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สารบัญ
4 ............... ข่าวบุญต่างประเทศ
“ค่ายเยาวชนไทยสูเ่ วทีโลก โดย...พีซเรฟ”
7 ............... ข่ าวบุญในประเทศ
“ปฏิบตั ธิ รรม World Peace Valley”
8 ............... กําเนิดวันมหาปวารณา
“ประวัตคิ วามเป็ นมาของวันมหาปวารณา”
14 ............... คอลัมนท้ายเล่ม วารสารอยู่ในบุญ
“สร้ างบารมีได้ ตลอดรอดฝั่ งต้ องมีธาตุบริ สทุ ธิ์”
15 ............... ธรรมะเพื่อประชาชน “ผูมีราตรีเดียวเจริญ”
19 ............... ธรรมะเพื่อประชาชน “ธรรมกาย กายมาตรฐาน”
24 ............... ธรรมะเพื่อประชาชน
“โพชฌงค์ 7 ทางส�าเร็ จสูน่ ิพพาน”
27 ............... ธรรมะเพื่อประชาชน
“กุสโลบายในการเข้ าถึงพระรัตนตรัย”
30 ............... พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน
“ตอน...ฮวงจุ้ยดี หรื อจะสู้มีบญ
ุ ”
32 ............... พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน
“ตอน...เพราะเป็ นประธานกองกฐิ น
ยอดขายพุง่ เป็ น 100 M”
34 ............... ค�าสอนคุณยายภาษาอังกฤษ “ไม่เป็ นสาระไม่พดู ”
35 ............... ค�าสอนคุณยายภาษาอังกฤษ
“อายุน้อยไม่เป็ นไร ขอให้ บญ
ุ เยอะ ”
36 ............... ค�าสอนคุณยายภาษาอังกฤษ “ส�าคัญที่ปัจจุปัน ”
37 ............... ธรรมะสอนใจ“เสน่ห์ยาแฝด”
38 ............... ค�าอธิษฐานจิตรวมบุญบวชสามเณรล้ านรูป
39 ............... ค�าอธิษฐานจิตผ้ าไตรจัตรพรรดิมหาสมบัติ
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นิตยสาร

Dhamma TIME

ประจ�าเดือน ตุลาคม

คายเยาวชนไทยสูเ วทีโลก โดย...พีซเรฟ

"สันติภาพโลก เกิดขึ ้นได้ ด้วยสองมือเรา มาร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทัว่ โลก"

อบรมระหว่ างวันที�
รุ่นที่ 1 24 - 26 ต.ค. 57
รุ่นที่ 2 21 - 23 พ.ย. 57
รุ่นที่ 3 26 - 28 ธ.ค. 57

6.ศึกษาในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อ
ด้ าน Programmer หรื อ การผลิตสื่อ Media จะ
พิจารณาเป็ นพิเศษ

คุณสมบัติ
1.ชายหรื อหญิงโสด อายุระหว่าง 16 - 28 ปี
2.ก� า ลัง ศึ ก ษาในระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา หรื อส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
3.สามารถรักษาศีล 8 ได้ ตลอดการอบรม
4.สุขภาพแข็งแรงทังกายและใจ
้
5.สนใจในการปฏิบตั ธิ รรม

1.เสื ้อผ้ าชุดสุภาพสีขาว หรื อชุดสุภาพไม่บาง
ไม่รัดรูป เหมาะแก่การนัง่ สมาธิ
2.เสื ้อกันหนาว
3.ชุดออกก�าลังกาย และเล่นกีฬา เสื ้อสี
กางเกงวอร์ ม รองเท้ าผ้ าใบ
5.ยาประจ�าตัว / ของใช้ สว่ นตัว
6.สมุดโน๊ ต ปากกา อุปกรณ์เครื่ องเขียน
*งดน�ากางเกงขาสัน้ กางเกงเล ทังหญิ
้ งและชาย
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สิ�งที�ไม่ ควรนํามา
ของมีคา่ สร้ อยคอ สร้ อยข้ อมือ แหวน อาวุธหรื อ
ของมีคม สิง่ เสพติด หนังสือการ์ ตนู นิตยสารต่างๆ
ค่าสมัครเพียงท่านละ 300 บาท พร้ อมรับเสื ้อ

ฟรี 1 ตัว
*รับจ�านวนจ�ากัด ขอพิจารณาก่อนเข้ าอบรม
สอบถามรายละเอียด โทร. พี่ยอด 095-698-4884
Line ID : 0956984884
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Dhamma TIME

ประจ�าเดือน ตุลาคม

เพื่อกฐินธรรมชัย 2557
สําเร็จเปนอัศจรรย

ปฏิบต
ั ธิ รรม World Peace Valley

ลงทะเบียนเพียงท่านละ 1,000 บาท รถออกที่
โถงช้ างส�านักงานใหญ่ ทุกวันศุกร์ เวลา 17.30 น.
สามารถโอนค่าลงทะเบียนมาที่ ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี อ�านวย ศิริมงคลรัตน์

ประเภทออมทรัพย์ สาขาคลองหลวง เลขบัญชี
980-3-554190 หรื อท�าบุญที่ห้องรับบริ จาค (บ�ารุง
วัด) แล้ วน�าอนุโมทนาบัตรมาแสดงตอนลงทะเบียน
ขึ ้นรถ ติดต่อ 082-377-1679, 082-790-7064,
083-540-5799
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Dhamma TIME ก�าเนิดวันมหาปวารณา
ประจ�าเดือน ตุลาคม

ประวัตคิ วามเป็นมาของวันมหาปวารณา
คัดลอกจากหนังสือชีวิตสมณะ (ฉบับวันมหาปวารณา)

วันขึ ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ เป็ น
วั น ส� า คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา
เพราะถื อ เป็ นวั น มหาปวารณา
โดยพระภิกษุ สงฆ์ผ้ ไู ด้ อธิ ษฐานจ�า
พรรษาในอารามต่าง ๆ จะพร้ อม
เพรี ยงกันกระท�าสังฆกรรม ด�าเนิน
ตามแบบอย่างแห่งอริ ย ประเพณี
อั น พระภิ ก ษุ ผู้ อยู่ ร่ วมกั น ครบ
พรรษากาลเหล่านี ้ จะได้ กล่าว
ปวารณา หรื อเปิ ดโอกาสให้ กนั
และกัน บอกกล่าว ตักเตือน ใน
สิง่ ที่บกพร่องพึงปรับปรุงแก้ ไข พิธี
อัน ส�า คัญ นี เ้ ป็ นพระพุทธานุญาต
เพื่อพระภิกษุสงฆ์จะได้ เป็ นผู้งดงามเรี ยบร้ อยด้ วย
พระธรรมวินยั
เป็ นศาสนทายาทผู้เจริ ญยิ่งด้ วย
สามัคคีธรรม มีความบริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์ สมฐานะแห่ง
ทักขิไณยบุคคล

ก�าเนิดวันมหาปวารณา
ครัง้ หนึง่ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ าประทับอยู่
ณ พระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี มีภิกษุหลายรูปซึง่ รู้จกั และคุ้น
เคยกันมาก่อน ได้ มาอยูจ่ �าพรรษาร่วมกันในอาวาส
แห่งหนึง่ ในโกศลชนบท ภิกษุเหล่านันได้
้ ปรึกษา
กันว่า ด้ วยวิธีการอย่างไรหนอ พวกเราจึงจะอยู่
จ�าพรรษาร่วมกันด้ วยความผาสุก มีความสามัคคี
ปรองดอง ไม่ทะเลาะวิวาทกัน และไม่ต้องล�าบาก
เรื่ องอาหารบิณฑบาต
ครัน้ แล้ วได้ ปรึกษากันต่อไปว่า หากพวกเรา
จะไม่ทกั ทายปราศรัย พูดคุยซึง่ กันและกัน รูปใด

บิณฑบาตกลับมาถึงก่อน ให้ รูปนันปู
้ อาสนะ จัดหา
น� ้าล้ างเท้ า ตัง่ วางรองเท้ า กระเบื ้องเช็ดเท้ าไว้ ล้ าง
ภาชนะส�าหรับถ่ายบิณฑบาตเตรี ยมตังไว้
้
จัดตัง้
น� ้าฉันน� ้าใช้ ไว้ ส่วนรูปใดบิณฑบาตกลับมาทีหลัง
หากอาหารที่รูปก่อนฉันแล้ ว ยังมีเหลือ ถ้ าต้ องการ
ฉันก็พงึ ฉัน ถ้ าไม่ต้องการก็ให้ เททิ ้งหรื อล้ างเสียให้
เรี ยบร้ อย แล้ วจึงเก็บอาสนะ เก็บน� ้าล้ างเท้ า ตัง่
วางรองเท้ า กระเบื ้องเช็ดเท้ า ล้ างภาชนะส�าหรับ
ถ่ายบิณฑบาตเก็บไว้ เก็บน� ้าฉันน� ้าใช้ กวาดหอฉัน รูปใดเห็นหม้ อน� ้าฉัน หม้ อน� ้าใช้ หม้ อน� ้าช�าระ
ว่างเปล่า ก็ให้ จดั หาไว้ หากเกินก�าลังที่จะท�าได้
เพียงล�าพัง ให้ กวักมือเรี ยกเพื่อนมาช่วยเหลือกัน
แต่อย่าเปล่งเสียงเรี ยกให้ เพื่อนมาช่วยเลย ด้ วยวิธี
การอย่างนี ้แหละ พวกเราจึงจะอยูจ่ �าพรรษาร่วม
กันด้ วยความผาสุก มีความสามัคคีปรองดอง ไม่
ทะเลาะวิวาทกัน และไม่ต้องล�าบากเรื่ องภัตตาหาร
ครัน้ แล้ วภิกษุ ทงหลายเหล่
ั้
านันจึ
้ งได้ อยู่จ�าพรรษา
ร่วมกันตามวิธีนี ้จนตลอด ๓ เดือน

๘

www.kalyanamitra.org

ธรรมเนียมเข้าเฝ้า
ภายหลังออกพรรษาแล้ ว เป็ นธรรมเนียมว่า
ภิกษุ จะต้ องเดินทางไปเข้ าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ครัน้ ภิกษุเหล่านันจ�
้ ำพรรษาครบไตรมาสแล้ ว
จึงเดินทางไปสู่พระเชตวันเพื่อเข้ าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เมื่อถวายบังคม และได้ นงั่ ในที่อนั
สมควรแก่ตนแล้ ว พระผู้มีพระภาคเจ้ าจึงตรัสถาม
ภิกษุเหล่านันว่
้ า อยูจ่ �ำพรรษาร่วมกันด้ วยความ
ผาสุกหรื อไม่ ภิกษุเหล่านัน้ แม้ จ�ำพรรษาร่วมกัน
อย่างไม่มีความสุขก็ยงั กราบทูลว่า พวกตนอยูจ่ �ำ
พรรษาร่วมกันด้ วยความผาสุก
พระผู้มีพระภาคเจ้ าจึงตรัสถามถึงวิธีการที่ใช้
ในการอยูร่ ่วมกันนัน้ ภิกษุเหล่านันจึ
้ งกราบทูลเรื่ อง
ทังหมดให้
้
ทรงทราบ ทรงติเตียน และห้ ามประพฤติ
ตามอย่างเดียรถีย์ ครัน้ ทรงทราบแล้ ว จึงรับสัง่ กับ
ภิกษุทงหลายว่
ั้
า
ทราบว่าโมฆบุรุษ พวกนี ้แม้
“ภิกษุทงหลาย
ั้
อยูจ่ �ำพรรษาอย่างไม่มีความผาสกุเลย ก็ยงั ยืนยัน
ว่าอยูก่ นั ด้ วยความผาสุก ทราบว่าโมฆบุรุษพวกนี ้
อยู่จ�ำพรรษากันอย่างกับพวกสัตว์เลี ้ยงอยู่ร่วมกัน
(อยูโ่ ดยไม่มีการถามสุขทุกข์ของกันและกัน ) อย่าง
แพะอยูร่ ่วมกัน อย่างคนประมาทอยูร่ ่วมกันแท้ ๆ
ยังยืนยันอีกว่า อยูจ่ �ำพรรษาด้ วยความผาสุก
ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
เหตุไฉนโมฆบุรุษพวก
นี ้จึงได้ ถือมูควัตร (ข้ อปฏิบตั อิ ย่างคนใบ้ ) ซึง่ พวก
เดียรถีย์ถือกัน การกระท�ำของโมฆบุรุษเหล่านัน้ ไม่
เป็ นที่นา่ เลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไม่เลื่อมใสฯ”
ครัน้ แล้ วทรงแสดงธรรมิกถา รับสัง่ กับภิกษุทงั ้
หลายว่า
“ภิ ก ษุ ไ ม่พึง สมาทานมูค วัต รที่ พ วกเดี ย รถี ย์
สมาทานกัน รูปใดสมาทาน ต้ องอาบัตทิ กุ กฎ”

ทรงอนุญาตการปวารณา
ครั น้ แล้ วพระผู้มีพระภาคเจ้ าจึงทรงอนุญาต
ให้ ภิกษุผ้ จู �ำพรรษาแล้ ว ปวารณาต่อกันด้ วยเหตุ ๓
สถาน คือ ด้ วยได้ เห็น ด้ วยได้ ฟัง หรื อด้ วยนึกสงสัย
(ว่าได้ ท�ำความผิดทางกาย ทางวาจา) อันเป็ นวิธี
ที่เหมาะสมเพื่อการว่ากล่าวตักเตือนซึง่ กันและกัน
ทังเป็
้ นวิธีออกจากอาบัติ และเป็ นวิธีเคารพในพระวินยั ของภิกษุทงหลายสื
ั้
บไป

ปวารณาคืออะไร
“ปวารณา” โดยรูปศัพท์ แปลว่า ยอมให้ ขอ
เปิ ดโอกาสให้ ขอหรื อ ยอมให้ วา่ กล่าวตักเตือน
ส่วนค�ำว่า “ปวารณา” ที่มงุ่ หมายในที่นี ้ หมาย
ถึง การที่ภิกษุเปิ ดโอกาสให้ ภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้ ซึง่ จัดเป็ นสังฆกรรมอย่างหนึง่ ที่
๙
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พระภิกษุ สงฆ์ จะต้ องท�ำร่ วมกันในวันสุดท้ ายของ
การอยูจ่ �ำพรรษา คือ ในวันขึ ้น ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๑๑
หรื อในวันขึ ้น ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๑๒ (ส�ำหรับผู้เข้ าจ�ำ
พรรษาในพรรษาหลัง)

วิธีปวารณา
ผู้มีพระภาคเจ้ าทรงอนุญาตให้ ภิกษุ ตังแต่
้ ๕
รูปขึ ้นไปท�ำปวารณาร่วมกัน โดยเมื่อถึงวันมหาปวารณา ให้ ภิกษุเหล่านันมาประชุ
้
มกัน แสดง
อาบัตติ อ่ กันแล้ ว ให้ ภิกษุรูปหนึง่ สวดประกาศตัง้
ญัตติ (การประกาศให้ สงฆ์ทราบเพื่อท�ำกิจร่วมกัน)
ให้ สงฆ์ท�ำปวารณาโดยเริ่ มต้ นจากภิกษุผ้ มู ีพรรษา
มาก ไปจนถึงภิกษุผ้ มู ีพรรษาน้ อยที่สดุ ตามล�ำดับ
ภิกษุ ผ้ เู ถระมีพรรษามากกว่าทังหมดนั
้
ง่ กระหย่ง 1 ประนมมือกล่าวปวารณาก่อน ๓ ครัง้ (โดย
ให้ ภิกษุที่มีพรรษาอ่อนกว่าปวารณาทีหลัง) ว่า
(“ท่านผู้เจริ ญ” ใช้ ส�ำหรับภิกษุ
“ท่านทังหลาย
้
ผู้มีพรรษาอ่อนกว่ากล่าวกับพระภิ กษุ ผ้ ูมีพรรษา
มากกว่า) กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์ ด้ วยได้ เห็น
ก็ดี ด้ วยได้ ยินก็ดี ด้ วยนึกสงสัย (ว่ากระผมท�ำผิด)
ก็ดี ขอท่านทังหลายได้
้
ชว่ ยอนุเคราะห์วา่ กล่าวตัก
เตือนกระผม เมื่อกระผมทราบจักได้ แก้ ไขต่อไป”
ในระหว่างการปวารณา ทุกรูปต้ องนัง่ กระหย่ง รูปไหนปวารณาเสร็จแล้ วจึงจะนัง่ บนอาสนะ
ได้

วันท�ำปวารณา
ต่อมา ภิกษุทงหลายสงสั
ั้
ยว่า วันปวารณามีกี่
วัน จึงน�ำเรื่ องไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้ า
พระองค์ทรงรับสัง่ ว่า ภิกษุทงหลายวั
ั้
นปวารณานี ้มี
๒ วัน คือ วันขึ ้น ๑๔ ค�่ำ และวันขึ ้น ๑๕ ค�่ำ

อาการในการท�ำปวารณา
ต่อมา ภิกษุทงหลายเกิ
ั้
ดสงสัยอีกว่า อาการ
ท�ำปวารณามีเท่าไร จึงน�ำเรื่ องไปกราบทูลถาม
พระผู้มีพระภาคเจ้ า พระองค์ทรงรับสัง่ ว่า การท�ำ
ปวารณามี ๔ อย่าง คือ แยกพวกกันท�ำปวารณา
โดยไม่ชอบธรรม พร้ อมเพรี ยงกันท�ำปวารณาโดย
ไม่ชอบธรรม แยกพวกกันท�ำปวารณาโดยชอบ
ธรรม และพร้ อมเพรี ยงกันท�ำปวารณาโดยชอบ
ธรรม ซึง่ พระองค์ทรงอนุญาตให้ ท�ำปวารณาเฉพาะ
ที่พร้ อมเพรี ยงกันท�ำโดยชอบธรรมเท่านัน้

พุทธานุญาตอื่นๆ
ภายหลังมีภิกษุบางรูปไม่สบาย ไม่สามารถ
มาร่วมท�ำปวารณาได้ จึงทรงอนุญาตให้ ภิกษุผ้ ไู ม่
สบายนัน้ ใช้ ให้ ภิกษุอื่นท�ำปวารณาแทนตนได้
ต่อมาภิกษุเกิดสงสัยอีกว่า หากมีภิกษุไม่ถงึ
๕ รูป ควรท�ำปวารณากันอย่างไร พระพุทธองค์จงึ
มีพระบรมพุทธานุญาต ให้ อาวาสที่มีภิกษุอยูเ่ พียง
๔ รูป ๓ รูป หรื อ ๒ รูป ท�ำปวารณากันเองเป็ นคณะ
และหากมีเพียงรูปเดียว ให้ อธิษฐานเป็ นส่วนบุคคล
คือ ตังใจว่
้ า วันนี ้เป็ นวันมหาปวารณาของเราและ
หากมีเหตุจ�ำเป็ นบางประการ ที่จะท�ำปวารณา
๓ ครัง้ ไม่ได้ เช่น เมื่อมีเหตุอนั ตรายหรื อความไม่
สะดวกอย่างใดอย่างหนึง่ ใน  ๑๐ อย่างเกิดขึ ้น คือ
๑. พระราชาเสด็จมา
๒. โจรมาปล้ น
๓. ไฟไหม้
๔. น� ้ำหลากมา
๕. คนมามาก
๖. ผีเข้ าสิงภิกษุ
๗. สัตว์ร้ายเข้ ามา
๘. งูร้ายเลื ้อยเข้ ามา
๙. ภิกษุจะถึงแก่ชีวิต

๑๐

www.kalyanamitra.org

๑๐. มีอนั ตรายต่อพรหมจรรย์
เมื่ อประสบเหตุประการใดประการหนึ่งดังกล่าว ทรงผ่อนผันให้ ปวารณาเพียง ๒ ครัง้ ครัง้ เดียว
หรื อให้ ภิกษุที่มีพรรษาเท่ากันปวารณาพร้ อมกันได้
นอกจากนี ้ หากภิกษุสงฆ์อยูจ่ �ำพรรษาร่วมกันด้ วย
ความผาสุก แต่เกรงว่าเมื่อเสร็จจากปวารณาแล้ ว
อาจมีภิกษุบางรูปต้ องเดินทางจากไป จนเป็ นเหตุ
ให้ ไม่ได้ รับความผาสุกในธรรมเหมือนเช่นเคย เพื่อ
อนุเคราะห์แก่ภิกษุเหล่านัน้ จึงทรงอนุญาตให้ เลื่อน
วันปวารณาออกไปได้ อีก ๑ เดือน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้
ความส�ำคัญกับการปวารณา
แม้ พระผู้มีพระภาคเจ้ าเอง ยังทรงให้ ความ
ส�ำคัญกับการปวารณาเป็ นอย่างมาก ดังเช่นใน
สมัยที่ พระองค์ประทับอยูท่ า่ มกลางพระอรหันตสาวกหมูใ่ หญ่ ๕๐ รูป ณ พระวิหารบุพพาราม
วันนัน้ เป็ นวันอุโบสถขึ ้น ๑๕ ค�่ำ ทรงรับสัง่ กับ
ภิกษุทงหลายว่
ั้
า “บัดนี ้เราขอปวารณาต่อเธอทัง้
หลาย พวกเธอจะไม่ตเิ ตียน กรรมอะไร ๆ ที่เป็ นไป
ทางกายหรื อทางวาจาของเราบ้ างหรื อ”
เมื่อตรัสอย่างนี ้แล้ ว ท่านพระสารี บตุ รประนม
อัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้ า แล้ วได้ กราบทูล
ั้
ว่า “ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ข้ าพระองค์ทงหลาย      
ติเตียนกรรมใด ๆ อันเป็ นไปทางพระกายหรื อทาง
พระวาจาของพระผู้มีพระภาคเจ้ าไม่ได้ เลย ข้ าแต่
พระองค์ผ้ เู จริ ญ เพราะว่าพระองค์ทรงยังทางที่ยงั
ไม่เกิดให้ เกิดขึ ้น ทรงยังทางที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นพร้ อม
ให้ เกิดขึ ้นพร้ อม ทรงบอกทางที่ยงั ไม่มีผ้ บู อก เป็ น
ผู้ทรงรู้ทาง ทรงรู้แจ้ งทาง ทรงฉลาดในทาง ข้ าแต่
พระองค์ผ้ เู จริ ญ สาวกทังหลายในบั
้
ดนี ้เป็ นผู้เดิน
ตามทาง”

ครัน้ แล้ ว ท่านพระสารี บตุ ร พร้ อมทังภิ
้ กษุ
ทัง้ ๕๐ รูป จึงได้ ปวารณาต่อพระผู้มีพระภาค
เช่นเดียวกัน ซึง่ พระองค์ก็ไม่ทรงเห็นการกระท�ำ
้
นต์เหล่านัน้ ที่
ใด ๆ ทังทางกายวาจาของพระอรหั
จะทรงติเตียนได้ เช่นกันสาวก สันนิบาต ส�ำหรับ                  
พระผู้มีพระภาคเจ้ าพระองค์อื่นๆ ก็ยงั ทรงอาศัย
โอกาสแห่งวันปวารณานี ้ เพื่อประชุมพระสาวก
(สาวกสันนิบาต) อีกด้ วย ดังเช่น พระทีปังกรสัมมาสัม พุท ธเจ้ า ทรงปวารณาพรรษาพร้ อมด้ ว ยภิ ก ษุ
๙๐,๐๐๐ โกฏิ ณ ภูเขาสุทสั สนะ ในการประชุม
พระสาวก ครัง้ ที่ ๓
ก็ทรงปวารณาพรรษา
พระสุมนพุทธเจ้ า
พร้ อมด้ วยภิกษุอรหันต์ขีณาสพ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ ใน
การประชุมพระสาวก ครัง้ ที่ ๑
พระโสภิตะพุทธเจ้ า ก็ทรงปวารณาพรรษา
พร้ อมด้ วยพระอรหันต์ ๘๐ โกฏิ ในการประชุมพระสาวก ครัง้ ที่ ๓
พระปทุมพุทธเจ้ า ทรงปวารณาเป็ นวิสทุ ธิ
ปวารณากับผู้บวชใหม่ และภิกษุอื่น ๆ จ�ำนวน
๓๐๐,๐๐๐ โกฏิ ในการประชุมพระสาวก ครัง้ ที่
๒ และทรงปวารณาออกพรรษา พร้ อมกับภิกษุผ้ ู
บวชด้ วยเอหิภิกขุ จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ โกฏิ ในการ
ประชุมพระสาวก ครัง้ ที่ ๓
พระธัมมทัสสีพทุ ธเจ้ า ทรงท�ำวิสทุ ธิปวารณา
ท่ามกลางภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ ซึง่ บวชภายใน
พรรษานัน้ ณ กรุงสรณะ ในการประชุมพระสาวก
ครัง้ ที่ ๑

ธรรมที่ท�ำให้เป็นคนว่าง่าย
ในทางปฏิบตั ิ แม้ ภิกษุบางรูปจะได้ ปวารณา
ให้ สหธรรมิกว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้ แล้ วก็ตาม
๑๑
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วันมหาปวารณา เปิ ดโอกาสให้ เพื่อนพระภิกษุวา่ กล่าวตักเตือน

แต่หากภิกษุนนเป็
ั ้ นผู้วา่ ยาก
ไม่อดทนต่อค�ำ
พร�่ ำสอน ก็คงไม่มีใครกล้ าแนะน�ำหรื อตักเตือน
อยูน่ นั่ เอง ท�ำให้ ภิกษุนนเสี
ั ้ ยโอกาสที่จะได้ แก้ ไข
พัฒนาตนเอง ให้ ก้าวหน้ าในพระธรรมวินยั ไปอย่าง
น่าเสียดายเป็ นอย่างยิ่ง
ในทางกลับกัน
หากภิกษุใดเป็ นผู้วา่ ง่าย
อดทนต่อค�ำสัง่ สอน แม้ จะไม่ได้ ปวารณาไว้ แต่
เพราะความว่าง่าย ย่อมท�ำให้ เพื่อนภิกษุทงหลาย
ั้
อยากแนะน�ำพร�่ ำสอนในสิง่ ที่เป็ นประโยชน์
ดังนัน้
ภิกษุผ้ หู วังความเจริ ญในพระพุทธศาสนานี ้ จึงควรประกอบด้ วยธรรมที่ท�ำให้ เป็ นคน
ว่าง่ายเหล่านี ้ คือ
๑. ไม่มีความปรารถนาลามก ไม่ลแุ ก่อ�ำนาจแห่ง
ความปรารถนาลามก
๑๒

๒. ไม่ยกตน ไม่ขม่ ผู้อื่น
๓. ไม่เป็ นคนมักโกรธ ไม่ถกู ครอบง�ำด้ วยความโกรธ
๔. ไม่ผกู โกรธ เพราะความโกรธเป็ นเหตุ
๕. ไม่มกั ระแวงจัด เพราะความโกรธเป็ นเหตุ
๖. ไม่เปล่งวาจาใกล้ ตอ่ ความโกรธ
๗. เมื่อถูกภิกษุผ้ เู ป็ นโจทก์ฟ้อง ก็ไม่โต้ เถียงโจทก์
๘. เมื่อถูกภิกษุผ้ เู ป็ นโจทก์ฟ้อง ก็ไม่รุกรานโจทก์
๙. เมื่อถูกภิกษุผ้ เู ป็ นโจทก์ฟ้อง ก็ไม่ปรักปร� ำโจทก์
๑๐.เมื่อถูกภิกษุผ้ เู ป็ นโจทก์ฟ้อง ก็ไม่เอาเรื่ องอื่น
มากลบเกลื่อนไม่พดู นอกเรื่ อง ไม่แสดงความโกรธ
ความมุง่ ร้ าย และความไม่เชื่อฟั งให้ ปรากฏ
๑๑.เมื่อถูกภิกษุผ้ เู ป็ นโจทก์ฟ้อง ก็พอใจตอบใน
ความประพฤติของตน
๑๒. ไม่เป็ นคนลบหลู่ ไม่ตีเสมอ
๑๓. ไม่เป็ นคนริ ษยา ไม่เป็ นคนตระหนี่
๑๔. ไม่เป็ นคนโอ้ อวด ไม่เจ้ ามายา
๑๕. ไม่เป็ นคนกระด้ าง ไม่ดหู มิ่นผู้อื่น
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๑๖.ไม่เป็ นคนถือแต่ความเห็นของตน ไม่ถือรัน้ เมื่อ
รู้วา่ ตนกระท�าผิดก็ยอมรับได้ งา่ ย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทัง้ หลายทรงให้ ความ
ส�าคัญกับ “การปวารณา” เป็ นอย่างมาก เนื่องจาก
ทรงเห็นว่า “การปวารณา” จะเป็ นประโยชน์ และ
เป็ นโอกาสแก่ภิกษุที่อยูจ่ �าพรรษาร่วมกัน จะได้
ชี ้ขุมทรัพย์ คือ การว่ากล่าวแนะน�าในสิง่ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณธรรมความดีงามให้ แก่
กัน ทังนี
้ ้เพื่อความสะอาดหมดจดแห่งพรหมจรรย์
และเพื่อความส�ารวมระวังทังกายวาจาใจ
้
สืบไป
ขุมทรัพย์จากการปวารณา จึงเป็ นเหตุเกื ้อกูล
ให้ พระภิกษุ สามารถฝึ กฝนอบรมตนเองให้ เจริ ญ
รุ่งเรื องก้ าวหน้ าในพระธรรมวินยั ของพระสัมมาสัม-

พุทธเจ้ าได้ อย่างรวดเร็ ว สมกับที่ได้ ชื่อว่าเป็ นอายุ
ของพระพุทธศาสนา และเป็ นนาบุญอันประเสริ ฐ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ๏
ที่มา:
มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๒๕ ). พระวินยั ปิ ฎก
และอรรถกถาแปล เล่มที่ ๖. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๒๕ ). พระสูตรและ
อรรถกถาแปล เล่มที่ ๑๘, ๒๕ , ๗๓ , กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.
ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕ ๔๒). พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖. พิมพ์ครัง้ ที่ ๑.
กรุงเทพฯ: บริ ษัทนานมีบ๊ คุ ส์พบั ลิเคชัน่ จ�ากัด.

ธรรมดาบัณฑิตทัง้ หลาย ยอมทําบุญบอยๆ
แมจะทําทีล่ ะเล็กทีล่ ะนอย แตควรทําบอยๆ
เพราะสามารถกําจัดมลทินของตนได
เหมือนชางทองกําจัดสนิมทอง ฉะนัน
้
(พุทธพจน์)
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สรางบารมีไดตลอดรอดฝง ตองมีธาตุบริสท
ุ ธิ์

จากคอลัมน์ท้ายเล่ม วารสารอยูใ่ นบุญ ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2557

การจะอยูส่ ร้ างบารมีกบั หมูค่ ณะไปได้ นาน ๆ
ต้ องมีธาตุบริ สทุ ธิ์มาก หากมีธาตุบริ สทุ ธิ์มาก ธาตุ
ที่ไม่บริ สทุ ธิ์ก็จะค่อย ๆ หมดไป ดังนันเราต้
้
องไม่
ประมาทในการด�าเนินชีวิตโดยการหมัน่ สัง่ สมธาตุ
บริ สทุ ธิ์เอาไว้ มาก ๆ โดยการนัง่ สมาธิและพยายาม
เอาใจไว้ ที่ศนู ย์กลางกายให้ ได้ ตลอดเวลา เพราะ
หากเราไม่หมัน่ เติมธาตุบริ สทุ ธิ์ให้ แก่ตนเอง ธาตุ
ที่ไม่บริ สทุ ธิ์ก็จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จนกลืนกินธาตุที่
บริ สทุ ธิ์ ท�าให้ จิตหยาบเมื่อจิตหยาบก็จะไปดึงดูด
อายตนะหยาบมา ดึงดูดสิง่ ที่ไม่ดีมาเพราะธาตุ
ที่ ไ ม่ บ ริ สุท ธิ์ จ ะไปดึง ดูด ธาตุที่ ไ ม่ บ ริ สุท ธิ์ ด้ ว ยกัน
ท�าให้ เราเจอแต่สงิ่ ไม่ดี เจอแต่เรื่ องที่ไม่ดี เจอแต่คน
ไม่ดี ซึง่ อาจเป็ นเรื่ องที่ตดั รอนการสร้ างบารมี และ
ท�าให้ เราหลุดจากหมูค่ ณะไปด้ วยเหตุผลง่าย ๆ

เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ผู้มีปัญญาจึงหมัน่ นัง่ สมาธิ
ทุกวัน เพื่อเติมธาตุบริ สทุ ธิ์ให้ แก่ตวั เอง เพราะเมื่อ
มีธาตุบริ สทุ ธิ์ในตัวมากแล้ ว
ก็จะไปดึงดูดธาตุ
บริ สทุ ธิ์ด้วยกันมา ท�าให้ เจอแต่สงิ่ ดี เจอแต่คนคิด
ดี พูดดี ท�าดี หรื อแม้ ต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดี ก็จะ
พบทางออกที่ดี ที่ท�าให้ สามารถจับแง่คดิ จนสร้ าง
บารมีกบั หมูค่ ณะไปได้ ตลอดรอดฝั่ ง จนกระทัง่ ถึงที่
สุดแห่งธรรมไปพร้ อมกัน..
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ผูม รี าตรีเดียวเจริญ
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เป็ นแหล่งแห่งความ
ส�าเร็จ แหล่งแห่งความสุขและความบริ สทุ ธิ์ เป็ น
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ ไม่วา่ เราจะให้ ทาน รักษาศีล หรื อ
เจริ ญภาวนาก็ตาม ใจของเราจะต้ องเอามาตังอยู
้ ท่ ี่
ตรงนี ้ ถ้ าตังตรงนี
้
้แล้ ว ทานที่เราได้ ท�าก็ดี ศีลที่เรา
รักษา หรื อภาวนาที่เราท�าอยูเ่ ป็ นประจ�า ก็จะเป็ น
มหัคตกุศล เป็ นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน ยิ่ง
ใหญ่ไพศาลกว่าการท�าบุญโดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
เพราะฉะนัน้ ค�าว่าตังใจ
้
เราจะต้ องรู้จกั ว่า
อะไรคือใจ และฐานที่ตงของใจอยู
ั้
ท่ ี่ตรงไหน ถ้ ารู้จกั
๒ อย่างนี ้แล้ ว จะประกอบการบุญการกุศลอะไร
ก็ตาม เราจะได้ ผลอันยิ่งใหญ่ จะได้ ผลเกินควรเกิน
คาด ท�าบุญน้ อยก็ได้ ผลมาก เพราะว่าศูนย์กลาง
กายฐานที่ ๗ ตรงนี ้ เป็ นทางที่พระพุทธเจ้ า พระอรหันต์ทงหลาย
ั้
เสด็จเข้ าสูอ่ ายตนนิพพาน อาศัย
เส้ นทางสายกลางที่อยูภ่ ายในกายของเรา โดยเริ่ ม
ต้ นที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ ๗
* พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ภัทเทกรัตตสูตร ว่า
"บุคคลไม่ควรค�านึงถึงสิง่ ที่ลว่ งไปแล้ ว ไม่ควร
มุง่ หวังสิง่ ที่ยงั ไม่มาถึง สิง่ ใดล่วงไปแล้ ว สิง่ นันก็
้
เป็ นอันละไปแล้ ว และสิง่ ที่ยงั ไม่มาถึง ก็เป็ นอันยัง
ไม่ถงึ บุคคลใดเห็นแจ้ งธรรมปั จจุบนั ไม่งอ่ นแง่น
คลอนแคลนในธรรมนัน้ บุคคลนันพึ
้ งเจริ ญธรรม
นันเนื
้ องๆ ให้ ปรุโปร่งเถิด พึงท�าความเพียรเสียใน
วันนี ้แหละ ใครเล่าจะรู้วา่ ความตายจะมีในวัน
พรุ่ง เพราะว่าความผัดเพี ้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนา
ใหญ่ ย่อมไม่มีแก่เราทังหลาย
้
พระมุนีผ้ สู งบย่อม
เรี ยกบุคคลผู้มีปกติอยูอ่ ย่างนี ้ มีความเพียร ไม่
เกียจคร้ านทังกลางวั
้
นและกลางคืน นันว่
้ าผู้มีราตรี
เดียวเจริ ญ"

งานหลักของนักสร้ างบารมี ผู้มีที่สดุ แห่งธรรม
เป็ นเป้าหมาย ก็คือการฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่งนี่แหละ
โดยน้ อมน�าใจที่ซดั ส่ายไปมา ที่เคยส่งออกไปทาง
ประสาททัง้ ๕ ให้ น้อมกลับเข้ ามาตังไว้
้ ที่ศนู ย์กลาง
กายฐานที่ ๗ ซึง่ ตรงนี ้เป็ นที่เดียวที่จะไปสูอ่ ายตน
นิพพาน จะขจัดกิเลสอาสวะทังหลายให้
้
หมดสิ ้น
ไปหรื อให้ พ้นจากทุกข์ไปได้ ก็ต้องอาศัยฐานที่ ๗
ตรงนี ้ที่เดียว แล้ วให้ หมัน่ ประกอบความเพียรกันให้
เต็มที่ เอาใจของเรามาตรึกมานึกมาคิดอยูท่ ี่ตรงนี ้
ตลอดวัน ตลอดคืน ตลอดเวลา ไม่วา่ เราจะนัง่ นอน
ยืน เดิน หลับหรื อตื่น ก็ตามที จะต้ องเอาใจมาหยุด
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นิ่งอยูท่ ี่ตรงนี ้ จึงจะถูกทางไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระอรหันต์ทงหลาย
ั้
ได้ ชื่อว่าด�ำเนินตาม
รอยบาทของพระบรมศาสดา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทุกๆ พระองค์ ท่าน
เสด็จทางนี ้ทางเดียวเท่านัน้ ถ้ าอยากจะเป็ นอย่าง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
พระอรหันต์ทงหลายก็
ั้
จะต้ องท�ำอย่างท่าน คือ เอาใจมาหยุดนิ่งอยูท่ ี่
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อยูท่ ี่ตรงนี ้  
ใจ คือความเห็น ความจ�ำ  ความคิด ความรู้
สี่อย่างรวมหยุดเป็ นจุดเดียวกัน เรี ยกว่าใจ จะต้ อง
มาหยุดอยูท่ ี่ตรงนี ้ ประคับประคองให้ หยุด ให้ นิ่ง
ไม่ให้ ซดั ส่ายไปที่อื่น ประคองไปเรื่ อย ทังนั
้ ง่ นอน
ยืน เดิน จนกระทัง่ ใจหยุดได้ สนิทถูกส่วน  
พอใจหยุดที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ ๗ ถูกส่วน
เข้ าเท่านัน้ เราจะเข้ าถึงดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ ความบริ สทุ ธิ์เบื ้องต้ นของมนุษย์ หรื ออีก
นัยหนึง่ เรี ยกว่า ดวงปฐมมรรค เข้ าถึงหนทางเบื ้อง
ต้ นที่จะไปสูอ่ ายตนนิพพาน
ดวงปฐมมรรคนัน้ มีลกั ษณะใส บริ สทุ ธิ์ กลม
รอบตัว แค่ถงึ ดวงปฐมมรรค เห็นดวงใสแจ่มอย่าง
นี ้ รักษาให้ ตลอดจนกระทัง่ วันสุดท้ ายของชีวิต ปิ ด
เพราะว่าใจที่ใสสะอาด
ประตูอบายภูมิทีเดียว
บริ สทุ ธิ์ ติดอยูก่ บั ดวงธรรมภายใน ดวงจิตจะ
ผ่องใส สุคติภมู ิก็เป็ นที่ไปอย่างเดียว เพราะฉะนัน้
เราจะต้ องฝึ กเอาไว้ เรื่ อยๆ ให้ หยุด ให้ นิ่ง ให้ ถกู ส่วน  
เมื่อเข้ าถึงดวงนี ้แล้ วก็มองต่อไปอีก ปล่อยใจ
เข้ าไปสูภ่ ายในนัน้ เอาใจหยุดไปที่จดุ กึง่ กลางของ
ดวงปฐมมรรค มองเข้ าไปสูภ่ ายในเข้ าไปเรื่ อยๆ พอ
ถูกส่วนดวงปฐมมรรคก็ขยายส่วนกว้ างออกไป จะ
เข้ าถึงดวงศีล เป็ นดวงกลมใส บริ สทุ ธิ์ ผุดเกิดขึ ้น
มาแทนที่ ที่ใสกว่า ที่สว่างกว่า  
๑๖

เมื่อใจหยุดต่อไปอีก เข้ ากลางดวงศีล ไม่ช้า
ดวงศีลนันก็
้ ขยายส่วนกว้ างออกไป จะเข้ าถึงดวง
สมาธิ ดวงปั ญญา ดวงวิมตุ ติ และดวงวิมตุ ติญาณ
ทัสสนะ ที่ซ้อนๆ กันเข้ าไปตามล�ำดับ
พอเอาใจหยุดเข้ าไปในกลางดวงวิมตุ ติญาณ
ทัสสนะต่อไปอีก ดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะนันจะ
้
ขยายส่วนกว้ างออกไป
จะพบกายหนึง่ เกิดขึ ้น
หน้ าตาเหมือนกับตัวของเรา ท่านหญิงเหมือนกับ
ท่านหญิง ท่านชายก็เหมือนกับท่านชาย คล้ ายๆ
เรามองส่องกระจก เห็นเงาตัวเองในกระจกเงานัน้
นัง่ ขัดสมาธิหนั หน้ าออกไปทางเดียวกับเรา เรี ยกว่า
กายมนุษย์ละเอียด คือลักษณะเหมือนกายมนุษย์
หยาบ แต่วา่ ละเอียดกว่าจึงเรี ยกว่ากายมนุษย์
ละเอียด  
เมื่อใจหยุดเข้ าไปในกลางกายมนุษย์ละเอียด
ในท� ำ นองเดี ย วกัน กับ ที่ ห ยุด ในกลางกายมนุษ ย์
หยาบ พอถูกส่วนกายมนุษย์ละเอียดก็ขยายส่วน
กว้ างออกไป จะเห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน อยูใ่ นกลางกายมนุษย์ละเอียด เห็นในท�ำนอง
เดียวกันอย่างนี ้แหละ เห็นดวงศีล ดวงสมาธิ ดวง
ปั ญญา ดวงวิมตุ ติ ดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ ผุดอยู่
ในกลางกายมนุษย์ละเอียด พอสุดดวงวิมตุ ติญาณ
ทัสสนะจะเข้ าถึงกายทิพย์  
กายทิพย์ คือ กายของสุคติโลกสวรรค์ มี
ลักษณะสวยงามมาก งามกว่ากายมนุษย์หยาบ
งามกว่ากายมนุษย์ละเอียด มีเครื่ องประดับประดา
พร้ อมทีเดียว อยากจะรู้จกั กายของชาวสวรรค์ ให้
มองไปที่กายทิพย์ของตัวเราเอง ที่อยูใ่ นกลางดวง
วิมตุ ติญาณทัสสนะของกายมนุษย์ละเอียด เราจะ
เห็นกายทิพย์นงั่ ขัดสมาธิหนั หน้ าออกไปทางเดียว
กับตัวของเรา  
พอเอาใจหยุดเข้ าไปในกลางนันต่
้ อไปอีก ถูก
ส่วนก็เห็นในท�ำนองเดียวกัน คือเห็นดวงธัมมา
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นุปัสสนาสติปัฏฐาน เห็นดวงศีล สมาธิ ปั ญญา
วิมตุ ติ วิมตุ ติญาณทัสสนะ ในกลางของกายทิพย์
พอสุดดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะของกายทิพย์ เข้ าถึง
อีกกายหนึง่ คือ กายรูปพรหม เป็ นกายที่สวยงาม
ละเอียด ประณีตกว่ากายทิพย์ เกิดขึ ้นอยูใ่ นกลาง
นัน้
     กายรูปพรหมเป็ นกายประจ�ำรูปภพ
คือ ภพของรูปพรหม ที่อยูข่ อง
รูปพรหม ลักษณะสวยงามมาก
ประณีตมาก ถ้ าเราอยากจะ
รู้จกั พรหมตัวจริ งว่าลักษณะ
เป็ นอย่างไร ให้ ดกู าย
รูปพรหมที่อยูก่ ลาง
ดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ
ของกายทิพย์ เราก็จะรู้จกั
จะเห็นได้ ชดั เจนทีเดียว  
เมื่อด�ำเนินจิตต่อไปอีกใน
กลางกายรูปพรหม กายรูปพรหม
นันจะขยายส่
้
วนกว้ างออกไป เห็น
ในท�ำนองเดียวกัน คือ เห็นดวงธัมมานุปัสสนา
สติปัฏฐานอยูใ่ นกลางกายรูปพรหม เป็ นดวงใส
แจ่ม อยูใ่ นกลางนัน้ หยุดนิ่งต่อไปอีก จะเห็นดวง
ศีล สมาธิ ปั ญญา วิมตุ ติ วิมตุ ติญาณทัสสนะ พอ
สุด ดวงวิ มุต ติ ญ าณทัส สนะก็ เ ข้ า ถึ ง อี ก กายหนึ่ ง
เรี ยกว่ากายอรูปพรหม กายอรูปพรหมนันเป็
้ นกาย
ประจ�ำอรูปภพ คือ ภพของอรูปพรหม มีลกั ษณะ
สวยงามมาก งามกว่ากายรูปพรหม เป็ นกายที่สดุ
ในภพทังสามนี
้
้  
     กายมนุษย์ กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายรูป
พรหม กายอรูปพรหมนัน้ เป็ นกายที่อยูใ่ นภพสาม
นี ้ ยังตกอยูใ่ นไตรลักษณ์ ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ เป็ น
อนัตตา ยังไม่ใช่กายที่แท้ จริ ง มีการเปลี่ยนแปลงได้
้
องด�ำเนินจิตเข้ าสูก่ าย
อยูต่ ลอดเวลา  ดังนันเราจะต้
ที่เป็ นนิจจัง เป็ นสุขงั เป็ นอัตตากัน

เมื่อด�ำเนินจิตต่อไปอีก เข้ าไปในกลางกาย
อรูปพรหม ก็เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ดวงศีล สมาธิ ปั ญญา วิมตุ ติ และวิมตุ ติญาณทัสสนะ ซ้ อนๆ กันเข้ าไปตามล�ำดับ พอสุดกลางดวง
วิมตุ ติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้ า เห็นอีกกายหนึง่
เกิดขึ ้นมา เป็ นกายที่ประกอบไปด้ วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้ วนทุกประการ       ลักษณะสวยงามมาก           
                      เกตุดอกบัวตูม นัง่ ขัดสมาธิ หันหน้ า
                       ออกไปทางเดียวกับเรา คล้ ายๆ กาย
                                      ของพระพุทธรูปที่เราเห็น
                                พุทธปฏิมากรที่เราเห็นอยูน่ นั ้
                              เป็ นรูปจ�ำลองมาจากกายธรรม
                                                       ที่อยูภ่ ายในนี ้  
                                 กายนี ้เรี ยกว่ากายธรรม
                                โคตรภูสวยงามมาก เป็ นกาย
                                 พุทธรัตนะ เป็ นกายที่แท้ จริ ง
                               ของพวกเราทังหลาย
้
เป็ นกาย
                ที่พ้นจากไตรลักษณ์แล้ ว กายธรรมโคตร
              ภูใสบริ สทุ ธิ์ ถ้ าอยากรู้จกั ว่าพุทธรัตนะนัน้
    มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร เราจะต้ องเอาใจหยุดให้
เข้ าถึงกายนี ้ เมื่อด�ำเนินจิตต่อไปอีก จะเห็นกาย
ธรรมในกายธรรมเหล่านี ้แหละ ซ้ อนๆ ไปในท�ำนอง
เดียวกัน ตังแต่
้ กายธรรมพระโสดาบัน กายธรรม
พระสกทาคามี กายธรรมพระอนาคามี กายธรรม
อรหัต ซ้ อนๆ กันอยูภ่ ายในเป็ นชันๆ
้ เข้ าไป  
พระพุทธเจ้ า พระอรหันต์ทงหลาย
ั้
ท่านก็
ด�ำเนินจิตของท่านเข้ าไปอย่างนี ้แหละ เพราะฉะนัน้
จะปฏิบตั ธิ รรมอย่างไรก็ตาม จะต้ องปฏิบตั ใิ ห้ ได้
อย่างนี ้ แล้ วก็ต้องเดินตามแนวนี ้ เมื่อเราได้ ทราบ
อย่างนี ้แล้ ว ก็ให้ ใช้ ชีวิตของเราให้ มีคณ
ุ ค่า นอกจาก
จะท�ำมาหากินแล้ ว ยังจะต้ องปลีกเวลามาปฏิบตั ิ
มาฝึ กฝนให้ ใจหยุดนิ่ง ให้ เข้ าถึงกายธรรมอรหัตให้
ได้   
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แต่ถ้ายังเข้ าถึงกายธรรมอรหัตไม่ได้ จะต้ อง
ตกเป็ นบ่าวเป็ นทาสของพญามารอยูร่ �่ าไป พญามารจะบังคับให้ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทังสาม
้
ไม่วา่ จะเกิดเป็ นอะไรก็ตาม ล้ วนแต่มีทกุ ข์ทงสิ
ั ้ ้น
เกิดเป็ นสัตว์นรกก็ทกุ ข์แบบสัตว์นรก เกิดเป็ น
เปรต อสุรกายหรื อสัตว์เดียรัจฉาน ก็ทกุ ข์อย่าง
เปรต อสุรกาย และสัตว์เดียรัจฉาน เกิดมาเป็ น
มนุษย์ก็มีความทุกข์แบบมนุษย์ จะเกิดเป็ นเทวดา
พรหม หรื ออรูปพรหม ก็มีความทุกข์ แต่วา่ เบาบาง
ไปตามล�าดับ เป็ นความทุกข์ที่หยาบ ที่ละเอียดต่าง
กัน

เพราะฉะนันกายธรรมอรหั
้
ต คือ จุดหมาย
ปลายทางของชีวิตทุกๆ คน ดังนัน้ เมื่อทุกท่าน
ทราบอย่างนี ้ ก็อย่าได้ ประมาทในชีวิตกัน ให้ หมัน่
ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่งตลอดเวลา จนได้ ชื่อว่าเป็ นผู้มี
ราตรี เดียวเจริ ญกันทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๒๓ หน้ า ๒๑๐

มอบกําลังใจ...สงความรัก

และความหวงใย ผานทาง e-card

กับ www.dmc.tv มีใหคณ
ุ เลือกหลายแบบหลากสไตล
อีการดธรรมะ อีการดคําคม อีการดอวยพรวันเกิด อีการด
ใหกาํ ลังใจ อีการดวันสําคัญและอืน่ ๆ อีกมากมาย
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นิตยสาร

Dhamma TIME
ประจ�าเดือน ตุลาคม

ธรรมกาย กายมาตรฐาน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

พระธรรมกาย เป็ นกายตรัสรู้ธรรมของมนุษย์
ทุกๆ คนในโลก พระบรมศาสดาทรงรู้แจ้ งเห็น
แจ้ งแทงตลอดในธรรมทังหลายทั
้
งปวง
้
เพราะเข้ า
ถึงกายธรรมอรหัตนี ้เท่านัน้ กายนี ้เป็ นกายที่เต็ม
เปี่ ยมไปด้ วยสติด้วยปั ญญา และยังมีอานุภาพ
ไม่มีประมาณ ค�าสอนทัง้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
ประชุมรวมลงในธรรมกายทังสิ
้ ้น
ธรรมกายนี เ้ ป็ นกายที่ ป ระกอบไปด้ วย
ลักษณะมหาบุรุษครบถ้ วนทุกประการ งามกว่า
มนุษย์เทวดา พรหม และอรูปพรหม สิงสถิตอยู่
ที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ ๗ ของพวกเราทุกๆ คน
สมบูรณ์ทงวิ
ั ้ ชชาและจรณะ จะเข้ าถึงธรรมกายได้
ต้ องอาศัยใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านัน้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ขุททกนิกาย
ธรรมบท ว่า
“อฏฺฐี น� นคร� กต� ม�สโลหิตเลปน�
ยตฺถ ชรา จ มจฺจุ จ มาโน มกฺโข จ โอหิโต
สรี รยนต์นี ้ ถูกกรรมปรุงแต่งท�าให้ เป็ นนคร
แห่งกระดูกทังหลาย
้
ฉาบด้ วยเนื ้อและโลหิต เป็ นที่
ตังลงแห่
้
งชรา มรณะ มานะ และมักขะ”
สังขารร่างกายที่เราอาศัยอยูน่ ี ้ ประกอบกัน
ขึ ้นจากธาตุดนิ ธาตุน� ้า ธาตุไฟ ธาตุลม ก่อตัวกัน
เป็ นรูป มีอากาศธาตุและวิญญาณธาตุ ท�าให้ เกิดมี
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ปรุงแต่งกันขึ ้นมา
รวมเรี ยกว่าขันธ์ ๕ พอเป็ นธาตุหยาบที่เห็นด้ วย
ตาเนื ้อ ก็ประกอบไปด้ วยกระดูก ๓๐๐ ท่อน ฉาบ
ด้ วยเนื ้อและเลือด แบ่งละเอียดออกไปเป็ นอาการ
๓๒ ก่อเกิดขึ ้นมาเป็ นสรี ระร่างกาย เมื่อพิจารณา
ร่างกายตามความเป็ นจริ งแล้ ว จะเห็นว่า ตังแต่
้ ก่อ

เกิดขึ ้นมาเป็ นรูปกาย ก็บา่ ยหน้ าไปสูค่ วามแก่ และ
ความตายทังสิ
้ ้น
พระพุทธองค์จงึ สอนไม่ให้ ไปยึดมัน่ ถือมัน่ แต่
ให้ ปลด ให้ ปล่อย ให้ วาง ทังที
้ ่เป็ นกายของตัวเอง
และของคนอื่น เพราะสักวันหนึง่ ก็ถงึ กาลเสื่อม
สลาย ท่านไม่ให้ ยดึ มัน่ ถือมัน่ เพียงแต่ประคับ
ประคองรักษาสรี รยนต์นี ้เอาไว้ เพื่อเป็ นอุปกรณ์
ในการสร้ างบารมี ฝึ กฝนอบรมใจให้ หยุดนิ่ง เพื่อ
เข้ าไปพบกายภายในที่แท้ จริ ง ซึง่ มีความเที่ยงแท้
ถาวร ที่ความแก่ ความเจ็บ และความตายเข้ าไปไม่
ถึง ซึง่ ก็คือกายธรรมภายในนัน่ เอง
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กายภายในแต่ละกายนัน้ มีลกั ษณะสวยสด
งดงามไปตามล�ำดับ งามกว่ากายมนุษย์หยาบนี ้
มากมายหลายเท่านัก เป็ นสิง่ ที่นา่ รู้และน่าศึกษา
และจ�ำเป็ นต้ องรู้ ไม่ร้ ูไม่ได้ ถ้ าไม่ร้ ูชีวิตของเราก็
ยังไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะกายธรรม ที่มีลกั ษณะ
มหาบุรุษครบถ้ วนทุกประการ เป็ นกายมาตรฐานที่
ส�ำคัญที่เราต้ องรู้จกั และปฏิบตั ใิ ห้ เข้ าถึงให้ ได้ ชีวิต
เราจึงจะปลอดภัย มีที่พงึ่ ที่ระลึกที่แท้ จริ ง
ถ้ าเราจะดูวา่ ใครสวยหรื อใครหล่อ ต้ องน�ำมา
เทียบกับกายมาตรฐาน ถ้ าน�ำมาเทียบกับกายธรรม
แล้ ว กายต่างๆ เหล่านันได้
้ ชื่อว่าพิการหมด แค่พอดู
ได้ เท่านันเอง
้
ถ้ าหากเราเข้ าถึงกายธรรม ถึงกาย
มาตรฐาน เราจะเห็นว่า กายต่างๆ ในภพทัง้ ๓ ไม่
ว่าจะเป็ น กายอรูปพรหม กายรูปพรหม กายทิพย์
กายมนุษย์ละเอียด หรื อกายมนุษย์หยาบ ความ
้ ้
งดงามจะแตกต่างกันลงไปเรื่ อยๆ เพราะฉะนันจะรู
ว่ากายงามหรื อไม่งาม สวยหรื อไม่สวย ต้ องน�ำมา
เทียบกับกายมาตรฐาน ที่มีอยูภ่ ายในตัวของเรานี ้
* เหมือนอย่างในสมัยพุทธกาล พระนันทะ
พุทธอนุชา ก�ำลังจะอาวาหมงคลกับนางชนบท
กัลยาณี แต่พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงเห็นอุปนิสยั
แห่งพระอรหัตของท่านว่า ท่านสร้ างบารมีมาเต็ม
เปี่ ยมพร้ อมที่จะเข้ าถึงธรรมอยูแ่ ล้ ว พระพุทธองค์
จึง ปรารถนาจะโปรดนัน ทกุม ารให้ ไ ด้ บ รรลุธ รรม
เช้ าวันนัน้
พระองค์จงึ เสด็จเข้ าไปบิณฑบาตใน
พระราชวัง แล้ วให้ นนั ทกุมารถือบาตรเสด็จตาม
พระองค์ไป
นันทกุมารก�ำลังจะเข้ าพิธีแต่งงานอยูแ่ ล้ ว แต่
เพราะความเกรงใจในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า จึง
ถื อบาตรเดินตามเสด็จไปจนถึงพระวิหารเชตวัน
เมื่อพระบรมศาสดาตรัสถามอีกว่า "นันทะ   เธอจะ
บวชหรื อ"  ด้ วยความเกรงใจ นันทกุมารจึงทูลรับว่า
"พระเจ้ าข้ า" พระองค์จงึ ให้ บวช เมื่อบวชแล้ ว ในใจ
ก็ยงั คงมีแต่นางชนบทกัลยาณี ท่านนึกถึงค�ำพูด

ของนางที่บอกว่า ให้ รีบกลับมาเร็ วๆ และก็นกึ ถึง
ความงามของนางที่หาใครเทียบได้ ยาก ท�ำให้ ไม่
เป็ นอันบ�ำเพ็ญสมณธรรม พอคิดถึงนางหนักเข้ าๆ
ก็อยากจะลาสิกขา จึงตังใจว่
้ า จะไปทูลลากับ
พระบรมศาสดา
พระผู้มีพระภาคเจ้ า         ทรงจับแขนพระนันทะ แล้ วพาเหาะขึ ้นไปบนเทวโลก ในระหว่างทาง
พระองค์ได้ เนรมิตนางลิงจุน่ ตัวหนึง่ หางด้ วน หูขาด
จมูกแหว่ง นัง่ จับเจ่าอยูบ่ นตอไม้ ที่ไฟไหม้ แล้ วตรัส
บอกให้ พระนันทะจ�ำนางลิงจุน่ เอาไว้ ให้ ดี จากนัน้
ก็พาขึ ้นไปดูเทพธิดาในสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ซึง่ ก�ำลัง
มาอุปัฏฐากท้ าวสักกะจอมเทพ
บนสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ท่านได้ พบเทพธิดา
นางฟ้ามากมาย นี่ขนาดยังไม่ได้ กายมาตรฐาน
เลย แต่วา่ สวยงามมาก ไม่มีข้อ ไม่มีปมุ่ ไม่มีปม
เลย ผิวเกลี ้ยงเกลา กลมกลึงไปหมด มีเครื่ อง
ประดับประดา มีรัศมี มีเสียงที่ไพเราะ มีกลิน่ หอม
มีอิริยาบถที่งดงาม มีความสดชื่นอยูต่ ลอดเวลา
ขณะที่ พ ระนัน ทะก� ำ ลัง เพลิ ด เพลิ น กับ การ
มองเทพธิดานางฟ้าบนสรวงสวรรค์อยูน่ นั ้
พระ
ผู้มีพระภาคเจ้ าตรัสถามท่านว่า "นันทะ ระหว่าง
นางชนบทกัลยาณีกบั นางอัปสร ประมาณ ๕๐๐
เหล่านี ้ ใครจะมีรูปงามกว่ากัน น่าดูกว่ากัน" พระ       
นันทะกราบทูลว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ นางลิง
จุน่ หางด้ วน ที่นงั่ จับเจ่าอยูบ่ นตอไม้ เป็ นเช่นไร นาง
ชนบทกัลยาณีก็เป็ นเช่นนัน้ เพราะนางไม่สามารถ
จะเทียบกับนางอัปสรประมาณ ๕๐๐ เหล่านี ้เลย
แม้ เพียงเศษเสี ้ยวเดียวก็เทียบไม่ได้ พระเจ้ าข้ า"
พระบรมศาสดาทรงกล่าวว่า "เอาเถิดนันทะ หาก
เธอปรารถนานางอัปสร ๕๐๐ เหล่านี ้ ก็ให้ ตงใจ
ั้
บ�ำเพ็ญสมณธรรมเถิด" พอพระนันทะได้ ยินเช่นนัน้
ท่านก็ดีใจใหญ่ จึงรับปากพระพุทธองค์วา่ จะตังใจ
้
ประพฤติพรหมจรรย์ให้ เต็มที่ จากนัน้ พระผู้มีพระ-
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ภาคเจ้ าก็น�ำพระนันทะกลับลงมาที่พระวิหารเชตวันเหมือนเดิม
พวกภิกษุพอทราบว่า ท่านพระนันทะพระภาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้ า ประพฤติพรหมจรรย์
เพราะปรารถนานางอัปสร ๕๐๐ จึงพากันล้ อเลียน
ท่าน เมื่อท่านได้ ยินเพื่อนสหธรรมิกกล่าวล้ อเลียน
หนักเข้ าๆ ก็เกิดความละอาย แล้ วตังใจฝึ
้ กฝนใจ
ให้ หยุดนิ่ง จนจิตเป็ นเอกัคคตา คืนวันนัน้ ท่านก็
สามารถปฏิบตั ธิ รรมเข้ าถึงกายธรรมอรหัต ได้ บรรลุ
เป็ นพระอรหันต์  
เมื่อเข้ าถึงกายธรรมอรหัต
ซึง่ เป็ นกาย
มาตรฐานที่เป็ นนิจจัง สุขงั อัตตาแล้ ว ท่านก็หมด
ความอาลัย ทังในกายทิ
้
พย์ของเหล่าเทพอัปสร
และกายของนางชนบทกัลยาณี เพราะเมื่อเทียบ
กันแล้ ว กายธรรมนันลํ
้ ้าเลิศประเสริ ฐกว่ามากมาย
ก่ายกองนัก

เพราะฉะนัน้ กายมาตรฐานจริ งๆ ก็คือ กาย
ธรรมที่มีอยูใ่ นตัวของเรานี่แหละ สวยงามกว่ากาย
ใดๆ ทังหมดในภพทั
้
ง้ ๓ แล้ วเราจะทราบได้ อย่างไร
ทราบได้ เมื่อเราเข้ าถึง ปฏิบตั ใิ ห้ เข้ าถึงกายต่างๆ ไป
ตามล�ำดับ ตังแต่
้ กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กาย
รูปพรหม กายอรูปพรหม และกายธรรม ถ้ าเข้ าถึง
ตลอดหมดทุกกายอย่างนี ้ จะเห็นความแตกต่างกัน
ได้ อย่างชัดเจนทีเดียว
ความงามก็ดี ความรู้แจ้ งหรื อความฉลาดก็ดี
ภูมิธรรมก็ดี กายมนุษย์หยาบ กายมนุษย์ละเอียด
กายทิพย์ กายรูปพรหมและกายอรูปพรหมเหล่า
นี ้สู้กายธรรมไม่ได้ เลย กายธรรมนี ้จะเป็ นผู้ร้ ูที่แท้
จริ ง รู้แจ้ งเห็นแจ้ งแทงตลอดหมดเลย อย่างมนุษย์
นันกว่
้ าจะรู้อะไรก็ต้องใช้ ความคิด การอ่าน การฟั ง
ถึงจะรู้ และก็เป็ นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ บางทีก็ถกู
บางทีก็ผิด
๒๑

www.kalyanamitra.org

เมื่อเข้ าไปถึงกายธรรมแล้ ว จะรู้ถกู เห็นถูกที่
เรี ยกว่า เป็ นผู้ร้ ู เพราะว่าท่านปรารถนานิดเดียว
กระดิกจิตนิดเดียว อยากรู้อะไรก็ร้ ูเลย รู้เพราะ
เห็น เห็นแจ้ ง เห็นเพราะสว่าง ความสว่างบังเกิด
ขึ ้นที่ไหน ความเห็นแจ้ งก็บงั เกิดขึ ้นด้ วยธรรมจักขุ
ความรู้แจ้ งด้ วยญาณทัสสนะก็เกิดขึ ้น รู้ได้ รอบตัว
เห็นได้ รอบตัว แตกต่างจากการเห็นของกายมนุษย์
หยาบ
กายมนุษย์หยาบเห็นได้ ทีละด้ าน จะเห็นข้ าง
หน้ าก็มองไปข้ างหน้ า เห็นไปได้ อย่างมากก็สดุ
สายตา และที่ไกลๆ ก็เห็นไม่คอ่ ยชัดเจน
ส่วนกายธรรมนันจะใกล้
้
จะไกลแค่ไหน เห็น
ชัดเจนเท่ากันหมด นอกจากนันยั
้ งเห็นไกลไปถึง
ในอดีตที่ผา่ นมาแล้ ว จนกระทัง่ ไปถึงในอนาคตอีก
ด้ วย ทังอดี
้ ต ปั จจุบนั อนาคต รู้แจ้ งเห็นแจ้ งแทง
ตลอดหมดเลย นี่แหละคือกายธรรม
เพราะฉะนันกายธรรมนี
้
้จึงเป็ นกายมาตรฐาน
ที่เป็ นสรณะที่พงึ่ ที่ระลึกของพวกเราทังหลาย
้
ให้ ฝึก

ใจหมัน่ ฝนอบรมใจให้ หยุดนิ่งกันตลอดเวลา อย่า
ให้ ขาดในการปฏิบตั ธิ รรม อย่าขี ้เกียจนัง่ ธรรมะ
ฝึ กหยุดฝึ กนิ่งกันเข้ าไปเรื่ อยๆ ให้ เข้ าถึงดวงธรรม
ภายใน ถึงกายภายใน ถึงพระธรรมกายภายในให้
ได้ เราจะได้ ไปเปรี ยบเทียบกายต่างๆ ด้ วยตัวของ
เราเองว่า เป็ นอย่างที่หลวงพ่อได้ น�ามาเล่าเอาไว้
ไหม
แ ล้ ว จ ะ ไ ด้ ยื น ยั น เ ป็ น เ สี ย ง เ ดี ย ว กั น ว่ า
ธรรมกายนี่แหละ สมบูรณ์ที่สดุ เป็ นกายอันเป็ น
อมตะ เที่ยงแท้ ไม่แปรผัน เวลาเรามีทกุ ข์ทา่ นก็ชว่ ย
ให้ เราพ้ นทุกข์ ถ้ ามีสขุ แล้ ว ก็เพิ่มพูนความสุขยิ่งๆ
ขึ ้นไป ใจของเราจะเป็ นประดุจภาชนะอันบริ สทุ ธิ์ ที่
กว้ างใหญ่ไพศาล ที่จะรองรับความรู้อนั บริ สทุ ธิ์จาก
ผู้ร้ ูแจ้ งภายใน ดังนัน้ ให้ ตงใจหมั
ั้
น่ ท�าใจให้ หยุดนิ่ง
ให้ ได้ เข้ าถึงกายมาตรฐานคือพระธรรมกายกันทุกๆ
คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๕๗ หน้ า ๑๘๐

อยาลืม!...

ติดตามขาวสาร
งานบุญตางๆ ไดจาก
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นิตยสาร

Dhamma TIME
ประจ�าเดือน ตุลาคม

โพชฌงค 7 ทางสําเร็จสูน พ
ิ พาน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

ในธรรมวินยั นี ้ ย่อมเจริ ญสติสมั โพชฌงค์ อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธะ น้ อมไปในจาคะคือ
การสละ เจริ ญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์..เจริ ญวิริยสัมโพชฌงค์...เจริ ญปี ติสมั โพชฌงค์.เจริ ญปั สสัทธิสมั โพชฌงค์...เจริ ญสมาธิสมั โพชฌงค์..เจริ ญอุเบกขา
สัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธะน้ อมไปในจาคะ โพชฌงค์ ๗ นี ้อันบุคคล
เจริ ญแล้ ว กระท�าให้ มากแล้ ว ย่อมยังวิชชาและ
วิมตุ ติให้ บริ บรู ณ์ได้ ”

ความขยัน หมั่น เพี ย รเป็ นทางมาแห่ ง ความ
ส�าเร็จ เป็ นวิริยบารมีที่นกั ปราชญ์บณ
ั ฑิตทังหลาย
้
ต่างก็ประพฤติปฏิบตั สิ ืบต่อกันมา
โดยเฉพาะ
ความเพียรในการขจัดกิเลสอาสวะออกจากใจ เป็ น
ภารกิจหลักที่ส�าคัญของมนุษยชาติที่จะต้ องท�า ยิ่ง
ถ้ าหากเพียรพยายามช�าระกาย วาจา ใจ ให้ สะอาด
บริ สทุ ธิ์มากมายเพียงใด เราจะมีโอกาสหลุดพ้ น
จากการเป็ นบ่ า วเป็ นทาสของพญามารได้ ม าก
เพียงนัน้ ดังนัน้ เราจึงต้ องทุม่ เทจิตใจในการสร้ าง
บารมี และเพียรพยายามเจริ ญสมาธิภาวนา เพื่อ
ให้ บรรลุมรรคผลนิพพาน
มีวาระพระบาลีกล่าวไว้ ใน กุณฑลิยสูตร ว่า
“โพชฌงค์ ๗ อันบุคคลเจริ ญแล้ ว กระท�าให้
มากแล้ ว ย่อมยังวิชชาและวิมตุ ติ ให้ บริ บรู ณ์ ภิกษุ

โพชฌงค์ คือ ธรรมะที่เป็ นเหตุให้ ตรัสรู้ ถ้ าหาก
ตังใจปฏิ
้
บตั ิตามหลักโพชฌงค์ ๗ ประการนี ้อย่าง
ถูกต้ องสมบูรณ์ จะเป็ นเหตุให้ ได้ บรรลุวิชชาในทาง
พระพุทธศาสนาได้ ไม่วา่ จะเป็ นวิชชา ๓ วิชชา ๘
อภิญญา ๖ จะท�าให้ หลุดพ้ นจากอาสวกิเลส ทังที
้ ่
เป็ นแบบเจโตวิมตุ ติ คือหลุดพ้ นด้ วยอ�านาจจิตที่
แน่วแน่เป็ นหนึง่ หลุดล่อนจากกิเลสอาสวะที่นอน
เนื่องอยูใ่ นใจจนหมดสิ ้น และปั ญญาวิมตุ ติ คือ
หลุดพ้ นด้ วยอ�านาจของปั ญญาบริ สทุ ธิ์ ที่ร้ ูแจ้ งเห็น
แจ้ งแทงตลอดในธรรมทังหลายทั
้
งปวง
้
เพราะฉะนัน้ การที่เราประพฤติปฏิบตั ธิ รรม
กันเป็ นประจ�า
และปรารถนาอยากเป็ นผู้ร้ ูแจ้ ง
แทงตลอดในธรรมะของพระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า
อยากเป็ นผู้เข้ าถึงวิชชาและวิมตุ ติ ต้ องหมัน่ เจริ ญ
โพชฌงค์ ทัง้ ๗ ประการนี ้ให้ ครบถ้ วนบริ บรู ณ์ ด้ วย
การฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่ง พระพุทธองค์ได้ ทรงอุปมา
ไว้ วา่ กลอนเรื อนยอดทังหมดย่
้
อมน้ อมไปสูย่ อด
โน้ มไปสูย่ อด โอนไปสูย่ อด แม้ ฉนั ใด ภิกษุผ้ เู จริ ญ
โพชฌงค์ ๗ กระท�าให้ มากซึง่ โพชฌงค์ ๗ ย่อม
เป็ นผู้น้อมไปสูน่ ิพพาน โน้ มไปสูน่ ิพพาน โอนไปสู่
นิพพาน ฉันนันเหมื
้ อนกัน
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วิธีการเจริ ญโพชฌงค์
หลวงปู่ วัดปากน� ้ำ
ภาษี เจริ ญท่านได้ สอนเอาไว้ วา่ ตังแต่
้
สติสมั โพชฌงค์
เราก็ต้องเป็ นคนไม่เผลอ
สติ เอาสตินิ่งอยูท่ ี่ศนู ย์กลางกายฐานที่ ๗ ตรง
ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�ำให้ เป็ นกายมนุษย์ ตังสติ
้
ตรงนัน้ ท�ำใจให้ หยุดนิ่ง ไม่หยุดเป็ นไม่ยอมเลิก
ท�ำให้ หยุดไม่เผลอทีเดียว ท�ำจนกระทัง่ ใจหยุดได้
จึงจะเป็ นตัวสติสมั โพชฌงค์ เมื่อท�ำใจหยุดตรงนัน้
ไม่เผลอสติ ระวังใจหยุดเอาไว้ นัง่ นอน ยืน เดิน ก็
เอาใจมาหยุดไว้ ตรงกลางไม่ให้ เผลอ สติของเราจะ
บริ บรู ณ์เป็ นมหาสติ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ คือเมื่อสติควบคุมใจ
ให้ หยุดนิ่งอยูใ่ นกลางกายได้ นิ่งสนิทดีแล้ ว ไม่วา่
จะเป็ นความดีหรื อความชัว่ เล็ดลอดเข้ ามา ก็ท�ำใจ
ให้ หยุดนิ่งเอาไว้ ใจหยุดระวังไว้ ไม่ให้ เผลอ สิง่ ไหน
ที่ไม่ดี เข้ ามาในใจ ก็พิจารณาเห็นว่า สิง่ นันเป็
้ น
บาปอกุศล ก็เว้ นให้ หา่ งเสีย สิง่ ใดเป็ นกุศลธรรม
ก็เลือกลงมือปฏิบตั ิให้ ร้ ูแจ้ งเห็นจริ ง การสอดส่อง
ธรรมะทังฝ่้ ายดีและไม่ดี ท่านเรี ยกว่าธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
วิริยสัมโพชฌงค์ คือเพียรรักษาใจให้ หยุด
ให้ นิ่ง ไม่ให้ เคลื่อนออกนอกศูนย์กลางกาย ไม่ไป
ยินดียินร้ าย ความยินดียินร้ ายเป็ นอภิชฌาโทมนัส
เมื่อเล็ดลอดเข้ าไป ก็ท�ำใจของเราหยุดนิ่งได้ ไม่
สนิท ท�ำให้ ใจวอกแวก เพราะฉะนันต้
้ องมีความ
เพียรกลัน่ กล้ า รักษาไว้ ให้ หยุด จึงจะชื่อว่าวิริยสัมโพชฌงค์  
ปี ติสมั โพชฌงค์ เมื่อใจหยุดนิ่งถูกศูนย์ถกู
ส่วนดีแล้ ว ส่วนใหญ่ครัง้ แรกๆ นักปฏิบตั ธิ รรมมัก
จะรู้สกึ ดีอกดีใจ ลิงโลดใจ เมื่อเกิดปี ติแผ่ซา่ นขึ ้น
้ ่เป็ นปี ติซาบซ่านท�ำให้ ขนลุกชูชนั หรื อปี ติ
มา ทังที
จนเหมือนจะเหาะจะลอยได้ จนไม่สามารถข่มเอา
ไว้ ได้ เพราะไม่เคยเจอประสบการณ์ภายในอย่างนี ้

มาก่อน แต่ครัง้ ต่อไป ถ้ าหากข่มปี ติเอาไว้ ให้ อยูใ่ น
กลางของหยุดในหยุดอย่างเดียว ใจหยุดที่ปีตินนั่
โดยไม่เคลื่อนจากศูนย์กลางกายเลย นัน่ แหละถึง
จะเป็ นปี ติสมั โพชฌงค์
ปั สสัทธิสมั โพชฌงค์ ปั สสัทธิ แปลว่า สงบ
ระงับ ยิ่งใจหยุดในหยุด นิ่งในนิ่งหนักเข้ าไป ไม่มี
ถอนถอย ก็ยิ่งท�ำให้ ใจสงบระงับจากกิเลสอาสวะ
ระงับจากความฟุ้งซ่านร� ำคาญใจที่เกิดจากอารมณ์
ภายนอก กิเลสอาสวะเข้ ามาปนเป็ นไม่ได้ ใจปั ก
แน่นอยูใ่ นกลาง แล้ วหยุดในหยุดกลางของกลาง
เรื่ อยไป ให้ นิ่งแน่นเอาไว้   
สมาธิสมั โพชฌงค์ เป็ นองค์ที่จะท�ำให้ ได้ ตรัสรู้
มรรคผลนิพพานที่สำ� คัญอีกประการหนึง่ สมาธิ
จะเป็ นโพชฌงค์ได้ ก็ตอ่ เมื่อรักษาใจให้ หยุดให้
นิ่งได้ อย่างต่อเนื่อง เมื่อใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆ
สม�่ำเสมอ จนกระทัง่ หยุดได้ สนิทสมบูรณ์นนั่ แหละ
ถึงจะเรี ยกว่าสมาธิสมั โพชฌงค์
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ พอท�ำสมาธิหนักเข้ าๆ ใจ
จะนิ่งเฉย เป็ นกลางๆ ไม่ยินดียินร้ ายในสุขและทุกข์
และก่อเกิดเป็ นพลังใจอยูภ่ ายในลึกๆ พิจารณาเห็น
ธรรมต่างๆ เกิดขึ ้นด้ วยใจที่เป็ นกลางๆ นี่ทา่ นเรี ยก
ว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อุเบกขาธรรมจะท�ำให้
สมปรารถนา เข้ าถึงธรรม และแตกฉานในธรรมะ
อันละเอียดลึกซึ ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้
องค์ธรรม ๗ ประการเหล่านี ้ รักษาไว้ ให้ อยูใ่ น
ใจ หมัน่ ตรึกหมัน่ ตรอง หมัน่ พิจารณาบ่อยๆ อย่าให้
เลอะเลือนไป ท�ำจนเป็ น ภาวิตา พหุลีกตา คือท�ำซํ ้า
แล้ วซํ ้าอีกท�ำให้ มากขึ ้นไปเรื่ อยๆ จะได้ เป็ นไปเพื่อ
อภิญฺญาย นิพฺพานาย เพราะที่เราลงทุนลงแรงท�ำ
ไปนัน้ ก็เพื่อให้ ได้ อภิญญาความรู้ยิ่ง รู้พร้ อม เพื่อ
ให้ ได้ พระนิพพาน ซึง่ เป็ นความสงบระงับจากกิเลส
อาสวะทังปวง
้ มีแต่สขุ ล้ วนๆ ไม่มีทกุ ข์เจือปนเลย
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ท่านยกตัวอย่างผู้ที่ได้ ฟังโพชฌงค์ และได้
เจริ ญจนช�ำนาญเป็ นวสีแล้ ว หากเกิดโรคภัยไข้ เจ็บ
อะไรขึ ้นมา   ก็อธิษฐานจิตให้ โรคนันมลายหายสู
้
ญ
ไปได้ ด้วยอานุภาพพระปริ ตร
* เหมือนในสมัยหนึง่ พระโลกนาถเจ้ าทรง
เห็นในข่ายพระญาณว่า ขณะนี ้พระโมคคัลลานะ
กับพระมหากัสสปะ ก�ำลังอาพาธได้ รับทุกขเวทนา
อย่างหนัก ไม่มียารักษา พระองค์จงึ เสด็จเข้ าไป
เยี่ยมถึงที่พกั ของพระเถระทังสองรู
้
ป ทรงไต่ถาม
อาการป่ วย จากนันก็
้ ได้ แสดงโพชฌงค์ทงั ้ ๗ ให้
พระมหาเถระได้ สดับ ทรงเริ่ มตังแต่
้ โพชฺฌงฺโค สติ
สงฺขาโต ธมฺมานํ  วิจโยฯ ทรงเจริ ญพระปริ ตรเรื่ อย
ไป แล้ วก็ตรัสว่า เอเตน สจฺจวชฺเชน โสตฺถิ เต โหตุ
สพฺพทา ด้ วยอ�ำนาจสัจวาจานี ้ ขอความสุขสวัสดี
จงบังเกิดมีแก่ทา่ นในกาลทุกเมื่อเทอญ  
พระมหาเถระทังสองรู
้
ปปล่อยใจตามกระแส
พระธรรมเทศนา ท�ำหยุดในหยุด นิ่งในนิ่งเข้ าไป
เรื่ อยๆ เมื่อพระองค์ทรงแสดงโพชฌงค์ทงั ้ ๗ จบ
ลง ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรคร้ าย ก็หายไป
เป็ นอัศจรรย์ แม้ กระทัง่ บางครัง้ พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงพระประชวร พระองค์ทรงรักษาด้ วยการให้
พระจุนทเถระสวดโพชฌงคปริ ตรให้ ฟัง เมื่อสวด
จบ อาการประชวรของพระพุทธองค์ก็หายไปเป็ น
อัศจรรย์เหมือนกัน นี่ก็คือการใช้ ธรรมโอสถรักษา
อาการเจ็บไข้ ได้ ป่วยในสมัยอดีต ซึง่ เป็ นวิธีการที่ได้
ผลดีเยี่ยม  เพราะฉะนัน้ ตังแต่
้ โบร�่ ำโบราณมา ชาว
พุทธเราจึงนิยมอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ไปเจริ ญ
พระปริ ตรที่บ้าน เพื่อขจัดความชัว่ ร้ ายวิบตั ติ า่ งๆ
ออกจากบ้ าน ให้ เหลือไว้ แต่สงิ่ ที่เป็ นสิริมงคล
ในสมัยก่อน หลวงปู่ วัดปากน� ้ำ  ท่านอาศัยอา
นุภาพโพชฌงคปริ ตรและวิชชาธรรมกาย รักษา
โรคภัยไข้ เจ็บให้ หายได้ จนเป็ นที่เลื่องลือ เป็ นการ
รักษาโดยไม่ต้องใช้ หยูกยา
อ�ำนาจพุทธมนต์มี
ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละทรงอานุภ าพอย่ า งนี ท้ ี เ ดี ย ว

ขจัดโรคร้ ายให้ มลายหายสูญไปได้ และนอกจากนี ้
ถ้ าหากตังใจเจริ
้
ญโพชฌงค์เป็ นประจ�ำไม่ให้ ขาด ผู้
เจริ ญเองจะเป็ นผู้มีอานุภาพ มีฤทธิ์มีเดชได้ เหมือน
กัน เหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุทงั ้
หลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี ้ อันภิกษุเจริ ญแล้ ว
ท�ำให้ มากแล้ ว ย่อมยังวิชชา ๓ ประการให้ บริ บรู ณ์
โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสมั โพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปี ติสมั โพชฌงค์
ปั สสัทธิสมั โพชฌงค์ สมาธิสมั โพชฌงค์ อุเบกขา   
สัมโพชฌงค์  
ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
โพชฌงค์ ๗ ประการนี ้
แล อันภิกษุเจริ ญแล้ ว ท�ำให้ มากแล้ ว ย่อมยังวิชชา
๓ ประการให้ บริ บรู ณ์ คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี ้ ย่อม
ระลึกถึงชาติในหนหลังได้ คือ ระลึกได้ หนึง่ ชาติ
บ้ าง สองชาติบ้าง ฯลฯ ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้
เป็ นอันมาก พร้ อมทังอาการ
้
้ เทศ ย่อม
พร้ อมทังอุ
เห็นหมูส่ ตั ว์ทงที
ั ้ ่ก�ำลังจุติ ก�ำลังอุบตั ิ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ ดี ตกยาก ด้ วย
ทิพยจักษุอนั บริ สทุ ธิ์ลว่ งจักษุมนุษย์ ฯลฯ ย่อมรู้
ชัดซึง่ หมูส่ ตั ว์ ผู้เป็ นไปตามกรรม ย่อมท�ำให้ แจ้ ง
ซึง่ เจโตวิมตุ ติ และปั ญญาวิมตุ ติอนั หาอาสวะมิได้
โพชฌงค์ ๗ ประการนี ้แลอันภิกษุเจริ ญแล้ ว ท�ำให้
มากแล้ ว ย่อมยังวิชชา ๓ ประการนี ้ให้ บริ บรู ณ์"
ดังนัน้
ให้ หมัน่ เจริ ญโพชฌงค์ตามที่หลวง
พ่อได้ กล่าวมาแล้ ว ซึง่ วิธีปฏิบตั งิ า่ ยๆ ก็คือ ให้
หมั่ น ฝึ กฝนใจให้ หยุ ด นิ่ ง เป็ นประจ� ำ สม�่ ำ เสมอ
ประคองใจให้ หยุดนิ่งที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ ๗ อยู่
ตลอดเวลา โดยมีสติ สบาย สม�่ำเสมอ ท�ำอย่าง
นี ้ โพชฌงค์ ๗ ประการของเราจะบริ บรู ณ์มากขึ ้น
เรื่ อยๆ เพราะธรรมทัง้ ๗ ประการนี ้ ประมวลลงใน
หยุดกับนิ่งนี่แหละ  หยุดเป็ นตัวส�ำเร็ จ  แล้ วในไม่ช้า
เราจะได้ เข้ าถึงพระธรรมกายกันทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  
* มก. เล่ม ๓๐ หน้ า ๒๒๒
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นิตยสาร

Dhamma TIME
ประจ�าเดือน ตุลาคม

กุสโลบายในการเขาถึงพระรัตนตรัย
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

"ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี ้
เป็ นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา คือ ๑.สถานที่พระตถาคตประสูติ ๒.สถานที่ตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้ า ๓.สถานที่ยงั ธรรมจักรอันยิ่งยวดให้
เป็ นไป และ ๔.สถานที่เสด็จดับขันธปริ นิพพาน
ด้ วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เหล่านันแล
้
เป็ นที่ควรเห็นของ
กุลบุตรผู้มีศรัทธา"

พระสัม มาสัม พุท ธเจ้ าทรงเข้ า ถึ ง และเป็ น
อันหนึง่ อันเดียวกับกายธรรมอรหัต ทรงเป็ นผู้ร้ ู ผู้
ตื่น ผู้เบิกบานแล้ ว เป็ นผู้บริ สทุ ธิ์หลุดพ้ นแล้ วจาก
อาสวกิเลสกิจที่จะท�ายิ่งกว่านี ้ไม่มีอีกแล้ ว
ใน
ฐานะที่พวกเราเป็ นสาวกของพระพุทธองค์ จะ
ต้ องด�าเนินรอยตามพระองค์ ด้ วยการใช้ วนั เวลาที่
เหลืออยูอ่ ย่างจ�ากัดนี ้ สร้ างบารมีท�าความดีความ
บริ สทุ ธิ์กาย วาจา ใจ ให้ เกิดขึ ้น เพราะเรายังมีกิจ
ที่จะต้ องท�าให้ ร้ ูแจ้ งให้ ได้ วา่ เราเกิดมาจากไหน มา
ท�าไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต และจะไปสูเ่ ป้าหมายนันได้
้ อย่างไร ดังนัน้ เราจึงควรหมัน่ ฝึ กฝน
อบรมจิตใจของเราให้ หยุดให้ นิ่ง จนกระทัง่ เข้ าถึงผู้
รู้แจ้ งภายในคือพระธรรมกายให้ ได้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน
ปริ นิพพานสูตร ว่า

มหา-

เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ไม่วา่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะทรงมีพระชนม์ชีพอยู่หรื อดับขันธปริ นิพพาน
แล้ วก็ตาม หากบุคคลมีจิตเลื่อมใสเสมอเหมือนกับ
ที่พระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ ผลนันไม่
้ แตกต่างกัน
เพราะพระพุทธเจ้ าทรงมีอานุภาพอันไม่มีประมาณ
ดังนัน้ ก่อนจะเสด็จดับขันธปริ นิพพาน พระพุทธองค์จงึ ตรัสบอกถึงสถานที่ที่ควรเคารพบูชา และ
เป็ นทางมาแห่งมหากุศล ซึง่ ในปั จจุบนั นี ้ มีปรากฏ
อยูท่ ี่ประเทศอินเดียและเนปาลเป็ นต้ น สาธุชน
จากต่างประเทศทัว่ โลก ผู้เลื่อมใสในพระพุทธองค์ ต่างก็เดินทางไปแสวงบุญกัน เพื่อสักการบูชาสังเวชนียสถานทัง้ ๔ แห่ง บ้ างก็ไปสวดมนต์
นัง่ สมาธิ บ้ างก็ไปเดินเวียนประทักษิณ เพื่อระลึก
นึกถึงพระปั ญญาธิคณ
ุ พระบริ สทุ ธิคณ
ุ และพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบรมศาสดา
* ในสมัยพุทธกาล พระบรมศาสดาได้ เสด็จไป
ตามสถานที่ตา่ งๆ เพื่อสงเคราะห์เหล่าเวไนยสัตว์
ชาวกรุงสาวัตถีตา่ งถือของหอมระเบียบดอกไม้ ไปที่
วัดพระเชตวัน เพื่อนอบน้ อมพระพุทธองค์ แต่เมื่อ
ไม่มีโอกาสได้ กราบพระพุทธเจ้ า ก็พากันน�าเครื่ อง
สักการะ ไปวางไว้ ที่ประตูพระคันธกุฎี
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้ น�าเรื่ องนันไปบอก
้
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ท่านพระอานนท์ ให้ ชว่ ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้ า
ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคไม่ได้ ประทับอยูท่ ี่พระวิหาร
สาธุชนจะบูชาพระองค์ได้ อย่างไรบ้ าง พระบรมศาสดาก็ทรงตรัสให้ บชู าพระเจดีย์ซงึ่ มี ๓ อย่าง
คือ พระธาตุเจดีย์ ได้ แก่ เจดีย์ที่ใช้ บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ บริ โภคเจดีย์ หมายถึง สิง่ ของหรื อ
สถานที่ที่พระพุทธเจ้ าทรงเคยใช้ สอยหรื อบริ โภค
เช่น บาตร จีวรและเครื่ องอัฐบริ ขาร  และอุทเทสิกเจดีย์ หมายถึงเจดีย์ที่สร้ างอุทิศพระพุทธเจ้ า เช่น
พระพุทธรูป รวมถึงต้ นพระศรี มหาโพธิ์ด้วย
พระอานนท์ทลู ถามว่า
"เมื่อพระองค์ทรง
เสด็จไปที่อื่น พุทธบริ ษัททัง้ ๔ จะสร้ างเจดีย์ทงั ้ ๓
นี ้ เพื่อเป็ นการเจริ ญพระพุทธคุณได้ ไหม พระเจ้ า
ข้ า" พระบรมศาสดาทรงตอบว่า ส�ำหรับธาตุเจดีย์
ยังไม่อาจท�ำได้ ในตอนนี ้ เพราะธาตุเจดีย์จะมีได้ ใน
กาลที่พระพุทธเจ้ าดับขันธปริ นิพพานแล้ ว ส่วนต้ น    
พระศรี มหาโพธิ์ ที่พระพุทธองค์อาศัยเป็ นที่ตรัสรู้
นับเข้ าเป็ นอุทเทสิกเจดีย์ สาธุชนสามารถกราบไหว้
ร� ำลึกถึงพระคุณและอานุภาพอันไม่มีประมาณของ
พระพุทธเจ้ าได้
เพราะฉะนัน้ ในสมัยพุทธกาลพุทธศาสนิกชน
ยัง ไม่ ไ ด้ ท� ำ การปั น้ พระพุท ธรู ป หรื อ พุท ธปฏิ ม ากร เพราะทุกคนยังสามารถจดจ�ำพระพักตร์ อนั
ผ่องใสหรื อพระสุรเสียงอันไพเราะของพระองค์ใน
ครัง้ ที่ทรงแสดงธรรมได้ อยู่ ทังถ้
้ อยค�ำ  อากัปกิริยา
ที่พระองค์แสดงออกมานัน้
ยังตราตรึงอยูใ่ นใจ
ของพุทธบริ ษัททังหลาย
้
จึงยังไม่คดิ ที่จะท�ำรูป
เหมือนของพระองค์ขึ ้นมา แต่หากไม่สามารถกราบ
พระพุทธเจ้ าด้ วยกายเนื ้อ ก็จะนิยมบูชาต้ นพระศรี มหาโพธิ์ซงึ่ เป็ นโพธิสถานแห่งการตรัสรู้ธรรม ซึง่
ถือว่าเป็ นตัวแทนของพระองค์
เพราะฉะนัน้ ท่านพระอานนท์จงึ ขออนุญาต
น�ำต้ นโพธิ์มาปลูกไว้ ที่วดั พระเชตวัน เพื่อเป็ นเครื่ อง
ร� ำลึกถึงพระพุทธเจ้ า ครัน้ ได้ รับพุทธานุญาตว่า
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“ดีแล้ วอานนท์ เธอจงปลูกเถิด เมื่อเป็ นเช่นนัน้ ใน
วัดพระเชตวันจักเป็ นดังพระตถาคตประทับอยู่เป็ น
นิตย์” ท่านไปขอร้ องให้ พระโมคคัลลานะเหาะไป
น�ำเมล็ดโพธิ์จากโพธิสถานมาให้ เพื่อเอาไว้ ปลูก
ถวายเป็ นพุทธบูชา พระโมคคัลลานะเหาะไปยัง
โพธิสถาน เอาชายจีวรรับเอาผลที่สกุ ซึง่ หล่นลง
จากขัวแล้
้ วน�ำมามอบให้ ทา่ นพระอานนท์
พระอานนท์ เ ถระบอกพระเจ้ า ปเสนทิ โ กศล
และเจ้ าภาพผู้อปุ ถัมภ์ ให้ มาช่วยกันประกอบพิธี
ปลูกต้ นโพธิ์ที่ใกล้ ประตูวดั พระเชตวัน ครัน้ พระเจ้ า
ปเสนทิโกศลได้ สดับข่าวการปลูกต้ นโพธิ์ ก็เสด็จมา
เป็ นประธานในการปลูกต้ นโพธิ์ พร้ อมด้ วยบริ วาร
ฝ่ ายอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาอุบาสิกาวิสาขา และ
ผู้มีศรัทธาอื่นๆ ได้ เดินทางมาร่วมปลูกต้ นโพธิ์กนั
อย่างคับคัง่
เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี พระราชาทรงมอบ
หมายให้ ทา่ น อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็ นตัวแทนใน
การปลูก เศรษฐี ได้ รวบรวมเปื อกตมที่มีกลิน่ หอม
แล้ วฝั งเมล็ดโพธิ์ไว้ ในเปื อกตม พอเมล็ดโพธิ์พ้นมือ
มหาเศรษฐี เหตุอศั จรรย์ได้ บงั เกิดขึ ้น คือสายตา
ทุกคูข่ องมหาชน ได้ เห็นล�ำต้ นโพธิ์ประมาณเท่า
งอนไถ สูงห้ าสิบศอก แตกกิ่งใหญ่ห้ากิ่ง ยื่นออกไป
ในทิศทังสี
้ ่และทิศเบื ้องบน กิ่งละห้ าสิบศอก และยัง
เป็ นต้ นไม้ ที่ใหญ่ กว่าต้ นไม้ ทุกชนิดที่มีในวัดพระเชตวัน
พระราชารั บสั่งให้ เอาหม้ อทองค� ำและหม้ อ
เงิน ๘๐๐ หม้ อใส่น� ้ำหอมจนเต็ม ประดับด้ วย
้ นแถวล้ อม
ดอกบัวเขียว สูงขึ ้นมาหนึง่ ศอก ตังเป็
รอบต้ นมหาโพธิ์ แล้ วรับสัง่ ให้ ท�ำแท่นส�ำเร็ จด้ วย
รัตนะเจ็ด โปรยปรายผสมทอง สร้ างก�ำแพงล้ อม
รอบ ท�ำซุ้มประตูสำ� เร็ จด้ วยรัตนะ ๗ จากนันมหาชน
้
ได้ ทยอยกันมาเพื่อสักการบูชาต้ นพระศรี มหาโพธิ์
กันมากมาย เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปริ นิพพานแล้ ว มหาชนน�ำเอาต้ นโพธิ์ไปเพาะปลูก
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ที่บ้านเกิดตัวเอง มีการสืบทอดความเลื่อมใสมา
ถึงยุคปั จจุบนั ที่มีการสักการะต้ นโพธิพฤกษ์ กนั ทัว่
โลก ด้ วยจิตที่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ าเพราะ
ปรารภต้ นพระศรี มหาโพธิ์นนด้
ั ้ วยจิตที่เลื่อมใส เมื่อ
ละโลกไปแล้ ว ท�าให้ มีสคุ ติโลกสวรรค์เป็ นที่ไปกัน
มากมาย
หลังพุทธปริ นิพพานได้ ไม่นาน พุทธศาสนิกชน
ผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย นอกจากจะบูชาต้ น
โพธิ์แล้ ว ก็ได้ พร้ อมใจกันจัดสร้ างพระธาตุเจดีย์
หรื อพระสถูปเจดีย์ขึ ้น
เพื่อเป็ นการสักการบูชา
พระพุทธองค์ พระสถูปเจดีย์ที่สร้ างในแต่ละยุค
แต่ละสมัยนัน้ ล้ วนเป็ นไปเพื่อให้ บคุ คลผู้มีศรัทธา
ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า มาเคารพสักการะกราบ
ไหว้ บชู า จะได้ เป็ นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่
และถื อว่าเป็ นศูนย์ รวมใจของพุทธศาสนิกชนอีก
ด้ วย บ้ านเมืองไหนมีพระสถูปเจดีย์ประดิษฐานอยู่
ความสงบร่มเย็นจะบังเกิดขึ ้น เพราะพระเจดีย์เป็ น
สิง่ ที่จะคอยยกใจให้ สงู ขึ ้นจากอาสวกิเลส เป็ นสิง่
เตือนใจไม่ให้ คดิ พูด ท�า อกุศลทังหลาย
้
ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ านี ้ นับเป็ นสุด
ยอดของความเลื่อมใสทังมวล
้
เพราะพระพุทธองค์มีอานุภาพไม่มีประมาณ เมื่อบุคคลเลื่อมใส
ในวัตถุที่ควรเลื่อมใส ผลนันจึ
้ งส่งให้ ไปสูส่ คุ ติภพ
ในยุคปั จจุบนั
นอกจากจะมีต้นพระศรี มหาโพธิ์
แล้ ว เรายังมีพระธาตุเจดีย์ ซึง่ ประดิษฐานอยูต่ าม
พุทธสถานต่างๆ หลายแห่งทัว่ โลก รวมถึงเจดีย์
ในประเทศไทยของเราก็มีอยูท่ วั่ ไป เมื่อสาธุชนไป
กราบไหว้ ด้วยจิตที่เลื่อมใส จะได้ อานิสงส์เหมือน
กัน ดังพุทธพจน์ที่กล่าวว่า “ชนเหล่าใดเที่ยวจาริ ก
ไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสในพระตถาคต ครัน้ ท�า
กาละแล้ ว ชนเหล่านันทั
้ งหมด
้
เบื ้องหน้ าแต่ตาย
เพราะกายแตก จักเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์” ดังนัน้
ยามใดที่เราอยากกราบไหว้ พระบรมศาสดา เราจะ
ตรึ กระลึกถึงพระในตัวหรื อไปกราบนมัสการพระ-

เจดีย์ก็ได้ พร้ อมกับสวดสรรเสริ ญพระพุทธคุณ
และเจริ ญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้ าเป็ นอารมณ์ นี่ก็
เป็ นทางมาแห่งบุญใหญ่ของเราทุกคน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๖๐ หน้ า ๒๖๗

ในการทําสิ่งที่ดีที่สุดนั้น

เราจะรอคอยความพรอม
ทุกอยางกอนไมได
เพราะความพรอมตางๆ ในโลกนี้
ยังไมมี มีแตเราตองสราง
ความพรอมขึ้นมา
(พระเทพญาณมหามุนี)
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นิตยสาร

Dhamma TIME
ประจ�าเดือน ตุลาคม

พลิกชีวติ ดวยบุญกฐิน
 ดี หรือจะสูม บี ญ
ุ
ตอน.. ฮวงจุย
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงครับ
ผมชื่อ คมสันต์ ชุนเจริ ญ หรื อ เบ้ นซ์ ครับ ท�า
ธุรกิจ โรงพิมพ์ ชื่อ พงศ์พฒ
ั น์การพิมพ์ ครับ
หลวงพ่อครับ พูดแล้ วมันเศร้ า เพราะก่อนผม
เข้ าวัด ธุรกิจโรงพิมพ์ตดิ หนี ้หลายล้ านบาทเลยครับ
หน�าซ� ้ายังติดหนี ้มานานเกือบ 30 ปี เรี ยกได้ วา่ ..ติด
แบบมาราธอน โดยไม่มีวี่แววว่าจะหลุดหนี ้ได้ เลย
ครับ แต่ผมก็ไม่คดิ จะหนี ไม่คดิ จะย้ าย จนกระทัง่ ปี
2551 ซึง่ เป็ นปี ที่หล่อหลวงปู่ องค์ที่ 5 อาโกวผม
คุณรัตนาภรณ์ ชุณหรัศมิ์
ซึ่ง เป็ นแชมป์ บอกบุญ สร้ างพระและแชมป์
เวิลด์เปค ได้ เป็ นกัลยาณมิตรชวนผมเข้ าวัด และ
แนะน�าให้ ผมอธิษฐานขอหลวงปู่ ซึง่ ไม่เชื่อก็ต้อง
เชื่อครับ หลังอธิษฐานได้ ไม่นาน ก็มีคนโทรมา
ติ ด ต่ อ ขอซื อ้ บ้ า นหลัง ที่ ผ มประกาศขายอยู่น าน
ถึง 3 ปี แล้ วยังขายไม่ได้ ท�าให้ งานนี ้ผมได้ เงินมา
สร้ างองค์พระไป 83 องค์ และหลังจากสร้ างองค์
พระเสร็ จ ก็มีปาฏิหาริ ย์เกิดแบบจะๆ คือ ธุรกิจโรงพิมพ์กลับมีก�าไรเข้ ามาในระดับล้ านอย่างคาดไม่
ถึง ท�าให้ ผมสามารถปลดหนี ้สินทังหมดที
้
่ตดิ หนี ้มา
นานเกือบ 30 ปี ได้ เป็ นอัศจรรย์ แถมสร้ างองค์พระ
เพิ่มเป็ น 111 องค์ทนั ที และหลังจากนันกิ
้ จการก็ดี
ขึ ้นเรื่ อยๆ
จนปี 2554 ผมสามารถมีเงินเป็ นประธาน
กองกฐิ นครัง้ แรกในชีวิตที่ 1 M ผมรู้สกึ ปลื ้มมาก
เลยครับ อีกทังยั
้ งมีเงินเหลือมาขยายกิจการต่ออีก
และช่วงนันเองครั
้
บ...ผมก็ไม่ได้ มาท�าบุญกับวัดอีก
เลย เพราะมัวแต่ไปเรี ยนการตกแต่งร้ านตามหลัก
๓๐

กัลฯ คมสันต์ ชุนเจริ ญ

ฮวงจุ้ยกับซินแสท่านหนึง่ เพื่อเอามาตกแต่งร้ าน
ของตัวเอง เพราะเชื่อมัน่ เหลือเกินว่า..ถ้ าท�าตาม
หลัก ฮวงจุ้ยแล้ ว จะท�าให้ รวยแรงกว่าเดิมแน่ๆ แต่
ที่ไหนได้ ครับ พอตกแต่งเสร็ จ ปรากฏว่า..อยูไ่ ปๆ
ทุนเริ่ มหาย ก�าไรเริ่ มหด รายรับลดลงฮวบฮาบ จน
ผมมึนไปเลยครับ อีกทังยั
้ งติดลบจนกลับไปเป็ น
หนี ้ขึ ้นมาใหม่ เล่นเอาผมเสียเซ้ ลฟ์ไปเลย จนเกิด
อาการงง
จากนันผมก็
้
ได้ สติฉกุ คิดขึ ้นมาว่า..หรื อว่าเรา
ห่างบุญ ?? และทันใดนัน้ ผมจึงไม่รอช้ า รี บกลับล�า
หวนกลับมาทุม่ ท�าบุญกับวัดใหม่ แล้ วยังมาช่วย
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กัลฯ รัตนาภรณ์ ชุณหรัศมิ์

งานวัดถี่มากขึ ้น มาช่วยเป็ นอาสาสมัคร และด้ วย
ผลบุญนี ้ เลยท�าให้ กิจการพลิกล็อกฟื น้ ขึ ้นอีกครัง้
จนกระทัง่ ปี 2556 ปี ที่หล่อหลวงปู่ องค์ที่ 7 ส�าเร็จ
ทุกอย่าง..ช่างแปลกตรงที่
ขณะที่ผมเพิ่งเขียน
ใบปวารณาว่าจะเป็ นประธานกองกฐิ น 1 M ไป
หมาดๆ ก็เกิดเหตุอศั จรรย์ขึ ้นกับธุรกิจทันทีครับ คือ
มีงานเข้ า..ท�าให้ ได้ ก�าไรมากกว่า 300% อย่างเหลือ
เชื่อ จนผมมีเงินท�าบุญทุกบุญ และเป็ นประธาน
กองกฐิ นได้ มากกว่าที่ปวารณาไว้ รวมแล้ ว 3 M และ
พอท�าเสร็ จก็พลิกล็อกอีกตลบครับ คือ ธุรกิจมีก�าไร
เข้ ามาอย่างทะลักทะลวงจนใช้ หนี ้สินได้ หมด
และพอใกล้ จะถึงการทอดกฐิ นปี 2557 ผมแค่คดิ
จะมาปิ ดกองก่อนก�าหนดที่ 1 M ก็เกิดเหตุอศั จรรย์
ขึ ้นทันควันเลยครับ คือ โรงพิมพ์ได้ รับรางวัลจาก

การชนะการประกวดสิ่งพิมพ์ในระดับประเทศแบบ
เหลือเชื่อ จนผมต้ องรี บหอบเงินมาปิ ดกองไปด้ วย
ความปลื ้มมากๆ และพอวันที่ 10 ตุลาที่ผา่ นมา พอ
ผมได้ มาฟั งคุณอนันต์พดู ผมตื่นเต้ นมากจนต้ อง
เขียนใบปวารณาเพิ่มอีก 1 M ทันที ทังๆ
้ ที่ยงั ไม่มี
เงินเลยครับ แต่พอหลังจากนันเพี
้ ยงวันเดียว ผมก็
ขายคอนโดได้ เงินมาปิ ดอีกกองส�าเร็ จเป็ นอัศจรรย์
ครับ
สุดท้ ายนี ้..ผมอยากจะบอกหลวงพ่อผู้เป็ นที่รัก
และเป็ นสุดยอดไอดอลของผมว่า..ผมไม่ขออะไร
มากครับ
นอกจากอยากขอพรจากหลวงพ่อว่า
"เบ้ นซ์จงรวยๆ" เพราะผมชอบประโยคนี ้มากครับ
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พลิกชีวติ ด้วยบุญกฐิน ตอน

เพราะเป็นประธานกองกฐิน ยอดขายพุง่ เป็น 100 M
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กัลฯ มนัส และคูบ่ ญ
ุ คูบ่ ารมี กัลฯ ประไพ จิตวัฒนากร
กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงครับ
กระผมชื่อ มนัส ส่วนดาร์ ลิ ้งค์ของผมชื่อ
ประไพ จิตวัฒนากร เจ้ าของบริ ษัท ที.เอ็ม.เอส.
เอ็นจิเนียริ่ ง จ�ากัด ขายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ทาง
วิศวกรรม เช่น เครื่ องชัง่ น� ้าหนักรถบรรทุกครับ
หลวงพ่ อ ครั บ ..กว่ า ผมจะมาเป็ นเจ้ าของ
กิจการไม่ใช่เรื่ องง่ายเลยนะครับ เพราะการท�า
ธุรกิจนี่ มีแต่เรื่ องปวดหัว หน�าซ� ้าถ้ าไม่มีบญ
ุ “ก็จะ
ต้ องเจอ 3 จอ” ครับ คือ ยิ่งท�าก็ยิ่งจน ต่อมาก็เจ๊ ง
และสุดท้ ายก็ต้องมานัง่ จ๋อย ซึง่ ผมก็เกือบไปแล้ ว
ครับ คือ ในช่วงปี 2541 ผมมีหนี ้เกือบ 10 ล้ าน

๓๒

บาท แม้ จะมีหนี ้ แต่ผมก็พยายามเจียดเงินส่วน
หนึง่ ในระดับ S มาเป็ นประธานกองกฐิ นทุกปี นับ
ตังแต่
้ ปี 2547 เป็ นต้ นมา เพราะบุญกฐิ นไม่ใช่บญ
ุ
เล็กๆ และที่ส�าคัญผมเชื่อว่า..คนเราจะรวยและ
หลุดหนี ้ไม่ได้ ..ถ้ าไม่มีบญ
ุ และพอท�าอย่างนี ้..ธุรกิจ
ก็กระเตื ้องขึ ้นจริ งๆ แต่ก็ยงั ไม่ถงึ กับหวือหวาอะไร
เพราะธุรกิจยังประสบปั ญหามาก คือ ลูกค้ ายังแก้
งานเยอะ กว่าจะได้ เงินก็คางเหลืองสาหัสอย่างกับ
ไปรบมา ราวกับศึกลาบเลือดเลยครับ
จนกระทัง่ ปี 2551 พอครอบครัวผมทราบว่า
จะมีการทอดกฐิ นหล่อหลวงปู่ องค์ที่ 5 ทุกคนก็รวม
พลังใจฮึดสู้ และตกลงกันว่า..เราจะยอมประหยัด
อดออม เพื่อเป็ นประธานกองให้ ได้ ทังๆที
้ ่เศรษฐกิจ
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แย่มาก แต่พอวันที่จะถวายปั จจัยจริ งๆ ด้ วยแรง
ฮึดหลายเฮือก ภรรยาผมและครอบครัวก็รวบรวม
เงินกันได้ เกินเป้า ท�าไปเกือบ 2 M เลยครับ จาก
นัน้ ก็ อ ธิ ษ ฐานว่า ..ด้ ว ยบุญ จากการเป็ นประธาน
กองกฐิ นนี ้ ขอให้ เราได้ งานง่ายๆ ลงทุนน้ อยๆ ได้
ก�าไรงามๆ แบบเกินควรเกินคาด และด้ วยเหตุนี ้
เองครับ..ต่อมาไม่นาน ช่องทางรวยก็มาปรากฏ
ตรงหน้ าอย่างเหลือเชื่อ คือ อยูๆ่ พี่ชายผมเกิดใจดี
ยกที่ดนิ มูลค่า 100 ล้ านให้ มาผืนหนึง่ ผมจึงเอา
เข้ าแบงก์และโอดีเงินมาลงทุนในธุรกิจเพิ่มขึ ้น นับ
จากนัน้ ธุรกิ จเราก็กระโดดพุ่งปรี� ดมียอดขายเพิ่ม
จากเดิมไปถึงปี ละ 100 ล้ านบาท อย่างไม่เคยมีใน
ประวัตกิ ารณ์มาก่อน อีกทังงานที
้
่เราได้ มา ก็เป็ น
งานง่ายๆ ที่ไม่คอ่ ยมีลกู ค้ าตามมาแก้ งาน แถมยัง
เก็บเงินจากลูกค้ าได้ งา่ ยๆ จนธุรกิจเราก็ดีขึ ้นอย่าง
แตกต่าง ท�าให้ เราสามารถเป็ นประธานกองกฐิ น
ได้ มากกว่า 1 M ทุกปี และมาปี นี ้ก็ได้ ปิดกองไป

เรี ยบร้ อยแล้ วที่ 4 M ครับ
หลวงพ่อครับ...ทุกวันนี ้ทางครอบครัวผม ต้ อง
กราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุด ที่มีบญ
ุ
ใหญ่มาให้ พวกเราท�าตลอด เพราะในช่วงที่ผม
เจอวิกฤตผมก็ลองแก้ ปัญหาชีวิตมาด้ วยตัวเองทุก
วิถีทาง..แต่ก็แก้ ไม่ได้ แถมยิ่งแก้ ก็ยิ่งเป็ นการเพิ่ม
ปั ญหา แต่พอผมและครอบครัวรวมพลังฮึดสู้ จับ
มือกันทุม่ เป็ นประธานกองกฐิ น ท�าให้ ผมพบช่อง
ทางรวยแบบเหนือความคาดหมายเลยครับ
สุด ท้ า ยนี .้ .ผมก็ ข อเป็ นก� า ลัง ใจให้ ทุก คนใน
โลกใบนี ้รวยกันอย่างจริ งจังสักทีครับ แล้ วก็มาเป็ น
ประธานกองกฐิ นดัวยกัน เพราะบุญนี ้เป็ นบุญใหญ่
ที่ จ ะช่ ว ยให้ ทุก ท่ า นพลิ ก วิ ก ฤตของชี วิ ต ได้ อ ย่ า ง
เหลือเชื่อเลยครับ

มีบุญ เป็ นฉากหลัง
.........

ทุกอย่างก็เป็ นเรื่ องของบุญ นัน่ แหละ
บางครัง้ ก็ได้ มาอย่างง่าย ๆ บางครัง้ ก็ต้องหนึง่ สมองสองมือ เป็ นต้ น
แต่ทกุ อย่างมีบญ
ุ เป็ นฉากหลังที่คอยเป็ นเครื่ องสนับสนุน
ให้ เราประสบความส�าเร็ จในชีวิต
ในธุรกิจการงาน ในการศึกษา
เล่าเรี ยน ปราศจากอุปสรรคต่าง ๆ หรื อมีอปุ สรรคน้ อย เป็ นต้ น
.........
ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่
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คําสอนคุณยายภาษาอังกฤษ :ไมเปนสาระไมพด
ู
บทความภาษาอังกฤษสัน� ๆ จากคําสอนยาย (จากหนังสือ : "คําสอนยาย”)

ไม่เป็นสาระไม่พูด
No Nonsense Spoken
Nonsensical subjects such as matters
dealing with
sensual desires will never pass my lips.
I would be embarrassed to talk about them.
When I was young,
I was even more embarrassed, but now
as an old woman,
I feel more liberty to talk about it.
Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai's TeachingsWisdom from an Enlightened Mind”
24 June 2523 B.E.

ไม่เป็นสาระไม่พูด
เรื่ องบางเรื่ องที่ไม่เป็ นสาระ เช่น เรื่ องกาม
ยายไม่เคยพูดเลย และอายที่จะพูดด้ วย
ยิ่งเมื่อยายเป็ นสาวยิ่งอายมาก
มาเดี�ยวนี ้ยายแก่มากแล้ ว
บางเรื่ องจึงกล้ าพูด
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "ค�าสอนยาย”
24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2523
บทความภาษาอังกฤษ แปลโดย DTC Center
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คําสอนคุณยายภาษาอังกฤษ :

อายุนอ ยไมเปนไร ขอใหบญ
ุ เยอะ
บทความภาษาอังกฤษสัน� ๆ จากคําสอนยาย (จากหนังสือ : "คําสอนยาย”)

อายุน้อยไม่เป็นไร ขอให้บุญเยอะ
Youth Is Not A Factor If You Have Merit
A layperson asked me for advice on how to
handle a situation where he had to
supervise an office where many people
working under him
were older and have worked there longer
than he had.

สาธุชนท่านหนึง่ มากราบขอให้ คณ
ุ ยายช่วย
เพราะต้ องไปท�างานที่แห่งใหม่
ซึง่ มีหน้ าที่ต้องเป็ นหัวหน้ า (ดูแล ปกครอง)
คนเก่าที่มีอายุมากกว่า

I replied that there is no need to worry. It
doesn’t matter if you
have fewer years of seniority than they do; it
only matters that you have
more merit. It is merit, not age that is a factor.
We are the results of our merit.
If we have more merit, we become the
leader. Merit is the determining factor.

คุณยายสอนว่ า
ไม่ต้องกลัว
อายุน้อยไม่เป็ นไร
ขอให้ บญ
ุ เยอะก็แล้ วกัน
บุญเป็ นคนคุม (บริ หาร ดูแลปกครอง) ไม่ใช่อายุ
ตัวเราเป็ นหุน่ บุญเป็ นคนท�า
ถ้ าบุญเรามากก็เป็ นหัวหน้ าในที่นนั ้
บุญเป็ นผู้ควบคุม

Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai's TeachingsWisdom from an Enlightened Mind”
23 September 2534 B.E.

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "ค�าสอนยาย”
23 กันยายน พ.ศ. 2534
บทความภาษาอังกฤษ แปลโดย DTC Center๓๕

อายุน้อยไม่ เป็ นไร ขอให้ บุญเยอะ
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คําสอนคุณยายภาษาอังกฤษ : สําคัญที่ปจจุปน
บทความภาษาอังกฤษสัน� ๆ จากคําสอนยาย (จากหนังสือ : "คําสอนยาย”)

ส�าคัญที่ปจจุบัน

It’s The Present That Counts
It’s The Present That Counts

สําคัญที�ปัจจุบนั

A boy came to me once and asked: “What
was I, who was I in my past life?”

เด็กชายคนหนึง่ มากราบเรี ยนถามคุณยายว่า
ชาติก่อน เขาเคยเกิดเป็ นใคร เป็ นอะไรมาก่อน
คุณยายตอบว่า

I told him: “Put aside curiosities about your
past lives. What matters is your life here and
now. What have you done for yourself in this
life that will save you?”
Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai's TeachingsWisdom from an Enlightened Mind”
10 March 2534 B.E.

เรื่ องชาติก่อนจะเป็ นยังไง
เอาไว้ ก่อน
ส�าคัญอยูท่ ี่ตวั คุณในปั จจุบนั
จะท�าอะไรให้ กบั ตัวเอง
เอาตัวเองให้ รอด
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "ค�าสอนยาย”
10 มีนาคม พ.ศ. 2534
บทความภาษาอังกฤษ แปลโดย DTC Center
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นิตยสาร

Dhamma TIME
ประจ�าเดือน ตุลาคม

ธรรมะสอนใจ : เสนหย าแฝด
โดย : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

ก็จะไปหมกมุน่ กับสิง่ เหล่านี ้ แล้ วท�าให้ เหินห่าง
จาก พระรัตนตรัย เสียดายโอกาส พลาดโอกาส
ไปเลย เพราะฉะนันเราเองอย่
้
าไปยุง่ กับเรื่ องพวก
นี ้ ทุกเรื่ องเลย ไม่วา่ จะเป็ นเสน่ห์ยาแฝดเอย อยูย่ ง
คงกระพันเอย พวกคาถาอาคมทังหลายไม่
้
เอาเลย
เรามีพระรั ตยตัรยเป็ นที่พึ่งจึงจะถูกต้ องตามหลัก
ชาวพุทธ
ค�าถาม : สงสัยว่าเพื่อนจะ
โดนยาเสน่ห์จากผู้หญิง
คนหนึง่ จะมีวิธีแก้ ไหมคะ วิบากกรรมของเขาเกิด
จากอะไร แล้ วคนที่ท�าเสน่ห์ยาแฝดจะได้ รับผล
กรรมอย่างไรบ้ างคะ ?
พระอาจารย์ : คุณโยม คนอื่นเขาจะท�าเสน่ห์
ยาแฝดหรื อเปล่าเราอย่าเพิ่งไปพะวงเลย เอาเป็ น
ว่าตัวของเราควรท�าอย่างไรมากกว่า บางทีหลายๆ
กรณีไม่ได้ เกิดจากเสน่ห์ยาแฝดหรอก แต่เกิดจาก
ใจไปหมกมุน่ คิดถึง ลุม่ หลงเขาจนกระทัง่ หัวปั ก
หัวป� า เหมือนเด็กวัยรุ่นบางทีพอรักครัง้ แรกแล้ วจะ
เป็ นจะตายให้ ได้ บางคนตัดใจไม่ได้ โดดตึกตายก็มี
มันไม่ใช่เสน่ห์ยาแฝดหรอก แต่เป็ นเรื่ องของกิเลส
ในใจ ถ้ ากรณีอย่างนี ้ควรจะต้ องชวนเพื่อนเข้ าวัด
แล้ วไปฟั งพระท่านเจริ ญพระพุทธมนต์ หากจะมี
เสน่ห์ยาแฝดอะไรมันจะได้ คลายหายไปท้ งหมด
และถึงแม้ ไม่ได้ มีเสน่ห์ยาแฝดใจเขาเองก็จะ
ผ่องแผ้ วขึ ้น แล้ วให้ มีโอกาสท�าสมาธิด้วย สร้ าง
บุญสร้ างกุศลด้ วย ให้ หา่ งๆ ออกมาสักหน่อย ยิ่ง
ถ้ าเกิดฤดูร้อนได้ มาบวชเรี ยนด้ วยแล้ วจะดีมากๆ
เลย ส่วนคนที่ท�าเสน่ห์ยาแฝดหรื อไปเล่นพวก ไสย
เวทย์ทงหลาย
ั้
พวกขลังๆ ทังหลาย
้
ผลคือท�าให้ ใจ
ผูกพันกับสิง่ เหล่านี ้ ภพต่อไปถ้ าไปเกิดเป็ นมุนษย์

ข้ อมูลจาก https://www.facebook.com/
ThanavuddhoStory

"อุเบกขา" ไมไดแปลวา นิง่ เฉย
เพียงอยางเดียว.
แตถา จะใหลกึ ไปกวานัน้
หลวงพอบอกใหดู
"ตองไมผดิ ศีล ไมผดิ ธรรม
จิต ตองเปนประภัสสร"
คือ ใจเรา ตองใส สวาง
ใหไดตลอดเวลา ถาตัวเราไป
ทําอะไร ไปรับฟงอะไร
แลวใจของเราเริม่ ไมใส สวาง
ตอง "หยุดในการกระทํานัน้ ๆ ทันที"
เขาเลยเรียก "ใจ" ตรงจุดนี้ วา "อุเบกขา"
.................
(โอวาทพระเทพญาณมหามุนี)
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ติ ดต่อสอบถามโทร.02-831-1774
www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
www.kalyanamitra.org

