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วัดพระธรรมกายออสเตรียจัดพิธที อดกฐินสามัคคี
ข่าว DMC NEWS ประจ�ำวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วัดพระธรรมกายออสเตรี ย ได้ จดั
พิธีทอดกฐิ นสามัคคีประจ�ำปี 2557
โดยได้ มีศรัทธาสาธุชนมาร่ วมกันทอดกฐิ นสามัคคีเพื่อซื ้อวัดเป็ นจ�ำนวนมาก
โดยมีกลั ยาณมิตรอ้ อย ทองนอก เป็ น
ประธานเอกในการทอดกฐิ นครัง้ นี ้ พิธี
เริ่ มด้ วยประธานคณะกฐิ นพร้ อมด้ วย
คณะเจ้ าภาพตังริ้ ว้ ขบวนอัญเชิญเดิน
เข้ าสูศ่ นู ย์กลางพิธี อย่างสงบเสงี่ยม
สง่างาม น�ำมาซึง่ ความปลื ้มปี ติเบิก
บานในบุญเป็ นอย่างยิ่ง ทังแก่
้ ประธาน
ทอดกฐิ นและศรั ทธาสาธุชนผู้มาร่ วม
งาน และภายในงานปี นี ้ยังได้ รับเกียรติ
จากท่านรองผู้ว่าประจ�ำอ�ำเภอมาเป็ น
เกียรติกล่าวปราศรัยกับศรัทธาสาธุชน
ที่มาภายในงานด้ วย เป็ นการสร้ าง
ก� ำลังใจให้ กับเหล่านักสร้ างบารมี ให้
ยิ่งๆ ขึ ้นไปอีกด้ วย นอกจากนี ้ทุกท่าน
ยังได้ ร่วมกันท�ำทาน ด้ วยการตักบาตร
แด่พระภิกษุสงฆ์อีกด้ วย

วัดพระธรรมกายออสเตรี ยจัดพิธีทอดกฐิ นสามัคคี
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ร่วมจัดพิมพ์ปฏิทนิ บุญปีใหม่ 2558
ข่าวบุญต้ อนรับปี พุทธศักราช 2558

เชิญทุกท่านร่วมสร้ างความใส ส่งความสุข
ด้ วยการเป็ นเจ้ าภาพจัดพิมพ์ปฏิทินบุญปี ใหม่วดั
พระธรรมกายประจ�ำปี พุทธศักราช 2558 มอบแก่
สาธุชนทังศู
้ นย์สาขาภายในและต่างประเทศ
ตลอดเส้ นทางธุดงค์ธรรมชัย ปี ที่ 4

**หมดเขตส่งชื่อจารึกในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 สอบถามรายละเอียดได้ ที่ เจ้ าหน้ าที่
กองรับบริ จาค หรื อผู้ประสานงานภาคที่ทา่ นสังกัด
โทรศัพท์ 086-990-2426, 086-771-2268
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พลิกชีวติ ด้วยบุญกฐิน

ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน ตอน...หัวใจซูซ่า เพราะเป็ นประธานกองกฐินครัง้ แรก!!!
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกชื่อ ชนิดา เลิศวิสทุ ธินนั ท์ ส่วน
ดาร์ ลิ ้งค์ของลูกชื่อ ชัยพร ปั น้ งามวงศ์
เป็ นเจ้ าของธุรกิจแฟรน-ไชส์ร้านกาแฟ
ชื่อ “ยกนิ ้วกาแฟถุงกระดาษ” ค่ะ
้ อายุ
หลวงพ่อคะ..ลูกเข้ าวัดตังแต่
14 ขวบ มาอบรมมัชฌิมธรรมทายาท
หญิงในปี 2541 โดยมี คุณพ่อบุญส่ง
เป็ นกัลยาณมิตรให้ คะ่ ซึง่ ในสภาพลูก
ในตอนนัน้ ก็ จัด อยู่ใ นกลุ่ม คนมี ฐ านะ
นะคะ แต่ฐานะที่วา่ ก็คือ ฐานะยากจน
เพราะที่บ้านขายอาหารตามสัง่ มีรายได้ ในระดับ
ชักหน้ าไม่ถงึ หลัง จนไม่มีเงินเก็บกันเลย ด้ วยเหตุ
นี ้เอง พอลูกเรี ยนจบจึงต้ องตะลอนๆไปสมัครเป็ น
สาวโรงงาน ในต�ำแหน่งฝ่ ายบุคคล ซึง่ ยอมรับว่า
งานหนักมากจนไม่มีเวลามาวัดเลยค่ะ และถ้ าจะ
ขอลามาวัด ก็ต้องโดนเม้ าท์จากเพื่อนร่วมงานและ
โดนหัวหน้ าว่าอีก
ด้ วยเหตุนี ้เองค่ะ..ลูกจึงตัดสินใจลาออก ไป
สู้ชีวิตเอาดาบหน้ า โดยมาขายชาไข่มกุ และท�ำ
ขนมปั งอบกรอบไปฝากตามร้ านต่างๆขาย แต่พอ
มีรายได้ เข้ ามาบ้ าง แม้ จะน้ อยนิดสักเพียงไร ลูก
ก็ ตัด ใจแบ่ง รายได้ ส่ว นหนึ่ง มาเป็ นประธานกอง
กฐิ นในระดับหมื่นทุกครัง้ และพอท�ำแล้ วก็ไม่ลืม
อธิ ษ ฐานขอหลวงปู่ ว่ า ..ให้ ลูก ค้ า มากิ น แล้ ว เกิ ด
อาการอินในรสชาติ ซาบซ่านในหัวใจ กลับมาซื ้อ
แล้ วซื ้อเล่าเฝ้าแต่ซื ้อไปกินใหม่ ซึง่ พออธิษฐานอยู่
ไม่นานก็เกิดเรื่ องขึ ้นจริ งๆค่ะ คือ ลูกค้ ากลับมาซื ้อ
จนลูกขายดีแบบเหลือเชื่อ จนมีเงินมาเช่าร้ านแห่ง
๖

กัลฯ ชลิดา เลิศวิสทุ ธินนั ท์ และคูบ่ ญ
ุ คูบ่ ารมี
ชื่อ ชัยพร ปั น้ งามวงศ์

ใหม่ เพื่อเปิ ดขายกาแฟในเดือนเมษายน 2556
นี ้เองค่ะ และระหว่างที่เปิ ดร้ านใหม่นี่เอง ลูกก็
อธิ ษฐานขอหลวงปู่ อีกว่า..ลูกอยากเป็ นประธาน
กองกฐิ น และหลังจากนันเอง
้ ก็เกิดเรื่ องขึ ้นอีกแล้ ว
ค่ะ คือ จูๆ่ มีรายการทีวีมาขอถ่ายท�ำสูตรกาแฟ
แสนอร่อยของลูก จนกาแฟยกนิ ้วของลูกกลายเป็ น
Talk of The Town จนมีแฟนคลับมาขอเรี ยนสูตร
และซื ้อกาแฟไปกินกันตรึมเลยค่ะ
จนช่วงนันมี
้ รายได้ เข้ ามากในระดับสามารถซื ้อ
ตึกเป็ นของตัวเองได้ 5 คูหา เพื่อท�ำเป็ นร้ านแห่ง
ใหม่แถวถนนพระราม 2 ซึง่ จุดนี ้เอง เป็ นการผัน
ธุรกิจจากร้ านกาแฟเล็กๆ มาเป็ นธุรกิจแฟรน์ไชส์
อย่างเต็มตัว จึงเป็ นเหตุให้ กิจการดีขึ ้นแบบก้ าว
กระโดด จนกระทัง่ เดือนตุลาคมปี 2556 ลูกมีเงิน
เป็ นประธานกองกฐิ น 2 S แรกเป็ นอัศจรรย์ และ
ด้ วยอานุภาพบุญทอดกฐิ นนี ้เองค่ะ ธุรกิจแฟรน์-
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ร้ านกาแฟ

ไชส์ที่เพิ่งจะเริ่ มต้ น เกิดแตกดอกออกผลจนมียอด
แฟรน์ไชส์มากไปถึง 1,030 สาขา แถมยังโกอินเตอร์
ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้ านอีกด้ วย ท�ำให้ รายได้
พุง่ ปรี๊ ดมีเงินเข้ ามามากกว่า 2 M ต่อเดือน
จนท�ำให้ ปี 2557 นี ้ เป็ นปี ที่ลกู แฮปปี ฮ้ ิปโป้
ที่สดุ เพราะสามารถเป็ นประธานกองกฐิ นในระดับ
M ครัง้ แรกในชีวิต จนลูกปลื ้มมากที่สดุ ในโลกเลย
ค่ะ ซึง่ เรื่ องนี ้ถือว่าไม่ธรรมดา เพราะย้ อนไปเมื่อ 16
ปี ก่อน ตอนเริ่ มเข้ าวัดลูกยังเป็ นเด็กจนๆ ตัวกระเปี๊ ยก ซึง่ ลูกและคุณพ่อก็ได้ แต่ใฝ่ ฝั นว่าอยากจะ
ท�ำบุญ M กับเขามาก แต่ก็ไม่มีเงิน จึงท�ำได้ ดีที่สดุ ก็
แค่เอาแรงงานมาแลกเพื่อช่วยงานพระศาสนา โดย
มาสมัครเป็ นอาสาสมัครแผนกรั กษาบรรยากาศ
แต่ปัจจุบนั ได้ กลายเป็ นเจ้ าของธุรกิจแฟรน์ไชส์ที่มี
ยอดคนสนใจเข้ ามาดูในเว็บไซด์มากถึง 2 แสนกว่า
คน อีกทังยั
้ งขยายตัวไปถึง 1,030 สาขา ซึง่ ทังหมด
้
ทังมวลนี
้
้ เกิดจากบุญกฐิ นและบุญจากการที่ลกู
ตังใจอยากจะเป็
้
นประธานกองระดับ M ให้ ได้ สกั
ครัง้ หนึง่ ในชีวิตจริ งๆ ภาพที่ 4 และที่ส�ำคัญเวลา

คุณพ่อบุญส่ง ผู้เป็ นกัลยาณมิตร

เกิดปั ญหาอะไรก็จะอธิษฐานขอหลวงปู่ และนึกถึง
บุญช่วยทุกครัง้ ค่ะ
หลวงพ่ อ ค่ ะ ..เรื่ อ งของลูก สอนให้ ร้ ู ว่ า ..ถ้ า
อยากรวย ต้ องอยากเป็ นประธานกองกฐิ นก่อนค่ะ
เพราะถ้ าคิดอย่างนี ้ใจจะเป็ นบุญ และการท�ำธุรกิจ
ของเราจะเป็ นไปแบบมีเป้าหมาย และระหว่างท�ำ
๗
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ธุรกิจก็ต้องท�ำบุญกฐิ นอย่างสุดก�ำลังไปด้ วย ซึง่ ถ้ า
ท�ำอย่างนี ้ ก็จะเป็ นประธานกองส�ำเร็จเป็ นอัศจรรย์
ง่ายๆ ค่ะ และที่ท�ำให้ ลกู ปลื ้มมากๆ ก็คือ ปี นี ้ท�ำบุญ
ทอดกฐิ นแล้ วยังได้ จารึ กชื่อในอาคารพระผู้ปราบ

ถวายกฐิ น M แรกของชีวิต

มารด้ วยค่ะ สุดท้ ายนี ้ลูกกราบขอพรจากหลวงพ่อ
ด้ วยนะคะ

สิ่งที่พญามารกลัว

เราต้ องรู้วา่ พญามารกลัวอะไร

พญามารกลัวกายมนุษย์ ท่ ไี ม่ ตดิ ข้ องในอะไรเลย

กลัวกายมนุษย์ที่เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกับผู้ร้ ูภายใน
กลัวความสุข กลัวความบริ สทุ ธิ์ นี ้เป็ นสิง่ ที่พญามารกลัว
เขาถึงท�ำอะไรต่าง ๆ มาให้ เราติด ติดในเรื่ องราวต่าง ๆ
ดังนัน้ ให้ ลกู ท�ำนิ่ง ๆ เฉย ๆ ให้ เราเป็ นทางผ่าน เหมือนท่อน� ้ำ
ให้ เป็ นทางผ่านของดวง ขององค์พระธรรมกาย
(คุณครูไม่ใหญ่)
๘
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ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน ตอน...เคยแอนตีวั้ ด...ก็เป็ นประธานกองกฐินได้ !!!
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงครับ
ผมชื่อ ประเสริ ฐ ส่วนคูบ่ ญ
ุ คูบ่ ารมีของผมชื่อ
พิมประไพ แก้ วใส เราทังสองเป็
้
นหุ้นส่วนใหญ่ของ
ห้ างหุ้นส่วนจ�ำกัด น� ้ำดื่มแก้ วใส จ.ระยอง ครับ
ในอดีตผมไม่ชอบวัด เพราะดูแต่สื่อสีด�ำที่ยิ่ง
ดูยิ่งช� ้ำระก�ำใจ อีกทังสื
้ ่อนี ้..ก็ให้ ข้อมูลลบเกี่ยวกับ
วัดมาโดยตลอด ด้ วยเหตุนี ้พอ คุณนุ้ย มาชวนเข้ า
วัด ผมจึงยอมไปวัดแบบไม่เต็มใจ แถมเมาเหล้ า
เข้ าวัดหลายครัง้ แต่พอมาวัดบ่อยเข้ า ก็เลยเข้ าใจ
ธรรมะ เข้ าใจบุญ และเห็นด้ วยตัวเองว่าวัดไม่
เหมือนข่าวที่เขาว่าไว้ เลย จากนันผมจึ
้
งหักดิบเลิก
เหล้ าไปเลยครับ แต่หลวงพ่อครับ...สงสัยจะเป็ น
เพราะกรรมที่ผมเคยแอนตี ้วัดมาก่อน คือ แม้ ผมจะ
เข้ าวัดเต็มตัวแล้ ว แต่ก็มีปัญหาใหญ่ตามมา เพราะ
เกิดกระแสต่อต้ านจากเพื่อนร่ วมงานและหัวหน้ า
งานในบริ ษัทที่ผมเป็ นลูกจ้ างเขาอยู่ ถึงขนาดเรี ยก
ผมไปขูเ่ ลยว่า..หากผมยังเข้ าวัดนี ้ จะลดต�ำแหน่ง
ลดเงินเดือน และสุดท้ ายเขาก็ท�ำจริ งๆ ท�ำจนปี
2544 ผมย�่ำแย่ถงึ ขนาดไม่มีเงินจ่ายค่าผ่อนบ้ าน
ผ่อนรถ แถมค่าเทอมลูกก็ไม่มี หนี ้สินเก่าก็ยงั ท่วม
หัวอีกล้ านกว่าบาท และที่แย่หนัก คือ ลูกสาวที่
ก�ำลังป่ วยหนัก ผมผู้เป็ นพ่อแท้ ๆกลับไม่มีเงินรักษา
จนในที่สดุ เขาก็ต้องตายจากผมไป จนผมเครี ยด..
นอนก่ายหน้ าผาก ผมคิดว่า..ขืนเราท�ำงานบริ ษัท
ต่อไป ยังไงก็ไม่มีทางรวย แถมต้ องเป็ นลูกน้ องเขา
ทังชาติ
้
ด้ วยเหตุนี ้...ผมจึงตัดสินใจว่าอย่างนี ้ต้ อง
ลาออก แล้ วมาท�ำธุรกิจส่วนตัว คือ ขายเฉาก๊ วย
ครับ แต่ขายไปก็เก็บตังค์มาทอดกฐิ นไป โดยไม่
เคยตกบุญนี ้เลย เพราะเชื่อว่าบุญนี ้จะมาพลิกชีวิต
เราได้ และที่สำ� คัญก็จะอธิษฐานก�ำกับทุกครัง้ ด้ วย

กัลฯ ประเสริ ฐ และกัลฯ พิมประไพ แก้ วใส คูบ่ ญ
ุ คูบ่ ารมี

ว่า..ให้ เจอช่องทางรวย
จนกระทัง่ ปี 2550 ช่องทางรวยก็มาปรากฏ
ตรงหน้ าครับ เนื่องจากภรรยาผมมาเจอบ่อน� ้ำหน้ า
บ้ านผมเอง จึงปิ๊ งไอเดียขึ ้นมาว่า..จะผันตัวมาท�ำ
ธุรกิจน� ้ำดื่มขาย และสุดท้ ายก็ก้ เู งินล้ านกว่าบาท
มาลงทุน แต่พอท�ำใหม่ๆ กิจการกลับแย่หนักกว่า
การขายเฉาก๊ วยอีกครับ จนผมตัดสินใจกับภรรยา
ว่า..งันทอดกฐิ
้
นปี 2554 เราจะทุม่ สุดตัวแบบสุดๆ
ไปเลย ทังๆที
้ ่เรายังติดหนี ้อยู่ โดยเป็ นประธานกอง
ไปที่ 1 S แล้ วอธิษฐานให้ รวยเหลือเชื่อ และในที่สดุ
ปาฏิหาริ ย์ก็เกิดกับผมจริ งๆครับ คืออยูๆ่ ก็มีออเดอร์
น�ำ้ ดื่มเข้ ามาวันละหมื่นกว่าลิตรแบบพรวดพราด
จนโรงงานของเราผลิตไม่ทนั แต่เนื่องจากเราไม่มี
เงินลงทุนซื ้อเครื่ องจักรเพิ่ม ด้ วยเหตุนี ้เราจึงนึกถึง
บุญจากการเป็ นประธานกองกฐิ น และอธิษฐาน
ขอหลวงปู่ ให้ ทา่ นช่วย พออธิษฐานไปอธิษฐานมา
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๙

ผมก็ต้องตะลึง เพราะธนาคารยอมอนุมตั เิ งินกู้ให้
ซื ้อเครื่ องจักรเพิ่ม พร้ อมกับการขยายโรงงาน และ
นับจากนัน้ ชีวิตพวกเราก็พลิกเลยครับ คือ ธุรกิจ
ก้ าวกระโดดไปอีกระดับ ดีกว่าการขายเฉาก๊ วย
หลายเท่า จนปั จจุบนั เราผลิตน� ้ำดื่มได้ มากถึงวัน
ละเกือบ 5 หมื่นขวด และเพิ่มคนงานจาก 3 คนเป็ น
30 คน และล่าสุดปี นี ้...พอใกล้ ถงึ วันทอดกฐิ น หลัง
จากที่ ผ มรั บ ผ้ า กฐิ น จากการเป็ นประธานกองไป
อธิษฐานที่บ้าน ก็ปรากฏว่า..มีโรงเรี ยนใหญ่ที่สดุ
ใน จ.ระยอง ติดต่อเข้ ามาสัง่ ออร์ เดอร์ น� ้ำดื่มล็อต
ใหญ่ ท�ำให้ มีรายได้ เข้ ามาอย่างเหลือเชื่อ จนเรามี

เงินมาปิ ดกองกฐิ นได้ 1 M ส�ำเร็ จเป็ นอัศจรรย์เลย
ครับ
สุดท้ ายนี ้ ผมก็อยากชวนทุกท่านมาเป็ นประธาน
กองกฐิ นกันนะครับ เพราะบุญนี ้จะมาเปลี่ยนวิกฤต
ในชีวิตให้ เป็ นโอกาส และพลิกชีวิตจากลูกจ้ าง ให้
มาเป็ นเจ้ าของกิจการตัวจริ งแบบผมไงครับ และที่
ส�ำคัญผมก็อยากให้ ทกุ ท่านได้ มีโอกาสได้ จารึ กชื่อ
ในอาคารพระผู้ปราบมาร เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ตวั
เอง และวงศ์ตระกูลครับ

มอบก�ำลังใจ...ส่งความรัก

และความห่วงใย ผ่านทาง e-card

กับ www.dmc.tv มีให้คณ
ุ เลือกหลายแบบหลากสไตล์
อีการ์ดธรรมะ อีการ์ดค�ำคม อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ด
ให้กำ� ลังใจ อีการ์ดวันส�ำคัญและอืน่ ๆ อีกมากมาย
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นิตยสาร

Dhamma TIME

พลิกชีวติ ด้วยบุญกฐิน

ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน ตอน...ยอดขายรุ่ง..เพราะเป็ นประธานกองกฐิน!!!
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกชื่อ พัณณ์ชิตา ภัครกุลโชติ
ส่วนสามีของลูกชื่อ ปิ ยะ ตังพงษ์
้
เป็ น
เจ้ าของบริ ษัท ท็อปเทค เวิร์ล จ�ำกัด
และบริ ษัท บีบี สตีล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จ�ำกัด ค่ะ
หลวงพ่ อ คะ...ลูก เป็ นคนหนึ่ ง ที่
อยากเป็ นประธานกองกฐิ นให้ ได้ สกั ครัง้
หนึง่ ในชีวิตค่ะ เพราะลูกรู้สกึ ว่า..บุญนี ้
เป็ นบุญใหญ่ที่พิเศษมาก พิเศษถึงขันที
้ ่
จะบันดาลความส�ำเร็ จแบบพิเศษๆ เข้ า
มาสูช่ ีวิตเราได้ แบบเหลือเชื่อ ดังที่ลกู
ประสบในปี 2555 ทังๆ
้ ที่ปีนัน..เป็
้ นปี ที่
เศรษฐกิจแย่ ท�ำให้ ธรุ กิจลูกขาดสภาพ
คล่องมาก แต่ลกู ก็ไม่ร้ ูเป็ นอะไร คือ ทังๆ
้
ที่เงินไม่มี แต่ลกู อยากเป็ นประธานกองกฐิ นเหลือ
เกิน ด้ วยเหตุนี ้...ลูกจึงตังผั
้ งอธิษฐานจิตว่า ขอให้
ความปรารถนานันสั
้ มฤทธิผล ซึง่ ไม่นานต่อมาสามี
ก็เกิดอะเลิร์ทอะไรขึ ้นมาก็ไม่ทราบ มายก บริ ษัทให้
หนึง่ บริ ษัท ให้ ลกู ดูแลเป็ นอัศจรรย์คะ่ และพอลูก
มาบริ หารก็มีรายได้ เข้ าบริ ษัทถึง 2 M ภายในไม่กี่
เดือน จนในที่สดุ ก็มีเงินมาปิ ดกอง M ส�ำเร็จจริ งๆ
ค่ะ
แต่เรื่ องยังไม่จบแค่นนน่
ั ้ ะสิคะ...เพราะพอปิ ด
กองไปได้ ไม่กี่สปั ดาห์ ผู้บริ หารบริ ษัทมือใหม่อย่าง
ลูกก็มีออร์ เดอร์ เข้ ามา 10 M อย่างเหลือเชื่อ เรี ยก
ว่าสวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจแบบพลิกโผเลยค่ะ
เพราะปกติเดือนนี ้ของทุกปี จะเป็ นช่วงโลว์ซีซนั่ คือ
ถ้ ามีออร์ เดอร์ เข้ าถึงแสนบาทก็ถือว่าเก่งสุดขีดแล้ ว

กัลฯ พัณณ์ชิตา ภัครกุลโชติ และกัลฯ ปิ ยะ ตังพงษ์
้
คูบ่ ญ
ุ
คูบ่ ารมี

ค่ะ แต่เรื่ องตื่นเต้ นที่เกิดกับลูก ก็ยงั ไม่ยตุ เิ พียงแค่นี ้
นะคะ เพราะภายใน 3 เดือนนันเอง
้ มียอดออร์ เดอร์
เข้ ามาเพิ่มอีก รวมแล้ ว 30 กว่า M เป็ นประวัตกิ ารณ์
เลยค่ะ
และต่อจากนัน..บุ
้ ญจากการเป็ นประธานกอง
กฐิ น ก็ยงั ส่งผลต่อเนื่องอย่างรุนแรงอีกแบบติดๆ
มาจนถึงปี 2556 คือ จากเดิมลูกได้ ยื่นเรื่ องขอเงิน
โอดีกบั ธนาคารแห่งหนึง่ เพื่อเอามาไว้ ขยายธุรกิจ
ซึง่ เขาจะอนุมตั เิ งินให้ ลกู แค่ 1.5 M เท่านันเอง
้
ค่ะ แต่พอลูกเป็ นประธานกองกฐิ นไปแล้ ว จึงลอง
เปลี่ยนไปโอดีกบั ธนาคารแห่งใหม่ ปรากฏว่า..เขา
๑๑
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อนุมตั วิ งเงินให้ ลกู โอดีมากถึง 18.5 M อย่างเหลือ
เชื่อ และพอมาถึงปี นี ้..พอถึงบุญกฐิ นที่ลกู รอคอย
เพราะลูก ยัง คงติ ด อกติ ด ใจกับ การเป็ นประธาน
กองกฐิ นแบบไม่เสื่อมคลาย แม้ เศรษฐกิจจะแย่
มากกว่าเก่าลงไปอีก แต่ลกู ก็ตดั ใจเอาเงินส่วนตัว
และเงินหมุนในธุรกิจมาปิ ดกองทันทีแบบไม่รีรอที่
1 M ค่ะ เพราะคิดว่า..ถ้ าลูกไม่รีบเอาเงินมาท�ำบุญ
เงินก็ต้องหมดไปทางอื่นอย่างรวดเร็วอยูด่ ี ดังนัน้
ยิ่งเศรษฐกิจแย่เท่าไร ลูกก็ต้องสู้ด้วยบุญมากขึ ้น
เท่านันค่
้ ะ

สุดท้ ายนี ้ ลูกก็อยากชวนทุกคนให้ มาเป็ น
ประธานกองกฐิ นกันเถิดนะคะ ซึง่ ก็ใกล้ ถงึ วันทอดกฐิ นเต็มทีแล้ ว และที่สำ� คัญลูกอยากให้ ทกุ คนมา
เป็ นบุคคลในประวัติศาสตร์ มีชื่อจารึกในห้ องสวดมนต์ ในอาคารพระผู้ปราบมารกันค่ะและท้ ายที่สดุ
จริ งๆ ลูกกราบขอพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ด้ วยค่ะ

๑๒
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นิตยสาร

Dhamma TIME

พลิกชีวติ ด้วยบุญกฐิน

ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน ตอน...ท�ำกฐินทุกวัน..มีเงินสดๆ เข้ าร้ านเยอะทุกวัน!!!
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกชื่อ เพียงเพ็ญ เพาะบุญ ส่วนสามี
ที่แสนดีของลูกชื่อ อุไร เพาะบุญ เราทังสอง
้
ท�ำอาชีพแปรรูปเนื ้อสัตว์ (ที่ตายแล้ ว) ขาย
ค่ะ ซึง่ มีชื่อกิจการว่า “ก�ำไรเงิน” ค่ะ
หลวงพ่อคะ..ก่อนลูกเข้ าวัดลูกไม่รวย
เลยค่ะ เรี ยกได้ วา่ ชีวิตคูข่ องลูกเริ่ มต้ นจาก
ศูนย์จริ งๆ หน�ำซ� ้ำเราทังสองยั
้
งต้ องท�ำงาน
หนักแบบอาบเหงื่อต่างน� ้ำ จนต้ องผลัดกัน
ถามว่า..เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็ นแฟน แม้
ก่อนหน้ านันจะขายอาหารตามสั
้
ง่
ซึง่ ดู
เหมือนได้ ก�ำไรเยอะก็จริ ง แต่พอหักค่านู้นนี่
แล้ ว..ก็ไม่เหลืออะไร จนกระทัง่ ในปี 2538
ก็ มี ค นมาชวนลูก สร้ างพระธรรมกายประจ� ำ ตัว
2 องค์ ซึง่ ลูกไม่มีเงินก้ อนท�ำบุญขนาดนันหรอก
้
ค่ะ จึงใช้ วิธีทยอยบุญจนกระทัง่ ครบ และนับจาก
นันไม่
้ นานลูกก็เลิกขายอาหาร ไม่ใช่รวยแล้ วเลิก
นะคะ แต่เพราะเหนื่อยจนสภาพร่างกายสู้ไม่ไหว
จริ งๆ เหนื่อยยิ่งกว่าอาชีพแจ๋ว จึงท�ำให้ ลกู เปลี่ยน
มาท�ำอาชีพแปรรูปเนื ้อสัตว์ขาย ซึง่ แรกๆ กิจการ
แย่มากค่ะ เพราะไม่มีลกู ค้ าเลย จนกระทัง่ ลูกมา
คิดว่า..ถึงเวลาแล้ วที่เราควรจะรื อ้ ผังแห่งความยาก
ล�ำบากและผังจนออกไปเสียที โดยการตัดสินใจ
เป็ นประธานกองกฐิ น S แรกของชีวิตในปี 2545
แต่กว่าลูกจะตัดใจได้ ยากมากเลยนะคะ และ
ด้ วยความยากในการตัดความตระหนี่นี่เองค่ะ พอ
ลูกท�ำบุญไปแล้ ว ก็เกิดปี ติซาบซ่านจนน� ้ำหูน� ้ำตา
ไหล ปลื ้มยาวนานจนถึงทุกวันนี ้เลยค่ะ และนับจากนันเอง..กิ
้
จการของลูกก็พลิกเลยค่ะ คือ ดีวนั

กัลฯ เพียงเพ็ญ และคูบ่ ญ
ุ คูบ่ ารมี กัลฯ อุไร เพาะบุญ

ดีคืน เปลี่ยนจากเดิมที่ขายไม่คอ่ ยได้ กลับมีก�ำไร
พุง่ สูงขึ ้นเรื่ อยๆ จนก�ำไรมากถึงวันละ 2 หมื่นบาท
ท�ำให้ ลกู สามารถเป็ นประธานกองกฐิ นได้ มากกว่า
S ทุกปี จนกระทัง่ ถึงปี 2551 อยูๆ่ ทังแม่
้ และพี่ชาย
ของลูกเสียชีวิต ลูกก็เลยคิดว่า..อะไรๆ ก็ไม่แน่นอน
และถ้ าลูกเกิดตายไปตอนนี ้ เงินทองที่มีก็เอาไปไม่
ได้
ดังนันลู
้ กจึงทุม่ สุดก�ำลังเป็ นประธานกองกฐิ น M
แรกของชีวิตทันที และพอท�ำแล้ ว ก็เกิดเรื่ องเหลือ
เชื่อขึ ้นอีกค่ะ คือ กิจการของลูกดีขึ ้นอีก จนลูกคิด
สอนตัวเองว่า..ขนาดทอดกฐิ นปี ละครั ง้ ยังส่งผล
ให้ รวยรุ่งพุง่ แรงขนาดนี ้ ดังนันลู
้ กจะเอาเงินก�ำไร
ส่วนที่เป็ นของลูกจ�ำนวน 3 พันบาท หยอดกระปุก
ท�ำบุญกฐิ นทุกวันเลยค่ะ ซึง่ ลูกท�ำมาต่อเนื่องเกือบ
7 ปี แล้ วค่ะ และพอท�ำอย่างนี ้..ท�ำให้ กิจการของลูก
๑๓
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มีก�ำไรพุง่ อย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้ เงินสดๆ เข้ า
ร้ านถึงวันละ 4 หมื่นบาทอย่างอัศจรรย์ แถมมีเงิน
ซื ้อรถไว้ ใช้ ในกิจการเพิ่มขึ ้นเป็ น 9 คัน และมีเงินซื ้อ
รถตู้ถวายพระอาจารย์ไว้ ใช้ งานพระศาสนาในวัด
อีก 1 คันดัวยค่ะ
หลวงพ่อคะ.......
ทุกวันนี ้ลูกและคนใน
ครอบครัวมีความสุขกันมากค่ะ เพราะบุญกฐิ นแท้ ๆ
ท�ำให้ ลกู พลิกชีวิตจนมีเงินท�ำทุกบุญอย่างเหลือเชื่อ
และที่ส�ำคัญสามารถเป็ นประธานกองกฐิ นระดับ
M ได้ ทกุ ปี ส่วนปี นี ้..ลูกก็ปิดกองไปแล้ วค่ะ แต่พอ

ไปฟั งคุณอนันต์พดู ลูกก็อะเลิร์ทสุดขีด คิดว่า..เป็ น
อย่างไรเป็ นกัน เราต้ องท�ำบุญแบบสุดๆ ไปเลย
จากนันลู
้ กก็ไม่รอช้ ารี บไปรวบรวมทองค�ำมา
เปลี่ยนเป็ นเงิน และท�ำเพิ่มอีก 1 กอง รวมเป็ น 2 M
จนท�ำให้ ลกู ปลื ้มเหลือเกินค่ะ
สุดท้ ายนี ้ ลูกขอกราบขอพรจากหลวงพ่อด้ วย
ค่ะว่า..ขอให้ ลกู ได้ เป็ นประธานกองกฐิ นตลอดชีวิต
และรวยแบบถาวร ค้ าขายมีก�ำไรเงินก�ำไรทองเป็ น
อัศจรรย์คะ่

ท่านสามารถติดตามข่าวสารงานบุญธรรมะดีๆ โอวาท พระธรรมเทศนา หลักค�ำสอน พุทธสุภาษิต
ข้อคิดจากสาระธรรมที่ทุกท่านสามารถน้อมน�ำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และยังสามารถส่งต่อ
ธรรมะดีๆ ให้เพื่อนของคุณได้ตลอดเวลา ติดตามได้ที่ dmc.tv เรื่องราวดีๆ ที่ท�ำให้คุณเป็นสุขใจได้
ตลอดเวลา https://www.facebook.com/dmc072
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ประมวลภาพพิธที อดกฐินวัดพระธรรมกาย

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
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พิธีกรรมศักดิ์สทิ ธิ์ทงภาคเช้
ั้
าและภาคบ่าย
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อยูก่ บั คนทีเ่ ขาไม่ชอบ..เราต้องท�ำตัวอย่างไร?
ธรรมะสอนใจ : โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

ค�ำถาม : การอยูก่ บั คนที่เขา
ไม่ชอบเรา ต้ องท�ำตัวอย่างไรครับ ?
พระอาจารย์ : คุณโยม เป็ นเรื่ องไม่งา่ ย
ถ้ าหากจ�ำเป็ นต้ องอยูด่ ้ วยกันต้ องอดทน
ขอฝากหลักปฏิบตั เิ อาไว้ 4 ประการ
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าให้ ไว้ ได้ แก่
1. ทาน คือการให้ ให้ แสดงความมี
น� ้ำใจ โดยเริ่ มจากในใจของเราเอง
พยายามท�ำใจให้ เรารู้สกึ ไม่มีปฏิปักกับเขา
ไม่ร้ ูสกึ เป็ นลบ อคติกบั เขา เขาจะไม่ชอบเราเป็ น
เรื่ องของเขา แต่เราท�ำใจเราเองให้ กลางๆ เฉยๆ ไม่
ได้ ผกู โกรธ ไม่ได้ เกลียด ไม่ได้ ไม่ชอบหน้ า ท�ำใจ
สบายๆ แล้ วถ้ าเกิดท�ำใจให้ เริ่ มรู้สกึ ดีกบั เขานิดๆ
ยิ่งดีใหญ่ แล้ วมีอะไรก็แบ่งปั นกันไปมีน� ้ำใจเรื่ อยๆ
จากใจเรา สุดท้ ายจะสื่อถึงใจเขา
2. ปิ ยวาจา ให้ พดู ดีๆ สังเกตุน� ้ำเสียงเราเอง
ว่าอย่าไปแข็งกระด้ าง มันจะเป็ นไปเองโดยไม่ร้ ูตวั
พอรู้สกึ ว่าเขาไม่ชอบเรา เราก็เวลาจะพูดกับเขาก็
จะรู้สกึ ว่าไม่คอ่ ยชอบขึ ้นมาบ้ าง ก็เลยไปกันใหญ่
เพราะฉะนัน้ เราต้ องสังเกตุน� ้ำเสียงให้ มีความนุม่ นวล พูดจาให้ เกียรติ อย่างนี ้มันไม่เติมเชื ้อ แต่จะ
ค่อยๆ ดับไฟ
3.อัตถจริ ยา ท�ำตนเป็ นประโยชน์ ถ้ าเราเป็ น
คนที่มีประโยชน์กบั เขา
ความรู้สกึ ไม่ชอบของ
เขาจะลดลง เช่น อยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน บ้ าน
เดียวกัน อาจจะเป็ นญาติพี่น้องของฝ่ ายสามีหรื อ
ภรรยาก็ตาม เขาอาจจะไม่ชอบหน้ าเรา แต่ถ้าเกิด
เราเป็ นคนมีประโยชน์ ท�ำงานท�ำการ มีฐานะ มี

ทรัพย์สนิ หารายได้ เข้ าครอบครัวได้ เขาต้ องพึง่
เราในบางอย่าง ความรู้สกึ เกรงใจ ความรู้สกึ ดี จะ
ค่อยๆ เกิดขึ ้นมา เพราะฉะนันเราเองอย่
้
าเป็ นคนที่
ไร้ คา่ ต้ องท�ำตัวเองให้ เป็ นคนมีคา่
4. สมานัตตตา ได้ แก่ การวางตัวเหมาะสม
กับฐานะบทบาทอย่างสม�่ำเสมอ อ่อนเกินไปก็ไม่
ได้ ท�ำตัวต�่ำเกินไป เขาข่มตายเลย มันต้ องพอดีๆ
สูงเกินไปก็เป็ นที่หมัน่ ไส้ ต้ องพอดีๆ สุดท้ ายแล้ ว
ความเกรงใจจะเกิดขึ ้น ให้ ครบทัง้ 4 ข้ อ แล้ วเราจะ
คลี่คลายปั ญหาทังหมดได้
้
แน่นอน จะกลับกลาย
เป็ นคนที่เขาทังรั้ กและเกรงใจ แม้ จะใช้ เวลาบ้ าง
ก็ตาม อดทน ส�ำเร็ จแน่
ข้ อมูลจาก
https://www.facebook.com/ThanavuddhoStory
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ท�ำไม..ดื่มสุราจึงบาป?
ธรรมะสอนใจ : โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

ค�ำถาม : กระผมสงสัยเรื่ องสุราครับ
ท�ำไมเราดื่มสุราจึงบาปครับ?
พระอาจารย์ : คงจะคิดว่า เงินก็ของเรา
ปากก็ของเรา ท้ องก็ของเรา แล้ วท�ำไม
เราไปซื ้อเหล้ ามาดื่มจึงต้ องบาปด้ วย
คงจะเป็ นอย่างนันนะ
้ ไม่ได้ ไปปล้ น
ไปแย่ง ไปชิง ไปลักใครมาสักหน่อย
ไม่ได้ ท�ำให้ ใครเดือดร้ อน ท�ำไมถึงบาป
เราต้ องเข้ าใจก่อนว่า การจะบาปหรื อ
ไม่บาปมันอยูที่ใจของเรา สภาพใจ
เมื่อไหร่ใจหมองบาปก็จะเกิดขึ ้น หรื อบาป
เกิดขึ ้นท�ำให้ ใจหมองนัน่ เอง มันเนื่องกัน การดื่ม
สุรา ทันทีที่ดื่ม นัง่ ดื่มอยูค่ นเดียวบนเกาะร้ างกลาง
ทะเลก็ตาม ท่านพบว่าเมื่อสุราเข้ าปากแล้ ว มัน
ท�ำให้ ใจหมอง บาปจะไหลมาห่อหุ้ม คลุม เคลือบ
เอิบ อาบ ซึม ซาบใจ มันจึงบาป
มันไม่ได้ อยูท่ ี่วา่ ใครบัญญัติ พระพุทธเจ้ า
บัญญัติวา่ บาปมันถึงต้ องบาป ไม่ใช่นะ มันเป็ น
กระบวนการธรรมชาติ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเพียง
แต่ไปพบความจริ งตรงนี ้ เหมือนกับตัวของเราอยู่
บนเกาะร้ าง ถ้ าเกิดเราเอามีดเชือดคอฆ่าตัวตาย
ถามว่าบาปไหม ก็ชีวิตของเรา ไม่ได้ ท�ำให้ ใคร
เดือดร้ อน ตอบว่าบาป เหมือนการฆ่าคน แม้ จะฆ่า
ตัวเองก็ตาม มันไม่ใช่วา่ ท�ำให้ คนอื่นเดือดร้ อนหรื อ
ไม่เดือดร้ อน แต่มนั อยูท่ ี่ใจของเรา ใจหมองเมื่อไหร่
บาปก็เกิดขึ ้นเมื่อนัน้ สุราเมื่อดื่มแล้ วท�ำให้ สติเรา
เองขาดไป บาปอกุศลจะหุ้มห่อใจ บาปมันเกิดขึ ้น
มาตอนนี ้
ข้ อมูลจาก
https://www.facebook.com/ThanavuddhoStory
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รับรูเ้ รือ่ งโกหกแล้วช่วยปกปิด
ธรรมะสอนใจ : โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

ค�ำถาม : ดิฉนั ท�ำผิดศีล 5 เรื่ องมุสา คือไป
รับรู้เรื่ องโกหกของน้ องชายและช่วยปกปิ ด
คือน้ องชายดิฉนั คบผู้หญิง 2 คน พร้ อมกัน
ดิฉนั รู้เห็นทุกอย่างโดยที่ไม่สามารถท�ำอะไร
ได้ เลย แบบนี ้ดิฉนั จะผิดศีลหรื อเปล่าคะ ดิฉนั กลัว
เวรกรรมตามทัน แล้ ว ต้ อ งเจอเรื่ อ งแบบที่ ผ้ ูห ญิ ง
สองคนนันเจอ
้ ?
พระอาจารย์ : คุณโยม เราเองไม่ใช่วา่ ต้ องพูด
ทุกเรื่ องที่ร้ ู วาจาสุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
พระองค์ตรัสไว้ ต้ องประกอบด้ วย องค์ 5 คือ
้ นเรื่ องจริ ง ถ้ าโกหกก็จบ ใช้ ไม่ได้
1.เรื่ องนันเป็
2.เป็ นเรื องมีประโยชน์ จริ งแต่ไม่มีประโยชน์ก็
ไม่พดู
3.ต้ องพูดด้ วยจิตเมตตา ด้ วยความหวังดี
ปรารถนาดีจริ งๆ
4.พูดด้ วยค�ำพูดที่ไพเราะ เข้ าหูคนฟั ง
5.พูดถูกกาละเทศะ

ประโยชน์ รัง้ ไม่ได้ พูดไปแล้ วเขาก็ทะเลาะกัน
แตกแยกกันมากขึ ้น เราบางทีก็ได้ แต่วางอุเบกขา
พรหมวิหารธรรมถึงต้ องมี 4 ข้ อไง ไม่ใช่มีแค่เมตตา
กรุณา ต้ องมีมทุ ิตาและอุเบกขาด้ วย ถ้ าเราเองไม่
ได้ มีสว่ นในการสนับสนุน ไม่ได้ มีใจยินดีด้วยเลย
เราก็ไม่เกี่ยว เป็ นเรื่ องของคนคูก่ รณี
ข้ อมูลจาก
https://www.facebook.com/ThanavuddhoStory

ถ้ า ในกรณี นี ค้ ุณ โยมเห็ น ว่ า พูด ไปแล้ ว ไม่ มี

ความดีสากล 5 ข้อ
1. รักสะอาด - ใจสะอาด
2. รักระเบียบ - ใจสบาย
3. มีความสุ ภาพ - ใจนุ่มนวล
4. ตรงเวลา - ใจไร้ กงั วล
5. มีใจตั้งมัน่ - ใจเป็ นสมาธิ ใจรวมเป็ นหนึ่ง
๓๔
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นิตยสาร

Dhamma TIME

ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน

ถึงพระรัตนตรัยได้ไปสวรรค์
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

สร้ างสรรค์อย่างไม่ร้ ูหมดสิ ้น การนัง่ สมาธิทกุ ๆ วัน
จะท�ำให้ ใจเราสงบเยือกเย็น มีความสุขความเบิกบาน เป็ นการเพิ่มพลังชีวิตให้ กบั ตัวของเราเอง เมื่อ
ท�ำใจให้ หยุดให้ นิ่งมากเข้ าจนถูกส่วนแล้ ว จะเข้ า
ถึงพระธรรมกายที่ใสสว่าง ซึง่ เป็ นที่พงึ่ เป็ นหลัก
ประกันของชีวิตตลอดไป
มีวาระพระบาลีใน มหาปทานสูตร ว่า
“ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
ครัง้ นัน้ พระวิปัสสีพทุ ธเจ้ าผู้เสด็จหลีกออกเร้ นอยูใ่ นที่ลบั ได้ ทรงพระปริ วิตกเช่นนี ้ว่า โลกนี ้ถึงความยาก ย่อมเกิด แก่ ตาย
และเวียนตายเวียนเกิดไม่ร้ ูจบ ก็บคุ คลไม่ร้ ูชดั ถึง
อุบายเครื่ องพ้ นทุกข์ คือ ชราและมรณะ การพ้ น
ทุกข์ คือชราและมรณะนี ้ จักปรากฏแต่เมื่อไร”

การกระท�ำต่างๆ ไม่วา่ จะดีหรื อร้ ายล้ วนเป็ น
ผลมาจากความคิดทังสิ
้ ้น การกระท�ำที่ถกู ต้ องมา
จากความคิดที่ดีเป็ นกุศล การกระท�ำที่ไม่ถกู ต้ อง
มาจากความคิดที่ไม่ดี ดังนันความคิ
้
ดจึงเป็ นสิง่ ที่
ควรปรับปรุงก่อนสิง่ อื่น การปฏิบตั ธิ รรมเป็ นการ
พัฒนาความคิดให้ สมบูรณ์ขึ ้น โดยเฉพาะความ
คิดที่จะปรารภความเพียรนัง่ สมาธิ ให้ ตอ่ เนื่อง
จนกระทัง่ เข้ าถึงพระธรรมกาย
เป็ นความคิดที่
ประเสริ ฐสุด ต้ องอาศัยความต่อเนื่องความสมํ่า
เสมอและความเพียร ซึง่ เป็ นหัวใจของการปฏิบตั -ิ
ธรรม
เมื่อเราได้ ปฏิบตั ธิ รรม อย่างน้ อยที่สดุ จะส่ง
ผลให้ เกิดความคิดที่เป็ นระเบียบ มีพลังแห่งการ

พระพุทธเจ้ าของเราทุกๆ พระองค์ ในสมัยที่
ยังเป็ นพระบรมโพธิสตั ว์อยู่ ไม่วา่ จะเกิดมากี่ภพกี่
ชาติก็ตาม ล้ วนแต่แสวงหาทางพ้ นทุกข์ แสวงหา
ความบริ สทุ ธิ์กาย วาจา ใจ ด้ วยกันทังสิ
้ ้น ท่าน
พยายามที่จะช�ำระกาย วาจา ใจให้ สะอาด บริ สทุ ธิ์
ผ่องใส ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ด้ วยการให้ ทาน รักษาศีล และเจริ ญภาวนา
บ�ำเพ็ญบารมีทงั ้ ๓๐ ทัศ ให้ เต็มเปี่ ยมบริ บรู ณ์
เพราะท่านมองเห็นว่าอุปสรรคที่ส�ำคัญของชีวิต คือ
ความโลภ ความโกรธ ความหลงที่ท�ำให้ กาย วาจา
ใจ ธาตุธรรม เห็น จ�ำ คิด รู้ของท่านไม่บริ สทุ ธิ์ เมื่อ
ไม่บริ สทุ ธิ์ ก็เสวยสุขได้ ไม่เต็มที่ จิตที่ยงั มีความโลภ
ความโกรธ ความหลงอยู่ จึงเป็ นจิตที่มีความหิว
กระหาย เร้ าร้ อน และความมืดมนอยูต่ ลอดเวลา
มีความพร่องอยูเ่ ป็ นนิตย์ มีความกระสับกระส่าย
ทุรนทุราย มีความไม่ร้ ู ไม่ร้ ูวา่ ชีวิตคืออะไร เป้า
หมายและสาระแก่นสารคืออะไร
๓๕
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การแสวงหาสิง่ ที่เป็ นแก่นสารนัน้ เป็ นสิง่ ที่
บัณฑิตผู้ร้ ูทงหลาย
ั้
ล้ วนท�ำเป็ นแบบอย่างอันดีงาม
เมื่อท�ำอย่างนี ้สมํ่าเสมอจนเป็ นวัฒนธรรมอันดีงาม
แล้ ว ภาพแห่งความดีนนจะแผ่
ั้
ขยายไปสูจ่ ิตใจของ
ชาวโลก สังคมจะมีแต่สนั ติสขุ เพราะทุกคนมีบญ
ุ
เก่าสัง่ สมมาดีแล้ ว บุญเก่าจะปกป้องตักเตือนและ
มีกลั ยาณมิตรคอยแนะน�ำ เมื่อเห็นภาพแห่งความ
ดีนนั ้
ก็ยอ่ มจะบ�ำเพ็ญกุศลให้ เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง ดังเรื่ องของหญิงสาวคนหนึง่ เมื่อเห็นภาพ
ของพระภิกษุแล้ วเกิดศรัทธา ได้ สร้ างบุญกุศลไว้
จึงได้ รับความสุขความสมปรารถนา ดังเรื่ องในอดีต
ว่า
* พระผู้มีพระภาคเจ้ าประทับอยูท่ ี่ป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน ณ กรุงพาราณสี ในเวลาเช้ า ภิกษุ
หลายรูปนุง่ ห่มเรี ยบร้ อยแล้ ว ถือบาตรและจีวร
เข้ าไปบิณฑบาตยังกรุงพาราณสี
ภิกษุเหล่านี ้
ได้ เดินเข้ าไปใกล้ ประตูเรื อนของพราหมณ์ ผ้ ูหนึ่ง
ในเรื อนหลังนี ้มีธิดาของพราหมณ์ชื่อ
เปสการี
ก�ำลังนัง่ อยูก่ บั มารดาใกล้ กบั ประตูเรื อน ได้ เห็น
ภิกษุเหล่านันก�
้ ำลังเดินผ่านไป จึงถามมารดาว่า
“นักบวชเหล่านี ้ ยังหนุม่ ยังแน่นอยูใ่ นปฐมวัย มี
วรรณะผ่องใส น่าดูนา่ ชม ชะรอยจะสูญเสียอะไร
บางอย่างกระมัง เหตุไรหนอจึงพากันบวชในวัยนี ้
ได้ ”
มารดาพูดกับธิดาว่า “ลูกเอ๋ย มีโอรสเจ้ า
ศากยะออกผนวชจากราชตระกูลศากยวงศ์ และ
ได้ ตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ าขึ ้นในโลก พระองค์แสดง
ธรรมที่งดงามในเบื ้องต้ น ในท่ามกลาง และใน
เบื ้องปลาย ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้ อมทังอรรถ
้
และพยัญชนะ บริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์สิ ้นเชิง นักบวชเหล่า
นี ้ฟั งธรรมของพระองค์แล้ ว ก็พากันออกบวชตาม”
สมัยนัน้ อุบาสกผู้หนึง่ ได้ บรรลุธรรม และมี
ความรู้แจ่มแจ้ งในค�ำสอนของพระพุทธองค์ ก�ำลัง
เดินผ่านไป ได้ ยินค�ำสนทนานัน้ จึงเข้ าไปหาสตรี ทงั ้
๓๖

สอง ขณะนันพราหมณ์
้
ก็กล่าวกับอุบาสกผู้นนว่
ั้ า
“ท่านอุบาสก เดี๋ยวนี ้กุลบุตรจ�ำนวนมากสละโภคสมบัติ สละเครื อญาติ พากันออกบวชในศาสนา
ของพระ-ศากยเจ้ า กุลบุตรเหล่านันเห็
้ นอ�ำนาจ
ประโยชน์อะไรหนอ จึงพากันบวช” อุบาสกฟั งค�ำ
นันแล้
้ วก็กล่าวว่า “เพราะท่านเห็นภัยในวัฏสงสาร
เห็นโทษในกามทังหลาย
้
เห็นอานิสงส์ในการ
บรรพชา” แล้ วอุบาสกก็ได้ พรรณนาคุณของพระรัตนตรัย และได้ ประกาศคุณานิสงส์ ๕ ประการ
ทังปั
้ จจุบนั และในสัมปรายภพ ขยายความตาม
สมควรแก่ก�ำลังความรู้ของตนโดยพิสดาร
ธิดาของพราหมณ์จงึ ถามอุบาสกว่า “แม้ เราก็
สามารถตังอยู
้ ใ่ นสรณะและศีล แล้ วบรรลุคณ
ุ วิเศษ
ที่ทา่ นกล่าวได้ หรื อ” อุบาสกสนับสนุนว่า “ธรรม
เหล่านี พ้ ระผู้มี พระภาคเจ้ าตรั สสอนทั่วไปแก่ คน
ทุกๆ คน ท�ำไมท่านจะไม่สามารถท�ำได้ เล่า” แล้ วได้
บอกสรณะและศีลแก่นาง ธิดาพราหมณ์ก็รับสรณะ
และสมาทานศีล แล้ วจึงถามต่อไปอีกว่า “กิจที่ควร
ท�ำยิ่งกว่านี ้มีอีกไหม” อุบาสกรู้วา่ นางคงเป็ นผู้มี
บุญและมีอปุ นิสยั ในทางธรรม จึงบอกกัมมัฏฐาน
คืออาการ ๓๒ ให้ นาง และแนะน�ำสูงขึ ้นไปจนถึง
บอกทางวิปัสสนาอันเป็ นไตรลักษณ์ มีความไม่
เที่ยงเป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตาในขันธ์ ๕ แล้ วก็จากไป
ธิ ดาของพราหมณ์ สนใจทุกถ้ อยค�ำที่อุบาสก
กล่าว มีจิตมัน่ คง ใส่ใจปฏิกลู สัญญา เริ่ มตัง้
วิปัสสนา ไม่นานนักก็ตงอยู
ั ้ ใ่ นโสดาปั ตติผล สมัย
ต่อมา เมื่อนางละโลกไปบังเกิดเป็ นบริ จาริ กาของ
ท้ าวสักกเทวราช รุ่งเรื องด้ วยอิสริ ยยศอันยิ่งใหญ่ มี
รัศมีสว่างไสวมาก และมีนางฟ้าบริ วารถึงแสนหนึง่
ท้ าวสักกเทวราชเห็นเทพธิดาแล้ วก็เกิดปี ติอศั จรรย์
ใจ จึงตรัสถามถึงบุพกรรมที่นางท�ำว่า “วิมานนี ้ดู
น่ารัก มีรัศมีสว่างรุ่งโรจน์ มีเสาแก้ วไพฑูรย์ เนรมิต
ไว้ ดีแล้ ว ต้ นไม้ ทองทังหลายปกคลุ
้
มโดยรอบ นาง
อัปสรเหล่านี ้จ�ำนวนแสนหนึง่ เกิดอยูแ่ ล้ วในที่นนั ้
ด้ วยกุศลกรรมของท่านผู้มียศยิ่งใหญ่สวยงาม รัศมี
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กายก็เปล่งประกายสว่างไสว ข่มรัศมีของเหล่า
เทวดาที่มาเกิดก่อนๆ
ดวงจันทร์ เป็ นราชาแห่ง
ดวงดาว รุ่งโรจน์ขม่ หมูด่ าว ฉันใด ตัวท่านก็รุ่งเรื อง
อยูด่ ้ วยยศและอธิปไตย ข่มเทพอัปสรหมูอ่ ื่นฉันนัน้
ดูก่อนเทพธิดาผู้มีพกั ตร์ ชวนพิศ ตัวท่านมาจาก
ไหน จึงมาถึงภพนี ้ของเรา พวกเราทุกองค์ไม่อิ่มไม่
เบื่อด้ วยการได้ ทศั นาท่านเลย เหมือนทวยเทพชัน้
ไตรทศพร้ อมด้ วยองค์อินทร์ ไม่อิ่มด้ วยการเห็นองค์
พระพรหม ฉะนัน”
้
ท้ าวสักกจอมทวยเทพตรัสถามเทพธิดาอย่าง
นันแล้
้ ว เมื่อเทพธิดาจะประกาศความนันจึ
้ งกล่าว
ว่า “ข้ าแต่ทา่ นท้ าวสักกะ ราชธานีของแคว้ นกาสีมี
อยู่ ชื่อว่าพาราณสี ข้ าพระบาทเกิดในราชธานีนนั ้
มีชื่อว่า เปสการี ข้ าพระบาทมีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัย มีความเชื่อมัน่ โดยส่วนเดียว ไม่สงสัย
ในพระพุทธเจ้ า พระธรรม และพระสงฆ์ รักษา
สิกขาบทไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ดา่ งพร้ อย เมื่อบรรลุ
โสดาปั ตติผลแล้ ว ก็เป็ นผู้แน่นอนในธรรม คือการ
ตรัสรู้ธรรม ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน”
ท้ าวสักกะเมื่อได้ ฟังเช่นนันก็
้ ชื่นชมยินดี เมื่อ
จะทรงอนุโมทนาในบุญสมบัติและทิพยสมบัติของ
นาง จึงตรัสว่า “ดูก่อนเทพธิดา ผู้มีใจเลื่อมใส มี
ความเชื่อมัน่ โดยส่วนเดียว ไม่สงสัยในพระพุทธเจ้ า
พระธรรม และพระสงฆ์ รักษาสิกขาบทไม่บกพร่อง
บรรลุผลแล้ ว เป็ นผู้แน่นอนในเส้ นทางธรรม คือการ
ตรัสรู้อนั ประเสริ ฐ เราขอแสดงความยินดีในสมบัติ
ของเจ้ า และการมาดีของเจ้ า” ต่อมาท้ าวสักกเทวราชได้ ตรั สบอกเรื่ องนัน้ กับพระมหาโมคคัลลานเถระทราบ พระเถระจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้ า พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงท�ำเรื่ องนันให้
้ เป็ นเหตุ
เพื่อยังประโยชน์แก่หมูส่ ตั ว์ จึงทรงแสดงธรรมแก่
บริ ษัทที่มาประชุมกัน เทศนานันได้
้ เกิดประโยชน์
แก่สตั ว์โลก พร้ อมทังเทวโลกจะนั
้
บจะประมาณ
มิได้

เราจะเห็นว่า เทพธิดานันได้
้ สมบัตมิ ากมาย
มหาศาล รุ่งเรื องด้ วยรัศมีแห่งกาย ที่เป็ นเช่นนี ้ก็
เพราะเมื่อเห็นเหตุการณ์อะไรที่ท�ำให้ ฉกุ คิด ก็มี
ปั ญญาซักถามผู้ร้ ู ไม่เพียงแค่สงสัยแล้ วก็เก็บไว้
ในใจเท่านัน้ เมื่อได้ ผ้ รู ้ ูแนะน�ำแล้ วก็ท�ำตามอย่าง
ไม่มีข้อแม้ เงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น เป็ นนักสร้ างบารมี
ที่เป็ นแบบอย่างแก่เราได้
พวกเราเป็ นนักสร้ าง
บารมี มีพระนิพพานเป็ นเป้าหมาย แม้ ความตาย
อาจพรากชีวิตของเราไป แต่มิอาจพรากหัวใจของ
นักรบกองทัพธรรมได้ ซึง่ แม้ ตายไป ก็มิวา่ งเว้ นจาก
การสร้ างบารมี ขึ ้นชื่อว่านักสร้ างบารมีแล้ ว ย่อม
ไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรคใดๆ ทังสิ
้ ้น เพราะชีวิตของนัก
สร้ างบารมีเป็ นชีวิตที่ทรงคุณค่า และมีความหมาย
อย่างยิ่ง
ใครเกิดมาแม้ จะมีอายุยืนถึง ๑๐๐ ปี สมบูรณ์
ไปด้ วยโภคทรัพย์สมบัตกิ ็ตาม แต่วา่ ไม่มีโอกาส
สร้ างบารมี ไม่มีโอกาสปฏิบตั ิธรรมจนเข้ าถึงธรรม
ชีวิตของบุคคลนันก็
้ ไม่เกิดประโยชน์อะไร แค่มีอายุ
ยืน แค่มีสมบัตใิ ช้ เท่านัน้ เพราะฉะนันอย่
้ าให้ อะไร
มาเป็ นอุปสรรค เป็ นข้ อแม้ ข้ออ้ างหรื อเงื่อนไขใน
การท�ำความดี นัง่ สมาธิเจริ ญภาวนา เพื่อเข้ าไปถึง
สรณะภายในได้ ถ้ าหากเรายังไม่ถงึ สรณะภายใน
หรื อเข้ าถึงแล้ วยังไม่มนั่ คง ชีวิตเราก็ยงั ไม่ปลอดภัย
เราจะต้ องปรารภความเพียร หมัน่ ท�ำใจหยุดใจ
นิ่ง จนเข้ าไปถึงธรรมภายใน ให้ ได้ มนั่ คงจนเป็ น
อันหนึง่ อันเดียวกันได้ เมื่อไร เมื่อนันเราจะมี
้
ความ
สุขสมปรารถนาอย่างแท้ จริ ง
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๔๘ หน้ า ๑๔๕
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นิตยสาร

Dhamma TIME

ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน

สัญญาแห่งความเลื่อมใส
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

พุทธานุสติ ระลึกถึงผู้ร้ ู ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ ว อย่าง
เป็ นชีวิตจิตใจ ในทุกอิริยาบถทังยื
้ น เดิน นัง่ นอน
จนกระทัง่ ท่านมาปรากฏอยูใ่ นกลางใจของเรา และ
ติดอยูต่ ลอดเวลา มีอานุภาพที่ไม่มีประมาณ ปิ ด
ประตูอบายได้ เพราะใจจะผ่องใส ไม่เศร้ าหมอง มี
สุคติเป็ นที่ไป หลังจากละโลกไปแล้ ว เราจะมีกาย
ใหม่ เป็ นกายทิพย์ที่สวยงาม มีรัศมีสว่างไสว มี
สมบัติอนั เป็ นทิพย์ มีวิมานอยูใ่ นสวรรค์ มีบริ วาร
เกิดขึ ้นมากมาย หรื อถ้ าปรารถนาจะไปบังเกิดใน
พรหมโลก ก็สามารถไปได้

พระรัตนตรัย คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ สามอย่างนี ้เป็ นสิง่ ที่ประเสริ ฐที่สดุ เมื่อนึกถึง
แล้ วจะท�ำให้ ใจบริ สทุ ธิ์ มีความสุข สดชื่น เบิกบาน
เป็ นสรณะของมวลมนุษยชาติ เพราะการที่เราต้ อง
เกิดในมาแต่ละภพแต่ละชาติ ก็เพื่อแสวงหารัตนะ
ทังสามนี
้
้เท่านัน้ แต่ถ้าเรามัวไปแสวงหาจากนอก
ตัวก็จะไม่มีวนั พบ เพราะฉะนัน้ ให้ เราได้ นกึ น้ อมใจ
กลับมาเพื่อแสวงหาสรณะ อันเป็ นพึง่ ที่แท้ จริ ง ที่อยู่
ภายในตัวของเราทุกคน
ในการเจริ ญพุทธานุสติ โดยมีพระพุทธเจ้ า
เป็ นอารมณ์ มีพระแก้ วใสเป็ นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ านี ้ มีอานิสงส์อนั ยิ่งใหญ่ ปิ ดประตู
อบายภูมิทีเดียว เพราะอานุภาพแห่งการเจริ ญ

มีพทุ ธภาษิตที่ปรากฏใน สุภตู เิ ถราปทาน
ตอนหนึง่ ว่า
“ท่านจงเจริ ญพุทธานุสติ อันยอดเยี่ยมกว่า
ภาวนาทังหลาย
้
ท่านเจริ ญพุทธานุสตินี ้แล้ ว จักยัง
ใจให้ เต็มได้ ”
ในอดีต มีพระอรหันต์รูปหนึง่ ชื่อ รโหสัญญิกเถระ ท่านเป็ นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าของเรา ได้ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ตงแต่
ั ้ ๗ ขวบ
เป็ นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา คือผู้ที่ปฏิบตั ไิ ด้
สะดวก ตรัสรู้ได้ รวดเร็ ว แม้ มีอายุเพียง ๗ ขวบ
เท่านัน้ ก็ได้ บรรลุคณ
ุ วิเศษ มีอภิญญา ๖ คือ มีหู
ทิพย์ ตาทิพย์ ระลึกชาติได้ รู้วาระจิต มีอิทธิฤทธิ์ ท�ำ
อาสวะให้ สิ ้นได้ และถึงพร้ อมด้ วยปฏิสมั ภิทาญาณ
๔ คือ มีปัญญาแตกฉานในอรรถ ในธรรม ในภาษา
และในปฏิภาณไหวพริ บ
เป็ นธรรมดาของพระอรหันต์ทงหลาย
ั้
เมื่อ
ท่านได้ บรรลุอรหัตผลแล้ ว ท่านจะระลึกชาติหน
หลัง ที่เรี ยกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณ ย้ อนไปดู
ประวัตกิ ารสร้ างบารมีของท่านเอง เมื่อพบเห็นว่า
แต่ละภพ แต่ละชาติ ท่านได้ ทมุ่ เทสร้ างบารมีอย่าง
เต็มที่ ก็จะเกิดความปี ติปราโมทย์ใจ
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* พระรโหสัญญิกะ ได้ เล่าเรื่ องในอดีตชาติของ
ท่านไว้ วา่ ทุกชาติที่ผา่ นมา ท่านได้ บ�ำเพ็ญกุศลไว้
มากมาย ได้ พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามาหลาย
พระองค์
อีกทังมี
้ ความเลื่อมใสเป็ นอย่างยิ่งใน
พระพุทธองค์ ท่านจะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ าเป็ น
อารมณ์อยูเ่ สมอ มีใจผูกพันกับพระรัตนตรัยตลอด
เวลา ได้ สงั่ สมมหากุศลด้ วยการเจริ ญ พุทธานุสติ
ท�ำให้ ทา่ นมีอปุ นิสยั แห่งการบรรลุมรรคผลนิพพาน
ในชาติหนึง่ ท่านได้ ไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าบังเกิดขึ ้นที่เรี ยกว่า “กาลวิบตั ิ”
คือช่วงเวลาที่วา่ งจากพระพุทธศาสนา ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเสด็จมาอุบตั ิในโลก มนุษย์ใน
ยุคนันจึ
้ งหมดโอกาสได้ ร้ ูจกั พระพุทธศาสนา มิได้
รับรสแห่งพระสัทธรรม ถ้ าใครไปเกิดในยุคนัน้ ก็
เท่ากับว่าเกิดมาเปล่าประโยชน์ หาแก่นสารสาระ
อันแท้ จริ งในชีวิตไม่ได้
ในสมัยนัน้
ท่านได้ เกิดในตระกูลของ
พราหมณ์ ในเมืองที่มีความเจริ ญรุ่งเรื องแห่งหนึง่
ครั น้ เจริ ญ วัย ขึน้ ก็ ไ ด้ ศึก ษาศิ ล ปวิ ท ยาจนประสบ
ความส�ำเร็ จ แต่เนื่องจากท่านเป็ นผู้ที่สงั่ สมบุญ
เก่ามาดี จึงมีดวงปั ญญามองเห็นว่าความรู้ที่ตน
มีอยูน่ นั ้ หาแก่นสารอะไรไม่ได้ แล้ วยังเป็ นทางมา
แห่งบาปอกุศล ยากที่จะประกอบอาชีพให้ บริ สทุ ธิ์
บริ บรู ณ์ได้
ท่านจึงได้ สละเพศฆราวาส ออกบวชเป็ นฤๅษี
อยูใ่ นป่ าหิมพานต์ เมื่อบวชแล้ ว ก็เป็ นผู้มกั น้ อย
สันโดษ ประพฤติพรหมจรรย์ จนมีผ้ ศู รัทธาเลื่อมใส
มาขอเป็ นลูกศิษย์ มีบริ วารถึง ๓,๐๐๐ คน ออกบวช
ตามเป็ นฤาษี อยูใ่ นส�ำนักของท่าน ตังอาศรมอยู
้
่
ใกล้ ภเู ขาวสภะ เป็ นยอดเขาที่สงู รองมาจากภูเขา
หิมวันต์ ซึง่ นักพรตในยุคนัน้ ถือว่าเป็ นภูเขาที่เป็ น
สัปปายะที่สดุ
ท่านฤๅษี ได้ สั่งสอนศิษย์ เหล่านัน้ อยู่นานถึง

๓,๐๐๐ ปี แต่ก็ยงั ไม่ทราบถึง สรณะอันแท้ จริ ง
ท่านจึงคิดว่า “เราเป็ นอาจารย์ของศิษย์เหล่านี ้ เป็ น
ผู้ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นฐานะที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้ แต่
น่าเสียใจที่เราไม่มีอาจารย์ แม้ ที่พงึ่ ที่แท้ จริ งของเรา
ก็ไม่มี”
คิดดังนี ้แล้ ว ก็เกิดความละอายใจ จึงได้ เรี ยก
ประชุมศิษย์ทงหมด
ั้
แล้ วกล่าวกับศิษย์ทงั ้ ๓,๐๐๐
ว่า “ท่านทังหลายอาศั
้
ยเราเป็ นอาจารย์ แต่เราไม่
อาจแนะน�ำหนทางหลุดพ้ นให้ แก่ทา่ นทังหลาย
้
เรา
ไม่ทราบถึงการบรรลุอมตธรรมอันสูงสุด ขอให้ ทา่ น
ทังหลายจงอย่
้
าได้ เป็ นผู้ประมาท” แล้ วท่านก็ร้ ูสกึ
ละอายใจตนเอง ที่ชีวิตไม่มีแก่นสาร แม้ ศษิ ย์ทงั ้
หลายก็ไม่มีใครรู้ ว่าอะไรคือสาระที่แท้ จริ ง ดังนัน้
ท่านจึงปลีกวิเวก โดยหาที่สงัดเพื่อปรารภความ
เพียรอยูเ่ พียงล�ำพัง
ในขณะนันเองบุ
้
ญเก่าส่งตามมาทัน
ได้
กระตุ้น เตื อ นจิ ต ส� ำ นึ ก ของท่ า นให้ ร ะลึก ถึ ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
เพราะเนื่องจากในอดีตชาติ
ท่านได้ เคยเจริ ญพุทธานุสติเนืองนิจ แม้ มาเกิดใน
ยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ าก็ตาม แต่ทา่ นก็นกึ ขึ ้นมาได้
แล้ วท�ำจิตของตนให้ เลื่อมใสในพระญาณของพระทศพล เกิดความปี ติ มีใจผ่องใส นึกถึงพระพุทธเจ้ า
เอาไว้ ในใจ โดยท�ำความรู้สกึ คล้ ายกับว่า ได้ นงั่ อยู่
เฉพาะพระพักตร์ ของพระบรมศาสดา ท่านนัง่ ขัด
สมาธิค้ บู ลั ลังก์ อยูบ่ นอาสนะที่ปลู าดด้ วยใบไม้
ท�ำความเพียรไม่เลิกรา จนกระทัง่ สิ ้นชีวิตอยูใ่ น
อิริยาบถนันเอง
้
ด้ วยอานุภาพแห่งใจที่ผอ่ งใส ไม่เศร้ าหมอง
เมื่อละโลกแล้ ว จึงไปบังเกิดในพรหมโลก สมกับที่
พระพุทธองค์ได้ ตรัสว่า
“จิตฺเต อสงฺกิลฏิ ฺ เฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา”
เมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้ าหมอง บุคคลพึงหวังสุคติได้
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ด้ วยอานิสงส์ที่ทา่ นได้ ระลึกถึงพระพุทธเจ้ า มี
พระพุทธเจ้ าเป็ นอารมณ์ ในกัปที่ ๓๑ แต่กปั นี ้ ไม่
เคยรู้จกั ทุคติเลย คือไม่เคยตกไปสูอ่ บายภูมิ ไม่เกิด
เป็ นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดียรัจฉาน
ในกัปที่ ๒๗ ที่ผา่ นมา ท่านได้ เกิดเป็ นพระเจ้ า
จักรพรรดิผ้ สู มบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการทีเดียว

มาก เป็ นเหตุให้ บรรลุมรรคผลนิพพานตังแต่
้ เยาว์
วัย ถ้ าหากใครระลึกถึงพระพุทธเจ้ าเอาไว้ ในใจอยู่
เสมอ ใจจะผ่องใส ปิ ดประตูอบายภูมิได้ ละโลกก็
ไปสูส่ คุ ติ เมื่อถึงคราวต้ องมาเกิดในเมืองมนุษย์ จะ
เกิดในตระกูลที่ดี มีโภคทรัพย์สมบัตเิ พียบพร้ อม
บริ บรู ณ์ ดังนี ้

ในภพชาติสดุ ท้ าย ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าของเรา ท่านเกิดในตระกูลสูง ที่มีความ
พรั่งพร้ อมด้ วยโภคทรัพย์สมบัติ พออายุได้ ๗
ขวบ บุญเก่าก็มาเตือนและสอนตัวเองได้ วา่ สิง่ ทัง้
หลายในโลกล้ วนไม่เป็ นสาระ ไม่เป็ นแก่นสาร เกิด
ความเบื่อหน่ายในรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส จึงได้
ออกบวช และในขณะที่พระอุปัชฌาย์เอามีดโกน
จรดที่ปลายผม พระรโหสัญญิกก็ได้ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ทนั ที

การนึกถึงพระพุทธเจ้ าเป็ นอารมณ์
จึงมี
อานิสงส์มาก มีผลอันไพบูลย์ ท�ำให้ เรามีความสุข
สดชื่น เบิกบาน ผ่องใสขึ ้นมาทันที เพราะฉะนันให้
้
หมัน่ ประคับประคองใจให้ หยุดนิ่งให้ ได้ ทกุ วัน เพื่อ
ใจของเราจะได้ สะอาด บริ สทุ ธิ์ และเข้ าถึงสันติสขุ
ที่แท้ จริ งกันทุกๆ คน

ดังนัน้

พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๗๑ หน้ า ๔๖๐

การเจริ ญพุทธานุสติจงึ มีอานิสงส์
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นิตยสาร

Dhamma TIME

ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน

ต้นแบบแห่งความดี
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

ปั จจุบนั นี ้คนส่วนใหญ่ยอมรับว่า
การฝึ ก
สมาธิ ไม่เพียงเป็ นการช่วยผ่อนคลายความเครี ยด
เท่านัน้ ยังช่วยบ�ำบัดรักษาโรคภัยไข้ เจ็บได้ อีกด้ วย
อย่างเช่น ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็ นโรคหัวใจได้ ช่วย
ควบคุมอาการปวดศีรษะของคนที่เป็ นโรคไมเกรน
ช่วยลดความดันโลหิต ให้ อยูใ่ นระดับที่เป็ นปกติได้
ช่วยบรรเทาอาการปวดเรื อ้ รัง รวมไปถึงสามารถ
บ�ำบัดรักษาโรคมะเร็ งได้ อีกด้ วย
ในวงการแพทย์รวมไปถึงนักจิตวิทยา และ
พ่อค้ านักธุรกิจในบริ ษัทใหญ่ๆ ทัว่ โลก ได้ เห็น
ข้ อดีของการฝึ กสมาธิ ที่สง่ ผลให้ ผ้ คู นมีชีวิตที่ดีขึ ้น
บุคลากรมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น ความเครี ยดและการ
กระทบกระทัง่ ลดลง การท�ำงานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ ้น ชีวิตประจ�ำวันมีความสุขเพิ่มขึ ้น ทังๆ
้ ที่
งานก็มากเหมือนเดิมแต่ปัญหากลับลดลง การ
ด� ำ รงชี วิ ต รวมไปถึง สมาชิ ก ในครอบครั ว มี ค วาม
อบอุน่ ขึ ้น ได้ รับความผาสุกทังที
้ ่บ้านและที่ท�ำงาน
ทัง้ นีเ้ พราะสมาธิ มีส่วนช่วยประสานช่องว่างแห่ง
ความสุขให้ เชื่อมต่อกัน ดังนันเราจึ
้
งควรหันมา
ใส่ใจในการฝึ กสมาธิให้ เพิ่มมากขึ ้น
มีวาระแห่งพุทธภาษิตที่มาใน ติสสเมตไตยยสูตร
ว่า
“บุคคลพึงเห็นโทษในการปฏิบตั ผิ ิดทาง ควร
ศึกษาไตรสิกขา เพื่อละความด�ำริ ผิด ควรศึกษา
วิเวก และประพฤติวิเวกอันเป็ นกิจของพระอริ ยเจ้ า
บุคคลผู้ไม่มีความห่วงใยในกามทังหลาย
้
ย่อมข้ าม
โอฆะที่ข้ามได้ โดยยาก”
การปฏิบตั ิผิดทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้
ทรงเคยผ่านมาแล้ ว คือการทรมานร่างกาย และ
การท�ำตัวให้ พวั พันกับเบญจกามคุณทังหลาย
้
ทัง้

สองอย่างนี ้ไม่อาจท�ำให้ พ้นทุกข์ได้ ท่านจึงหันมา
ปฏิบตั ใิ นทางสายกลาง ด�ำเนินตามหลักไตรสิกขา
คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา ประพฤติวิเวกหลีกเร้ น เพื่อ
เจริ ญสมาธิภาวนา จนกระทัง่ สามารถล่วงพ้ นจาก
โอฆะ ข้ ามกิเลสเครื่ องร้ อยรัดทังหลายได้
้
เครื่ อง
ร้ อยรัดอย่างหนึง่ คือกาม เป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ สมาธิ
* พระพุทธองค์ทรงปรารภเรื่ องนี ้เพราะเหตุมา
จากกุลบุตรชาวกรุงสาวัตถี ๕๐๐ คน ได้ ออกบวช
ในส�ำนักพระบรมศาสดา แต่เนื่องจากยังเป็ นผู้ใหม่
อยู่ อินทรี ย์ยงั อ่อน จึงมีกามวิตก คือ ความตรึกใน
เรื่ องกาม
๔๑
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พระบรมศาสดาจึงทรงรั บสั่งให้ พระอานนท์
เถระ ไปนิมนต์ภิกษุเหล่านันมาประชุ
้
มพร้ อมกัน
แล้ วมีพระพุทธด�ำรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
การที่
พวกเธอ ปล่อยให้ กิเลสครอบง�ำใจเช่นนี ้ ไม่สมควร
เลย แม้ แต่บณ
ั ฑิตในกาลก่อน ยังข่มกิเลสไว้ ได้ จน
ได้ บรรลุถงึ ขันปั
้ จเจกโพธิญาณ” ครัน้ ตรัสดังนี ้แล้ ว
จึงทรงแสดงเรื่ องในอดีตว่า
ในครั ง้ ที่ พ ระตถาคตเสวยพระชาติ เ ป็ นช่ า ง
ปั น้ หม้ อ ได้ ยงั ชีพด้ วยการปั น้ หม้ อขาย เลี ้ยงบุตร
และภรรยา ครัง้ นันได้
้ มีกษัตริ ย์พระองค์หนึง่ ทรง
พระนามว่า เนมิราช ในมิถิลาราชธานี เช้ าวันหนึง่
เมื่อท้ าวเธอเสวยเสร็ จแล้ ว ก็เสด็จออกประทับที่
ช่องพระแกล ได้ แลเห็นเหยี่ยวตัวหนึง่ คาบชิ ้นเนื ้อ
บินขึ ้นไปในอากาศ ขณะนันมี
้ หมูส่ กุณชาติทงกา
ั้
และนกตะกรุม รุมกันแย่งชิ ้นเนื ้อนันไปจากเหยี
้
่ยว
เหยี่ยวตัวนันถู
้ กรุมจิกตีได้ รับความเจ็บปวด จึงต้ อง
ปล่อยชิ ้นเนื ้อไปด้ วยความอาลัยอาวรณ์
พระเจ้ าเนมิราชทรงเห็นอาการเช่นนี ้ จึงทรง
พระด�ำริ วา่ กามคุณทังหลายเปรี
้
ยบเหมือนกับชิ ้น
เนื ้อ ย่อมน�ำความทุกข์มาให้ แก่ผ้ ทู ี่ตดิ ข้ องอยู่ ส่วน
ตัวเราก็ยงั มีบริ วารเป็ นเครื่ องข้ อง มีเบญจกามคุณ
ล้ อมรอบ แวดล้ อมด้ วยหญิงงามหมื่นหกพันนาง
ควรที่เราจะละกามคุณเสีย
แล้ วแสวงหาสุขที่
ประเสริ ฐยิ่งกว่า เมื่อทรงด�ำริ อย่างนี ้ ก็ทรงพิจารณา
ไตรลักษณญาณ เจริ ญวิปัสสนา ก็ได้ ส�ำเร็จปั จเจก
โพธิญาณ ณ ที่ตรงนันเอง
้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายังทรงตรัสเล่าเรื่ องต่อ
ไปว่า ยังมีกษัตริ ย์อีกพระองค์หนึง่ ทรงพระนามว่า
ทุมมุขะ ในกบิลนคร อยูม่ าวันหนึง่ พระองค์เสวย
พระกระยาหารในเวลาเช้ าแล้ ว ก็เสด็จออกประทับ
ในระหว่างท่ามกลางขุนนาง ทรงทอดพระเนตร
ลอดช่องพระแกล ได้ แลเห็นคนเลี ้ยงโคเปิ ดประตู
คอก ปล่อยให้ โคออกไปเที่ยวหากิน โคตัวผู้เมื่อ
ออกจากคอกแล้ ว ได้ พากันวิ่งตามนางโคตัวหนึง่
๔๒

และได้ เกิดขวิดกันขึ ้นจนไส้ ทะลักล้ มตายลง
เมื่อพระเจ้ าทุมมุขะได้ ทอดพระเนตรเห็น จึง
ทรงพระด�ำริ วา่ แม้ แต่เหล่าสัตว์ดริ ัจฉานก็เกิดทุกข์
ใหญ่เพราะอาศัยกามเป็ นเหตุ เหมือนกับโคตัวผู้ที่
ตายนันเป็
้ นตัวอย่าง ตัวเราควรจะหาอุบายเครื่ อง
ละกิเลสกามเสีย จึงจะเป็ นการดี ครัน้ ด�ำริ อย่างนี ้
ก็พิจารณาไตรลักษณญาณ เจริ ญวิปัสสนา ก็ได้
ส�ำเร็ จปั จเจกพุทธญาณ เป็ นพระปั จเจกพุทธเจ้ าใน
ทันที
ครัน้ อยูม่ าวันหนึง่ เมื่อยามเช้ าพระปั จเจกพุทธเจ้ าเสด็จออกจากเงื ้อมเขานันทมูลกะ
ได้
ช�ำระพระโอษฐ์ และสรงสนานพระวรกายในสระ
อโนดาต แล้ วเสด็จขึ ้นประทับยืนห่มจีวร อยูบ่ นพื ้น
มโนศิลา ทรงครองจีวรและถือบาตร เหาะไปลงในที่
ใกล้ หมูบ่ ้ านต�ำบลหนึง่ ซึง่ อยูใ่ กล้ กบั ประตูพระนคร
พาราณสี เสด็จด�ำเนินเข้ าไปบิณฑบาตภายใน
ราชธานี
นายช่างหม้ อคนที่กล่าวไว้ ข้างต้ นนัน้ เห็นแล้ ว
เกิดศรัทธา จึงถวายภัตตาหารด้ วยความเคารพ เมื่อ
พระปั จเจกพุทธเจ้ าฉันเสร็ จแล้ ว นายช่างหม้ อจึง
กล่าวว่า “การบรรพชาของท่านผู้ประเสริ ฐดูงดงาม
ยิ่งนัก อินทรี ย์ของท่านก็ผอ่ งใส ผิวพรรณของท่าน
ก็หาที่เปรี ยบมิได้ ท่านผู้มีอินทรี ย์สงบส�ำรวมได้ เห็น
เหตุประการใด จึงได้ พากันออกบรรพชา”
พระปั จเจกพุทธเจ้ าองค์แรกก็ได้ ตรัสว่า “เรา
ได้ เห็นนกการุ มกันจิ กตี เหยี่ ยวตัวหนึ่งซึ่งคาบชิ น้
เนื ้อบินไป เพราะอาศัยความทุกข์ที่เกิดจากแย่ง
ชิงชิ ้นเนื ้อนันเป็
้ นเหตุ เราจึงได้ ออกบรรพชา” ส่วน
พระปั จเจกพุทธเจ้ าอีกองค์หนึง่ ก็ตรัสว่า “เราได้ เห็น
โคผู้ตวั หนึง่ อยูใ่ นระหว่างฝูงโค ที่มีร่างกายก�ำย�ำ มี
ก�ำลังมาก ได้ ขวิดโคผู้ตวั หนึง่ ให้ ถงึ แก่ความตาย
เพราะความรักใคร่ในนางโคเป็ นเหตุ เมื่อเราได้ เห็น
จึงได้ ออกบรรพชา”
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เมื่อช่างหม้ อได้ ฟังพระคาถาแห่งพระปั จเจกพุทธเจ้ าแล้ ว
ก็เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตการ
ครองเรื อนไปหลายวัน ครัน้ อยูต่ อ่ มาวันหนึง่ เมื่อ
บริ โภคอาหารเช้ าแล้ ว จึงเรี ยกภรรยามาเล่าเรื่ อง
ให้ ฟังว่า "พระปั จเจกพุทธเจ้ าทังหลาย
้
แต่เดิมท่าน
ทรงสมบูรณ์พร้ อมในมนุษย์สมบัติ แต่ทา่ นได้ สละ
ราชสมบัตอิ อกบรรพชา ส่วนตัวเราเป็ นเพียงคนใช้
แรงงาน หาเลี ้ยงชีพด้ วยการปั น้ หม้ อขายเท่านัน้
เราไม่ควรจะยินดีด้วยฆราวาสวิสยั เลย ขอเธอจง
เลี ้ยงดูบตุ รและดูบ้านเรื อนเถิด ฉันจะออกบวช"
เมื่อภรรยาได้ ฟังถ้ อยค�ำของสามีแล้ วจึงกล่าว
ว่า “ถึงข้ าพเจ้ าก็ไม่ปรารถนาจะอยูค่ รองเรื อนอีก
ต่อไป” ครัน้ กล่าวอย่างนี ้กับสามีแล้ ว จึงนิ่งสักครู่
แล้ วกล่าวต่อไปว่า “เมื่อท่านไม่อยู่ จากนี ้ไปก็ไม่มี
ผู้สงั่ สอนข้ าพเจ้ าอีก เพราะฉะนัน้ เมื่อข้ าพเจ้ าพ้ น
จากการปกครองของท่านแล้ ว จะต้ องอยูค่ นเดียว
เหมือนกับนางนกซึง่ อยูเ่ หงาหงอยตามล�ำพัง” เมื่อ
สามีได้ ฟังดังนันก็
้ ไม่วา่ อย่างไร
ส่วนภรรยานัน้
ปรารถนาจะบวช
จึงคิดจะลวงสามีชิงบวชเสีย
ก่อน จึงบอกว่า “ข้ าพเจ้ าจะไปที่ทา่ น� ้ำขอให้ ทา่ นดู
บุตรด้ วย” ว่าแล้ วก็ถือเอาหม้ อน� ้ำท�ำเป็ นจะไปตักน� ้ำ
แล้ วก็หนีไปบวชอยูใ่ นส�ำนักของดาบสิณี
ฝ่ ายสามีจ�ำเป็ นต้ องอยูเ่ ลี ้ยงดูลกู จนกระทัง่
บุตรเติบโตพอที่จะเลี ้ยงตัวเองได้ แล้ ว จึงน�ำลูกไป
ฝากไว้ กบั หมูญ
่ าติ แล้ วก็ออกบวชเป็ นฤาษี อยูใ่ นที่
ใกล้ พระนครพาราณสี ทังสองได้
้
ตงหน้
ั ้ าประพฤติ
พรหมจรรย์จนได้ ฌานสมาบัติ พอหมดอายุขยั ใน
ภพชาตินนั ้ ก็ไปสูส่ คุ ติภมู ิตามกุศลกรรมที่สงั่ สมไว้
ดีแล้ ว

ทุคติไปสูส่ คุ ติภมู ิ และก็ได้ บรรลุมรรคผลนิพพานใน
ที่สดุ อีกด้ วย
การรู้ จักจับแง่คิดจากสภาพแวดล้ อมใกล้ ตวั
นับเป็ นความชาญฉลาดในการด�ำรงชีวิต เหมือน
ดังเรื่ องที่หลวงพ่อน�ำมาเล่าเมื่อสักครู่นี ้ ต้ องถือว่า
"เพียงแค่ดู ก็เป็ นครูเราได้ " ในขณะที่เราท�ำมาหากิน
อยูน่ ี ้ จะต้ องรู้จกั ช่างสังเกต โดยเฉพาะสังเกตเห็น
ความไม่เที่ยงของสังขารร่างกาย หลวงพ่ออยากให้
ทุกท่านตระหนักเสมอว่า สังขารแม้ โรยรา แต่บารมี
ต้ องแก่รอบ อายุขยั แก่ลง บารมีต้องแก่ตาม เราจะ
ต้ องสัง่ สมบุญ เพิ่มเติมบุญบารมีให้ สมกับอายุขยั ที่
แก่ลงไปเรื่ อยๆ
การเจริ ญสมาธิภาวนา เป็ นทางมาแห่งการ
เพิ่มเติมบุญบารมี เป็ นยาวิเศษที่รักษาโรคทาง
ใจ กระทัง่ รักษาชีวิต ให้ รอดพ้ นจากทุกข์ภยั ใน
สังสารวัฏ น�ำพาไปสูอ่ ายตนนิพพาน ดังนันควรที
้
่
เราทุกคนจะต้ องขยัน เจริ ญสมาธิภาวนากันให้ มาก
เพื่อความสุขสมหวังในชีวิตของพวกเราทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๕๙ หน้ า ๓๔๔

อย่าลืม!...
ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก
www.dmc.tv
นะคะ

เราจะสังเกตเห็นว่า การประพฤติพรหมจรรย์
นอกจากจะท�ำให้ เราได้ รับความสุขที่ยิ่งกว่าความ
สุขที่เกิดจากเบญจกามคุณทังหลายแล้
้
ว ยังเป็ น
เหตุให้ ได้ บรรลุฌานสมาบัติ สามารถรอดพ้ นจาก
๔๓
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นิตยสาร

Dhamma TIME

ค�ำสอนคุณยาย
ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน ภาษาอังกฤษ

: ประโยชน์ตนและผู้อื่น

บทความภาษาอังกฤษสัน้ ๆ จากค�ำสอนยาย (จากหนังสือ : "ค�ำสอนยาย”)

ประโยชน์ตน และผู้อื่น

For Your Own Benefit And For The Benefit Of Others

For Your Own Benefit And
For The Benefit Of Others

ประโยชน์ ตน และผู้อ่ ืน

I do things for my own benefit and for
the benefit of others.
We should do something worthwhile
for ourselves.
After having done something worthwhile
for ourselves, we should
also do something worthwhile for the mass.
Then we can say that this life is worthwhile.

ยายท�ำเพื่อตัวเอง
และเพื่อคนหมูม่ ากด้ วย
เราเกิดมา ควรท�ำประโยชน์สกั อย่างหนึง่
อย่างน้ อยที่สดุ ก็ท�ำให้ ตวั เอง
ถ้ าท�ำให้ ตวั เองได้ แล้ ว
ยังท�ำให้ คนหมูม่ ากได้
ชีวิตนี ้เกิดมาก็ค้ มุ แล้ ว

Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai's TeachingsWisdom from an Enlightened Mind”
4 March 2523 B.E.

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "ค�ำสอนยาย” 4 มีนาคม พ.ศ. 2523
บทความภาษาอังกฤษ แปลโดย DTC Center
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นิตยสาร

Dhamma TIME

ค�ำสอนคุณยาย
ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน ภาษาอังกฤษ

: ท�ำวิชชาได้

บทความภาษาอังกฤษสัน้ ๆ จากค�ำสอนยาย (จากหนังสือ : "ค�ำสอนยาย”)

ท�
ำ
วิ
ช
ชาได้
Super-Advanced Meditation

Super-Advanced Meditation
Because I have the purity of body,
mind and speech,
I have adhered to morality and truthfulness,
and I have an utmost love for meditation,
I was allowed straight into the
super-advanced meditation
program with Luang Por Wat Paknam.
Normally,
one has to go through several intensive
assessments
before being allowed into this elite program.
But as for me, I was admitted to the elite
program immediately upon my arrival.
Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai's TeachingsWisdom from an Enlightened Mind”
5 November 2522 B.E.

ท�ำวิชชาได้
เพราะเหตุที่ยายเป็ นคนที่บริ สทุ ธิ์ กาย วาจา ใจ
มีศีล มีสจั จะ และรักธรรมะมากที่สดุ
เมื่อมาถึงหลวงพ่อวัดปากน� ้ำแล้ ว
ก็ได้ ท�ำวิชชาเลย
ปกติคนที่จะท�ำวิชชาได้ ต้ องสอบแล้ วสอบอีก
สอบกันมากมายก่อน
ถ้ าผ่านจึงเข้ าท�ำวิชชาได้
แต่ยายมาถึงก็ได้ เข้ าไปท�ำวิชชาเลย
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "ค�ำสอนยาย”
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
บทความภาษาอังกฤษ แปลโดย DTC Center

www.kalyanamitra.org
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