมทายาทอิทธิเชษฐ์    สุทฺธิญาโน

ท�ำให้ ผมรักษาใจได้ งา่ ยซึง่ ผมขยันท�ำการบ้ าน 10
ข้ อของหลวงพ่อด้ วย
และไม่วา่ จะท�ำกิจวัตร
กิจกรรมอะไร ผมจะนึกนิมิตเป็ นดวงแก้ วอยูต่ รง
กลางท้ องแทบจะตลอดเวลา ไม่วา่ จะนัง่ นอนยืน
เดินพูดคุยความรู้สกึ ของผมจะอยู่ที่กลางท้ องเสมอ
ครับ พอถึงเวลานัง่ ช่วงแรกก็ยงั ฟุ้งครับแต่ผมไม่
สนใจ ผมเอาใจไปไว้ ที่กลางท้ องอย่างเดียว ไม่นาน
ก็เหมือนว่าไม่คดิ อะไร แล้ วผมก็เห็นดวงแก้ วใหญ่
กว่าก�ำมือตัวเอง พอมองไปเรื่ อยๆตัวก็สบายรู้สกึ
ก� ำ ลัง ลงลิ ฟ ท์ เ บาๆเหมื อ นจะลงไปตรงจุด ๆหนึ่ง
ตอนนัน้ ใจก็นิ่งมากแต่มีสติรับรู้ แล้ วผมก็เห็นดวง
แก้ วบางยิ่งกว่าบาง ชัดยิ่งกว่าภาพ HDและใสแบบ
ไม่มีอะไรบนโลกจะมาเทียบได้ ครับผมผ่านลงไปใน
ดวงแก้ วขณะเดียวกันก็เหมือนดวงแก้ วขยายผ่าน
ผม รู้สกึ เย็น สว่าง ยิ่งลงไปก็ยิ่งสบายมีความสุข
แล้ วผมก็เห็นตัวเองนัง่ สมาธิอยูข่ ้ างในครับ เห็น
หมดเลยทังตั
้ ว ดูงามจนเหมือนจะไม่ใช่ตวั เราแต่
ผมก็ร้ ูวา่ เป็ นตัวเรา หลวงพ่อครับช่วงนี ้เวลานัง่
สมาธิผมจะเห็นแบบนี ้ทุกวันครับ แต่วนั ไหนถ้ าใจ
สบายมากเวลาดวงแก้ วขยายขึ ้นมาจนเต็ม ผมก็จะ
เห็นตัวเองนัง่ สมาธิซ้อนๆ กันอยู่ 3 – 4 คนแล้ วใจก็
จะขยายกว้ าง ยิ่งลงไปข้ างในก็ยิ่งรู้สกึ กว้ างอย่าง
ไม่มีที่สิ ้นสุดและมีความสุขมาก เป็ นความสุขที่ไม่มี
อะไรมาเทียบได้ เลยครับ พอลืมตาแล้ วดวงแก้ วก็
ยังอยู่ เวลานึกถึงดวงแก้ วจะรู้สกึ เย็นกายเย็นใจ
อารมณ์ดีทงวั
ั ้ น ใครว่าอะไรมาผมก็ยิ ้มรับอย่าง
เดียวเลยครับ

พระธรรมทายาทอิทธิเชษฐ์    สุทฺธิญาโน   
ในท่าPeace Position

คนมาบังคับให้ ผมท�ำชัว่ ..ผมยอมตายครับแล้ วที่มี
ก�ำลังใจอย่างนีเ้ พราะผมมีหลวงพ่อเป็ นต้ นแบบที่
หลวงพ่อเคยบอกว่า “เราอยากได้ พระยังไงบวช
แล้ วให้ เราท� ำตัวอย่างนัน้ ”ผมก็ จะเป็ นพระแท้ ให้
ญาติโยมกราบไหว้ ได้ อย่างสนิทใจ ให้ โยมเตี่ยโยม
แม่ได้ บญ
ุ มากที่สดุ จะไม่ท�ำให้ หลวงพ่อเสียชื่อและ
จะรักพระพุทธศาสนาไม่มีวนั เปลี่ยนแปลงครับ
อย่าลืม!...

ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก

www.dmc.tv
นะคะ

การบวชท�ำให้ ผมมีเป้าหมายชีวิต แล้ วยิ่งซึ ้ง
ในพระพุทธศาสนาเมื่อผมได้ เรี ยน DOU โดย
เฉพาะวิชากฎแห่งกรรมท�ำให้ ผมเข้ าถึงเหตุและผล
ของการกระท�ำครับ ตอนนี ้ผมยึดมัน่ ในความดีถ้ามี
www.kalyanamitra.org
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Dhamma TIME
ธรรมะเพือ่ ประชาชน

: การฝึกใจหยุดนิง่

พระธรรมเทศนาโดย : พระเทพญาณมหามุนี

มนุษย์ ทุกคนล้ วนเกิ ดมาเพื่อแสวงหาความ
สุข แต่ทว่าคนส่วนใหญ่ยงั ขาดกัลยาณมิตรเป็ นผู้ชี ้
บอก ว่าความสุขที่แท้ จริ งนันอยู
้ ท่ ี่ใด เพราะสิง่ นี ้ไม่
ได้ อยูน่ อกตัว ไม่ต้องแสวงหาจากที่ไหน แต่อยูใ่ น
กายยาววา หนาคืบ กว้ างศอกของตัวเรานี่เอง วิธี
การแสวงหาก็เพียงแต่นึกถึงสิ่งที่ท�ำให้ ใจเราสบาย
นึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพบูชา นึกไปพร้ อมๆ
กับการท�ำธุรกิจการงานกิจวัตรประจ�ำวัน หากเรา
ท�ำอย่างนี ้อย่างสม�่ำเสมอทุกๆ วัน จะเป็ นการ
ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่ง ให้ ผอ่ งใส ไม่ช้าเราจะประสบ
ในสิง่ ที่พงึ ปรารถนา คือได้ เข้ าถึงความสุขอันเป็ น
อมตะ ซึง่ เป็ นเอกันตบรมสุข
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ขุททกนิกาย
คาถาธรรมบท ว่า
“ตุมเฺ หหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ    อกฺขาตาโร ตถาคตา
ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ     ฌายิโน มารพนฺธนา
ท่ า นทัง้ หลายพึ ง ท� ำ ความเพี ย รเครื่ อ งเผา
กิเลส พระตถาคตทังหลายเป็
้
นแต่เพียงผู้ชี ้บอก
เหล่าชนผู้ด�ำเนินตามแล้ ว มีปกติเพ่งพินิจ ย่อม
หลุดพ้ นจากเครื่ องผูกแห่งมารได้ ”
พระบรมศาสดาของเรา กว่าพระองค์จะได้
ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ต้ องบ�ำเพ็ญบารมี
ยาวนานถึง ๔ อสงไขย แสนมหากัป ทรงมีขนั ติ
ธรรมเป็ นเลิศ มีความเพียรพยายามน�ำตนให้ หลุด
พ้ นจากทุกข์ตลอดเวลา และสิง่ ที่ท�ำได้ ยากยิ่งก็คือ
ว่า นอกจากเพียรพยายามเพื่อพระองค์เองแล้ ว ยัง
มีพระทัยมุ่งมั่นที่จะให้ สรรพสัตว์ หลุดพ้ นตามอีก
ด้ วย จึงทรงสัง่ สมบารมีอย่างยิ่งยวด ทรงยอมสละ
ได้ แม้ เลือดเนื ้อและชีวิตเป็ นทาน เพื่อให้ ได้ มาซึง่
พระสัพพัญญุตญาณอันประเสริ ฐ  

     พอมาในภพชาตินี ้ หลังจาก
ที่พระองค์สลัดตนออกจากกามสุขลั ลิกานุโยค ซึง่
พรั่งพร้ อมไปด้ วยเบญจกามคุณ ๕ ในพระราชวัง
ด้ วยการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ เพื่ อแสวงหา
ทางหลุดพ้ นแล้ ว พระองค์ก็มงุ่ มัน่ แสวงหาหนทาง
สายกลางซึง่ เป็ นทางไปสูอ่ ายตนนิพพาน ยาวนาน
ถึง ๖ ปี กว่าจะได้ ตรัสรู้ทรงได้ รับความทุกข์ทรมาน
มาก ซึง่ มนุษย์ปถุ ชุ นคนธรรมดายากที่จะทนได้
เพราะทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยาที่เรี ยกว่า อัตตกิลมถา
นุโยค คือทรมานพระวรกายจนซูบผอม เหลือเพียง
หนังหุ้มกระดูกทีเดียว  
ในที่สุดพระองค์ก็เปลี่ยนมาปฏิบตั ิตามหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา คือด�ำเนินจิตเข้ าสูก่ ลางของกลาง
ภายในอย่างเบาสบาย จนตรัสรู้เป็ นพระสัพพัญญู
พุทธเจ้ า เป็ นโลกวิทผู ้ รู ้ ูแจ้ งโลกทังปวง
้ พระองค์เป็ น
ผู้ฝึกสรรพสัตว์ ให้ ด�ำเนิ นไปสู่ทางพระนิ พพานได้
เป็ นอย่างดี เพราะทรงรู้วาระจิต ทราบถึงอัธยาศัย
ของเหล่าเวไนยสัตว์ หากบุคคลใดมีความตังใจที
้ ่
จะฝึ กฝนตนเองอย่างแท้ จริ ง พระองค์ก็สามารถที่
จะแนะน�ำให้ บคุ คลนัน้ ได้ บรรลุธรรมาภิสมัยสม
ความปรารถนา
* เหมือนอย่างในสมัยพุทธกาล มีหนุม่ รูปงาม
ท่านหนึง่ เห็นทุกข์เห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิด
จึงออกบวชเป็ นลูกศิษย์ของพระสารี บตุ ร พระเถระ
คิดว่า คนหนุม่ ๆ ส่วนมากมักจะเป็ นผู้มีราคะกล้ า
ชอบยินดีในรูปสวยๆ งามๆ ท่านจึงได้ ให้ อสุภกัมมัฏ
ฐาน คือให้ พิจารณาซากศพในป่ าช้ าบ้ าง เพื่อจะได้
เกิดความเบื่อหน่าย คลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ใน
สังขารร่างกาย ใจจะได้ น้อมไปในกายที่ละเอียด
ประณีตซึง่ ซ้ อนกันอยูภ่ ายใน  
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อยูก่ บั ของสวยๆ งามๆ ไม่ชอบสิง่ ที่เป็ นปฏิกลู
พระองค์จงึ ทรงเนรมิตดอกปทุมทอง แล้ วทรงท�ำให้
เป็ นเหมือนหลัง่ หยาดน� ้ำจากใบและก้ าน ทรงรับสัง่
ว่า “เธอจงถือเอาดอกปทุมนี ้ ไปวางไว้ ที่กองทราย
หลังวัด แล้ วนัง่ ขัดสมาธิอยูต่ รงนันแหละ
้
พร้ อมกับ
บริ กรรมภาวนาว่า โลหิตกํ โลหิตกํ ซงึ่ แปลว่า สีแดง
สีแดง”
ภิกษุ หนุ่มรั บเอาดอกปทุมจากพระหัตถ์ ของ
พระบรมศาสดาด้ วยจิตที่เลื่อมใส ท่านเดินไปท้ าย
วัด พูนทรายขึ ้นเป็ นกอง แล้ วเสียบก้ านดอกปทุมที่
้ นงั่ ขัดสมาธิค้ บู ลั ลังก์ตรงนัน้
กองทราย จากนันก็
เริ่ มบริ กรรมนิมิตเป็ นดอกปทุมทอง
พร้ อมกับ
ภาวนาว่า “โลหิตกํ  โลหิตกํ” ในใจท่านมีดอกปทุม
สวยงามเป็ นอารมณ์ ท�ำให้ ใจเริ่ มสงบ หยุดนิ่งเป็ น
เอกัคคตาจิต นิวรณ์ธรรมค่อยๆ หายไป
พระหนุม่ รูปนี ้ ได้ เข้ าไปป่ าช้ า พิจารณา
ซากศพทุกวันๆ แต่ใจก็ยงั ไม่หยุดนิ่ง ท่านใช้ ความ
พยายามอยูน่ านถึง ๓ เดือน ก็ยงั ไม่ได้ บรรลุกิจใน
ทางพระพุทธศาสนา
พระเถระก็ยงั คงสอนให้
พิจารณาซากอสุภะเหมือนเดิม พระหนุม่ ก็เป็ นลูก
ศิษย์ที่วา่ ง่าย
อุตส่าห์กลับไปป่ าช้ าพิจารณา
ซากศพทุกวัน แต่ก็ยงั ไม่บรรลุธรรม จึงเกิดความ
ท้ อแท้ ใจว่าตนคงเป็ นคนมีบญ
ุ น้ อย
แม้ เพียร
พยายามเต็มที่แล้ วก็ยงั ไม่เห็นผลอะไร
พระเถระเห็นความตังใจดี
้ ของลูกศิษย์
มี
ความเพียรพยายามฝึ กหัดขัดเกลาตนเองมาตลอด
ไม่ได้ มีความเกียจคร้ านเลย จึงไม่อยากให้ ลกู ศิษย์
ผิดหวัง ท่านได้ พาไปเข้ าเฝ้าพระศาสดา พร้ อมทัง้
ทูลขอให้ พระองค์ได้ ทรงโปรดแนะวิธีที่จะท�ำให้ ลกู
ศิษย์ได้ บรรลุธรรมอันประเสริ ฐด้ วยเถอะ
พระบรมศาสดาทรงทราบว่า ภิกษุหนุม่ รูปนี ้
เคยเกิดเป็ นช่างทองมาตลอด ๕๐๐ ชาติ ใจจึงติด

พระศาสดาทรงทราบว่าภิกษุหนุม่ มีใจหยุดนิ่ง
ดีแล้ ว จึงทรงอธิษฐานให้ ดอกปทุมเหี่ยวแห้ งไป
ดอกปทุมก็เหี่ยวแห้ งมีสีด�ำ พอภิกษุหนุม่ ลืมตามาดู
เห็นดอกปทุมเปลี่ยนไป จึงพิจารณาเห็นว่า “ดอก
ปทุมนี ้แม้ เป็ นสังขารไม่มีใจครอง มีความสวยสด
งดงาม เมื่อถูกความชรามากระทบยังเหี่ยวแห้ ง
หมดความน่าดูนา่ ชมได้ ถงึ เพียงนี ้ แสดงว่าสังขารมี
ใจครองก็ต้องถูกความชราครอบง�ำได้ เช่นเดียวกัน
เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ความพึงพอใจในรูปเสียง กลิน่ รส
สัมผัส ธรรมารมณ์ ก็เป็ นสิง่ ไม่เที่ยง สักวันหนึง่ จะ
ต้ องก้ าวเข้ าสูค่ วามเสื่อมสลาย
จากนัน้ พระบรมศาสดาจึงเปล่งพระรัศมีออก
ไป ประหนึง่ ว่าเสด็จมาประทับยืนอยูท่ ี่ตรงหน้ าของ
ท่าน แล้ วตรัสสอนให้ เห็นถึงความไม่เที่ยง เป็ นทุกข์
เป็ นอนัตตาของสรรพสิง่ ในโลกนี ้ เพื่อให้ เกิดความ
เบื่อหน่าย คลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ถอนตนเอง
ออกจากหล่มคือกิเลส แล้ วยกใจขึ ้นสูห่ นทางของ
พระอริ ยเจ้ า ทรงสอนว่า “เธอจงตัดความเยื่อใยใน
ตนเอง เหมือนการถอนดอกบัวขึ ้นจากน� ้ำ  จงเจริ ญ
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ทางที่จะน�ำสันติสขุ มาให้ เถิด เพราะพระสุคตได้ ชี ้
ทางพระนิพพานไว้ ให้ แล้ ว”

แล้ ว สักวันหนึง่ ก็ต้องเข้ าถึงได้ เหมือนกัน ตอนนี ้
เหลืออยูเ่ พียงอย่างเดียวคือ ท�ำให้ ได้ อย่างต่อเนื่อง

ภิกษุ หนุ่มท่านสามารถปล่อยใจตามกระแส
เสียงของพระพุทธองค์
จิตดื่มด�่ำในธรรมะอัน
บริ สทุ ธิ์ หยุดในหยุด เข้ ากลางของกลางเรื่ อยไป จน
กระทัง่ บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์ พร้ อมๆ กับที่
พระองค์ทรงเทศนาจบลงนัน่ เอง

หลวงพ่อปรารถนาให้ ทกุ ๆ ท่าน ได้ ชว่ ยกัน
เปิ ดบ้ านกัลยาณมิตร คือบ้ านแสงสว่างของโลก
เมื่อเปิ ดบ้ านกันแล้ วก็ให้ ชกั ชวนทุกคนในครอบครัว
มาสวดมนต์ นัง่ สมาธิร่วมกัน จะได้ ชว่ ยท�ำความ
สว่างไสวให้ บงั เกิดขึ ้นในบ้ านของเรา ท�ำบ้ านของ
เราให้ เป็ นบ้ านแก้ วเรื อนธรรมให้ ได้ จากนันก็
้ ชว่ ย
กันแผ่เมตตา ขยายพลังมวลแห่งความสุข ความ
ปรารถนาดี แ ละความบริ สุท ธิ์ ไ ปสู่เ พื่ อ นร่ ว มโลก
สันติภาพของโลกเริ่ มต้ นจากบ้ านกัลยาณมิตรนี่เอง
เพราะฉะนัน้ ให้ พร้ อมใจกันเปิ ดบ้ านกัลยาณมิตร
แล้ วช่วยกันท�ำความบริ สทุ ธิ์ให้ เกิดขึ ้นในครอบครัว
ด้ วยการสวดมนต์ท�ำวัตรเย็น สรรเสริ ญคุณของ
พระรัตนตรัย และนัง่ ธรรมะทุกๆ วัน เพื่อฝึ กฝนใจ
ให้ หยุดนิ่ง จนกว่าจะเข้ าถึงพระธรรมกายภายใน
กันทุกคน

กุศโลบายในการฝึ กใจให้ หยุดนิ่ง เพื่อให้ บรรลุ
ธรรมภายในนัน้ มีอยูม่ ากมายหลายวิธี เป็ นพันๆ
วิธี ในวิสทุ ธิมรรคท่านได้ รวบรวมเอาไว้ ๔๐ วิธี ทุก
วิธีก็เป็ นไปเพื่อการบรรลุธรรมกายทังสิ
้ ้น เราถนัด
แบบวิธีไหน ก็ฝึกไปตามนัน้ แต่สดุ ท้ าย เมื่อใจมา
หยุดนิ่งถูกส่วนที่ศนู ย์กลางกาย ไม่วา่ จะปฏิบตั ิ
ตามแบบกสิณ ๑๐ อนุสติ ๑๐ หรื อพิจารณาอสุภ
กัมมัฏฐานอย่างไรก็แล้ วแต่ จากเห็นเป็ นกลิน่ เหม็น
เน่า เราก็จะเห็นเหมือนกันหมด คือจะเห็นเป็ น
ความใส ความสว่างปรากฏเกิดขึ ้น
เพราะฉะนัน้ เราต้ องรู้จกั ตัวเองให้ ได้ ก่อนว่า
ชอบวิธีใด แล้ วก็ลงมือปฏิบตั ใิ ห้ เข้ าถึง เราเองก็เป็ น
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เมื่อตังใจปฏิ
้
บตั ิ

พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
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