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ข่ำว DMC NEWS ประจ�ำวันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558

วัดพุทธไฮล์บรอนน์จดั ปฏิบตั ิธรรม เมือง Stuttgart

วัดพุทธไฮล์ บรอนน์
ประเทศเยอรมนี ได้ จดั
ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม บ้ ำ น
กัลยำณมิตร ณ เมือง
Stuttgart (สตุทท์กำร์ ท)
กั ล ยำณมิ ต รกมลชนก ชเตฟั ล เมือง
Stuttgart (สตุทท์กำร์ ท)
ประเทศเยอรมนี
ได้
นิ ม นต์ พ ระอำจำรย์ จ ำก
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ มำ
เป็ นเนื ้อนำบุญ
โดย
พระอำจำรย์ ไ ด้ น� ำ สวด
ม น ต์ ท� ำ วั ต ร เ ช้ ำ แ ล ะ
ปฏิ บัติ ธ รรมกลั่น ใจใสๆ
ก่อนที่สำธุชนผู้มีบุญทุก
ท่ำนจะได้ อำรำธนำศีล 5
แ ล ะ ก ล่ ำ ว ค� ำ ถ ว ำ ย
ภัตตำหำรเป็ นสังฆทำน
โดยมีกลั ยำณมิตรส�ำเภำ
ฮำคเนอร์ เป็ นประธำน
น�ำกล่ำวค�ำถวำย
ส่ ว นภำคบ่ ำ ยทุ ก
ท่ ำ นได้ ร่ วมกั น ปฏิ บั ติ
ธรรมกลัน่ ใจใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่ำวค�ำถวำย
กองทุนต่ำงๆ ดังนี ้พิธีน�ำกล่ำวถวำยกองทุนผ้ ำป่ ำ มี
กัลยำณมิตรอภิญญำ สอนโสติ เป็ นประธำนน�ำ
กล่ำวค�ำถวำย , พิธีกล่ำวถวำยกองทุนคิลำนเภสัช
มีกลั ยำณมิตรกมลชนก ชเตฟั ล เป็ นประธำนน�ำ
กล่ำวค�ำถวำย , พิธีกล่ำวถวำยกองทุนเครื่ องห่มกัน
หนำว
มีกลั ยำณมิตรเยี่ยม สืบสัน เป็ นประธำนน�ำ
๔

กล่ำวค�ำถวำย
,จำกนันสำธุ
้ ชนได้ ร่วมกันถวำย
กองทุนต่ำงๆ พร้ อมทังปั
้ จจัยและไทยธรรมแด่คณะ
สงฆ์ และในโอกำสนี ้พระอำจำรย์ได้ แสดงธรรม
เรื่ องควำมส�ำคัญของกำรสร้ ำงบำรมีและหน้ ำที่ชำว
พุทธ
ก่อนที่ทกุ ท่ำนจะได้ ถ่ำยภำพหมู่
ประวัติศำสตร์ ร่วมกันเพื่อตรึ กระลึกนึกถึงบุญที่ได้
ท�ำร่วมกันในครัง้ นี ้
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ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ

Love Myself "รักในตัวตน"

Love Myself "รักในตัวตน"
คือหนังสือที่เรี ยบเรี ยงเนือ้ หำมำ
จำกรำยกำรเทศนำธรรมทันโลก
ทันธรรม และข้ อคิดรอบตัว โดยมี
สำระเนื อ้ หำเกี ย วกับ ควำมแตก
ต่ำงของชำยและหญิง กำรด�ำเนิน
ชีวิตด้ วยควำมเข้ ำใจในธรรมชำติ
ของมนุษย์ กำรปรับทัศนคติ กำร
พัฒ นำและดูแ ลรั กษำใจของตัว
เองและใจของผู้อื่นด้ วยควำมรัก
ใช้ ห ลัก ธรรมรั บ มื อ กับ ควำมคิ ด
ลบ ควบคุมอำรมณ์ร้ำยๆ และรัก
ตัวเองเป็ น เปลี่ยนตัวเองใหม่ให้
ใครๆ ต่ำงหลงรักคุณ
Me, myself and I. "รักคน
อื่นได้ แต่ต้องรักตัวเองด้ วย"
พิ เ ศ ษ ส� ำ ห รั บ เ จ้ ำ ภ ำ พ
กองทุนจะได้ รับหนังสือเป็ นของที่
ระสึก และจะได้ รั บ กำรประกำศ
รำยชื่อในรำยกำรทันโลกทันธรรม
ร่วมบุญจัดพิมพ์ได้ ที่
วันธรรมดำ จุดรับบริ จำค ณ ห้ อง
ขันติ ส�ำนักงำนใหญ่
วันอำทิตย์ จุดรับบริ จำค สภำธรรมกำยสำกล
ทังสองฝั
้
่ง
ส่งรำยชื่อ ก่อนวันอำทิตย์ที่ 12 เมษำยน พ.ศ.2558
รับหนังสือที่ระลึก
วันอำทิตย์ที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ.2558
วันธรรมดำ ห้ องสมุด DCI, วันอำทิตย์ เสำ N27
สภำธรรมกำยสำกล
สื่อกำรศึกษำศี ลธรรมมอบเป็ นธรรมบรรณำกำร

หนึ่ ง ในโครงกำรผลิ ต สื่ อ ธรรมะมู ล นิ ธิ ธ รรมะ
คุ้มครองโลก
สอบถำมเพิ่มเติมได้ ที่ โทร. 08-8072-7374,
09-8248-9328 หรื อที่ชมรมแทงตลอดในธรรม
เสำ N27 สภำธรรมกำยสำกล
สพฺพทำน� ธมฺมทำน� ชินำติ กำรให้ ธรรมะ ชนะ
กำรให้ ทงปวง
ั้
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ทบทวนฝั นในฝั น วันที่ 6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 : เรี ยบเรี ยงจำกรำยกำรโรงเรี ยนอนุบำลฝั นในฝั นวิทยำ

ความปลื้มใจจากกองพันเนื้อนาบุญ
ตอน..ยิ่งกาว ยิ่งสวาง ยิ่งทําใหใจหนักแนนในการบวช

กรำบคำรวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคำรพอย่ำงสูง
กระผมพระธรรมทำยำทศิริศกั ดิ์ ว�สสิริโก อำยุ
42 ปี ก่อนมำบวชผมมีอำชีพเป็ นผู้รับเหมำตกแต่ง
ภำยในครับ แล้ วกำรบวชครัง้ นี ้ก็เป็ นครัง้ ที่ 3 ใน
ชีวิตของผมแล้ ว ซึง่ สองครัง้ แรกผมก็บวชที่วดั พระธรรมกำยเพรำะโยมแม่ชอบวัดพระธรรมกำย หลัง
จำกบวชไปสองครัง้ ชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเลยครับ
ผมเลิกอบำยมุขทุกอย่ำง รู้จกั รักษำศีล แล้ วก็ประคับประคองตัวเองเอำไว้ ไม่ให้ มีครอบครัว เพรำะตัง้
ใจลึกๆ เผื่อวันข้ ำงหน้ ำจะได้ มำบวชอีก พอปี พ.ศ.
2556 รู้สกึ ตัวเองพร้ อมมำกและอยำกบวชถวำย
หลวงพ่อ จึงตัดสินใจบวชในโครงกำรบูชำธรรม 69
ปี พระเทพญำณมหำมุนี และต่อเวลำมำเรื่ อยๆ
จนถึงทุกวันนี ้ครับ
ตอนเป็ นฆรำวำสผมมีชีวิตอิสระมำก เพรำะ
เป็ นผู้รับเหมำต้ องย้ ำยที่บอ่ ย ขึ ้นตึกนันลงตึ
้ กนี ้ ผม
ไปมำแล้ วแทบทุกจังหวัดในประเทศไทย ชีวิตไม่
เคยอยูน่ ิ่งเลย จึงไม่เคยรู้จกั ควำมสงบ แต่พอบวช
ได้ นงั่ สมำธิ(Meditation)ท�ำให้ ผมปลอดกังวล และ
ทังที
้ ่มีอิสระน้ อยกว่ำตอนเป็ นฆรำวำสแต่ผมกลับ
รู้สกึ มีควำมสุขมำกครับ กำรบวชท�ำให้ ผมท�ำควำม
ดีได้ งำ่ ย รักษำศีลได้ งำ่ ย และพอได้ เป็ นหนึง่ ใน
ควำมส� ำ เร็ จ ของกำรขยำยงำนพระศำสนำโดย
เฉพำะกำรเดินธุดงค์ธรรมชัย ท�ำให้ ผมเกิดควำม
ภำคภูมิใจในชีวิตอย่ำงที่สดุ เลยครับ
กำรเดินธุดงค์บนเส้ นทำงพระผู้ปรำบมำรในปี
นี ้ ผมตังใจท�
้ ำทุกย่ำงก้ ำวให้ เป็ นย่ำงแก้ ว นอกจำก
จะบูชำธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ แล้ ว ก็อยำก

จะเอำบุญมำถวำยหลวงพ่อด้ วยครับ วันแรกที่เดิน
ผมรู้ สึกตื่นเต้ นจึงยังประคองใจไม่ค่อยได้ กว่ำจะ
ถึงที่หมำยที่ ม.ปทุมธำนี ก็ทงร้
ั ้ อนทังเหนื
้ ่อย แต่พอ
วันที่สำมของกำรเดินเริ่ มตังหลั
้ กได้
ผมจะดูรูป
หลวงพ่อก่อนเดิน เสร็ จแล้ วก็จะนึกถึงหลวงปู่ ไว้ ที่
กลำงท้ อง ผมท�ำสมำธิไปทุกก้ ำว สัมมำอะระหังไป
เรื่ อยๆ ดวงตำผมจะมองแต่ยำ่ มของพระเพื่อนที่อยู่
ข้ ำงหน้ ำ พอเอำใจจรดเข้ ำกลำงได้ ข้ ำงทำงเป็ นยัง
ไงเหมือนมันจะมองไม่เห็นไม่รับรู้ แล้ วใจของผมก็
อยูแ่ ต่กบั หลวงปู่ ทุกก้ ำว ผมเห็นหลวงปู่ เป็ นองค์
ทองค�ำอยูใ่ นศูนย์กลำงกำย ใหญ่บ้ำง เล็กบ้ ำง
สลับกันขึ ้นมำเรื่ อยๆ แบบผุดขึ ้นทีละองค์
และรู้สกึ เย็นวำบๆ ในท้ องด้ วยครับ ทุกกิโลเมตร
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จะนึกถึงหลวงปู่ ทองค�ำได้ ตลอด เพรำะถ้ ำใจหลุด
ออกมำเมื่อไหร่จะรู้สกึ ร้ อนมำก เหนื่อยมำก กลด
กับย่ำมก็หนักมำก แต่ถ้ำนิ่งอยูข่ ้ ำงในมันจะสบำย
ไปหมดเลยครับ ยิ่งตอนที่เดินธุดงค์อญ
ั เชิญหลวงปู่
ทองค�ำผมยิ่งปลื ้ม ผมรู้สกึ ว่ำเรำโชคดีที่ได้ เป็ นหนึง่
ในกำรอัญเชิญ ซึง่ ก็มีแบบนี ้มีแค่ครัง้ เดียว ผมจึงตัง้
ใจสุดๆและเห็นหลวงปู่ ทองค�ำขยำยออกมำจำก
ศูนย์กลำงกำยของผมตลอดเส้ นทำงเลย หลวงพ่อ
ครับ พอไปถึงอนุสรณ์สถำนแต่ละแห่งของหลวงปู่
ผมจะรู้สกึ พิเศษมำก ผมจะก้ มดูพื ้น มองดูต้นไม้
นึกว่ำหลวงปู่ ท่ำนคงเคยมำเดินตรงนี ้ พอไปถึง
วัดโบสถ์บนก็ไปนัง่ ในโบสถ์ปลื ้มอยู่คนเดียวว่ำตรง
นี ้แหละที่หลวงปู่ เข้ ำถึงธรรม ผมภำคภูมิใจมำกที่มี
ครูบำอำจำรย์แบบนี ้ ซึง่ ผมก็ตงใจที
ั ้ ่จะเป็ นลูกศิษย์
ที่ดีของท่ำนให้ ได้ ครับ อีกเรื่ องที่ปลื ้ม คือกำรได้ เห็น
ถึงควำมตังใจที
้ ่โยมเขำเฟ้นหำปำนะและภัตตำหำร

มำถวำยพระธุดงค์ทกุ วัน ผมไม่ร้ ูจะตอบแทนน� ้ำใจ
โยมได้ ยงั ไง จะให้ รับไปฉันทุกอย่ำงก็ท�ำไม่ได้ ก็เลย
ได้ แต่ให้ พร ขอให้ โยมมีทรัพยสมบัตไิ ด้ สร้ ำงบำรมี
อย่ำงสะดวกสบำย ขอให้ คณ
ุ โยมทังหลำยเจริ
้
ญๆ
นะครับ
ผมขอกรำบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ นอย่ำง
สูง ที่ให้ โอกำสผมได้ เดินธุดงค์ แล้ วโยมแม่ของผมก็
ปลื ้มมำกเพรำะได้ มำโปรยทุกวันครับ
กำรเดิน
ธุดงค์ท�ำให้ ผมหนักแน่นในกำรบวชจนไม่คิดที่จะ
ลำสิกขำ แล้ วทุกก้ ำวที่ย�่ำตลอด 485 กิโลเมตรผม
ขอให้ หลวงพ่อหำยป่ วย หำยปวดขำ ขอให้ อยูเ่ ป็ น
ก�ำลังใจให้ ทกุ คนไปนำนๆ ส่วนตัวผมก็พร้ อมลุยทุก
ภำรกิจของหลวงพ่อ ผมขอเป็ นพระลูกชำยของ
หลวงพ่อตลอดไปครับ

มอบกําลังใจ...สงความรัก

และความหวงใย ผานทาง e-card

กับ www.dmc.tv มีใหคณ
ุ เลือกหลายแบบหลากสไตล อีการดธรรมะ อีการดคําคม
อีการดอวยพรวันเกิด อีการดใหกาํ ลังใจ อีการดวันสําคัญและอืน่ ๆ อีกมากมาย
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ทบทวนฝั นในฝั น วันที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 : เรี ยบเรี ยงจำกรำยกำรโรงเรี ยนอนุบำลฝั นในฝั นวิทยำ

ความปลื้มใจจากกองพันเนื้อนาบุญ
ตอน..จะเปนพระแทตามรอยมหาปูชนียาจารย

กรำบคำรวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคำรพอย่ำงสูง
กระผมพระธรรมทำยำทศิริพงษ์ สิริพโล อำยุ
23 ปี บวชในโครงกำร 1 แสนรูป ภำคฤดูร้อน ปี
พ.ศ. 2556 ครับ
ผมรู้จกั วัดพระธรรมกำยตอนเรี ยนอยูป่ ี
1
คณะบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชมงคลธัญญบุรี
เพรำะพี่ อ๊ ูด ประธำนชมรมพุท ธมำชวนไปค่ ำ ยที่
ระยอง มีคำ่ ใช้ จำ่ ยแค่ร้อยเดียว ผมเลยตัดสินใจไป
กับเขำเพรำะจะไปเล่นน� ้ำทะเลครับ พอได้ นงั่ สมำธิ
ได้ ฟังพระอำจำรย์เทศน์ผมรู้สกึ ประทับใจมำก พอก
ลับจำกค่ำยปุ๊ บผมก็เลิกดื่มเหล้ ำเลย คือตอนนันที
้ ่
เผลอไปดื่มเพรำะผมเห็นเพื่อนก็ดื่ม ใครๆ ก็ดื่มเลย
คิดว่ำมันเป็ นเรื่ องปกติของมนุษย์ แต่พอรู้วำ่ เรำคิด
ผิด ผมก็ตงใจรั
ั ้ กษำศีลทันทีครับ ตอนอยูป่ ี 2 ผมได้
อ่ำนประวัตขิ องพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผมประทับ
ใจในทุกช่วงชีวิตของท่ำน และชอบพิเศษตรงเรื่ อง
รำวที่คลองบำงอีแท่น หลวงปู่ ท่ำนตังจิ
้ ตอธิษฐำน
ขอบวช ผมรู้สกึ ว่ำกำรที่ผ้ ชู ำยคนหนึง่ ตัดสินใจแบบ
นัน้ มันน่ำมหัศจรรย์และยิ่งใหญ่ ผมเลยอธิษฐำน
ตำมว่ำขออย่ำให้ ผมตำยก่อนเลย ขอให้ ผมได้ บวช
ก่อน แล้ วผมจะบวชตลอดชีวิต ผมก็คิดเสมอว่ำถ้ ำ
เรี ยนจบเมื่อไหร่นะ..จะบวชทันทีเลย พอสอบปลำย
ภำคปี 4 (พ.ศ.2556) ส่งรำยงำนวันสุดท้ ำย ปริ� น
เสร็จเย็บเล่มไปวำงที่โต๊ ะอำจำรย์แบบอุน่ ๆ
ก็
อธิษฐำนว่ำขอรำยงำนนี ้อย่ำต้ องแก้ อะไรเลยเรำจะ
ออกบวชแล้ ว คืออย่ำให้ มีอะไรมำท�ำให้ ชกั ช้ ำ แล้ ว
ก็นงั่ รถมำเข้ ำโครงกำรและปลงผมเลยครับ ผมไม่
คิดจะรอรับปริ ญญำเพรำะอยำกบวชให้ ทนั มำรับ
กฐิ นมำกกว่ำครับ กำรที่ผมบวชนอกจำกจะได้ มี
๘

โอกำสท�ำพระนิพพำนให้ แจ้ ง ยังท�ำให้ โยมพ่อโยม
แม่ของผมจำกที่ทำ่ นก็ใจบุญอยูแ่ ล้ ว ได้ มำสัง่ สม
บุญมำกขึ ้นมำกๆ เลยและเปิ ดบ้ ำนกัลยำณมิตร
ด้ วยครับ ท�ำให้ ญำติพี่น้องและคนแถวนันได้
้ มำ
รวมตัวกันสวดมนต์นงั่ สมำธิคยุ กันแต่เรื่ องบุญครับ
พอผมได้ เดินธุดงค์ธรรมชัยทุกคนก็พลอยปลื ้มไป
กับผมด้ วย
หลวงพ่อครับ ผมปรำรถนำที่จะเดินธุดงค์เส้ น
ทำงพระผู้ปรำบมำรมำตังแต่
้ บวชแรกๆ แล้ ว เพรำะ
ผมอยำกแสดงควำมกตั ญ �ู อ ยำกตอบแทน
พระคุณของหลวงปู่ ผมเข้ ำใจว่ำหลักส�ำคัญในกำร
เดินอยูท่ ี่สมำธิ เพรำะกำรเดินมันล�ำบำกต้ องเจอ
แดดเจอทำงไกลเจอทุกอย่ำง
ดังนันผมจะฟั
้
ง
โอวำทหลวงพ่อเป็ นหลัก
หลวงพ่อบอกให้ มอง
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กลำงมองทำง ถึงจะเป็ นค�ำสันๆแต่
้ ควำมหมำยมัน
ชัดเจน ผมก็ท�ำตำม ผมไม่สนข้ ำงทำงเลยครับ แล้ ว
ตอนนัง่ สมำธิผมท�ำอย่ำงไรตอนเดินธุดงค์ผมก็ท�ำ
อย่ำงนัน้ ผมจรดใจเข้ ำกลำงตลอดเวลำ แล้ วก็มี
องค์พระอยูใ่ นศูนย์กลำงกำย ผมก็เข้ ำไปในองค์
พระ แล้ วก็มีองค์พระขยำยขึ ้นมำอีกหลำยๆ องค์
ผมก้ ำวไปพร้ อมกับองค์พระและควำมสว่ำงภำยใน
มีควำมสุขควำมบริ สทุ ธิ์ท�ำให้ ไม่เหนื่อยไม่ท้อแม้ แต่
ก้ ำวเดียวครับ แม้ จะถึงที่พกั จะฉันปำนะจะสรงน� ้ำ
หรื อท�ำอะไรก็ยงั เห็นองค์พระอยูต่ ลอดเวลำ พอตื่น
จำกจ�ำวัตรปุ๊ บก็จะรักษำใจท�ำสมำธิทนั ทีครับ และ
ทุกย่ำงก้ ำวผมจะแผ่เมตตำเป็ นระยะๆ ให้ โยม ให้
ทุกๆ วี และทุกๆ คนที่สนับสนุนได้ บญ
ุ กันเยอะๆ
แม้ แต่ ค นที่ ยั ง ไม่ ศ รั ท ธำก็ ข อให้ เขำได้ บุ ญ ได้ มี
ศรัทธำ เกิดควำมตังใจที
้ ่จะมำช่วยกันท�ำนุบ�ำรุง
พระพุทธศำสนำครับ ส่วนตัวผมเองยิ่งได้ เดินธุดงค์
ยิ่งได้ เห็นถึงมโนปณิธำนของหลวงพ่อก็ยิ่งท�ำให้ ผม
มัน่ คงมัน่ ใจในกำรบวชเป็ นพระแท้ ครับ

หลวงพ่อครับ ในแต่ละวันพอรู้วำ่ มีพระมหำ
เถระ-พระเถระให้ ควำมเมตตำมำร่วมเดินธุดงค์ ทัง้
ที่ทำ่ นก็มีกิจมำกมำย บำงองค์ทำ่ นก็มีอำยุพรรษำ
มำกแต่ก็ยงั เมตตำมำเป็ นขวัญก�ำลังใจให้ กับพระ
ธุดงค์ ผมรู้สกึ ปี ติใจมำกเลย บำงองค์ทำ่ นก็เมตตำ
ให้ พื ้นที่วดั ของท่ำนเป็ นที่พกั แถมยังฝำกโอวำทมำ
ให้ ด้วย ท�ำให้ พวกผมซึ ้งใจ และได้ ดทู ำ่ นเป็ นต้ น
แบบในกำรรักษำพระพุทธศำสนำครับ
สุดท้ ำยนี ้ ผมอยำกบอกว่ำผมรักหลวงพ่อมำก
เลย ผมจะช่วยแบ่งเบำภำระของหลวงพ่อให้ ได้
มำกที่สดุ และขอถวำยบุญทุกบุญขอให้ หลวงพ่อมี
สุขภำพแข็งแรงมำกๆ ให้ อยูเ่ ป็ นหลักชัยให้ ลกู ๆ ไป
นำนๆนะครับ ส่วนผมจะขอติดตำมลุยสร้ ำงบำรมี
ขอศึกษำวิชชำธรรมกำยกับหลวงพ่อไปทุกชำติ จะ
ขอสืบทอดวิชชำธรรมกำยไปจนถึงที่สดุ แห่งธรรม
ครับ

๙
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ทบทวนฝั นในฝั น วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 : เรี ยบเรี ยงจำกรำยกำรโรงเรี ยนอนุบำลฝั นในฝั นวิทยำ

ความปลื้มใจจากกองพันเนื้อนาบุญ
ตอน..ขอเลื่อนวันลาสิกขาไปไมมีกําหนด

กรำบคำรวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคำรพอย่ำงสูง
กระผมพระธรรมทำยำทสุริยำ อตฺถคุโณ อำยุ
25 ปี บวชในโครงกำร 1 แสนรูป รุ่นเข้ ำพรรษำ ปี
พ.ศ 2556 ครับ
หลวงพ่อครับ ตอนแรกผมยังไม่คดิ ว่ำจะบวช
นะครับ แต่บงั เอิญวันนันไปเดิ
้
นเล่นที่ บิก� C เห็น
บูธชวนบวช มองเข้ ำไปก็ไม่เห็นใครเห็นแต่รูปภำพ
ของหลวงปู่ ผมก็รีบเดินเข้ ำไปอย่ำงรวดเร็วเอำ
ปั จจัยไปหยอดตู้ครับ วันหลังผมก็ผำ่ นไปแถวบูธ
นันอี
้ ก แต่ครำวนี ้เจอผู้น�ำบุญยืนยิ ้มอยู่ พี่เขำชื่อพี่
กุ้ง สมปรำรถนำ พี่เขำพูดว่ำ “น้ องๆ บวชไหมคะ ดี
นะ ไม่มีคำ่ ใช้ จำ่ ยเลยนะคะ” บวชเถอะนะ
คือผมยังไม่ทนั ตังท่
้ ำอะไรเลยพี่เขำคุยเองเออ
เองหมดเลยครับ แล้ วเขำก็บอกว่ำ “น้ องเขียนใบ
สมัครให้ พี่หน่อยและพี่ขอตัดปอยผมด้ วยนะ” ผมก็
งงเพรำะผมยังไม่ได้ บอกเลยว่ำจะบวช แล้ วจะให้
ผมเขียนใบสมัคร แถมยังจะตัดปอยผมอีก พี่เขำก็
ให้ เหตุผลว่ำ “ไม่บวชไม่เป็ นไรนะแต่เขียนใบสมัคร
ให้ พี่ได้ ไหมให้ พี่ได้ ชื่นใจหน่อย เพรำะน้ องเป็ นคน
แรกในวันนี ้ที่เดินมำหำ ถือว่ำเอำฤกษ์ เอำชัยนะ”
ผมก็มองไปที่รูปพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่ตงอยู
ั ้ ่ใ น
บูธ แล้ วก็ตดั สินใจว่ำ เอำไงก็เอำ บวชก็บวช หลวง
พ่อครับนอกจำกผมจะได้ บวชฟรี แล้ ว วันนันผมยั
้
ง
ได้ กินข้ ำวฟรี ด้วยเพรำะพี่เขำพำไปเลี ้ยงครับ
พอผมได้ มำบวช ได้ ศกึ ษำธรรมะ ได้ นงั่ สมำธิ
พบกับควำมสุขภำยใน ผมก็นกึ ขอบคุณโยมพี่ก้ งุ
มำกๆ ที่ตื ้อให้ ผมเขียนใบสมัคร ซึง่ โยมพี่ก้ งุ เขำก็
๑๐

พระธรรมทำยำทสุริยำ อตฺถคุโณ
(พุทธบุตรกองพันเนื ้อนำบุญ)

บอกว่ำเขำปลื ้มมำกที่ได้ เห็นผมเดินธุดงค์ และพูด
ทังน�
้ ้ำตำว่ำกำรที่จะหำใครมำบวชได้ สกั คนหนึง่ มัน
ยำกมำกเลย จบโครงกำรอยูต่ อ่ ก็ยำกเข้ ำไปอีก
แถมอยูต่ อ่ แล้ วยังได้ เดินธุดงค์ด้วย ท�ำให้ ปลื ้มที่สดุ
เลย ถ้ ำอยำกปลื ้มไม่ร้ ูลืมอย่ำงนี ้ ก็ต้องลัน่ กลองรบ
ออกไปชวนบวชกันได้ แล้ วจ้ ำ
หลวงพ่อครับ หลังจำกเดินธุดงค์เส้ นทำงพระผู้
ปรำบมำรแล้ ว ท�ำให้ ผมมีควำมมุง่ มัน่ ในกำรสร้ ำง
บำรมีมำกยิ่งขึ ้น ผมประทับใจโครงกำรนี ้มำก และ
ไม่ใช่เรื่ องง่ำยเลยที่ใครจะจัดโครงกำรอย่ำงนี ้ได้ ดัง
นันผมจึ
้
งตังใจมำก
้
พอก้ ำวออกจำกวิหำรหลวงปู่
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เหยียบลงบนกลีบดำวรวยปุ๊ บ น� ้ำตำผมแทบไหล
เพรำะรู้ สกึ ว่ำเรำมีบญ
ุ มำกที่ได้ มำท�ำภำระกิจที่ยิ่ง
ใหญ่อย่ำงนี ้ และได้ เป็ นตัวแทนของหลวงพ่อเป็ น
ตัวแทนของหมูค่ ณะ ที่จะไปประกำศคุณของพระ
เดชพระคุณหลวงปู่ ผมตังใจจะท�
้
ำหน้ ำที่นี ้ให้ ดีที่สดุ
จะไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆ ผมรักษำใจในก้ ำว
แรกทันที มองกลำงมองทำง สัมมำอะระหัง ผม
เดินธุดงค์เหมือนก�ำลังนัง่ สมำธิครับ ทุกย่ำงก้ ำวผม
จะนึกถึงหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยำยอำจำรย์ พอเจอ
แดดร้ อน-ลมหนำว-ฝนตก-ผมก็ ส้ ูด้ ว ยกำรท� ำ ใจ
หยุดใจนิ่งอย่ำงเดียว ตัวมันก็โปร่งโล่งเบำ เดิน
อย่ำงกล้ ำหำญไม่กลัวตำย เดินอย่ำงมีควำมสุข
ครับ และเห็นหลวงปู่ อยูท่ ี่กลำงท้ องตลอด บำงวัน
หลวงปู่ ก็ใหญ่คลุมตัวผม บำงวันก็ร้ ูสกึ ว่ำตัวเรำ
เป็ นหลวงปู่ หลวงปู่ เป็ นตัวเรำ บำงทีตวั เรำก็หำยไป
เลยครับ
กำรเดินธุดงค์ในครัง้ นี ้ ท�ำให้ ผมได้ ฝึกฝนตัว
เองอย่ำงมำก ได้ ฝึกสมำธิแบบเข้ มข้ น ท�ำให้ ผมรัก
ชีวิตสมณะเพรำะชีวิตสมณะมีคุณค่ำมีประโยชน์

และสูงส่ง แล้ วผมก็นกึ ถึงบุญคุณของโยมพ่อโยม
แม่ที่ให้ ผมได้ เกิดมำเป็ นผู้ชำย และให้ ผมบวช ผมก็
ยิ่งตังใจฝึ
้ กตัวเองให้ เป็ นพระแท้ ให้ โยมพ่อโยมแม่
ภูมิใจครับ
หลวงพ่อครับ
พระลูกชำยคนนี ้ขอกรำบ
ขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ นอย่ำงสูง ที่ให้ ผมได้ บวช
ได้ พบกับชีวิตใหม่ และยังท�ำให้ ทกุ คนในครอบครัว
ของผมรู้จกั เรื่ องบุญบำป ทุกคนมีควำมสุขมำกขึ ้น
มีชีวิตที่ดีขึ ้นมำกด้ วยครับ ผมขอมอบเพลงนี ้แทน
ใจถวำยหลวงพ่อครับ
ผมรู้วำ่ กำรจะจัดบวชฟรี มนั ท�ำได้ ยำก ผมจึง
ตัง้ ใจจะตอบแทนพระคุณ ของหลวงพ่อ ด้ ว ยกำร
บวชให้ ดีกว่ำดีที่สดุ และขอเอำบุญที่ได้ ท�ำมำทุก
ภพทุกชำติถวำยหลวงพ่อนะครับ ขอให้ หลวงพ่อ
แข็งแรง มีอำยุขยั ยืนยำว หำยป่ วยไวๆ ถ้ ำเป็ นไปได้
ผมก็อยำกเอำควำมไม่แข็งแรงของหลวงพ่อมำไว้ ที่
ผม แล้ วเอำควำมแข็งแรงของผมไปไว้ ที่หลวงพ่อ
แทนเพรำะผมรักหลวงพ่อมำกที่สดุ กว่ำที่สดุ ครับ
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ทบทวนฝั นในฝั น วันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 : เรียบเรียงจำกรำยกำรโรงเรียนอนุบำลฝั นในฝั นวิทยำ

ความปลื้มใจจากกองพันเนื้อนาบุญ
ตอน..ตอเวลาบวชไมมีวันสึก

กรำบคำรวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคำรพอย่ำงสูง
กระผมพระธรรมทำยำทอรรถพันธ์ ธัญญะวะโร
อำยุ 63 ปี บวชในโครงกำร 1 แสนรูป ภำคฤดูร้อน
ปี พ.ศ. 2556 ครับ
ก่อนมำบวชผมท�ำธุรกิจส่วนตัว ตอนแรกๆ ก็
รุ่งดีอยูค่ รับ
แต่ท�ำไปท�ำมำก็ได้ หนี ้เพิ่มขึ ้นมำ
พะรุงพะรังหลำยล้ ำนบำท ผมก็พยำยำมหำทำงแก้
แต่แก้ ไม่ได้ สุดท้ ำยจึงตัดสินใจเอำปั จจัยที่ยงั มี
เหลืออยู่ มำท�ำบุญกฐิ นกับหลวงพ่อ แล้ วก็เกิดเหตุ
อัศจรรย์ทนั ตำเลยครับ คือน้ องสำวผมเกิดสงสำร
เลยช่วยใช้ หนี ้บำงส่วนให้ ถงึ 3 ล้ ำนบำท ผมก็คดิ
อีกว่ำเรำต้ องเติมบุญให้ มำกกว่ำนี ้ จึงตัดสินใจบวช
ครับ เพรำะต้ องสู้ด้วยบุญ
ตอนแรกผมกะว่ ำ จะบวชเอำบุ ญ แค่ ค รบ
โครงกำร แต่พอใกล้ จะจบโครงกำรหลวงพ่อก็ชวน
ให้ อยูต่ อ่ เพรำะจะได้ ไปช่วยเป็ นพระพี่เลี ้ยงรุ่นเข้ ำ
พรรษำ ผมก็ถำมตัวเองว่ำเรำจะตอบแทนหลวงพ่อ
ได้ ยงั ไง ที่ให้ โอกำสเรำได้ บวชฟรี ท�ำให้ เรำได้ พบที่
พึง่ ในชีวิต ผมเลยตัดสินใจเลื่อนวันลำสิกขำออกไป
เลย และไปเป็ นพระพี่เลี ้ยงช่วยโครงกำรบวชแสนที่
ศูนย์อบรมสมุทรปรำกำร ช่วงเวลำที่ได้ ท�ำหน้ ำที่
เป็ นพระพี่เลี ้ยงเป็ นอะไรที่ปลื ้มมำกเลยครับ ภำค
ภูมิใจมำกที่ได้ มีสว่ นสร้ ำงคนสร้ ำงพระสืบทอดอำยุ
พระพุทธศำสนำ แล้ วผมก็ตอ่ เวลำอีกจนได้ เดิน
ธุดงค์ธรรมชัย เส้ นทำงพระผู้ปรำบมำรปี ที่ 3 (ปี
2557)
พอได้ เดินธุดงค์ก็ยิ่งท�ำให้ ผมศรัทธำต่อ
ควำมเป็ นพระแท้ มำกขึ ้น แล้ วเพรำะบุญจำกกำร
บวช บุญจำกกำรนัง่ สมำธิ ท�ำให้ ปัญหำที่มีคอ่ ยๆ
๑๒

พระธรรมทำยำทอรรถพันธ์ ธ�ฺญวโร
(กองพันเนื ้อนำบุญ)

คลี่คลำยลง โยมลูกสำวก็บอกกับผมว่ำ “พระพ่อไม่
ต้ องสึกนะคะ ให้ บวชอยูก่ บั หลวงพ่อไปเรื่ อยๆ จะ
ได้ มีบญ
ุ เยอะๆค่ะ” ซึง่ ผมเองก็อยำกตอบแทนใน
ควำมเมตตำของหลวงพ่ออยูแ่ ล้ วครับ ประกอบกับ
เวลำนัง่ สมำธิได้ เห็นองค์พระภำยใน ท�ำให้ ผมรู้สกึ
มีควำมสุขจนไม่อยำกได้ อะไรอีกแล้ ว มันเป็ นควำม
สงบเป็ นทำงสว่ำง ต่ำงจำก 60 ปี ของชีวิตที่ผำ่ นมำ
เหมือนฟ้ำกับเหวเลย ผมจึงไม่คดิ ที่จะลำสิกขำครับ
หลวงพ่อครับ แล้ วตอนเดินธุดงค์เส้ นทำงพระผู้
ปรำบมำร ปี ที่ 4 (ปี 2558) ผมท�ำตำมที่หลวงพ่อ
ก�ำชับตลอด ว่ำถ้ ำเรำมีสมำธิดี ถ้ ำเรำเห็นองค์พระ
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ทุกย่ำงก้ ำว โยมที่มำคอยต้ อนรับจะได้ บญ
ุ มำก
ตัวพระธุดงค์เองก็จะได้ บญ
ุ มำกด้ วย พอเท้ ำของผม
เริ่ ม เหยี ย บกลี บ ดำวรวยผมก็ ท� ำ สมำธิ ทัน ที เ ลย
แต่ละย่ำงก้ ำวผมจะนึกถึงหลวงปู่ หลวงพ่อตลอด
ไม่ให้ หลุด มีหลุดบ้ ำงก็จะดึงกลับมำอย่ำงไว เวลำที่
ใจนิ่งดีผมจะเห็นองค์พระผุดขึ ้นมำจำกศูนย์กลำง
กำยครับ ท่ำนใสมำกเห็นชัดเจนและสว่ำงยิ่งกว่ำ
พระอำทิตย์ตอนกลำงวัน แล้ วตอนก้ ำวเท้ ำถ้ ำใจนิ่ง
เข้ ำไปอีกองค์พระก็จะผุดตลอดเวลำและใหญ่คลุม
ตัวผมไว้ หลวงพ่อครับ แม้ ผมจะเป็ นพระสูงอำยุ
แล้ ว แต่ ใ จผมสู้ไ ม่ เ คยคิ ด ท้ อ ถอยเลยแม้ แ ต่ ก้ ำว
เดียว เพรำะผมก็อยำกให้ พระพุทธศำสนำวิชชำ
ธรรมกำยรุ่งเรื องตลอดไปครับ
พอถึงวันฉลองชัยชิตงั เมเห็นหลวงพ่อเมตตำ
มำต้ อนรับที่ลำนเจดีย์ ผมนี่ร้องไห้ เลยมันดีใจที่ได้

เห็นหน้ ำหลวงพ่อ ผมก็รีบอธิษฐำนให้ บญ
ุ กุศลที่
เกิดจำกกำรเดินธุดงค์ขอให้ หลวงพ่อหำยป่ วยไวๆ
ครับ
หลวงพ่อครับ ผมมุง่ มัน่ ท�ำธุรกิจส่วนตัวมำตัง้
40 ปี แต่ที่ผำ่ นมำผมท�ำบุญได้ แค่นิดเดียว แต่พอ
มำบวช มำเดินธุดงค์แม้ จะเป็ นระยะเวลำไม่นำน
แต่ผมรู้สกึ ว่ำได้ บญ
ุ มำก เป็ นช่วงชีวิตที่มีคณ
ุ ค่ำ
ที่สดุ นึกถึงทีไรก็ปลื ้มทุกทีครับ ส�ำหรับวัยอย่ำงผม
ที่ผำ่ นร้ อนผ่ำนหนำวมำเยอะแล้ ว ขอยืนยันครับ
ว่ำกำรบวชเป็ นชีวิตที่ดีที่สดุ
ผมอยำกเชิญชวน
แมนแมนลูกๆ หลำนๆ ให้ มำบวชไวๆ ไม่ต้องรอให้
อำยุเยอะก่อนแล้ วค่อยบวชนะครับ เพรำะชีวิตเรำ
มันสันลงเหลื
้
อน้ อยลงไปทุกวันแล้ ว ส่วนตัวผมตอน
นี ้ก็ตงใจจะบวชให้
ั้
ดีที่สดุ ไปวันต่อวัน และพร้ อมลุย
ช่วยทุกโครงกำรของหลวงพ่อ...ไม่คิดมำกครับ
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วันเสำร์ที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558 : ณ สภำธรรมกำยสำกล วัดพระธรรมกำย

ประมวลภาพพิธถี วายโคมมาฆประทีป
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มหำปูชนียำจำรย์

วัดโบสถ์บน สถานทีบ� รรลุธรรมวิชชาธรรมกายของพระผูป้ ราบมาร

ในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ของทุกปี เป็ นวันมหำปูชนียำจำรย์ ที่เหล่ำศิษยำนุศษิ ย์จะได้ มำตรึก
ระลึกถึงมหำปูชนียำจำรย์ทงั ้ 3 ท่ำน เพรำะเป็ นวัน
คล้ ำยวันละสังขำรของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เมื่อปี พ.ศ. 2502 และคุณ
ยำยอำจำรย์มหำรัตนอุบำสิกำทองสุก ส�ำแดงปั น้
ในปี พ.ศ. 2506 และเป็ นวันสลำยร่ำงคุณยำย
อำจำรย์มหำรัตนอุบำสิกำจันทร์ ขนนกยูง ในปี
พ.ศ. ส�ำหรับในปี นี ้จะมีพิธีส�ำคัญ คือ กำรอัญเชิญ
รูปหล่อทองค�ำของพระมงคลเทพมุนี
ไป
ประดิษฐำน ณ วัดโบสถ์บน บำงคูเวียง สถำนที่
บรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ซึง่ จะได้ น�ำ
ประวัติควำมส�ำคัญของสถำนที่แห่งนีม้ ำแสดงให้
แก่ทกุ ท่ำนได้ ทรำบ
วัดโบสถ์บน บำงคูเวียง ตังอยู
้ ร่ ิ มคลอง
บำงกอกน้ อยฝั่ งตะวันตก ต�ำบลบำงคูเวียง อ�ำเภอ
บำงกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็ นวัดเก่ำแก่สร้ ำงมำ
ตังแต่
้ สมัยอยุธยำตอนปลำย ซึง่ ยังอนุรักษ์ โบรำณ
สถำนไว้ ในสภำพสมบูรณ์ ประวัตคิ วำมเป็ นมำและ
ผ้ สู ร้ ำงวัดโบสถ์บนบำงคูเวียง ไม่แน่ชดั แต่มีเรื่ อง
เล่ำที่ปรำกฏในหนังสือวัดทัว่ รำชอำณำจักร เล่ม 2
(พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2526) ว่ำพระมหำกษัตริ ย์ในสมัย
กรุ งศรี อยุธยำเคยเสด็จมำประทับอยู่บริ เวณที่ตงั ้
วัดนี ้ ภำยหลังทรงยกที่ดินให้ สร้ ำงเป็ นวัด โดยโปรด
เกล้ ำฯ
ให้ สร้ ำงถำวรวัตถุที่เป็ นศิลปกรรมแบบ
อยุธยำ มีเอกลักษณ์ คือ พระอุโบสถเป็ นรูปทรงเรื อ
ส�ำเภำ อันหมำยถึงกำรเดินทำงสัญจรและกำรค้ ำ
ในอดีต สร้ ำงขึ ้นเมื่อประมำณ พ.ศ. 2300 ในสมัย
อยุ ธ ยำได้ รั บ พระรำชทำนวิ สุ ง คำมสี ม ำเมื่ อ
ประมำณ พ.ศ. 2310

วัดโบสถ์บน

ย้ อนรอยประวัตศิ ำสตร์ ณ วัดโบสถ์บนภิกษุ
หนุม่ นำมว่ำ สด จนฺทสโร เป็ นผู้ที่สนใจในกำรเรี ยน
ด้ ำนวิปัสสนำเป็ นชีวิตจิตใจนับจำกวันแรกที่บวช
ท่ำนได้ เรี ยนวิปัสสนำกับพระอำจำรย์โหน่ง อินฺท สุวณฺโณ ตลอดพรรษำแรก นอกจำกนี ้ท่ำนยัง
หำควำมรู้ด้ำนวิปัสสนำเพิ่มเติมจำกต�ำรำ โดยส่วน
ใหญ่อำ่ นจำกคัมภีร์วิสทุ ธิมรรค ถ้ ำวันไหนหยุด
เรี ยนคันถธุระ ท่ำนมักจะไปหำพระอำจำรย์ตำ่ ง ๆ
ที่มีชื่อเสียงด้ ำนวิปัสสนำ เพรำะต้ องกำรหำควำมรู้
เพิ่มเติม สมัยที่ทำ่ นเรี ยนอยูท่ ี่วดั พระเชตุพนวิมล
มังคลำรำม รำชวรมหำวิหำร (วัดโพธิ์) ได้ ร้ ูจกั กับ
หลวงพ่อนก จึงไปเยี่ยมหลวงพ่อนกที่วดั โบสถ์บน
บำงคูเวียง หลวงพ่อนกมักให้ ทำ่ นไปเทศน์แทนอยู่
เสมอกิ จ วั ต รที่ ท่ ำ นท� ำ เป็ นประจ� ำ เวลำไปอยู่
วัดโบสถ์บน บำงคูเวียง คือ เวลำบ่ำยสองโมงท่ำน
จะเข้ ำไปปฏิบตั ิสมำธิในโบสถ์ บรรยำกำศในสมัย
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พิธีอญ
ั เชิญรูปหล่อทองค�ำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์บน
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

นัน้ รอบโบสถ์มีต้นไม้ มาก เป็ นป่ าล้ อมรอบ มีความ
เงียบสงัดไปทัว่ บริ เวณ ท่านจึงไปๆ มาๆ ที่วดั โบสถ์บน บางคูเวียง อยูเ่ ป็ นประจ�ำ เมื่อท่านหยุดเรี ยน
ด้ านคันถธุระแล้ ว จึงมุง่ ปฏิบตั ดิ ้ านวิปัสสนาธุระ
อย่างจริ งจัง
ในขณะนันท่
้ านต้ องการที่จะไปจ�ำพรรษาที่
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง เพราะต้ องการจะตอบแทน
พระคุณของเจ้ าอธิการชุม่ (เจ้ าอาวาสวัดโบสถ์บน
บางคูเวียง ในสมัยนัน)
้ ซึง่ เคยถวายคัมภีร์มลู กัจ
จายน์และคัมภีร์พระธรรมบทให้ ท่านได้ เรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม ด้ วยการช่วยแสดงธรรมให้ แก่พระภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ในวัด ท่านจึงกราบลา
ท่านเจ้ าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ ม) เจ้ า
อาวาสวัดพระเชตุพนฯ
เดินทางไปจ�ำพรรษาที่
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ในพรรษาที่ 12

เมื่อถึงกลางพรรษา ท่านก็มีความคิดว่า “ใน
เมื่อเราตังใจจริ
้
ง ๆ ในการบวช จ�ำ เดิมอายุ 19 ปี
เราปฏิญาณตนบวชจนตาย
ขออย่าให้ ตายใน
ระหว่างก่อนบวช บัดนี ้ก็ได้ บอกลามาถึง 15 พรรษา
ย่างเข้ าพรรษานี ้แล้ ว ก็พอแก่ความประสงค์ของเรา
แล้ ว บัดนี ้ของจริ งของแท้ ที่พระพุทธเจ้ าท่านรู้ทา่ น
เห็นเรายังไม่ได้ บรรลุ ยังไม่ร้ ูไม่เห็น สมควรแล้ วที่จะ
ต้ องกระท�ำ อย่างจริ งจัง” (ตังแต่
้ อายุ 19 ปี )
ในวันขึ ้น 15 ค�่ำ เดือน 10 (ปี พ.ศ. 2460) เมื่อ
กลับจากบิณฑบาตแล้ ว พระเดชพระคุณหลวงปู่ ก็
เข้ าไปนัง่ สมาธิเจริ ญภาวนาในพระอุโบสถ ขณะนัน้
เวลาประมาณแปดโมงเศษๆ ท่านเริ่ มท�ำความ
เพียร โดยตังใจว่
้ า หากยังไม่ได้ ยินเสียงกลองเพล
จะไม่ยอมลุกจากที่ เมื่อตังใจดั
้ งนันแล้
้ วก็หลับตา
ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ความ
ปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาค่อย ๆ เพิ่มทีละ
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น้ อย ๆ และมากขึ ้นจนมีความรู้สกึ ว่ากระดูกทุกชิ ้น
แทบจะระเบิดหลุดออกมาเป็ นชิ ้น ๆ จนเกือบจะ
หมดความอดทน ความกระวนกระวายใจก็ตามมา
ท่านร� ำพึงในใจว่า “เอ..แต่ก่อนเราไม่เคยรู้สกึ เช่นนี ้
เลย พอตังสั
้ จจะลงไปว่า ถ้ ากลองเพลไม่ดงั จะไม่
ลุกจากที่ เหตุใดมันจึงเพิ่มความกระวนกระวายใจ
มากมายอย่างนี ้ ผิดกว่าครัง้ ก่อน ๆ ที่นงั่ ภาวนา
เมื่อไรหนอกลองเพลจะดังสักที” คิดไปจิตก็ยิ่งแกว่ง
และซัดส่ายมากขึ ้น จนเกือบจะเลิกนัง่ หลายครัง้
แต่เมื่อได้ ตงสั
ั ้ จจะไปแล้ วท่านก็ทนนัง่ ต่อไป ในที่สดุ
ใจก็คอ่ ย ๆ สงบลงทีละน้ อย แล้ วรวมหยุดเป็ นจุด
เดียวกัน เห็นเป็ นดวงใสบริ สทุ ธิ์ขนาดเท่าฟองไข่
แดงของไก่ ในใจชุม่ ชื่นเบิกบานอย่างบอกไม่ถกู
ความปวดเมื่อยหายไปไหนไม่ทราบ
ในเวลา
เดียวกันนันเสี
้ ยงกลองเพลก็ดงั ขึ ้น วันนันพระเดช
้
พระคุณหลวงปู่ มีความสุขตลอดทังวั
้ น ดวงธรรมขัน้
ต้ น ซึ่งเป็ นดวงใสก็ ยังเห็นติดอยู่ที่ศูนย์ กลางกาย
ตลอดเวลา

ในช่วงเย็น
หลังจากได้ ร่วมลงฟั งพระปาฏิโมกข์กบั เพื่อนภิกษุ
ท่านได้ เข้ าไปในพระอุโบสถแล้ วตังสั
้ ตยาธิษฐานว่า “แม้ เลือดเนื ้อจะ
แห้ งเหือดหายไป เหลือแต่หนังเอ็น กระดูก ก็ตามที
ถ้ านัง่ ลงไปแล้ วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้ าทรงเห็น
จะไม่ยอมลุกขึ ้นจากที่จนตลอดชีวิต” เมื่อตังจิ
้ ต
อธิษฐานเสร็ จ
จึงเริ่ มนัง่ และตังจิ
้ ตอ้ อนวอนแด่
พระพุทธเจ้ าว่า.. “ขอพระองค์ได้ ทรงพระกรุณา
โปรดข้ าพระพุทธเจ้ า ทรงประทานธรรมที่พระองค์
ได้ ตรัสรู้อย่างน้ อยที่สดุ แลง่ายที่สดุ ที่พระองค์ได้
ทรงรู้แล้ วแก่ข้าพระพุทธเจ้ า ถ้ าข้ าพระพุทธเจ้ ารู้
ธรรมของพระองค์ แ ล้ ว เป็ นโทษแก่ ศ าสนาของ
พระองค์แล้ ว ขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลย
ถ้ าเป็ นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้ ว ขอพระองค์
ได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์
ข้ า พระองค์ รั บ เป็ นทนายศาสนาในศาสนาของ
พระองค์ไปจนตลอดชีวิต”
เ มื่ อ พ ร ะ เ ด ช พ ร ะ คุ ณ ห ล ว ง ปู่ ตั ง้ ค ว า ม
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ปรำรถนำแล้ ว ก็เริ่ มนัง่ ขัดสมำธิเข้ ำที่ภำวนำพอดี
นึกถึงมดขีท้ ี่อยู่ระหว่ำงช่องแผ่นหินซึ่งก�ำลังไต่ไป
มำ จึงหยิบขวดน� ้ำมันก๊ ำด เอำนิ ้วมือจุม่ เพื่อจะ
เขียนวงให้ รอบตัวกันมดรบกวน แต่พอจรดนิ ้วที่พื ้น
ยังไม่ถงึ ครึ่งวง ก็เกิดควำมคิดขึ ้นมำว่ำ “ชีวิตสละได้
แต่ท�ำไมยังกลัวมดขี ้อยูเ่ ล่ำ” ท่ำนนึกละอำยตัวเอง
จึงวำงขวดน� ้ำมันลง แล้ วนัง่ เข้ ำที่ได้ ประมำณครึ่ง
ค่อนคืน เมื่อใจหยุดเป็ นจุดเดียวกันก็มองเห็นดวง
ใสบริ สทุ ธิ์ขนำดเท่ำฟองไข่แดงของไก่ ซึง่ ยังติดอยู่
ที่ศนู ย์กลำงกำยจำกเมื่อเพล ยิ่งมองยิ่งใสสว่ำง
มำกขึ ้น และขยำยใหญ่ขนำดเท่ำดวงอำทิตย์ ดวง
ใสยังคงสว่ำงอยูอ่ ย่ำงนัน้ โดยที่ทำ่ นก็ไม่ทรำบว่ำ
จะท�ำอย่ำงไรต่อไปเพรำะทุกส�ำนักที่ท่ำนได้ ศึกษำ
มำไม่เคยมีประสบกำรณ์เช่นนี ้มำก่อน
ขณะที่ใจหยุดนิ่งอยูต่ รงนัน้ ก็มีเสียงหนึง่ ดัง
ขึ ้นมำจำกจุดกลำงดวงนันว่
้ ำ “มัชฌิมำ ปฏิปทำ”
แต่ขณะที่เสียงนันดั
้ งแผ่วขึ ้นมำในควำมรู้สกึ ก็เห็น
จุดเล็ก ๆ เรื องแสง สว่ำงวำบขึ ้นมำจำกกลำงดวง
นัน้ เสมือนจุดศูนย์กลำงของวงกลม ควำมสว่ำง
ของจุดนันสว่
้ ำงกว่ำดวงกลมรอบ ๆ ท่ำนมองเรื่ อย
ไป พลำงคิดในใจว่ำ “นี่กระมังทำงสำยกลำง จุด
เล็กที่เรำเพิ่งจะเห็นเดี�ยวนี ้อยูก่ งึ่ กลำงพอดี ลอง
มองดูซิ จะเกิดอะไรขึ ้น” จุดนันค่
้ อย ๆ ขยำยขึ ้นและ
โตเท่ำกับดวงเดิม ดวงเก่ำหำยไป ท่ำนมองไปเรื่ อย
ๆ ก็เห็นดวงใหม่ลอยขึ ้นมำแทนที่ เหมือนน� ้ำพุที่พงุ่
ขึ ้นมำแทนที่กนั ต่ำงแต่ใสยิ่งขึ ้นกว่ำดวงเดิม ใน
ที่สดุ ก็เห็นกำยต่ำง ๆ ผุดซ้ อนกันขึ ้นมำจนถึง
ธรรมกำยเป็ นพระปฏิมำกรเกตุดอกบัวตูม
ใส
บริ สุท ธิ์ ยิ่ ง กว่ ำ พระพุท ธรู ป บูช ำองค์ ใ ดเสี ย งพระ
ธรรมกำยกังวำนขึ ้นมำในควำมรู้สกึ ว่ำ “ถูกต้ อง
แล้ ว” ควำมปี ติสขุ ก็เกิดขึ ้นอย่ำงที่ไม่เคยเป็ นมำ
ก่อนท่ำนถึงกับร� ำพึงขึ ้นมำเบำ ๆ ว่ำ “เออ..มันยำก
อย่ำงนี ้นี่เอง ถึงได้ ไม่บรรลุกนั ควำมเห็น ควำมจ�ำ
ควำมคิด ควำมรู้

ต้ องรวมเป็ นจุดเดียวกัน เมื่อหยุดแล้ วจึงดับ
เมื่อดับแล้ วจึงเกิด” กำรค้ นพบวิชชำธรรมกำยอัน
เป็ นของจริ งของแท้
เป็ นทำงบรรลุธรรมที่องค์
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ ำได้ ทรงบรรลุมำแล้ ว
เป็ นสิง่ ที่ละเอียดลึกซึ ้งมำก พระเดชพระคุณหลวง
ปู่ จึงมำค�ำนึงว่ำ “คัมภีโรจำยัง* ธรรมเป็ นของลึกซึ ้ง
ถึงเพียงนี ้ ใครจะไปคิดคำดคะเนเอำได้ พ้ นวิสยั ของ
ควำมตรึกนึกคิดถ้ ำยังตรึกนึกคิดอยูก่ ็เข้ ำไม่ถงึ ที่จะ
เข้ ำถึงได้ ต้องท�ำ ให้ ร้ ูตรึก รู้นกึ รู้คดิ นัน้ หยุดเป็ นจุด
เดียวกัน แต่พอหยุดก็ดบั แต่พอดับแล้ วก็เกิด ถ้ ำไม่
ดับแล้ วไม่เกิด นี่เป็ นของจริ ง หัวต่อมีเป็ นอยูต่ รงนี ้
ถ้ ำไม่ถกู ส่วนดังนี ้แล้ ว ก็ไม่มีไม่เป็ นเด็ดขำด”
เนื่องจำกวัดโบสถ์บนมีควำมส�ำคัญ คือ เป็ น
สถำนที่บรรลุธรรมของพระมงคลเทพมุนี ดังนัน้
พระเทพญำณมหำมุนีจึงน�ำเหล่ำศิษยำนุศิษย์ ทงั ้
หลำยให้ มำร่ ว มหล่ อ รู ป เหมื อ นทองค� ำ เพื่ อ ไป
ประดิษฐำน ณ วัดแห่งนี ้ และบัดนี ้ก็ถงึ เวลำแล้ วที่
จะได้ พร้ อมใจกันอัญเชิญรู ปหล่อทองค�ำของพระ
เดชพระคุ ณ หลวงปู่ ไปประดิ ษ ฐำนไว้ ที่ อุ โ บสถ
วัดโบสถ์บน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงเหตุกำรณ์ส�ำคัญ
ในวันบรรลุธรรม
และเป็ นกำรแสดงกตัญ�ู
กตเวทิตำต่อพระมงคลเทพมุนี
ที่น�ำเอำวิชชำ
ธรรมกำยกลับคืนมำสูโ่ ลกอีกครัง้ หนึง่
*คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺ
กำวจโร นิปโุ ณ ปณฺฑิตเวทนีโย แปลว่ำ ธรรมะนี ้
เป็ นธรรมลึกซึ ้ง เห็นได้ ยำก รู้ตำมได้ ยำก สงบ
ประณีต จะคำดคะเนเอำไม่ได้ ละเอียด รู้ได้ เฉพำะ
บัณฑิต
อ้ ำงอิง: วิชำปฏิปทำมหำปูชนียำจำรย์ (GL 305)
และ www.dmc.tv
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นิตยสาร
Dhamma TIME

...ธรรมะเพื�อประชาชน...

ความวิเศษสุดของพระพุทธศาสนา
ต้ องอำศัยใจหยุดใจนิ่งอย่ำงเดียว ใจหยุดจึงจะ
หลุดพ้ นจำกอำสวกิเลส และจำกกำรเป็ นบ่ำวเป็ น
ทำสของพญำมำร
* มีวำระพระบำลีที่ปรำกฏใน อปริ หำนิสตู ร ว่ำ
"สีเล ปติฏฺฐิ โต ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ จ ส�วโุ ต
โภชนมฺหิ จ มตฺต�ฺ�ู ชำคริ ย� อนุย�
ุ ฺชติ
เอว� วิหรมำตำปี
อโหรตฺตมตนฺทิโต
ภำวย� กุสล� ธมฺม� โยคกฺเขมสฺส ปตฺตยิ ำ
อปฺปมำทรโต ภิกฺขุ ปมำเท ภยทสฺสิ วำ
อภพฺโพ ปริ หำนำย นิพฺพำนสฺเสว สนฺตเิ ก

ทุกวันนี ้มนุษย์ตกเป็ นบ่ำวเป็ นทำสของกิเลส
อำสวะ คือ โลภะ โทสะ โมหะ ท�ำให้ เกิดควำมทุกข์
ทรมำน มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ ตำย และมีกำรสูญเสีย
เกิดขึ ้นมำกมำย แม้ กระทัง่ ภัยสงครำมที่เกิดขึ ้นทุก
วันนี ้ ล้ วนเกิดมำจำกกิเลส ๓ ตระกูลใหญ่ คือโลภะ
โทสะ โมหะ ที่เข้ ำไปบังคับบัญชำ ในจิตใจของ
มนุษย์ บังคับให้ คิดให้ พดู ให้ ท�ำลำยล้ ำงกันเอง
มวลมนุ ษ ยชำติ ซึ่ ง เป็ นเครื อ ญำติ กั น จึ ง ห� ำ้ หั่ น
กันเอง รบรำฆ่ำฟั นกันเอง ไม่ได้ รบกับศัตรูที่แท้ จริ ง
แต่ผ้ รู ้ ู ผู้มีธรรมจักษุ มีทสั สนะ ท่ำนรู้วำ่ ศัตรูที่แท้
จริ งนันไม่
้ ใช่มนุษย์ แต่คือพญำมำร ซึง่ เป็ นศัตรูที่
ร้ ำยกำจ เป็ นคูต่ อ่ สู้ที่อนั ตรำยที่สดุ จะเอำชนะได้

ภิกษุผ้ ตู งอยู
ั ้ ใ่ นศีล ส�ำรวมในอินทรี ย์ทงหลำย
ั้
รู้จกั ประมำณในโภชนะ หมัน่ ประกอบควำมเพียร
ภิกษุผ้ มู ีปกติพำกเพียรอยูอ่ ย่ำงนี ้ ไม่เห็นแก่นอน
ไม่เกียจคร้ ำนทังกลำงวั
้
นและกลำงคืน เจริ ญกุศล
ธรรมเพื่อบรรลุคณ
ุ อันเกษมจำกโยคะ ผู้ยินดีใน
ควำมไม่ประมำท มีปกติเห็นภัยในควำมประมำท
เป็ นผู้ไม่ควรเพื่อควำมเสื่อม ย่อมเป็ นผู้ปฏิบตั ใิ กล้
พระนิพพำนทีเดียว"
กำรจะบรรลุจดุ หมำยสูงสุดของชีวิต คือพระนิพพำน อันเป็ นแดนเกษมจำกโยคะ คือกิเลสเครื่ อง
ร้ อยรัดทังหลำย
้
จ�ำเป็ นต้ องด�ำเนินตำมปฏิปทำ ที่
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ ำและผู้ร้ ู ในกำลก่อนได้ ท�ำไว้
เป็ นแบบอย่ำง ท่ำนสอนไว้ วำ่ ภิกษุ หรื อผู้เห็นภัยใน
สังสำรวัฏ จ�ำเป็ นต้ องช�ำระศีลของตน ให้ สะอำด
บริ สทุ ธิ์ อย่ำให้ ดำ่ งพร้ อย อย่ำให้ ขำด หรื อทะลุ
เพรำะศีลที่บริ สทุ ธิ์เป็ นพื ้นฐำนที่จะท�ำให้ กำรเจริ ญ
สมำธิภำวนำก้ ำวหน้ ำ ขึ ้นไป ถ้ ำหำกรักษำศีลซึง่
เป็ นส่วนหยำบ คือรักษำกำย และวำจำให้ บริ สทุ ธิ์
ไม่ได้ กำรช�ำระใจซึง่ มีควำมละเอียดอ่อนยิ่งไปกว่ำ
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นันก็
้ จะท�ำได้ ยาก นัน่ หมายถึงว่าศีลไม่บริ สทุ ธิ์จะ
เป็ นอุปสรรคต่อการเข้ าถึงธรรมนัน่ เอง
นอกจากนันต้
้ องเป็ นผู้ส�ำรวมอินทรี ย์ทงั ้ ๖ คือ
ส�ำรวมตา หู จมูก ลิ ้น กาย ใจ ไม่ให้ หลงใหล
เพลิดเพลินไปกับอายตนะภายนอกที่มากระทบ ไม่
ว่าจะเป็ นรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส และธรรมารมณ์
อันน่าใคร่นา่ พอใจ
เมื่อใจไม่ไปยึดติดกับวัตถุ
สิง่ ของภายนอก จะน้ อมกลับเข้ ามาหยุดนิ่ง อยู่
ภายในได้ งา่ ยขึ ้น ดังนัน้ การส�ำรวมอินทรี ย์ทงั ้ ๖ จึง
เป็ นสิง่ ส�ำคัญ ที่จะช่วยให้ เข้ าถึงฝั่ งแห่งใจหยุดนิ่ง
ได้ เร็วขึ ้น และผู้ร้ ูทา่ นได้ สอนต่อไปอีกว่า ให้ ร้ ูจกั
ประมาณในการบริ โภค หากรับประทานมากเกินไป
หนังท้ องตึงหนังตาก็หย่อน ซึง่ จะส่งผลให้ ยอ่ หย่อน
ต่อการท�ำความเพียร เพราะความเพียรจะเป็ นเหตุ
ให้ เข้ าถึงธรรมะ ฉะนัน้ ต้ องไม่เห็นแก่นอน ไม่เห็น
แก่การกิน ไม่เกียจคร้ านทังกลางวั
้
นกลางคืน และ
ต้ องหมัน่ ท�ำความเพียรอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
ผู้ที่ปฏิบตั ไิ ด้ เช่นนี ้ แม้ จะยังไม่ได้ บรรลุพระนิพพาน ย่อมได้ ชื่อว่าก�ำลังด�ำเนินตามปฏิปทาของ
พระอริ ยเจ้ าทังหลาย
้
อย่างน้ อยก็ได้ ชื่อว่าเป็ นผู้เห็น
ภัยในวัฏสงสาร เป็ นผู้ไม่ประมาท เป็ นผู้ก้าวเข้ าสู่
หนทางพระนิพพาน เมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ ยม ถึง
เวลาก็จะเข้ าถึงธรรมะภายในได้ อย่างแน่นอน หลัก
ปฏิบตั ิพื ้นฐานเพื่อการเข้ าถึงพระนิพพานเป็ นอย่าง
นี ้ นอกจากนี ้ พระพุทธองค์ทรงยืนยันการปฏิบตั ิ
ตามหลักเพื่อให้ เข้ าถึงพระนิพพานไว้ วา่
เมื่ออินทรี ยสังวรมีอยู่
ศีลของภิกษุผ้ มู ี
อินทรี ยสังวรสมบูรณ์ ย่อมมีอปุ นิสยั สมบูรณ์ เมื่อ
นันสั
้ มมาสมาธิก็จะสมบูรณ์ขึ ้น เมื่อสัมมาสมาธิมี
อยู่ ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุนนก็
ั ้ จะสมบูรณ์
เมื่อมียถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทา วิราคะของ
ภิกษุนนย่
ั ้ อมถึงความเต็มเปี่ ยม เมื่อภิกษุมีนิพพิทา
และวิราคะ วิมตุ ติญาณทัสสนะก็ยอ่ มสมบูรณ์
เปรี ยบเหมือนต้ นไม้ ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์
แม้
๓๐

สะเก็ดของต้ นไม้ นนก็
ั ้ ถงึ ความบริ บรู ณ์ เมื่อเปลือก
ถึงความบริ บรู ณ์ กระพี ้ก็ถงึ ความบริ บรู ณ์ แม้ แก่นก็
ถึงความบริ บรู ณ์ไปตามล�ำดับ
ส� ำ หรั บ ผู้ที่ เ ริ่ ม ศึก ษาเรื่ อ งของพระนิ พ พาน
อาจจะสงสัยว่า พระนิพพานเป็ นสุขอย่างยิ่งนัน้
เป็ นอย่างไร รสแห่งการเข้ าถึงพระนิพพานเป็ น
อย่างไร จะอุปมาอุปไมยได้ หรื อไม่วา่ สุขจากพระนิพพานมีมากกว่าสุขที่ยงั ตกอยู่ในภพสามอย่างไร
บ้ าง แล้ วท�ำไมพระผู้มีพระภาคเจ้ าจึงทรงชักชวน
ให้ ภิกษุเป็ นผู้ยินดีในพระนิพพาน ไม่ให้ ไปยินดีใน
เบญจกามคุณ ทังที
้ ่เป็ นของมนุษย์ และของทิพย์
ก่อนอื่นต้ องท�ำความเข้ าใจให้ ตรงกันก่อนว่า
นิพพานนัน้ เป็ นชื่อของความดับทุกข์ดบั กิเลส ท่าน
กล่าวไว้ ๒ ประเภท คือ “สอุปาทิเสสนิพพาน” เป็ น
นิพพานที่สามารถเข้ าถึงได้ ในขณะที่มีชีวิตอยู่ อยู่
ในตัวของเรานี ้เอง
โดยมีจดุ เชื่อมโยงกันที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ถ้ าหยุดใจได้ ถกู ส่วน มี
ความละเอียด ความบริ สทุ ธิ์ถงึ ที่สดุ ก็จะเข้ าถึงได้
เป็ นนิพพานของพระอริ ยเจ้ า ที่ขจัดกิเลสอาสวะได้
หมดสิ ้นแล้ ว แต่วา่ ยังมีชีวิตอยู่ ส่วน “อนุปาทิเส
สนิพพาน” เป็ นเหตุวา่ งอยูน่ อกภพสามออกไป ผู้ที่
หมดกิเลสเป็ นพระอรหันต์ เมื่อขันธ์ห้าดับ คือ กาย
เนื ้อแตกท�ำลายไป เหลือแต่ธรรมขันธ์ หรื อ
ธรรมกาย จะดึงดูดไปสูอ่ ายตนนิพพาน นิพพานเข้ า
ถึงได้ ในสองลักษณะเช่นนี ้
ครั น้ พระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ตรั ส รู้ อนุ ต ตรสัม มาสัมโพธิญาณ ทรงรู้ชดั ว่า รสแห่งธรรมมีรสเดียว คือ
วิมตุ ติรส เป็ นรสแห่งความหลุดพ้ น ที่เป็ นสุขล้ วนๆ
ไม่มีทกุ ข์เจือปน ที่ทรงชี ้ชวนให้ ยินดีในพระนิพพาน
อย่างเดียว ก็เพราะพระองค์ได้ ทรงสัมผัสรสแห่ง
ความสุขที่ยงั ตกอยูใ่ นไตรลักษณ์มาหมดแล้ ว ทรงรู้
ว่าไม่มีสขุ ใด ที่เป็ นสุขล้ วนๆ เพราะยังเจือด้ วยกิเลส
จึงไม่เที่ยง มีทกุ ข์เจือปน และบังคับบัญชาไม่ได้
ฉะนัน้ การจะเปรี ยบเทียบระหว่างความสุขที่ยงั ตก

www.kalyanamitra.org

อยู่ในไตรลักษณ์กบั ควำมสุขที่ได้ เข้ ำถึงสภำวะของ
พระนิพพำนนัน้ เทียบกันไม่ได้ เลย
ล�ำพังเพี ยงได้ เข้ ำถึงธรรมกำยพระโสดำบัน
เป็ นพระโสดำบันบุคคล พระพุทธองค์ยงั ตรัสไว้ วำ่
“โสดำปั ตติผล
ประเสริ ฐกว่ำควำมเป็ นพระเจ้ ำ
จักรพรรดิในแผ่นดิน ประเสริ ฐกว่ำสุคติโลกสวรรค์
และควำมเป็ นใหญ่ในโลกทังปวง”
้
ดังนันควำมสุ
้
ข
ของผู้เข้ ำถึงธรรมจึงเทียบไม่ได้ กบั ควำมสุขในโลก
หรื อในสวรรค์
ควำมประเสริ ฐของชีวิตวัดกันที่
ควำมสูงส่งของจิตใจ จิตใจที่สงู ส่งหมำยถึงใจที่ถกู
ยกระดับให้ สงู ขึ ้นเหนือโลก เหนือวัฏฏะ เป็ นผู้เข้ ำ
ถึงแก่นแท้ ของชีวิต คือผู้ได้ บรรลุธรรมกำย ยิ่งได้
บรรลุธรรมกำยอรหัต เป็ นพระอรหันต์ได้ เมื่อไร จะ
เสวยเอกันตบรมสุข สุขอย่ำงเดียวเท่ำนัน้
เรำจะซำบซึ ้งถึงควำมสุขที่เกิดจำกกำรเข้ ำถึง
พระนิพพำนว่ำเป็ นอย่ำงไร ต้ องลงมือปฏิบตั ดิ ้ วย
ตนเองจึงจะเข้ ำใจและซำบซึ ้ง เพรำะพระสัทธรรมที่
พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นนเป็
ั ้ นเอหิปัสสิโก คือเชิญ
ชวนให้ มำพิสจู น์ด้วยตัวเอง ผู้ร้ ูทงหลำย
ั้
ท่ำนได้
อุปมำไว้ วำ่ หิ่งห้ อยที่มีแสงน้ อยริ บหรี่ มิอำจจะเอำ
มำเปรี ยบกับดวงจันทร์ ที่สอ่ งรัศมีสว่ำงไปทัว่ หยำด
น� ้ำที่ตดิ อยูป่ ลำยเส้ นผม มิอำจจะเอำมำเปรี ยบกับ
น� ้ำในมหำสมุทร ธุลีฝนละอองที
ุ่
่ลอ่ งลอยอยูใ่ น
นภำกำศ
มิอำจจะเอำมำเปรี ยบกับผืนปฐพี

ธรรมชำติ เ หล่ ำ นี ไ้ ม่ ส ำมำรถเปรี ย บเที ย บกัน ได้
ฉันใด ควำมสุขทังหลำยในโลกและจั
้
กรวำล ก็ไม่
อำจเอำมำเปรี ยบกับสุขในพระนิ พพำนได้ ฉันนัน้
เพรำะว่ำพระนิพพำนเป็ นเยี่ยม เป็ นนิพพำนสมบัติ
อันประเสริ ฐ ไม่ควรแก่กำรเทียบด้ วยสมบัตอิ นั ใด
เป็ นอมตสมบัติที่ยิ่งกว่ำสมบัติที่มีอยู่ในมนุษยโลก
เทวโลก หรื อพรหมโลกทังหมด
้
โดยเฉพำะปฏิปทำที่จะให้ ถึงพระนิพพำนอัน
ประเสริ ฐนัน้
มีอยูแ่ ต่ในพระพุทธศำสนำเท่ำนัน้
ควำมวิเศษสุดของพระพุทธศำสนำ
อยูต่ รงที่มี
ปฏิปทำไปสูพ่ ระนิพพำน มีเป้ำหมำยเพื่อท�ำพระนิพพำนให้ แจ้ ง ฉะนันกำรที
้
่พวกเรำเกิดมำในชำตินี ้
มำพบค� ำ สอนในพระพุ ท ธศำสนำและวิ ช ชำ
ธรรมกำย ซึง่ ยังมีสอนกันอยู่ นับว่ำเป็ นผู้มีโชคดี
อย่ำงมหำศำล ซึง่ ควรต้ องรักษำไว้ และใช้ โอกำส
อันดีนี ้ให้ เกิดคุณค่ำสูงสุด ด้ วยกำรหมัน่ ฝึ กฝนใจให้
หยุดนิ่ง ให้ เข้ ำถึงพระธรรมกำยภำยในตัว เรำจะได้
ท�ำพระนิพพำนให้ แจ้ ง ชีวิตกำรสร้ ำงบำรมีของเรำ
จะปลอดภัย และมีชยั ชนะไปทุกภพทุกชำติ ตรำบ
กระทัง่ ถึงที่สดุ แห่งธรรมกันทุกคน
พระธรรมเทศนำโดย: พระเทพญำณมหำมุนี
นำมเดิม พระรำชภำวนำวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๓๕ หน้ ำ ๑๔๓
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Review DMC โดยพระมหำสมชำย ฐำนวุฑโฒ (M.D., Ph.D.) จำกรำยกำรนำนำเทศนำ

พุทธวิธคี รองรักใหยงั่ ยืน

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ ำทรงให้ พื ้นฐำนที่ท�ำให้ ค่ชู ีวิต
อยูร่ ่วมกันได้ อย่ำงดี มี 4 อย่ำง คือ
1. สมสัทธำ มีศรัทธำเสมอกัน ถ้ ำในแง่ศำสนำ
คือ มีควำมเชื่อ ควำมศรัทธำเหมือนกัน ถ้ ำในแง่
เกี่ยวกับทำงโลกคือ หลักกำรต่ำงๆ มีควำมเชื่อ
เสมอกัน
2. สมสีลำ มีศีลเสมอกัน ควำมประพฤติ ศีล
ธรรม อบรมมำดีเสมอกัน ถ้ ำคนหนึง่ มีศีล อีกคน
หนึง่ ไม่มีศีล มันก็ไม่ลงตัว
3. สมจำคำ มีจำคะเสมอกัน คือควำมเสียสละ
ถ้ ำคนนี ้ท�ำแล้ วอีกคนเห็นด้ วย ทุกอย่ำงก็ไปด้ วยกัน
อย่ำงรำบรื่ น
4. สมปั ญญำ มีปัญญำเสมอกัน พูดง่ำยๆ คือคุย
กันรู้เรื่ อง เป็ นคูค่ ิดได้
ถ้ ำได้ ทงั ้ 4 ข้ อนี ้สมชีวิธรรม คือมีชีวิตที่สม�่ำเสมอ
แล้ วถ้ ำตอนนี ้ยังไม่เสมอกัน จะท�ำอย่ำงไรดี คือถ้ ำรู้

หลักทัง้ 4 ข้ อนี ้แล้ ว ก็ท�ำให้ สม�่ำเสมอกัน ค่อยๆ
ปรับเข้ ำหำกันจนกระทัง่ เสมอกันให้ ได้

วิธกี ารทําให้ความรักยัง่ ยืน

ท� ำ ไมบำงคนตอนก่ อ นจะแต่ง งำนท� ำ ไมดูดี
แต่พอแต่งไปแล้ วท�ำไมมันไม่เหมือนตอนก่อนแต่ง
ค�ำโบรำณเขำใช้ ค�ำดี ค�ำว่ำ "แต่งงำน" คือ มีระยะ
แต่ง กับ ระยะงำน ตอนก่อนจะแต่งงำน เป็ นระยะ
แต่ง ต่ำงฝ่ ำยต่ำงโชว์สว่ นดีๆ ให้ อีกฝ่ ำยเห็น ส่วน
ระยะงำน มันพ้ นช่วงที่ไม่ต้องคอยลุ้นว่ำอีกฝ่ ำยจะ
ตกลงปลงใจอะไรหรื อเปล่ำ แต่เป็ นว่ำจำกนี ้ไปจะ
ท�ำยังไง ภำรกิจกำรงำนที่บ้ำนใครจะรับใครจะดู
อันนี ้แหละ ถ้ ำปรับตัวกันไม่ดีปัญหำก็จะเกิด
เมื่ อตัดสินใจครองคู่ชีวิตกันแล้ วก็ จ�ำเป็ นว่ำ
ต้ องอดออม ถนอมน� ้ำใจซึง่ กันและกัน เอำใจเขำมำ
ใส่ใจเรำ มุง่ ให้ อีกฝ่ ำยอยูด่ ้ วยควำมสุข สุดท้ ำยเรำก็
จะมีควำมสุขไปด้ วย
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การจะอยูค่ รองคูใ่ ห้ความรักยัง่ ยืน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้
4 ข้อ คือ

1. ทาน คือ การให้ ต้ องมีน� ้ำใจต่อกัน โบราณ
ใช้ ค�ำว่าครอบครัวเพราะว่า
ครอบอยูใ่ นครัว
เดียวกัน มีนยั ยะว่า ถ้ าอิ่มก็อิ่มด้ วยกัน ถ้ าอดก็อด
ด้ วยกัน แต่ถ้าเกิดกระเป๋ าใคร กระเป๋ าท่าน ไม่เกี่ยว
กัน ฉันอิ่ม เธออด ฉันได้ ของดี เธอเป็ นยังไงก็ชา่ ง
อย่างนี ้ละก็ ไม่มีความสุขแน่ เพราะฉะนัน้ การให้
หรื อการแบ่งปั นเป็ นพื ้นฐานของการอยูร่ ่วมกัน
๓๔

2. ปิ ยวาจา คือ พูดกันด้ วยวาจาไพเราะ คือ
อย่าไปกดเขาลง ต้ องให้ เกียรติ ให้ ก�ำลังใจกัน ยิ่ง
อยูใ่ กล้ ยิ่งต้ องใส่ใจความรู้สกึ ซึง่ กันและกัน
3. อัตถจริ ยา คือ ฝึ กฝนตนให้ เป็ นคนดีมี
ประโยชน์ ท�ำหน้ าที่ตนเองให้ ดีที่สดุ ท�ำตนเองให้ มี
ประโยชน์ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
4. สมานัตตา คือ วางตัวให้ เหมาะสมกับที่ตวั
เป็ น เราเป็ นใคร สถานะเป็ นอย่างไร วางตัวเหมาะ
สมกับสถานะที่ตวั เป็ น

www.kalyanamitra.org

หน้าทีข่ องสามีตอ่ ภรรยา
1. ยกย่องให้ เกียรติ
2. ไม่ดหู มิ่น
3. ไม่นอกใจ
4. มอบควำมเป็ นใหญ่ให้
5. ให้ เครื่ องแต่งตัว

หน้าทีข่ องภรรยาต่อสามี

3. ไม่นอกใจ
4. รักษำทรัพย์ให้ ดี
5. ขยันท�ำงำน
ที่นี่ก็ต้องกลับไปเชคกัน ตรงไหนท�ำดีอยูแ่ ล้ วก็
ดีมำก อันไหนจะเสริ มให้ สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ ้นไปก็ยิ่งดี
เยี่ยมเลย

1. จัดกำรงำนดี
2. สงเครำะห์ญำติข้ำงสำมี
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ความรูรอบตัว

หีดธัมม งานศิลป ถิ่นเหนือ

หีดธัมม์ หรื อ หีดธรรม เป็ นค�ำที่ชำวเหนือใช้
เรี ยกหีบเก็บคัมภีร์ใบลำน มีใช้ สืบต่อกันมำแต่
โบรำณกำลในดินแดนล้ ำนนำ ส่วนใหญ่เป็ นคัมภีร์
ใบลำนที่จำรด้ วยอักษรธรรมล้ ำนนำซึง่ เป็ นอักษรที่
ใ ช้ อ ย่ ำ ง แ พ ร่ ห ล ำ ย บ ริ เ ว ณ ภ ำ ค เ ห นื อ ข อ ง
ประเทศไทย หีบพระธรรมที่ใช้ ในภูมิภำคนี ้นับว่ำมี
เอกลัก ษณ์ เ ฉพำะที่ แ ตกต่ ำ งจำกหี บ เก็ บ คัม ภี ร์
ใบลำนของภำคอื่น เพรำะมีลกั ษณะเป็ น “ทรงลุ้ง”
คือเป็ นทรงสี่เหลี่ยม ด้ ำนล่ำงของฐำนสอบเข้ ำ ส่วน
ปำกหีบผำยออก มีฝำครอบปิ ดด้ ำนบนซึง่ มีหลำย
ลักษณะทังฝำตั
้ ด ฝำคุ้ม และฝำเรื อนยอด
หีดธัมม์ประกอบด้ วย 3 ส่วนหลัก คือ ตัวหีบ
ส่วนฐำน และฝำปิ ด นิยมใช้ ไม้ สกั เป็ นวัสดุ
เนื่องจำกเนือ้ ไม้ ไม่เสียรู ปทรงเมื่อน�ำมำแกะสลัก
และมีควำมคงทนต่อสภำพดินฟ้ำอำกำศ เป็ นงำน
หัตถศิลป์ที่เน้ นควำมแข็งแรงเพื่อเก็บรักษำคัมภีร์
ใบลำนให้ อยู่รอดปลอดภัยในสภำพที่สมบูรณ์มำก
ที่สดุ
กำรสร้ ำงหีดธัมม์เริ่ มจำกกำรน�ำไม้ มำซ้ อนท�ำ
เป็ นฐำน ซึง่ เป็ นส่วนส�ำคัญในกำรรับน� ้ำหนักจำก
นันจะขึ
้
้นโครงแล้ วน�ำแผ่นไม้ มำบุรอบ ส่วนฝำปิ ด
จะใช้ วิธีสวมเข้ ำเดือย ซึง่ จะต้ องท�ำให้ สวมปิ ดได้
สนิท ไม่หลวมหรื อแน่นเกินไป เมื่อจะหยิบหรื อ
บรรจุคมั ภีร์ใบลำนจะใช้ วิธียกฝำหีบด้ ำนบนออก
จำกนันจะขั
้ ดผิวไม้ ให้ เรี ยบ ทำด้ วยชำด รัก หรื อสี
เพื่อรั กษำคุณภำพของเนื อ้ ไม้ ในอดีตสีที่ใช้ ได้ มำ
จำกธรรมชำติ เช่น สีด�ำจำกเขม่ำไฟ สีแดงจำกชำด
สี เ หลื อ งจำกยำงไม้ แ ละสี ท องจำกทองค� ำ เปลว
เป็ นต้ น แล้ วจึงประดับตกแต่งด้ วยเทคนิคต่ำง ๆ มี
กำรลงรักปิ ดทองเขียนลำยรดน� ้ำ หรื อตกแต่งด้ วย

กำรวำดลวดลำยให้ สวยงำม บำงครัง้ มีกำรแกะ
สลักไม้ เป็ นลวดลำยต่ำง ๆ หรื อน�ำกระจกมำ
ประดับเพื่ อเพิ่มมิติและท� ำให้ มีควำมระยิบระยับ
สวยงำมเป็ นงำนศิ ลปะที่ สร้ ำงสรรค์ ขึน้ ด้ วยฝี มื อ
ของช่ำงสมัยโบรำณ
เนื่ อ งจำกหี ด ธั ม ม์ ถู ก สร้ ำงขึ น้ โดยมี จุ ด มุ่ ง
หมำยเพื่อเก็บรักษำคัมภีร์ใบลำนที่บนั ทึกค�ำสอน
ของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ ำ ผู้สร้ ำงหรื อผู้บริ จำค
ทรัพย์ต่ำงปรำรถนำอำนิสงส์ผลบุญจำกกำรถวำย
หีบเก็บคัมภีร์ใบลำนไว้ เป็ นสมบัตพิ ระศำสนำ หวัง
ให้ ตนประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริ ญ และเป็ น
ปั จจัยส่งผลให้ ตนไปสู่สุคติโลกสวรรค์ และเข้ ำถึง
พระนิพพำน จึงพบว่ำหลำยหีบตกแต่งลวดลำย
บอกเล่ ำ เรื่ อ งรำวที่ เ ป็ นคติ ท ำงพระพุท ธศำสนำ
อย่ำงประณีตบรรจง มีกำรจำรึกชื่อผู้ถวำยและ
ข้ อควำมไว้ บนฝำของหีดธัมม์ด้วย
แม้ วนั นี ้ลวดลำยและสีบนหีดธัมม์อำจซีดจำง
และลบเลือนไปบ้ ำงตำมกำลเวลำ แต่ควำมศรัทธำ
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ของผู้สร้ างและผู้ถวายยังปรากฏเด่นชัด หีดธัมม์ที่
หลงเหลือแต่ละใบเป็ นหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธศาสนาได้ เดินทางมาสูด่ นิ แดนล้ านนา ปั กหลัก
มั่นคงและหยั่งรากลึกลงในจิตใจของผู้คนจนคติ
ความเชื่อเรื่ องกฎแห่งกรรมและอานิสงส์ผลบุญที่
จะได้ รับจากการท�ำความดี ถูกปลูกฝั งถ่ายทอดจน
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ าน
นาอย่างแยกไม่ออก ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย
สะท้ อนออกมาในรู ปของงานหัตถศิลป์ที่มีลกั ษณะ
เฉพาะตัวฝากไว้ เป็ นสมบัติของแผ่นดินหีดธัมม์จึง
เป็ นงานพุท ธศิ ล ป์ ที่ ส รรค์ ส ร้ างด้ ว ยมื อ ถ่ า ยทอด
ด้ วยใจและประจักษ์ ด้วยสายตาเป็ นตัวแทนของ
ความศรั ทธาที่ชาวถิ่นเหนือมีต่อพระพุทธศาสนา
สมควรเก็บรั กษาและอนุรักษ์ ให้ เป็ นสมบัติคู่แผ่น
ดินไทย แผ่นดินธรรมต่อไป

ภาพด้ านบน : โครงสร้ างลวดลายพรรณพฤกษา
ลักษณะเป็ นรูปดอกไม้ ดอกใหญ่ดอกเดียวอยูก่ ลาง
แผ่น และมีลายประดับอยูใ่ นรูปกรอบสามเหลี่ยมที่
เรี ยกว่าลายปี กค้ างคาวอยูท่ งั ้ 4 ด้ าน
๓๗
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ภำพด้ ำนบน : หีบพระธรรม วัดบุญยืน จังหวัด
น่ำน เป็ นทรงลุ้ง ฝำตัดฐำนปั ทม์ สลักภำพนูนต�่ำ
และปั น้ รักประดับ สร้ ำงขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2338 แสดง
ภำพเล่ำเรื่ องสิริจฑุ ำมณิชำดก เป็ นหนึง่ ในปั ญญำส
ชำดก ซึง่ เป็ นวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำที่พระ
เถระนักปรำชญ์ล้ำนนำรวบรวมเรื่ องรำวปรัมปรำที่
เป็ นนิทำนท้ องถิ่นแล้ วน�ำมำรจนำเป็ นชำดกไว้ ด้ำน
หน้ ำ ฝำหี บ ปรำกฏรอยจำรึ ก อัก ษรธรรมล้ ำ นนำ
เขียนด้ วยรักสีแดง จ�ำนวน 6 บรรทัดควำมว่ำ
“จุลศักรำช 1157 พระสงฆ์นำมว่ำทิพพำลังกำรเป็ น
ประธำนแก่ศษิ ย์ทกุ คน โดยมีมหำรำชหลวงเป็ น
องค์อปุ ถัมภ์พร้ อมด้ วยขุนนำง นำงโนชำ และชำว
บ้ ำนน� ้ำลัดร่วมกันสร้ ำงหีบพระธรรม โดยขอให้ ได้
พบสุข 3 ประกำร ซึง่ มีนิพพำนเป็ นยอด”

ภำพด้ ำนบน : โครงสร้ ำงลวดลำยเป็ นภำพ
เล่ำเรื่ อง มักเป็ นเรื่ องรำวเกี่ยวกับพระพุทธศำสนำ
เน้ นภำพที่จดุ ศูนย์กลำงแผ่น แล้ วจึงคลี่คลำยออก
ไปด้ ำนข้ ำงโดยน� ้ำหนักองค์ประกอบภำพ 2 ข้ ำง
สมดุลกัน
ขอขอบคุณพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ น่ำน
ที่เอื ้อเฟื อ้ ภำพถ่ำยและข้ อมูลหีบพระธรรม
วัดบุญยืน สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทย ภำคเหนือ ๑๔
: ๗๕๙๐-๗๕๙๒. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสำรำนุกรม
วัฒนธรรมไทย
ธนำคำรไทยพำณิชย์, ๒๕๔๒. สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์.
คัมภีร์ใบลำนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ
: มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๖.
ข้ อมูลจำก : Tipitaka (DTP)
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ข้อคิดจากธรรมะใสๆ
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