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ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมกัวลาลัมเปอร์จดั งานบุญวันอาทิตย์
ข่าว DMC NEWS ประจ�ำวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย ได้ จดั งานบุญวัน
อาทิตย์และพิธีจดุ เทียนใจไฟนิรันดร์
อนันตชัย
ส� ำ หรั บ พิ ธี ก รรมในภาคเช้ า
พระอาจารย์ น� ำ สาธุ ช นผู้มี บุญ ทุก
ท่านสวดมนต์ท�ำวัตรเช้ า และปฏิบตั ิ
ธรรมกลัน่ กาย วาจาใจ ให้ ใส เพื่อ
เป็ นภาชนะรองรั บ บุ ญ ที่ จ ะเกิ ด
ตลอดทังวั
้ น    จากนันได้
้ ประกอบ
พิ ธี ถ วายภัต ตาหารเป็ นสัง ฆทาน
โดยมีกลั ยาณมิตรชอง ชอก เวง  
กัลยาณมิตรเฮเซอร์ โฮ  กัลยาณมิตร
วิทยา เศวตศรี และกัลยาณมิตร     
ภูนาภา โพธิ์ธง เป็ นผู้แทนสาธุชน
น�ำกล่าวค�ำถวาย   พร้ อมทังน้
้ อมน�ำ
จตุ ปั จจั ย ไทยถวายแด่ ค ณะสงฆ์  
ก่อนที่ สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้
ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์
โดยพร้ อมเพรี ยงกัน
ส่ ว นภาคบ่ า ยได้ รั บความ
เมตตาจากพระครู ใ บฎี ก ายุท ธนา           
ชุตนิ ฺธโร ประธานศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม
กัวลาลัมเปอร์ น�ำสาธุชนสวดบท
ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะ
ประกอบพิ ธี จุด เที ย นใจไฟนิ รั น ดร์
อนันตชัย จากนันทุ
้ กท่านได้ ร่วม
ปล่อยปลาเพื่อให้ ชีวิตสัตว์เป็ นทาน
ที่แม่น� ้ำเมืองปุตราจายา ด้ วยความ
ปลื ้มปี ติในบุญกันทุกคน
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3 บุญใหญ่กลางเมืองทวาย
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (วันเพ็ญ ขึ ้น 15 ค�่ำ เดือน 12)

ครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 (วันเพ็ญ ขึ ้น 15 ค�่ำ เดือน 12)

ขอเชิญร่วมงาน

- ตักบาตรพระพม่า - ไทย กว่า 3,000 รูป ณ
ถนน Arzarni เวลา 07.00 น.
-ร่ ว มโปรยดอกดาวรวยต้ อ นรั บ คณะพระธุดงค์กว่า 1,000 รูป เพื่อฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนา
ใจกลางเมืองทวาย โดยมีจดุ เริ่ มต้ นที่ วัด Shwe
Taung Zar Pagoda ถึง สนามกีฬา Shwe wei ti
ri รวมระยะทาง 5.6 กิโลเมตร ตังแต่
้ เวลา 13.00 ถึง
16.00 น.
-ร่ ว มจุ ด ประที ป ปล่ อ ยโคมลอยถวายเป็ น  
พุทธบูชา กว่า 10,000 ดวง ณ สนามกีฬา
Shwe wei ti ri เวลา 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดได้ ท่ ี
082-458-4222, 083-084-2072,
094-492-6777, 094-817-5599
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หลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ ..ผู้ปฏิบตั ธิ รรมด้วยชีวติ
เรี ยบเรี ยงโดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกโุ ร

วันครูผ้ คู ้ นพบวิชชาธรรมกาย 15 ค�่ำเดือน
10   ในวันนี ้เมื่อ 97 ปี ที่แล้ ว (ปั จจุบนั พ.ศ.2557)
เป็ นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี
ท่านได้ เอาชีวิตเป็ นเดิมพันในการค้ นวิชชา
ธรรมกายให้ หวนกลับคืนมาอีกครัง้ หนึง่ ท�ำให้ เรา
เองได้ ร้ ูเป้าหมายของชีวิตว่า เราเกิดมาท�ำไม ตาย
แล้ วไปไหน อะไรเป็ นเป้าหมายของชีวิต และจะไป
้ อย่างไร ท�ำให้ เราด�ำเนินชีวิต
สูเ่ ป้าหมายชีวิตนันได้
ได้ อย่างถูกต้ อง วันครูผ้ คู ้ นพบวิชชาธรรมกายนี ้จึง
เป็ นวันส�ำคัญอย่างยิ่ง ที่ลกู หลานหลวงปู่ ทุกๆ ท่าน
จะได้ มาร่วมกันไหว้ ครูวิชชาธรรมกายกัน  
ในช่วงเช้ าวัน ขึ ้น 15 ค�่ำเดือน 10 พ.ศ.2460  
ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านมีความคิดขึ ้นมาว่า
“เราบวชมาจวนจะครบ 12 พรรษาแล้ ว วิชชา
้ ่การ
ของพระพุทธเจ้ าเรายังไม่ได้ บรรลุเลย ทังที
ศึกษาของเราก็ไม่เคยขาดเลยสักวัน ทังคั
้ นถธุระ
และวิปัสนาธุระ อย่าเลย ควรจะรี บกระท�ำความ
เพียร  ให้ ร้ ูเห็นของจริ ง ในพระพุทธศาสนาเสียที”
เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้ วท่านก็รีบจัดการ
ภารกิจต่างๆ ให้ เรี ยบร้ อยเพื่อจะได้ ไม่มีเรื่ องกังวล
ใจ เสร็ จแล้ วก็ได้ เข้ าเจริ ญภาวนาในพระอุโบสถแต่
เพียงผู้เดียว และตังใจว่
้ า ถ้ ากลองเพลไม่ดงั จะไม่
ลุกขึ ้นจากที่ เมื่อท่านเริ่ มนัง่ สมาธิไป ก็เกิดความคิด
ขึ ้นมาว่า
" เอ...แต่ก่อนเราไม่เคยรู้สกึ เช่นนี ้เลย พอตัง้
สัจจะลงไปว่า ถ้ ากลองเพลไม่ดงั จะไม่ลกุ จากที่
เหตุใดมันจึงเพิ่มความกระวนกระวายใจมากมาย
อย่างนี ้ ผิดกว่าครัง้ ก่อนๆ ที่นงั่ ภาวนา เมื่อไรหนอ
๖

หลวงปู่ วัดปากน� ้ำ (พระมงคลเทพมุนี)

กลองเพลจึงจะดังสักที "
เมื่ อ ท่ า นคิ ด เช่ น นี จ้ ิ ต ก็ ยิ่ ง แกว่ ง และซัด ส่ า ย
มากขึ ้น จนเกือบจะเลิกนัง่ หลายครัง้ แต่เมื่อท่าน
ได้ ตังสั
้ จจะไปแล้ วก็ทนนัง่ ต่อไป คือท่านนัง่ สมาธิ
โดยคิดว่า “ตายเป็ นตาย” ในที่สดุ ใจของท่านก็หยุด
รวมเป็ นจุดเดียวกัน เห็นเป็ นดวงใสบริ สทุ ธิ์ขนาด
เท่าฟองไข่แดงของไก่ ในใจมีความชุม่ ชื่นเบิกบาน
อย่างบอกไม่ถกู
และในคืนเดี่ยวกันนันเอง
้
หลังจากได้ ร่วมลง
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ฟั งพระปาฏิโมกข์กบั เพื่อนภิกษุ ท่านได้ เข้ าไปใน
พระ-อุโบสถแล้ วตังสั
้ ตยาธิษฐาน
"แม้ เลือดเนื ้อจะแห้ งเหือดหายไป เหลือแต่
หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที ถ้ านัง่ ลงไปแล้ ว ไม่บรรลุ
ธรรมที่พระพุทธเจ้ าทรงเห็น จะไม่ยอมลุกขึ ้นจากที่
จนตลอดชีวิต”
และพระเดชพระคุณ หลวงปู่ ท่า นก็ ไ ด้ บ รรลุ
ธรรม เข้ าถึงพระธรรมกายภายใน ในคืนนันเอง    
้
สมดัง่ พุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ วา่
"ภิกษุในศาสนานี ้ ก้ าวกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังภัตร นัง่ ขัดสมาธิค้ บู ลั ลังก์ ตังกายตรง
้
ด�ำรงสติมนั่ เฉพาะหน้ าว่า จิตของเรายังไม่หมด
ความถือมัน่ ยังไม่หลุดพ้ นจากกิเลสอาสวะเพียงใด
เราจักไม่ท�ำลายบัลลังก์นี ้"

เมื่ อพระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านได้ เอาชี วิต
เป็ นเดิมพันในการปฏิบตั ธิ รรมเช่นนี ้ เราเองใน
ฐานะลูกหลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ก็
ควรเร่งท�ำความเพียร นัง่ สมาธิเจริ ญภาวนา ให้ ได้
เข้ าถึงพระธรรมกายภายในด้ วย และเป็ นการกลัน่
ใจเราให้ ใสๆ รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ ้น ในวันครู
วิชชาธรรมกายที่ 8 กันยายน นี ้
เมื่อถึงวันครู วิชชาธรรมกายนีเ้ ราก็ต้องทุ่มเท
นัง่ สมาธิตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้เป็ นแบบ
อย่างในการปฏิบตั ิธรรมอย่างเอาชีวิตเป็ นเดิมพัน
ซึ่งในพระไตรปิ ฎกก็มีเรื่ องการเอาชีวิตเป็ นเดิมพัน
ในการปฏิบตั ธิ รรม ดัง่ เรื่ องราวของ พระพาหิย-   
ทารุจีริยะ
ในสมั ย พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ าพระนามว่ า     
กัสสปะ ท่านได้ เกิดเป็ นกุลบุตรในตระกูลหนึง่ หลัง
จากที่ พ ระผู้ มี พ ระภาคเจ้ าปริ นิ พ พานแล้ ว ท่ า น
๗
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พระพาหิยะ พบพระศาสดาตอนบิณฑบาท

ก็ได้ ออกบวช ในเวลาต่อมาเมื่อพระศาสนาถึงยุค
ใกล้ จะเสื่อมสิ ้นลง ท่านได้ เห็นความเสื่อมในการ
ประพฤติปฏิบตั ิของพุทธบริ ษัท 4 ก็เกิดความสังเวช
สลดใจ จึงชักชวนเพื่อนภิกษุอีก 6 รูป พากันขึ ้นไป
ปฏิบตั ธิ รรมบนภูเขาสูงชันลูกหนึง่ ได้ ตดั ไม้ ไผ่มา
ท�ำเป็ นบันได เพื่อปี นขึ ้นไปตามหน้ าผาของภูเขา
นัน้ เมื่อถึงยอดเขานันแล้
้ ว ก็ตงใจว่
ั ้ า ถ้ าไม่ได้ ส�ำเร็จ
มรรคผลอย่างใดอย่างหนึง่ ก็จะยอมสละชีวิตอยู่
บนยอดเขานี ้ และได้ ผลักบันไดให้ ตกลงหน้ าผาไป
แล้ วพระภิกษุแต่ละรู ปก็ต่างบ�ำเพ็ญสมณธรรมอยู่
บนนัน้
ในบรรดาภิกษุทงั ้ 7 รูปนัน้ พระภิกษุผ้ มู ี
ก็ได้ บรรลุพระอรหันต์ในคืนนัน้
พรรษาสูงสุด
เอง พอรุ่งเช้ าก็ได้ เหาะไปบิณฑบาตที่อตุ ตรกุรุทวีป   ได้ น�ำภัตตาหารมาถวายแด่พระภิกษุที่ยงั
ไม่บรรลุธรรม แต่ภิกษุเหล่านันกลั
้ บปฏิเสธที่จะ
ฉันภัตตาหารว่า   "แค่เพียงพวกกระผมสนทนากับ

พระคุณเจ้ าก็เสียเวลามากแล้ ว ขอพระคุณเจ้ าอย่า
มาหา พวกกระผมอีกเลย" ภิกษุเหล่านันก็
้ ไม่ได้ ฉนั
ภัตตาหารใดๆ
3 วันผ่านไป พระภิกษุผ้ มู ีพรรษารองลง
มาก็ได้ บรรลุธรรมเป็ นพระอนาคามี
ครัน้ ถึงวัน
ที่ 7 พระเถระที่บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์ก็ได้
ปริ นิพพานในวันนัน้ ส่วนรูปที่เป็ นพระอนาคามีได้
บังเกิดในพรหมชันสุ
้ ทธาวาส ภิกษุที่เหลืออีก 5 รูป
แม้ เอาชีวิตเป็ นเดิมพันแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ บรรลุธรรม
ใดๆ ก็ได้ มรณภาพในวันนันเช่
้ นกัน บังเกิดเป็ นเทพบุตรในเทวโลก วนเวียนเสวยทิพยสมบัตใิ นสวรรค์
6 ชันอยู
้ ย่ าวนาน
ล่วงเวลามาถึงพุทธันดรนี ้ ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า  "พระสมณโคดม"  พระภิกษุที่นงั่ สมาธิ
แบบทิ ้งชีวิตในคราวนัน้ ก็ได้ บรรลุธรรมกันทุกรูป
แต่มีภิกษุที่มีเรื่ องราวน่าอนุโมทนาอยูร่ ูปหนึง่ คือ

๘
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ในพุทธันดรนี ้ท่านเกิดมามีชื่อว่า พาหิยะ ท�ำการ
หาเลี ้ยงชีพด้ วยการหลอกลวงคนอื่น ด้ วยคิดว่าตัว
เองเป็ นพระอรหันต์ ท�ำให้ เพื่อนในคราวที่เคยเกิด
เป็ นภิกษุด้วยกัน ที่ปัจจุบนั ไปบังเกิดเป็ นพรหมชัน้
สุทธาวาส ลงมาเตือน จึงกลับได้ สติ คิดว่าตนเอง
ท�ำกรรมหนักเสียแล้ ว   จึงรี บเดินทางไกลเพื่อไป
พบพระพุทธเจ้ าที่วดั พระเชตวัน
แต่ ใ นเวลานั น้ พุ ท ธองค์ ก� ำ ลั ง เสด็ จ ออก
บิณฑบาต
พาหิยะจึงรี บกระวีกระวาดตามหา
พระพุทธเจ้ า พอได้ เห็นพระพุทธองค์เท่านันก็
้ เกิด
ความปี ติเลื่อมใสเป็ นอย่างมาก ได้ เข้ าไปถวาย
บังคมขอฟั งธรรมจากพระพุทธเจ้ า
แต่กลับถูก
พระพุทธองค์ห้ามถึง 2 ครัง้ ว่าตอนนี ้ไม่ใช่เวลาฟั ง
ธรรม ในครัง้ ที่ 3 พระพุทธองค์จงึ ได้ กล่าวพระคาถา
สันให้
้ ว่า

ท่านสาธุชนทังหลาย..การที
้
่เราท�ำความเพียร
ตังใจปฏิ
้
บตั ิธรรมนัน้ ผลแห่งการปฏิบตั ิยอ่ มไม่สญ
ู
เปล่า เหมือนเรื่ องพระพาหิยะที่เล่ามานี ้ นัง่ สมาธิ
ยอมสละชีวิต แม้ ไม่ได้ บรรลุธรรมใดๆ เลยในชาติ
นัน้ แต่ผลแห่งความเพียรก็ท�ำให้ ได้ บรรลุธรรม แม้
ฟั งพระคาถาเพียงบทเดียว เราเองก็เช่นกัน ผลแห่ง
ความเพียรที่เราปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ย่อมท�ำให้ เราได้
เข้ าถึงพระธรรมกายภายในได้ อย่างแน่นอน
ในวัน ครู ผ้ ูค้น พบวิ ชชาธรรมกายนี พ้ ระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านได้ เอาชีวิตเป็ นเดิมพันในการ
ค้ น พบวิ ช ชาธรรมกายให้ เ ราได้ ป ฏิ บัติ ต ามแล้ ว
้ ่งสมาธิ ให้ เข้ าถึงธรรมกันทุก
เหลือเพียงเราตังใจนั
ท่านนะ
ขอให้ เจริ ญในธรรม
พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกโุ ร

"เมื่อเห็น สักแต่วา่ เห็น เมื่อฟั ง สักแต่วา่ ฟั ง
เมื่อทราบ สักแต่วา่ ทราบ เมื่อรู้แจ้ ง สักว่ารู้แจ้ ง"
พาหิยะได้ ฟังเพียงเท่านีก้ ็ได้ บรรลุพระอรหัต
พร้ อมด้ วยปฏิสมั ภิทา 4 ณ ที่ตรงนันเอง
้ แต่ในขณะ
ที่พระพาหิยะก�ำลังแสวงหาจีวรเพื่อขอบวชนันเอง
้
โคแม่ลกู อ่อนซึง่ เป็ นคูเ่ วรกันมาข้ ามชาติ ก็ได้ ขวิด
พระพาหิยะสิ ้นใจในระหว่างทางนันเอง
้
พระศาสดาพร้ อมด้ ว ยภิ ก ษุ ทัง้ หลายเสด็ จ
มาเห็นพระพาหิยะนอนจมกองเลือดอยูน่ นั ้ จึงได้
ตรัสบอกพระภิกษุทงหลายว่
ั้
า พาหิยะปริ นิพพาน
แล้ ว และทรงแสดงธรรมว่า "ภิกษุทงหลาย
ั้
เธอ
อย่าประมาณธรรมของเราว่ามีน้อยหรื อมาก แม้
คาถาตังหลายพั
้
นที่ไม่ประกอบด้ วยประโยชน์ ไม่
ประเสริ ฐเลย ส่วนบทคาถาแม้ บทเดียวซึง่ ประกอบ
ด้ วยประโยชน์ยงั ประเสริ ฐกว่า" และพระพุทธองค์
ก็ทรงแต่งตังพระพาหิ
้
ยะให้ เป็ นเอตทัคคะทางด้ าน
"ผู้ตรัสรู้ได้ พลัน"
๙
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ดวงแก้วธรรมชัย ดวงแก้วกายสิทธิ์
เรี ยบเรี ยงโดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกโุ ร

เราได้ รับดวงแก้ วธรรมชัยกันไปแล้ ว ซึง่ เป็ น
ดวงแก้ วที่มีความศักดิ์สทิ ธิ์
สามารถยังความ
ปรารถนาต่างๆ ของเราให้ ส�ำเร็จได้ สิง่ ที่เราต้ องท�ำ
ต่อไปก็คือ   สัง่ สมบุญให้ มากๆ หมัน่ นึกดวงแก้ วไว้
ที่กลางกาย และก็อธิษฐานจิตบ่อยๆ ตามความ
ปรารถนา ท�ำเช่นนี ้เป็ นประจ�ำไม่ช้าไม่นานความ
้ ก็จะสมปรารถนา
ส�ำเร็จที่เราตังใจไว้
ก็เพราะว่าในดวงแก้ วนันมี
้ กายสิทธิ์ กายสิทธิ์
ที่จะท�ำความปรารถนาของเราให้ สำ� เร็จได้
ซึง่
คุณครูไม่ใหญ่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เคยเทศน์
สอนไว้ ในโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา เมื่อวัน
้ นช่วงที่
ธรรมชัย 27 สิงหาคม 2553 ซึง่ ช่วงนันเป็
หลวงพ่อท่านได้ มอบดวงแก้ วคุณยายชุดสุดท้ าย
ให้ กบั ลูกๆ ทุกๆ คน   และหลวงพ่อท่านก็ได้ เล่าถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ และวิธีการใช้ กายสิทธิ์ ในดวงแก้ ว
นี ้ พอจะสรุปเนื ้อความ เพื่อเป็ นการทบทวนกันอีก
ครัง้
กายสิทธิ์ในดวงแก้ วนี ้ สามารถที่จะ ช่วย
ปกปั กษ์ รักษา ป้องกันภยันตรายต่างๆ ให้ เราได้ ,  
กายสิทธิ์นี ้สามารถช่วยตามสมบัติใหญ่ให้ ไหลมา
เทมาได้ หรื อแม้ กระทัง่ ช่วยคุมธรรมะท�ำให้ เราได้
ด้ วย แต่มีข้อแม้ วา่ จะต้ องผูกสมัครรักใคร่กบั ดวง
แก้ ว ท�ำให้ เห็นดวงแก้ วชัดแจ่มที่กลางกาย และ
ต้ องท�ำบุญ ต้ องท�ำทาน , รักษาศีล เจริ ญสมาธิ
ภาวนาเป็ นประจ�ำแล้ วดวงแก้ วกายสิทธิ์ ก็จะเป็ น
เหมือนแก้ วสารพัดนึกของเราเลยทีเดียว
ยังมี Case Study   ซึง่ มีผ้ ถู ามถึงกายสิทธิ์ใน
ดวงแก้ ว ว่าเป็ นอย่างไร หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่
ท่านก็อธิบายว่า  “กายสิทธิ์” ที่อยูใ่ นดวงแก้ วต่างๆ
นัน้ ก็เป็ นกายละเอียดที่ส�ำเร็จด้ วยอานุภาพของ
๑๐

บุญของมนุษย์ในยุคนันๆ  ถ้
้ าในยุคใดมนุษย์มีศีลมี
ธรรมมาก กายสิทธิ์ก็จะเกิดขึ ้นมาก ซึง่ ผู้ที่จะครอบครองได้ ก็จะต้ องมีบญ
ุ ถ้ ามีบญ
ุ มาก กายสิทธิ์ที่อยู่
ในดวงแก้ ว ก็จะมีอานุภาพมาก
ดังนัน้ เมื่อได้ ดวงแก้ วไปแล้ ว ก็ต้องหมัน่
ท�ำทาน รักษาศีล เจริ ญภาวนา ท�ำใจให้ บริ สทุ ธิ์
มากๆ ก็จะท�ำให้ กายสิทธิ์ยิ่งมีอานุภาพ ที่จะช่วย
เสริ มบารมีให้ กบั ผู้ที่ได้ ครอบครอง และยังความ
ปรารถนาของผู้ค รอบครองให้ ส� ำ เร็ จ ได้ ส มดัง ที่
ตังใจไว้
้
ดวงแก้ วธรรมชัยนี ้มีความศักดิ์สทิ ธิ์มาก ให้
หมัน่ นึกไว้ ที่ศนู ย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ ดี แล้ วเรา
จะสมปรารถนาได้ อย่างง่ายๆ ซึง่ ในพระไตรปิ ฎก
ก็มีเรื่ องราวมากมายที่เกี่ยวกับ "ดวงแก้ วมณี" ที่
สามารถยังความปรารถนาให้ ส�ำเร็ จแด่ผ้ ูที่ครอบครองได้ เช่นว่า ท�ำให้ เหาะได้ ดึงดูดทรัพย์มาได้
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หรื อแม้ แต่ ดวงแก้ วของพญานาค ก็อาจยังความ
ส�ำเร็จให้ เกิดได้    ชื่อว่าดวงแก้ วมณีนนเป็
ั ้ นของรัก
ของเจ้ าของ ใครได้ ไปก็จะมีความปลื ้มปี ตีใจ เรา
เองก็สามารถบูชาดวงแก้ วธรรมชัยที่เราเพิ่งจะรับ
มาได้ เหมือนกัน ด้ วยการท�ำบุญ แล้ วน้ อมดวงแก้ ว
ไว้ ที่กลางท้ อง นึกถึงบุญที่ได้ ท�ำมาไว้ ดีแล้ ว ซึง่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ เคยเล่าถึงวิธีการใช้
กายสิทธิ์ในดวงแก้ วนี ้ไว้ อย่างละเอียด
ได้ ดวงแก้ วไปแล้ ว อย่าลืมท�ำความศักดิ์สทิ ธิ์
ให้ บงั เกิดขึ ้นกันทุกๆ ท่านนะ ดวงแก้ วกายสิทธิ์
นี ้ สามารถที่จะ ช่วย ปกปั กษ์ รักษา ป้องอันตราย
ให้ เราได้ ช่วยตามสมบัติดงึ ดูดสมบัติให้ ไหลมาเท
มา จะได้ สร้ างบุญกฐิ นธรรมชัยได้ อย่างเต็มที่ เต็ม
อิ่ม เต็มใจ ทันใช้ สร้ างบารมี   หรื อแม้ กระทัง่ เวลา

นัง่ สมาธิกายสิทธิ์นี ้ก็ช่วยคุมธรรมะให้ เข้ าถึงธรรม
ได้ อย่างง่ายๆ อีกด้ วย ให้ ดวงแก้ วธรรมชัย น�ำใจ
เข้ าไปสูด่ วงธรรมภายใน พรรษานี ้จะได้ เป็ นพรรษา
แห่งความสมหวัง ทังได้
้ เข้ าถึงธรรม และได้ เป็ น
ประธานกองกฐิ นธรรมชัยกันทุกๆ ท่าน  
ขอให้ บญ
ุ ที่ทกุ ๆ ท่านได้ สงั่ สมไว้ ดีแล้ ว จงมี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สมบัติใหญ่
ไหลมาเทมา ปฏิบตั ธิ รรมะได้ เข้ าถึงพระธรรมกาย
โดยง่าย โดยเร็ วพลัน เทอญ
ขอให้ เจริ ญในธรรม
พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกโุ ร

มอบก�ำลังใจ...ส่งความรัก

และความห่วงใย ผ่านทาง e-card

กับ www.dmc.tv มีให้คณ
ุ เลือกหลายแบบหลากสไตล์ อีการ์ด
ธรรมะ อีการ์ดค�ำคม อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้กำ� ลังใจ
อีการ์ดวันส�ำคัญและอืน่ ๆ อีกมากมาย
๑๑
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ประมวลภาพพิธถี วายกองทุนรักษา
พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
เนื่องในวันธรรมชัย ประจ�ำปี พ.ศ. 2557

๑๒
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ภาพงานพิธใี นตอนสาย
๑๓
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คณะสงฆ์ทำ� พิธสี วด
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๑๔
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คณะสงฆ์ทำ� พิธสี วด
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๑๕
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คณะสงฆ์ทำ� พิธสี วด
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๑๖
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พิธถี วายกองทุน
รักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
๑๗
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พิธถี วายกองทุน
รักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
๑๘
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พิธถี วายกองทุน
รักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
๑๙
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สาธุชนร่วมสวดมนต์
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๒๐
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สาธุชนร่วมสวดมนต์
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๒๑
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สาธุชนร่วมสวดมนต์
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๒๒
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พิธถี วายกองทุน
รักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
๒๓
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สาธุชนร่วมสวดมนต์
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๒๔
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พิธถี วายกองทุน
รักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
๒๕
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สาธุชนร่วมถวายปัจจัย
และรับดวงแก้วธรรมชัย
๒๖
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สาธุชนอิม่ บุญปลืม้ ใจ
รับดวงแก้วธรรมชัย
๒๗
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มัชฌิมาปฏิปทา เส้นทางสูค่ วามหลุดพ้น
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

ดังนันถ้
้ ามีบญ
ุ มากจะท�ำอะไรต่างๆ ก็งา่ ย เรา
จึงต้ องสัง่ สมบุญกันให้ ได้ มากที่สดุ และต้ องท�ำกัน
ไปเป็ นทีมใหญ่ ท�ำกันไปจนกว่าบารมีของเราจะ
เต็มเปี่ ยม คือ ได้ บรรลุมรรคผลนิพพาน และไปสูจ่ ดุ
หมายปลายทาง คือ ที่สดุ แห่งธรรมพร้ อมๆ กัน
* พระสารี บตุ รเถระได้ กล่าวธรรมภาษิตไว้ ใน
ธรรมทายาทสูตร ว่า
“กตมา จ สา อาวุโส มชฺฌิมา ปฏิปทา จกฺขกุ
รณี ญาณกรณี อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย
นิพฺพานาย สํวตฺตติ ฯ อยเมว อริ โย อฏฺฐงฺคิโก มคฺ
โค เสยฺยถีทํ สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา
สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺ
มาสติ สมฺมาสมาธิ

การช่วยเหลือตนเองและสรรพสัตว์ ให้ หลุด
พ้ นจากกิเลสอาสวะไปสูอ่ ายตนนิพพาน จะต้ อง
อาศัยก�ำลังบุญก�ำลังบารมีที่มาก ทังบารมี
้
แบบ
ธรรมดา จนกระทัง่ ถึงขันอุ
้ ปบารมีและปรมัตถบารมี ต้ องสร้ างบุญบารมีกนั ชนิดที่เรี ยกว่า เป็ น
บุญนับอสงไขยไม่ถ้วน จึงจะช่วยเหลือตนเองและ
สรรพสัตว์ให้ พ้นทุกข์ได้ เหมือนอย่างเราสงสาร
เพื่อนมนุษย์ อยากช่วยเหลือเขาไม่ให้ เดือดร้ อน
ถ้ ามีทรัพย์สมบัตมิ ากก็ชว่ ยเหลือได้ เต็มที่ ท�ำให้
รอดพ้ นจากความอดอยากยากจน ได้ รับความสุข
ความสะดวกสบายในชีวิต

ดูก่อนท่านผู้มีอายุทงหลาย
ั้
มัชฌิมาปฏิปทา
ที่เป็ นธรรมท�ำให้ มีดวงตา ท�ำให้ เกิดญาณ ย่อม
เป็ นไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้
เพื่อพระนิพพาน คือ อริ ยมรรคมีองค์ ๘ ได้ แก่ ความ
เห็นชอบ ความด�ำริ ชอบ การเจรจาชอบ การงาน
ชอบ การเลี ้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ ความ
ระลึกชอบ ความตังใจชอบ”
้
มัชฌิมาปฏิปทา คือเส้ นทางสายกลาง เป็ น
ทางไปของพระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า และพระอริ ย เจ้ าทังหลาย
้
เป็ นวิสทุ ธิมรรค คือ หนทางสูค่ วาม
บริ สทุ ธิ์หลุดพ้ น เป็ นเอกายนมรรค หนทางเอกสาย
เดียว ที่จะท�ำให้ หลุดพ้ นจากกิเลสอาสวะทังมวล
้
หลุดพ้ นจากการเป็ นบ่าวเป็ นทาสของพญามาร ที่
เขาคอยบังคับบัญชาเราอยู  ่ ให้ ตรึงติดอยูก่ บั กิเลส
อาสวะ ให้ หลงใหลเพลิดเพลินในเบญจกามคุณ ใน
รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส ธรรมมารมณ์ตา่ งๆ
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พระผู้มีพระภาคเจ้ า ทรงค้ นพบการท�ำจิต
ให้ บริ สทุ ธิ์หลุดพ้ นได้
ต้ องเริ่ มจากด�ำเนินตาม  
มัชฌิมาปฏิปทานี ้เท่านัน้
เพราะพระองค์ทรง
ทดลองมาหมดทัง้ ๒ วิธีวา่ ท�ำอย่างไรจึงจะหลุด
พ้ น ท�ำอย่างไรจึงจะเข้ าถึงเอกันตบรมสุข ที่ไม่มี
ทุกข์เจือปน ไม่วา่ จะเป็ นกามสุขลั ลิกานุโยค คือ ท�ำ
ตนเองให้ หมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในเบญจกามคุณ
แม้ ก่อนที่จะเสด็จออกผนวช พระองค์จะพรั่งพร้ อม
ไปด้ วยข้ าทาสบริ วาร มีปราสาท ๓ ฤดู ทรงพรั่งพร้ อมกว่าใครๆ ในโลกมนุษย์ แต่ใจก็ยงั ไม่เคย
อิ่ม ยังมีความพร่องอยู่ จึงเสด็จออกทรงผนวชเพื่อ
บ�ำเพ็ญอัตตกิลมถานุโยค คือ ทรมานตัวเองให้
ล�ำบากด้ วยหวังว่าจะพ้ นทุกข์
วิธีไหนที่ครูบาอาจารย์ในสมัยก่อน เห็นว่าจะ
ท�ำให้ บริ สทุ ธิ์หลุดพ้ นได้ ก็ทรงทดลองหมดทุกอย่าง
จากที่เคยเสวยโลกียสุขประดุจชาวสวรรค์ ก็เปลี่ยน
มาเป็ นนักบวชอาศัยอาหารที่คนอื่นถวายมา ทรง
บ�ำเพ็ญทุกกรกิริยา ซึง่ เป็ นการทรมานตนที่ท�ำได้
ยากที่สดุ เพราะถือว่า หากท�ำได้ ส�ำเร็จ จะได้ ตรัสรู้
ธรรมอันประเสริ ฐ แต่เมื่อทดลองท�ำดูแล้ วก็ทรงเห็น
ว่า ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้ น จึงเลิกวิธีการนัน้
แล้ วหันกลับมาปฏิบตั ิทางสายกลาง ไม่ตงึ ไปและ
ก็ไม่หย่อนไป คือปฏิบตั พิ อดีๆ ในที่สดุ พระองค์
สามารถค้ นพบทางสายกลางด้ วยการด� ำเนิ นจิ ต
เข้ าสูก่ ลางภายใน ได้ ตรัสรู้กายธรรมอรหัต จึงกล้ า
ปฏิญญาพระองค์เองว่า เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า คือ เป็ นพระอรหันต์ผ้ ตู รัสรู้แล้ วเองโดย
ชอบ
เมื่อทรงค้ นพบเส้ นทางสายกลางแล้ ว ก็ทรง
ท�ำหน้ าที่เป็ นประทีปเอกของโลก
แนะน�ำเหล่า
เวไนยสัตว์ให้ ตรัสรู้ตาม ทรงสอนจากเรื่ องหยาบๆ
ว่า มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพทุ ฺธา คือ
เส้ นทางสายกลางที่พระตถาคตได้ ตรัสรู้นนั ้ ต้ อง
เริ่ มจากสัมมาทิฏฐิ คือ มีความเห็นที่ถกู ต้ องเสีย
ก่อน เห็นว่าท�ำดีได้ ดี ท�ำชัว่ ได้ ชวั่ เชื่อว่าโลกนี ้โลก

หน้ ามีจริ ง นรกสวรรค์มีจริ ง ทานที่ท�ำแล้ วมีผล
จริ ง เป็ นต้ น ความด�ำริ ชอบ คือ สัมมาสังกัปปะก็
จะตามมา จะคิดแต่เรื่ องที่ดีๆ คิดอยากออกจาก
กาม เพราะเห็นว่าสิง่ ที่เป็ นความสุขยิ่งกว่ายังมี
อยูแ่ ละสามารถเข้ าถึงได้ สัมมาวาจา ต้ องมีวาจา
ชอบ สัมมากัมมันตะ มีการงานชอบ การงานที่เป็ น
ประโยชน์ทงต่
ั ้ อตนเองและชาวโลก
สัมมาอาชีวะ เลี ้ยงชีพชอบ ไม่ประกอบอาชีพ
ทุจริ ต แม้ เป็ นมิจฉาวณิชชา ถูกกฎหมายแต่ไม่ถกู
ธรรม ก็จะไม่ท�ำเด็ดขาด สัมมาวายามะ มีความ
เพียรชอบ สัมมาสติ มีสติระลึกชอบ ไม่เผลอจาก
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ และสัมมาสมาธิ มีสมาธิ
ชอบ การท�ำสมาธิที่ถกู ต้ องนี่ลกึ ซึ ้งทีเดียว ต้ องตัง้
ให้ ถกู ฐาน ถูกที่ตงของใจ
ั้
แล้ วปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ส่วน
ั้
อศูนย์กลางกาย
เอาใจหยุดนิ่งตรงฐานที่ตงของใจคื
ฐานที่ ๗ เหนือสะดือขึ ้นมาสองนิ ้วมือ
พระโพธิสตั ว์เจ้ าทังหลาย
้
ท่านสร้ างบารมี
ด้ วยการนัง่ สมาธิมาทุกภพทุกชาติ ก็เพื่อค้ นหา
ศูน ย์ ก ลางกายที่ อ ยู่ใ นกลางตัว ของท่ า นนี่ แ หละ
เมื่อพบดวงปฐมมรรค ซึง่ เป็ นต้ นทางของมรรคมี
องค์ ๘ ประชุมรวมกันได้ ถกู ส่วน ดวงใสสว่างจะ
บังเกิดขึ ้นที่ศนู ย์กลางกาย ซึง่ เป็ นต้ นทางไปสูอ่ ายตนนิพพาน เมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนต่อไป ก็เข้ าไปพบ
ดวงธรรมภายใน พบกายในกายจนกระทัง่ เข้ าถึง
กายธรรมภายใน เป็ นพุทธปฏิมากร ใสเกินใส สวย
เกินสวย เป็ นกายที่เป็ น นิจฺจํ สุขํ อตฺตา เป็ นที่พงึ่ ที่
ระลึกที่แท้ จริ งของตัวเรา และสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
เป็ นกายที่น�ำไปสูค่ วามบริ สทุ ธิ์หลุดพ้ นจากทุกข์ทงั ้
มวล
มีเรื่ องเล่ากันเป็ นบุคลาธิษฐาน เป็ นเรื่ องที่เล่า
ต่อๆ กันมาว่า มียกั ษ์ ตนหนึง่ ได้ ไปถือศีลภาวนา
บูชาพระผู้เป็ นเจ้ า หวังจะได้ พร ๔ ประการ คือ
ใครฆ่าไม่ตาย จะฆ่าที่ในบ้ านหรื อนอกบ้ านก็ไม่
ตาย คนก็ฆา่ ไม่ตาย สัตว์ก็ฆา่ ไม่ตาย ศาสตราของ
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ไม่มีคมฆ่าก็ไม่ตาย อาวุธของมีคมฆ่าก็ไม่ตาย ฆ่า
กลางวันก็ไม่ตาย ฆ่ากลางคืนก็ไม่ตาย อยากได้
พร ๔ อย่างนี ้ จึงไปท�ำความเพียรอยูห่ ลายหมื่น
ปี ในที่สดุ ก็ได้ รับพรจากพระผู้เป็ นเจ้ าว่า ใครฆ่าก็
ไม่ตาย พอลืมนึกถึงความตาย คิดว่าอย่างไรใคร
ก็ฆา่ ตัวไม่ตาย คิดว่าอยูท่ ี่ไหนก็ไม่มีความตาย ก็
เกิดความฮึกเหิม ไปท�ำความชัว่ ท�ำบาปอกุศลมาก
ขึ ้นทุกวันๆ เบียดเบียนสมณะ ชีพราหมณ์ เทวดา
พรหม เบียดเบียนเขาไปหมดเลย
จนกระทัง่ ในที่สดุ เทวดา พรหม อรูปพรหม ก็
ประชุมพร้ อมกัน ส่งผู้มีฤทธิ์มีเดช มีบารมีแก่ๆ ลง
มาในมนุษยโลก เพื่อที่จะปราบยักษ์ ตนนี ้ พอได้
จังหวะเวลา ท่านก็เนรมิตตัวเองเป็ นนรสิงห์ คือ
ตัวเป็ นคนศีรษะเป็ นสิงโต ด้ วยบารมีของท่านแก่
๓๐

กล้ าฤทธิ์เดชมากทีเดียว สามารถต่อสู้กบั ยักษ์ ตน
นี ้ได้ แต่ก็ยงั ฆ่าไม่ตายสักที จึงจับยักษ์ นนมายื
ั ้ นไว้
ที่ประตูระหว่างทางเข้ าออก แล้ วก็ถามยักษ์ นนว่
ั้ า
เราเป็ นคนหรื อสัตว์
ยักษ์ บอกว่า คนก็ไม่ใช่สตั ว์ก็ไม่ใช่ เพราะ
ตัวเป็ นคน ศีรษะเป็ นสัตว์ คือ เป็ นสิงโต ท่านก็ชู
เล็บให้ ดวู า่ นี่เป็ นศาสตราหรื ออาวุธ มีคมหรื อไม่มี
คม ยักษ์ ก็บอกว่า ไม่ใช่ทงศาสตราไม่
ั้
ใช่ทงอาวุ
ั้ ธ
แล้ วถามว่า ไอ้ ที่ยืนอยูต่ รงนี ้น่ะ นอกบ้ านหรื อใน
บ้ าน ยักษ์ บอกว่า นอกก็ไม่ใช่ ในก็ไม่ใช่ เพราะ
อยูร่ ะหว่างประตู แล้ วถามว่า   เวลานี ้กลางวันหรื อ
กลางคืน ยักษ์ ก็บอกว่า เวลานี ้จะกลางวันก็ไม่ใช่
กลางคืนก็ไม่ใช่ เพราะพระอาทิตย์ก�ำลังจะตกดิน
อยูแ่ ล้ ว ผู้มีฤทธิ์ทา่ นนันก็
้ เลยจัดการปราบยักษ์ ได้
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ส�ำเร็จ ในระหว่างกลางตรงนันเอง
้
นี่ก็เป็ นบุคลาธิษฐานว่า จะประหารสิง่ ที่ชวั่ ร้ ายทังหลาย
้
มีที่เดียวเท่านันคื
้ อที่กลาง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าท่านทรงสอนมัชฌิมาปฏิปทา หนทาง
สายกลาง เป็ นทางหลุดทางพ้ นไปสูอ่ ายตนนิพพาน
ใครส�ำรวมระวังจิตไว้ ในกลางตัว จะพ้ นจากบ่วง
แห่งมาร จะชนะพญามารได้ อาศัยหยุดนิ่งไม่ต้อง
ใช้ ศาสตราอาวุธ หยุดอยูท่ ี่ศนู ย์กลางกายฐานที่ ๗
นัน่ แหละ พอหยุดถูกส่วนเข้ าเท่านัน้ ปฐมมรรคจะ
เกิดเป็ นดวงสว่าง แล้ วจะเห็นกายในกายไปตาม
ล�ำดับ จนกระทัง่ เข้ าถึงความเป็ นพระอริ ยเจ้ า เข้ า
ถึงอายตนนิพพาน ประหัตประหารกันอยูต่ รงกลาง
ตรงนี ้ที่เดียว
เมื่อเราเข้ าใจหลักอย่างนี ้แล้ ว ต่อจากนี ้ไป
ให้ ตงมโนปณิ
ั้
ธานเอาไว้ วา่ เราจะไม่ประมาท จะ
เดินตามรอยบาทพระบรมศาสดา พระพุทธองค์ท�ำ
อย่างไร เราก็ท�ำอย่างนัน้ ถึงจะได้ ชื่อว่าเป็ นสาวก
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ท่านชี ้ทางแนะน�ำพร�่ ำสอน ว่าให้ ใจหยุดอยูต่ รงนี ้ จะได้ พ้นจากบ่วงแห่ง
มาร เย จิตฺตํ  สญฺ ญเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา ผู้ส�ำรวมระวังจิตคือเอามาหยุดนิ่งตรงนี ้ได้
ย่อมพ้ นจากบ่วงแห่งมาร วันนี ้ใจไม่หยุด พรุ่งนี ้เอา
ใหม่ ฝึ กกันไปทุกวัน ท�ำให้ สม�่ำเสมอ ฝึ กไปตลอด

เวลา ทุกลมหายใจเข้ าออก อย่าหายใจไปเปล่าๆ
หายใจเข้ าก็ภาวนาไป หายใจออกก็ภาวนาไป ฝึ ก
ให้ หยุดให้ นิ่งอย่างนี ้แหละ ถึงจะเรี ยกว่าเป็ นสาวก
ของพระบรมศาสดา สาวกของผู้ที่มีใจหยุดใจนิ่งได้
สมบูรณ์ดีแล้ ว
เพราะฉะนัน้ เมื่อเราได้ ร้ ูจกั มัชฌิมาปฏิปทา
หนทางสายกลางที่จะด�ำเนินไปสูค่ วามบริ สทุ ธิ์หลุด
พ้ นแล้ ว นับว่าเป็ นผู้มีบญ
ุ ลาภอันประเสริ ฐ ก็อย่า
ได้ ประมาทกัน ให้ ใช้ เวลาที่ผา่ นไปให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด ด้ วยการน้ อมน�ำใจให้ มาหยุดนิ่งที่ศนู ย์กลาง
กาย หยุดนิ่งเข้ าไปในกลางดวงธรรมภายใน แล้ ว
ก็ตามเห็นกายในกายกันเข้ าไปเรื่ อยๆ เราจะได้
เข้ าไปพบกับผู้ร้ ูแจ้ งภายใน คือพระธรรมกาย มี
ซึง่ เปรี ยบเสมือน
พระรัตนตรัยเป็ นที่พงึ่ ที่ระลึก
เกราะแก้ วคุ้มกันภัยชันเยี
้ ่ยม และเป็ นที่รวมความ
สมปรารถนาทุกอย่าง พระรัตนตรัยท่านสิงสถิตอยู่
ภายในตัวของเราทุกๆ คนนี่แหละ ดังนัน้ ให้ หมัน่
นัง่ ธรรมะเป็ นประจ�ำทุกๆ วัน ท�ำกันไปจนกว่าเรา
จะเข้ าถึงพระธรรมกายกันทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๑๗ หน้ า ๒๐๙
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นิตยสาร

Dhamma TIME
ประจ�ำเดือน กันยายน

วิชชาในพระพุทธศาสนา
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

ถ้ าหากอัพยากตาครอบง�ำบังคับบัญชาก็จะ
รู้สกึ เฉยๆ แต่เมื่อเรามีสติปัญญารู้เท่าทันธรรมทัง้
๓ แล้ ว ย่อมสามารถฝึ กฝนบังคับจิตใจให้ ด�ำเนินไป
ตามกระแสแห่งกุศลธรรมได้ ความดีจะคอยกีดกัน
ไม่ให้ กระแสแห่งความไม่ดีเข้ ามาในใจ ซึง่ วิธีที่จะ
ให้ ความดีเข้ ามาอยูใ่ นใจที่ดีและง่ายที่สดุ ต้ องฝึ ก
ใจให้ หยุดนิ่งด้ วยการเจริ ญภาวนา
พระโกฎฐิ ตเถระได้ กล่าวธรรมภาษิตไว้ บทหนึง่ ว่า
“การที่เราได้ มาอยู่ในส�ำนักของพระพุทธจ้ า
ของเรานี ้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราได้
บรรลุแล้ ว ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ า เรากระท�ำเสร็ จ
แล้ ว คุณวิเศษเหล่านี ้ คือ ปฏิสมั ภิทา ๔  วิโมกข์ ๘
และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว ค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้ า เราท�ำเสร็ จแล้ ว”

การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของสั ต ว์ โ ลกทั ง้ หลายใน
สังสารวัฏ
เป็ นไปตามกระแสของบุญและบาป
เหมือนหุ่นที่ถูกบังคับบัญชาให้ ไปตามกระแสของ
ธรรมทัง้ ๓ ฝ่ าย คือ กุสลาธมฺมา อกุสลาธมฺมา และ
อพฺยากตาธมฺมา
ช่วงใดที่กศุ ลธรรมเข้ ามาในใจ สรรพสัตว์ซงึ่
เป็ นเหมือนหุน่ เชิด จะคิดดี พูดดี ท�ำดี เป็ นผลให้
เกิดผลผลิตของความดีงาม ท�ำให้ โลกเกิดสันติสขุ
แต่ถ้าช่วงไหนกระแสบาปแรงอกุศลกล้ า หุน่ เชิด
ตัวนี ้จะถูกบังคับให้ คดิ ชัว่ พูดชัว่ ท�ำชัว่ ท�ำให้ โลก
วุน่ วาย ร้ อนไปด้ วยไฟกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ

คุณ วิ เ ศษในทางพระพุท ธศาสนานัน้ มี จ ริ ง
และทุกคนก็สามารถปฏิบตั ใิ ห้ เข้ าถึงได้ ถ้ าใจหยุด
นิ่ง ซึง่ ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรี ยกว่า
วิชชาเป็ นความรู้อนั บริ สทุ ธิ์ที่เกิดจากใจหยุดนิ่ง ยิ่ง
รู้ก็ยิ่งบริ สทุ ธิ์ และก็มีความสุขควบคูไ่ ปด้ วย ตังแต่
้
วิชชา ๓ ที่เป็ นความรู้แจ้ ง ซึง่ ทุกท่านได้ ยินกัน
บ่อยๆ  คือ
* วิชชาที่ ๑ บุพเพนิวาสานุสติญาณ   ญาณ
เป็ นเหตุให้ ระลึกชาติหนหลังได้ เช่น เห็นว่าชาติใน
อดีตเราเคยเกิดเป็ นอะไร เคยไปเกิดเป็ นคนเป็ น
สัตว์ หรื อเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ก็ร้ ูหมด การ
ระลึกชาติได้ นี ้ บางท่านก็ระลึกได้ มากบ้ างน้ อยบ้ าง
ตามก�ำลังแห่งญาณที่ตนเองได้ บรรลุ
ในพระไตรปิ ฎกกล่าวไว้ วา่
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นักบวชนอก
๓๓

ศาสนาที่บ�ำเพ็ญภาวนามามาก จะสามารถระลึก
ชาติได้ ๔๐ กัป พระอสีตมิ หาสาวกระลึกชาติได้
แสนกัป พระอัครสาวกสามารถระลึกชาติได้ ๑
อสงไขยแสนกัป พระปั จเจกพุทธเจ้ าระลึกชาติได้ ๒
อสงไขยกับอีกแสนกัป ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ทรงระลึกชาติได้ ไม่มีก�ำหนด คือ สามารถระลึกชาติ
ได้ ตามใจปรารถนา

๒.มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจ สามารถที่จะปาฏิหาริ ย์
กายจากคนเดี ย วให้ เป็ นร้ อยเป็ นพั น คนก็ ไ ด้         
๓.อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้ เหาะเหินเดินอากาศได้ เดิน
บนน� ้ำได้ ใช้ อิทธิปาฎิหาริ ย์ลบู คล�ำดวงอาทิตย์ ดวง
จันทร์ ดวงดาวก็ได้ ๔.ทิพโสต หูทิพย์ ได้ ยินเสียง
แม้ อยูใ่ นที่ไกลๆ ไกลถึงร้ อยโยชน์พนั โยชน์ หากมี
ความปรารถนาจะได้ ยินแล้ ว ก็สามารถได้ ยินหมด

ในนวังคสัตถุศาสน์
ว่าด้ วยเรื่ องชาดก
พระบรมศาสดาทรงน�ำเรื่ องในอดีต
อันเป็ น
ประวัตศิ าสตร์ ของการสร้ างบารมีมาเล่าให้ ฟัง ท่าน
ผู้ร้ ูรวบรวมเอาไว้ ได้ ถงึ ๕๐๐ กว่าเรื่ อง ไม่วา่ จะ
เสวยพระชาติเป็ นฤๅษี บ้าง เป็ นพระราชา พระเจ้ า
จักรพรรดิ บางภพบางชาติพระองค์ก็พลัดหลงไป
เกิดเป็ นสัตว์ดริ ัจฉานก็มี แต่ก็มีหลายชาติที่ได้ ไป
เสวยสุขเป็ นจอมเทพบนสวรรค์ ที่พวกเราเคยได้ ยิน
มา ทังหมดนี
้
้ที่พระองค์ไปรู้ไปเห็นได้ ก็เพราะบรรลุ
บุพเพนิวาสานุสติญาณนี่เอง

๕.เจโตปริ ยญาณ ก�ำหนดรู้ใจคนอื่นได้ เมื่อ
ต้ องการจะรู้วา่ คนนี ้มีใจสะอาดหรื อไม่สะอาด เขา
มีความคิดอย่างไร จะพูดอย่างไรกับคนนี ้เขาจึง
จะรู้เรื่ อง ก็ต้องรู้ใจเขาก่อน ๖.บุพเพนิวาสานุสติ
ญาณ ระลึกชาติของตัวเองได้ ๗.ทิพพจักขุ มีตา
ทิพย์ แม้ จะอยูใ่ นที่มืด หรื ออยูห่ า่ งไกลกันเพียงไร
หากปรารถนาจะดูก็เห็นได้ เหมือนจับมาวางอยู่
ตรงหน้ า ๘.อาสวักขยญาณ รู้วิธีท�ำอาสวะให้ สิ ้นไป
อา-สวะมี ๓ อย่าง คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชา
สวะ ที่เป็ นเหตุให้ เกิดในภพหรื ออรูปภพ ท�ำให้ ไม่ร้ ู  
ปฏิจจสมุปบาท ก็ตดั ขาดได้ หมด

วิชชาที่ ๒ คือ จุตปู ปาตญาณ รู้การจุตแิ ละ
อุบตั ขิ องสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
เมื่อใจหยุดนิ่งเป็ น
สมาธิ จิตจะน้ อมไปเพื่อญาณเครื่ องรู้การจุตแิ ละ
อุบตั ขิ องสัตว์ทงหลาย
ั้
สามารถเล็งเห็นหมูส่ ตั ว์ผ้ ู
ก�ำลังจุติ ก�ำลังอุบตั ิ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิว
พรรณทรามได้ หมด ซึง่ เป็ นการเห็นที่ลว่ งจักษุของ
มนุษย์
วิชชาที่ ๓ คือ อาสวักขยญาณ เป็ นญาณ
เครื่ องหลุดพ้ นจากกิเลสอาสวะ ขจัดด้ วยอรหัตมรรค พอหมดกิเลสก็เป็ นถึงอรหันต์ ไม่ต้องกลับมา
เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้ ว เมื่อกายหยาบด�ำรง
อยูไ่ ม่ได้ ก็ถอดกายธรรมอรหัตตกศูนย์วบู เข้ าไปสู่
อายนตนิพพาน เสวยเอกันตบรมสุขอย่างเดียว
นอกจากนี ้ยังมี วิชชา ๘ คือ ๑.วิปัสสนาญาณ
ญาณอันนับเข้ าในวิปัสสนา ที่สามารถพิจารณา
เห็น ไตรลักษณ์ ค วามไม่เที่ ยงของสังขารร่ า งกาย

๓๔

วิชชาเหล่านี ้ เป็ นความรู้แจ้ ง รู้วิเศษ เหนือ
สามัญชนธรรมดา พระบรมศาสดานอกจากจะ
บรรลุวิชชาต่างๆ เหล่านี ้แล้ ว ยังทรงสมบูรณ์ด้วย
จรณะ ๑๕ ซึง่ เป็ นความประพฤติที่งดงาม ไม่มี
ใครสามารถต� ำ หนิ ก ารกระท� ำ ของพระพุท ธองค์
ได้ เพราะบางท่านแม้ บรรลุธรรมแล้ ว ก็ยงั มีข้อผิด
พลาดเล็กๆ น้ อยๆ แต่พระพุทธองค์เป็ นผู้มีความ
สมบูรณ์พร้ อมทุกอย่าง
นอกจากนี ้ยังมี อภิญญา ๖ คือ ความรู้ยิ่ง เป็ น
ผลที่เกิดจากการบ�ำเพ็ญทางจิต ได้ บรรลุรูปฌาน
และอรูปฌานสมาบัตติ ามล�ำดับ จนได้ บรรลุกาย
ธรรมอรหัต สภาพจิตจะบริ สทุ ธิ์ที่สดุ จนตรัสรู้ได้
เกิดเป็ นความรู้ระดับอภิญญาขึ ้นมา จะต้ องเป็ นจิต
้ น่ ไม่หวัน่ ไหว สงบจาก
ที่ละเอียดมากๆ มีความตังมั
กิเลสและนิวรณ์ตา่ งๆ พร้ อมที่จะน้ อมไปเพื่อให้ เกิด
อภิญญา ผลที่ได้ ก็เหมือนกับวิชชา ๘  นัน่ แหละ ไม่
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ว่าจะเป็ นอิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้ ทิพพจักขุ มีตาทิพย์
อาสวักขยญาณ ท�ำอาสวกิเลสให้ หมดสิ ้นไปได้

ต่างๆ ใครพูดภาษาอะไรก็ร้ ูเรื่ อง และโต้ ตอบได้ โดย
ไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษา หรื อท่องจ�ำ

คุณวิเศษที่นา่ สนใจอีกอย่างหนึง่ ที่หลวงพ่อ
อยากน�ำมาเล่าให้ ลกู ๆ ฟั งในครัง้ นี ้ คือ ปฏิสมั ภิทาญาณ ๔ เป็ นญาณที่แตกฉานในด้ านต่างๆ ตังแต่
้

ปฏิภาณปฏิสมั ภิทา
ปั ญญาแตกฉานใน
ปฏิภาณ คือ ความเฉลียวฉลาดและมีปฏิภาณ
ไหวพริ บ แก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ ดี เมื่อรู้ธรรมะ
แล้ ว ยังสามารถน�ำมาใช้ ได้ อย่างพอเหมาะพอสม
อีกด้ วย อันนี ้ก็เป็ นคุณวิเศษ เป็ นความแตกฉานใน
ทางธรรม

อัตถปฏิสมั ภิทา ปั ญญาแตกฉานในอรรถ
คือ เข้ าใจความหมายของเนื ้อหาหรื อถ้ อยค�ำต่างๆ
เข้ าใจถึงผลที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตด้ วยอนาคตังสญาณ
ธัมมปฏิสมั ภิทา ปั ญญาแตกฉานในธรรม
หมายถึงเข้ าใจแจ่มแจ้ งในพุทธภาษิ ตที่พระพุทธองค์ทรงแสดง หรื อเมื่อมองเห็นผลแล้ ว ก็สามารถ
สาวไปหาเหตุได้ ด้วยอตีตงั สญาณ
นิรุตติปฏิสมั ภิทา ปั ญญาแตกฉานในภาษา

คุณวิเศษต่างๆ เหล่านี ้ ล้ วนเกิดขึ ้นมาจาก
อานุภาพของใจที่หยุดนิ่งได้ อย่างสมบูรณ์แล้ ว ถ้ า
หากตังใจประพฤติ
้
ปฏิบตั ิฝึกฝนกันอย่างจริ งจังให้
ได้ ทกุ วัน และท�ำให้ ถกู วิธี ด้ วยการน�ำใจมาหยุดไว้ ที่
ต้ นแหล่งที่จะท�ำให้ เกิดพลานุภาพ คือ ที่ศนู ย์กลาง
กายฐานที่ ๗ ของเรา เราก็สามารถจะท�ำได้ มีผ้ รู ้ ู
ได้ กล่าวไว้ วา่ พลังกายต้ องเคลื่อนไหว แต่พลังใจ
ต้ องหยุดนิ่ง เพราะใจที่หยุดนิ่งเป็ นใจที่มีอานุภาพ
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ที่ไม่มีประมาณ
นักวิทยาศาสตร์ เขาสามารถผลิตยานอวกาศ
ไปนอกโลกได้ ไปดวงจันทร์ ดวงดาว แต่ใจที่หยุดนิ่ง
เป็ นสมาธิ นุม่ นวลควรแก่การงานแล้ ว จะน้ อมไป
ทางไหนก็ได้ เหมือนกัน ถ้ าหากเข้ าถึงพระธรรมกาย
และได้ ศกึ ษาวิชชาธรรมกายแล้ ว อาศัยธรรมกาย
ไปตรวจดูโลกต่างๆ ทวีปต่างๆ ได้ หมด ไม่วา่ จะเป็ น
อุตตรกุรุทวีป ปุพพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีป หรื อ
ทวีปอื่นๆ ที่ไกลออกไป ไปดูวา่ เขามีอายุ มีความ
เป็ นอยูก่ นั อย่างไร
หากว่าละเอียดยิ่งไปกว่านัน้ ก็ไปตรวจดูกาย
ทิพย์ในสุคติโลกสวรรค์ได้ ถ้ าละเอียดมากก็ยิ่งรู้
เห็นกว้ างขวางมากขึ ้นไปเรื่ อยๆ ซึง่ เป็ นความลี ้ลับ
ที่นักวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถที่จะหาอุปกรณ์ ใดๆ
ในโลกไปส�ำรวจได้ เพราะมีวิธีการเดียวเท่านัน้ คือ
อาศัยใจที่หยุดนิ่ง เป็ นวิธีการทางพระพุทธศาสนา
นี่แหละ
หรื ออีกวิธีหนึง่ ที่จะไปส�ำรวจได้ คือต้ องตาย
กันเสียก่อน หากบุญในตัวมีมาก จิตผ่องใสก็ไป
สวรรค์ ถ้ าหากท�ำบาปอกุศลเอาไว้ มาก กระแสบาป

ก็จะดูดไปลงนรก ไปเป็ นเปรต อสุรกาย หรื อสัตว์
ดิรัจฉาน
หลวงปู่ วัดปากน� ้ำ  ภาษี เจริ ญ ท่านใช้ ค�ำว่า
“เมื่อเข้ าถึงธรรมกายแล้ ว อาศัยธรรมกายไปนรก
ก็ได้ ไปนิพพานก็ได้    นิพพาน ภพสาม โลกันต์   ไป
ตรวจดูได้ หมด นี่อานุภาพของค�ำว่าหยุดเป็ นอย่าง
นี ้แหละ”
เพราะฉะนัน้ ให้ หมัน่ ฝึ กฝนใจให้ หยุดให้ นิ่งกัน
เป็ นประจ�ำ  จะได้ เข้ าถึงพระธรรมกาย แล้ วอาศัย
ธรรมกายเป็ นอุปกรณ์ในการศึกษาวิชชาธรรมกาย
ซึง่ เป็ นศาสตร์ ในทางพระพุทธศาสนาที่แท้ จริ ง เป็ น
ศาสตร์ แห่งการรู้แจ้ งเห็นแจ้ ง และเป็ นวิชชาที่จะ
น�ำไปสูค่ วามบริ สทุ ธิ์ หลุดพ้ นจากการเป็ นบ่าวเป็ น
ทาสของพญามาร จะเป็ นเหตุให้ เราพ้ นทุกข์ไปถึงที่
สุดแห่งธรรมได้
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* ธรรมวิภาค นักธรรมโท
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นิตยสาร

Dhamma TIME
ประจ�ำเดือน กันยายน

ก้าวแรก Peace Revolution ในเยอรมัน แดนคนจริง
จากวารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนกันนายน พ.ศ. 2557

ขอขอบคุณ ภาพจาก www.lightaudiodesign.com
www.kalyanamitra.org
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มีเรื่ องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า สมัยที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่ วัด
ปากน� ้ำ  ภาษี เจริ ญยังมีชีวิตอยูน่ นั ้ ท่านเคยปรารภ
ว่า ในอนาคตอยากน�ำวิชชาธรรมกายไปเผยแผ่
ที่ประเทศเยอรมนี เพราะท่านเล็งเห็นประโยชน์
อันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดแก่พระพุทธศาสนา
วิชชา
ธรรมกายอย่างไรก็ตาม ความปรารถนาของท่าน
เพิ่งมาส�ำเร็ จในยุคหลังนี ้ เมื่อคณะศิษยานุศษิ ย์
ของท่ า นไปสร้ างวัด และศูน ย์ ส าขาหลายแห่ ง ที่
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ทีม
งาน พีซเรฟโวลูชนั (Peace Revolution) ก็มี
โอกาสเป็ นส่วนหนึ่งในการท�ำความปรารถนาของ
พระ-เดชพระคุณหลวงปู่ ให้ ส�ำเร็จ ด้ วยการไปจัด
ปฏิบตั ิธรรมในประเทศเยอรมนีเป็ นครัง้ แรกที่กรุ ง
เบอร์ ลนิ ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศ และที่รัฐ
นอร์ ดไรน์-เวสท์ฟาเลนในการเดินทางไปครัง้ นี ้ ทีม
งาน          พีซเรฟโวลูชนั ค้ นพบว่า การปั กหลักจัด
ปฏิบตั ธิ รรมในเมืองใหญ่ ๆ ท�ำให้ มีโอกาสพบปะ
ผู้คนจากประเทศต่าง ๆ ทัว่ ยุโรปได้ งา่ ยขึ ้น เพราะ
ปั จจุบนั ชาวยุโรปสามารถย้ ายถิ่นฐานการท�ำงาน
ได้ อย่างอิสระ ในกรณีของกรุงเบอร์ ลนิ ถือว่าเจอ
ชาวต่างชาติ (ที่ไม่ใช่ชาวเยอรมัน) ครึ่งต่อครึ่งเลย
ทีเดียว ทีมงานจึงเข้ าถึงผู้คนหลากเชื ้อชาติได้ งา่ ย
ขึ ้น และได้ พีซ เอเจนต์ (Peace Agent) ง่ายขึ ้น ซึง่
ถือเป็ นลูท่ างที่จะขยายวิชชาธรรมกายให้ กว้ างไกล
ออกไปทัว่ ยุโรปได้ สะดวกขึ ้น
การปฏิบตั ธิ รรมจัดขึ ้นระหว่างวันที่ 14 - 20
เมษายน พ.ศ. 2557 โดยแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ช่วง
แรกจัดที่กรุงเบอร์ ลนิ
โดยมีพีซเอเจนต์องั คาโยกูเลสคู (ลิตเติลอังคา) ชาวโรมาเนีย เป็ นผู้ประสาน
งาน ช่วงที่สองจัดขึ ้นที่รัฐนอร์ ดไรน์เวสท์ฟาเลน มี
พีซเอเจนต์ซานโตส กิริ ชาวเนปาล เป็ นผู้ประสาน
งาน ส่วนผู้ควบคุมคุณภาพ (QC) ในการจัดงาน
ครัง้ นี ้ คือ พีซเอเจนต์องั คากลิกา ชาวโรมาเนีย ผู้

ประสานงานภาคพื ้นยุโรป
การปฏิ บัติ ธ รรมรอบแรกจัด ที่ ก รุ ง เบอร์ ลิ น
ซึ่งเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้ านการท่องเที่ยวด้ าน
ประวัตศิ าสตร์ และเป็ นที่ตงของก�
ั้
ำแพงเบอร์ ลนิ ซึง่
แบ่งเยอรมนีออกเป็ น 2 ประเทศ หลังสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2
ปั จจุบนั กรุงเบอร์ ลนิ มีประชากร 3.4 ล้ านคน
(มีคนไทยประมาณ 6,000 คน) ประชากรราว ๆ
60 เปอร์ เซ็นต์ ประกาศตนว่าไม่มีศาสนา อีก 23
เปอร์ เซ็นต์ เป็ นกลุม่ โปรเตสแตนต์ 9 เปอร์ เซ็นต์
เป็ นโรมันคาทอลิก และอีก 6 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นมุสลิม
การเดินทางไปกรุงเบอร์ ลนิ ครัง้ นี ้ ทีมงาน พีซเรฟโวลูชนั ไปพักที่วดั พระธรรมกายเบอร์ ลินโดยมี
พระอาจารย์และเจ้ าภาพให้ การดูแลเป็ นอย่างดี
ทีมงานจัดปฏิบตั ิธรรมที่กรุ งเบอร์ ลินทังหมด
้
๗ รอบ โดยมีลติ เติลอังคาเดินทางมารับทีมงานไป
นัง่ รถไฟใต้ ดนิ เข้ าไปท�ำกิจกรรมในเมืองทุกวัน
รอบที่ 1 จัดปฏิบตั ธิ รรมที่บอยส์คลับ (Boys
Club) บอยส์คลับจัดตังโดยกลุ
้
ม่ นักศึกษาต่างชาติ
พวกเขาเปิ ดพื ้นที่ในตึกส�ำหรับเยาวชนต่างชาติให้
มาท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ความประทับใจอย่างแรกของทีมงานในการ
จัดปฏิบตั ธิ รรมรอบนี ้ ก็คือ ผู้ร่วมกิจกรรมต่างเดิน
ทางมาก่อนเวลา ท�ำให้ การปฏิบตั ธิ รรมเริ่ มได้ ตรง
เวลา ซึง่ ถือเป็ นเรื่ องยากในหลายๆ ประเทศ
รอบนี ้ นอกจากชาวเยอรมันแล้ ว ผู้ร่วม
กิจกรรมกว่าครึ่งมาจากประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศ
อาร์ เจนตินา สเปน โคลอมเบีย อเมริ กาฝรั่งเศส
ฯลฯ
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หลังจากพระอาจารย์น�ำนัง่ สมาธิไปเกือบ 40
นาที เมื่อบอกให้ ทกุ คนลืมตา ปรากฏว่าเกือบทุก
คนรู้สกึ ผ่อนคลายมาก บางคนรู้สกึ เหมือนตัวหาย
ตัวลอย บางคนเห็นแสงสว่างส่องขึ ้นมาบางคนรู้สกึ
เหมือนตัวโยกไปมา

เมื่ อ ต่ า งได้ รั บ ประสบการณ์ ที่ ดี จ ากการนั่ง
สมาธิ พวกเขาก็เริ่ มสนใจในสิง่ ที่พระอาจารย์แบ่ง
ปั น แต่ชาวยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะคนเยอรมัน
ยังเก็บอาการ ไม่แสดงออกทางสีหน้ าแต่เห็นหน้ า     
นิ่งๆ แบบนี ้ มีตงั ้ 10 กว่าคน ตามพระอาจารย์ไปนัง่
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พีซเอเจนต์ซานโตส กิริ

พีซเอเจนต์องั คา โยกูเลสคู (ลิตเติลอังคา)

สมาธิตอ่ ในรอบอื่น ๆ
รอบที่ 2 จัดปฏิบตั ธิ รรมที่ซเู ปอร์ มกั ต์ (SuperMakt) ซึง่ เป็ น Co-working Space หรื อพื ้นที่ที่เปิ ด
ให้ คนมาเช่าท�ำงานเป็ นรายชัว่ โมง ซึง่ ก�ำลังเป็ นที่
นิยมในสังคมตะวันตกและเนื่องจากลิตเติลอังคา
ใช้ บริ การนี ้เป็ นประจ�ำ  เธอจึงมีเครื อข่ายคนรู้จกั ใน
กรุงเบอร์ ลนิ มากมาย
การจัดปฏิบตั ธิ รรมรอบที่ 2 นี ้ เริ่ มขึ ้นหลังจาก
รอบแรก 1 ชัว่ โมง ทีมงานเดินทางไปด้ วยรถไฟ
ใต้ ดิน รอบนี ้มีหลายคนจากรอบที่แล้ วตามมาด้ วย
เมื่อไปถึงซูเปอร์ มกั ต์ก็พบว่ามีคน 40 กว่าคนนัง่ รอ
อยูแ่ ล้ ว ท�ำให้ เริ่ มนัง่ สมาธิได้ ตรงเวลา
บรรยากาศขณะปฏิบตั ิธรรมเงียบสงบดีไม่มี
แม้ เสียงกระแอม ไอ หรื อจาม หลาย ๆ คนรู้สกึ
สบายมาก บางคนก็ตวั หาย ตัวขยาย บอกว่านัง่
แล้ วรู้สกึ ดี มีความสุขมาก แต่หลาย ๆ คนไม่คอ่ ย
เล่าประสบการณ์ โดยเฉพาะคนเยอรมันซึง่ ไม่ชอบ
แสดงออก

ในการจัดปฏิบตั ธิ รรมรอบที่ 3, 4, 5 นัน้
เนื่องจากลิตเติลอังคากว้ างขวางใน Co-working
Space หลายแห่ง เธอจึงสามารถขอใช้ สถานที่ชื่อ
เบตาเฮาส์ (Beta Haus) ได้ ฟรี ๆ ทัง้ 3 รอบ
การปฏิบตั ธิ รรม 3 รอบนี ้ ลิตเติลอังคาใช้        
เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกอบกับผู้ที่มา
ปฏิบตั ิธรรมตัง้ แต่รอบแรกมีผลการปฏิบตั ิธรรมที่
ดี และพระอาจารย์ก็อธิบายเรื่ องสมาธิเชื่อมโยง
กับเนือ้ หาที่แตกต่างกันในแต่ละรอบหลายคนจึง
สนใจตามมาร่วมกิจกรรมอีก
ท�ำให้ มีคนมานัง่
สมาธิเกือบเต็มห้ องทัง้ 3 รอบสมาชิกของเว็บไซต์
พีซเรฟโวลูชนั ชาวสเปนคนหนึง่ ซื ้อตัว๋ เครื่ องบินมา
นัง่ สมาธิตงแต่
ั ้ รอบแรก และเข้ าร่วมกิจกรรมทุกวัน
เขาบอกว่า “ฉันมีความสุขมากๆ ตัวฉันขยายออก
ไปทุกทิศทาง” อีกคนหนึง่ มาจากตุรกี เขาบอกว่า
“ฉันท�ำสมาธิกบั พีซเรฟโวลูชนั อยูแ่ ล้ ว วันนี ้นัง่ แล้ ว
มีความสุขมาก ฉันจะท�ำบันทึกความดีออนไลน์ให้
จบ เพื่อที่จะไปร่วมการอบรมที่เมืองไทยให้ ได้ ” ส่วน
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บางคนนัง่ สมาธิแล้ วเห็นแสงสว่าง บางคนบอกว่า
ตอนแรกนึกนิมิตเป็ นพระจันทร์ ต่อมาพระจันทร์
กลายเป็ นพระอาทิตย์สอ่ งสว่าง
ในแต่ละรอบเมื่ อพระอาจารย์ ถามว่านั่งกัน
เป็ นอย่างไรบ้ าง คนที่ตอบมักไม่ใช่ชาวเยอรมัน มี
ชาวเยอรมันคนหนึง่ เป็ นเพื่อนของลิตเติลอังคา เขา
ท�ำหน้ าเฉย ๆ ตังแต่
้ ก่อนนัง่ ก�ำลังนัง่ และหลังจาก
นัง่ แล้ ว ตอนหลังเขามาบอกลิตเติลอังคาว่า “รู้สกึ
ประทับใจมากพระอาจารย์อธิบายดีมาก ไม่เคย
คิดว่าสมาธิจะดีอย่างนี ้ ครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรก แต่ร้ ูสกึ
ว่าสุดยอดมาก นัง่ ไปก็เห็นเป็ นดวงลอยอยูต่ รงหน้ า
กลมใสสว่างมาก” ทีมงานฟั งแล้ วก็คดิ ว่า คนแบบนี ้
น่าจะเป็ นประเภท “รักนะแต่ไม่แสดงออก”
หลัง จากเสร็ จ สิ น้ รอบการปฏิ บัติ ธ รรมพวก
เขาปรบมือให้ พระอาจารย์และทีมงาน แล้ วเดินมา
ขอบคุณ เหมือนจะบอกให้ ชื่นใจว่า “ชอบนะ แต่ขอ
แสดงออกแค่นี ้แหละ”
รอบที่ 6 ปฏิบตั ธิ รรมที่เรนเมคกิงลอฟต์บตู
แคมป์ (Rainmaking Loft Boot Camp) ซึง่ เป็ น

พีซเอเจนต์องั คา กลิกา (อังคา)

ศูนย์รวมของบริ ษัทขนาดเล็กที่เปิ ดใหม่หรื อ Startup Company
ภาพที่พระภิกษุไปสอนสมาธิในกลุม่ Startup คงไม่ชินตา ท�ำให้ มีพนักงานที่นนั่ ขอมานัง่
สมาธิด้วย และเนื่องจากคนส่วนใหญ่ท�ำงานเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์
พระอาจารย์จงึ อธิบายเปรี ยบ
เที ย บคอมพิ ว เตอร์ กั บ ใจว่ า ร่ า งกายของคนเรา
ประกอบด้ วยใจ เหมือนกับคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบ
ด้ วยฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ถ้ าซอฟต์แวร์ ติดไวรัส
ก็ ยากที่ จะรี ดประสิทธิ ภาพของฮาร์ ดแวร์ ออกมา
ได้ สงู สุดใจของคนเราก็เช่นกัน จะต้ องท�ำความ
สะอาดให้ ปราศจากไวรัส คือ ความโลภ โกรธ หลง
จึงจะท�ำให้ ใจมีพลัง ซึง่ ดูเหมือนว่า การเปรี ยบ
เที ย บอย่ า งนี ช้ ่ ว ยดึ ง ดู ด ความสนใจของมนุ ษ ย์
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คอมพิวเตอร์ พวกนี ้ได้ เป็ นอย่างดี
รอบนี ้ พระอาจารย์น�ำนัง่ สมาธิ 40 นาทีแต่
ทุกคนรู้สกึ เหมือน 20 นาทีเท่านัน้ หลาย ๆ คนบอก
ว่า ความเครี ยดที่มีมาเมื่อสักครู่หายไปจนหมดสิ ้น
บางคนเห็นแสงสว่าง บางคนตกศูนย์และรู้สกึ ตกใจ
มาถามว่าเกิดอะไรขึ ้น นอกจากนี ้ หลาย ๆ คนยัง
สนใจการนั่งสมาธิ ออนไลน์ และบอกลิตเติลอังคา
ว่า คงจะวิเศษไม่น้อยถ้ าจะมีการนัง่ สมาธิออนไลน์
กันที่นี่เป็ นประจ�ำ
รอบที่ 7 จัดปฏิบตั ธิ รรมกับกลุม่ ทุดกูด (Tut
gut) รอบนี ้เป็ นรอบสุดท้ ายในกรุงเบอร์ ลนิ กลุม่ คน
เหล่านี ้มีความสนใจด้ านสุขภาพและจิตวิญญาณ
เป็ นพิเศษ
รอบนี ้มีผ้ รู ่วมปฏิบตั ิธรรมกว่า 30 คน ซึง่ ล้ วนมี
ผลการปฏิบตั ธิ รรมที่ดี คนหนึง่ กล่าวว่า รู้สกึ ง่วงใน
ตอนแรก แต่เมื่อนัง่ ไป ๆ ตัวก็เบาเหมือนลอยได้ จน
กระทัง่ ตัวหายเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับบรรยากาศ
๔๒

อีกคนหนึง่ บอกว่า เขาไม่เข้ าใจว่าศูนย์กลางกาย
อยูต่ รงไหน แต่เมื่อใจนิ่ง ภาพแอปเปิ ลที่เขานึกอยูก่ ็
เปลี่ยนเป็ นสิง่ กลม ๆ ที่สอ่ งสว่าง และเป็ นประกาย
มันวาวคล้ าย ๆ กระจกส่องหน้ า (เขาใช้ ค�ำว่า Metal
Ball)
แล้ วศูนย์กลางกายก็ปรากฏขึ ้นเองอย่าง
ชัดเจน ท�ำให้ ร้ ูสกึ สงบและปราศจากความกังวลอีก
คนเดินมาขอบคุณพระอาจารย์ บอกว่านัง่ สมาธิ
มาเกือบ 20 ปี แล้ ว ไม่เคยรู้สกึ ดีอย่างนี ้มาก่อนเลย
เมื่อเสร็ จภารกิจที่กรุงเบอร์ ลนิ แล้ ว ทีมงานไปจัด
ปฏิบตั ธิ รรมต่อที่รัฐนอร์ ดไรน์-เวสท์ฟาเลน พักค้ าง
ที่วดั พุทธนอร์ ดไรน์-เวสท์ฟาเลน และได้ รับการดูแล
เป็ นอย่างดีจากพระอาจารย์และโยมอุปัฏฐาก
การจั ด ปฏิ บั ติ ธ รรมที่ นี่ มี พี ซ เอเจนต์ ซ าน
โตส   กิริ นักศึกษามหาวิทยาลัย Rhein-Waal,
Nordrhein-Westfalen เป็ นผู้ประสานงานซานโตสท�ำประชาสัมพันธ์ ในมหาวิทยาลัยที่เขาเรี ยน
อยู่ ท�ำให้ มีผ้ มู าร่วมปฏิบตั ธิ รรมกว่า 20 คน รอบ
นี ้นักศึกษาหญิงชาวเยอรมันคนหนึง่ บอกว่า เธอ
ไม่เคยเชื่อมาก่อนว่า เธอจะสามารถหยุดความ
คิดได้ หลังจากนัง่ สมาธิแล้ ว เธอกลับประหลาด
ใจว่า เมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ ้น ตัวเธอหายไปไหน
สุด ท้ า ยเธอตัด สิ น ใจที่ จ ะไปร่ ว มปฏิ บัติ ธ รรมสุด
สัปดาห์ 3 วันด้ วยเพื่อนของซานโตสคนหนึง่ รู้สกึ
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ประทับใจที่ ซานโตส มีความสุขในการแบ่งปั น
ประสบการณ์เกี่ยวกับสันติสขุ ภายในให้ ผ้ อู ื่น ซึง่
กลายเป็ นแรงบัน ดาลใจให้ เ ขาสนใจเรื่ อ งสมาธิ
และมาช่วยจัดกิจกรรม เมื่อเขาลองนัง่ สมาธิดู เขา
บอกว่า ประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นยากจะอธิบาย เขา
รู้สกึ ว่ามีพลังบางอย่างแผ่ขยายออกมาจากบริ เวณ
หน้ าผาก (พระอาจารย์แนะน�ำว่าสบายตรงไหนให้
วางใจตรงนันไปก่
้ อน) จนกระทัง่ ความรู้สกึ แผ่ซา่ น
ครอบคลุมหลอมร่างกายให้ หายไป ทุกสิง่ ทุกอย่าง
ดูโล่งไปหมด และความรู้สกึ นี ้ค่อยๆ เคลื่อนลงสู่
บริ เวณกลางท้ อง ท�ำให้ ร้ ูสกึ สบายผ่อนคลาย และ
หายเครี ยด
หลังจากนี ้
ทีมงานไปจัดปฏิบตั ิธรรมสุด
สัปดาห์ 3 วัน ที่เมืองเคฟเวลาห์ในรัฐนอร์ ดไรน์เวสท์ฟาเลน
สถานที่จดั ปฏิบตั ิธรรมครัง้ นี ้ชื่อ
World House
เนื่องจากช่วงที่จดั ปฏิบตั ิธรรมเป็ นช่วงที่ตรง
กับเทศกาลอีสเตอร์ ท�ำให้ นกั ศึกษาหลายคนต้ อง
กลับบ้ าน มาร่วมกิจกรรมไม่ได้ ซานโตสจึงต้ อง
ท�ำงานหนัก ทังท�
้ ำโปสเตอร์ ติดต่อโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ แต่ก็มีผ้ ลู งทะเบียนมาเพียง 16 คน
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยในครัง้ นี ้ ผู้
เข้ าร่ วมกิ จกรรมต้ องรั บผิดชอบเรื่ องค่าที่พักและ
อาหารเอง แต่นกั ศึกษาจากมหาวิทยาลัย RheinWaal สามารถเบิกงบสวัสดิการจากมหาวิทยาลัย

ได้ ซึง่ ถือว่าซานโตสไม่ธรรมดาเลยที่สามารถดึง
มหาวิทยาลัยให้ มาร่วมด้ วยช่วยกันได้
ในรอบนี ้ ผู้เข้ าร่วมปฏิบตั ธิ รรมต่างบอกว่า
ไม่เคยคิดว่าสมาธิจะเป็ นเรื่ องง่าย และไม่เคยนัง่
สมาธิมากขนาดนี ้มาก่อน นอกจากนี ้ยังไม่ได้ คาด
หวังว่าจะมีผลการปฏิบตั ธิ รรมดีขนาดนี ้ ยิ่งนัง่ ก็ยิ่ง
ดีขึ ้นเรื่ อย ๆ บางคนบอกว่า เมื่อสูดลมหายใจเข้ า
ลึก ๆ ก็ร้ ูสกึ เหมือนลมหายใจช้ าลง หัวใจก็เต้ นช้ า
ลง บางคนบอกว่าเหมือนฝั นไป เห็นภาพนิมิตค่อน
ข้ างชัด บางครัง้ มีความสุขมาก ไม่อยากจะลืมตา
เลย แต่ที่ทีมงานสังเกตเห็นก็คือ หลายคนดูยิ ้ม
ง่ายและมีความสุขมากขึ ้นนอกจากสมาธิ สิง่ ที่ทกุ
คนสนใจมากก็คือหลักอริ ยมรรคมีองค์ 8 ซึง่ เมื่อ
อธิบายควบคูก่ บั สมาธิ และหลักในการสร้ างนิสยั
ดี ๆ ผ่านบทฝึ ก 5 ห้ องชีวิต เนรมิตนิสยั และความ
ดีสากลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวแล้ ว
หลายคนถึงกับพูดว่า สิง่ นี ้เหมือนจะเป็ นกุญแจที่ไข
ความลี ้ลับแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยงั่ ยืนเลย
ทีเดียว
๔๓

www.kalyanamitra.org

ตราบจนถึงวันนี ้ หลายคนก็คงยังไม่ทราบว่า
พระเดชพระคุณหลวงปู่ เล็งเห็นอะไรเกี่ ยวกับคน
เยอรมันหรื อประเทศเยอรมนี แต่ที่แน่ ๆ ปั จจุบนั
เยอรมนีมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป มี
นายกรั ฐมนตรี เป็ นผู้หญิ งที่ทรงอิทธิ พลมากที่สุด
ในโลก 4 ปี ซ้ อน (จากนิตยสาร Forbes) และที่
ส�ำคัญคนเยอรมันมี คุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งที่
ห่างไกลจากค�ำว่า “ไอ้ ขี ้ไต้ ” (ค�ำที่หลวงปู่ ใช้ เรี ยก
คนที่ไม่มีความตังใจจริ
้
งและไม่มีความสม�่ำเสมอ
ในการปฏิบตั ธิ รรม) เพราะคนเยอรมันเป็ นคนท�ำ

อะไรท�ำจริ ง และมีระบบระเบียบในชีวิตมาก หาก
สนใจการปฏิ บัติ ธ รรมก็ จ ะท� ำ จริ ง และสม�่ ำ เสมอ
ดังจะเห็นได้ จากเว็บไซต์พีซเรฟโวลูชนั ที่มีสมาชิก
ชาวเยอรมันมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ซึง่ เป็ นสัญญาณที่ดีวา่
อีกไม่นานแสงแห่งธรรมจะส่องสว่างกลางใจชาว
ดอยช์ (Deutsch) อย่างแน่นอน
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