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ข่าว DMC NEWS ประจ�ำวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันมาฆบูชา ณ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมบาห์เรน

ช่วงค�่ำวันที่ 4 มีนาคม ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม
บาห์เรน จัดกิจกรรมงานบุญจุดโคมมาฆประทีป
สาธุทกุ ท่านได้ ปฏิบตั ิธรรมกลัน่ กาย วาจา ใจ และ
เวียนประทักษิณ เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
อธิษฐานจิต และแผ่เมตตา ก่อนสาธุชนกลับบ้ าน
พระอาจารย์ ได้ แจ้ งข่าวให้ สาธุชน มาร่วมกันสอบ
๔

ธรรมสนามหลวงและถวายการต้ อนรับ พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม,
เจ้ าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้ าอาวาสวัดสามพระยา และคณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ที่
จะเดินทางมาจัดสอบธรรมศึกษา ณ ศูนย์ปฏิบตั ิ
ธรรมบาห์เรน ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ 2558 นี ้
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โครงการอบรม

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุน่ ที่ 32
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เคล็ดลับของความงาม คือ...ความสงบ
จากภายใน

- เป็ นผู้มีความประพฤติดี พร้ อมจะปฏิบตั ติ ามกฏ
ระเบียบของการอยูร่ ่วมกันได้
- ไม่ตดิ สิง่ เสพติดทุกประเภท
- สุขภาพแข็งแรงสมบุรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้ เจ็บ เช่น
โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคไต และ
มีใบรับรองแพทย์ยื่นยัน
- เป็ นผู้ที่มีอวัยวะครบ 32 ประการ ไม่มีลกั ษณะ
ทุพพลภาพ

ธรรมทายาทหญิง คือ ?

หลักฐานการสมัคร

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 32
เปิ ดรับสมัครตังแต่
้ วันนี ้ - 17 พฤษภาคม 2558
ระยะเวลาโครงการอบรม
2 มิถนุ ายน - 19 กรกกฏาคม พ.ศ.2558

ทายาทแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า... ผู้ที่
ผ่านบทฝึ กตามหลักพุทธวิธี..ที่ม่งุ เน้ นการพัฒนา
ศักยภาพทังภายในและภายนอก
้
ด้ วยธรรมะอัน
ทรงคุณค่า ทังฝึ
้ กฝน อบรม ขัดเกลา ทางความคิด
ค�ำพูด การกระท�ำ ให้ เป็ นคนเก่งและดี ด้ วย
หลัก สูต รการอบรมเข้ ม ข้ น ทัง้ ในภาคทฤษฏี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิ

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด�ำ
จ�ำนวน 1 ใบ
- แสดงตัวด้ วยส�ำเนาบัตรประชาชน จ�ำนวน 1 ชุด
- แสดงถิ่นฐานด้ วยส�ำเนาทะเบียนบ้ าน จ�ำนวน 1
ชุด
- แสดงต้ นสังกัดด้ วยส�ำเนาแสดงสถานภาพการ
ศึกษา หรื อส�ำเนาบัตรนักศึกษา จ�ำนวน 1 ชุด
- ยืนยันสุขภาพด้ วยใบรับรองแพทย์

ค้ นพบขุมพลัง I.Q และ E.Q เปิ ดโลกทัศน์กบั
วิชาชีวิตเสริ ม Look ปลุกความมัน่ ใจกับ Course
พัฒนาบุคลิกภาพ เรี ยนรู้ธรรมะอันทรงคุณค่า น่า
แสวงหา

สอบสัมภาษณ์

ความอบอุน่ ไมตรี จิต สมาธิ(Meditation)
สัมผัสวัฒนธรรมชาวพุทธ แบบต้ นยุค เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ก�ำไรชีวิต มิตรภาพที่นา่ ประทับใจ
จากเพื่อนต่างสถาบัน สัมผัสธรรมชาติเย็นสบาย ที่
เชียงใหม่ ในฤดูร้อน

สิ่งที่ต้องน�ำมาในการอบรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

- นิสติ นักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา หรื อ ปวส.
ขึ ้นไป มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
- สถานภาพโสด
- สามารถอยูร่ ่วมกิจกรรม และรักษาศีล 8
ได้ ตลอดระยะเวลาการอบรม
๘

รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557
รอบที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557
-

ชุดอุบาสิกา 2 ชุด
ผ้ าถุงอาบน� ้ำ 2 ผืน
กางเกงว่อร์ มสีน� ้ำไม่มีแถบ 2 ตัว
ผ้ าคลุมเข่า 1 ผืน
ผ้ าห่มผืนเล็ก 1 ผืน
อุปกรณ์กนั หนาว อาทิ เสื ้อกันหนาว หมวกสี
สุภาพ ผ้ าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้ า (ส�ำหรับ
ปฏิบตั ธิ รรมที่เชียงใหม่)
- เสื ้อแขนยาว และกางเกงขายาว สีเข้ มส�ำหรับ
ฝึ กภาคสนาม 2 ชุด
- รองเท้ าผ้ าใบสีเข้ ม 1 คู่
- ถุงเท้ าขาว 2 คู่
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- ไฟฉายพร้ อมถ่านไฟฉาย
- ยาประจ�ำตัว
- ของใช้ สว่ นตัว

สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่ างกาย

สอบถามรายละเอียดโทร.
08-4326-1581, 08-1550-1095
หรื อชมรมพุทธศาสตรสตร์ ฯ และจุดรับสมัคร
ในสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ
Click ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.ibsclub.net

-สัมภาษณ์ครัง้ ที่ 2 : อา. ต้ นเดือน 5 เม.ย. 58
-สัมภาษณ์ครัง้ ที่ 3 : อา. ต้ นเดือน 3 พ.ค. 58
-สัมภาษณ์ครัง้ ที่ 4 : อา. 17 พ.ค. 58
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พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผ้ วู ายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีที่ 10 ครัง้ ที่ 109

พิธถี วายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ครัง้ ที่ 109

วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธี
ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และท�ำบุญ
อุทิศส่วนกุศลแด่ผ้ ูวายชนม์ในเหตุการณ์ ความไม่
สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 10 ครัง้ ที่ 109
ณ วัดพุทธภูมิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ส� ำ หรั บ ภาคเช้ าเป็ นพิ ธี ตั ก บาตรข้ าวสาร
อาหารแห้ ง โดยได้ รับความเมตตาจากพระครูสทุ ธิธรรมานุศาสก์ เจ้ าคณะอ�ำเภอบันนังสตา จังหวัด
ยะลา เป็ นประธานสงฆ์ และนายสามารถ วราดิศยั
ผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลา
เป็ นประธานฝ่ าย
ฆราวาส ซึง่ ภายในงานมีชาวไทยพุทธมาร่วมงาน
บุญเป็ นจ�ำนวนมาก

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้ า
อาวาสวัดพระธรรมกายได้ มอบกองทุนหนุนแรงใจ
ช่วยครูใต้ ปี ที่ 8 ครัง้ ที่ 73 แก่คณะครู จ�ำนวน 160
กองทุน ก่อนที่จะประกอบพิธีท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล
แด่ผ้ วู ายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธี
ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ครัง้ ที่ 109
โดยได้ รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราช
มงคลวุฒาจารย์ เจ้ าอาวาสวัดพุทธภูมิ เป็ น
ประธานสงฆ์ จากนันได้
้ มอบเครื่ องอุปโภคบริ โภค
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ทหาร ต�ำรวจ ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ใน
พื ้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย

จากนันพระภาวนาธรรมวิ
้
เทศ
ผู้ชว่ ยเจ้ า
อาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนพระเดชพระคุณ
๑๐
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มหาสังฆทานครั ง้ ยิ่งใหญ่
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริ เวณหน้ าด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ประมวลภาพตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน พระ 10,000 รูป ปีที่ 2
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“ ศีลธรรมดีถ้วนหน้ า ภายในปี 2563 Morality for All by the Year 2020 ”

วิสยั ทัศน์วดั พระธรรมกาย

วิสัยทัศน์วัดพระธรรมกายต่อการเผยแผ่
งานพระ พุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายมองว่า ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเป็ นสิง่ ประเสริ ฐสุด ทังด้
้ านปริ ยตั ิ
และปฏิบตั ิ สังคมปั จจุบนั ทังในไทยและทั
้
ว่ โลก
ก�ำลังโหยหาธรรมะ แต่ขาดองค์กรพุทธที่ท�ำงาน
เผยแผ่เชิงรุกอย่างจริ งจัง ท�ำให้ คนรุ่นใหม่หา่ งเหิน
ธรรมะ

พระพุทธศาสนาในไทยจึงเหมือนอยู่บนทาง
2 แพร่ง คือ
1.) ถ้ าชาวพุทธยังเพิกเฉยดูดาย หรื อแตกแยก
๓๒

โจมตีกนั ประชาชนจะเบื่อหน่าย พระพุทธศาสนา
จะเสื่อมลงเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นศาสนาของชนส่วน
น้ อยในไทย และอาจสาบสูญไปเหมือนอินเดีย
2.) แต่หากวัดทุกวัด ชาวพุทธทุกคนสามัคคี
กัน ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มก�ำลัง
ศีลธรรมจะกลับคืนสูส่ งั คม พระพุทธศาสนาจะ
เจริ ญเต็มประเทศไทย
และขยายสูน่ านา
อารยประเทศ
งานนี จ้ ะส�ำเร็ จได้ ต้องอาศัยความร่ วมแรงร่ วมใจ
ของชาวพุทธทุกภาคส่วน
วั ด พ ร ะ ธ ร ร ม ก า ย จึ ง มี ค� ำ ข วั ญ ที่ ใ ห้
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ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ท่ อ งปฏิ ญ าณกั น ทุ ก คื น ทางสถานี
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม DMC ว่า
โดยทางวัดช่วยในส่วนที่ ตนท� ำได้ อย่างเต็ม
ก�ำลัง อาทิ กราบขอความร่วมมือจากเจ้ าคณะพระสังฆาธิการและวัดทัว่ ประเทศ จัดกิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความตื่น
ตัวในการศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม จัดอบรมถ่ายทอด
Know How ทักษะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แก่พระภิกษุที่สนใจทัว่ ประเทศ
งานฟื ้นฟูพระพุทธศาสนาและศี ลธรรมเป็ น
งานใหญ่ ล�ำพังวัดหนึง่ วัดใดเพียงวัดเดียวท�ำไม่ได้
ไม่วา่ จะเป็ นวัดใหญ่เพียงใด แต่ต้องอาศัยความ
ร่วมแรงร่วมใจของทุกวัดช่วยกัน
ใครถนัดงาน
เผยแผ่ ธรรมปฏิบตั ิ การศึกษา วิชาการ

สังคมสงเคราะห์ในรูปแบบใด ดีทงนั
ั ้ น้ ขอให้ ชว่ ย
กันท�ำ เพราะประชาชนก็มีจริ ตความชอบต่างๆ กัน
ไป วัดมีรูปแบบการท�ำงานที่หลากหลาย จะได้
รองรับความชอบของประชาชนได้ ทกุ กลุม่
ถ้ าชาวพุทธทุกหมูเ่ หล่าสามัคคีกนั ท�ำ งานนี ้
ส�ำเร็ จแน่นอน ค�ำว่า สามัคคี ไม่ได้ หมายถึงว่า ต้ อง
คิดเหมือนกัน ท�ำวิธีการเดียวกัน เพราะเป็ นไปไม่ได้
แต่หมายถึงให้ ใช้ พลังของตนไปในทางสร้ างสรรค์
ชวนประชาชนมาปฏิบตั ิแบบที่ตนชอบให้ มากที่สดุ
ใครชอบแบบไหนก็เผยแผ่แบบที่ตนชอบ จะส่งผล
โดยภาพรวมเป็ นความเจริ ญรุ่ งเรื องของพระพุทธศาสนา ศีลธรรมกลับคืนมาสูส่ งั คมไทย
แต่ถ้าเอาแต่โจมตีดา่ ว่ากัน โดยที่สื่อออนไลน์
ปั จจุบนั ก็ไม่ร้ ูใครเป็ นใคร จะมีคนศาสนาอื่นเข้ ามา
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ผสมโรงยุให้ เราทะเลาะกันเองหรื อเปล่าก็ไม่ร้ ู ท�ำให้
ชาวพุทธคุ้นชินกับการดูหมิ่นเหยียดหยามพระสงฆ์
วัด ลามปามถึงพระพุทธรูป ชาวพุทธที่หลงไปใน
วังวนของการด่าว่าดูหมิ่นพุทธด้ วยกันเองนี ้ เป็ น
เหมือนจิ ้งหรี ดที่ถกู เขาปั่ นหัวให้ กดั กันเอง
พลังในทางสร้ างสรรค์ >> สามัคคี >> พุทธเจริ ญ
พลังในทางท�ำลาย >> แตกแยก >> พุทธเสื่อม

ภาพความส�ำเร็จของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
1. ด้ านคณะสงฆ์
- พระภิกษุมีความรู้ธรรมะ ตังใจประพฤติ
้
ดีปฏิบตั ิ
ชอบ เป็ นเนื ้อนาบุญแก่ญาติโยม มีความสามารถ
ในการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชน ทังปริ
้ ยตั แิ ละ
๓๔

ปฏิบตั ิ
- วัดร้ างหมดไปจากประเทศไทย ทุกวัดมีพระภิกษุอยูจ่ �ำพรรษาอย่างน้ อย 5 รูปขึ ้นไป มีการ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจอย่างคึกคัก วันพระหรื อวันอาทิตย์
มีญาติโยมเข้ าวัดท�ำบุญ สวดมนต์ นัง่ สมาธิฟัง
ธรรมอย่างเนืองแน่นเต็มศาลาทุกวัด
2. ด้ านประชาชน
- เยาวชนไทยเป็ นเด็กดี ตังใจเรี
้ ยน เล่นกีฬา
เบิกบาน แจ่มใส ไม่ยงุ่ อบายมุข ไม่ตดิ ยาเสพติด ไม่
มัว่ สุมทางเพศ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท น�ำความ
สุขใจชื่นใจมาสูท่ กุ คนในครอบครัว
- ชาวพุทธไทยเป็ นชาวพุทธเต็มตัว หมัน่
ศึกษาพระไตรปิ ฎก ให้ ทาน รักษาศีล เจริ ญสมาธิ
ภาวนา เป็ นประจ�ำสม�่ำเสมอ
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- ฟื น้ ฟูประเพณีวนั พระ ให้ ทกุ คนตังใจให้
้
ทาน
รักษาศีล เจริ ญภาวนา เป็ นพิเศษ
- ฟื น้ ฟูประเพณีการบวชเข้ าพรรษา ครัง้ หนึง่
ในชีวิตของชายไทยพุทธทุกคน จะต้ องบวชให้ ได้
อย่างน้ อย 1 พรรษา
4. ด้ านสังคม
เศรษฐกิจกับจิตใจเจริ ญไปควบคูก่ นั
ประเทศไทยเป็ นปิ่ นนานาประเทศ เป็ นต้ นแบบ
แห่งการพัฒนาที่ทวั่ โลกต้ องศึกษา

- ชาวไทยมีน� ้ำใจโอบอ้ อมอารี ตอ่ กัน เอื ้อเฟื อ้
แบ่งปั น ผู้คนยิ ้มแย้ มแจ่มใส มีความสุข สมนาม
“สยามเมืองยิ ้ม”

5. ด้ านต่างประเทศ
- ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
ของโลกอย่างแท้ จริ ง
เป็ นก�ำลังส�ำคัญในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทัว่ โลก โดยประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรพุทธทัว่ โลก มีชาวพุทธจาก
ทั่ว โลกเดิ น ทางมาศึก ษาธรรมะและเยี่ ย มเยื อ น
ประเทศไทยมากมาย ปี ละหลายสิบล้ านคน

3. ด้ านประเพณี

๓๕

www.kalyanamitra.org

นิตยสาร
Dhamma TIME

ธรรมะสอนใจ

ชอบพูดโกหก พูดจาเสียดแทง

ค�ำถาม : คนที่ชอบโกหกและ
พูดเสียดแทงคนอื่น จะมีวิบากกรรม
อย่างไรบ้ างคะ?
พระอาจารย์ : เป็ น สอง
ประเด็นคุณโยม คนที่ชอบโกหก
เวลาเราเองเราพูดอะไรออกไปมัน
จะเกิดเป็ นภาพอยูใ่ นใจ เมื่อพูด
โกหก ภาพที่เกิดขึ ้นในใจคือภาพไม่
จริ ง คนที่โกหกบ่อยๆ สุดท้ ายตัวเอง
ยังสับสนเลย จ�ำไม่ได้ วา่ ที่พดู ไปมัน
จริ งหรื อโกหกกันแน่ ชักงง พออายุ
มาเข้ า อาการขี ้หลงขี ้ลืมจะเกิดขึ ้น
ยิ่งพอข้ ามภพข้ ามชาติ ลักษณะขี ้
หลงขี ้ลืม อัลไซเมอร์ ตา่ งๆ จะเกิด
ตามมาท� ำ ให้ เป็ นคนปั ญญาไม่ ดี
ความสามารถน้ อย ความสับสนและ
คุณภาพใจที่หย่อนก็จะเกิดขึ ้น
ส่วนเรื่ องการพูดเสียดแทงคนอื่นให้ เขาเจ็บช� ้ำ
น� ้ำใจ ค�ำพูดที่มนั เป็ นเหมือนคมหอกคมดาบ ถึง
คราวตัวเองก็มีทงโรคหั
ั้
วใจด้ วยความดันขึ ้น อะไรที่
ท�ำให้ เขามันจะย้ อนกลับตัวหมดเลย ทังชาติ
้ นี ้ด้ วย
แล้ วก็ชาติหน้ าด้ วย และยังมีวิบากกรรมคือ ไปถึงที่
ไหน เราว่าเราอยูด่ ีๆ ไม่ได้ ท�ำอะไร จะถูกคนเกลียด
โดยไม่ร้ ูตวั เข้ าที่ไหนเขาก็เหม็นหน้ าไม่ชอบหน้ า
จากวิ บ ากกรรมที่ เ ราเองไปท� ำ เอาไว้ นี่ แ หละเข้ า
ที่ไหนแตกที่นนั่ เข้ าที่ไหนคนเกลียดที่นนั่ ชีวิตจะมี
แต่ความทุกข์ ลองคิดดูอยูใ่ นบ้ านในครอบครัวก็มี

ปั ญหากับสมาชิกในครอบครัว เข้ าสังคมที่ท�ำงานมี
ปั ญหากับเพื่อนที่ท�ำงาน ชีวิตจะกลุ้มตลอด เพราะ
ฉะนันอย่
้ าท�ำเลย ให้ เราพูดแต่ค�ำที่เป็ นค�ำจริ ง ค�ำ
สุภาพ มีประโยชน์ ถูกกาลเทศะ แล้ วพูดด้ วยจิต
เมตตาเป็ นวาจาสุภาษิตอย่างนี ้เราจะมีแต่ความสุข
ความเจริ ญตลอดไป เจริ ญพร
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โดย : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
ข้ อมูลจาก https://www.facebook.com/
ThanavuddhoStory

นิตยสาร
Dhamma TIME

พุทธประวัติ

ลักษณะมหาบุรษ 32 ประการ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ตรัสไว้ ในนิธิ
กัณฑสูตร ว่า
“เอส เทวมนุสฺสานํ สพฺพกา
มทโท นิธิ
ยํ ยํ เทวาภิปตฺเถนฺติ สพฺพเม
เตน ลพฺภติ
สุวณฺณตา สุสรตา สุสณฺฐานํ
สุรูปตา
อาธิปจฺจํ ปริ วาโร สพฺพเมเตน
ลพฺภติ
อ�ำนวยผลที่นา่
บุญนิธินนั ้
ปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดา และ
มนุษย์ทงหลาย
ั้
เทวดาและมนุษย์
ปรารถนาซึง่ อิฐผลใด อิฐผลทังหมด
้
นัน้ บุคคลย่อมได้ ด้วยบุญนิธินี ้ ความ
มีวรรณะงาม ความมีเสียงเพราะ
ความมีทรวดทรงดี ความมีรูปสวย
ความเป็ นใหญ่ ความมีบริ วาร อิฐผล
ทังหมดนั
้
น้ บุคคลย่อมได้ ด้วยบุญนิธิ
นี ้”
บุญ เป็ นคุณ เครื่ อ งแห่ ง ความสุข และความ
ส�ำเร็จ ที่จะบันดาลทุกสิง่ ให้ ผ้ มู ีบญ
ุ ได้ สมปรารถนา
เหมือนในสมัยพุทธกาล ชาวเมืองสาวัตถีพากัน
สนทนาปรารภถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ าว่า
พระวรกายของพระพุทธองค์ทรงสมบูรณ์ ด้วยลักษณะ
มหาบุรุษ ๓๒ ประการ ถึงพร้ อมด้ วยอนุพยัญชนะ
๘๐ มีฉพั พรรณรังสีแผ่ออกไปโดยรอบด้ านละ ๑ วา
งดงามประดุจดอกไม้ สวรรค์เบ่งบาน
พระบรมศาสดาทรงเล่ า ประวั ติ ก ารสร้ าง
บารมี ที่เป็ นเหตุให้ พระองค์ได้ ลกั ษณะมหาบุรุษว่า

“ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
ครัง้ ตถาคตเป็ นมนุษย์ในภพ
ชาติปางก่อน เป็ นผู้ยดึ มัน่ ในกุศลธรรม มัน่ คงไม่
ถอยหลังในกายสุจริ ต วจีสจุ ริ ตและมโนสุจริ ต ยึด
มัน่ ในการบ�ำเพ็ญทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ
ปฏิบตั ดิ ีในมารดาบิดา สมณพราหมณ์ เป็ นผู้เคารพ
ต่อผู้ใหญ่ในตระกูล และมีความเคารพยิ่งในธรรม
ตถาคตย่อมเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื ้องหน้ าแต่
ต้ องตายเพราะกายแตก อันเนื่องเพราะกรรมที่
ตถาคตได้ ท�ำและสัง่ สมพอกพูนไว้ ตถาคตย่อม
ครอบง� ำ เทวดาทัง้ หลายในโลกสวรรค์ โ ดยสถาน
๑๐ คือ อายุทิพย์ วรรณะทิพย์ ความสุขทิพย์ ยศ
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ทิพย์ ความเป็ นอธิบดีทิพย์ รูปทิพย์
เสียงทิพย์ กลิน่ ทิพย์ รสทิพย์และ
โผฏฐัพพะทิพย์ ครัน้ จุตจิ ากโลก
สวรรค์มาเกิดเป็ นมนุษย์ ย่อมได้
มหาปุ ริ สลั ก ษณะครบถ้ วนทุ ก
ประการ”
ลั ก ษ ณ ะ ม ห า บุ รุ ษ ข อ ง
พระพุทธเจ้ ามี ๓๒ ประการ คือ
พระพุ ท ธเจ้ ามี พ ระบาททั ง้ สอง
ประดิษฐานเรี ยบสนิท พื ้นใต้ ฝ่า
พระบาทของพระองค์ มีลายคล้ าย
จักร
เพราะพระองค์เป็ นผู้น�ำ
ธรรมจักรให้ หมุนไป ยังสรรพสัตว์
ให้ ได้ บรรลุมรรคผลนิพพานนับไม่
ถ้ วน พระพุทธองค์มีส้นพระบาท
ยาวสมส่วนกลมงาม มีพระองคุลี
คือนิว้ มือเรี ยวงามเหมือนล�ำเทียน
แต่ละนิ ้วยาวเท่าๆ กันสมบูรณ์ด้วย
พละก�ำลัง มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่ าพระบาทอ่อนนุม่
ทั ง้ ฝ่ าพระหั ต ถ์ แ ละฝ่ าพระบาทมี ล ายเหมื อ น
ตาข่ายสวยงามมาก
ลัก ษณะมหาบุรุ ษ มี ข้ อ พระบาทที่ ก ลมกลึง
ไม่มีปมปมนู
ุ่
นขึ ้นมาเหมือนของมนุษย์ทวั่ ไป มี
พระชงฆ์เรี ยวงามเหมือนแข้ งเนื ้อทราย เมื่อประทับ
ยืนก็มีพระวรกายตังตรง
้
หลังไม่คอ่ ม มีความสง่า
งามเหมือนพญาราชสีห์ พระองค์มีพระคุยหะเร้ น
อยูใ่ นฝั ก มีพระฉวีดจุ ทองค�ำเปล่งปลัง่ ผ่องใสอยู่
เป็ นนิจ ทรงมีพระตจะ คือ หนังประดุจหุ้มด้ วยแผ่น
ทองค�ำ มองดูแล้ วเป็ นที่ดงึ ดูดตาดึงดูดใจของผู้ที่ได้
พบเห็น ทรงมีพระฉวีละเอียด ฝุ่ นไม่เกาะ เพราะ
พระฉวีละเอียด ละอองธุลีจงึ มิอาจติดอยูท่ ี่ผิวพระวรกายได้
นอกจากนี ้พระโลมา คือ ขุมขนแต่ละเส้ น

เสมอกันไปทุกขุมขน ไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ สวยงาม
เหมือนกันหมด อีกทังพระโลมามี
้
ปลายช้ อนขึ ้นข้ าง
บน มีสีเขียวเหมือนสีดอกอัญชัญ ขดเป็ นกุณฑล
ทักขิณาวัฏ คือ เส้ นขนหมุนวนขวาเหมือนเวียน
ประทักษิณ มีพระวรกายตรงเหมือนกายพรหม มี
พระมังสะ คือ เนื ้อของท่านจะเต็มในที่ ๗ แห่ง คือ
หลังพระหัตถ์ทงสอง
ั้
หลังพระบาททังสอง
้
พระอังสาหรื อที่บา่ ทังสอง
้
จะไม่มีเว้ าแหว่งและมีพระศอเต็มกลมกลึงสวยงาม นัน่ คือสัญลักษณ์ของผู้
เข้ าถึงความเต็มเปี่ ยมของชีวิต รูปกายภายนอกก็
งดงาม ภายในก็มีธรรมกาย ซึง่ เป็ นกายอันอมตะ
สวยงามที่สดุ สว่างไสวอยูภ่ ายใน
นอกจากนี ้ ลักษณะของมหาบุรุษยังมีพระกายท่อนบนเหมือนกายท่อนหน้ าของพญาสีหะ คือ
อกผายไหล่ผงึ่ มีความองอาจสง่างาม มัน่ คง
ประดุจขุนเขา เมื่อกางแขนเหยียดออกทัง้ ๒ ข้ างก็
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จะมีความยาวเท่ากับความสูงของพระพุทธองค์ ซึง่
มนุษย์ ทั่วไปที่ มีความสูงเท่ากับความยาวของวา
ตนเองเท่ากันนันยากมาก
้
ส่วนใหญ่ถ้าไม่ขาดก็เกิน
พระหนุ คือ คางของพระพุทธองค์ จะเป็ น
ประดุจคางของราชสีห์ ท�ำให้ มีพระทนต์ คือ ฟั นถึง
๔๐ องค์ พระทนต์เรี ยบเสมอกัน เรี ยงเป็ นระเบียบ
สวยงาม ไม่หา่ งไม่โยกไม่เก มีพระทาฐะ คือ เขี ้ยว
งามเหมือนมุข มีพระชิวหา คือ ลิ ้นที่สมบูรณ์ มี
ปลายเส้ นประสาทส�ำหรับรับรสอาหารได้ ดี มีพระสุรเสียงดุจเสียงท้ าวมหาพรหม ทุกครัง้ ที่พระองค์
จะตรัสเทศนา
จะมีพระสุรเสียงน่าฟั งไพเราะ
เหมือนเสียงนกการเวก สิงสาราสัตว์ทงมนุ
ั ้ ษย์และ
เทวาต้ องหยุดฟั งทันที ทรงมีพระเนตรด�ำสนิท มีด
วงพระเนตรเหมือนตาลูกโคซึง่ บริ สทุ ธิ์ เป็ นสาย
พระเนตรที่บง่ บอกถึงความไม่มีมายา อ่อนโยนและ
ประกอบด้ วยเมตตาธรรม พระอุณาโลมจะเกิดตรง
ระหว่างพระขนง คือ ที่กลางหน้ าผากระหว่างคิ ้วจะ
มีขนสีขาวอ่อนๆ นุม่ เหมือนปุยนุน่
วนเป็ น
ทักขิณาวัฏและพระองค์ทรงมีกรอบพระพักตร์ งาม
สมดุลได้ สว่ น บนพระเศียรก็มีจอมกระหม่อมสง่า
งามมาก
ทังหมดนี
้
้ คือ ลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ
ของผู้ที่มีรูปกายที่สมบูรณ์อย่างแท้ จริ ง นอกจากนี ้
ยังมีอนุพยัญชนะอีก ๘๐ อย่าง ซึง่ บังเกิดขึ ้นด้ วย
อานุภาพแห่งบุญล้ วนๆ
ปกติพระวรกายของ
พระองค์จะมีพระรัศมีแผ่ออกไปข้ างละวา ฉัพพรรณรังสี คือ รัศมี ๖ ประการ ได้ แก่ สีเขียว สี
เหลือง สีแดง สีขาว สีหงสบาทและสีเลื่อมพราย
ประภัสสร เปล่งประกายสว่างไสว ใครเห็นแล้ วจะ
บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส เพราะพระองค์ได้ สร้ าง
บารมีมามาก อย่างน้ อย ๔ อสงไขย แสนมหากัป
เพราะฉะนัน้ เมื่อเสด็จอุบตั ใิ นชาตินี ้ บุญ
บารมี ที่ เ ต็ ม เปี่ ยมท� ำ ให้ พระองค์ ไ ด้ รู ป สมบั ติ ที่
สมบูรณ์ เป็ นลักษณะมหาบุรุษที่ไม่มีใครจะยิ่งกว่า

หรื อเสมอเหมือนก็ไม่มี
พระสาวกบางท่านได้
ลักษณะมหาบุรุษใกล้ เคียงพระองค์ แต่ได้ ไม่ครบ
ทุกอย่าง
ทังยั
้ งทรงถึงพร้ อมด้ วยทรัพย์สมบัติ
พระองค์ทรงมีขมุ ทรัพย์ถงึ ๔ ขุมใหญ่ๆ บังเกิดขึ ้น
มา ขุมทรัพย์ชื่อสังขะ กว้ างถึง ๑ โยชน์ ขุมทรัพย์ชื่อ
เอละ กว้ างครึ่งโยชน์ ขุมทรัพย์ชื่ออุปปละกว้ าง ๓
คาวุต และขุมทรัพย์ชื่อปุณฑริ กะกว้ าง ๑ โยชน์ แม้
จะตักสมบัติเหล่านัน้ ออกไปใช้ มากมายเพี ยงใด
สมบัตกิ ็ยงั คงเต็มอยูเ่ ท่าเดิม เป็ นสมบัตติ กั ไม่พร่อง
นอกจากนี ้ เมื่อจะกล่าวถึงคุณสมบัตขิ องพระองค์
คือ ทรงมีพระสติปัญญาเป็ นเลิศ แทงตลอดใน
ความรู้ทงหลายทั
ั้
งปวง
้
พระปั ญญาธิคณ
ุ ของ
พระองค์เป็ นเลิศ ถึงขนาดตรัสรู้ได้ ด้วยพระองค์เอง
ถ้ าเป็ นเหล่าสาวก ยังต้ องฟั งธรรมจากพระองค์จงึ
จะสามารถตรัสรู้ธรรมตามได้
เหนือสิง่ อื่นใด พระพุทธองค์ทรงมีกายธรรมที่
สมบูรณ์ที่สดุ คือ คงความเป็ นอมตะของกายมหาบุรุษมากที่สดุ
มากกว่ารูปกายภายนอกของ
พระพุทธองค์ เพราะกายธรรมเป็ นกายที่คงที่ เที่ยง
แท้ เป็ นอมตะ ไม่มีความเจ็บป่ วยไข้ มาเบียดเบียน
เป็ นสุขล้ วนๆ ไม่มีทกุ ข์เจือปน กายนี ้เป็ นกายที่
พระพุทธองค์ ทรงปรารถนาให้ มนุษยชาติได้ เข้ าถึง
เพราะแม้ รูปกายภายนอกจะงดงามเพียงใด ก็ยงั
ตกอยูใ่ นไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ เป็ น
อนัตตา ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ แต่หากเรา
ปฏิบตั ธิ รรมให้ เข้ าไปถึงกายธรรมภายในได้ จึงจะ
ถือว่าเป็ นผู้ถึงความเต็มเปี่ ยมของชีวิตอย่างแท้ จริ ง
ดังนัน้
ให้ ทกุ ๆท่านหมัน่ ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่งเป็ น
ประจ�ำสม�่ำเสมอ สักวันหนึง่ เราจะสมปรารถนา ได้
เข้ าถึงพระธรรมกายภายใน ซึง่ เป็ นกายของมหา
บุรุษที่สมบูรณ์ที่สดุ เป็ นตัวตนที่แท้ จริ งของเรา ซึง่
จะเป็ นที่พงึ่ ให้ กบั ตัวเราไปทุกภพทุกชาติ จนกว่าจะ
ถึงที่สดุ แห่งธรรม
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นิตยสาร
Dhamma TIME

...ธรรมะเพื่อประชาชน...

พระอรหันต์มีจริง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน รัตนสูตร ว่า
“พระอริ ยบุคคลเหล่าใด
ในศาสนาของ
พระพุทธเจ้ า ปฏิบตั ิดีแล้ ว มีใจมัน่ คง ไม่หวัน่ ไหว
ปราศจากความอาลัยทังปวง
้
พระอริ ยบุคคลเหล่า
นัน้ บรรลุพระอรหันต์แล้ ว เข้ าถึงพระนิพพาน เสวย
สุขอยู่ รัตนะนี ้เป็ นรัตนะอันประณีตในพระอริ ยสงฆ์
ด้ วยสัจจะวาจานี ้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ทา่ นทัง้
หลาย”

มนุษย์ทกุ ชาติทกุ ศาสนา ล้ วนปรารถนาให้
โลกมีสนั ติสขุ ที่แท้ จริ ง แต่ไม่มีใครรู้วา่ จะท�ำอย่างไร
จนกระทัง่ พระพุทธองค์ได้ ทรงค้ นพบว่า วิธีการที่จะ
ท�ำให้ โลกเกิดสันติสขุ ที่แท้ จริ งนัน้
จะต้ องให้ ทกุ
คนในโลกเข้ าถึงสันติสขุ ภายในก่อน คือเข้ าถึงพระธรรมกายที่มีอยูแ่ ล้ วในตัวของทุกๆ คน ไม่วา่ จะ
เป็ นชาติไหนภาษาใด จะมีความเชื่ออย่างไร ล้ วนมี
ธรรมกายอยูใ่ นตัวทังสิ
้ ้น
ธรรมกายเป็ นแหล่ง
ก�ำเนิดของความสุข เป็ นแหล่งของสติ แหล่งของ
ปั ญญา เมื่อเข้ าถึงแล้ ว มนุษย์จะมีความคิด ค�ำพูด
และการกระท�ำที่ดี จะมีความเมตตา กรุณา รู้จกั
แบ่งปั น และให้ อภัยกัน หากเป็ นเช่นนี ้สันติสขุ ที่แท้
จริ ง ย่อมบังเกิดขึ ้นในโลกอย่างแน่นอน

พระอรหันต์ คือพระอริ ยบุคคลผู้มีใจหยุดนิ่ง
ได้ อย่างสมบูรณ์ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกับกายธรรม
อรหัตตลอดเวลา ใจของท่านมัน่ คง มุง่ ตรงต่อพระนิพพานอย่างเดียว จึงเป็ นผู้ไม่หวัน่ ไหวในโลกธรรม
ทังปวง
้
และห่างไกลจากกิเลสอาสวะทังหลาย
้
ทัง้
สังโยชน์เบื ้องต�่ำเบื ้องสูง อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็
หลุดออกไปทังหมด
้
จึงเสวยสุขล้ วนๆ ไม่มีทกุ ข์เข้ า
มาอยูใ่ นใจของท่านเลย ท่านจึงเป็ นผู้มีความสุข
และความบริ สทุ ธิ์ตลอดเวลา
ดังนัน้ ผู้ได้ ท�ำบุญกับพระอรหันต์ จึงถือว่าได้
ท�ำบุญกับทักขิไณยบุคคล คือท�ำถูกเนื ้อนาบุญอัน
เลิศ แม้ มีไทยธรรมเพียงเล็กน้ อย แต่ถ้าท�ำด้ วยจิต
เลื่อมใส ผลบุญย่อมเกิดขึ ้นมากมายเกินกว่าที่ใคร
จะคิดค�ำนวณได้ พระพุทธองค์จงึ ตรัสไว้ วา่ “นาทัง้
หลายมีหญ้ าเป็ นโทษ หมูส่ ตั ว์นี ้ก็มีราคะ โทสะ
โมหะเป็ นโทษ ฉะนัน้ ทานที่ให้ ในท่านผู้ปราศจาก
ราคะ โทสะ โมหะ จึงมีผลมาก มีอานิสงส์ไพศาล”
เนื่องจากพระอรหันต์ เป็ นบุคคลที่หาได้ ยาก
ในโลก เพราะกว่าที่จะปฏิบตั ใิ ห้ บริ สทุ ธิ์หมดจด
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จากกิเลสอาสวะ ต้ องสร้ างบุญบารมีมากมาย และ
อาศัยความเพียรอย่างยิ่งยวด ซึง่ นักบวชทังในและ
้
นอกพระพุทธศาสนา ต่างปฏิบตั เิ พื่อมุง่ หวังให้
ตนเองได้ เป็ นพระอรหันต์ และอาจจะมีวิธีปฏิบตั ทิ ี่
แตกต่างกันออกไปตามสติก�ำลังของตน ผู้ที่เป็ น
ทายกทายิกา เมื่อปรารภจะท�ำบุญ ก็อยากท�ำบุญ
กับพระอรหันต์ผ้ ปู ราศจากราคะ โทสะ โมหะ หรื อ
อย่ า งน้ อ ยก็ ใ ห้ ไ ด้ ท� ำ บุญ กับ ผู้ที่ ตัง้ ใจประพฤติ ดี
ปฏิบตั ชิ อบ เหมือนอย่างเศรษฐี คนหนึง่ อยากรู้วา่
พระอรหันต์ในโลกนี ้มีอยูจ่ ริ งหรื อไม่ จึงแสวงหา
พระอรหันต์ด้วยวิธีที่นา่ สนใจมาก
* เศรษฐี ชาวกรุงราชคฤห์คนหนึง่ พาบริ วารไป
เล่นน� ้ำในแม่น� ้ำคงคา ก่อนเล่นได้ ให้ คนขึงตาข่าย
รอบๆ บริ เวณ เพื่อรักษาความปลอดภัย ในขณะที่
เล่นน� ้ำอยูน่ นั ้ ได้ มีไม้ จนั ทน์แดงขนาดเท่าหม้ อ ลอย
มาตามน� ้ำแล้ วมาติดที่ตาข่าย เศรษฐี เห็นไม้ จนั ทน์
แดงที่มีสีเหมือนครั่งสดจึงเก็บขึ ้นมา
เศรษฐี ยงั ไม่มีความศรัทธาในลัทธิใด ก�ำลัง
แสวงหาผู้ร้ ู และคิดว่า ในโลกนี ้ มีคนบางพวกอ้ าง
ว่าตัวเองเป็ นพระอรหันต์ แต่เรายังไม่เคยเห็นพระอรหันต์เลย ท่านจึงให้ ชา่ งกลึงไม้ จนั ทน์แดงเพื่อท�ำ
เป็ นบาตร แล้ วให้ บริ วารน�ำไปแขวนไว้ บนยอดไม้ ไผ่
ที่น�ำมาต่อกันสูงถึง ๖๐ ศอก จากนันก็
้ ประกาศว่า
“ถ้ าหากพระอรหันต์มีอยูจ่ ริ ง ขอจงเหาะมาเอา
บาตรนี ้ไปเถิด ผู้ใดสามารถเอาบาตรไปได้ เรา
พร้ อมทังบุ
้ ตรและภรรยา จะขอถึงผู้นนเป็
ั ้ นสรณะ
เป็ นที่พงึ่ ตลอดไป”
เจ้ าลัทธิทงั ้ ๖ ซึง่ เป็ นนักบวชนอกศาสนา มัก
อ้ างตัวว่าเป็ นพระอรหันต์ ทังๆ
้ ที่ตวั ยังมีกิเลสอยู่
และอยากจะได้ บาตรไม้ จนั ทน์แดงนัน้
จึงมาขอ
ท่านเศรษฐี วา่ “บาตรนัน้ สมควรแก่พระอรหันต์
อย่างพวกเรา ท่านจงให้ บาตรนันแก่
้ พวกเราเถิด”
เศรษฐี บอกว่า “ถ้ าพวกท่านอยากได้ ก็จงเหาะขึ ้น

ไปเอาเองเถิด” นิครนถนาฏบุตรอยากได้ บาตรนัน้
มาก จึงส่งลูกศิษย์ไปบอกท่านเศรษฐี โดยให้ พดู ว่า
“บาตรนัน้ สมควรกับอาจารย์ของเรา ท่านอย่าให้
อาจารย์เหาะมาเอาเพราะของเพียงเล็กน้ อยเลย”
แต่เศรษฐี ก็ยงั ยืนกรานว่า “ผู้ที่เหาะมาเอาบาตรไม้
นี ้ได้ เท่านัน้ จึงจะได้ ไปเป็ นกรรมสิทธิ์”
นิครนถนาฏบุตรไม่ละความพยายาม จึงได้
วางแผนกับลูกศิษย์วา่ “เมื่อเรายกมือยกเท้ าท�ำท่า
จะเหาะ ให้ พวกเจ้ าจงแสร้ งท�ำเป็ นเข้ ามาห้ ามเรา
ถ้ าเศรษฐี เห็นอาการอย่างนันก็
้ จะต้ องให้ บาตรแก่
เราแน่นอน”
เมื่อวางแผนกันเรี ยบร้ อยแล้ ว นิครนถนาฏ
บุตรก็ได้ ประกาศว่า จะเหาะขึ ้นไปเอาบาตรด้ วย
ตนเอง แล้ วยกมือยกเท้ าขึ ้น ท�ำท่าเหมือนจะเหาะ
ขึ ้นไปในอากาศ ลูกศิษย์เห็นดังนัน้ ก็อ้อนวอน
ว่า“อาจารย์ ท่านอย่าท�ำอย่างนันเลย
้
ท่านอุตส่าห์
ปกปิ ดคุณวิเศษเอาไว้ ไม่แสดงตนให้ ใครรู้วา่ เป็ น
พระอรหันต์ แล้ วท่านจะแสดงให้ มหาชนเห็น เพียง
เพราะบาตรไม้ นี ้ท�ำไม” แล้ วช่วยกันจับมือจับแขน
ของนิครนถ์ไว้ นิครนถ์จงึ บอกเศรษฐี วา่ “มหาเศรษฐี ศิษย์ของเราไม่ให้ เราเหาะ ท่านจงให้ บาตร
แก่เราเถิด” แต่เศรษฐี ยืนยันไม่ยอมให้ เช่นเดิม
แม้ พวกเดียรถีย์เจ้ าลัทธิตา่ งๆ พยายามอย่าง
นี ้ถึง ๖ วัน ก็ยงั ไม่ได้ บาตรนันไป
้ ในวันที่ ๗ ขณะที่
พระมหาโมคคัลลานะ กับพระปิ ณโฑลภารทวาชะ
ก�ำลังเดินบิณฑบาต ได้ ยินเรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
พระมหาโมคคัลลานะจึงปรารภกับพระปิ ณโฑละ
ว่า “พวกเขากล่าวยํ่ายีพระพุทธศาสนา ไม่ร้ ูถงึ
อานุภาพของพระรัตนตรัย ตัวท่านก็มีฤทธิ์มาก มี
อานุภาพมาก ท่านจงเหาะไปเอาบาตรนันมาเถิ
้
ด”
พระปิ ณโฑละจึงแสดงอานุภาพ ด้ วยการเอา
ปลายเท้ าคีบหินขนาดมหึมา เหาะขึ ้นไปในอากาศ
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เหมือนปุยนุน่
แล้ วเวียนประทักษิณเหนือกรุง
ราชคฤห์ ด้ วยความองอาจสง่างามเหมือนพญา
หงส์ พวกชาวเมืองเห็นอานุภาพเช่นนัน้ ต่างก็ให้
สาธุการดังลัน่ บางพวกไม่เคยเห็นปาฏิหาริ ย์ พา
กันกลัวว่าแผ่นหินขนาดมหึมาจะตกลงมาทับ จึง
วิ่งหนีไปหลบซ่อนตามที่ตา่ งๆ ด้ วยความกลัว
พระเถระได้ เอาปลายเท้ าเหวี่ยงหินทิ ้งไปอยู่ที่
เดิม แล้ วเหาะมาหน้ าบ้ านเศรษฐี เศรษฐี เห็นแล้ ว
เกิดปี ติขนลุกชูชนั รี บก้ มลงกราบพร้ อมกับเชื ้อเชิญ
ท่านให้ ลงมาจากอากาศ พระเถระก็เหาะลงจาก
อากาศมายืนอยูบ่ นพื ้นดิน เศรษฐี จงึ ให้ น�ำบาตรไม้
จันทน์แดงลงมา บรรจุภตั ตาหารที่ประณีตจนเต็ม
บาตร แล้ วได้ ถวายทานแด่พระเถระ ตังแต่
้ นนมา
ั้
ท่านเศรษฐี เชื่อว่าพระอรหันต์มีจริ ง มีฤทธิ์ มี
อานุภาพจริ ง
ท่านจึงยึดเอาพระรัตนตรัยเป็ น
สรณะ ขอถึงพระพุทธเจ้ า พระธรรม และพระสงฆ์
ว่าเป็ นที่พงึ่ และหันมานับถือพระพุทธศาสนา อีก
ทังบ�
้ ำเพ็ญบุญแต่ในบวรพระพุทธศาสนาเท่านัน้
เพราะฉะนัน้ ผู้หมดกิเลสเป็ นพระอรหันต์มี
จริ ง ผู้บรรลุธรรมกายก็มีมากมาย ถ้ าใครจะ
แสวงหาพระอรหันต์ พระอริ ยบุคคล หรื อผู้ที่เข้ าถึง
ธรรมกาย ก็ต้องแสวงหาในพระพุทธศาสนาเท่านัน้
เพราะอริ ยมรรคมีองค์ ๘ หนทางปฏิบตั เิ พื่อเข้ าถึง

ความเป็ นพระอริ ยเจ้ า หรื อมัชฌิมาปฏิปทา หนทาง
สายกลางที่จะน�ำไปสูค่ วามบริ สทุ ธิ์หลุดพ้ น ก็มีอยู่
ในพระพุทธศาสนา ผู้จะปฏิบตั ใิ ห้ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ จะต้ องเดินตามแนวนี ้ ผิดจากนี ้ไปก็ไม่
ได้
เมื่อปฏิบตั ิตามหนทางสายกลาง โดยเริ่ มต้ นที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ แล้ ว จึงจะเข้ าถึงความสงบ
จะพบความสว่างภายใน และเข้ าถึงกายในกายไป
ตามล�ำดับ จนกระทัง่ ถึงพระธรรมกาย เข้ าถึงความ
เป็ นสรณะ เป็ นพระแท้ ที่มีอานุภาพ
ดังนันพระพุ
้
ทธองค์จงึ ตรัสว่า “อากาเสว ปทํ
นตฺถิ สมโณ นตฺถิ พาหิโร สมณะภายนอกไม่มี
เหมือนรอยเท้ าไม่มีในอากาศ”
คือสมณะนอก
พระพุทธศาสนาไม่มี สมณะหรื อพระแท้ ต้ องอยูใ่ น
พระพุทธศาสนาเท่านัน้ และการจะให้ เข้ าถึงสมณะ
ภายในที่แท้ จริ ง ก็ต้องอาศัยการท�ำใจให้ หยุดนิ่งใน
หนทางสายกลางอย่างเดียว เพราะฉะนัน้ การฝึ ก
ใจให้ หยุดนิ่งจึงเป็ นกรณียกิจที่ส�ำคัญ ที่ทกุ ๆ ท่าน
ต้ องเอาใจใส่ ให้ หมัน่ ปฏิบตั ธิ รรม ฝึ กใจให้ หยุดนิ่ง
สม�่ำเสมอกันทุกๆ วัน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๔๒ หน้ า ๒๘๗

๔๒

www.kalyanamitra.org

๔๓

www.kalyanamitra.org

ติ ดต่อสอบถามโทร.02-831-1774
www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
www.kalyanamitra.org

