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วัดพระธรรมกายดีซจี ดั งานบุญวันอาทิตย์
ข่าว DMC NEWS ประจำ�วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ มีสาธุชนมาร่วมงานบุญจำ�นวนมาก

ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ ร่วมกัน
นัง่ สมาธิภาวนากลัน่ ใจใส ๆ เพื่อเป็ นภาชนะรองรับ
บุญใหญ่ จากนันได้
้ กล่าวค�ำอาราธนาศีล และ
ถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทาน โดยมีกลั ยาณมิตร
ด๊ อกเตอร์ วิวฒ
ั น์ กมลพรวิจิตร และ กัลยาณมิตร
สุรดี จิวรวิวฒ
ั น์ เป็ นประธานน�ำกล่าวค�ำถวาย
ก่อนที่ ทุกท่านจะได้ ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุ
สงฆ์
ส่วนภาคบ่ายสาธุชนได้ ร่วมกันนัง่ สมาธิ เมื่อ
ใจทุกท่านใสสว่างดีแล้ ว พระอาจารย์ได้ น�ำกล่าว
ค�ำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ ชีวิตสัตว์เป็ นทาน และ
ในโอกาสนี ้พระมหาประภาส ปภาโส ได้ แสดงธรรม
เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตนในทางที่
ถูกต้ อง และเพื่อเป็ นก�ำลังใจในการสร้ างบารมี
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โครงการพระไตรปิฎกศึกษา

เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรพระไตรปิฏกชั้น ตรี โท เอก

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ท่ ี
วันจันทร์ - เสาร์
ติดต่อส�ำนักเผยแผ่ หลังอาคาร DOU
วันอาทิตย์ ต้นเดือน ที่เสา O28 และเสา G9
ทุกวันอาทิตย์ ที่เสา O28 เวลา 08.30 -15.30 น.
สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
โทร. 082-782-1789, 094-650-5556
Line ID : tpk072
facebook.com/pratripidokonline
E-mail :tripitaka072@gmail.com

หลักสูตรที่เปิ ดสอน
ชันตรี
้ : ว่าด้ วยเรื่ องการปรับทิฏฐิ และศรัทธา
ชันโท
้ : ว่าด้ วยเรื่ องการฝึ กฝนอบรมตนเอง
ชันเอก
้ : ว่าด้ วยเรื่ องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัครได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.
2558 ค่าลงทะเบียนเรี ยน 350 บาท
เรี ยนทุกวันอาทิตย์
(ยกเว้ นวันอาทิตย์ต้น
เดือน)เวลา 12.15 -13.45 น. ณ ห้ องสัมมนา SPD
16, 17, 18 ชัน้ 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
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ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัด ทัว่ โลก

ตอน..จะสร้ างบารมีไม่ มยี งั ้
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กระผม พระมหาสงวน สุริยวังโส พรรษา 27
เจ้ าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์ เจีย สหรัฐอเมริ กา
ครับ
หลวงพ่อครับ กว่าที่วดั พระธรรมกายจอร์ เจีย
จะปั กหลักได้ อย่างทุกวันนี ้นัน้ ทีมงานพระลูกชาย
และเจ้ าหน้ าที่หลายต่อหลายรุ่น ได้ ร่วมแรงร่วมใจ
เฟ้นหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สดุ ที่จะรองรับผู้เข้ าถึง
ความสุขภายใน
ช่วงแรกๆ เราต้ องหาเช่าบ้ านหลังเล็กๆ แต่
เวลาเราจัดกิจกรรมแล้ ว คนก็มาร่วมกันมาก ท�ำให้
เพื่อนบ้ านที่คอ่ นข้ างรักความเป็ นส่วนตัว ไม่คอ่ ย
Happy เราก็เลยย้ ายไปหาที่ที่กว้ างขึ ้น จนไปเจอ
โรงเพาะพันธุ์สนุ ขั เก่า เราต้ องรื อ้ ท�ำความสะอาด
กันตังแต่
้ ใต้ หลังคาจนถึงพื ้นปูน
ลุยกันยิ่งกว่า
ขบวนการแจ๋ว ช่วยกันเนรมิตจนกลายเป็ นอาคาร
สะอาดสว่างใสเหมือนใหม่จนใช้ ปฏิบตั ธิ รรมได้ แต่
แล้ วคนก็มาร่ วมนัง่ สมาธิ (Meditation)มากขึ ้นจน
ล้ นออกไปอีก จนเพื่อนบ้ านถึงกับใช้ กล้ องส่องทาง
ไกลดูวา่ เราท�ำอะไรกัน สุดท้ ายเราจึงได้ ย้ายอีก
และได้ มาอยูต่ รงที่ตงวั
ั ้ ดในปั จจุบนั
หลวงพ่อครับ ตอนนี ้ศูนย์แห่งนี ้ได้ จดั ปฏิบตั ิ
ธรรมให้ กบั ชาวท้ องถิ่นได้ ต่อเนื่องแบบไม่เว้ นวรรค
นานหลายปี แล้ วครับ ชาวอเมริ กนั เห็นคุณค่าของ
สมาธิ ขนาดที่วา่ แม้ พายุจะมา ฝนจะตกหนัก แต่
เขาก็ยงั เดินทางมานัง่ สมาธิกนั อย่างไม่แคร์ ฟ้าแคร์
ฝน ก็แค่ฝนวัดใจ หลายคนมีผลปฏิบตั ธิ รรมที่ดี
เช่น เห็นแสงสว่างกลางท้ อง เห็นดวงสว่าง พอได้
พบความสุขอย่างนีช้ าวอเมริ กันก็มาขออยู่ธุดงค์
ถือศีล 8 กันเลยครับ และมีมาขอสมัครบวชพระ
พร้ อมกันหลายท่านในรุ่นอนุโมทนากฐิ นด้ วยครับ
๖

พระมหาสงวน สุริยวํโส พรรษา 27
เจ้ าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์ เจีย สหรัฐอเมริ กา

พระธรรมกายจอร์ เจีย สหรัฐอเมริ กา
สถานที่รองรับผู้แสวงหาสันติสขุ ภายใน
งดงามทุกฤดูกาล
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พระธรรมกายจอร์ เจีย สหรัฐอเมริ กา สถานที่รองรับผู้แสวงหาสันติสขุ ภายใน งดงามทุกฤดูกาล

ชาวอเมริ กนั ฝ่ าทุกสภาพอากาศเพื่อมาปฏิบตั ธิ รรม
www.kalyanamitra.org
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ชาวอเมริ กนั ฝ่ าทุกสภาพอากาศเพื่อมาปฏิบตั ธิ รรม

ชาวอเมริ กนั มาอยูธ่ ดุ งค์ 3 วัน 2 คืน ปฏิบตั ธิ รรมและรักษาศีล 8
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ชาวอเมริ กนั มาอยูธ่ ดุ งค์ 3 วัน 2 คืน ปฏิบตั ธิ รรมและรักษาศีล 8
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ชาวท้ องถิ่นขอร่วมฝึ กตนศึกษาชีวิตสมณะ

รับนิมนต์ไปแนะน�ำสมาธิทงในโรงเรี
ั้
ยนและมหาวิทยาลัย

ศูนย์เราเน้ นการนัง่ สมาธิมากเป็ นพิเศษ ทังแบบ
้
ออนไลน์และออฟไลน์ (ตามสถานที่ตา่ งๆ) เพราะ
ผมคิดว่าถ้ าชาวท้ องถิ่นมีประสบการณ์ภายใน ก็จะ
สามารถย่ น ย่ อ การสร้ างบารมี ไ ปได้ เยอะครั บ
เพราะเขาจะมาถือศีลอย่างง่ายๆ มาบวชอย่าง
ง่ายๆ มาท�ำบุญอย่างง่ายๆ อีกทังที
้ มงานก็จะได้
ท�ำงานกันอย่างง่ายๆ ตอนนี ้เราก็เลยมีสมาชิกที่
ร่วมนัง่ สมาธิออนไลน์ประมาณ 5,000 คนแล้ วครับ
๑๐

ทุกวันนี ้มีชาวอเมริ กนั ประมาณ 10 คน ที่สมัครใจ
ขอเป็ นชาวพุทธ มาที่วดั ทุกวันอาทิตย์อย่างต่อ
เนื่องถึง 3 ปี แล้ ว มาร่วมกิจกรรมทุกอย่างสวดมนต์
ไหว้ พระ ถือศีล นัง่ สมาธิ ทอดผ้ าป่ า ทอดกฐิ น
หลวงพ่อครับ ทังๆที
้ ่ชาวท้ องถิ่นแตกต่างทังรู้ ป
ร่างหน้ าตา ภาษาวัฒนธรรม แต่เขากลับพูดเองว่า
เขารู้สกึ เหมือนเป็ นพวกเดียวกับเรา และไม่ร้ ูสกึ
แตกต่างจากเราเลย
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องค์กรท้ องถิ่น บริ ษัทต่างๆ นิมนต์พระไปน�ำสมาธิเพื่พฒ
ั นาบุคลากร

ความดีสากล 5 ข้อ
1. รักสะอาด - ใจสะอาด
2. รักระเบียบ - ใจสบาย
3. มีความสุ ภาพ - ใจนุ่มนวล 4. ตรงเวลา - ใจไร้ กงั วล
5. มีใจตั้งมัน่ - ใจเป็ นสมาธิ ใจรวมเป็ นหนึ่ง
๑๑
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ชาวอเมริ กนั ผู้สมัครใจมาเป็ นชาวพุทธ มาเป็ นเจ้ าภาพประธานทุกๆ บุญ

ผมซึ ้งใจหลวงพ่อเป็ นที่สดุ เลยครับ ที่ให้ ทกุ สิง่
และให้ ปัจจัยต้ นสมบัติ ทุกท่านที่ได้ ท�ำบุญ 161 วัด

ได้ เ ป็ นต้ น บุ ญ ให้ ทุ ก ศูน ย์ ส าขาทั่ว โลกแบบไม่ มี
ประมาณเลยครับ

มอบก�ำลังใจ...ส่งความรัก

และความห่วงใย ผ่านทาง e-card

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

๑๒
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ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัด ทัว่ โลก

ตอน..อุ้มผาง มรดกโลก มรดกธรรม
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

ศาสนาเชิงรุ กในพื ้นที่ห่างไกลชายขอบเช่นอุ้มผาง
ได้ ” ผมจึงมีความตังใจว่
้ า “จะอยูช่ ว่ ยปั กหลัก
เผยแผ่พุทธศาสนาและสร้ างจิตส�ำนึกให้ ชาวบ้ าน
ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ อยู่เป็ นมรดก
โลกไปนานๆครับ”
เวลาต่อมาชาวบ้ านอุ้มผางก็ได้ มาอาราธนา
ให้ ผมไปเป็ นเจ้ าอาวาสช่วยฟื น้ ฟูส�ำนักสงฆ์เขาวง
พระจันทร์ ซึ่งเป็ นวัดร้ างอยู่บนภูเขากลางหมู่บ้าน
ชาวปากะญอ ไม่มีน� ้ำ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีคลื่นโทรศัพท์
อาศัยแสงสว่างจากเทียนและตะเกียงเจ้ าพายุเป็ น
หลักถึงอะไรจะไม่พร้ อมก็ไม่มีปัญหา

พระธาดา จรณธโร อายุ 52 ปี พรรษา 11
ประธานสงฆ์ศนู ย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง
และรักษาการเจ้ าอาวาสส�ำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์
จังหวัดตาก

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงสุด
กระผมพระธาดา จรณธโรพรรษา 11 ประธาน
สงฆ์ศนู ย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง และรักษาการเจ้ า
อาวาสส�ำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ จังหวัดตากครับ
เมื่อปี พ.ศ. 2553 ผมมาที่นี่ครัง้ แรกเพื่อจัด
บวชอุบาสิกาแก้ วหน่ออ่อน นายอ�ำเภออุ้มผางตอน
นัน้ (นายเชวงศักดิ์ใจค�ำ) พอรู้วา่ ผมมาจากวัดพระธรรมกาย ท่านก็ดีใจมากและกล่าวว่า “คงมีแต่วดั
พระธรรมกายเท่ า นัน้ ที่ จ ะสามารถท�ำงานพุท ธ-

พอมาอยูท่ ี่นี่ผมก็พบว่า เพื่อนต่างศาสนา
ท�ำงานอย่ า งเข้ ม แข็ ง มากชัก ชวนชาวบ้ า นให้ ไ ป
นับถือความเชื่ออื่นผมชักช้ าไม่ได้ แล้ ว ก็ลงมือลุย
เลยทันที
ในช่วงนันทุ
้ กเช้ าตรู่ผมก็ออกเดิน
บิณฑบาต ฝึ กตนทนหิวบ�ำเพ็ญตบะ พร้ อมกับชวน
ชาวปากะญอให้ ร้ ูจกั การท�ำทาน รักษาศีล และนัง่
สมาธิ พอถึงวันพระชาวบ้ านก็หอบลูกหอบหลาน
เข้ าวัดมาท�ำบุญกันมากมาย รวมทังท�ำกิ
้ จกรรม
ตามนโยบายของหลวงพ่อทุกโครงการทัง้ การจัด
บวชพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนและเข้ าพรรษา
ทุกปี ,จัดบวชอุบาสิกาแก้ วหน่ออ่อน,
จัดอบรม
คุณธรรมให้ เยาวชนตามโรงเรี ยนต่างๆ
ทัว่ ทัง้
อ�ำเภอ ทุกต�ำบล อย่างสนุกสนานมากเลยครับ
ดูเหมือนการเผยแผ่ที่อ้ ุมผางก�ำลังไปได้ สวย
ครับ พอถึงช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 เริ่ มมีไฟฟ้าเข้ า
มาในหมูบ่ ้ าน พร้ อมกับคลื่นโทรศัพท์ หลวงพ่อครับ
ยุง่ กันล่ะสิทีนี ้ ชาวบ้ านเริ่ มหายไปจากวัด ไปนัง่ ดู
ทีวีกนั เริ่ มมีการแพร่ระบาดของอบายมุข ทังสุ
้ รายา
เสพติดต่างๆ น่าเป็ นห่วงมาก ผมก็ส้ ไู ม่ถอยครับ
๑๓
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(ซ้ าย) ส�ำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ พลิกจากวัดร้ างเป็ นวัดรุ่ง (ขวา) ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผางเนื ้อที่ 200 ไร่
ศาลาปฏิบตั ธิ รรมหลังแรกและหลังเดียวที่มงุ ด้ วยใบตองตึง สร้ างตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2555 ส�ำหรับใช้ อบรมเยาวชน

อุ้มผางมีป่าต้ นน� ้ำล�ำธารที่สมบูรณ์เป็ นมรดกโลกและผู้คนก็มีจิตใจงดงาม
น� ้ำตกทีลอซู” สวยงามอันดับ 1 ของประเทศไทยทางเข้ าน� ้ำตกห่างจากศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง 3 กิโลเมตร

บิณฑบาตที่หมูบ่ ้ านเลตองคุ และหมูบ่ ้ านเปิ่ งเคลิง่ ระหว่างการเดินธุดงค์ธรรมชัย เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2553
๑๔
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โครงการบวชอุบาสิกาแก้ วหน่ออ่อนที่ส�ำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ ได้ รับความสนใจจากชาวบ้ านปากะญอ อุ้มผาง
เข้ าอบรมเป็ นจ�ำนวนมาก

จัดบวชพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-18 เม.ย. 2557
๑๕
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การจัดค่ายคุณธรรมอบรมเยาวชนตามโรงเรี ยน ทุกต�ำบลทัว่ ทังอ�ำเภออุ
้
้ มผาง จังหวัดตาก อย่างตลอดต่อเนื่อง

โครงการบ้ านกัลยาณมิตรได้ รับความสนใจจากชาวอุ้มผางเป็ นอย่างมาก
นิมนต์พระภิกษุไปน�ำสวดมนต์ เทศน์สอนธรรมะ และนัง่ สมาธิด้วยภาษาท้ องถิ่น

พลิกวิกฤตให้ เป็ นโอกาส จากโครงการต่างๆ ที่
หลวงพ่อให้ ท�ำก่อนหน้ านันโดยเฉพาะการบวชพระ
้
ท�ำให้ ผมมีศาสนทายาทที่เป็ นชาวปากะญอผมจึง
มีนโยบายให้ พระน้ องๆออกไปจัดบ้ านกัลยาณมิตร
ด้ วยภาษาท้ องถิ่นตามบ้ าน ปรากฏว่าชาวบ้ าน
ชอบกันมาก จองคิวให้ พระไปลงบ้ านกัลยาณมิตร
อย่างล้ นหลาม ชักชวนลูกเล็กเด็กแดงมาสวดมนต์
นัง่ สมาธิฟังธรรมกันมากมาย
๑๖

ส่งผลให้ ปีนี ง้ านทอดกฐิ นมีคนมาเยอะที่สุด
เลยเป็ นญาติโยมจากวัดพระธรรมกายประมาณ
สิบกว่าคนนอกนันเป็
้ นชาวอุ้มผางทังสิ
้ ้นครับ
ปั จจุบนั ที่นี่มีพระภิกษุ 5 รูปและสามเณร 10
รูป สามเณรเกือบทังหมดเป็
้
นชาวปากะญอมีตงแต่
ั้
อายุ 9 ขวบ ข้ ามมาจากฝั่ งพม่าก็เยอะครับ มา
ใหม่ๆ คุยกันไม่ร้ ูเรื่ อง ผมก็จดั ครูมาสอนภาษาไทย
ให้ จนตอนนี ้น้ องเณรอ่านออกเขียนได้ และสวด
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ตอนกลางวัน เชฟจากโรงแรมห้ าดาวและแม่ครัวท้ องถิ่น มาท�ำภัตตาหาร
ถวายพระเณรและเลี ้ยงสาธุชนที่มาในงานทอดกฐิ น วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ชาวบ้ านพากันอัญเชิญผ้ าไตรไปแห่รอบๆหมูบ่ ้ าน เป็ นขบวนยาวสุดลูกหูลกู ตา
๑๗
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ชาวบ้ านอุ้มผาง พร้ อมใจกันมาร่วมงานทอดกฐิ นหลายร้ อยคน ท�ำให้ ศาลาหลังใหญ่เล็กไปถนัดตา และยังมีชาวบ้ าน
ที่ขึ ้นไปบนศาลาไม่ได้ อีกมากมาย

ความโดดเด่นของสิง่ ก่อสร้ างที่นี่เลือกใช้ วสั ดุธรรมชาติจากในท้ องถิ่น นัน่ คือ “ไม้ ไผ่” ที่แช่น� ้ำยากันมอดกันปลวกแล้ ว
จึงเป็ นอาคารไม้ ไผ่ที่แข็งแรงมัน่ คงเป็ นแห่งแรกของจังหวัดตากครับ

มนต์กนั เก่งๆ ทังนั
้ น้ เวลารับบุญก็ชว่ ยกันเป็ นทีม
สนุกสนานบุญบันเทิงครับ
และในปี พ.ศ.2558 ผมก็จะเปิ ดศูนย์อบรม
สามเณรล้ านรูป มีเป้าหมายว่าจะจัดให้ ได้ อย่าง

น้ อย 100 รูปครับส�ำหรับปั จจัยกองทุนต้ นสมบัตฯิ
ที่หลวงพ่อมอบให้ นนั ้ ผมจะน�ำไปสร้ างศูนย์อบรม
เยาวชนอุ้มผาง กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ น
อย่างสูงที่เมตตาสนับสนุนการขยายงานศูนย์สาขา
ทัว่ โลกครับ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารงานบุญธรรมะดีๆ
โอวาท พระธรรมเทศนา หลักค�ำสอน พุทธสุภาษิต
ข้อคิดจากสาระธรรมที่ทุกท่านสามารถน้อมน�ำธรรมะ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และยังสามารถส่งต่อธรรมะ
ดีๆ ให้เพื่อนของคุณได้ตลอดเวลา ติดตามได้ที่
dmc.tv เรื่องราวดีๆ ที่ท�ำให้คุณเป็นสุขใจได้ตลอดเวลา
https://www.facebook.com/dmc072
๑๘
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นิตยสาร

Dhamma TIME

ประจ�ำเดือน ธันวาคม

ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัด ทัว่ โลก

ตอน..ปั จจัยศักดิ์สท
ิ ธิ์ สร้ างสันติภาพโลก
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

ผมพระมหาดร.พงศ์ศกั ดิ์ ฐานิโย ผู้ชว่ ยเจ้ า
อาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปนครั
ุ่ บ
นับตังแต่
้ ผมและทีมพระภิกษุเจ้ าหน้ าที่ ได้ รับ
การส่งมารับบุญที่ประเทศญี่ปนนี
ุ่ ้ เหมือนเป็ นการ
เริ่ มต้ นชีวิตใหม่ทงหมด
ั้
เพราะเราต้ องเข้ าเรี ยนที่
มหาวิทยาลัยที่นี่ เรี ยนภาษาใหม่ควบคูไ่ ปกับการ
รับบุญที่วดั สาขา ซึง่ ทุกอากัปกิริยาของเรา ล้ วนอยู่
ในสายตาของชาวญี่ ปุ่นดังที่หลวงพ่อเคยบอกว่า
“เราอยู่ในสายตาของมนุษย์และเทวดาตลอดเวลา
ไม่วา่ เราจะรู้ตวั หรื อไม่ก็ตาม”
การที่จะถ่ายทอดธรรมะไปถึงชาวญี่ปนุ่ ซึง่ เขา
ถือว่าประเทศเขาเจริ ญพัฒนากว่าประเทศเรานัน้
ต้ องมีสงิ่ ที่ต้องดีกว่าดีที่สดุ เพียงพอในระดับที่จะ
ท�ำให้ ชาวญี่ปนยอมรั
ุ่
บฟั งได้ พระลูกชายทุกๆ รูป
จึงตังใจเรี
้ ยน เพื่อให้ มีความรู้ทางภาษาและการ
ยอมรับที่ชาวโลกสมมติกนั
แต่หลวงพ่อครับ ใบปริ ญญาและรางวัลต่างๆ
ที่ได้ รับมานัน้
เป็ นเพียงอุปกรณ์ที่จะท�ำให้ สร้ าง
บารมีเผยแผ่ได้ โดยสะดวก และก็เป็ นเช่นนันจริ
้ งๆ
อาจารย์ ของผมขอเปิ ดวิชาใหม่เพื่ อให้ ผมได้ เป็ น
อาจารย์พิเศษในวิชา “พระพุทธศาสนาเถรวาท”
ปั จจุบนั สอนมา 4 ปี มีนกั ศึกษาญี่ปนรวมกว่
ุ่
า1
พันคนที่ลงทะเบียนเรี ยน
แล้ วมหาวิทยาลัยอื่นๆก็มานิมนต์ ให้ ไปสอน
วิชานี ้ นอกจากภาคทฤษฏีแล้ ว ผมให้ นกั ศึกษาฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิ ด้ วยการนัง่ สมาธิก่อนเรี ยนทุกครัง้ ด้ วย
พวกเขาชอบสมาธิมาก บอกว่านี่คือสิง่ ที่น�ำเอาไป
ใช้ ในชีวิตประจ�ำวันได้ มากที่สดุ ช่วยยกระดับจิตใจ
และหลายคนก็เดินทางมาศึกษา และนัง่ สมาธิที่วดั

พม. ดร.พงศ์ ศักดิ์ ฐานิโย
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมกาย
แคลิฟอร์ เนียและผู้ชว่ ยเจ้ าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว

พระธรรมกายประเทศไทยด้ วยครับ
หลวงพ่อครับปั จจัยอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อให้
เป็ นต้ นสมบัตนิ นั ้
พอบริ หารไปบริ หารมาก็เกิด
อานุภาพครับ คือที่วดั พระธรรมกายโตเกียวนันคน
้
ก็มาล้ นแล้ วล้ นอีก จนไม่พอให้ ชาวญี่ปนที
ุ่ ่มาใหม่
นัง่ สมาธิแล้ ว ปั จจุบนั คนญี่ปนที
ุ่ ่ท�ำงานในโตเกียว
สนใจการฝึ กสมาธิมาก เราจึงเปิ ดอาคารใหม่ที่ชื่อ
ว่า“ศูนย์ปฎิบตั ธิ รรมชาวญี่ปน”
ุ่ และพอเริ่ มเปิ ดเป็ น
ทางการก็มีคณ
ุ ฮะชิโมะโตะมานัง่ สมาธิแล้ วสัมผัส
ได้ ถงึ ความสุขภายใน จนเขาเกิดความรู้สกึ ว่า..หาก
ชาวญี่ปนทั
ุ่ งประเทศได้
้
มานัง่ สมาธิแบบนี ้ ก็จะเกิด
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๑๙

จบตรี -โท-เอก จากคณะอักษรศาสตร์ เอกพุทธศาสตร์ ได้ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของชันปี
้
ทังในระดั
้
บปริ ญญาตรี (หัวข้ อ:ธัมมจักกัปปวัตนสูตร) และปริ ญญาโท (หัวข้ อ:สมถวิปัสส-นา อันเป็ นงานเขียนยืนยันการ
ปฏิบตั ธิ รรมเพื่อเข้ าถึงพระธรรมกาย) และเป็ นนักศึกษาที่ใช้ เวลาจบปริ ญญาเอกเร็ วที่สดุ (3 ปี )
ตังแต่
้ มหาวิทยาลัยตังมา
้ 370 ปี

มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาริ วโคขุ อายุเก่าแก่กว่า 370 ปี เปิ ดวิชาให้ เป็ นพิเศษ
คือวิชา “พระพุทธศาสนาเถรวาท” นิมนต์ให้ สอนนักศึกษาญี่ปนในระดั
ุ่
บปริ ญญาตรี และโท

รับเป็ นอาจารย์วิชาพุทธศาสนาเถรวาท ในมหาวิทยาลัยพุทธบุคเคียว และ มหาวิทยาลัยโดชิฉะ (มหาวิทยาลัยคริ สต์)
๒๐
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ฝึ กนัง่ สมาธิก่อนเริ่ มเรี ยน ซึง่ นักศึกษาญี่ปนประทั
ุ่
บใจมากๆ บอกว่า
“ไม่เคยมีวิชาไหนให้ ฝึกสมาธิมาก่อน พึง่ จะเข้ าใจถึงพุทธเถรวาทเมื่อได้ เรี ยนวิชานี ้”

กลุม่ นักศึกษาญี่ปนุ่ ขอตามมาศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทและนัง่ สมาธิที่วดั พระธรรมกายประเทศไทย

“ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมญี่ปน”
ุ่ ทุกอย่างที่นี่สื่อสารเป็ นภาษาญี่ปนทั
ุ่ งหมด
้
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จัดปฏิบตั ธิ รรมภาษาญี่ปนุ่ ตามบ้ านและวัดญี่ปนุ่

ศาสนทายาทชาวญี่ปนผู
ุ่ ้ มีความตังใจบวชแบบวั
้
นต่อวัน
(ซ้ าย) พระวากาอิ สุขิโต อายุ 59 ปี (ขวา) พระทะมุระ เขมินฺโท อายุ 21 ปี

๒๒
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ความสุขไปทัว่ ประเทศ และเมื่อคิดอย่างนี ้ก็ไม่
รอช้ า..รี บควักปั จจัยออกมาร่ วมบุญในการท�ำ
โครงการนี ้ด้ วยถึง 8 แสนบาทเลยครับ พร้ อมกับ
บอก..ซาโยนาระ...ลาก่อนความเศร้ า
ปั จจุบนั ผมและพระธนาวุฒิ ติสฺสโร สลับ
กันแนะน�ำสมาธิให้ ชาวญี่ปนซึ
ุ่ ง่ มีประสบการณ์
ภายในดีๆ จนหลายคนขอมาสมัครบวชธรรม
ทายาท และมีผ้ ทู ี่ขอบวชต่อ แบบวันต่อวันอีก 2
รูปด้ วยครับ

คุณ ฮะชิโมะโตะ(หน้ าสุด) เข้ าถึงความสุขภายใน
ขอท�ำบุญใหญ่ และมาศึกษาชีวิตสมณะด้ วย

หลวงพ่อครับ รางวัลและต�ำแหน่งใดๆ ก็
ไม่เทียบเท่ากับความภูมิใจที่ได้ เป็ นพระลูกชาย
ของหลวงพ่อ และได้ สร้ างบารมีชว่ ยหลวงพ่อ
เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทัว่ โลกเลยครับ กราบ
ขอบพระคุ ณ ที่ ห ลวงพ่ อ ได้ เมตตาชวนลู ก ๆ
ท�ำบุญต้ นสมบัติ 161 วัด ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สร้ าง
สันติภาพโลกเลยครับ
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Dhamma TIME

ประจ�ำเดือน ธันวาคม

ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัด ทัว่ โลก

ตอน..ขุนพลลุ่มน�ำ้ ฝาง

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบแทบเท้ าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงสุด
กระผม พระธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก พรรษา 11
อายุ 44 ปี ประธานสงฆ์ ธุดงคสถานลุม่ น� ้ำฝางครับ
หลวงพ่อครับ เมื่อปี พ.ศ. 2554 ผมได้ รับมอบ
หมายจากหมู่คณะให้ ไปฟื น้ ฟูศรัทธาชาวดอยบน
ที่ราบสูง ผมก็เหมือนเจอหินก้ อนใหญ่หล่นน�ำทาง
เพราะพื น้ ที่ นี เ้ คยมี ปั ญหาขลุ ก ขลั ก เกิ ด ขึ น้
เนื่องจากจัดบวชพระรุ่นแสนรูปช่วงแรกๆ แล้ ว ไม่มี
พื ้นที่รองรับพระ
(ที่ไม่ยอมลาสิกขาหลังจบ
โครงการ) ท�ำให้ เกิดปั ญหาตามมาในพื ้นที่ ผมก็
น้ อมรับค�ำแนะน�ำของพระผู้ใหญ่มาตรึ กตรองหา
สาเหตุวิธีแก้ ไข และที่ประชุมก็มีมติให้ ผมหาพื ้นที่
เพื่ อ ปั ก หลัก ขยายวิ ช ชาธรรมกายที่ อ�ำเภอฝาง
ประจวบกับช่วงนัน้
หลวงพ่อมีโครงการบวช
อุบาสิกาแก้ ว ผมจึงไปขอยืมสถานที่วดั นันทาราม
จัดอบรม จากโครงการนี ้ก็ท�ำให้ เกิดศรัทธาใหม่
เป็ นชาวไทใหญ่ ซึง่ ลักษณะของชาวไทใหญ่นนั ้
ชอบปฏิบตั ธิ รรม, ชอบเข้ าวัดท�ำบุญ, ถือศีล 8 ทุก
วันพระ ท�ำให้ ผมรวมชาวไทใหญ่และคนเมือง มา
วัดพระธรรมกายได้ ทกุ เดือน เพื่อมาบูชาข้ าวพระ
และปฏิบตั ธิ รรม (เดินทาง 12 ชัว่ โมง) อย่างน้ อย
เดือนละ 1 รถบัส (ขนาด 50 ที่นงั่ ) ถ้ าเป็ นงานบุญ
ใหญ่ 4-6 รถบัส ซึง่ เขาจะร่วมบุญค่ารถคนละ 300
บาท และค่าท�ำหนังสือออกนอกพื ้นที่อีก 150 บาท
แต่ทกุ คนก็ตงใจอยากมานั
ั้
ง่ สมาธิกบั หลวงพ่อครับ
หลังจากผมเจอที่ดนิ อันสัปปายะแล้ ว ไม่หา่ ง
จากตัวอ�ำเภอฝางมากนัก ชาวบ้ านบอกว่า เคย
เป็ นที่ตงวั
ั ้ ดเก่า ผมก็ขอเช่าที่ดนิ เพื่อใช้ งานแปลง
แรกก่อน แล้ วค่อยซื ้อทีหลัง ผมจึงรวมปั จจัยที่มีอยู่
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พระธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก พรรษา 11 อายุ 44 ปี
ประธานสงฆ์ ธุดงคสถานลุม่ น� ้ำฝาง
ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ในย่าม 7,800 บาท ขาดอีก 200 บาท ก็ขอบริ จาค
จากสารถี ซึง่ ตรงกับวันมาฆบูชาปี 2555 พอดี,
แล้ วผมก็ได้ ใช้ ที่ดนิ ตรงนี ้จัดบวชพระ อบรมเยาวชน
และปฏิบตั ธิ รรม พร้ อมกับระดมทุนซื ้อที่ดนิ ไปด้ วย,
ที่ดนิ ผืนนี ้ได้ พลังศรัทธาแบงค์ 20 บาท จากชาวไท
ใหญ่ทกุ คน ที่เก็บเล็กผสมน้ อยจนสามารถซื ้อที่ดนิ
เบื ้องต้ นจ�ำนวน 8ไร่ถวายไว้ ในพระพุทธศาสนาได้
ส�ำเร็ จ (ตังเป
้ ้ าไว้ 70 ไร่) ส�ำเร็ จได้ เพราะพลังทีม
ต้ องบอกว่า พวกเราปลื ้มมากๆ กับแผ่นดินผืนนี ้
ครับ
ชาวไทใหญ่ที่นี่เขาฟั งภาษาไทยรู้เรื่ อง แต่ผม
นี่ส.ิ ..ฟั งภาษาถิ่นเขาไม่ร้ ูความหมาย แต่ก็ไม่ใช่
อุปสรรคในการเผยแผ่ ชาวไทใหญ่มีพื ้นฐานจิตใจดี

www.kalyanamitra.org

ศรัทธาใหม่ของชาวไทใหญ่ ในโครงการบวชอุบาสิกาแก้ วหน่ออ่อน 1 ล้ าน เดินทางจากบนยอดดอยใช้ เวลา 12 ชัว่ โมง
มาร่วมงานบุญใหญ่ที่วดั พระธรรมกาย

แผ่นดินผืนเปล่าในช่วงเริ่ มต้ นของธุดงคสถานลุม่ น� ้ำฝาง
มีแต่หนาม ไม่มีต้นไม้ ใหญ่เลย เพราะถูกบุกรุกแผ้ วถางป่ าเพื่อท�ำไร่ของชาวบ้ าน

ชาวไทใหญ่และทีมงานช่วยกันพัฒนาที่ดนิ ปลูกต้ นไม้ ให้ ทศั นียภาพดูสงบ ร่มรื่ น เหมาะแก่การปฏิบตั ธิ รรม
ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดทังปี
้ ไม่หนาวไม่ร้อนเกินไป
www.kalyanamitra.org
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กุฏิสงฆ์ที่ทกุ คนช่วยสร้ างกันเองด้ วยวัสดุธรรมชาติ คือ ใบจาก จ�ำนวน 9 หลัง ( กว้ าง 3 เมตร ยาว 3.50 เมตร )

กิจกรรมการปฏิบตั ธิ รรมและบวชสามเณรที่ธดุ งคสถานลุม่ น� ้ำฝาง

อยูแ่ ล้ ว
พอนัง่ หลับตาฟั งเสียงน�ำนัง่ สมาธิของ
หลวงพ่อก็มีประสบการณ์ภายในที่ดี นัง่ แล้ วตัวเบา
สบาย บางท่านเคยเห็นดวงแก้ ว เห็นองค์พระครับ
ชาวไทใหญ่ตา่ งบอกว่า จ่อมิหงั มาแตก (ปลื ้ม

มากๆ) จ่อใจ๋ แน่น (ใจเป็ นสุขมากๆ)
และผมก็หมัน่ เข้ าไปกราบรายงานพระผู้ใหญ่
เจ้ าคณะอ�ำเภอฝางให้ รับทราบตลอด จนตอนนี ้
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ชาวไทใหญ่มาร่วมโปรยดอกดาวรวยต้ อนรับพระธุดงค์

ท่านใจอ่อน ไฟเขียวให้ เราทุกอย่าง ล่าสุดท่านก็
เป็ นประธานที่ ป รึ ก ษาในการจั ด ตั ก บาตรพระ
1,000 รูป ฉลองเมืองฝางครบ 1,373 ปี ด้ วยครับ
พื ้นที่แถวนี ้ขึ ้นชื่อเรื่ องยาเสพติดมาก (ติดกับ
ชายแดนไทย-พม่า) น่าเป็ นห่วงเยาวชนที่มีสทิ ธิ์ตก
ไปในวงจรของนักค้ ายาเสพติด การจัดโครงการ

บวชพระ-สามเณร
และการอบรมเยาวชนจึงมี
ความจ�ำเป็ นอย่า งเร่ ง ด่ว นที่ พ วกเราต้ อ งช่ ว ยกัน
ฟื น้ ฟูศีลธรรมโลกครับ
ปี หน้ าโครงการบวช
สามเณรแสนรูปทีมงานตังเป
้ ้ า 300 รูป โดยจะน�ำ
นักเรี ยน 30 กว่าโรงเรี ยนที่ดแู ลอยู่ เอามาบวชให้
หมดเลยครับ
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ชาวไทใหญ่ที่มาปฏิบตั ธิ รรมที่ธดุ งคสถานลุม่ น� ้ำฝางและที่ อบต.ดอยลาง อ.แม่อาย ที่กระผมไปลงบ้ านกัลยาณมิตร

พิธีตกั บาตรพระ 1,000 รูป ฉลองเมืองฝาง 1,373 ปี วันเสาร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ถนนหน้ าที่วา่ การอ�ำเภอฝาง
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กิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 1 ของธุดงคสถานลุม่ น� ้ำฝาง
จ�ำนวน 102 รูป ออกเดินธุดงค์เพื่อไปพัฒนาวัด เดือนเมษายน พ.ศ.2556
www.kalyanamitra.org

นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านข่า จ�ำนวน 130 คน
มาเข้ าค่ายอบรมคุณธรรม ความดีสากล 5 ประการ

ปี นี เ้ ป็ นครั ง้ แรกที่ ธุ ด งคสถานลุ่ม น� ำ้
ฝางเพิ่ ง มี โ อกาสได้ รั บ ปั จจั ย กองทุ น ต้ น
สมบัติ ทีมงานจะน�ำไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดในงานพระพุทธศาสนา และพวกเรา
ขอเอาชี วิ ต เป็ นเดิ ม พัน ในการสร้ างบารมี
จนกว่าจะถึงที่สดุ แห่งธรรมครับ

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

พระครู ดร.สุจิตรานุรักษ์ เจ้ าคณะอ�ำเภอฝาง จ.เชียงใหม่
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Dhamma TIME งานถวายมหาสังฆทานทัว่ นครเชียงตุง
ประจ�ำเดือน ธันวาคม
ทบทวนฝั นในฝั น วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

ก ร า บ น มั ส ก า ร
พระเดชพระคุ ณ หลวง
พ่อที่เคารพรักอย่างสูง

นครเชียงตุง แผ่นดินอันงดงาม เจริ ญรุ่งเรื อง
ด้ วยพระพุทธศาสนา

วั น นี น้ ั ก ข่ า ว บุ ญ
สว่าง ขอน�ำเรื่ องราว
สว่าง ในวันสว่างที่ 29
พฤศจิกายนนี ้ ซึง่ ปลื ้ม
บุญนักๆขนาด เป็ นครัง้
แรกในรอบ 785 ปี ของ
นครเชียงตุง มาฝาก
นักเรี ยนทัว่ โลกค่ะ
วันนี ช้ าวเชี ยงตุงทัง้ นครเดินทางมาร่ วมงาน
บุญถวายมหาสังฆทานครัง้ ประวัติศาสตร์ กบั พระภิกษุ-สามเณรทุกวัดทังแผ่
้ นดินเชียงตุง กล่าวเป็ น
เสียงเดียวกัน “สุดยอดมากๆ ตังแต่
้ สร้ างเชียงตุงมา
นี ้เป็ นครัง้ แรกที่ได้ ท�ำบุญ ใหญ่ขนาดนี ้”
ท่านครูบาสามโชติกะ เจ้ าคณะจังหวัดภาค
ตะวันออก รัฐฉาน กล่าวว่า “ขอขอบคุณหลวงพ่อ
ธัมมชโย และชาวกรุงเทพฯ ที่มาท�ำบุญใหญ่ ผม
และคณะสงฆ์เชียงตุงปลื ้มปี ติยินดีมาก การท�ำบุญ
ครัง้ นี ้ ถือว่าเป็ นการท�ำบุญครัง้ ยิ่งใหญ่ที่สดุ ขอ
ขอบใจหลาย”
อู้ หอง ค�ำ หนุม่ ท่านประธานกรมการศาสนา
แห่งนครเชียงตุงและผู้อาวุโสเมืองเชียงตุง กล่าวว่า
“การท�ำบุญพระ 3,000 กว่ารูปนี ้ ไม่มีใครเคยท�ำมา
ก่อนเลย ครัง้ นี ้นับเป็ นครัง้ แรกของเชียงตุง ชาว
บ้ านต่างมาบอกผมว่า งานนี ้ปลื ้มมากๆ ครัง้ นี ้มี
ชาวเขา ชาวอาข่า ซึง่ นับถือศาสนาอื่น (คริ สต์) ก็
เดินทางมาร่วมงานวันนี ้ด้ วย

ผมอยากกราบขอบพระคุณ เจ้ าอาวาสวัด
พระธรรมกายมากๆ ที่มาจัดงานบุญใหญ่แบบนี ้
ผมอยากให้ ท�ำบุญใหญ่แบบนี ้ทุกๆ ปี เพื่อจะได้
ช่วยฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนาในเชียงตุงครับ”
คุณบรรณพจน์-บุษบา ดามาพงศ์ ผู้แทน
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ กล่าวว่า “ผมปลื ้มมากที่
ได้ เดินทางมาร่วมงานนี ้ วันนี ้ผมปลื ้มแต่เช้ า เพราะ
ตลอดเส้ นทางจากโรงแรมมา ผมได้ เห็นแรงศรัทธา
ชาวเชียงตุงจ�ำนวนมาก
ที่มงุ่ หน้ าเดินมาสู่
ศูนย์กลางพิธี บางคนก็อ้ มุ ลูก จูงหลาน แบกข้ าว
ปลาอาหารมาร่วมงาน ท่ามกลางอากาศที่หนาว
มากแต่ทกุ คนก็มีใบหน้ ายิ ้มแย้ มแจ่มใส
ผมมี
โอกาสได้ พดู คุยกับพระผู้ใหญ่ในงาน ท่านบอกว่า
ไม่เคยเห็นงานบุญแบบนี ้มาก่อนเลย หลายๆ รูป
บอกว่าปลืม้ มากจนกลัน้ น�ำ้ ตาไว้ ไม่อยู่...ด้ วยผล
บุญนี.้ .ผมกราบขอให้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อเป็ นมิ่งขวัญของชาว
พุทธทัว่ โลกครับ”
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วัดราชฐานหัวข่วง และวงเวียน 5 แยก วัดมหาเมี๊ยะมุนี (วัดพระเจ้ าหลวง) ศูนย์กลางงานบุญครัง้ ประวัตศิ าสตร์

ชาวเขา ชาวเชียงตุง ฝ่ าอากาศหนาวเย็นประมาณ 11-14 องศา มาร่วมงาน

ภายในพระอุโบสถ วัดราชฐานหัวข่วงศูนย์กลางพิธีกรรมอันศักดิ์สทิ ธิ์
๓๑

www.kalyanamitra.org

1

2

3

1. บริ เวณ 5 แยกวัดมหาเมี๊ยะมุนี 2. โยมเห็นพระเยอะก็ “ยินจ๊ มหน�่ำหน�่ำ” พระเห็นโยมเยอะก็ “ปี ติเพียวแด”
3. ถนนทุกสาย ทุกแยก เป็ นถนนแห่งการถวายมหาสังฆทานครัง้ ยิ่งใหญ่
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4

4. ชาวเมืองเชียงตุง เมืองลา เมืองสาด เมืองพะยาก
เมืองท่าขี ้เหล็ก เดินทางมาร่วมครัง้ นี ้

5

5.ครูบาสามโชติกะ เจ้ าคณะจังหวัดภาคตะวันออก
รัฐฉาน
6.อู้ หอง ค�ำ หนุม่
ประธานกรมการศาสนาแห่งนครเชียงตุง และผู้อาวุโส
แห่งเมืองเชียงตุง

6
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1. ชาวเขาเผ่าอาข่า แม้ จะต่างความเชื่อ
แต่ขอเดินทางมาร่วมงานบุญประวัตศิ าสตร์ ด้วยความปลื ้ม
2. หนูน้อยชาวเชียงตุงผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา
มาสัง่ สมบุญตังแต่
้ เยาว์วยั
3. คุณบรรณพจน์-บุษบา ดามาพงศ์ ประธานน�ำ
กล่าวค�ำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
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4

5

4.พุทธบุตรเป็ นหนึง่ เดียวกัน เนื ้อนาบุญทัว่ นครเชียงตุง
มารวมกันเป็ นครัง้
5. ภาพมุมสูงของนครเชียงตุงที่พทุ ธบริ ษัท 4 ทังเชี
้ ยงตุงมี
หัวใจดวงเดียวกัน ท�ำบุญใหญ่ครัง้ แรกตังแต่
้ สร้ างเชียงตุง

งานครัง้ นี ้ มีเรื่ องราวแห่งพลังศรัทธาของชาว
เชียงตุงอีกมาก แต่จะปลื ้มอย่างไร ปลื ้มแบบไหน
ต้ องติดตาม...ตอนต่อไปค่ะ
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นิตยสาร

Dhamma TIME

ประจ�ำเดือน ธันวาคม

V-star Nepal

ตอน..โลกตะลึงกับโครงการทีป
่ ลืม้ เหนือความคาดหมาย

ทบทวนฝั นในฝั น วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ลูก พรสรร ก�ำลังเอก หรื อป้าแดงค่ะ หลวงพ่อ
คะ...ลูกและทีมงานได้ ไปจัดอบรม ผอ.โรงเรี ยน
ชาวเนปาลจ�ำนวน 83 ท่าน ที่มกุ ตะวัน ระหว่างวัน
ที่ 8 - 18 ตุลาคม 2557 มาค่ะ และด้ วยความที่
เพลงของหลวงพ่อไพเราะมากๆ ลูกจึงขออนุญาต
แปลบทเพลงนี ้เป็ นภาษาอังกฤษ
เพื่อถวายให้
หลวงพ่อไว้ ใช้ งานอีกด้ วยค่ะ
หลวงพ่อคะ...ตังแต่
้ ลกู มีบุญได้ มาเจอหลวง
พ่อ ลูกก็ร้ ูสกึ มีแรงบันดาลใจในการชวนชาวโลก
เข้ าถึงสันติสขุ ภายในมากเหลือเกินค่ะ อีกทังยิ
้ ่งมา
ได้ ยินหลวงพ่อพูดว่า.. “ให้ ไปแทนคุณแดนพุทธภูมิ
แทนหลวงพ่อด้ วย” ยิ่งท�ำให้ ลกู ฮึดสู้ในการท�ำโครง
การวีสตาร์ เนปาลอย่างมุง่ มัน่ มาโดยตลอด ซึง่
พระอาจารย์ภาสุระ
ที่เป็ นพระอาจารย์อบรม
ประจ�ำโครงการท่านก็พดู ว่า..“นี่เป็ นโครงการแรก
ของโลกที่ครู ระดับผอ.ที่เป็ นชาวต่างชาติยอมมา
อบรมกับเราและรวมตัวกันนัง่ สมาธิที่วดั มากขนาด
นี ้” ซึง่ พอลูกฟั งแล้ ว..ก็ยิ่งฮึดปั กธงสู้ไม่ถอย แถม
ยังช่วยกันแปลเพลง Change The World เป็ น
ภาษาเนปาล ซึง่ ความส�ำเร็จทังหมดนี
้
้ เกิดขึ ้นได้ ก็
เพราะหลวงพ่อเมตตาให้ ค�ำแนะน�ำปรึกษา
ที่
ส�ำคัญยังได้ รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว
ได้ มาอบรมครูให้ แบบเต็มหลักสูตร
แถมยังได้ รับเกียรติจาก คุณอนันต์ อัศวโภคิน
มาเป็ นวิทยากรให้ อีกทังยั
้ งมีปรมาจารย์ระดับแนว
หน้ า ดร.อรทัย มูลค�ำ และดร.สมสุดา ผู้พฒ
ั น์ มา
แนะน�ำวิธีการก้ าวสูค่ รูมืออาชีพ

กัลฯ พรสรร ก�ำลังเอก (ป้าแดง)

ซึ่งการอบรมครั ง้ นีท้ �ำให้ ครู เนปาลไฟลุกโชน
ถึงขนาดพากันกรูมาขอแผ่นซีดี และสื่อการสอน
ทังหมดในการอบรม
้
ประดุจอยากจะน�ำกลับไป
สอนนักเรี ยนเดี๋ยวนันทั
้ นที งานนี ้..ท�ำเอาลูกปลื ้ม
เต็มขัน้ ถึงขนาดถ่ายท�ำประมวลภาพมาประกอบ
เพลง Change The World ภาคภาษาอังกฤษมา
ฝากหลวงพ่อด้ วยค่ะ
สุด ท้ า ยนี .้ ..ลูก ก็ ต้ อ งขอกราบขอบพระคุณ
หลวงพ่อเป็ นที่สดุ ที่ให้ บญ
ุ นี ้แก่ลกู และทีมงานทุก
คนค่ะ
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พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว เมตตาอบรมให้ ครูชาวเนปาล

๓๘

www.kalyanamitra.org

คุณอนันต์ อัศวโภคิน ให้ เกียรติมาบรรยายให้ ครูเนปาลเกือบ 100 คน ฟั งค่ะ
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ดร.อรทัย มูลค�ำ และคุณครูชาวเนปาลค่ะ

ดร.สมสุดา ก�ำลังบรรยายภาคปฏิบตั อิ ย่างออกรสออกชาติคะ่
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นิตยสาร

Dhamma TIME

ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน

นักสร้ างบารมีพนั ธุ์อาชาไนย
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี

การเจริ ญสมาธิภาวนาหมัน่ ท�ำใจให้ ใสๆ อยู่
เสมอ เป็ นสิง่ ส�ำคัญที่จะช่วยประคับประคอง ให้
เส้ นทางแห่งการสร้ างบารมีของเราไปได้ ตลอดรอด
ฝั่ ง ท�ำให้ ชีวิตปลอดภัยและมีชยั ชนะไปทุกภพทุก
ชาติ จนกว่าจะถึงที่สดุ แห่งธรรม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ขุททกนิกาย
ธรรมบท ว่า
“ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ น โส สพฺพตฺถ ชายติ
ยตฺถ โส ชายตี ธีโร ตํ กุลํ สุขเมธติ
บุรุษอาชาไนยหาได้ ยากในโลก เพราะว่า บุรุษ
อาชาไนยนัน้ ย่อมไม่เกิดในสถานที่ทวั่ ไป บุรุษ
อาชาไนยนัน้ เป็ นนักปราชญ์ หากเกิดในตระกูลใด
ตระกูลนัน้ ย่อมถึงความสุข”

พระบรมโพธิสตั ว์เจ้ าทังหลาย
้
ได้ สร้ างบารมี
อย่างเอาชีวิตเป็ นเดิมพัน ไม่เคยย่อท้ อเลย ตลอด
เวลาสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ที่ทา่ นได้ ฟันฝ่ า
อุปสรรค เพื่อจะยกตนและสรรพสัตว์ ให้ ข้ามพ้ น
จากห้ วงทุกข์แห่งสังสารวัฏ
แล้ วในที่สดุ ท่านก็
สมหวัง ได้ ตรัสรู้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า
เป็ นที่พงึ่ ของมนุษย์และเทวาทังหลาย
้
พวกเราทังหลายขณะนี
้
้ ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการ
สร้ างบารมี
ยังต้ องพบกับปั ญหาและอุปสรรค
มากมาย แต่นนั่ เป็ นเพียงเครื่ องทดสอบก�ำลังใจ
ของนักสร้ างบารมี ที่จะแปรเปลี่ยนเป็ นบุญบารมี
แก่เรา

ค�ำว่า อาชาไนย หมายถึงผู้ที่ได้ รับการฝึ กฝน
อบรมตนมาอย่างดีแล้ ว มีเชาว์ปัญญาว่องไว มีสติ
ปั ญญาแจ่มใส เข้ าใจชีวิต และสถานการณ์ตา่ งๆ ที่
เกิดขึ ้นได้ อย่างฉับพลัน
ถ้ าถือก�ำเนิดเป็ นสัตว์
เดียรัจฉาน ก็ไม่ต้องถูกเฆี่ยนตี สามารถรับรู้ค�ำสัง่
ได้ อย่างรวดเร็ ว ถ้ าอยูใ่ นป่ าใหญ่จะเป็ นจ่าฝูง เป็ น
ผู้ น�ำของสั ต ว์ ทั ง้ หลายผู้ เป็ นบริ วารเป็ นสั ต ว์
ประเสริ ฐ ที่พร้ อมต่อการท�ำงานตลอดเวลา
ถ้ าหากได้ ถือก�ำเนิดเป็ นมนุษย์ ท่านเรี ยกว่า
บุรุษอาชาไนย เป็ นบุคคลที่ก�ำเนิดขึ ้นมา เพื่อสร้ าง
สันติสขุ ให้ บงั เกิดขึ ้นแก่โลก เหมือนดัง พระบรมโพธิสตั ว์เจ้ าทังหลาย
้
ท่านเป็ นบุคคลที่หาได้ ยากใน
โลก เมื่อเกิดในตระกูลใด ก็น�ำพาความเจริ ญ
รุ่งเรื องมาสูต่ ระกูลนัน้
แล้ วยังรวมไปถึงหมูบ่ ้ าน
ประเทศชาติ และคนทังโลกอี
้
กด้ วย โดยเฉพาะเมื่อ
ได้ ตรัสรู้แล้ ว ก็น�ำความสว่างไสวมาสูจ่ ิตใจของ
มนุษย์และเทวาทังหลาย
้
ให้ ได้ เข้ าถึงสันติสขุ
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แทงด้ วยปฏักที่ขมุ ขน
ก็ยงั ไม่สลด
สังเวช แต่เมื่อถูกปฏักแทงถูกผิวหนัง
จึงค่อยนึกขึ ้นได้ พร้ อมที่จะท�ำตามที่
นายสารถีบอกทุกอย่าง
ม้ าอาชาไนยประเภทที่ ๔ คือ เมื่อ
ได้ เห็นเงาปฏักก็ไม่สลดสังเวช แม้ ถกู
ปฏักแทงที่ขมุ ขนก็ไม่สะทกสะท้ าน แม้
ถูกแทงถึงผิวหนังก็ยงั ไม่สะดุ้ง แต่เมื่อ
ถูกแทงถึงกระดูก จึงยอมให้ นายสารถี
ได้ ฝึกได้ ใช้ งาน

ภายใน ได้ บรรลุธรรมาภิสมัยกันนับไม่ถ้วน พระโพธิสตั ว์จงึ ได้ ชื่อว่า เป็ นยอดของบุคคลอาชาไนย
ทังหลาย
้
* เมื่อกล่าวถึงบุรุษอาชาไนยแล้ ว มีอปุ มา
ระหว่างม้ าอาชาไนยกับบุรุษอาชาไนย ที่พระพุทธองค์ได้ ตรัสไว้ วา่ ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
ม้ าอาชาไนย
ตัวเจริ ญ ๔ จ�ำพวก มีปรากฏอยูใ่ นโลก ๔ อย่าง คือ
ม้ าอาชาไนยประเภทที่ ๑ พอเห็นเงาปฏักเข้ า
ก็สลด ถึงความสังเวช สอนตัวเองว่า วันนี ้นายสารถี
ผู้ฝึกม้ า จักให้ เราท�ำเหตุอะไรหนอ เราจักตอบแทน
บุญคุณนายสารถี ให้ เต็มก�ำลังความสามารถ ว่า
แล้ วก็รีบวิ่งออกมาหานายสารถี เตรี ยมพร้ อมที่จะ
รับฟั งค�ำสัง่ พร้ อมจะโจนทะยานออกไปท�ำภารกิจ
ทันที
ม้ าอาชาไนยประเภทที่ ๒ เห็นเงาปฏักแล้ ว ก็
ยังไม่สลดสังเวช ยืนนิ่งๆ ตามปกติเหมือนไม่รับรู้ค�ำ
สัง่ แต่เมื่อถูกปฏักแทงที่ขมุ ขนจึงสลด ถึงความ
สังเวชว่า วันนี ้นายสารถีผ้ ฝู ึ กม้ าจักให้ เราท�ำเหตุ
อะไรหนอ เราจักตอบแทนบุญคุณนายของเรา
๔๒

ม้ าอาชาไนยประเภทที่ ๓ เห็นเงาปฏักแล้ ว ถูก

บุรุษอาชาไนยในโลกนี ้ ก็มีอยู่ ๔
จ�ำพวก เหมือนม้ าอาชาไนย คือ
บุรุษอาชาไนยประเภทที่ ๑ เป็ นผู้ที่มีบญ
ุ มี
ปั ญญามาก พอได้ ฟังว่า ในบ้ านหรื อในต�ำบลโน้ น
มีหญิงหรื อชายถึงความทุกข์ หรื อท�ำกาลกิริยา ก็
เกิดความสลดสังเวชใจว่า สังขารร่างกายไม่เที่ยง
หนอ จึงเริ่ มตังความเพี
้
ยร เพื่อจะหลุดพ้ นจากการ
เกิดการตายให้ ได้ ครัน้ ได้ ฟังค�ำสอนจากพระบรมศาสดาแล้ ว ก็บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ หลุด
พ้ นจากความทุกข์ทรมานในสังสารวัฏได้
บุรุษอาชาไนยประเภทที่ ๒ แม้ ได้ ฟังว่า ชาย
หรื อหญิงในบ้ านหลังโน้ น ได้ ประสบความทุกข์
ทรมานแสนสาหัส เพราะเจ็บไข้ ได้ ป่วย และตายลง
ในที่สดุ ก็ไม่ร้ ูสกึ สลดสังเวชใจอะไร เพราะถือว่ายัง
เป็ นเรื่ องไกลตัว ต่อมาได้ เห็นหญิงหรื อชายผู้ถงึ
ความทุกข์ปางตาย และก็ล้มตายลงในที่สดุ จึงเกิด
ความสลดสังเวชใจ แล้ วเริ่ มตังความเพี
้
ยรอย่างเด็ด
เดี่ยว มุง่ มัน่ ที่จะท�ำพระนิพพานให้ แจ้ ง ในที่สดุ ก็
สมปรารถนา ได้ บรรลุธรรมาภิสมัย
บุรุษอาชาไนยประเภทที่ ๓ คือ ไม่ได้ ฟังว่าใน
หมูบ่ ้ านหรื อต�ำบลโน้ น มีหญิงหรื อชายถึงความ
ทุกข์ หรื อท�ำกาลกิริยาสิ ้นชีวิตลง และก็ไม่ได้ เห็น
ชายหญิงที่ประสบความทุกข์เห็นปานนัน้ แต่หมู่
ญาติหรื อบุคคลอันเป็ นที่ รักได้ ประสบความทุกข์
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หรื อได้ ตายจากไป เขาจึงสังเวชในความพลัดพราก
จากบุคคลอันเป็ นที่รัก และเห็นความไม่เที่ยงของ
สังขารร่างกาย รู้วา่ ความตายนี ้จะต้ องบังเกิดขึ ้นกับ
ตัว ไม่วนั ใดก็วนั หนึง่ อย่างแน่นอน จึงตังใจเจริ
้
ญ
สมาธิภาวนา เพื่อท�ำพระนิพพานให้ แจ้ ง
บุรุษอาชาไนยประเภทที่ ๔ คือ ทังไม่
้ ได้ ยิน
ด้ วยหู ไม่ได้ เห็นด้ วยตา และเหตุการณ์อนั น่าเศร้ า
สลดก็ไม่บงั เกิดขึ ้นกับหมูญ
่ าติ แต่ตนเองประสบ
กับความทุกขเวทนาทางกาย ได้ เจอกับโรคร้ าย
ต่างๆ ที่มากลุ้มรุมร่างกาย แทบจะเอาชีวิตไม่รอด
จึงเริ่ มได้ คดิ ถึงความไม่เที่ยงของสังขาร แล้ วก็ตงั ้
สติ ท�ำใจให้ หยุดนิ่งเพื่อเข้ าถึงธรรมภายใน จะได้
เป็ นผู้มีสคุ ติสวรรค์ และนิพพานเป็ นที่ไป
บุคคลทัง้ ๔ ประเภทนี ้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ทรงเรี ยกว่าบุรุษอาชาไนย ค�ำว่าบุรุษในที่นี ้ มีความ
หมายไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็ นชายอย่างเดียว แต่
หมายเอาใครก็ได้ ที่เกิดมาเป็ นมนุษย์ แล้ วมีใจรัก
ในการฝึ กหัดขัดเกลาตัวเอง จะเป็ นเด็กหรื อผู้ใหญ่
เป็ นหญิงหรื อชาย ก็สามารถเป็ นบุรุษอาชาไนยได้
เหมือนกัน
ทุกท่านสามารถที่จะฝึ กฝน
เพราะฉะนัน้
ตนเอง เพื่อก้ าวขึ ้นสูค่ วามเป็ นบุรุษอาชาไนยได้ ทกุ
คน เพราะพวกเราเป็ นนักสร้ างบารมี ผู้ที่ได้ โอกาส
มาสร้ างบุญบารมีกนั อย่างยิ่งยวด หลายท่านได้
ประพฤติ ต นเปรี ยบประดุ จ ดั่ ง บุ รุ ษ อาชาไนย
ประเภทที่ ๑ ผู้สามารถตักเตือนตนเองได้ ไม่ต้องรอ
ให้ ใครต้ องมาชี ้แนะ มาว่ากล่าว พอได้ มารู้ความ
เป็ นจริ งของชีวิตว่า เราเกิดมาสร้ างบารมีแล้ ว ก็
ทุม่ เทชีวิตจิตใจ สร้ างบารมีกนั อย่างเต็มที่ โดยไม่
เห็นแก่ความเหนื่อยยากล�ำบาก สามารถสัง่ สอน
ตนเองได้ ไม่ประมาท และยังสามารถเป็ นผู้น�ำบุญ
ยอดกัลยาณมิตร ช่วยแนะน�ำสัง่ สอนชาวโลกอีก
ด้ วย
ส�ำหรับบางท่านแม้ วา่

ประเภทที่ ๒ ที่ ๓ หรื อที่ ๔ ก็ตาม แต่วา่ ทุกคนก็มี
โอกาสที่จะพัฒนาตนเอง จนกระทัง่ สามารถเป็ น
บุรุษอาชาไนย
ที่พร้ อมจะสร้ างบารมีดงั เช่น
พระบรมโพธิสตั ว์ ผู้มีก�ำลังใจไม่สิ ้นสุด สร้ างบารมี
กันไปทุกภพทุกชาติ เป็ นยอดนักสร้ างบารมี เป็ น
พันธุ์ตะวัน เป็ นอกาลิโก ไม่จ�ำกัดด้ วยกาลเวลา
หรื อไร้ กาลเวลา ที่ภพชาติไม่อาจมาขวางกันการ
้
สร้ างบารมีของเราได้ แล้ วที่การจะเป็ นนักสร้ าง
บารมีพนั ธุ์ตะวัน ผู้ไม่เคยเบื่อหน่ายในการส่องแสง
ไม่เคยว่างเว้ นจากการสร้ างบารมีอย่างนี ้ได้ ก็ต้อง
หมัน่ สอนตนเอง และเตือนตนเองบ่อยๆ
เราจะรู้ ว่า เราเป็ นนัก สร้ างบารมี พัน ธุ์ ต ะวัน
พันธุ์อาชาไนยหรื อไม่ สังเกตดูงา่ ยๆ คือ ในขณะที่
คนอื่นก�ำลังหลับใหลอยูด่ ้ วยความไม่ร้ ู ก�ำลังหลง
เพลิดเพลินไปกับเรื่ องโลกๆ ที่ไร้ สาระ แต่เราเป็ นผู้
ตื่นตัวในการสร้ างบารมีอยูเ่ สมอ โดยไม่เห็นแก่
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในโลกนี ้ ซึง่ เขาก็ให้
เวลาให้ โอกาสเรามาเกิดเป็ นมนุษย์ เพียงช่วงระยะ
เวลาสันๆ
้ เท่านัน้ ไม่ถงึ ๑๐๐ ปี ก็จ�ำต้ องจากโลกนี ้
ไปแล้ ว
เมื่อชาวโลกเริ่ มตื่นจากความหลับใหล ได้
ลงมือสร้ างบารมีตามอย่างพวกเรา เพราะได้ อาศัย
เราเป็ นต้ นบุญต้ นแบบ เป็ นยอดกัลยาณมิตร เราจะ
ได้ ชื่อว่า บุรุษอาชาไนยผู้ยงั โลกให้ สว่างไสว
ดังนัน้ ให้ ม่งุ มัน่ สร้ างบารมีให้ เต็มที่เต็มก�ำลัง
และหมัน่ ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่ง ให้ เข้ าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ ได้ ทกุ ๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๓๕ หน้ า ๓๐๓
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กลัวก็ตาย ไม่กลัวก็ตาย

โดย : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ข้ อมูลจาก https://www.facebook.com/ThanavuddhoStory

ค�ำถาม : หนูกลัวความตาย กลัวจะเสียคน
ที่รักทุกคนไป กลัวจะไม่ได้ เจอเขาอีก หนูเป็ นแบบนี ้
มาเกือบปี แล้ ว บางทีนอนไม่หลับ ไม่กล้ านอนกลัว
จะไม่ได้ ตื่นมาอีก หนูทกุ ข์ใจมาก รบกวนพระอาจารย์แนะน�ำหนูด้วยค่ะ
พระอาจารย์ : คุณโยม ถามว่ากลัวแล้ ว เรา
หนีความตายพ้ นไหม ไม่พ้น มีใครในโลกนี ้ไม่ต้อง
ตายมีบ้างไหม ไม่มี ล้ วนแล้ วแต่ตายทุกคน จะเร็ว
จะช้ าก็ต้องตาย เพราะฉะนัน้ เราจะกลัวไปท�ำไม
ในเมื่อกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตาย แต่จะต้ องตายแบบ
ราชสีห์หรื อตายแบบแมว ตายแบบราชสีห์ คือ
เผชิญต่อความตายอย่างอาจหาญ เพราะเราได้
สร้ างบุญเอาไว้ อย่างเต็มที่ มัน่ ใจว่า ละจากโลกนี ้
ไปเราก็ไปดี แต่ถ้าเกิดต้ องตายอย่างแมว คือร้ อง
แง๊ วๆ แล้ วตายไป คือคนที่เอาแต่กลัว แต่ไม่ได้

ท�ำความดี เผลอๆ ยังไปท�ำบาปซ� ้ำอีก อย่างนี ้เขา
จะกลัวมากเพราะเมื่อตายแล้ วมีค¬วามรู้ สกึ ตัวเอง
ต้ องแย่แน่ๆ
้
้ไป รับรู้ความจริ ง บอกตัวเองเลย
ดังนันจากนี
ว่า ยังไงก็ต้องตายแน่นอน แล้ วให้ นกึ ถึงความตาย
บ่อยๆ
ด้ วยพระพุทธเจ้ าพระองค์บอกให้ นกึ ถึง
ความตายเข้ าออกทุกลมหายใจเข้ าออกด้ วยซ� ้ำไป
เพราะหายใจเข้ าไม่ออกก็ตาย หายใจออกแล้ วไม่
เข้ าก็ตาย แต่นกึ บ่อยๆ อย่างมีหลักปฏิบตั ิ จะได้
เป็ นก�ำลังใจเตือนตัวเองให้ ท�ำความดีด้วยความไม่
ประมาท อย่างนี ้เราจะมีใบหน้ าที่สดใส มีแววตาที่
สุกสกาว แล้ วก็สามารถอยูร่ ่วมกับทุกคนที่เรารัก
ได้ ¬อย่างมีความสุข แล้ วน�ำทุกไปในหนทางที่ถกู
ต้ องด้ วย เจริ ญพร
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การควบคุมอารมณ์เมือ่ ไม่ได้ดงั่ ใจ

โดย : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ข้ อมูลจาก https://www.facebook.com/ThanavuddhoStory

ค�ำถาม : เวลาคนอื่นท�ำไม่ได้ ดงั่ ใจเรา ท�ำไม
เราจึงควบคุมอารมณ์เราไม่อยูค่ ะ และจะมีวิธีแก้
อย่างไร
พระอาจารย์ : คุณโยม พอไม่ได้ อย่างใจมันก็
ขัดใจใช่ไหม เป็ นใครก็ขดั ใจ แต่จะมากจะน้ อยขึ ้น
อยูก่ บั แต่ละคน บางคนแค่ขดั ใจนิดๆ บางคนก็
โพล่งขึ ้นมาเลยก็มีเหมือนกัน บางคนแค่คนมอง
หน้ าชักปื นยิงเขาตายหาว่าเขาหมิ่นศักดิ์ศรี อย่างนี ้
ก็มีเหมือนกัน ถามว่าควรจะท�ำอย่างไรดี ต้ องฝึ กใจ
ของเรา หัดนัง่ สมาธิแล้ วแผ่เมตตาเยอะๆ ให้ ใจเรา
เองมีความปรารถนาดีกบั ทุกคน ถามว่าแล้ วเวลา
เราเองท�ำขัดใจคนอื่นมันก็มี อย่าไปคิดแต่เอาตัว
เองเป็ นที่ตงั ้ เขาขัดใจเรา ต้ องคิดย้ อนกลับ แล้ วที
เราขัดใจคนอื่นเขาล่ะ มันก็มีเหมือนกันนี่นา

เพราะฉะนันตั
้ งเมตตาจิ
้
ตต่อทุกๆคน อดทน
อย่างน้ อยที่สดุ ตอนขัดใจอย่าพูดนะ ให้ เงียบเลย
เพราะถ้ าพูดตอนนัน้ ค�ำพูดที่ เราพูดออกไปจะไม่
เป็ นกุศล จะไม่เป็ นวจีสจุ ริ ต มันจะมีอะไรแถมๆ
ออกไป เราอันไว้
้ ไม่พดู ก่อน จะขุน่ ยังไงเก็บอยูใ่ นใจ
แล้ วรี บไปล้ างหน้ าล้ างตา อาบน� ้ำอาบท่าสวดมนต์
นัง่ สมาธิให้ สบายใจ ท�ำอย่างนี ้บ่อยๆ อาการขัดใจ
จะค่อยๆ ลดลงๆ ใจเราจะผ่องแผ้ ว และเป็ นผู้ที่มี
เมตตาจิตต่อทุกคน สุดท้ ายเราจะเย็น ใครเข้ าใกล้ ก็
สบายใจ เราเองก็มีความสุข เจริ ญพร
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