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กุศลกรรมบถ ๑๐
เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณิโต ป.ธ. ๙ / พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี ป.ธ. ๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

ศีลศัลยกรรม
“คนมีศีล ย่อมได้รับอานิสงส์ ๕ อย่าง คือ พรั่งพร้อมทรัพย์สมบัติ
ชื่อเสียงฟุ้งขจรไปทั่ว มีความอาจหาญในการเข้าสู่สมาคม
เป็นผู้ไม่หลงท�ำกาละ ละโลกแล้วเข้าถึงสุคติสวรรค์”
(มหาปรินิพพานสูตร)

ไม่พิกลพิการ มีร่างกายสง่างามสมส่วน มี
ความคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไว มี ฝ ่ า เท้ า เต็ ม มี
ความแกล้วกล้า มีก�ำลังมาก พวกพ้องบริวาร
ไม่แตกแยก ไม่เป็นคนมักกลัวหรือหวาดระแวง
ไม่ ต ายเพราะถู ก ผู ้ อื่ น ท� ำ ร้ า ย มี พ วกพ้ อ ง
บริวารมาก มีรูปงาม ทรวดทรงน่าดูน่าชม
มีโรคน้อย ไม่เป็นคนเศร้าโศก ไม่พลัดพราก
จากคนและของรัก และจะมีอายุยืน
อานิสงส์ของการไม่ลักทรัพย์ ท�ำให้
เป็ น ผู ้ มี ค วามมั่ ง คั่ ง มี ท รั พ ย์ ม าก มี โ ภคะ
มากมาย โภคะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นได้ โภคะ
ที่เกิดขึ้นแล้วก็มั่นคงถาวร และจะได้โภคะ
ทีต่ นปรารถนาอย่างรวดเร็วทันใจ โภคะไม่วบิ ตั ิ
ไปด้วยภัยต่างๆ จะได้ทรัพย์ท่ีคนทั่วไปไม่มี
และไม่รู้จักความขาดแคลนทรัพย์ มีความ
เป็นอยู่สุขสบายตลอดกาล
อานิสงส์ของการไม่ประพฤติผดิ ในกาม
ท�ำให้ไม่มีศัตรูคู่อาฆาต เป็นที่รักของทุกคน
ได้ลาภ ได้สิ่งของ เช่น ข้าว น�้ำ  เป็นต้น

ศีลสามารถช่วยเยียวยารักษาสภาพ
จิตใจของมนุษย์ให้ดีขึ้น และช่วยแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ในชีวติ ได้ ทัง้ ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง
และสั ง คม ทั้ ง ปั ญ หาส่ ว นตั ว และส่ ว นรวม  
จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีปัญหาใดในโลกที่ศีล
ไม่อาจแก้ไขได้ แต่น่าเสียดายที่มนุษย์มัก
มองข้ามเรื่องศีล ทั้งที่ศีลมีคุณค่าอย่างยิ่ง เป็น
ดุ จ ธรรมโอสถขนานเอก เหมื อ นยาครอบ
จักรวาลที่รักษาได้ทุกโรค  อีกทั้งการรักษาศีล
นัน้ ก็สามารถท�ำได้งา่ ย ไม่ตอ้ งเสียทรัพย์ ไม่ตอ้ ง
รบกวนใคร อยู่คนเดียวก็ทำ� ได้ แต่มนุษย์กลับ
ละเลยที่ จ ะรั ก ษาศี ล จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ค วาม
เดือดร้อนวุน่ วายไม่เคยจางหายไปจากโลกใบนี้
พุทธพจน์ขา้ งต้น กล่าวถึงอานิสงส์ของ
การรักษาศีลโดยส่วนหลัก ๕ ประการ แต่โดย
พิสดารแล้ว อานิสงส์ของศีลนั้นมีมากมายเกิน
กว่าจะพรรณนาได้หมด
อานิสงส์ของการไม่ฆ่าสัตว์ ท�ำให้
เป็ น ผู ้ มี อ วั ย วะน้ อ ยใหญ่ ค รบถ้ ว นบริ บู ร ณ์
๐2 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ผู ้ มี ป ฏิ ภ าณในภารกิ จ ที่ ค วรท� ำ  ทั้ ง ในอดี ต
ปั จ จุ บั น และอนาคต มี ส ติ มั่ น คงอยู ่ เ สมอ
ไม่เป็นคนใบ้บา้ ปัญญาอ่อน มีสติปญั ญาแจ่มใส
ไม่เป็นคนเกียจคร้าน ไม่เป็นคนหูหนวก ไม่เป็น
คนมึนงง ไม่หลงลืมสติ ไม่เป็นคนขลาดกลัว  
เป็นคนกตัญญู ไม่ตระหนี่ เป็นคนเที่ยงตรง
ไม่มักโกรธ มีปัญญามาก รอบรู้ในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ เป็นต้น
ส�ำเร็จได้เพราะศีล
สมั ย พุ ท ธกาล เมื่ อ ครั้ ง ที่ พ ระภิ ก ษุ
๕๐๐ รูป เกิดกามวิตกครอบง�ำยามดึกดื่น
ต่างคิดถึงความสุขที่เกิดจากรูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัส เมื่อตอนยังเป็นคฤหัสถ์ เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยญาณทัสนะ ทรงห่วงใย
ดุจบิดาห่วงใยบุตร จึงมีรับสั่งให้พระอานนท์
ไปเรียกพระทุกรูปมาประชุมพร้อมกัน แล้ว
ประทานโอวาทกลางดึกนั้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย

หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข พ้นจากภัยในอบายภูมิ
ไม่เกิดเป็นหญิงหรือเป็นกะเทย ไม่มักโกรธ
เป็นคนเปิดเผย ไม่เป็นคนผิดหวังหรือเสียใจ
ไม่ต้องคอยหลบหน้า ร่างกายจะสมบูรณ์ด้วย
บุญลักษณะ ไม่ต้องหวาดระแวง มีความเป็นอยู่
สุขสบาย เป็นคนไม่มีภัย ไม่พลัดพรากจาก
คนรักและของรัก
อานิสงส์ของการไม่พูดมุสา ท�ำให้มี
ผิวพรรณผ่องใส เป็นคนพูดจาไพเราะศักดิ์สิทธิ์
ฟันขาวเรียบเสมอกัน ไม่อว้ นเกินไป ไม่ขาวเกิน
ไป ไม่เตี้ยเกินไป ไม่ผอมเกินไป มีสุขสัมผัส
กลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกอุบล มีพวกพ้อง
บริวารทีว่ า่ ง่าย มีคำ� พูดน่าเชือ่ ถือ มีรมิ ฝีปากบาง
สีแดงเหมือนกลีบดอกอุบล จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน
มีความมั่นคง ไม่หวั่นไหว มีความมั่นใจและ
เชื่อมั่นในตัวเองสูง
อานิสงส์ของการไม่ดมื่ สุราเมรัย จะเป็น
๐4 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ลูกศิษย์ทุกคนต่างหมายปองลูกสาว
อาจารย์อยูแ่ ล้ว จึงพากันรีบขอลากลับบ้านเพือ่
ไปขโมยของจากญาติ ลูกศิษย์แต่ละคนล้วน
มีความสามารถเป็นเลิศ ขโมยได้มากบ้าง
น้อยบ้าง โดยที่หมู่ญาติไม่รู้เลยว่ามีเสื้อผ้า
หายไป เมื่ออาจารย์ตรวจดูสิ่งของที่ลูกศิษย์
ขโมยมาได้ ก็ไม่ได้พูดอะไร ครั้นเห็นพระโพธิสัตว์ไม่น�ำสิ่งใดติดมือมาเลย จึงถามว่า
“เธอไม่นำ� สิง่ ใดมาเลยหรือ” พระโพธิสตั ว์ตอบว่า
“กระผมไม่ได้นำ� อะไรมาเลยครับท่านอาจารย์”
“อ้าว! ท�ำไมล่ะ” “ท่านอาจารย์บอกว่าจะรับ
เฉพาะของที่เอามาโดยไม่มีใครเห็น  ผมคิดว่า
ไม่มีการท�ำบาปใดจะเป็นความลับได้  แม้ไม่มี
ใครเห็น แต่ผมและอาจารย์ก็รู้เห็นการกระท�ำ
ที่ไม่เหมาะสมนี้ แม้ผมจะรักลูกสาวของท่าน
อาจารย์ แต่ผมรักศีลมากกว่า จึงไม่กล้าลักขโมย
ของมีค่าตามค�ำสั่งของท่าน”

ทีล่ บั ไม่มใี นโลก บัณฑิตในกาลก่อนเห็นอย่างนี้
แล้ว จึงไม่ท�ำบาปกรรม” จากนั้นพระพุทธองค์
ทรงน�ำเรื่องในอดีตมาแสดงให้ฟัง
เรื่องมีอยู่ว่า ในภพชาติหนึ่ง พระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์  เมื่อโตขึ้น
ได้ ไ ปศึ ก ษาเล่ า เรี ย นในส� ำ นั ก อาจารย์ ผู ้ มี
ชือ่ เสียงประจ�ำเมือง อาจารย์มลี กู สาวทีห่ น้าตา
สวยงาม ซึ่งท่านอยากจะยกให้ลูกศิษย์ที่เก่ง
และดี จึงคิดหาวิธีที่จะเลือกลูกเขยด้วยตัวเอง  
วั น หนึ่ ง ท่ า นเรี ย กลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก คน
มาประชุมกัน แล้วประกาศว่า “บัดนี้ ลูกสาว
ของเราอยู่ในวัยสมควรจะแต่งงาน เราจะจัด
งานแต่งให้ลูกสาว ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ผ้าและ
เครื่องประดับที่สวยงาม พวกเธอจงไปขโมยผ้า
และเครื่องประดับจากหมู่ญาติ อย่าให้ใครเห็น
เด็ดขาด ใครท�ำได้อย่างนี้ จะได้ลูกสาวเรา
ไปครอง”
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จากนั้น พระโพธิสัตว์ได้กล่าวสุภาษิต
อันไพเราะว่า “ในโลกนี้ไม่มีที่ลับแก่ผู้ท�ำบาป
ต้นไม้ที่เกิดในป่ายังมีคนเห็น คนพาลย่อม
ส�ำคัญผิดคิดว่าบาปนั้นเป็นความลับ ข้าพเจ้า
ย่ อ มไม่ เ ห็ น ที่ ลั บ แม้ ที่ ว ่ า งเปล่ า ก็ ไ ม่ มี ที่ ใ ด
ว่างเปล่า ถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่เห็นใคร แต่ที่นั่น
ไม่ว่างเปล่าจากตัวข้าพเจ้า”
อาจารย์ได้ฟังดังนั้น ก็มีความเชื่อมั่น
ในพระโพธิสตั ว์วา่ สามารถดูแลลูกสาวของท่าน
ให้มีความสุขได้ จึงกล่าวว่า “พ่อหนุ่ม เรา
ประสงค์ จ ะมอบลู ก สาวคนนี้ ใ ห้ เ ป็ น คู ่ ค รอง
ของเธอ เป็นการตอบแทนที่เธอเป็นผู้มีศีล
ไม่ท�ำลายความดีงามของตัวเอง สิ่งที่เราให้
ท�ำในครั้งนี้ เพื่อต้องการทดสอบพวกเธอว่า
เป็นผูม้ ศี ลี ยึดมัน่ ในคุณธรรมมากน้อยเพียงไร”  
ว่าแล้วก็สั่งให้ลูกศิษย์ทั้งหมดน�ำของที่ขโมย
มากลับไปคืนเจ้าของ และจัดงานแต่งงานให้
๐6 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ลูกสาวของตนอย่างสมเกียรติ
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
เรื่องนี้จบลง เหล่าภิกษุก็เกิดความละอายใจ
ตั้งสติมั่นอยู่ในตัว จนกระทั่งจิตเป็นสมาธิ  
ครัน้ ได้ฟงั อริยสัจ ๔ จากพระพุทธองค์ พระภิกษุ
ทั้ง ๕๐๐ รูป ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
ภายในคืนนั้น จะเห็นได้ว่า อานิสงส์แห่งศีลนี้
ส่งผลให้ได้ทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติและ
นิพพานสมบัต  ิ ท่านผูร้ ทู้ งั้ หลายจึงส�ำรวมระวัง
ในศีล รักษาไว้ไม่ให้ด่างพร้อย ทั้งศีล ๕ และ
ศีล ๘ เพราะจะเป็นเหตุให้ได้สมบัติอันล�้ำค่า
ที่สุดในภพสาม คือนิพพานสมบัติที่ท�ำให้หลุดพ้น
จากวังวนของวัฏสงสาร เสวยเอกันตบรมสุข
ในอายตนนิพพาน
“ใจของภิกษุผมู้ ศี ลี บริสทุ ธิ์ ย่อมไม่หยัง่
ลงสู่ภัย มีการติเตียนตนเองเป็นต้น ดุจอาทิตย์
ไม่หยั่งลงสู่ความมืด ฉะนั้น”

www.webkal.org
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“หยุดนั่นแหละเป็นตัวส�ำเร็จ หยุดอันเดียวเท่านั้นแหละ
ทางพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายใจด�ำ”
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. ๐-๒๕๕๒-๕๒๑๕ แฟกซ์. ๐-๒๕๕๑-๒๖๘๔

หจก.ซี.เอส.ไอที ซิสเต็มส์

ห้างเดอะมอลล์บางแค The Mall Bangkhae ๒๗๕ ม.๑ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐-๒๘๐๓-๘๕๔๗, ๐-๒๘๐๓-๘๓๓๖ จ�ำหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก Acer Asus, LCD MONITOR ACER
ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG.
RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock
www.webkal.org
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ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

บวชเข้าพรรษา วัดร้างจะรุ่งโรจน์

พระศาสนาจะรุ่งเรือง

๐8 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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พลังแห่งศรัทธาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ยากจะประเมินค่า และก่อให้เกิดสิ่ง
อัศจรรย์ข้ึนทุกยุคทุกสมัย รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยในขณะนี้ คือ
การที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาจากทั่วประเทศพร้อมใจกันเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทใน
โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๐ (รุ่นเข้าพรรษา)
อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีพิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย และพิธีอุปสมบท
ณ วัดที่เ ป็น ศูน ย์อบรมทั่วประเทศ ปรากฏการณ์ครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้ม
แก่มหาชนผู้เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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๐9

ใจใส ใจสบาย ท�ำอะไรก็สำ� เร็จ
ปัจจุบนั บ้านเมืองก�ำลังมีการปรับเปลีย่ น
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง    
หลายท่านเป็นกังวลเรื่องการเชิญชวนผู้มีบุญ  
ให้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในช่วงนี้ แต่ด้วย
คติธรรมทีว่ า่ “ใจใส ใจสบาย ท�ำอะไรก็สำ� เร็จ”
กอปรกับความบริสุทธิ์ใจที่ปรารถนาจะให้มี   
สิง่ ดี ๆ เกิดขึน้ ในสังคม ท�ำให้ผนู้ ำ� บุญทัง้ หลาย
ท�ำหน้าที่แจ้งข่าวการบวชรุ่นเข้าพรรษาไปยัง
ลูกผู้ชายในท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างเป็นปกติ ซึ่ง
น่าอัศจรรย์ที่มีชายแมน ๆ มาสมัครบวชเป็น
จ�ำนวนมาก และมีรายงานข่าวมาจากศูนย์อบรม
ทั้งในต่างจังหวัดและส่วนกลางว่ามีผู้สนใจ
สมัครบวชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
10 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ดังนั้น เมื่อถึงวันรายงานตัวเข้ารับการ
อบรม ตามศูนย์ตา่ ง ๆ จึงมีบรรยากาศทีค่ กึ คัก
มีชวี ติ ชีวา ทัง้ พระภิกษุ เจ้าหน้าที่ และผูน้ ำ� บุญ
ต่ า งก็ ป ลาบปลื้ ม ที่ ก ารบวชครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การ     
ตอบรับเป็นอย่างดี
ในวันท�ำพิธีขอขมา มอบผ้าไตร ปลงผม
ก็มีพ่อแม่ พี่น้อง ญาติมิตร และสาธุชนผู้มีบุญ
มาร่วมงานกันมากมาย ในบางจังหวัดจัดขบวน
แห่นาคธรรมทายาทให้ผู้คนทั้งหลายชื่นชม
อนุโมทนาว่า พระพุทธศาสนายังมีกุลบุตร
ผู้มีศรัทธาเข้ามาบวชเพื่อศึกษาพระพุทธธรรม
ค�ำสอน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง
สังคม และประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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ธรรมทายาทจากทั่วทิศ

รวมจิตเทิดทูนพระพุทธศาสนา
เช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ธรรมทายาทจากทุกศูนย์         
ทั่วประเทศเดินทางไปรวมกันเพื่อประกอบพิธีบรรพชา ณ ลานธรรม     
มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
ภาพกุ ล บุ ต รผู ้ แ ต่ ง กายด้ ว ยชุ ด นาคสี ข าว เดิ น เป็ น แถวอย่ า ง       
พร้ อ มเพรี ย งเพื่ อ เวี ย นประทั ก ษิ ณ รอบมหาธรรมกายเจดี ย ์ โดยมี          
เหล่าทานบดีผู้มีจิตศรัทธา พร้อมทั้งคณะเจ้าภาพผู้ให้การสนับสนุน                
ร่วมในขบวนด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบผ่องใส

12 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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14 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ธรรมทายาทเหล่านี้ แม้มาจากหลาย
จังหวัด แต่การร่วมกันประกอบพิธี ไม่ว่าจะ
เป็นการกราบไหว้ การลุก การนัง่ การเดิน หรือ  
การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ล้วนเป็นไปอย่าง
งดงาม พร้อมเพรียง ก่อให้เกิดความประทับใจ
แก่ผู้พบเห็นอย่างยิ่ง
ความพร้อมเพรียงที่ปรากฏบนลานธรรม
เป็นภาพทีต่ อกย�ำ้ ให้ทกุ คนทัง้ ผูบ้ วชและสาธุชน
ผูใ้ ห้การสนับสนุนตระหนักว่า พวกเราทัง้ หลาย
จักต้องร่วมมือกันและพร้อมเพรียงกันยอยกและ
สื บ ทอดพระพุ ท ธธรรมค� ำ สอนอั น ประเสริ ฐ     
ให้ตั้งมั่นยืนยาว และน�ำมาฝึกฝนอบรมตนเอง
เพื่ อ เดิ น ตามเส้ น ทางของพระอริ ย เจ้ า ใน          
กาลก่อน ซึ่งจะท�ำให้พระพุทธศาสนามีความ
เจริญรุ่งเรืองดุจดังโบราณกาล
พิธีกรรมในภาคบ่าย หลังจากที่เหล่า
ธรรมทายาทได้ครองกายด้วยผ้ากาสาวพัสตร์
อันเหลืองอร่ามแล้ว ก็ได้รบั โอวาทอันทรงคุณค่า
จากพระอุปัชฌาย์ ที่เมตตามอบคติธรรมด้วย
ความปรารถนาให้ผบู้ วชธ�ำรงตนเป็นธรรมทายาท
ทีร่ กั การฝึกฝนอบรมตนเอง และกระท�ำตนเป็น
เนื้อนาบุญ เป็นพระแท้ในพระพุทธศาสนา

กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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บวชรุ่นประวัติศาสตร์
วัดร้างจะรุ่งโรจน์
พระศาสนาจะรุ่งเรือง
โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป
ทุกหมูบ่ า้ นทัว่ ไทย ด�ำเนินการต่อเนือ่ งมาจนถึง
ปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ ๑๐ แล้ว และช่วยสร้าง
คนดีกลับคืนสูส่ งั คมได้เป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับ
ท่ า นที่ ยั ง ไม่ ล าสิ ก ขาก็ ช ่ ว ยกั น สื บ สานงาน    
พระศาสนา หลายรูปไปช่วยพัฒนาวัดทรุดโทรม
ให้มีศรีสง่า บางวัดมีพระน้อย เช่น เหลือแต่
เจ้าอาวาส ท่านก็ไปช่วยงานในวัด โดยเฉพาะ
วัดร้างที่ไม่มีพระ พระภิกษุเหล่านี้ก็จะอาสา
เข้าไปช่วยพัฒนาปรับปรุงให้ศาสนสถานมี    
ความสว่าง สะอาด สงบ สามารถเป็นศูนย์กลาง
การเผยแผ่ธรรมะในชุมชนได้ ซึง่ ถือว่าเป็นการ
ช่วยกอบกูฟ้ น้ื ฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุง่ เรือง
16 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ดุจครั้งโบราณกาลหรือยุคพุทธกาล
เมื่อออกพรรษา รับกฐินแล้ว ท่านก็จะ
ออกจาริกเดินธุดงค์ให้เป็นทีอ่ นุโมทนาสาธุการ
ของพุทธศาสนิกชนต่อไป
โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป
ทุกหมูบ่ า้ นทัว่ ไทย ก่อให้เกิดความเจริญรุง่ เรือง
แก่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม ท�ำให้ม   ี
พระมหาเถรานุเถระทัง้ จากมหาเถรสมาคมและ
เจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศให้การ
สนับสนุนโครงการนีอ้ ย่างเต็มทีเ่ ต็มก�ำลัง ดังเช่น
พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาส      
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เมตตาไปเป็น      
พระอุปชั ฌาย์ในพิธบี รรพชา พระมหาเถรานุเถระ
จากวัดต่าง ๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเมตตา
ไปคล้องอังสะให้ แม้พระมหาเถรานุเถระ            
ในจังหวัดต่าง ๆ ก็เมตตาให้ความสะดวกเรือ่ ง
สถานที่ ใ นการประกอบพิ ธี อุ ป สมบทและ      
การอบรม
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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18 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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มาถึงวันนี้...เพราะมีผู้น�ำบุญ
หลังจากได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรธรรมทายาทเรียบร้อยแล้ว
ธรรมทายาทผู้องอาจเหล่านี้ก็จะเดินทางกลับไปยังวัดหรือศูนย์อบรมใน
จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมการอุปสมบทเป็นพระภิกษุและ
อธิษฐานจ�ำพรรษา ต่อจากนัน้ ธรรมทายาททัง้ หลายเหล่านี้ ก็จะได้รบั การ
ฝึกฝนอบรมตามพระธรรมวินยั ได้ฝกึ สมาธิ และได้ศกึ ษาความรูท้ มี่ คี ณุ ค่า
แก่ชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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เมื่อพระภิกษุธรรมทายาทอบรมจิตจน
กระทั่งมีใจที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น และเห็น
คุณค่าของการบวชมากขึ้น ท่านจะยิ่งหวน
ร�ำลึกถึงพ่อแม่ บุพการี และผู้มีพระคุณ ที่
ท�ำให้ท่านมีโอกาสได้ครองเพศสมณะ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ผูน้ ำ� บุญทีท่ ำ� หน้าทีท่ มุ่ เททัง้ กาย
และใจเพื่องานพระพุทธศาสนา ออกชวนคน
บวชโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
พลังศรัทธาจากจิตใจอันสูงส่งของผูน้ ำ� บุญ
ทั้งหลายที่ออกเชิญชวนจนกระทั่งชายแมน ๆ
ทั้งหลายได้มาบวชเป็นพระภิกษุ-สามเณร   
มาเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในวันนี้        
จะเป็นบุญกุศลอันยิง่ ใหญ่ ทีจ่ ะติดตามทุกท่าน
ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม
ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านทีม่ สี ว่ น
ร่วมในการบวชครั้งนี้..
20 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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โอวาทพระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

การเป็นสามเณรหรือเป็นพระภิกษุก็ตาม ถือเป็นศาสนทายาท เป็นธรรมทายาท
เป็นผูส้ บื ต่อศาสนา สืบต่อธรรมะของพระพุทธเจ้า เธอทัง้ หลายตัง้ ใจบวชจ�ำพรรษา ท�ำให้
มีเวลาทีจ่ ะได้ศกึ ษาเล่าเรียนค�ำสอนของพระพุทธเจ้า มีโอกาสได้เป็นธรรมทายาทอยูน่ าน
ญาติโยมทั้งหลายก็มีโอกาสได้ท�ำบุญท�ำกุศลกับเธอทั้งหลายนาน โยมพ่อ โยมแม่      
ของเราก็ปลื้มอกปลื้มใจนาน เมื่อเห็นเราบวช ท่านก็ปลื้มใจ เราเป็นพระ เป็นเณร      
ท่านก็ปลื้มใจ ญาติพี่น้องก็ดีใจ จึงถือว่าการบวชนี้เป็นการเสียสละอย่างสูง บวชเพื่อ
พระศาสนา บวชเพื่อญาติโยมทั้งหลาย และบวชเพื่อตัวเอง
ในขณะทีเ่ ธอทัง้ หลายจะได้ไปอุปสมบทในถิน่ ของตนยังต่างจังหวัดนัน้ ขอให้เธอ
ทั้งหลายก�ำหนดจดจ�ำไว้ให้แม่นย�ำและท�ำให้ได้ นั่นก็คือ เมื่อเธอไปบวชจังหวัดใด ก็
จะต้องมีพระอุปัชฌาย์อาจารย์ พระพี่เลี้ยง เธอทั้งหลายต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาท
ของพระอุปัชฌาย์ เคารพพระอุปัชฌาย์เหมือนพ่อ เคารพพระพี่เลี้ยงเหมือนพี่ เคารพ    
พระภิกษุทบี่ วชก่อนเราเหมือนพี่ ให้ความเคารพนับถือท่าน อย่าไปแข็งข้อ อย่ากล่าวอะไร
ล่วงเกินท่าน แม้เราจะรู้มากกว่าท่าน มีประสบการณ์มากกว่าท่าน แต่ว่าอายุพรรษา  
เราน้อยกว่าท่าน ในวินัยนั้นเราเคารพกันตามอายุพรรษา ก็ขอให้รักษาข้อนี้ไว้
บวชหนึ่งพรรษา ๓ เดือน ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ศึกษาธรรมะค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า เล่าเรียนธรรมะให้เต็มที่ อย่าได้เกียจคร้าน และอีกประการหนึ่ง กิจวัตร
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

www.webkal.org
21

21

ต่าง ๆ ของวัด ไม่ว่าจะเป็นท�ำวัตรเช้า ท�ำวัตรเย็น ลงอุโบสถ ปัดกวาดวัดหรือบริเวณ
สถานที่อยู่ ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ  ห้องส้วม ให้สะอาดเรียบร้อย ดูแลพระอุปัชฌาย์
อาจารย์ สิ่งเหล่านี้เป็นวัตรปฏิบัติของพระ จะต้องท�ำตลอดเวลาที่เป็นพระ โดยเฉพาะ
พระบวชใหม่ที่เรียกว่าพระนวกะ ถ้าท�ำแล้วก็เป็นบุญเป็นบารมีที่ส�ำคัญ ที่หาท�ำได้ยาก
อย่าไปรังเกียจรังงอนว่า บวชมาไม่ใช่เพือ่ การอย่างนี้ จริง ๆ แล้วบวชมาเพือ่ การอย่างนัน้
จริง ๆ การอย่างนั้นที่ท�ำเพื่อบุญเพื่อกุศล และเป็นการออกก�ำลังกายด้วย เพื่อให้เกิด
ความกระฉับกระเฉง ร่างกายแข็งแรง เช่น การออกบิณฑบาต เป็นการตืน่ แต่เช้า อากาศดี    
ได้เดิน ได้ออกก�ำลังแต่เช้า เหมือนญาติโยมออกก�ำลังกายกัน เราก็จะแข็งแรง การขบฉัน
อาหารแค่ ๒ มื้อ ก็เพียงพอต่อการบ�ำรุงเลี้ยงร่างกาย สิ่งเหล่านี้เป็นวัตรปฏิบัติที่ท�ำมา
ตัง้ แต่สมัยพระพุทธเจ้า เป็นการประพฤติปฏิบตั ทิ ท่ี ำ� แล้วได้ประโยชน์จริง ได้อานิสงส์จริง
ถ้าไม่ได้ประโยชน์ ไม่ได้อานิสงส์ ก็คงเลิกกันไปนานแล้ว ก็ขอให้เธอประพฤติปฏิบัต      ิ
อย่างนั้น
การเป็นผูว้ า่ ง่ายสอนง่าย อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระอุปชั ฌาย์ ต่อพระคูส่ วดของตน
นั้น เป็นความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า แม้ลาสิกขาไปแล้วก็ให้ความเคารพนับถือท่าน   
ถือว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นอาจารย์ เป็นพระคู่สวด หรือเป็นพระพี่เลี้ยง ขอให้เธอ
ทัง้ หลายเจริญงอกงามไพบูลย์ เป็นสุขในพระศาสนา มีสติปญั ญาสามารถเล่าเรียน ขยัน
หมัน่ เพียรในการท�ำกิจต่าง ๆ อย่าได้เกียจคร้านด้วยประการทัง้ ปวง ซึง่ จะท�ำให้การบวช
ครั้งนี้ได้ประโยชน์มาก ได้สาระมาก ถ้าหากไม่ประพฤติปฏิบัติ ก่อความเดือดร้อน เป็น
อันธพาล เกเร ติดยาเสพติด หรือว่าไปท�ำสิ่งที่ไม่ดี ไม่ชอบ ก็เป็นบาปติดตัวไปตลอด
ชีวิต จะท�ำให้ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ท�ำมาหากินอะไรก็ลำ� บาก ไม่ควรเสี่ยง ไม่
ควรกระท�ำอะไรที่ไม่งดงาม ไม่เหมาะสม ตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่ดีงามที่เหมาะสมแล้ว
ชาวบ้านเขากราบแล้ว ไหว้แล้ว เขาอนุโมทนาแล้ว เขาก็ได้บุญได้กุศล เราประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ เขาก็ชื่นอกชื่นใจ ถ้าเราประพฤติไม่ดี ไม่ถูกต้อง นอกจากบาปจะตกอยู่
กับตัวแล้ว ญาติโยมก็เสียใจ โยมพ่อ โยมแม่ ก็เสียใจ แม้แต่พระรุน่ เดียวกันทีบ่ วชด้วยกัน   
รูว้ า่ เราประพฤติไม่ดี ไม่ถกู ต้อง ก็ไม่สบายใจ เป็นโทษด้วยกันทัง้ นัน้ เพราะฉะนัน้ ขอให้
ประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ ทัง้ นีเ้ พือ่ ความเจริญงอกงามไพบูลย์ของตัวเธอทัง้ หลาย และบุญกุศล
ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะถึงแก่ญาติพี่น้อง โยมพ่อ โยมแม่ ตลอดจนวงการคณะสงฆ์        
โดยภาพรวม ขอให้พวกเธอทัง้ หลายจดจ�ำและกระท�ำให้ดี อย่างนีก้ ารบวชของเธอจะได้
สมบูรณ์แบบทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม คือการประพฤติปฏิบัติก็ได้ การศึกษา
เล่าเรียนด้านความรู้ก็ได้ บุญกุศลก็ได้ และไม่ใช่ได้เฉพาะตัว ญาติพี่น้องก็ได้ โยมพ่อ
โยมแม่ก็ได้ สมกับที่เรามาบวชกัน ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับพวกเธอทั้งหลายด้วย...
22 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ททมาโน ปิโย โหติ 		
มนาปทายี ลภเต มนาปํ
เสฏนฺทโท เสฏฺมุเปติ านํ
อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
ททโต ปุญฺ ปวฑฺฒติ

ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก
เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น

ยาน�ำ้ แก้ไอมะแว้ง ตราไอยรา

จากสูตรต�ำรับโบราณสู่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับทั่วโลก
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ที. แมน ฟาร์มา ๑๐๑/๒ ซ.ม่วงสกุล ถ.บางขุนเทียน
แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๐-๒๔๑๕-๑๐๐๗, แฟกซ์. ๐-๒๔๑๖-๑๒๔๑
www.webkal.org
23

ยาน�้ำแก้ไอ ตราไอยรา

“รีบชิงช่วงสร้างบารมี ก่อนที่จะถูกช่วงชิงไปสู่ปรโลก
เพราะเราไม่รู้ว่าภพชาติในอดีต
เราท�ำผิดท�ำพลาดอะไรมาบ้าง”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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“ถ้าเรารักตัวเอง ก็ต้องหมั่นสั่งสมเติมบุญ เติมบารมี
เติมความบริสุทธิ์ในตัวของเราให้มาก ๆ”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.webkal.org
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เรื่องจากปก
เรื่อง : มาตา

นับตั้งแต่ถือก�ำเนิดมาในห้วงเอกภพ โลกและสรรพสิ่งล้วนมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เม็ดทรายใต้ฝ่าเท้าที่เราก้าวข้าม ครั้งหนึ่งอาจเคยเป็นส่วนประกอบของขุนเขาอันยิ่งใหญ่ หมู่เมฆ
ฝนบนนภากาศ ล้วนเคยเป็นหนึ่งเดียวกันกับหยดน�้ำในมหาสมุทร มิเพียงธรรมชาติเท่านั้นที่
หมุนเวียนเปลีย่ นผัน มนุษย์เองก็เช่นกัน ไม่มใี ครไม่เปลีย่ นแปลง แต่ดว้ ยสมองอัจฉริยะท�ำให้มนุษย์
สามารถควบคุมความเปลี่ยนแปลงของโลกและสรรพสิ่งเพื่อประโยชน์ของตนได้ในระดับหนึ่ง ทว่า
สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและควบคุมได้ก็คือ “ความทุกข์” ซึ่งยังคงเวียนวนอยู่ใน
ใจของมนุษย์เสมอมา

26 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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๑

ด้วยความไม่รวู้ า่ จะก�ำจัด “ความทุกข์”
ออกไปจากชีวิตได้อย่างไร มนุษย์จึงพยายาม
แสวงหาสิ่งตรงข้ามที่เรียกว่า  “ความสุข” เข้า
มาทดแทน
ถ้าใครเข้าใจว่าความสุขอยูท่ ไี่ หน  เขา 
ก็จะไปทีน่ นั่ ใครเข้าใจว่าความสุขคืออะไร เขา
ก็จะแสวงหาสิ่งนั้น แต่ความสุขเหล่านั้นล้วน  
ไม่จริงจัง ไม่ยั่งยืน และไม่สามารถเติมความ
พร่องของใจให้บริบรู ณ์ได้ การแสวงหาความสุข
จึงด�ำเนินต่อไปด้วยวิธีเดิม ๆ และได้ผลลัพธ์
แบบเดิม ๆ จนกระทัง่ ทุกวันนีม้ นุษย์เกือบทัง้ โลก
ก็ยังไม่เคยรู้จักความสุขที่แท้จริง และไม่รู้วิธี
เข้าถึงความสุขที่แท้จริง
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๒

ไม่วา่ พายุแห่งความทุกข์จะโหมกระหน�ำ่ เข้ามา
อีกกีค่ รัง้ เจ้าของใจทีเ่ ปีย่ มสุขดวงนัน้ ก็จะรับมือ
ได้โดยไม่เจ็บปวดทุกข์ทรมาน ดังนั้นการสร้าง
ปราการใจจึงเป็นสิง่ ทีค่ วรกระท�ำ ก่อนทีค่ ลืน่ ร้าย
ลมแรงจะกระหน�่ำเข้ามา 

ทีจ่ ริงแล้วความสุขไม่ได้อยูห่ า่ งไกลหรือ
ยากต่อการค้นพบแต่อย่างใด ความสุขทีแ่ ท้จริง
อยู่ที่ใจของเรานี่เอง สุขก็อยู่ที่ใจ ทุกข์ก็อยู่ที่ใจ
ในเมื่ อ ความสุ ข และความทุ ก ข์ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ใ จ
ก็ต้องแก้ที่ใจ เข้าท�ำนองที่ว่าปัญหาเกิดที่ไหน
ก็ต้องแก้ที่นั่น
วิธีแก้ไขหรือปรับใจให้มีความสุขได้
รวดเร็วที่สุด ง่ายที่สุด และมีประสิทธิภาพมาก
ทีส่ ดุ ก็คอื การท�ำสมาธิภาวนา หากใครท�ำสมาธิ
จนใจหยุ ด นิ่ ง สนิ ท ถู ก ส่ ว นที่ ศู น ย์ ก ลางกาย
ความสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้น เพราะว่า
ศูนย์กลางกาย คือแหล่งก�ำเนิดของความสุข
ที่แท้จริง และยังเป็นแหล่งก�ำเนิดของความ
บริสุทธิ์ ภูมิปัญญา รวมทั้งความดีงามทั้งปวง
อีกด้วย
หากใจดวงใดเข้าถึงแหล่งแห่งความสุข
ที่แท้จริงแล้ว ความทุกข์ก็จะอันตรธานไป     
โดยปริยาย เพราะใจสามารถรับความรู้สึกได้
แค่ทีละอย่างเท่านั้น
แหล่งแห่งความสุขทีแ่ ท้จริง (ศูนย์กลาง
กาย) จึงเปรียบเสมือนปราการอันแข็งแกร่งของ
ใจ หากใครน�ำใจเข้าไปอยูใ่ นแหล่งนัน้ เขาก็จะ
มีแต่ความสุข... ความสุข... และความสุข...

		

๓

ข้อดีของการเข้าถึงแหล่งแห่งความสุข
ทีแ่ ท้จริงอีกประการหนึง่ ก็คอื เมือ่ ใครมีความสุข
ที่แท้จริงแล้ว กระแสแห่งความสุขที่เอ่อล้นอยู่
ในใจของเขา  จะไหลบ่าออกไปสัมผัสใจของ
ผู้คนรอบข้าง ท�ำให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุข
ไปด้วย ดังนั้นหากทุกคนในโลกเข้าถึงความสุข
ที่ แ ท้ จ ริ ง แล้ ว โลกจะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง     
ครั้งยิ่งใหญ่ เพราะมนุษย์จะมอบความสุข  
ให้แก่กันจนไม่มีท่ีว่างส�ำหรับความทุกข์ แล้ว
สันติภาพที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้น โดยไม่ต้องมี   
การเรียกร้องแต่อย่างใด
ด้วยเหตุนี้ “โครงการสร้างโลกสดใส
ด้วยสันติสุขภายใน ๒๔ น.” จึงบังเกิดขึ้น
เพื่อให้ทุกคนมีปราการใจเป็นเครื่องป้องกัน
ความทุกข์ และเพื่อให้กระแสแห่งความสุข
ภายในจากการปฏิบัติธรรมเปลี่ยนแปลงโลก   
ใบนี้ให้สดใสน่าอยู่และเปี่ยมด้วยสันติสุข

๔

“โครงการสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุข
ภายใน ๒๔ น.” เป็นโครงการที่พระเทพ-    
ญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ด�ำริขึ้น และ      
เริ่มด�ำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๒
มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปิดรับสมัครผูม้ บี ญุ       
๑,๐๐๐,๐๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ
28 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ศูนย์กลางกาย คือ
แหล่งก�ำเนิดของความสุข
ที่แท้จริง
และยังเป็นแหล่งก�ำเนิดของ
ความบริสุทธิ์ ภูมิปัญญา
รวมทั้งความดีงามทั้งปวง
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คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีดงั นี้
๑. ผู้มีบุญทุกเพศทุกวัย ทั้งที่อาศัยอยู่
ในประเทศและต่างประเทศ ไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ
ศาสนา  และเผ่าพันธุ์ แต่ผู้ที่จะสมัครเข้าร่วม
โครงการจะต้ อ งท� ำ ด้ ว ยความสมั ค รใจและ       
มีฉนั ทะหรือความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ทจี่ ะเข้าร่วม
โครงการโดยไม่มีข้อแม้ ข้ออ้าง หรือเงื่อนไข   
ใด ๆ ทั้งสิ้น ในการท�ำภารกิจพิเศษครั้งนี้
๒. เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาและมีวินัยใน
การฝึกจิต
๓. เป็นผูท้ ี่ “เห็นความส�ำคัญ” และ “ให้
ความส�ำคัญ” กับการท�ำภารกิจพิเศษในครั้งนี้
สนใจร่วมโครงการสมัครได้ทผี่ ปู้ ระสานงานภาค ศูนย์สาขา หรือ www.dmc.tv/072
หมายเหตุ : โครงการนี้เปิดรับเฉพาะผู้มีบุญที่
สมัครใจจะเข้าร่วมโครงการเพียง
“๑ ล้านคนแรกของโลก” เท่านั้น

๕
หลังจากเปิดโครงการมาได้ไม่นาน ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจ�ำนวนมาก        
ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กนักเรียน ซึ่งแต่ละคนล้วนตั้งใจนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อย ๑ ชั่วโมงตามกติกา 
และต่างก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และเมื่อใจถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ    ์
ยิ่งขึ้น หลายคนพบว่ามีความส�ำเร็จในหน้าที่การงานหรือการศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น ซึ่งถือเป็น
ผลพลอยได้ที่น่ายินดีนอกจากความสุขใจที่ได้รับอยู่ทุกวัน
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๖
โลกทีส่ ดใสน่าอยูเ่ หมือนสวรรค์บนดิน ไม่อาจ
เกิดขึ้นได้โดยใครคนใดคนหนึ่ง แต่จะเกิดขึ้นเมื่อ
ประชากรโลกทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา 
ดั ง นั้ น จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ผู ้ มี บุ ญ ทุ ก ท่ า นมา    
ร่วมกันเป็นส่วนหนึง่ ของภารกิจทีย่ งิ่ ใหญ่ มาเป็น ๑ ใน
ล้านคนแรก ที่จะน�ำโลกไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส�ำคัญด้วยการท�ำสมาธิภาวนา 
“แม้ความฝันของเราที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลก และท�ำให้มวลมนุษยชาติทั้งปวง
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อาจจะดูเหมือนเป็นความฝันที่เลื่อนลอย แต่ความฝันนี้เองที่ท�ำให้เหล็ก
กลายเป็นเรือลอยน�้ำได้ ท�ำให้เหล็กกลายเป็นเครื่องบินลอยไปในท้องฟ้าก็ได้ และยังท�ำให้เราไปถึง
ดวงจันทร์หรือดวงดาวต่าง ๆ ได้ ด้วยยวดยานพาหนะที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน”
(พระเทพญาณมหามุนี)
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เมื่อพวกเราได้เข้าโครงการ
เวลาเราตรงกัน ๒๔ น.

ดร.อนัญญา เมธมนัส
นักวิทยาศาสตร์
เข้าวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ค่ะ และได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ   
มาโดยตลอด แต่เกือบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา รู้สึกว่า  เรามีผลการปฏิบัติธรรม   
ที่ก้าวหน้าช้ามาก เพราะยังขาดความสม�่ำเสมอ แต่พอหลวงพ่อเมตตา      
เปิดโอกาสให้มีโครงการนี้ รู้สึกดีใจมาก จึงเลือกนั่งสมาธิในรอบ ๐๕.๐๐-๐๖.๑๕ น. และระหว่างวัน
ก็หาเวลานั่งสมาธิเพิ่มอีกประมาณ ๑ ชั่วโมง ซึ่งก่อนเริ่มนั่งเราจะเกิดความภาคภูมิใจลึก ๆ เสมอ
ว่าเราก�ำลังจะเข้ากะนั่งสมาธิพร้อมกับหลวงพ่อ และทีมงานที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก เวลานี้..เป็นเวลา
ที่ทุกคนมารวมพลังกัน โดยการหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์เหลือเกินค่ะ
ที่ไม่ว่าใครจะเลือกนั่งสมาธิเวลาไหน ก็จะมีคนนั่งสมาธิเหมือนกับเรา ณ เวลานั้น ๆ ด้วย เหมือน
เรามีเวลาตรงกันตลอด ๒๔ น. และพอท�ำได้อย่างนี้ทุกวัน รู้สึกเลยว่า ผลการปฏิบัติธรรมของเรา
ก้าวหน้าขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ จนเดี๋ยวนี้พอเราจรดใจเบา ๆ ที่ศูนย์กลางกาย จะพบว่าใจรวมหยุดนิ่ง
ได้ง่ายขึ้นมาก ผิดกับปีแรก ๆ ที่เริ่มต้นนั่งสมาธิใหม่ ๆ มักจะตั้งใจมากเกินไป แต่เดี๋ยวนี้มี
ประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะสม�่ำเสมอ ซึ่งพอนั่งไปไม่นาน ใจก็รวมเร็วขึ้น จนเกิดอาการใจเบา        
ตัวเบา ท�ำให้ลมื ไปเลยว่ามีรา่ งกาย จากนัน้ ก็เกิดอาการตกศูนย์แบบนุม่ นวลแทบทุกรอบ และก็เห็น
แสงสว่างวาบขึ้นมา  บางครั้งก็เห็นเป็นแสงนวล ๆ ซึ่งเป็นภาวะที่มีความสุข เสมือนเราหลุดไป
อยูอ่ กี โลกหนึง่ ทีม่ แี ต่ความสงบปราศจากพันธนาการใด ๆ จนกระทัง่ เราเกิดความมัน่ ใจขึน้ ว่าถ้าเรา
นั่งสมาธิเป็นประจ�ำอย่างนี้ได้ตลอด การเข้าถึงพระธรรมกายก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปค่ะ
เลื่อนต�ำแหน่งเป็นอัศจรรย์
คุณนิธินันท์ นิธิจงสวัสดิ์
ท�ำธุรกิจส่วนตัว
ทุกวันนี้..ก็รู้กันอยู่ว่าเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในสภาวะอย่างไร    
ซึ่งโดยส่วนตัวคาดว่า..จะต้องได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ    
หนักมาก แต่พอหลวงพ่อจัดให้มโี ครงการนั่งสมาธิทุกวัน ปรากฏว่า โครงการนี้เป็นเสมือนโครงการ
ทีเ่ ข้ามาชุบชีวติ เราไว้จริง ๆ เพราะท�ำให้ใจเราใส เป็นบุญได้ตลอด ไม่แปรปรวนไปตามสภาวการณ์
ที่ผันผวนใด ๆ และพอใจเป็นบุญ แทนที่เราจะเจอสิ่งที่แย่ ๆ ก็กลับเจอแต่สิ่งดี ๆ
ทุกวันนี้ได้เข้าร่วมโครงการนั่งสมาธิในรอบ ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น. และ ๒๒.๓๐-๒๓.๓๐ น.    
ทุกวัน จนสัมผัสได้เลยว่า..ชีวติ ดีขนึ้ คือ มีแต่คนติดต่อมาร่วมธุรกิจกับเราเยอะ ผิดกับเมือ่ ก่อนมาก
จนล่าสุดทีมงานเราขยายจนเราได้เลื่อนต�ำแหน่งในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ที่ผ่านมา
32 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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เงินทองไหลมาอย่างง่าย ๆ
คุณธวัช แสงทน
เจ้าของรถเช่า
เข้าร่วมโครงการนั่งสมาธินี้ทั้งครอบครัวเลยครับ คือ พ่อ แม่ ลูก
ได้นง่ั สมาธิกนั หมดทัง้ บ้าน พอนัง่ แล้วก็สมั ผัสได้ถงึ ความแตกต่างทีช่ ดั เจน
เพราะทุกคนใจเย็นลง พูดกันด้วยเหตุดว้ ยผลมากขึน้ จนเกิดความเข้าอก
เข้าใจกันมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับ
      ส่วนตัวผมเลือกนั่งสมาธิก่อนนอนรอบ ๒๒.๐๐-๒๓.๐๐ น. และตื่นมานั่งแต่เช้ามืดตอนตี ๔
ถึง ตี ๕ ครึ่ง อีกด้วย เพราะนั่งแล้วมีแต่ความสุข สบายใจ รู้สึกตัวเบา ใจเบา เหมือนจะลอยได้
และพอจรดใจนิ่ง ๆ ที่ศูนย์กลางกาย ก็เห็นดวงแก้วชัดใสสว่าง ยิ่งมองก็ยิ่งมีความสุข ปลื้ม      
สบายอกสบายใจ และที่แปลกมากไปกว่านั้น คือตั้งแต่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ปรากฏว่า เงินทองเรา      
ไม่ขาดมือเลยครับ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้เงินทองฝืดมาก งานก็ไม่ค่อยมีเข้ามา แต่ปัจจุบันนี้มีคนจอง
เช่ารถผมอย่างต่อเนื่อง เหมือนที่หลวงพ่อท่านพูดไว้จริง ๆ ว่า..พอใจใส เงินทองมันก็ไหลมา     
อย่างง่าย ๆ ตอนนี้ครอบครัวเรามีความสุขมากครับ
ได้ท�ำเลทองอย่างเหลือเชื่อ
คุณกสมา บัวคง
เจ้าของบริษัท แอ็กกี้ไทย จ�ำกัด
จ�ำหน่ายปุ๋ยและอาหารสัตว์ จ.จันทบุรี
เลือกนั่งสมาธิ ๒ รอบค่ะ คือ รอบ ๖-๗ โมงเช้า  และรอบ       
๓-๔ ทุ่มทุกวัน ตั้งแต่นั่งมารู้สึกชีวิตเป็นระบบระเบียบขึ้นมาก ปัญหา
ทางธุรกิจก็ถูกคลี่คลายไปได้อย่างเหลือเชื่อ โดยที่เราไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลย เพราะเดิมโกดังที่เรา
เช่าไว้เพื่อเก็บสินค้าจะหมดสัญญาเช่า ท�ำให้กลุ้มใจมาก แต่พอได้นั่งสมาธิท�ำใจใส ๆ ทุกวัน ตามที่
หลวงพ่อบอก อยู่ ๆ วันหนึ่งก็มีคนเดินเข้ามาในร้าน เราจึงถามเขาแบบไม่ได้ตั้งใจว่า ถืออะไรมา
ด้วย เขาก็บอกว่า อ๋อ..โฉนดที่ดิน จะเอาไปขายให้เพื่อนอีกคนหนึ่ง แต่พอเราขอดู และคุยไปคุยมา 
เขาก็ยอมขายที่ดินแปลงนี้ให้กับเราแบบง่าย ๆ เกือบ ๘ ไร่ ในราคาที่ไม่แพง แถมเป็นที่ดินท�ำเล
ดีมาก เพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านเราเลย และที่น่าอัศจรรย์ไปกว่านั้น...เจ้าของโกดังที่เราเช่าอยู่
เขาก็ยอมต่อสัญญาเช่าให้เราอีก ๑ ปี แบบเหนือความคาดหมาย พอเราได้นั่งสมาธิแล้ว อะไร ๆ
ก็ดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะ...
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เข้าร่วมโครงการโดยเลือกรอบ
แบบ 32 กะ / กะละ 1 ชั่วโมง

(ช่วงเวลาระหว่าง 6 โมงเย็น - 4 ทุ่ม)
18.00 - 19.00
18.45 - 19.45
19.30 - 20.30
20.15 - 21.15
21.00 - 22.00

ยามที่   1

รวยทันใช้

(ช่วงเวลาระหว่าง 4 ทุ่ม - ตี 2)
21.45 - 22.45
22.30 - 23.30
23.15 - 00.15
00.00 - 01.00
00.45 - 01.45
01.30 - 02.30

ยามที่ 2

รวยทันใจ

(ช่วงเวลาระหว่าง ตี 2 - 6 โมงเช้า)
02.15 - 03.15
03.00 - 04.00
03.45 - 04.45
04.30 - 05.30
05.15 - 06.15

ยามที่ 3

รวยทันที

(ช่วงเวลาระหว่าง 6 โมงเช้า - 10 โมง)
06.00 - 07.00
06.45 - 07.45
07.30 - 08.30
08.15 - 09.15
09.00 - 10.00

ยามที่ 4

รวยทันควัน

(ช่วงเวลาระหว่าง 10 โมง - บ่าย 2)
09.45 - 10.45
10.30 - 11.30
11.15 - 12.15
12.00 - 13.00
12.45 - 13.45
13.30 - 14.30

ยามที่ 5

รวยอัศจรรย์

(ช่วงเวลาระหว่าง บ่าย 2 - 6 โมงเย็น)
14.15 - 15.15
15.00 - 16.00
15.45 - 16.45
16.30 - 17.30
17.15 - 18.15

ยามที่ 6

รวยทั้งวันทั้งคืน
34 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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การนั่งสมาธิที่เหมาะสมกับตัวคุณ
แบบ 24 กะ / กะละ 1 ชั่วโมง 15 นาที

(ช่วงเวลาระหว่าง 6 โมงเย็น - 4 ทุ่ม)
18.00 - 19.15
19.00 - 20.15
20.00 - 21.15
21.00 - 22.15

ยามที่   1

รวยทันใช้

(ช่วงเวลาระหว่าง 4 ทุ่ม - ตี 2)
22.00 - 23.15
23.00 - 00.15
00.00 - 01.15
01.00 - 02.15

ยามที่ 2

รวยทันใจ

(ช่วงเวลาระหว่าง ตี 2 - 6 โมงเช้า)
02.00 - 03.15
03.00 - 04.15
04.00 - 05.15
05.00 - 06.15

ยามที่ 3

รวยทันที

(ช่วงเวลาระหว่าง 6 โมงเช้า - 10 โมง)
06.00 - 07.15
07.00 - 08.15
08.00 - 09.15
09.00 - 10.15

ยามที่ 4

รวยทันควัน

(ช่วงเวลาระหว่าง 10 โมง - บ่าย 2)
10.00 - 11.15
11.00 - 12.15
12.00 - 13.15
13.00 - 14.15

ยามที่ 5

รวยอัศจรรย์

(ช่วงเวลาระหว่าง บ่าย 2 - 6 โมงเย็น)
14.00 - 15.15
15.00 - 16.15
16.00 - 17.15
17.00 - 18.15

ยามที่ 6

รวยทั้งวันทั้งคืน

www.webkal.org
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“วิธีแก้ทุกข์ เวลามีทุกข์ให้สวดมนต์เยอะ ๆ นั่งภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ให้มาก ๆ
บุคคลที่ควรบูชาไม่คืมอบุีใครช่
คคลที
่มีคุณความดี
าแก่การระลึกนึกถึง
วยเราได้
เท่ากับคตัวรค่
วเราเอง”
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิมบหารั
ัติตาม
แก่กาจั
ผู้มนีศทร์ีล สมาธิ
คุณยายอาจารย์
ตนอุได้บาสิ
ขนนกยูปังญญา สูงกว่าเรา
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย
สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684

www.webkal.org
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“ระบบการควบคุมชีวิตมี ๓ อย่าง คือ บุญ บาป และไม่บุญไม่บาป
ธรรม ๓ ประการนี้ มีฤทธิ์มีอานุภาพมากพอ ๆ กัน”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร

www.webkal.org
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บทความพิเศษ
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

ไข (ใบ) ลาน...กาลเวลา

คัมภีร์ใบลาน ขุมทรัพย์ทางปัญญาของชาวพุทธ ที่บรรพชนเก็บรักษาไว้
ในหีบพระธรรมตามหอไตรของวัดต่าง ๆ เพื่อสืบทอดค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่อนุชนรุ่นหลัง ถูกปล่อยทิ้งให้เป็นของเก่าเก็บที่ไม่มีใครเหลียวแล
มาเป็นเวลานาน ความรู้อันล�้ำค่าจึงปิดตายอยู่ในหีบ รอวันเสื่อมสลายไป
อย่างน่าเสียดาย บัดนี้...หีบธรรมในหอไตรเปิดขึ้นแล้ว หลังจากปิดตาย
มานานเกือบชั่วอายุคน เสมือนหนึ่งกาลเวลาในอดีตเริ่มเคลื่อนหมุนกลับมา
อีกครั้ง
38 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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คัมภีร์ใบลานผ่านช่วงวิกฤตต่าง ๆ ตามกาลเวลาที่ล่วงเลยไป ทั้งจากภัยสงคราม จาก
การท�ำลายโดยธรรมชาติ จากน�ำ้ มือมนุษย์ และการเสื่อมสลายของวัสดุ นับวันการค้นพบคัมภีร       ์
ใบลานอายุเก่าแก่ในสภาพสมบูรณ์จึงยากขึ้นทุกที ดังนั้นเมื่อหีบพระธรรมถูกเปิดขึ้นอีกครั้ง           
ในวันนี้ คัมภีร์ใบลานที่ยังอยู่ในสภาพดีจึงควรได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน
ด้วยเหตุนี้ ทีมงานโครงการพระไตรปิฎก
วัดพระธรรมกาย จึงน�ำคัมภีร์ใบลานเหล่านี้
ซึง่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในอดีต มาเชือ่ มต่อ
กั บ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ข องโลก     
ยุคปัจจุบัน เพื่อสานต่อไปยังอนาคต ด้วยการ
ใช้กล้องคุณภาพสูงบันทึกหน้าคัมภีร์ใบลาน
เป็นไฟล์ภาพดิจิทัล เพื่อท�ำส�ำเนาส�ำรองเก็บ
รักษาเอกสารต้นฉบับ ท�ำให้ผู้สนใจสามารถ
ศึกษาจากไฟล์ภาพโดยไม่จ�ำเป็นต้องเข้าถึง
คัมภีร์ต้นฉบับโดยตรง เนื่องจากการเข้าไป  
จับต้องหรือเคลื่อนย้ายคัมภีร์ใบลานบ่อย ๆ
อาจท�ำให้เกิดการช�ำรุดเสียหายได้
เพราะทุกครั้งที่คลี่ผ้าห่อคัมภีร์ออก นั่น
หมายถึงวัสดุใบลานทีม่ สี ว่ นประกอบหลักเป็น
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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เซลลูโลสและลิกนินต้องเผชิญกับปฏิกิริยาเคมี
อันมีสาเหตุหลักจากบรรยากาศที่ไม่บริสุทธิ์
แสงแดด อุณหภูมิ และความชื้น ท�ำให้ใบลาน
เกิดการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ เช่น เปลีย่ นสี
ขาดความชุ่มชื้น หรือเปรอะเปื้อนฝุ่นละออง   
ที่ปนมากับอากาศ
นอกจากนี้ การเก็บคัมภีร์ใบลานเป็น
ไฟล์ภาพยังท�ำให้สามารถเผยแพร่และเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย เมื่อน�ำวิวัฒนาการในปัจจุบัน  
มารองรับองค์ความรู้ในอดีต จึงยังประโยชน์
ให้ เ กิ ด ควบคู ่ กั น ทั้ ง ในเชิ ง วิ ช าการและการ
อนุรกั ษ์  ประการส�ำคัญหากวันใดคัมภีรใ์ บลาน
ต้นฉบับสูญหายหรืออยู่ในสภาพที่น�ำมาศึกษา
ไม่ได้อีกต่อไป ภาพส�ำเนาเหล่านี้จะยังปรากฏ
เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปอีกหลายชั่วอายุคน
โครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ มุ ่ ง ศึ ก ษาและอนุ รั ก ษ์ คั ม ภี ร ์     
พระไตรปิฎกใบลาน และรวบรวมฐานข้อมูล
เป็นไฟล์ดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การส�ำรวจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และด�ำเนินการบันทึก
ภาพคัมภีร์ใบลานทั้งฉบับแบบหน้าต่อหน้า
นอกจากนี้ยังบันทึกภาพส่วนประกอบอื่น ๆ    
ทีบ่ ง่ บอกประวัตขิ องคัมภีรใ์ บลานด้วย อาทิเช่น
เอกสารการลงทะเบียน ผ้าห่อคัมภีร์ และ    
ป้ายฉลาก ฯลฯ

40 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ภาพถ่ายส่วนประกอบคัมภีร์ใบลาน

เอกสารลงทะเบียน (Information Card)

หน้าคัมภีร์ใบลานหน้าคู่และหน้าคี่

ผ้าห่อคัมภีร์ชั้นนอก

ผ้าห่อคัมภีร์ชั้นใน

คัมภีร์ทั้งฉบับและป้ายฉลาก

ไม้ประกับและป้ายฉลาก

การด�ำเนินงานทุกขั้นตอนของโครงการมีการวางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบ เจ้าหน้าที่
ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมจนเกิดความรู้ ความช�ำนาญ เพื่อให้งานออกมาครบถ้วนสมบูรณ์อย่าง
พิถีพิถัน และไม่ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อคัมภีร์ใบลานอันทรงคุณค่า
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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ภาพทุกภาพที่บันทึกไว้ในวันนี้ จะเป็นเสมือนการไขลานให้เวลาของคัมภีร์ใบลานขยับเดินต่อ
ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง องค์ความรู้ในอดีตจะไม่ถูกเก็บไว้เพียงในหีบธรรมหรือตามหอไตรเท่านั้น แต่
คัมภีรใ์ บลานจะต้องได้รบั การดูแลรักษาและท�ำส�ำเนาเก็บไว้ เพือ่ น�ำความรูท้ ผี่ า่ นกาลอันยาวนานมาต่อยอด   
และศึกษาในวงกว้าง ให้ความงดงามของพระธรรมค�ำสอนทีจ่ ารจดมาแสนนานงอกงามต่อไปสูอ่ นุชน
รุ่นหลัง สมดังแรงศรัทธาของบรรพชนที่จะยังอายุพระศาสนาให้คงอยู่ไปตราบนานเท่านาน..

สัมภาษณ์
พระราชรัตนกวี

เจ้าคณะจังหวัดยโสธร
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
จ.ยโสธร

“

หลวงพ่อทราบว่าคณะวัดพระธรรมกายมาท�ำความสะอาด ค้นคว้า เก็บรักษา และจัดระเบียบ
คัมภีร์ใบลานให้ หลวงพ่อถือว่าเป็นความดี เพราะสิ่งเหล่านี้จำ� เป็นต้องอาศัยพลังศรัทธา พลังแห่ง
ก�ำลังกาย ก�ำลังสมอง ก�ำลังสติปัญญา และเวลา แล้วยิ่งทางคณะจะน�ำเอาหลักค�ำสอนที่สำ� คัญ
ในทีน่ ไี้ ปเผยแผ่ให้ประชาชน โดยเฉพาะชาวพุทธได้รบั รูร้ บั ทราบข้อวัตรปฏิบตั เิ พิม่ ยิง่ ขึน้ ก็จะท�ำให้
พระพุทธศาสนาเราแผ่ขยายไปทัว่ โลก ทัว่ สารทิศ เพือ่ ความอยูร่ อดของพีน่ อ้ งชาวพุทธทัง้ ในปัจจุบนั
และที่จะเกิดตามมารุ่นหลัง หลวงพ่อก็เห็นดีด้วย ดีใจด้วย
42 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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“คนเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เวลา เพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าวัด
ก่อนที่เขาจะหามเข้า เดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็คืน ชีวิตหมดไปวัน ๆ
ต้องตักตวงเอาบุญติดตัวเราไปให้เยอะ ๆ”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย

แต่งเฟอร์ฯ ครบชุด โดย Modernform ห้องฟิตเนส
พร้อมสวนใหญ่ กว่า ๑ ไร่ สระว่ายน�้ำระบบน�ำ้ เกลือ
ส่วนลดพิเศษส�ำหรับผู้มีบุญ

www.facebook.com/mtresidences
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“ต้องคิด พูด ทำ� แต่เรื่องดี ๆ เข้าไว้ ชีวิตจึงจะมีก�ำ ไร”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือ ดีที่หนึ่ง
ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐-๒๖๗๓-๒๓๖๐ www.cha-thai.com
www.webkal.org
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“ทำ�ไมเราต้องทำ�บุญบ่อย ๆ เพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำ�เร็จ
มีบุญมาก อุปสรรคก็น้อย มีบุญน้อย อุปสรรคก็มาก”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บุคคลที่ควรบูชา คือบุคคลที่มีคุณความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึง
และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม ได้แก่ ผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา

บริการห้องอบรม, ประชุม
สัมมนา, จัดเลีย้ ง และจัดสอบต่าง ๆ
พร้อมห้องพัก สามารถรองรับ ๒๐-๑๐,๐๐๐ ท่าน
โทร.๐-๒๕๖๔-๓๐๙๓, ๐-๒๕๖๔-๔๐๑๙,
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๘-๑๙๓๙-๒๗๙๒
(สา), ๐๘-๖๓๔๐-๕๕๐๙
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ภารกิจ
สร้างสันติภาพ
ในแอฟริกาตะวันตก
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หลังจากทีมงานพีซเรฟโวลูชนั จัดโครงการ
ปฏิบตั ธิ รรมขึน้ ทีแ่ อฟริกาตะวันออกไปแล้ว เมือ่
วันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ภารกิจ
สร้างสันติภาพในดินแดนแอฟริกายังคงด�ำเนิน
ต่ อ ไป โดยครั้ ง นี้ มี จุ ด หมายอยู ่ ที่ แ อฟริ ก า
ตะวันตก ซึ่งประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ๑๖
ประเทศ ได้แก่ มอริเตเนีย, มาลี, บูร์กินาฟาโซ,
ไนเจอร์, เบนิน, โกตดิวัวร์หรือไอวอรีโคสต์,
แกมเบีย, กานา, กินี, กินีบิสเซา, ไลบีเรีย,
เซเนกัล, เซียร์ราลีโอน, โตโก, ไนจีเรีย, เคปเวิรด์
และยังมีอาณานิคมของอังกฤษอีก ๑ อาณานิคม
คื อ เซนต์ เ ฮเลนา (บางแหล่ ง ข้ อ มู ล ก็ ร วม
แคเมอรูน คองโกและอีกหลายประเทศทางตอน
กลางเข้ามาด้วย)
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ทีมงานพีซเรฟโวลูชนั มุง่ ตรงไปยังประเทศ
เซเนกัลทีต่ งั้ อยูใ่ นแอฟริกาตะวันตก เหตุผลทีเ่ รา
เลือกจัดกิจกรรมที่ประเทศนี้ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่เคย
มีพีซเอเจนต์มาก่อน เพราะประเทศในแอฟริกา
ตะวันตกที่มีพีซเอเจนต์อันตรายเกินไป บาง
ประเทศก็มีการคมนาคมขนส่งไม่สะดวก แต่
เซเนกัลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย
ผูค้ นก็เป็นมิตร ยิม้ ง่าย แถมยังกินข้าวคล้ายบ้าน
เราเสียด้วย นอกจากนีพ้ ซี เอเจนต์อายายังมีเพือ่ น
ชื่อฟาติมาตาอยู่ที่นั่น ท�ำให้เราพอมีก�ำลังคน
และที่ส�ำคัญมาดามเคน คุณแม่ของฟาติมาตา
ช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วย ท�ำให้เราสามารถ
ขยายงานได้ง่ายและรวดเร็ว สมดังค�ำพูดที่ว่า
“มีพรรคมีพวก ความสะดวกก็มี”

พีซเอเจนต์อายา

ฟาติมาตา

๒

โครงการปฏิบัติธรรมส�ำหรับประเทศใน
กลุ่มแอฟริกาตะวันตกที่เซเนกัล จัดขึ้นเมื่อวันที่
๔-๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผู้สมัครขอเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด ๑๓๒ คน จาก ๑๗ ประเทศ
ซึ่งถือเป็นผลงานของพีซเอเจนต์อายาที่สร้าง
เครือข่ายจากการเข้าร่วมประชุมทีป่ ระเทศกานา
และเคปเวิร์ด
ที ม งานคั ด เฉพาะผู ้ ท� ำ บั น ทึ ก ความดี
ออนไลน์อย่างน้อย ๑๔ วัน มาร่วมปฏิบัติธรรม
ซึ่งมีทั้งหมด ๑๕ คน เป็นชาย ๙ คน หญิง ๖
คน จาก ๗ ประเทศ ได้แก่ ประเทศเบนิน,      
โกตดิวัวร์หรือไอวอรีโคสต์, แกมเบีย, กานา,
เซเนกัล, โตโก และไนจีเรีย ที่ได้ผู้ร่วมโครงการ
เพียงแค่นี้ เพราะติดปัญหาอินเทอร์เน็ต ท�ำให้
48 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗

มาดามเคน
นัดสัมภาษณ์ลำ� บากมาก บางคนต้องนัดถึง ๔
ครั้ง กว่าจะส�ำเร็จ และยังมีปัญหาอื่น ๆ เช่น
มีเยาวชนคนหนึ่งจากไลบีเรียตกเครื่อง อีก ๒
คน จากไนจีเรียยกเลิกกะทันหัน คนหนึง่ ติดงาน
ด่วน อีกคนผู้ปกครองไม่ยอมให้มาเพราะกลัว
ถูกเราหลอก ถึงขั้นกักบริเวณ (เหมือนในหนัง)
ซึ่งทีมงานมอบหมายให้พีซเอเจนต์อาจุนวาไป
ท�ำความเข้าใจ แต่ก็ไม่ได้พบทั้งเยาวชนและ    
ผู้ปกครอง

www.webkal.org

๔

กิจกรรมในครัง้ นี้ พีซเอเจนต์อายาไม่ทำ� ให้
ทุกคนผิดหวัง เธอติดต่อประสานงานได้ดีเยี่ยม
เหมือนเดิม ส่วนทีมงานในพื้นที่ คือ ฟาติมาตา
และคุณแม่ของเธอ มาดามเคน ก็ให้ความช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่ คือเป็นทัง้ ผูจ้ ดั งาน สปอนเซอร์ และ
หาอาสาสมัครมาช่วยงาน
มาดามเคนเป็นคนอเมริกันโดยก�ำเนิด  
(แอฟริกันอเมริกัน) เธอแต่งงานกับคนเซเนกัล
จึงย้ายมาอยูท่ นี่ ี่ และตัง้ โรงเรียนมัธยมปลายสอง
ภาษาขึ้น ชื่อ The Senegalese American    
Bilingual School
มาดามเคนให้การสนับสนุนเรื่องรถรับส่ง
และคนขับรถ บริการน�ำ้ ปานะตลอดงาน โดยติดต่อ
เจ้าของโรงงานนํ้าผลไม้ให้มาเป็นสปอนเซอร์
ติดต่อโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่จัดปฏิบัติธรรม
และช่วยขอส่วนลดให้ ก่อนหน้านี้เธอเคยเสนอ
ให้ใช้สถาบันวิทยาศาสตร์ของเธอเป็นสถานทีจ่ ดั
ปฏิบัติธรรม แต่เพราะไม่มีห้องปฏิบัติธรรมและ
ระบบครัว มีแต่ห้องพัก จึงไม่สามารถใช้งานได้
ส่วนฟาติมาตาจบการศึกษาปริญญาตรี
จากประเทศสหรัฐอเมริกา เธอมาช่วยขับรถ   
หาสถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งใกล้และไกล และ
ประสานงานเรื่องต่าง ๆ เรียกว่าท�ำงานเสมือน
เป็นพีซเอเจนต์คนหนึ่ง

ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่อนข้างต่าง
จากแอฟริกาตะวันออก ผู้คนแถบนี้มีลักษณะ
แข็ง ๆ และเคร่งเครียดกว่าทางแอฟริกา   
ตะวันออกมาก โดยเฉพาะชาวไนจีเรียและ
กานา ท�ำให้ต้องใช้เวลาเปิดใจอยู่นาน
ในวันแรก ทุกคนนิง่ เงียบ เกร็ง ประหม่า
ไม่คอ่ ยคุย ไม่ยม้ิ ไม่มคี ำ� ถาม ถึงแม้มกี ไ็ ม่กล้า
ถาม ซึง่ น่าจะเป็นเพราะพวกเขาต้องเผชิญชีวติ      
ที่โหดร้าย และไม่คุ้นเคยกับชีวิตที่ผ่อนคลาย
เนื่องจากแถบนี้มีปัญหาสงครามกลางเมือง
ตลอด
อายาเองก็ยังบอกว่า ผู้คนแถบนี้หย่อน
เรื่องวินัยและความรับผิดชอบกว่าผู้คนทาง
ตะวันออก ดูได้จากการนัดออนไลน์และการ
เข้าร่วมกิจกรรมในวันแรก ที่พวกเขาไม่ค่อย
ตรงเวลา เสียงดัง ไม่เป็นระเบียบ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ โ หดร้ า ยหล่ อ หลอมให้  
พวกเขาเคร่งเครียด ยิม้ ยาก และอมทุกข์ จิตใจ    
ทีก่ ระเจิดกระเจิงท�ำให้พวกเขาไร้ระบบระเบียบ
แต่ เ มื่ อ ได้ ม าปฏิ บั ติ ธ รรมอบรมจิ ต จนเกิ ด  
ความสุข พวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปมาก
ในวันสุดท้าย ทีมงานสังเกตได้ว่า พวก
เขามีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ร่าเริงเบิกบาน กล้าพูด
คุยกับพระอาจารย์ และยังช่วยกันแต่งเพลง
อย่างสนุกสนาน แต่กส็ งบเสงีย่ มและอ่อนน้อม
ที่ ส� ำ คั ญ พวกเขาไหว้ ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ดิ น ผ่ า นพระ
และไหว้ได้สวยเสียด้วย

Africa
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ผลการปฏิบัติธรรมของเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการมีตั้งแต่รู้สึกโปร่ง เบา สบาย ตัวหาย
ตัวขยาย เห็นแสงสว่าง เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
นั่งรอบแรก ๔๐ นาที แต่ส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่านั่ง
ไปนานขนาดนี้ หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็เพิ่ม
เวลาขึ้นอีก ซึ่งพวกเขาก็นั่งได้เรื่อย ๆ โดยไม่มี
ความกังวลหรือความเครียด และส่วนใหญ่พูด
เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ขี้โมโหเหมือนเมื่อก่อน

{

}

อมินนาตะจากไอวอรีโคสต์
“ไม่อยากเลิกนัง่ เลย รูส้ กึ ว่าร่างกายเต็มไปด้วยพลัง
แห่งสันติภาพ ฉันเห็นดวงสว่างอยู่กลางกายด้วย”

{

}

อมานามบุจากไนจีเรีย
“ฉันเห็นตัวเองนั่งสมาธิอยู่ภายในตัว”

50 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ส�ำหรับมาดามเคน เธอสนใจเรื่องสมาธิ
มาก่อน และอยากมาปฏิบัติธรรมที่เมืองไทย
ด้วย เธอนัง่ สมาธิได้ดี นิง่ สบาย และมีความสุข
เอ่อล้นจนน�้ำตาซึม ท�ำให้เธอมีแรงบันดาลใจ   
ในการเผยแผ่การท�ำสมาธิไปสู่ช าวโลกและ     
คนใกล้เคียง ซึง่ ในครัง้ นีเ้ ธอก็นมิ นต์พระอาจารย์
ไปสอนสมาธิที่โรงเรียนของเธอด้วย เพื่อให้ครู
และนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงความสุขภายในบ้าง
การท�ำสมาธิที่โรงเรียนของมาดามเคน
แบ่งเป็น ๒ รอบ รอบแรกเป็นรอบของเด็ก
นักเรียน ๘๐ คน นัง่ เพียง ๒๐ นาที แม้หอ้ งทีใ่ ช้
นัง่ สมาธิรอ้ นคล้ายเตาอบ แต่เด็กนัง่ กันนิง่ เงียบ
และหลายคนไม่เชื่อว่าตัวเองนั่งนิ่ง ๆ ได้นาน
ขนาดนั้น
รอบหลังเป็นรอบอาจารย์และเจ้าหน้าที่
๑๓ คน นั่ง ๔๐ นาที ซึ่งส่วนใหญ่นั่งได้ดี รู้สึก
เบาสบาย มีความสุข
นอกจากการนั่งสมาธิแล้ว มาดามเคนยัง
ประทับใจเนื้อหาที่พระอาจารย์เทศน์สอนมาก
และอยากน�ำไปใช้ เช่น เรือ่ ง ๕ ห้องชีวติ เนรมิต
นิสัย ความดีสากล ฯลฯ พระอาจารย์จึงมอบ   
คูม่ อื วีสตาร์ให้เธอไปปรับใช้ ซึง่ เธอชอบมากและ
บอกว่าเห็นลู่ทางในการน�ำไปใช้แล้ว

แม้ภารกิจน�ำสันติภาพและสันติสุขไป
มอบแก่ชาวแอฟริกนั ทัว่ ทัง้ ทวีปเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่งา่ ย
นักและอาจมีอุปสรรคไม่น้อย แต่เมื่อค�ำนึงถึง
ผู้คนนับพันล้านคนที่ไร้ทิศทางที่ถูกต้องในการ
ด�ำเนินชีวิต และด�ำรงชีพอยู่ท่ามกลางความ
เคร่งเครียดมานานแสนนาน ทีมงานพีซเรฟโวลูชนั
ก็ยืนหยัดที่จะน�ำ  know-how แห่งการค้นพบ
สันติสขุ ภายในไปมอบให้พวกเขา เพราะอย่างน้อย
ในช่วงทีส่ นั ติภาพภายนอกยังไม่เกิดขึน้ พวกเขา
ก็ยังมีสันติสุขภายในเป็นเกราะก�ำบังความทุกข์
ที่เผชิญอยู่ในแต่ละวันได้ และที่ส�ำคัญผลการ
ปฏิบตั ธิ รรมของพวกเขา การเปลีย่ นแปลงไปใน
ทิศทางทีด่ ขี นึ้ ของพวกเขา ท�ำให้ทมี งานตระหนัก
ว่า การเดินทางข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลไปถึงแอฟริกา
มีความหวังอันรุ่งโรจน์รออยู่..
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“การสร้างบารมีบางครั้งเราก็ต้องอดทน ต้องเหนื่อยยากลำ�บาก
เพราะถ้าเราไม่เหนื่อยยากลำ�บาก เราจะได้บารมีมาจากไหน”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

THAIPLASTWOOD CO.,LTD. เป็นผู้ผลิต และจำ�หน่าย PVC ตราภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย
ได้รับมาตรฐาน มอก. “ไม่ต้องห่วงน�้ำท่วม ไม่ต้องห่วงว่าปลวกจะกิน หรือไม้จะบวม ภายในบ้าน
เย็นสบาย..ไม่ร้อนอบอ้าว เพราะแผ่น PVC ตราภูเขามีคุณสมบัติเหนือกว่าไม้ธรรมชาติ ติดตั้งง่าย
สร้างบ้านได้ทั้งหลังด้วยหลังคา INTERLOCK, พื้น, ผนัง, ฝ้า, ระแนง และเฟอร์นิเจอร์ตามสั่ง”
ที่อยู่ ๕๐๐/๒ KM RIVERSIDE พระราม ๓ กทม. ๑๐๑๒๐ โทร. ๐๘-๙๐๐๔-๗๗๖๖, ๐-๒๒๙๑-๙๕๙๕
WWW.THAIPLASTWOOD.COM
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บทความบุญ
เรื่อง : จันทร์ซีโร่

อาสาฬหบูชา สู่เข้าพรรษา
พาเข้าถึงธรรม

วิถีชีวิตคนไทยก็คือวิถีชีวิตของชาวพุทธ
เพราะประเพณีวฒั นธรรมไทยล้วนมาจากนิสยั
และการปฏิบัติที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา   
เมื่อถึงวันส�ำคัญในเทศกาลต่าง ๆ จะเห็น
ความพร้อมเพรียงทัง้ ชาวบ้าน ชาววัด ตลอดจน
พระภิกษุสงฆ์ร่วมกันประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ
อันแสดงออกถึงความยึดมัน่ ศรัทธาในพระธรรม
54 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ค�ำสอน ในเทศกาลเข้าพรรษาก็เช่นกัน ชาวพุทธ
ทั้งภายในประเทศและทั่วโลกต่างพร้อมใจกัน
ประพฤติปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ถือเป็นประเพณีสืบทอดมา
จากอดีตถึงปัจจุบัน และจักสืบสานให้ยืนยาว
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อาสาฬหบูชา วันเกิดพระสงฆ์

เข้าพรรษา วาระส�ำคัญ

ครบองค์พระรัตนตรัย

หลังวันอาสาฬหบูชา คือ วันแรม ๑ ค�่ำ
เดือน ๘ เป็น วันเข้าพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่
๑๒ กรกฎาคม ความส�ำคัญของวันนีก้ ค็ อื เป็น
วั น ที่ พ ระสงฆ์ อ ธิ ษ ฐานว่ า จะพั ก ประจ� ำ อยู ่
ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้
ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีก�ำหนดเป็นระยะเวลา
๓ เดือน คือจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑
โดยไม่ไปค้างแรมทีอ่ นื่ (ยกเว้นในคราวจ�ำเป็น
จริง ๆ อนุญาตให้ไปด้วย “สัตตาหกรณียะ”
คือ กิจทีไ่ ปท�ำแล้วกลับมาให้ทนั ภายใน ๗ วัน)

วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาใน
วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะหรือเดือน ๘ ซึ่งในปีนี้
ตรงกับวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วันนี้
ถือ เป็น วัน ส� ำคัญ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่
พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้ง
แรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี โดยแสดง
ปฐมเทศนา คื อ ธั ม มจั ก กั ป ปวั ต นสู ต ร
เป็นผลให้ท่านโกณฑัญญะบรรลุธรรมเป็น
พระโสดาบันองค์แรก หลังจากบรรลุธรรมเป็น
พระโสดาบันแล้ว ท่านก็กราบทูลขออุปสมบท
พระพุทธองค์ก็ประทานการอุปสมบทแบบ
เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา เป็นพระสงฆ์สาวกรูปแรก
ในพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
เป็นวันแรกที่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย  

ในวั น เข้ า พรรษา นอกจากประเพณี
ส�ำคัญที่ปฏิบัติกันมาคือ ประเพณีหล่อเทียน
และถวายเทียนพรรษา ซึง่ เป็นการท�ำทานด้วย
แสงสว่างแล้ว สาธุชนทั้งหลายก็จักบ�ำเพ็ญ
บุญกิรยิ าวัตถุให้ถงึ พร้อม ทัง้ การท�ำทาน รักษาศีล
และท�ำสมาธิภาวนา
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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นอกจากนี้ ในช่วงเข้าพรรษาของทุกปี
ตามวัดวาอารามต่าง ๆ จะมีกุลบุตรผู้มีจิต
ศรัทธาอันสูงส่ง บรรพชาอุปสมบทอยูจ่ ำ� พรรษา
เพื่อศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรม ส�ำหรับที่
วัดพระธรรมกายและวัดสาขา ตลอดจนศูนย์
อบรมพระธรรมทายาททั่วประเทศ ก็มีการจัด
บรรพชาอุปสมบทและมีผู้สมัครเข้ามาบวช
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าพระภิกษุ
เหล่านี้ หลังจากออกพรรษาแล้ว จะได้รับกฐิน
และออกเดินธุดงค์ประกาศพระพุทธศาสนา
ให้เป็นที่อนุโมทนาสาธุการของมหาชนต่อไป

หน้าที่ของเรา หน้าที่ชาวพุทธ
เมื่อถึงเทศกาลที่ส�ำคัญนี้ เราทั้งหลายที่
เป็นชาวพุทธควรถือเป็นหน้าทีอ่ นั ส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะ
พึงประพฤติปฏิบัติด้วยการบูชาทั้งอามิสบูชา
และปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะการปฏิบัติบูชานั้น
ควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมในธัมมจักกัปปวั ต นสู ต ร อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อ
ปฏิบัติสายกลาง คือ อริยมรรค ๘ ปฏิบัติตน
ให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
ส่วนพระภิกษุสงฆ์นนั้ มักจะตัง้ จิตอธิษฐาน
ว่ า จั ก จ� ำ พรรษาทั้ ง ภายนอกและภายใน
ภายนอก คือในเขตอาราม ส่วนภายใน คือ
รักษาใจให้สงบไว้ในกลางกาย และเมือ่ พระภิกษุ
กระท� ำ เช่ น นี้ เหล่ า สาธุ ช นทั้ ง หลายก็ จั ก
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม เพื่ อ ให้ พ รรษานี้ แ ละ
ทุกพรรษาน�ำพาสู่ที่สุดแห่งธรรม..

56 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

“สัมมา อะระหัง” ดีจริง ๆ

การกระท�ำสิง่ ใดก็แล้วแต่ ถ้าเราอยากให้บงั เกิดผลส�ำเร็จจริง ๆ เราต้องตัง้ ใจท�ำจริง ๆ และ
ท�ำให้ต่อเนื่อง เหมือนการปลูกต้นไม้ ถ้าเราหมั่นรดน�ำ้ พรวนดินต้นไม้ที่เราปลูก และดูแลเอาใจใส่
อย่างต่อเนื่อง ต้นไม้ต้นนั้นก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว อีกไม่นานผลจากการดูแลเอาใจใส่
เราก็จะได้ร่มเงาหรือได้เก็บเกี่ยวผลของต้นไม้ชนิดนั้น การปฏิบัติภาวนาก็เช่นกัน ถ้าต้องการให้
การเจริญภาวนาเห็นผลประจักษ์ชัดเจน จ�ำเป็นที่เราจะต้องท�ำให้ต่อเนื่อง ยิ่งต่อเนื่องมาก ก็ยิ่งมี
ความใสสะอาดมาก และยิง่ ใสสะอาดมาก ก็ยงิ่ สุขมาก เมือ่ จิตใจมีความสุขมาก ๆ ความส�ำเร็จในชีวติ
ก็จะบังเกิดขึน้ ตามมามากมาย ดังตัวอย่างของบุคคลผูป้ ฏิบตั ภิ าวนา “สัมมา อะระหัง” อย่างต่อเนือ่ ง
จนกระทั่งสามารถยืนยันได้อย่างหนักแน่นว่า “สัมมา อะระหัง” ดีจริง ๆ
58 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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น�ำ้ แข็งใส ๆ “สัมมา อะระหัง”
คุณณัฎฐพล กีรตินรเศรษฐ์
ได้ข่าวเรื่องการ “สัมมา อะระหัง” ตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคม     
ก็ท�ำบ้าง ไม่ท�ำบ้าง แต่พอมีคนมาแนะน�ำให้ตั้งใจท�ำจริง ๆ ก็เริ่มท�ำได้
วันหนึ่งประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ ครั้ง ต่อมาเริ่มมากขึ้นเป็น ๕๐๐ ครั้ง
ทีบ่ า้ นเราท�ำธุรกิจขายส่งน�ำ้ แข็ง มีรถบรรทุกขนน�ำ้ แข็งไปส่งตามร้าน
เล็ก ๆ ข้างทาง ขายได้ไม่ค่อยมาก พอมีกำ� ไรบ้าง แต่ก็เก็บเงินไม่ค่อยได้       
เราตั้งใจจะหล่อหลวงปู่ประมาณ ๑ s แต่ได้ไม่ถึง ท�ำได้หลักหมื่น แต่พอ
เริ่ม “สัมมา อะระหัง” ไปเรื่อย ๆ ก็คิดว่า ๕๐๐ ครั้ง ไม่พอส�ำหรับเรา จึง
ภาวนาเพิ่มขึ้นเป็นวันละ ๑,๐๐๐ ครั้ง, ๑,๕๐๐ ครั้ง, ๒,๐๐๐ ครั้ง ท�ำ
ทั้งวัน มีเวลาว่างก็ท�ำ แบกน�ำ้ แข็งอยู่ก็ท�ำ หลัง ๆ เริ่มมีลูกค้าเพิ่มขึ้น และ
มีเงินเก็บ สุดท้ายเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม สามารถร่วมบุญหล่อทอง      
หลวงปู่ได้ ๑ s พอเราถวาย ๑ s ได้ เราก็ตั้งเป้าขยายไปอีก ให้ได้ ๑.๕ s
ต้นเดือนกันยายนเราก็รวบรวมมาเพิ่มอีก ๕๐,๐๐๐ รวมทั้งหมดเป็น ๑.๕ s
บอกบุญมาด้วย
หลังจากถวายทองแล้ว ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น เดิมเรามีรถผุ ๆ พัง ๆ
ก็เอารถไปซ่อม แต่ไม่มีเงินเอารถออกมา ช่างซ่อมบอกว่า รถทั้งคันเขา
ตีราคาให้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ดี ๆ พนักงานขายก็โทรมาบอกว่า รถที่พี่
เคยให้ผมดู ผมให้พี่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เขาโดนใจครับ อยู่ดี ๆ เขาให้เพิ่ม
อีก ๕๐,๐๐๐ บาท สุดท้ายเราเก็บเงินเพิ่มไปซื้อรถ ๖ ล้อ คันใหม่ป้ายแดง
ตอนเช้ามาส่งน�้ำแข็ง ประเดิมวันแรกน�้ำแข็งเต็มคันรถขายหมดเกลี้ยง
นี่แหละครับ “สัมมา อะระหัง” ปาฏิหาริย์เพราะเราตั้งใจท�ำจริง ๆ และ
ทุม่ จริง ๆ ก็อย่างทีบ่ อก คือ ต้องปลืม้ ก่อนท�ำ หลังท�ำ และขณะทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่
ก็ต้องปลื้มให้ตลอด

“

พอเริ่ม ‘สัมมา อะระหัง’ ไปเรื่อย ๆ
ก็คิดว่า ๕๐๐ ครั้ง ไม่พอส�ำหรับเรา
จึงภาวนาเพิ่มขึ้นเป็นวันละ ๑,๐๐๐ ครั้ง, ๑,๕๐๐ ครั้ง,
๒,๐๐๐ ครั้ง ท�ำทั้งวัน
มีเวลาว่างก็ท�ำ แบกน�้ำแข็งอยู่ก็ทำ�

”

กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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ไร่ข้าวโพด “สัมมา อะระหัง”
คุณนงลักษณ์ พันธุเชตกรรม
ตอนแรกเราป่วย แต่พอได้ไปปฏิบัติธรรมเมื่อปี ๒๕๕๕ ได้รู้จักวิธี    
นั่งสมาธิ รู้จัก “สัมมา อะระหัง” ก็เลยนั่งมาเรื่อย ๆ และพระอาจารย์บอก
ว่าให้ภาวนา “สัมมา อะระหัง” วันละ ๕๐๐ ครั้ง ให้ครบหนึ่งอาทิตย์ เรา
ตอบท่านไปว่าคงทำ�ไม่ได้ เลยขอทำ�แค่ ๓ วัน และต้องภาวนาให้ได้วันละ
๕๐๐ ครั้ง จากนั้นมาก็เลยตั้งใจทำ� พอดีได้ดูเทปเห็นเขาใช้ลูกอะไรช่วยนับ
ก็เลยได้ความคิดขึ้นมาว่าจะเอาบ้าง
วันหนึ่ง เราบังเอิญเห็นตะปูเข็ม ก็เลยเอาตะปูเข็มมาใส่กล่อง แล้ว
เอาไปวางในรถ เอาตะปูใส่ไว้ทฝี่ ากล่อง แล้วเอากล่องเปล่าวางไว้ขา้ ง ๆ มือ
ที่มีเกียร์ เราต้องขับรถไปรับคนงานทุกวัน ขณะขับรถไปก็ค่อย ๆ ทำ�ไป
พอ “สั ม มา อะระหั ง ” ได้ ๕๐ ครั้ ง ก็ เ อาตะปู ห ยอดลงไปในกล่ อ ง
แล้วขับไปเรื่อย ๆ วันแรกนับได้ ๑,๐๕๐ ครั้ง วันที่สองก็ทำ�เหมือนเดิม
“สัมมา อะระหัง” ได้ ๘๕๐ ครั้ง วันที่ ๓ เพิ่มขึ้นเป็น ๑,๓๐๐ ครั้ง
พอ ๓ วันไปแล้วก็นิ่ง ไม่ต้องใช้ตะปูแล้ว ขับไปก็ “สัมมา อะระหัง”
ไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องนับเลย
“สัมมา อะระหัง” แล้ว เรารู้สึกใจเย็นขึ้น เจ็บป่วยอะไรก็หาย จาก
ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรก ตอนนั้นยังไม่ได้ “สัมมา อะระหัง” นั่งยอง ๆ
ไม่ได้ คุกเข่าไหว้พระไม่ได้ เพราะว่าป่วย ทุกคนที่บ้านเห็นอาการแล้ว
บอกว่าไม่รอด ท�ำอย่างไรก็ไม่รอด เพราะเป็นฝีใต้ไต ผ่าตัดเย็บ ๔๐ กว่าเข็ม
ก็ภาวนาขอให้รอด อยากเลี้ยงลูกให้โต มาเจอพระอาจารย์ตอนแรกก็ยัง    
นั่งคุกเข่าใส่บาตรไม่ได้

“

เราไปเห็นป้าย ‘สัมมา อะระหัง’

”

ที่เขาปักในนา ก็นึกว่าอย่างไรต้องกลับมาทำ�บ้าง
พอกลับมาก็ทำ�ป้ายไปปักหมดทุกแปลงเลย

60 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ไม่สามารถทำ�ภาพได้
ส่วนนี้ถ้าเพิ่มเนื้อหาแทนได้หรือเปล่าครับ

พระอาจารย์ท่านแนะนำ�ให้ “สัมมา อะระหัง” และให้นั่งสมาธิด้วย        
ช่วงแรกนั่งเหยียดขา วันแรกนั่งนิ่งมาก พอวันที่ ๓ นั่งสมาธิเห็นดวงแก้ว
ปลื้มมาก จึงตั้งใจจะทำ�อย่างนี้ตลอด
ต่อมาเราไปเห็นป้าย “สัมมา อะระหัง” ทีเ่ ขาปักในนา ก็นกึ ว่าอย่างไร
ต้องกลับมาทำ�บ้าง พอกลับมาก็ทำ�ป้ายไปปักหมดทุกแปลงเลย เราทำ�ไร่อ้อย
ข้าวโพด มันสำ�ปะหลัง ร้อยกว่าไร่
พอไปเวิลด์พีซอีก มีเพื่อนโทร.ไปบอกว่า ไร่ข้าวโพดของเขาล้มหมด
เลย เราใจไม่ดีแล้ว แต่นึกว่าอย่างไรหลวงปู่ก็ต้องช่วยไร่ของเรา เพราะว่ า
เราตั้งใจปฏิบัติธรรม และ “สัมมา อะระหัง” ปรากฏว่าไร่ของเราไม่ล้มเลย
“สัมมา อะระหัง” ดีจริง ๆ จ้ะ
หากเราปรารถนาให้ชีวิตดีขึ้นทุกด้าน มีความสุขทุกวัน ต้องหมั่นท่อง
“สัมมา อะระหัง” อย่างต่อเนือ่ งทุกเวลา เพราะว่าท่องเวลาใดก็เป็นบุญกุศล
เวลานั้น และบุญนั่นเอง คือคุณเครื่องนำ�มาซึ่งความสุขความสำ�เร็จอย่าง
แท้จริง..

กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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“เกิดเป็นคน ต้องหามงคลใส่ตัว ชีวิตถึงจะเจริญได้
จะต้องนึก ต้องคิดหามงคลใส่ตัว คิดแต่เรื่องดี ๆ ที่เป็นมงคล ใจถึงจะเจริญได้
ถ้าใจดี คำ�พูดก็เป็นมงคล ทำ�อะไรก็จะเป็นมงคล”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย
บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จำ�กัด

บริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายช่องสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ได้รับใบอนุญาต Network Provider
จาก กสทช. ในระบบดาวเทียม C-Band และ Ku-Band ให้บริการออกอากาศทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
โทร. ๐-๒๓๐๐-๕๕๖๐ ถึง ๑ แฟกซ์ ๐-๒๗๑๘-๔๑๓๘ มือถือ ๐๘-๑๘๑๕-๙๖๔๕
อีเมล : uraratc@vshine.com เว็บไซต์ : www.vtelecom.co.th, www.vtelecom.in.th
อาคารเลขที่ ๑๑ ถนนพระรามเก้า ๕๔ (ซอย ๕ เสรี ๗) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
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เยาวชนต้นแบบสู่

AEC

“นักเรียนทำ�ความเคารพ” “สวัสดีครับ/ค่ะคุณครู...”
บรรยากาศในห้อง ม.๕/๒ ดูสดใสกว่าทุกเทอมที่ผ่านมา “เงียบ เคารพพร้อมที่
จะเรียนรู้” คุณครูประจ�ำชั้นอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มด้วยความสุขใจไปกับลูกศิษย์
ความรู้คู่คุณธรรม ได้เริ่มขึ้นแล้ว!

สีที่เติมแต่ง
หลังจากที่ผมฟังพระอาจารย์เทศน์เรื่องกฎแห่งกรรมจบ

ผมก็นำ�้ ตาไหล รีบขอยืม
โทรศัพท์พระอาจารย์โทร.หาคุณแม่เพือ่ ขอโทษท่าน เพราะทีผ่ า่ นมาผมท�ำให้ทา่ นเสียใจ
หลายครั้ง การบวชครั้งนี้ท�ำให้ผมเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและรู้จักการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น แต่ก่อนผมไปโรงเรียนและเข้าแถวตอนเช้าแทบไม่ทัน แต่เทอมนี้
หลังจากลาสิกขา ผมก็ตัดสินใจจับไมค์นำ� เพื่อน ๆ ทั้งโรงเรียนเคารพธงชาติ สวดมนต์
และนัง่ สมาธิทกุ วัน ผมภูมใิ จในตัวเองมากครับ รูส้ กึ ตัวเองมีคณ
ุ ค่ามากขึน้ ดีใจทีม่ โี อกาส
เข้าร่วมโครงการบวชสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC ครับ
เยาวชน เปรียบเสมือนผ้าขาวที่ถูกสีีหลากหลายมาเติมแต่งให้ผ้าผืนนี้ดูมอมแมม
ไปชั่วขณะ นับว่ายังโชคดี! ที่แสงแห่งพุทธธรรมเข้ามาแต่งเติมให้ผ้าผืนนี้กลับมาขาว
สดใสได้ดังเดิม

หวังดี..แต่ไม่เข้าใจ

สุริยา วงษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ รร.เอราวัณวิทยาคม
ศูนย์อบรมวัดประชาสามัคคี จ.เลย

เมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจค�ำสอนของพ่อแม่ รู้เพียงแต่ว่าค�ำสอนทุกอย่างนั้นเป็นค�ำสอนที่ดี

ภัคพงษ์ บุญญาลัย
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ รร.บึงสามพันวิทยาคม
ศูนย์อบรมเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

แต่ยังไม่รู้ความหมายสักเท่าไร จนผมได้เข้ามาบวชตามโครงการนี้ ๒๔ วัน และได้
รับการเรียนรู้
ผมมีความประทับใจมากตอนที่เดินธุดงค์ มีคุณพ่อคุณแม่คอยอนุโมทนาในพิธีล้างเท้า
สามเณร ผมมีความปลื้มปีตทิ ี่ได้เห็นความสุขบนใบหน้าของพ่อและแม่ ทีไ่ ด้บวชลูกแก้ว
สมใจของท่าน ผมขอกราบขอบพระคุณวัดพระธรรมกายทีจ่ ดั โครงการนีข้ นึ้ มา ท�ำให้ผม
มีโอกาสตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ ผมจะน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการอบรมมาเป็นแบบแผน
ในการด�ำรงชีวติ ในสังคมปัจจุบนั ให้เป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ และจะเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั
เยาวชนรุ่นหลังต่อไป สาธุครับ
วารสาร

มหาธรรมทาน ขยายธรรมะสู่ใจคนนับล้าน
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

ตักบาตรด้วยอาหารธรรมดา
แต่เลอค่าดุจ

อาหารทิพย์

๔ จังหวัดภาคใต้ของไทย แม้เป็นดินแดน

ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละสวยงาม แต่ ห ลายคน
ไม่คอ่ ยกล้าไป เพราะความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ เป็น
ระยะ ๆ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ท�ำให้อดระแวง
ไม่ได้ว่าอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกขณะ แต่
พระภิกษุใน ๔ จังหวัดภาคใต้ยังคงยืนหยัด
อยู่ที่นั่น เพื่อธ�ำรงรักษาพระพุทธศาสนาบน
ด้ามขวานทองเอาไว้ จนกระทัง่ บางรูปมรณภาพลง
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ หลายรูปได้รับ
อันตราย หลายรูปถูกข่มขู่และกดดัน
หากเราตามข่าวของพวกท่านอย่างใกล้ชดิ
และรูว้ า่ ท่านมีความอดทน กล้าหาญ เสียสละ
เพียงใด เราจะปลื้มใจอย่างสุดประมาณว่า
ข้าวสารอาหารแห้งธรรมดา ๆ ทีส่ องมือของเรา
ประคองลงในบาตร และถู ก ล� ำ เลี ย งไปยั ง
๔ จังหวัดภาคใต้ครั้งแล้วครั้งเล่านั้น เป็น
ประดุจอาหารทิพย์ที่จะกลายไปเป็นเลือดเนื้อ
เป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณรผู้ก�ำลังบ�ำเพ็ญ
บารมี อุปบารมี หรือปรมัตถบารมีเหล่านั้น

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ประธานฝ่ายฆราวาส
64 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ตักบาตรพระ

๒,๑๐๐ รูป
8

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๑๐๐ รูป ที่ถนนนกแก้ว
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีพระราชวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเลย ฝ่ายมหานิกาย พระครูบริหารกิจจาทร เจ้าคณะอ�ำเภอภูเรือ ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นตามด�ำริของพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธธิ รรมกาย ตามโครงการตักบาตรพระ
๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระศาสนา ฟื้นฟู
ศีลธรรมโลก และรวมพลังชาวพุทธส่งก�ำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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นายณรงค์ อ่อนสอาด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ประธานฝ่ายฆราวาส
66 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ตักบาตรพระ

๑,๐๐๐ รูป
8

อ�ำเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ สี่แยกไหสี่หู อ�ำเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายณรงค์ อ่อนสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายเรวัฒ
ชมพูเจริญ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี น�ำกล่าวค�ำ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ พ.ต.อ.ชูเกียรติ คงพานิช ประธานชมรมฟื้นฟูศีลธรรมสิงห์บุรี เป็น
ผู้กล่าวรายงาน การตักบาตรครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทหาร ต�ำรวจ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี และพี่น้อง
ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานฝ่ายฆราวาส
68 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ตักบาตรพระ

๑๐,๐๐๐ รูป
8

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ถนนช้างคลาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพิธี
ตักบาตรพระนานาชาติ ๑๐,๐๐๐ รูป ครัง้ ที่ ๑๐ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งก�ำลังใจช่วยเหลือ
พุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๗ เมตตาไป
เป็นประธานสงฆ์ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
เพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา และส่งก�ำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ กิจกรรม
ในวันนี้มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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นายผาชัย โปรียานนท์
นายอ�ำเภอคลองหลวง
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๐๐๐ รูป
8

อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อ�ำเภอคลองหลวงร่วมกับเทศบาลเมืองคลองหลวง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองสาม สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล เครือข่ายองค์กร
พุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอ�ำเภอคลองหลวง จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป
บริเวณหน้าทีว่ า่ การอ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัด
ปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์ นายผาชัย โปรียานนท์ นายอ�ำเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และส่งก�ำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัด
ภาคใต้
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

กิจที่มีคุณค่า
ยญฺหิ กิจฺจํ ตทปวิทฺธํ
อุนฺนฬานํ ปมตฺตานํ
คนทอดทิ้งกิจที่ควรท�ำ
เมื่อเขาถือตัวมัวประมาท

อกิจฺจํ ปน กยีรติ
เตสํ วฑฺฒนฺติ อาสวา
ไปท�ำกิจที่ไม่ควรท�ำ
อาสวะย่อมเจริญ
(ขุ.ธ. ๒๕/๕๔)

โปรดเห็นคุณค่ากิจที่ควรท�ำ โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า
คนที่ดูเหมือนปกติทั่วไป สิ่งของที่ดูธรรมดา
การงานที่ดูเหมือนไม่มีอะไร
ทุกสิ่งอย่างมีคุณค่าในตัวเสมอ
เราจะเริ่มรู้คุณค่าเมื่อขาดสิ่งเหล่านั้น หรือผ่านกาลเวลาไป
อย่าให้โอกาสดี ๆ สิ่งดี ๆ คนดี ๆ ที่เข้ามาหลุดลอยไป
ดูแลเอาใจใส่กันและกันให้ดี…
โปรดจ�ำไว้! สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเรา คือ เรื่องจริง คนจริง ของจริง
โปรดเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้จริง ๆ และท�ำสิ่งที่ควรท�ำโดยเร็ว
จะได้ไม่เสียใจอยากย้อนเวลากลับมาเริ่มต้นใหม่
อย่าใส่ใจสิ่งที่อยู่ไกลเกินไป อย่าทอดทิ้งสิ่งที่ควรท�ำ
อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ควรท�ำ
อย่าละเลยหน้าที่หลัก อย่าดูเบาเรื่องส�ำคัญ
อย่าถือตัวมัวประมาท เมื่อพลั้งพลาดรีบแก้ไข
จะชื่อว่าเป็นผู้มีแต่ความเจริญ..
72 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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“การท�ำใจหยุดนิ่ง มีแต่ได้ประโยชน์อย่างเดียว ทุกข์โทษไม่มีเลย”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บริษัท ศิริชิน จ�ำกัด ๒๙/๑๐, ๑๗, ๑๙ หมู่ ๒ ต.บึงทองหลาง อ.ล�ำลูกกา

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐-๒๙๙๕-๒๒๔๓ ถึง ๔, ๐-๒๙๙๗-๔๓๕๕ ถึง ๖ www.sirishin.com
ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำส้มและน�้ำผลไม้ ๒๕ %
ตราสายน�้ำผึ้งศิริชิน
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น�้ำส้ม ๒๐ % ผสมเนื้อส้ม
ตราจุ๊บจุ๊บ

ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๗

จรรยาข้อที่ ๑๓-๑๔
“ต�ำรับยอดเลขา” น�ำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ
ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตา
น�ำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ต�ำรับยอดเลขา”
โดยล�ำดับเนือ้ ความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดดู ว้ ย เพือ่ รักษาศัพท์บางค�ำไว้ และเพือ่
เป็นเกียรติแก่ผเู้ ขียน

๑๓

จงเป็นผู้รู้จักประหยัดการใช้จ่าย
สมบัติทุกชิ้นของคนเรานั้น
เกิดขึ้นมาด้วยอ�ำนาจของบุญ
ถ้าเราใช้สุรุ่ยสุรา่ ยไม่รู้คุณค่า
ก็เท่ากับเอาบุญมาทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ
ล้างผลาญบุญอย่างเปล่าประโยชน์
พอหมดบุญ ชีวิตก็ถึงแก่กาลวินาศสันตะโร
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๑๓. จงเป็นผู้รู้จักประหยัดการใช้จา่ ย

		

การจับจ่ายใช้สอยของท่าน ซึ่งเป็นการประจ�ำก็ดี ฤๅเป็นการจรชั่วคราวก็ดี เราต้องช่วย
ตรวจตราการได้การเสียด้วย ไม่ควรเสียก็อย่าให้เสีย ถ้าไม่ใช่หน้าที่เรากระท�ำก็ให้ร�่ำเรียนให้ท่าน
ทราบตามความจริง อย่าส่งเสริมเติมต่อให้มากมายออกไปจากเหตุการณ์อันจ�ำเป็น จึงจะนับว่า
เรามีความกตัญญูต่อนาย
และส่วนตัวเราก็เหมือนกัน จงมีความมัธยัตจับจ่ายใช้สรอยแต่พอควร อย่าชุย่ ใช้ให้เกินการ
จากผลประโยชน์ที่เราพึงได้ กล่าวคือ ได้อยู่เดือนละ ๒๐ ฤๅ ๓๐ บาท จะไปซื้อหมวกสาน
ปานามาใบเดียวหมด ฤๅร่มสปริงเสียคันเดียวสิ้น ฤๅอีกนัยหนึ่งนุ่งม่วงเสมอ ฤๅผ้าพื้นก็ดีต้องมีสี
ครบถูกวันอาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์ เช่นท่านที่ทรัพย์บริบูรณ์ก็เต็มที
เพราะสีต่าง ๆ มันตกง่าย เสียง่ายและก็เปลือง ไม่เหมือนสีน�้ำเงินอ่อนแก่และสีม่วงแก่ ใช้ทนและ
สุภาพเรียบร้อย เข้าไหนเข้าได้ดีด้วย ฟุ้งเฟ้อเกินนัก ก็หมดเปลืองมาก จะเอาที่ไหนใช้จ่ายการ
จ�ำเป็นอย่างอื่นอีกได้เล่า ควรจะสงวนใช้แต่พอควรกันกับผลที่ตนหาได้ ฤๅประหยัดยั้งไว้บ้าง
ดังค�ำโบราณว่า “หาเมือ่ ดี ไว้กนิ เมือ่ ไข้” ด้วยไม่จำ� เป็นจะต้องแข่งขันกับท่านทีบ่ ริบรู ณ์ ผ่อนผันใช้จา่ ย
แต่การที่ควร เพียงแต่ไม่ปฏิกูลเหลือเกินเท่านั้น ก็ไม่มีท่านผู้ใดจะติฉินได้ เท่านั้นก็เห็นว่าพอแล้ว
ถ้าเราขืนฟุ้งเฟ้อเป้อเย้อกะฐินบกเกินไปจะไม่ดี ควรสงบเสงี่ยมตน เช่นเขาว่า “หวีหัวแต่
พอเกล้า กินเหล้าแต่พอเมา” ถ้าหาไม่จะเกิดความเดือดร้อน และชักน�ำให้เราประพฤติชั่วได้ด้วย
ความประมาท เพราะธรรมดาคนเมื่อท�ำชั่วหลวมตัวเข้าไปมาก เหลือที่จะแก้ไขด้วยทางตรง ๆ ที่
สุจริตแล้ว มันก็ต้องเลยแก้ไปด้วยทางคดที่ทุจริต เสียผู้เสียคนไปด้วยความจ�ำใจแลจวนตัวเข้า
อีกอย่างหนึ่ง อย่าให้เป็นเช่นแม่ค้าขายผัก ฤๅของต่าง ๆ คอนเรือกระเดก ๆ ขายของ
ยังค�่ำ  และตื่นไปซื้อของและท�ำของขายฤๅเที่ยวเร่ขาย เหน็ดเหนื่อยไม่ใช่น้อย พอค�่ำลงก็ไปดู             
ยี่เกฤๅลคร และประพฤติเล่นการพนันต่าง ๆ กลับมาก็เตรียมท�ำของ ฤๅแต่มืดก็ต้องไปซื้อของ
ขายของอีก เวียนกระท�ำเช่นนี้เสมอ ได้กำ� ไรมาก็พอหมดไปกับยี่เกลคร และการเล่นต่าง ๆ เช่นนี้
เป็นทีน่ า่ อนาถใจเต็มที เปลืองแรงเปลืองอายุไม่นอ้ ย ยังจะซ�ำ้ เสียอะไรต่ออะไรอีก ในประเภทเช่นนี  ้
ไม่น่าประพฤติเลย ออกสนุกสนานบ้าง ก็เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเถิด

พูดง่าย ๆ ไปอยู่บา้ นใคร ไปท�ำงานที่ไหน ให้ช่วยกันประหยัดด้วย ไม่ควรจ่ายก็อย่าไปจ่าย
ขอให้ทราบไว้ดว้ ยว่า สมบัตทิ กุ ชิน้ ของคนเรานัน้ เกิดขึน้ มาได้ดว้ ยอ�ำนาจของบุญ เมือ่ บุญหมดสมบัติ
ก็หาย ถ้าเราใช้อย่างสุรุ่ยสุรา่ ยไม่รู้คุณค่าก็เท่ากับดูถูกบุญ เอาบุญมาทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ พอหมดบุญ
ก็ถึงแก่วินาศสันตะโรพอดี ยกตัวอย่าง ในวัดพระธรรมกายนี้ เสื่อที่มีไว้ใช้สอยมี ๓ ชนิด ตั้งแต่
คุณภาพดี ปานกลาง และค่อนข้างเลว เหตุที่หลวงพ่อไม่ซื้อเฉพาะคุณภาพดี หรือเฉพาะคุณภาพ
ปานกลาง หรืออย่างเลว อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ใช้ทั้งหมด ก็เพราะเลือกไว้ใช้ตามความจ�ำเป็น
อย่างนี้
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บนศาลาทีไ่ ม่โดนแดดโดนฝน อย่างทีศ่ าลาจาตุมหาราชิกานี้ เอาเสือ่ สีแดง ๆ มาใช้ได้ พวกนี้
คุณภาพดี ประณีต แล้วราคาก็แพงมากด้วย แต่ก็คุ้มเพราะใช้ทนดี แต่ถึงจะทนทานอย่างไร
ถ้าเอาลงไปปูที่พื้นข้างล่างซึ่งดินมันชื้น มันฉ�่ำแล้ว ไม่ทันไรเดี๋ยวก็ขึ้นราเสียหายหมด เพราะฉะนั้น
เสื่อแดงนี้หา้ มเอาไปปูตามสนามหญ้าเด็ดขาด
บนศาลาอืน่ ทีอ่ าจโดนแดดโดนฝนบ้าง ก็ให้เอาเสือ่ ทีม่ คี ณุ ภาพปานกลางไปปูไว้ พอใช้การได้
ถึงเสียหายบ้างก็ไม่เป็นไร
ส่วนกลางสนามหรือบนพื้นดินที่เสี่ยงต่อความฉ�่ำแฉะนั้น ให้เอาเสื่อคุณภาพเลวไปใช้ ถ้าเกิด
เสียหายขึ้นก็ไม่ต้องไปเสียดาย เพราะราคาไม่กี่สตางค์ เป็นเสื่อสั้น
พวกเรามาวัดรู้อย่างนี้แล้ว ช่วยหลวงพ่อด้วย ใช้เสื่อให้ถูกประเภท แล้วก็ช่วยกันเก็บ ช่วยกัน
รักษา เราจะได้มขี องดี ๆ เอาไว้ใช้กนั ยิง่ เราใช้ถนอมให้อายุยนื ยาวไปได้เท่าไร เจ้าภาพทีเ่ ขาบริจาค
เงินซื้อเสื่อมา ก็จะได้บุญมากขึ้นตามส่วน เราเองก็ได้ชื่อว่าถนอมสมบัติพระศาสนา อย่างนี้แม้เกิด
กี่ชาติ ๆ กุศลนี้ก็จะตามคุ้มครองเรา มีสมบัติอะไร ก็จะมีคนคอยช่วยดูแลให้
นอกจากช่วยกันประหยัดแล้ว ท่านยังเขียนต่อว่า ให้มคี วามมัธยัสถ์ อย่าชุย่ ค�ำว่า “ชุย่ ” นี้
ใช้มาแต่โบราณแล้ว “อย่าชุ่ยใช้ให้เกินการจากผลประโยชน์ที่เราพึงได้” คือวิ่งตามแฟชั่นโดยไม่ดู
ก�ำลังของตน
เมื่อรุ่นปู่ ย่า ตา ทวดของเรานั้น คนที่เขามีฐานะดี ๆ เขานุ่งห่มด้วยสีตามวัน วันอาทิตย์
สีแดง วันจันทร์สีเหลือง วันอังคารสีชมพู... เขามีแฟชั่นกันไม่เบาเหมือนกัน แต่เขาจะบ้าแฟชั่น
ก็เป็นเรื่องของเขา เพราะอยู่ในวิสัยที่จะท�ำได้ เรายังเป็นผู้น้อยอยู่ อย่าเที่ยวไปบ้าแฟชั่นตามเขา
เพราะตัวเราจะเดือดร้อน
หลวงพ่อเองเมื่อก่อนบวชมีหลักในการใช้เสื้อผ้าว่า ต้องเป็นสีที่เก่าช้า และใช้ได้หลายหน
เมื่อสมัยเป็นนิสิตเคยใช้เสื้อขาวไปได้ทุกที่ไม่ขัดตา เมื่อจบการศึกษาแล้วจะใช้เสื้อสีขาวทุกวันก็ดู
กระไรอยู่ จะใช้เสือ้ สีบางทีกเ็ ก่าง่ายทัง้ สิน้ เปลือง และเนือ่ งจากท�ำงานอยูใ่ นวงธุรกิจจึงเลือกใช้สขี าว
อมเทาหรือขาวอมฟ้า เสือ้ ผ้าประเภทนีม้ องดูเก่าช้าและใช้ได้หลายงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กางเกงนัน้
หลวงพ่อเลือกสีเข้ม ๆ อาจมีสีน�้ำเงินแกมสักหน่อยหนึ่ง นอกจากว่าจะใช้ได้ทุกงานไม่ว่าจะเป็น
งานศพ งานแต่งงานแล้ว ยังเก่ายาก ใช้ได้นานอีกด้วย และที่ส�ำคัญก็คือ พร้อมเสมอไม่วา่ จะไป
ธุระที่ไหน พอรู้ข่าวว่ามีงานอะไร จ�ำเป็นต้องไป ก็ไปได้ทันที โดยไม่ต้องย้อนกลับไปเปลี่ยน
เครื่องแต่งตัวให้เสียเวลา
การไม่เป็นทาสแฟชั่นก็ดี นอกจากจะประหยัดแล้ว ยังท�ำให้คล่องตัวไม่เป็นภาระอีกด้วย
แต่ภาษิตของท่าน “หวีหัวแต่พอเกล้า กินเหล้าแต่พอเมา” อย่างนี้ไม่เอานะ ชักน�ำให้เรา
ประพฤติชั่ว ถ้า “หวีหัวแต่พอเกล้า กินข้าวแต่พออิ่ม” หรือ “หวีผมแต่พอเกล้า หวีเผ้าแต่พองาม”
อย่างนี้ค่อยคุยกันได้ แล้วที่ท่านเตือนเรื่องการเที่ยวเตร่เล่นการพนัน นั่นก็เข้าท่าดีเหมือนกัน สิ่ง
เหล่านี้เป็นอบายมุข มีแต่ดึงชีวิตให้ตกต�่ำ
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จงเป็นผู้มีความไหวพริบในการไปธุระของนาย
ฟังค�ำสั่งให้ชัดเจน ท�ำตามค�ำสั่งให้ถูกต้อง
ล�ำดับความส�ำคัญให้เป็นระบบ รายงานผลให้ตรงเวลา
มีศิลปะในการแจ้งเตือน ระมัดระวังไม่ให้ใครเสียหน้า
ปฏิบัติงานด้วยวาจาสุภาพ รู้จักกาลเทศะ มีมารยาทเรียบร้อย
นี่คือ ลักษณะของคนมีไหวพริบ
๑๔. จงเป็นผู้มีความไหวพริบในการไปธุระของนาย

		

นายท่านใช้เราไปในธุระ ฤๅราชการอันใด ๆ ก็ดี ต้องเรียนถามความเข้าใจเสียให้ถ่องแท้
ที่ไม่เข้าใจดีต้องเรียนถามให้เข้าใจแน่ อย่าท�ำอวดฉลาด เป็นอันว่าเข้าใจไปหมดไม่ต้องสอบสวน
ทวนค�ำ  ให้แคล้วความเข้าใจผิดความประสงค์ไปได้จะเสียการ และจดจ�ำค�ำสัง่ ไปให้ถถี่ ว้ น และท่าน
บัญชาสั่งอย่างไร แม้จะคลาดเคลื่อนผิดไป ถ้าเรารู้ที่ถูก เราควรเรียนคัดค้านเสียด้วย อย่าถือว่า
ใต้เท้ากรุณาบัญชาไม่ผิด อย่างนั้นไม่ชอบ
ธรรมดามนุษย์ปุถุชนจะรู้ดีไปหมด ไม่พลั้งเผลอบ้างนั้นไม่มี ถ้าคัดค้านเช่นนี้ อย่ากล่าว
ต่อหน้าแขก ฤๅในที่ประชุมชน จึงจะเป็นกิริยาอันดี ถ้าเฉภาะจ�ำเป็นต่อหน้าบุคคล ต้องใช้วาจา
กระซิบกระซาบสักหน่อย ท่านผูเ้ ป็นนายท่านก็เป็นผูด้ ี ท่านคงไม่มที ษิ ฐิในสิง่ ทีเ่ ราคัดค้านทางทีผ่ ดิ
ให้เป็นถูกนั้นเลย ท่านคงยินดีและถือเอาที่ถูกตามเราคัดค้านและทักท้วงนั้นเป็นแน่ และการที่
จะไปนัน้ ต้องรูว้ า่ การนัน้ ด่วนหรือไม่ดว่ นนัน้ ด้วย กับสงวนความลับของท่านอย่าแพร่งพรายอันควร
ที่ปกปิด แล้วตรงไปตรงมาอย่าแชเชือน
เมือ่ ได้ความได้การมาอย่างไร ต้องรีบน�ำความร�ำ่ เรียนโดยเร็ว อย่าเพิกเฉยเลยละไว้ ให้ทา่ น
ต้องเรียกต้องถามก่อนจึงจะเรียนเป็นอันไม่ควร แม้ถ้าเป็นการด่วนส�ำคัญ ถ้าหากว่าท่านอยู่ใน    
ที่ ๆ เราเข้าไม่ถงึ เราต้องขวนขวายหาช่องโอกาสอันใดอันหนึง่ ซึง่ จดหมายย่อ ๆ พอท่านรูค้ วาม
ฤๅสัง่ กับผูใ้ ดทีส่ มควรเข้าไปเรียน แต่เพียงให้รวู้ า่ เราไปกลับมาแล้วก็ได้ และทีท่ า่ นใช้เราไปหาท่าน
ผูใ้ ดด้วยธุระอันใดก็ดี เราไปถึงแล้วต้องใช้กริ ยิ าวาจาโดยเรียบร้อยอันสุภาพ อย่าหยาบคายก้าวร้าว
ด้วยผลของการแห่งส�ำเร็จนั้น ย่อมจะส�ำเร็จกับท่านผู้ดีด้วยความสุภาพ ไม่ใช่ส�ำเร็จด้วยความ
ขูเ่ ข็ญและกรรโชก เมือ่ เราไปได้การงานของนายส�ำเร็จมาโดยดีแล้ว เราก็มคี วามชอบต่อนาย และ
ได้ความชมเชยต่อท่านข้างโน้นอีกว่า บ่าวเขาดีมอี ธั ยาศรัยและกิรยิ าเรียบร้อย ดีทงั้ สองฝ่าย นาย
ก็ได้หน้าได้ตาด้วย
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เรื่องท�ำความเข้าใจให้ตรงกันนี้เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก หลวงพ่อเจอปัญหานี้บ่อย ๆ คือใช้ให้
ไปท�ำงานอย่างหนึ่ง เด็กไปท�ำอีกอย่างหนึ่ง บอกให้ไปท�ำอย่างนี้ ๆ ถามด้วยเข้าใจไหม เข้าใจ
ตกเย็นมาดูงานกลายเป็นไปท�ำอีกอย่างหนึ่ง ต้องเรียกมาเอ็ดมาว่ากัน
ความจริงโบราณท่านมีวธิ แี ก้ในเรือ่ งนีค้ อื ถ้าหากผิดพลาดเข้าใจไม่ถกู บ่อย ๆ เข้า เมือ่ สัง่ งาน
เสร็จ ท่านจะย้อนถามไปว่า ที่สั่งไปเข้าใจว่าอย่างไร ให้ทวนค�ำสั่ง ถ้าบอกไม่ถูกก็โดนเขกหัว
ตรงนั้นเลย แต่การท�ำอย่างนี้ท�ำได้กับเด็ก ๆ เท่านั้น กับผู้ใหญ่ด้วยกันท�ำไม่ได้เดี๋ยวจะเคืองกัน
เพราะฉะนั้น เวลารับค�ำสั่งอะไรก็ให้สอบสวนทวนความกันให้ดี ให้มั่นใจเสียก่อน สมัย
หลวงพ่อเป็นเด็กก็เคยพลาดมาแล้ว ท�ำให้ระมัดระวังเรือ่ งนีม้ าก เมือ่ ตอนเรียนอยูช่ นั้ ประถม ตอนเช้า
คุณครูวานให้ไปสั่งกาแฟมาให้ เราเองเป็นเด็กก็ไม่รู้จักสังเกตเรื่องเวล�่ำเวลา พอไปถึงร้านก็บอกว่า
เอากาแฟมาแก้วหนึ่ง เขาบอกว่าน่าจะสั่งอะไรเย็น ๆ ก็บอกเอากาแฟเย็นก็แล้วกัน พอครูเห็นเข้า
ก็สา่ ยหน้า เพราะยังเช้าอยู่ อากาศเย็น แต่ท่านก็ต้องทนดื่มไป เพราะซื้อมาให้แล้ว
ความที่เป็นเด็ก ท�ำอะไรผิดพลาดเรื่อย ๆ เพราะไม่เข้าใจ และสังเกตอะไรไม่เป็น อีกคราว
หนึ่ง ตอนเที่ยง ๆ คุณครูคนเดิมใช้ให้ไปซื้อกาแฟอีก เราก็ไม่ได้สนใจไต่ถามก่อน รีบวิ่งไปที่
ร้านกาแฟ คิดว่าเมื่อคราวที่แล้วเอากาแฟเย็นไปให้ดูท่าท่านไม่ถูกใจ คราวนี้เลยสั่งกาแฟร้อน
พอเอาไปให้ ท่านถอนใจเฮือกเลย บ่นว่าร้อนจะตาย เอากาแฟร้อนมาให้ ผิดอีกแล้ว
ความผิดพลาดแบบนี้ เดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็เจอเข้ากับตัวเองบ่อย พอฉันเช้าเสร็จออกจากหอฉัน
ไปดูแลรอบ ๆ วัด กลับมาถึงที่ท�ำงาน ถ้าเป็นเด็กคนเก่าเขาก็เอาผ้าร้อนมาให้ เพราะเห็นว่ายังเช้า
อยู่ แต่ถ้าเป็นเด็กคนใหม่ เขาก็หวังดีนะ เห็นเดินตระเวนมารอบวัดคงจะร้อน ก็เอาผ้าเย็นเจี๊ยบมา
ให้ ท�ำอย่างไรได้ในเมือ่ เขาเอามาให้แล้ว ก็ตอ้ งใช้ แต่พอเช็ดเข้าเท่านัน้ จามฟิด ๆ เลย หวัดเล่นงาน
เข้าให้แล้ว ก็ได้แต่นึกว่า เราท�ำไว้อย่างไร ก็มาได้กับเราอย่างนั้น
เพราะฉะนั้น ก็ขอฝากเอาไว้ว่า แค่กาแฟยังมีร้อน มีเย็น ผ้าก็ยังมีร้อน มีเย็น ถ้าเรารับค�ำสั่ง
อะไรมาละก็ ช่วยสังเกตสังกา และถามให้แน่ ๆ เสียก่อน อย่าอวดฉลาดว่าเข้าใจไปหมด
ยังมีอกี เรือ่ งหนึง่ นอกจากทบทวนค�ำสัง่ ให้ชดั ๆ แล้ว เวลาผูบ้ งั คับบัญชาสัง่ งานผิด ถ้ามัน่ ใจ
ว่าท่านผิดพลาดแน่แล้ว ขืนปล่อยไปท่านต้องเสียหายแน่ อย่างไรเสียก็ต้องเตือนกัน ไม่ใช่เห็นว่า
ผิดแล้วก็ปล่อยไปเลยตามเลย เราเป็นลูกน้องท่าน ถ้าท่านเสีย เราก็จะต้องพลอยเสียไปด้วย ถ้า
กิจการของท่านมีอันต้องล้มไป เราก็คงต้องล้มตาม จะยิ่งยุ่งกันใหญ่ แต่การจะเตือนผู้ใหญ่นั้น
มีข้อแม้อยู่ว่า ถ้าพูดโพล่งเตือนท่านต่อหน้าชุมชน ก็จะกลายเป็นการฉีกหน้า อาจจะกลายเป็น
ท�ำคุณบูชาโทษ อาจถูกสั่งย้ายภายใน ๒๔ ชั่วโมงได้ การเตือนท่านไม่ให้ท่านเสียหน้ามีอยู่หลายวิธี
เช่น อาจกระซิบกระซาบให้รู้กันเพียงสองคน หรือเขียนหนังสือลอบส่งให้ท่านอ่าน ซึ่งท่านจะเข้าใจ
ได้เอง หรือถ้าเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า งานเร่งด่วน จะกระซิบกระซาบก็ไม่ถนัด จะเขียนหนังสือ
ส่งให้ โอกาสก็ไม่อ�ำนวย ก็อาจใช้วิธีพูดขัดจังหวะแบบนุ่ม ๆ โดยเรียนท่านว่า “เดี๋ยวครับท่าน
เรือ่ งอย่างนีเ้ มือ่ คราวทีแ่ ล้ว ท่านสัง่ ให้ทำ� แบบนัน้ ๆ คราวนีม้ อี ะไรผิดพลาดจากคราวทีแ่ ล้วหรือครับ
จึงท�ำไม่เหมือนคราวที่แล้ว” เราพูดเพียงเท่านี้ ท่านก็จะฉุกคิดได้ทันที โดยไม่คิดว่าโดนฉีกหน้า
บางทีแม้ของเดิมท่านไม่เคยท�ำมา เราเองท�ำเอาไว้ ถ้าดีก็อ้างไปได้เหมือนกัน ไม่เสียหาย
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สิ่งเหล่านี้ขอให้ระวังให้ดี โดยเฉพาะคนไทย เรื่องเสียหน้านั้นกลัวกันนัก เสียเงินเสียทอง
ไม่ว่า อย่าให้ต้องเสียหน้าเลย อย่าว่าแต่คนอื่นคนไกล แม้สามีภรรยากัน ภรรยาจะไปเตือนสามี
ก็ยากนัก ถ้าไม่ดจู งั หวะเดีย๋ วเกิดเรือ่ ง ยอมรับไม่ได้ขนึ้ มาเสียแล้ว เพราะรูส้ กึ เสียเหลีย่ มว่า “ถูกข่ม”
ยังมีอีกกรณี เรื่องรับค�ำสั่งมาหลายงาน ก่อนท�ำต้องเช็กดูด้วยว่างานไหนด่วน ไม่ด่วน
จัดล�ำดับก่อนหลังของงานให้ดี เพราะถ้าเราไปอยู่กับผู้บังคับบัญชาที่ขยัน ๆ ท�ำงานเก่งละก็
ดูเหมือนว่างานทุกอย่างทีส่ งั่ มาเป็นงานด่วนไปหมด แต่วา่ เนือ่ งจากเรามีเวลาจ�ำกัดเพียง ๒๔ ชัว่ โมง
เท่านั้น เราท�ำทุกอย่างไม่เสร็จแน่ อย่างนี้ก็ต้องหาวิธีเช็กกับท่านว่า งานที่เราท�ำค้างอยู่ในมือ
กับงานที่สั่งให้ไปท�ำใหม่ อันไหนจะด่วนกว่ากัน แล้วจึงท�ำอันนั้นให้เสร็จก่อนเป็นเรื่อง ๆ ไป
อีกอย่างหนึ่งที่ควรท�ำคือ รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ การรายงานความคืบหน้านี้
พวกเราบางคนยังไม่เคยฝึก พอรับงานมาแล้วก็เก็บเงียบ ท�ำได้หรือไม่ได้ไม่บอกกันเลย ไม่มีใคร
ทราบว่าท�ำอะไรถึงไหนแล้ว ขอให้เพาะนิสัยใหม่ เมื่อรับงานจากผู้ใหญ่แล้ว ภายในวันสองวันต้อง
รายงานให้ทา่ นทราบว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ติดขัดอะไรบ้าง หรือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่อย่างนัน้
เจ้านายรอเงกเลย พอไปถามเข้า ที่ไหนได้! เสร็จตั้งนานแล้ว แต่เก็บง�ำเอาไว้เฉย ๆ นี่ถ้าปลวกขึ้น
เพราะเก็บเอาไว้นานเกินไป ก็จะต้องท�ำใหม่ เสียเวลาเปล่า ๆ เพราะฉะนั้นรับงานอะไรไว้ เมื่อถึง
เวลาต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
แต่บางครัง้ การรายงานก็ตอ้ งยอมรับว่ามีอปุ สรรคอยูเ่ หมือนกัน เช่น หน้าห้องของผูใ้ หญ่กนั ท่า
จนเราเข้าไม่ถงึ ตัวนาย หรือท่านก�ำลังติดพันงานอืน่ อยู่ แต่งานทีท่ า่ นใช้ให้เราท�ำอยูน่ กี้ เ็ ป็นงานด่วน
อย่างนี้ก็ต้องหาทางรายงานให้ได้ ใช้วิธีตั้งแต่เขียนจดหมายหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ก็ได้
หลวงพ่อเองก็ปฏิบัติอย่างนี้กับหลวงพ่อธัมมชโย เมื่อมีงานด่วนจะต้องเรียนท่าน แต่ขณะนั้นท่าน
ก�ำลังรับแขกอยู่ จะเดินเข้าไปในวงสนทนาก็ไม่งาม จะเขียนจดหมายฝากเข้าไป ก็อาจท�ำให้แขก
รู้สึกว่ามีอะไรลึกลับ หรือเขาจะมองท่านไปในแง่ที่ไม่ดีได้ หลวงพ่อก็เลยใช้วิธีเดินเลยไปสักหน่อย
แล้วโทรศัพท์หาท่าน ประเดีย๋ วเด็กก็วงิ่ ไปกราบเรียนว่ามีโทรศัพท์ ท่านก็ได้โอกาสขอตัวแขกออกมา
รับโทรศัพท์ พูดจากันได้โดยไม่ต้องเสียมารยาท
การท�ำงานบางอย่าง นายอาจใช้เราไปเป็นตัวแทนท่านในบางเรื่อง กรณีนี้ขอให้วางตัวให้ดี
ให้สภุ าพเรียบร้อยเหมาะกับกาลเทศะ เพราะว่าถ้ามีอะไรเสียหาย ก็ยอ่ มเสียไปถึงนายด้วย ในท�ำนอง
เดียวกันถ้าเขาชม นายก็จะได้รับค�ำชมด้วยว่าอบรมลูกน้องมาดี แล้วก็เลยคิดไปว่านายของคนนี้
ก็คงเป็นคนดี น่าจะท�ำธุรกิจการงานด้วยได้..
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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หลวงพ่อตอบปัญหา
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ปกติดวงตาของมนุษย์มักมองออกไปนอกตัว ท�ำให้เห็น    
การกระท� ำ ที่ ไ ม่ ดี ข องตั ว เองได้ ย าก มี ห ลั ก ธรรมใด
ท�ำให้เรารู้จักตนเองมากขึ้นบ้าง

?

ANSWER

คำ�ตอบ

QA

มีพระสูตรหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเรื่อง “ธรรมที่ภิกษุควรพิจารณาเนือง ๆ”  
จุดประสงค์กเ็ พือ่ ให้รจู้ กั ตนเองอย่างชัดเจน เมือ่ รูจ้ กั ตนเองชัดเจนแล้ว ก็จะรูจ้ กั มนุษย์ทงั้ โลกชัดเจน
จะท�ำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนได้ และจะสามารถเป็นที่พึ่งให้ชาวโลกได้
ธรรมทีภ่ กิ ษุควรพิจารณาเนือง ๆ นี้ แม้ชาวโลกและสาธุชนทัง้ หลายก็ควรพิจารณาอยูเ่ นือง ๆ
เพื่อให้รู้จักตนเองได้ชัดเจน และแก้ไขข้อบกพร่องของตนได้ เป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองได้ เพราะตน
ย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน
ธรรมะนีอ้ ยูใ่ นพระสูตรชือ่ “สรีรฏั ฐธัมมสูตร” หมายถึง ธรรมประจ�ำสรีระ ๑๐ ประการ เรียก
ให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า “ธรรมชาติประจ�ำกาย ๑๐ ประการ”
ธรรมชาติประจ�ำกาย ๑๐ ประการนี้ เราจะต้องน�ำมาใคร่ครวญ พินจิ พิจารณาเนือง ๆ เพราะ
จะท�ำให้เรามีความละเอียด ช่างสังเกต เกิดปัญญาลุ่มลึก แล้วจะน�ำไปสู่การพัฒนาให้เป็นนิสัย
ใจคอของเราต่อไป
ประการที่ ๑.-๒. มองตนเองจากความหนาว-ความร้อนในร่างกาย
ธรรมชาติประจ�ำกาย ๒ ประการแรกนี้ ความหนาว-ความร้อนที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดา
ไม่นำ� มาพูดกัน แต่ทหี่ มายถึงนีค้ อื เมือ่ ความหนาวราวไข้ขนึ้ เกิดในตัวท่ามกลางแดดร้อนระอุ หรือ
เกิดความรุ่มร้อนในตัวท่ามกลางอากาศหนาวเย็น นั่นหมายถึงอะไร ถ้าถามแพทย์ก็อาจจะได้      
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ค�ำตอบระดับหนึ่งว่า คืออาการที่เซลล์ในร่างกายตายลง ในยามปกติเซลล์ในร่างกายตายนาทีละ        
๓๐๐ ล้านเซลล์ ถ้าเซลล์ตายลงไปเรื่อย ๆ ไม่มีการแก้ไข ร่างกายก็จะถึงแก่ความตายได้
แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมองได้ลกึ กว่านัน้ ด้วยการตรัสรูข้ องพระองค์ พระองค์ทรงมอง
ลึกไปถึงว่า ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะธาตุทง้ั ๔ ได้แก่ ธาตุดนิ ธาตุนำ �้ ธาตุลม ธาตุไฟ ทีป่ ระกอบเป็นกายนัน้
เป็นธาตุไม่บริสุทธิ์ ธรรมชาติของสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ ย่อมมีความเสื่อมไป
เป็นธรรมดา ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิต ในที่สุดก็ต้องตาย ถ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ต้องแตกสลาย
ความหนาว ความร้อน เป็นสัญญาณเตือนว่า ธาตุ ๔ ในตัวไม่บริสุทธิ์ ตรงนี้ให้ข้อคิดว่า  
ถ้าธาตุใครไม่บริสุทธิ์มาก เซลล์ก็คงตายมาก ถ้าธาตุไม่บริสุทธิ์น้อย เซลล์ในกายคงตายน้อย เรา
จึงเห็นมนุษย์แข็งแรงไม่เท่ากัน
ประการที่ ๓.-๔. มองตนเองจากความหิว-ความกระหาย
มนุษย์โดยทั่วไปเมื่อรู้สึกหิวก็กิน รู้สึกกระหายก็ดื่ม แล้วก็ปล่อยผ่านเลยตามเลย ถ้าถาม
แพทย์ก็อาจจะมองได้ว่า อาการหิวแสดงว่า ร่างกายขาดพลังงาน จึงต้องกินเข้าไป เพื่อให้ร่างกาย
มีพลังงานมาชดเชย จะได้เคลื่อนไหว ท�ำงานได้ ส่วนหนึ่งก็จะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ส่วนหนึ่ง
เกิดเป็นพลังงาน อีกส่วนหนึ่งเอาไปสร้างความเจริญเติบโต
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมองลึกไปกว่านั้นว่า ธาตุ ๔ แตกสลายไป ต้องหาธาตุ ๔ จาก
ภายนอกเข้ามาเติมเพื่อชดเชย การที่เราหายใจก็เพื่อเติมธาตุลม กินเพื่อเติมธาตุดิน ดื่มเพื่อเติม
ธาตุน�้ำ นุ่งห่มเสื้อผ้าเพื่อเติมธาตุไฟ แต่ธาตุ ๔ ที่น�ำเข้ามาจากภายนอกนั้นก็เป็นธาตุที่ไม่บริสุทธิ์
แตกสลายได้ ธรรมชาติจึงบังคับให้เราต้องหาธาตุ ๔ จากภายนอกมาเติมตลอดชีวิต
ส�ำหรับธาตุลมนั้นมีอยู่ในอากาศ ธาตุไฟก็ไม่ยากแก่การหา เพราะมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม    
อยูแ่ ล้ว ทีเ่ ป็นภาระหนักก็คอื ความหิวกับความกระหาย ทีจ่ ำ� เป็นต้องหาธาตุดนิ และธาตุนำ�้ มาเติม
ประการที่ ๕.-๖. มองตนเองจากความปวดอุจจาระ-ความปวดปัสสาวะ
อุจจาระและปัสสาวะ คือ กากของธาตุ ๔ ไม่บริสุทธิ์ที่ถูกท�ำลายออกมา หรือที่ใช้ไม่หมด
อาการนี้คือความทุกข์ของร่างกายที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ แต่มนุษย์ทั่วไปมักมองข้าม ไม่เฉลียวใจว่า
นี่คือทุกข์
ประการที่ ๗.-๘. มองตนเองจากความส�ำรวมกาย-ความส�ำรวมวาจา
มนุษย์ทวั่ ไปเมือ่ อยูร่ ว่ มกัน ท�ำมาหากินด้วยกัน เดีย๋ วก็รกั กัน เดีย๋ วก็เกลียดกัน อาการเหล่านี้
เป็นการท�ำให้เซลล์ในร่างกายลดลง แต่ถ้าส�ำรวมกายและส�ำรวมวาจาจะท�ำให้อัตราการตายของ
เซลล์ในร่างกายลดลง
ส�ำรวมกาย คือ การไม่ฆา่ ไม่ลกั ไม่ประพฤติผดิ ในกาม อาการส�ำรวมทัง้ หมดจะท�ำให้เซลล์
ตายน้อยลง อาการเหล่านี้อยู่ในศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๗๗
ศีลช่วยทั้งกลั่นทั้งกรองธาตุ ๔ เครื่องกรองน�ำ้ สามารถกรองฝุ่นผงที่แขวนลอยในน�ำ้ ออกได้
ฉันใด ศีลก็สามารถกรองกิเลสหยาบออกไปได้ฉันนั้น เหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้รักษา
ศีล ให้ตั้งใจรักษาศีลทั้งวันทั้งคืน เพื่อท�ำให้ธาตุในตัวบริสุทธิ์ขึ้น
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ประการที่ ๙. มองตนเองจากความส�ำรวมในอาชีพ
การประกอบอาชีพมีที่มาจากการหาธาตุ ๔ จากภายนอกมาเติมร่างกาย การเติมธาตุ ๔
ของมนุษย์นั้นมีความสลับซับซ้อน เมื่อจะเติมธาตุ ๔ ปรากฏว่าต้องไปหาปัจจัย ๔ มา และการ
ไปหาปัจจัย ๔ ต้องไปท�ำงานจึงจะได้เงินมา จากนั้นจึงน�ำเงินหรือทรัพย์ใด ๆ มาแลกเปลี่ยนเป็น
ปัจจัย ๔ แล้วรับเข้าไปกลายเป็นธาตุ ๔ ในกาย
เส้นทางจากการท�ำมาหากินจนได้เติมธาตุ ๔ เป็นเส้นทางที่ยาวอย่างนี้ จนมนุษย์                
ไม่เฉลียวใจเลยว่า อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของการท�ำงาน ถ้ามีใครถามว่าท�ำงานไปเพื่ออะไร
ทั่วไปคงตอบกันว่าเพื่อเงิน เพื่อท�ำมาหาเลี้ยงชีพ แต่ยากที่จะมองทะลุไปถึงการเติมธาตุ ๔ เนื่อง
มาจากความไม่บริสุทธิ์ของธาตุ ๔ ที่เป็นองค์ประกอบของกาย
อันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นมากในขั้นตอนประกอบอาชีพนี้เอง การประกอบอาชีพเป็น
การถูกบังคับให้ทำ� กรรมโดยปริยาย ในการประกอบอาชีพนั้นต่างคนต่างท�ำงาน แต่งานเป็นกรรม
แล้วกรรมมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ท�ำดีได้ผลเป็นสุข ท�ำชั่วได้ผลเป็นทุกข์ และกฎแห่งกรรมมีผล
ตามติดยาวนานข้ามชาติ
ถ้าส�ำรวมดี ท�ำกรรมดี ธาตุ ๔ ในตัวก็จะสะอาด เซลล์ตายน้อยลง เป็นสุข สุขภาพกายดี
สุขภาพจิตดี อายุยืน นิสัยก็ดี แล้วยังได้บุญ ได้มิตร เจริญทั้งชาตินี้ ชาติหน้า และชาติต่อ ๆ ไป
แต่ถ้าไม่ส�ำรวม ธาตุ ๔ ก็สกปรก เซลล์ตายมาก เป็นทุกข์มาก สุขภาพกายเสื่อม สุขภาพจิตเสื่อม
อายุสนั้ นิสยั เสีย ได้บาป ได้ศตั รู เสือ่ มทัง้ ชาตินี้ ชาติหน้า และชาติตอ่ ๆ ไป ความจริงนีน้ ำ� ไปสู่
ธรรมชาติประจ�ำกายประการต่อไป คือ
ประการที่ ๑๐. มองตนเองจากธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งภพ เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่
การประกอบอาชีพเป็นเพียงเรื่องของการหาธาตุ ๔ มาเท่านั้น แต่ผลจากการหายังมีอีก
ท�ำให้ไปถึงนรกได้ ไปถึงสวรรค์ได้ เพราะทั้งการหา การเก็บ การใช้ ล้วนต้องสร้างกรรมทั้งสิ้น
เมื่อสร้างกรรมก็มีผล ผลทั้งชาตินี้ ชาติหน้า และชาติต่อ ๆ ไป
สิ่งเหล่านี้กลายเป็นบาปติดตัว เป็นบุญติดตัว กลายเป็นนิสัยดี นิสัยชั่วติดตัวไป ของใครก็
ของคนนั้น ซึ่งถ้าใครท�ำพลาดเป็นบาปติดตัว มีทุกข์ติดตัวมาก นิสัยเลว ๆ ติดมามาก ก็แก้ไข
ยาก แต่ถึงอย่างไรก็ต้องแก้ ถ้าใครแก้ถูกทางเพราะว่าได้พ่อแม่ดี ครูบาอาจารย์ดี คนนั้นก็รอดตัว
ท�ำไม ธาตุ ๔ ในตัว จึงไม่บริสุทธิ์?
เหตุตั้งต้นเกิดที่ใจของเราถูกกิเลสซึ่งเป็นธาตุสกปรกเข้าไปบีบคั้น ท�ำให้ใจทุรนทุราย เมื่อ
ใจทุรนทุรายจึงคิดร้าย ๆ เช่น คิดโลภ อยากได้สิ่งของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบ ในทางที่ผิด   
คิดโกรธ ล้างผลาญท�ำลายสิ่งของของคนอื่น แม้สิ่งของของตนด้วย แล้วก็คิดหลง เช่น หลงอิจฉา
ตาร้อน เป็นต้น พอคิดผิด ๆ เลยพูดผิด พอพูดผิดเลยส่งผลให้ท�ำผิด ๆ แล้วก็เกิดบาปกรรม
วิธีแก้มีวิธีเดียว คือ ต้องก�ำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไป กิเลสอยู่ที่ไหน ก็อยู่ในใจ เพราะฉะนั้นจะ
ก�ำจัดกิเลส ก็ต้องเห็นใจ เห็นกิเลสให้ได้ จึงก�ำจัดได้ จะเห็นใจ เห็นกิเลสได้ ต้องท�ำภาวนาให้มาก
ขณะเดียวกันก็สำ� รวมกาย วาจา ด้วยการรักษาศีลไปด้วย
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องนี้ เพื่อให้ชาวโลกได้ทราบความจริงเกี่ยวกับสรีระ แล้ว
จะได้หาทางเจาะไปถึงต้นเหตุวา่ ถ้าจะไม่ให้เดือดร้อนด้วยทุกข์อย่างนีอ้ กี ต่อไป ต้องไปปราบกิเลส
ซึ่งเป็นต้นเหตุให้ได้ ถ้าปราบกิเลสไม่ได้ ทุกข์เหล่านี้ก็แก้ไม่ได้
มนุษย์ทุกคนมีทุกข์ประจ�ำสรีระทั้ง ๑๐ ประการนี้เหมือนกัน หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี้คือ           
ความเสมอภาค ต่างกันที่ใครจะสามารถกลั่นธาตุในตัวได้บริสุทธิ์ขึ้นไป
เมื่อเราน�ำธรรมชาติประจ�ำกายทั้ง ๑๐ ประการนี้ มาพิจารณาใคร่ครวญบ่อย ๆ และสังเกต
อาการที่เกิดขึ้นในตัว ไม่ว่าความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ
ปวดปัสสาวะ ก็จะเตือนตัวเองได้ว่า
๑) ธาตุ ๔ ในกายไม่บริสุทธิ์ เรามีหน้าที่ต้องแก้ไขตัวเอง กลั่นธาตุในตัวให้บริสุทธิ์ ด้วยการ
รักษาศีล ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาให้ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป เมือ่ ใจเราอิม่ อยูใ่ นบุญอย่างนี้ ถึงธรรมะภายใน
ตัวเราจะยังไม่ชัด แต่ว่าเราสามารถปิดหนทางสู่นรกและเปิดหนทางสู่สวรรค์ให้ตนเองได้
๒) มนุษย์ทั่วไปมักมีเวลาท�ำภาวนาน้อย เพราะต้องท�ำงานหาเลี้ยงชีพตน ครอบครัว ถ้าจะ
ให้มีเวลาท�ำภาวนามาก จะได้ปราบกิเลสง่าย มีทางเดียวคือ “ออกบวช” ซึ่งเป็นโอกาสที่จะน�ำ
ความรู้ไปเปลี่ยนเป็นนิสัย เป็นคุณธรรมประจ�ำใจ ด้วยสามารถท�ำกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน          
ที่เกื้อหนุน เมื่อท�ำช�ำนาญแล้ว ก็กลายเป็นปกติเหมือนกับลมหายใจเข้าออกของเรา
๓) ชีวิตของพระภิกษุ ขอบิณฑบาตอาหารจากชาวบ้านไปมื้อ ๆ หนึ่ง การบิณฑบาตนั้น    
ไม่ได้ไปรบกวนใคร ข้าวแต่ละค�ำ  น�้ำแต่ละอึก นมแต่ละอึก ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ได้มาแล้ว
พลังงานที่เกิดขึ้นในตัวก็เอาไปใช้ในการท�ำความเข้าใจถูกในธรรมชาติของสรีระ แล้วจะได้ไม่
หลงใหลในธรรมชาติ จะได้ตั้งใจละชั่ว ท�ำดี กลั่นกาย วาจา ใจให้ใส กลั่นธาตุในตัวให้บริสุทธิ์
เมื่อเห็นความบริสุทธิ์ในตัว และเห็นความสามารถที่จะช่วยชาวโลกให้บริสุทธิ์ตามมา พระภิกษุ
ท่านก็มีชีวิตอยู่ด้วยความสุข ตายแล้วก็มั่นใจว่าไปสวรรค์ ไม่ตกนรก เปิดหนทางพระนิพพานให้
แก่ตนได้ส�ำเร็จ
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือ วิธีดูตนเองให้ชัดเจนด้วยการ “มองเข้าไปในตน” นั่นเอง..
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

ฟุตบอลโลก
เมื่อถึงเทศกาลฟุตบอลโลก สิ่งที่ตามมาคือ
การพนันรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
เพราะอะไร?
ย้อนไปเมื่อ ๒๐ - ๓๐ ปีก่อน ตอนนั้น
ฟุตบอลโลกก็ดังเหมือนกัน แต่เรื่องการพนัน
แทบไม่มีเลย อย่างมากก็แค่ตามดูว่าใครชนะ
เท่ า นั้ น ไม่ ค่ อ ยเห็ น เยาวชนเล่ น การพนั น
แทงบอล แต่เดีย๋ วนีม้ เี ยอะ ซึง่ จำ�เป็นต้องแก้ไข
อย่างจริงจัง มิฉะนัน้ จะเกิดผลเสียหายมากมาย
ที่เคยทราบมาสมัยก่อนมีโต๊ะรับพนันบอลอยู่ในต่างประเทศ ประเทศเราอาจจะมีคนเล่น
อยู่บ้าง แต่ก็เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ ในหมู่เยาวชนเพิ่งจะมียุคหลังนี้ ซึ่งเป็นตัวชี้ว่า ฟุตบอลโลกไม่จำ� เป็น
ต้องคู่กับการพนัน ไม่มีการพนันก็เชียร์ฟุตบอลสนุกได้
กลุ่มเยาวชนน่าเป็นห่วงมากที่สุดเพราะจูงใจง่าย เราควรแก้ไขหรือป้องกันอย่างไร?
ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบต้องช่วยกันอย่างจริงจัง เพราะการขอร้องให้เด็กเลิกเล่นการพนันไม่คอ่ ย
ได้ผล เราควรมีการรณรงค์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยกันท�ำ
อย่างจริงจัง เช่น ท�ำเป็นละครที่มาจากชีวิตจริง ผลิตโดยทีมงานมืออาชีพ โดยรัฐบาลยอมทุ่มทุน
ให้ อาจจะเจาะลึกชีวิตของเยาวชนที่เผลอไปเล่นการพนันว่ามีแรงจูงใจอะไร เล่นพนันแล้วชีวิต
เขาล่มสลายอย่างไร มีการหยุดเรียนหรือเลิกเรียนไปเลยหรือเปล่า มีหนี้สินมากมายขนาดไหน
หรือบางคนจะฆ่าตัวตายแล้วรอดมาอย่างหวุดหวิดได้อย่างไร เพราะถ้าแค่พูดเฉย ๆ ว่า การพนัน
เป็นโทษ ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไร แต่ถ้าท�ำให้เห็นภาพที่ชัดเจน อย่างนี้ผลกระทบจะแรงกว่า หรือ
สร้างค่านิยมให้เห็นว่า ใครเล่นพนันฟุตบอล คนนั้นเชยสุด ๆ ไม่น่าเชื่อถือ น่ารังเกียจ และมี
ภาพลักษณ์ที่ไม่ฉลาด ซึ่งเป็นเรื่องจริง เพราะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการพนันทุกชนิด
สุดท้ายเจ้ามือได้ก�ำไรตลอด ฉะนั้นคนที่เล่นการพนันคือคนที่ไม่ฉลาด เพราะว่าเป็นการลงทุน
ที่ขาดทุนแน่นอน
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ถ้าเราน�ำเสนอภาพลักษณ์นี้ออกมา เด็ก ๆ จะไม่มีใครอยากเป็นแบบนี้ เพราะเยาวชนจะ
ห่วงเรื่องภาพลักษณ์มาก แต่ถ้าเขารู้สึกว่าเพื่อนที่เล่นพนันฟุตบอลโก้ หากไม่เล่นบ้างเดี๋ยวคุยกัน
ไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวตกกระแส แบบนี้เขาจะเล่นตาม รัฐบาลต้องท�ำเป็นระบบและยอมทุ่มทุนให้ เพราะ
คุ้มค่ามหาศาล เงินหมุนเวียนในวงการพนันเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน ถ้ารัฐบาลทุ่มเงินและรณรงค์
อย่างต่อเนื่อง ท�ำจริงจังโดยให้มืออาชีพมาวางแผนอย่างเป็นระบบ ท�ำหลาย ๆ รูปแบบ เจาะไป
ตามโรงเรียน อย่างนี้จะได้ผล และได้ผลแบบยั่งยืนด้วย
จะแก้ทัศนะอยากรวยจากการพนันอย่างไรดี?
คนที่เล่นการพนันเวลาชนะก็มักจะคุยว่า รวยมาจากการพนัน ซึ่งที่จริงแล้วเป็นส่วนน้อย
แต่เมือ่ เด็กรับข้อมูลมาก็อยากจะลุน้ เผือ่ รวยกับเขาบ้าง ส่วนคนทีเ่ สียพนันก็เงียบ เราไม่ควรปล่อย
ให้คนส่วนน้อยเป็นกระแสมาครอบง�ำคนส่วนใหญ่ ควรเอาความจริงมาน�ำเสนอว่า คนส่วนใหญ่
เดือดร้อนเพราะพนันฟุตบอล คนส่วนน้อยที่บอกว่าดีนั้นก็เป็นการดีแค่ชั่วคราว
นักพนันบางคนตอนนี้บอกดวงดี เล่นได้ แต่อีกครึ่งปี หนึ่งปี เจ๊งหมด แม้แต่เจ้ามือก็ยังแย่
เพราะทรัพย์ใดที่ได้มาด้วยความไม่ถูกต้องจะมีวิบัติติดมาด้วย สักวันหนึ่งจะหมดทั้งทรัพย์สิน
เงินทอง หมดทั้งครอบครัว หมดทั้งความสุขในชีวิต เราต้องเอาความจริงนี้มาตีแผ่ในหลากหลาย
รูปแบบ หลายแง่มุม ให้เกิดภาพอยู่ในใจเด็ก ๆ ว่า การพนันเป็นของร้อน เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ
ใครไปยุ่งเกี่ยวจะเสียคน ถ้าอย่างนี้แล้วเด็กจะห่างจากการพนัน
ลักษณะของการพนันนั้น ถ้าไม่ไปเล่น ไม่ไปเกี่ยวข้องจะไม่มีปัญหา แต่พอไปเล่นแล้วจะเริ่ม
มีลุ้น เพราะธรรมชาติของมนุษย์อยากจะเอาชนะอยู่แล้ว แต่ชัยชนะในชีวิตจริงต้องใช้เวลา
นาน บางที ๑๐ ปี ๒๐ ปี ถึงจะชนะ และต้องลงแรงทำ�งานซึ่งไม่ทันใจ แต่เล่นพนันฟุตบอล ๒
ชั่วโมง รู้ผลเลยว่าชนะหรือแพ้ ทันอกทันใจดี และถ้าได้แล้วก็อยากจะได้อีก พอเล่นเสียก็อยากจะ
แก้ตัว อยากจะได้คืน เขาเรียกว่าผีการพนันเข้าสิง แล้วจะถลำ�ไปเรื่อย ฉะนั้นดีที่สุดคืออย่าไปยุ่ง
ตั้งแต่ต้น ถ้าใครเผลอไปยุ่งเกี่ยวต้องหยุดทันที สิ่งใดทำ�ให้เราต้องไปยุ่งกับการพนันก็อย่าไป
เกี่ยวข้อง เช่น ที่ไหนมีโต๊ะรับพนันฟุตบอล เขากำ�ลังเล่นกันอยู่ ก็อย่าไปดู เดี๋ยวบรรยากาศพาไป
อยู่ให้ห่างจากการพนันดีที่สุด
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงโทษของการพนัน ไว้ ๖ ข้อ คือ
๑. ผู้ชนะย่อมก่อเวร คือ เมื่อเราชนะเท่ากับเราไปเอาเงินคนอื่นมา คนแพ้ก็เสียดาย เขา
ไม่อยากให้ เงินนั้นได้มาด้วยความไม่ถูกต้อง ฉะนั้นทรัพย์ที่ได้มาจึงมีวิบัติติดมาด้วย คนได้ทรัพย์
มาด้วยการพนัน ทรัพย์จะวิบตั ไิ ปแบบไม่นา่ เชือ่ อาจจะใช้จา่ ยสุรยุ่ สุรา่ ยแล้วก็หมดไป หรือบางครัง้
อยู่ ๆ เจอไฟไหม้ พายุพัดถล่ม ทรัพย์จะหายวับไปกับตาอย่างไม่น่าเชื่อ
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๒. ผูแ้ พ้ยอ่ มเสียดายทรัพย์ คือ ตอนไปเล่นการพนันก็คดิ ว่าจะรวย แต่ถงึ คราวแพ้กเ็ สียดาย
ว่า เราไม่น่าเล่นเลย แล้วถ้าเงินที่พนันไปยืมคนอื่นมาจะท�ำอย่างไรดี ยิ่งคิดยิ่งงง ยิ่งมึน ยิ่งคิด
ยิ่งเสียดาย บางคนกระโดดน�ำ้ ตาย ผูกคอตาย ดังที่เห็นตามข่าว
		 โบราณว่า การเล่นพนันนั้นแม้แต่พระราชายังเสียเมืองเลย คือ เริ่มต้นจากเล่นน้อย ๆ
แพ้กอ็ ยากแก้มอื สุดท้ายเอาเมืองทัง้ เมืองทีต่ นปกครองไปวางเดิมพัน จนเสียเมือง ยุคนีไ้ ม่ถงึ ขนาด
เอาเมืองไปวางเดิมพัน แต่ก็มีข่าวคนไปเล่นการพนันที่บ่อนชายแดน ตอนไปขับรถไป ขากลับ
รถก็หมด สร้อย นาฬิกา แหวน หมดเรียบ บางครั้งเอาตัวเองจ�ำน�ำไว้ ต้องบอกให้ญาติเอาเงินไป
ไถ่ตัว ถ้าญาติไม่ไปไถ่ตัวก็ออกมาไม่ได้ เขาจะเอาไปท�ำอะไรต้องยอมเขาหมด เหมือนเป็นทาส
ขายชีวิตให้เขาด้วย
๓. ทรัพย์สินย่อมหมดไป ถึงแม้จะไม่ได้ไปกู้ยืมคนอื่นมา พนันด้วยเงินที่ตนพอจะเล่นได้
แต่เงินก็จะร่อยหรอไปเรื่อย ๆ
๔. เมื่อเข้าสู่ที่ประชุม ไม่มีใครเชื่อถือค�ำพูด ลองนึกดูว่า หากในที่ประชุมกรรมการบริษัท
อะไรก็ตาม รู้ว่าคนนี้ผีการพนันเข้าสิง เล่นเช้า สาย บ่าย เย็น เวลาคนนี้พูดอะไรก็จะไม่มีคนเชื่อ
เพราะเขารู้ชัด ๆ ว่าคนนี้มีปัญหา ๒ อย่าง คือ ๑. เป็นคนโง่ จึงไปเล่นในสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดทุน
แน่ ๒. ถ้าไม่โง่ก็แสดงว่าเป็นคนที่ควบคุมใจตัวเองไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่ดีก็ยังไปท�ำ คนอย่างนี้
ไม่มใี ครเชือ่ ถือ ไม่กล้าให้เป็น CEO แค่เป็นผูถ้ อื หุน้ ก็ยงั ไม่มใี ครยอมรับ เพราะจะยักยอกเงินบริษทั
ไปเล่นการพนันหรือเปล่าก็ไม่รู้ ฉะนั้นเข้าที่ประชุมไม่มีใครเชื่อถือ หมดเครดิต
๕. เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง คล้าย ๆ ข้อ ๔ แต่จะเป็นลักษณะที่ว่าไปถึงที่ไหนก็มี
แต่คนดูถูก เพื่อนฝูงก็ไม่อยากคบหา เวลาไปไหนไม่มีความอาจหาญ เพราะมีแผลตลอด ไปท�ำสิ่ง
ที่ไม่ดีไม่ควรมา ตัวเองก็ละอายใจอยู่ในใจ
๖. หาคนแต่งงานด้วยไม่ได้ ใคร ๆ ก็ไม่อยากแต่งงานด้วย ถ้าเราเป็นพ่อแม่แล้วมีนักพนัน
มาขอลูกสาว เราอยากให้ลูกสาวแต่งงานด้วยไหม มีแต่จะให้ลูกรีบแยกตัวออกมา เพราะรู้ว่า
อนาคตลูกตกระก�ำล�ำบากแน่ โบราณว่า โจรปล้น ๑๐ ครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ ๑ ครั้ง แต่ไฟไหม้
๑๐ ครั้ง ยังไม่เท่าเล่นการพนัน ๑ ครั้ง เพราะไฟไหม้ไปแล้วยังเหลือที่ดิน แต่เล่นการพนัน
ที่ดินก็ไม่เหลือ ชีวิตก็อาจจะไม่เหลือด้วย เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครอยากแต่งงานด้วย
ฉะนัน้ เยาวชนทัง้ หลายพึงรูไ้ ว้เถิดว่า ไปเล่นการพนันเมือ่ ไร เท่ากับก้าวเข้าไปสูอ่ บายมุข คือ
ทางแห่งความเสือ่ ม ทีจ่ ะพาชีวติ เราเสือ่ ม ถ้าเป็นฝ่ายชายในอนาคตจะหาผูห้ ญิงแต่งงานด้วยไม่ได้
ถ้าเป็นผูห้ ญิงชอบเล่นการพนันก็จะเป็นผูห้ ญิงทีไ่ ม่มเี สน่หเ์ ลย ไม่มผี ชู้ ายคนไหนอยากแต่งงานด้วย
เพราะถ้าแม่บ้านแม่เรือนที่เป็นนักพนันเป็นคนถือกระเป๋าเงิน คุมเศรษฐกิจของบ้าน บ้านนี้ลูกไม่มี
อะไรกินแน่ เพราะฉะนั้นใครเล่นการพนันอยู่ถอยออกมาเถิด
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วินัยสงฆ์มีการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการพนันไว้หรือไม่ แล้วการพนันฟุตบอลแบบนี้ถือเป็น
มหรสพใช่ไหม?
ถ้าเป็นการพนันแล้วผิดแน่นอน ไม่ใช่แต่วินัยสงฆ์ วินัยของคฤหัสถ์ก็ไม่ได้ เพราะการพนัน
คืออบายมุข ถ้าไปยุ่งกับการพนันเมื่อไร ผิดทั้งสงฆ์ ผิดทั้งคฤหัสถ์ อบายมุขไม่ใช่แค่การพนัน แต่
ยังมีเรือ่ งการละเล่นเป็นนิจด้วย ถึงแม้ไม่ได้เล่นการพนัน แค่ดถู า่ ยทอดสดฟุตบอลเป็นประจ�ำ สุขภาพ
ย�ำ่ แย่ ไม่มอี ารมณ์ทำ� งาน อย่างนีก้ ไ็ ม่ถกู ถือเป็นการดูการละเล่นเป็นนิจ ซึง่ เป็นอบายมุขอย่างหนึง่
ฟุตบอลโลกช่วงพิเศษจะดูเพลิน ๆ พอประมาณ ไม่ให้เสียสุขภาพ แบบนี้ไม่มีปัญหา แต่ถ้า
ถึงขนาดเสียสุขภาพ เสียการงาน ถือว่าเข้าข่ายดูการละเล่นเป็นนิจแล้ว แสดงว่ายับยัง้ ชัง่ ใจตนเอง
ไม่ได้ เกินขีดสมควร อันนีใ้ นแง่ของกีฬา แต่ถา้ ในแง่การพนันแล้วละก็ จะเล่นแค่ครึง่ เกมหรือหนึง่ เกม
ก็ผิดหมด
ในส่วนของพระภิกษุ ถ้าหากเป็นลักษณะรู้ข่าวว่าตอนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลก อย่างนี้ได้
จะได้รู้ว่าแวดวงโลกรอบตัวเกิดอะไรขึ้น จะเทศน์สอนญาติโยมก็สามารถสอนได้ แต่ถ้าหากไปนั่งดู
เหมือนกับคฤหัสถ์ อย่างนี้ไม่ถูกไม่ควร และยิ่งถ้าเกิดไปเล่นพนันด้วย ผิดเลย เป็นอาบัติ แม้ไม่ใช่
อาบัติหนักก็ไม่ควร ญาติโยมเห็นก็ไม่งาม
การเล่นการพนันมีผลเสียต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร?
เนื่องจากเด็กยังหาเงินเองไม่ได้ ถ้าไปเล่นการพนันก็ต้องไปยืมเพื่อนบ้าง ไปขโมยของบ้าง
จะเห็นได้วา่ ทีไ่ หนมีการพนัน ทีน่ นั่ ของหายเยอะมาก นอกจากขโมยของแล้วก็อาจไปขายยาเสพติด
คือทางมาแห่งรายได้ทุกอย่างท�ำหมด และจะถล�ำลึกลงไปเรื่อย ๆ แล้วถ้าเกิดมีเด็กเล่นการพนัน
สัก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ประเทศก็แย่แล้ว
จะทำ�อย่างไรให้กระแสการทำ�ความดีตื่นตัวได้ขนาดกระแสฟุตบอลโลก?
ถ้าช่วยกันจริง ๆ ก็มีสิทธิ์ อาจเป็นการแข่งขันทางด้านคุณธรรมความดีต่าง ๆ ที่ผ่านมาเรา
ไปเน้นทางโลกมาก ทางธรรมน้อย เลยดูเหมือนว่าท�ำยาก แต่ถ้าค่อย ๆ ช่วยกันท�ำก็มีโอกาส ทาง
ธรรมจะเป็นลักษณะเหมือนไฟสุมขอน อาจไม่หวือหวาขนาดฟุตบอลโลก แต่จะอยู่ยาวนานกว่า
ฟุตบอลโลกเป็นลักษณะไฟไหม้ฟาง ฮือฮากันหนึง่ เดือนแล้วก็จางไป ๔ ปีคอ่ ยว่ากันใหม่ ทางธรรม
จะต้องสร้างกระแสแบบสม�่ำเสมอ และถ้าหากช่วยกันท�ำก็จะเกิดความคึกคักได้มากกว่านี้
เหมือนโครงการเด็กดี V-Star ซึ่งเป็นสิ่งที่ใคร ๆ คิดไม่ถึงว่า ให้เด็กมาแข่งกันท�ำความดี
จะมีเด็กมาเข้าร่วมตั้งหลายแสนคน นี้ก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งในหมู่เยาวชนเหมือนกัน ถ้าเรา
แต่ละคนที่เห็นความส�ำคัญของการท�ำความดีไม่เป็นพลังเงียบ ลุกขึ้นมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ
เราอาจจะเจอกระแสศีลธรรมฟีเวอร์ กระแสตื่นตัวเรื่องศีลธรรมในหมู่เยาวชนทั้งในประเทศไทย
และทั่วโลกในอนาคตก็เป็นได้..
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

ความอาภัพ ๑๘ ประการ

ค� ำ อธิ ษ ฐานจิ ต ในหนั ง สื อ สวดมนต์ มี
ข้อความตอนหนึ่งว่า  “ข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่
ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ขอให้ข้าพเจ้า
เป็ น เหมื อ นพระโพธิ สั ต ว์ ผู ้ เ ที่ ย งแท้ ได้ รั บ
พยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ถึงฐานะแห่ง
ความอาภัพ ๑๘ ประการ” ความอาภัพ ๑๘
ประการ หมายถึง ฐานะหรืออัตภาพที่นิยตโพธิสัตว์ (ผู้ที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า
องค์กอ่ น ๆ ว่า จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึง่
ในอนาคตแน่นอน) จะไม่ไปบังเกิด เพราะ
เป็นการเสียเวลาและเสียโอกาสในการสร้าง
บารมี การที่พระโพธิสัตว์ได้รับพยากรณ์เช่นนี้
เป็นอานิสงส์จากการบ�ำเพ็ญบารมีท่ีสั่งสมมา
นับภพนับชาติไม่ถ้วน  
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๗.

ความอาภัพทัง้ ๑๘ ประการ ประกอบด้วย
เกิดเป็นมนุษย์ที่ตาบอดแต่ก�ำเนิด
เกิดเป็นมนุษย์ที่หูหนวกแต่ก�ำเนิด
เกิดมาเป็นคนบ้า 
เกิดมาเป็นคนใบ้
เกิดมาเป็นคนแคระ ง่อยเปลี้ย
เกิดในชนชาติมิลักขประเทศ (ประเทศ
ป่าเถื่อน) ที่ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
หรือไม่ได้พบกัลยาณมิตรที่คอยให้ค�ำ
แนะน�ำ ตักเตือน
เกิดในท้องนางทาสี ไม่มีอิสระแก่ชีวิต
ไม่เป็นไทแก่ตน ต้องอยู่ในความควบคุม
ของผู้อื่น
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๘. เกิดเป็นคนนิยตมิจฉาทิฏฐิ หมายถึง
พวกที่มีความเห็นผิด ซึ่งจะท�ำให้ไม่มี
โอกาสหลุดพ้นจากวัฏสงสาร และเป็นผู้
ถูกห้ามหนทางสวรรค์และหนทางมรรค
ผล นิพพาน
๙. เกิดเป็นเพศหญิง บัณเฑาะก์ หรือกะเทย
หรือเป็นบุคคล ๒ เพศ (อุภโตพยัญชนก)
๑๐. ท�ำอนันตริยกรรม คือ กรรมหนัก ๕ อย่าง
ได้แก่ ฆ่าพ่อของตนเอง ฆ่าแม่ของ
ตนเอง ฆ่าพระอรหันต์ ท�ำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้อพระโลหิต ท�ำให้สงฆ์
แตกแยกกัน
๑๑. เป็นคนโรคเรื้อน โรคร้ายแรง
๑๒. เมื่อเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นสัตว์
ประเภทที่ มี ก ายเล็ ก กว่ า นกกระจาบ
หรือใหญ่กว่าช้าง
๑๓. เกิดในขุปปิปาสิกเปรต คือ เปรตผู้หิว
กระหาย และนิชฌามตัณหิกเปรต คือ
เปรตผู้ถูกความอยากเผาผลาญ และ
กาลกัญชิกาสูร คือ เปรตชนิดหนึ่งที่ตัว
สูงใหญ่มาก
๑๔. เกิดในอเวจีมหานรกและโลกันตนรก

๑๕. เมือ่ เกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชนั้ กามาวจร
เป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิ และเป็นเทวบุตรมาร
๑๖. เกิ ดเป็ นอสั ญ ญี พ รหม ซึ่ งเป็ นพรหม
ที่มีแต่รูปร่าง ไม่มีความรู้สึกนึกคิด หรือ
เกิดเป็นสุทธาวาสพรหม ซึง่ จะต้องบรรลุ
เป็นพระอรหันต์ในไม่ชา 
้
๑๗. เกิ ด ในอรู ป ภพ เป็ น อรู ป พรหมที่ ท� ำ
ฌานที่ไม่มีรูปมาก�ำหนดเป็นอารมณ์
มีอายุยืนยาวมาก
๑๘. เกิดในจักรวาลอื่น
ดังนัน้ การทีเ่ ราตัง้ ใจสร้างกุศลและท�ำบุญ
ต่าง ๆ แล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ไม่พบกับฐานะ
เช่นนี้ ก็จะเป็นเครื่องรับประกันอีกชั้นหนึ่งว่า 
เราจะไม่พลัดไปสู่ฐานะเหล่านั้น แต่การที่จะ
หลุดพ้นจากความอาภัพทั้ง ๑๘ ประการ ได้
อย่างแท้จริง เราจะต้องสั่งสมบุญบารมีอย่าง
เอาชี วิ ต เป็ น เดิ ม พั น นั บ ภพนั บ ชาติ ไ ม่ ถ ้ ว น
ด�ำเนินรอยตามเหล่าพระบรมโพธิสตั ว์ทงั้ หลาย
จนกว่ า จะมี โ อกาสบรรลุ ธ รรม ไม่ ต ้ อ ง
เวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ในวั ฏ สงสารอี ก ต่ อ ไป
(จากหนังสือ GL 204 ศาสตร์แห่งการเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า)..

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
สมัครและลงทะเบียนนักศึกษา วันที่ ๑๕ มิถุนายน - ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สอบปลายภาค
วันที่ ๑๐-๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

ได้เวลา...เข้ากะรวย!
ยามที่ ๒ รวยทันใจ (สาธุ) ยามที่ ๓ รวยทันที
(สาธุ) ยามที่ ๔ รวยทันควัน (สาธุ) ยามที่ ๕
รวยอัศจรรย์ (สาธุ) ยามที่ ๖ รวยทั้งวันทั้งคืน
(สาธุ ) ครู ไ ม่ ใ หญ่ ไ ม่ อ ยากให้ นั ก เรี ย น รร.
อนุบาลฯ ที่อยู่เขตนอกปฏิเสธความรวยเลย
เราจะรวยยามไหนและรวยแบบไหน มี ๒ แบบ
กะละ ๑ ชั่วโมง กับกะละ ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที
เนื่องจากเราอยู่เขตนอก เราจ�ำเป็นจะต้องไป
รวยกันจริง ๆ ดังนั้นเวลาเข้ากะจะแตกต่าง
กับเขตใน.. โอ! ต้องบอกว่าเขตในนี่ ๒๔ น.
กันจริง ๆ โดยเฉพาะกะดึก ๕ ทุ่ม ถึงตี ๕
ช่วงแรกหลับบ้างตื่นบ้าง ผ่านไป ๓๐ กว่าวัน
ไม่มีหลับเลย แล้วบอกว่ามีความสุขกันมาก
ประสบการณ์ภายในดีกนั ทุกคนเลย เพราะฉะนัน้

สวัสดีครับ... นักเรียน รร. อนุบาล
ฝันในฝันวิทยาทั่วโลก โครงการ
สร้างโลกสดใสด้วยสันติสขุ ภายใน
๒๔ น. ได้เริ่มอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๗ ซึง่
คุณครูไม่ใหญ่ประกาศให้นกั เรียน รร.อนุบาลฯ
ทั่วโลกได้รับทราบดังนี้
“ลูกๆ เขตในก็อยู่กะกันแล้ว ๒๔ น.
ครูไม่ใหญ่ก็ขยายไปสู่เขตนอก เพื่อให้ใจได้
เกาะเกีย่ วอยูใ่ นบุญกุศล ในธรรมะ เพราะฉะนัน้
อยากให้เขตนอกหาเวลาให้ได้นะจ๊ะ...ยามรวย
เราต้องยอมรวย (สาธุ) ส่วนเราจะรวยยามไหน
ก็แล้วแต่เรา ยามที่ ๑ เรียกว่า รวยทันใช้ (สาธุ)
90 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ไม่อยากให้เขตนอกปฏิเสธ แม้เราจะมีภารกิจ
เพื่อไปรวยมาสร้างบารมี ก็ไม่ควรว่างเว้นจาก
การสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน ๒๔ น.
“ค�ำว่ารวยในที่นี้หมายถึงการเป็นผู้ที่
มีทรัพย์ทงั้ ภายนอกและภายใน ทรัพย์ภายนอก
คือโลกิยทรัพย์ ทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์
อริ ย ทรั พ ย์ ภ ายในนี้ ส� ำ คั ญ มาก ทรั พ ย์ ใ กล้
จะดูดทรัพย์ไกล (สาธุ) ทรัพย์ภายในจะดูดทรัพย์
ภายนอก (สาธุ) อริยทรัพย์จะดูดโลกิยทรัพย์
(สาธุ) เปิดรับสมัครลูก ๆ เขตนอกทุกเพศ
ทุกวัย ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่จ�ำกัด
เชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธ์ุ ต้องเป็นผู้ที่มี
ความตัง้ ใจ สมัครใจ ตรงต่อเวลา มีวนิ ยั ในการ
ฝึกจิต เห็นความส�ำคัญในภารกิจนี้ เพราะ
พวกเราคือ คณะสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสขุ
ภายใน World Peace through inner Peace
ให้ลูก ๆ เลือกอย่างน้อยคนละ ๑ กะ เป็นเวลา
ทีไ่ ม่กระทบกับภารกิจทางโลกทีล่ กู ๆ รับผิดชอบ
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กันอยู่ อย่าลืมว่าเรามีหน้าที่ไปรวย วันไหน
ไม่สบายอนุญาตให้พักรักษาตัวให้หาย แล้ว
ใช้ วิ ธี ต รึ ก ธรรมะในช่ ว งรั ก ษาสุ ข ภาพ และ
วันไหนมีภารกิจส�ำคัญเร่งด่วนตรงกับกะที่เรา
รับผิดชอบให้ทำ� ภารกิจนั้นให้เสร็จก่อน แล้วหา
ช่วงเวลาอื่นนั่งแทน เขียนผลการปฏิบัติธรรม
ส่งคุณครูไม่ใหญ่ทุกวันอาทิตย์ จะนั่งที่บ้าน
หรือศูนย์ปฏิบัติธรรมใกล้บ้านก็ได้ โดยเริ่มต้น
โครงการด้วยการตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณ
หลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ท่านเป็นต้นวิชชา
ท่านจะคุมธรรมะให้
“สมัครได้ทผี่ ปู้ ระสานงานภาค ศูนย์สาขา
หรือ www.dmc.tv/072 ถ้าใครไม่พร้อมเข้ากะ
ก็ไม่เป็นไร เป็นกองหน้าไม่ได้ก็เป็นกองหนุน
ไปก่อน โครงการนี้เปิดรับเฉพาะคนที่มีหัวใจ
ไม่เกีย่ ง ทีไ่ ม่เกีย่ งความรวย (สาธุ) และอย่าลืมมี
สมุดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมประจ�ำวันของ
ตัวเองด้วย”

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

เทพบุตรดุสิตบุรี

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ลูกเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ครอบครัวของลูกเป็นครอบครัว
ธรรมกาย ทั้งสามีและลูก ๆ ทั้ง ๓ คน มีทิฐิ
เสมอกัน ไม่เคยขัดกันในเรื่องการสร้างบุญเลย
ทุก ๆ วันอาทิตย์ ทั้งครอบครัวจะมาวัดโดย
พร้อมเพรียงกันสม�่ำเสมอ
สามีของลูกเป็นคนใจดี ใจบุญ ก่อนที่
จะมาวัดพระธรรมกาย มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่ง

ชวนมาสร้ า งบุ ญ สามี ข องลู ก ฝากปั จ จั ย
มาสร้ า งบุ ญ ทุ ก ครั้ ง ภายหลั ง เมื่ อ มี โ อกาส
มาวัดแล้ว เขามีความศรัทธาพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อและหมู่คณะเป็นอย่างมาก และได้
ท�ำบุญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุญใหญ่ ๆ
เขาทุม่ เทท�ำเต็มก�ำลังทุกครัง้ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗
ได้ ร ่ ว มบุ ญ หล่ อ รู ป เหมื อ นหลวงปู ่ ส ดทองค� ำ
๑ M สร้างองค์พระธรรมกายประจ�ำตัวบนโดม
องค์ละ ๑ M จ�ำนวน ๖ องค์ สร้างองค์พระ
ธรรมกายประจ�ำตัวให้กับตนเองและสมาชิก
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ในครอบครัว และบอกบุญญาติมติ ร รวมทัง้ หมด
๑,๐๐๐ กว่าองค์ ร่วมบุญสร้างอาคารที่พักสงฆ์
๑ ห้อง เป็นประธานรองในงานบุญใหญ่หลาย
งาน และสนับสนุนนมถัว่ เหลืองกล่องเป็นคันรถ
สิบล้อ เพื่อแจกสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่
และในงานอบรมธรรมทายาทหลายครั้ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สามีของลูกมีอาการ
เครียด และบ่นว่าปวดหัว จนกระทั่งวันที่ิ ๑๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เขาหมดสติล้มลงใน
ห้องน�้ำ เส้นเลือดในสมองแตก มีเลือดไหล
ออกจากจมูกเยอะมาก เมื่อน�ำส่งโรงพยาบาล
คุณหมอท�ำการผ่าตัดในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๑ และมีอาการดีขนึ้ เป็นอัศจรรย์ สามีของ
ลูกเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลเพียง ๑ เดือน
กว่า คุณหมอก็อนุญาตให้กลับมาอยู่บ้านได้
เขาเริ่มเดินได้ พูดได้ แต่อาการทางสมองและ
การรับรู้ไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้ทั้งหมด ดีขึ้น
เพียง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคนปกติ แต่
หลายคนก็แปลกใจที่เขารอดมาได้
การป่วยของสามีของลูกครั้งนี้ ท�ำให้
ครอบครัวของลูกมีหนีส้ นิ มากมาย ลูกพยายาม
ท�ำทุกทางเพื่อให้สามีหายป่วย แม้เศรษฐกิจ
ของครอบครัวจะเป็นอย่างไรก็ตาม พวกเราก็
ยังคงเหนียวแน่นมั่นคงในการสร้างบุญบารมี
ท�ำบุญทุกบุญที่หลวงพ่อบอก พยายามหอบหิ้ว
กั น มาวั ด ทั้ ง ๆ ที่ ส ามี ยั ง อยู ่ ใ นอาการที่
สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วน แต่ลูกอยากให้เขา
ได้บุญทุกบุญ แม้วัดจะเป็นข่าวหรือมีปัญหา
อันใด พวกเราก็อยู่ร่วมเป็นก�ำลังใจให้หมู่คณะ
เสมอ ลูกคนเล็กยังอยู่ในรถเข็น สามีก็ยังต้อง
ประคอง ตัวลูกเองก็มีภาระต้องรับผิดชอบ
หลายอย่าง ขาดคู่คิด ขาดปัจจัย ลูก ๆ ก็ยังเล็ก
92 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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วัยก�ำลังกินก�ำลังนอน แต่คิดเสมอว่ามีปัญหา
อะไรในชีวิตก็จะไม่ทิ้งบุญ
จากปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘
ปัจจัยทีเ่ ราได้รว่ มสร้างบุญกับหลวงพ่อมีจำ� นวน
น้อยลงไปมาก แต่หัวใจนั้นอยากจะสร้างบุญ
ทุก ๆ บุญให้เต็มที่เหมือนเดิม ลูกไม่เคยนึก
ไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่า วันหนึ่งชีวิตจะต้องอยู่
ในสภาพที่ต้องอดทนทั้งกายและใจในการแบก
ภาระความรับผิดชอบครอบครัวแต่เพียงผูเ้ ดียว
ไม่เคยคิดเลยว่า วันหนึง่ จะต้องพบกับอุปสรรค
ในการสร้างบารมีที่ใหญ่หลวงถึงเพียงนี้ หาก
ย้อนกลับไปในชาติทผี่ า่ น ๆ มาได้ ลูกอยากจะ
รื้อวิบากกรรมที่มีส่วนท�ำให้ตัวเองได้รับความ
ทุกข์ยากในชาตินี้ออกไปให้หมด ถึงอย่างไร
ก็ตาม ลูกก็ได้รับก�ำลังใจจากหมู่คณะเรื่อยมา
ลูกมาเติมบุญที่วัดทุกวันอาทิตย์ เพื่อให้จิตใจ
เข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะในปีหลัง ๆ นี้ ลูกเข้า
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ติดจานดาวธรรม
ที่บ้าน และเข้าโรงเรียนทุก ๆ วันไม่เคยขาด
ยิ่งท�ำให้ลูกมีก�ำลังใจเพิ่มพูนทับทวี รู้สึกว่า
ตัวเองและครอบครัวโชคดีเหลือเกิน ที่ได้ฟัง
ธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่บ้าน
ได้ทกุ ๆ วัน ท�ำให้ใจอยูใ่ นบุญกุศล และได้ใกล้ชดิ
ครูบาอาจารย์ และได้น�ำค�ำสอนมาใช้ในการ
แก้ปัญหาชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ท�ำให้
ได้สติและยอมรับในเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้น
ในช่วงนี้ลูกชักชวนหมู่ญาติให้ติดจาน
ดาวธรรม ท�ำทุกวิถีทางให้เขาได้ดูดาวธรรม
สนับสนุนให้ทุกคนได้ใกล้ชิดหลักธรรมค�ำสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกครั้ง
ที่ไปบอกบุญ ลูกจะพาสามีไปด้วย
สามีของลูกมีอาการดีวนั ดีคนื ตัวลูกเอง
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มาก จึงพากลับมาพักผ่อนที่บ้าน พอตื่นขึ้นมา
สามีของลูกก็อาเจียน อ่อนแรงเหมือนจะหมดสติ
แม่ของลูกบอกให้เขานึกถึงหลวงปูส่ ด หลวงพ่อ
ไว้กลางท้อง และให้นึกถึงบุญทุกๆ บุญ และ
สามีของลูกก็จากพวกเราไปอย่างสงบในเวลา
๔ ทุ่มกว่าของวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ รวมอายุ
ได้ ๕๓ ปี

ก็เบิกบานในบุญที่หลวงพ่อมอบให้ จนกระทั่ง
ในวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลูกและ
สามี ม าถวายผ้ า ไตรจี ว รแด่ ค ณะสงฆ์ ท่ี วั ด
ขากลับจากท�ำบุญเห็นสามีหน้าตาไม่ค่อยดี
คิดว่าเกิดจากอากาศร้อน และช่วงนีส้ ามีอว้ นขึน้
มาก ลูกจึงพาเขาไปเดินที่ห้างสรรพสินค้า
เพื่อรับอากาศเย็น ๆ แต่พอเดินนาน ก็ยิ่งเห็น
ว่าอาการของสามีไม่ดีขึ้น รู้สึกว่าเขาอ่อนล้า

หลังจากส่งค�ำถาม ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีคำ� ตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

จึงพามาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกาย
เจดีย์ ท�ำให้ระลึกนึกถึงบุญต่าง ๆ ได้ ด้วยสติ
ที่สมบูรณ์กว่าตอนเป็นกายมนุษย์มาก เพราะรู้
เรื่องหมด
๔.ได้แว็บไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขต
เสบียง โดยที่ไม่ได้ไปงานศพ และฝากสั่งว่า
ไม่ต้องเป็นห่วงหรือเสียใจ ตอนนี้ก�ำลังตื่นเต้น
เบิกบานว่าวิมานสวยจัง อลังการจริง ๆ
๕.ในอดี ต ชาติ ส ามี ข องลู ก ท� ำ กรรม
ปาณาติบาต กรรมสุรา และกรรมกาเม คือ

๑.สามีของลูกตายด้วยหัวใจตีบ ก่อนตาย
มีสติระลึกถึงบุญและธรรมะได้ แต่ไม่ถงึ ขัน้ ทีจ่ ะ
รู้ตัวว่าตาย แค่รู้ตัวว่าจะหลับเท่านั้น
๒.เมื่อตายแล้วก็เหมือนหลับไป และ
ได้ยินคนมาเรียกจึงลุกขึ้น ตัวก็ลอยขึ้นจาก
กายหยาบ แล้วบริวารก็พาไปขึ้นเทวรถทองค�ำ
ประดับรัตนชาติ เมื่อนั่งอยู่บนเทวรถ กายก็
เปลี่ยนเป็นทิพย์ จึงรู้ว่าตัวเองตายแล้ว
๓.บุญทีส่ งั่ สมในตัวเองท�ำให้สอนตัวเอง
ได้ว่า ต้องมาท�ำตามหลักวิชชา ดังนั้นบริวาร
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๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

จะท�ำให้มีสมบัติไปใช้หนี้ในภพชาติต่อไปได้
๑๑.และเหลือเฟือทีจ่ ะสร้างบารมีตอ่ ไป
อีก เพราะบุญมีมากกว่าหนี้สิน อีกทั้งปัจจุบัน
ให้ลูกท�ำใจใส ๆ เดี๋ยวสมบัติใหญ่จะไหลมา
ให้ลูกใช้หนี้คืนได้หมด
๑๒.ในบั้นปลายชีวิตของลูก ลูกจะไม่
ล�ำบากดังที่กังวลใจ ถ้าลูกไม่ทิ้งบุญ บุญจะ
ตามเกื้อหนุนให้มีช่องทางในการด�ำเนินชีวิต
ได้สะดวกสบาย และสร้างบารมีได้สมใจ อย่า
กังวลใจไปเลย ความมืดไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลา
สักวันจะถึงวันสว่างของลูก
๑๓.ตัวลูกในอดีตเคยเป็นภรรยาของ
สามีลูก และท�ำกับแกล้มให้สามีกิน จึงต้องมา
ดูแลสามีที่มีสภาพดังกล่าว และตัวลูกมีวิบาก
กรรมทีไ่ ปอนุโมทนายินดีกบั การกระท�ำของสามี
ในชาตินั้น
๑๔.เมื่อกัปที่ผ่านมา ตัวลูกนอกจาก
เป็นนักเลงสุราแล้วยังรับจ้างทวงหนี้ด้วย เมื่อ
วิ บ ากกรรมตามมาส่ ง ผลจึ ง ท� ำ ให้ เ ส้ น ทาง
การสร้ า งบารมี ข องลู ก ไม่ ร าบรื่ น เท่ า ที่ ค วร
ทั้ง ๆ ที่ควรจะสร้างได้ดีกว่านี้อีกมากมาย
แต่ก็สร้างบารมีที่ผ่านมาได้ไม่น้อย
๑๕.ตัวลูก สามี และลูกทั้ง ๓ คน ได้
สร้างบารมีมากับหมู่คณะ โดยเฉพาะพุทธันดร

เป็นคนมีนิสัยนักเลง เมื่อดื่มสุราแล้วมักมีเรื่อง
ชกต่อย ทุบตี ทะเลาะวิวาท มีอยู่ครั้งหนึ่ง
รุมท�ำร้ายอีกฝ่ายเสียชีวิต ด้วยวิบากกรรมนี้
จึงท�ำให้อายุสั้น
๖.ส่วนเรือ่ งนกกระจอกเป็นเรือ่ งบังเอิญ
ทีค่ ดิ ประสมประเสไปเองโดยใช้สนั นิษฐานวิทยา
แต่ไม่เกี่ยวกับการตายของสามีของลูก
๗.บุญที่สร้างบารมีกับหมู่คณะมาใน
อดีตกับบุญปัจจุบันที่ท�ำไว้ทุกบุญกับหมู่คณะ
ตามมาช่วย จึงท�ำให้รอดชีวิตมาสร้างบารมีได้
อีกถึง ๗ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ เรื่อยมา
๘.บุญทีส่ ร้างองค์พระธรรมกายประจ�ำตัวและบุญต่าง ๆ ที่ท�ำด้วยตัวเองและชวนหมู่
ญาติมิตรมาท�ำด้วย จะท�ำให้ไปตัดรอนวิบาก
กรรมเก่าทีท่ ำ� ไว้ในอดีตให้เบาบางลง และจะได้
มาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกในภพชาติต่อไป
๙.ด้วยสภาพที่มีฐานะมั่งคั่ง สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว มีความรู้ดี ความ
สามารถดี มีดวงปัญญา มีพวกพ้องบริวารที่ดี
เป็นต้น
๑๐.หนี้สินที่เกิดจากการรักษาตัวสามี
ของลูก ยังไม่ทันใช้หมดก็มาเสียชีวิตก่อน โดย
ไม่มีเจตนาหนีหนี้ ไม่มีวิบากกรรมอะไร และ
หากไปเกิดใหม่ บุญที่ท�ำไว้มากมายในปัจจุบัน
94 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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ที่ผ่านมาได้เป็นเศรษฐีและสร้างบารมีอย่าง
เต็มที่ ราบรืน่ ดีกว่าชาตินเี้ ยอะ ทีช่ าตินไี้ ม่ราบรืน่
เพราะวิบากกรรมจากกัปที่ผ่านมาตอนเป็น
นักเลงดังกล่าวตามมาส่งผล
๑๖.ที่วิบากกรรมตามทัน เพราะช่วง

ต้นชีวิตในชาตินี้ก่อนพบหมู่คณะ สามีลูกคบ
คนพาล มีนิสัยนักเลง จึงท�ำให้วิบากกรรมเก่า
ได้ช่องส่งผลในช่วงท้ายของชีวิต ทั้ง ๆ ที่
เมื่อเจอหมู่คณะแล้วก็สร้างบุญอย่างเต็มที่

ข้อคิดจาก
Case Study

กัลฯองอาจ จิรพัฒนกุล
(เทพบุตรดุสิตบุรี)

กัลฯอรุณศรี จิรพัฒนกุล
(เจ้าของ Case Study)

บทสัมภาษณ์จากใจเจ้าของเคส
อรุณศรี : ความรูส้ กึ แรกเมือ่ ทราบว่าเขากลับดุสติ บุรไี ด้ ดีใจมาก ทุกคนในบ้าน เฮ! ลัน่ บ้าน.. เพราะ
พี่เขามีชีวิตอยู่ด้วยอาการป่วย สติรับรู้ ๘๐ เปอร์เซ็นต์
อรุณศรี : ส่วนเรื่องวิบากกรรม ตัวเองก็มีก�ำลังใจในการต่อสู้ เพราะขนาดคุณค�ำน้อย แสงใจ
มีแค่ครึ่งตัวยังยิ้มสู้ได้ และจากวันนั้นถึงวันนี้ (๒๕๔๘-๒๕๕๗) ชีวิตดีขึ้นมาก ลูก ๆ เรียนดี
อยู่ในเส้นทางธรรม กราบขอบพระคุณคุณครูไม่ใหญ่ที่สนับสนุนกองทุนให้ลูกทั้ง ๓ คน จนคนโต
เรียนจบ มีงานท�ำแล้ว ก็ไม่ได้ใช้กองทุนนี้อีก ลูกทุกคนเป็นที่รักของคุณครูและเพื่อน
อรุณศรี : คุณครูไม่ใหญ่ท่านรู้ได้อย่างไร? ทั้งที่ไม่ได้เขียนมา คุณครูไม่ใหญ่บอกว่า “ช่วงต้นของ
ชีวิตในชาตินี้ ก่อนพบหมู่คณะ สามีได้ไปคบคนพาล มีนิสัยนักเลง ท�ำให้วิบากกรรมเก่าได้ช่อง
มาส่งผลในช่วงท้ายของชีวติ ทัง้ ๆ ทีเ่ จอหมูค่ ณะแล้วและได้สร้างบุญเต็มที”่ ท่านรูไ้ ด้อย่างไรทีส่ ามี
เคยเล่าให้ฟังว่า สมัยเรียนที่อ�ำนวยศิลป์ได้ยกพวกไปตีกันจนเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์
อรุณศรี : อยากจะฝากว่า ชีวิตของคนเราประมาทไม่ได้ ขนาดครอบครัวเราเข้าวัด สั่งสมบุญตลอด
พ่อบ้านยังต้องจากโลกนีไ้ ปเร็ว ทุกลมหายใจเข้าออกเราต้องคิดว่า เราต้องตาย ชีวติ มีจานดาวธรรม
นี่แหละที่ทำ� ให้พ่อบ้านอยู่ในบุญตลอด จนได้กลับดุสิตบุรี ครอบครัวก็มีกำ� ลังใจสู้ชีวิตมาตลอด
อรุณศรี : ส�ำหรับโครงการสร้างโลกสดใสด้วยสันติสขุ ภายใน ๒๔ น. ก็เข้ากะเวลา ๐๔.๐๐-๐๕.๑๕ น.
ชอบมากค่ะ เหมือนกับเราได้มีส่วนท�ำใจหยุดนิ่งร่วมกับเพื่อนทั่วโลก และรู้สึกว่าเรามีก�ำลังใจ
ในการนั่งเพิ่มขึ้น
จากเคสนี้ท�ำให้นึกถึงค�ำสอนคุณครูไม่ใหญ่ที่ว่า “โรคทางกายรักษาได้ง่ายกว่าโรคทางใจ
เพราะว่าโรคทางใจเกิดจากกิเลส เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันติดตัวมาข้ามภพ
ข้ามชาติ ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรักษาโรคทางใจนี้ได้” ทุกบุญ ทุกภารกิจ
ของคุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ เป็ น ไปเพื่ อ รั ก ษาโรคทางใจของเราและชาวโลกทั้ ง มวล และพรรษานี้
คุณครูไม่ใหญ่ให้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรมของลูก ๆ ทุกคน เพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ากะ
กันนะครับ
ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
www.webkal.org
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ.
(หลวงพ่อธัมมชโย)

“การมาวัดวันหนึ่ง ก็ได้บุญไปช่วงหนึ่ง ถ้าไม่มา ก็ไม่ได้ ถ้ามาแล้ว ก็ได้บุญ
บุคคลที่ควรบูบุชาญจะสะสมทั
คือบุคคลทีบ่มทวีีคุณเหมื
ความดี
าแก่นก”ารระลึกนึกถึง
อนเก็คบวรค่
ออมสิ
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิมหารั
บัติตตามนอุบได้าสิแก่กาจัผ้นูมทร์
ีศีล ขนนกยู
สมาธิ ปังญญา สูงกว่าเรา
คุณยายอาจารย์
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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ผังรายการ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา

00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-03.40 น.
03.40-04.30 น.
05.00-05.35 น.
05.45-06.40 น.

จันทร์
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
งานบุญวันอาทิตย์
-ปฏิบัติธรรม
-เส้นทางบุญ
-สู้ต่อไป
-ปฏิบัติธรรมและโอวาท
-พระธรรมเทศนา

14.45-15.15 น.
15.15-15.45 น.
15.45-16.00 น.

*เดินไปสู่ความสุข

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
*ภารกิจบวชแสนรูปเข้าพรรษา / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
*ชาดก 500 ชาติ
ทบทวนบุญ / MV
World of Peace
Scoop / MV / Spot
กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
*เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก *I like Chinese. / MV
Scoop / MV / Spot
*นานาเทศนา
*ข้อคิดรอบตัว
*ทันโลกทันธรรม

อาทิตย์
00.00 น. *ผู้ออกแบบชีวิต
01.00 น. World News

04.00 น. *สู้ต่อไป

สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่ สวดสรรเสริญคุณยาย/วันพระ สวดธรรมจักร
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป

*นั่งสมาธิออนไลน์

ชาดก 500 ชาติ
สวรรค์ + อานิสงส์
*ทบทวนบุญ / MV
*ผู้ออกแบบชีวิต

*นานาเทศนา
*I like English. /
MV / Spot

DMC NEWS / ปฎิทินข่าว
ธรรมะเพื่อประชาชน
ทศชาติชาดก ตอน เวสสันดร
*กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
*DMC Guide (Rerun เมื่อวาน)
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
DMC NEWS
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
Spot / MV
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV
*สู้ต่อไป
ข้อคิดรอบตัว
*เดินไปสู่ความสุข

เวลา
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-03.40 น.
03.40-04.30 น.
05.00-05.35 น.
05.45-06.40 น.

06.15 น. ผลการปฏิบัติธรรม
06.15 น.
DMC Time สุดสัปดาห์ 06.45 น. *ข้อคิดรอบตัว

*ภารกิจบวชแสนรูปเข้าพรรษา

16.00-16.15 น.
16.15-16.45 น.
16.45-17.10 น. *เคลียร์คัตชัดเจน (Rerun)
17.10-17.30 น.
17.30-17.50 น.
18.00-18.15 น.
18.15-18.40 น.
18.40-19.10 น.
19.10-22.00 น.
22.00-22.20 น.
22.20-24.00 น.

*DOU for You

*DMC Variety

06.40-07.10 น.
07.10-07.20 น.
07.20-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
11.20-11.35 น.
11.35-11.50 น.
11.50-12.00 น.
12.00-12.10 น.
12.10-12.40 น.
12.40-13.05 น.
13.05-14.00 น.
14.00-14.10 น.
14.10-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

อังคาร

07.30 น.
ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
การ์ตูนบุญโต

07.15 น. DMC News Sunday
07.45 น. *World News
08.20 น. *ชาดก 500 ชาติ

06.40-07.10 น.
07.10-07.20 น.
07.20-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
11.20-11.35 น.
11.35-11.50 น.
11.50-12.00 น.
12.00-12.10 น.
12.10-12.40 น.
12.40-13.05 น.
13.05-14.00 น.
14.00-14.10 น.
14.10-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์
ณ สภาธรรมกายสากล
11.15 น. ความดีสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
I like Chinese.
08.30 น. เส้นทางบุญ
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล)
11.45 น. MV / Spot
*ทันโลกทันธรรม
11.50 น. l like English. 09.30 น. ปฏิบัติธรรม
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน)
11.00 น. ถวายสังฆทาน
กล้าดี Variety
เคลียร์คัตชัดเจน
คิดใหญ่ ใจดี
*อานุภาพหลวงปู่ฯ
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก 12.10 น. นานาเทศนา 11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ)
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
13.30 น. ปฏิบัติธรรม
Spot / MV
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท
14.10
น.
DMC
Variety
ชาดก 500 ชาติ
15.45 น. พระธรรมเทศนา
14.40 น. อานิสงส์แห่งบุญ / 16.50 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
วิบากกรรมอบายมุข
17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
14.45-15.15 น.
เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
*อานุภาพหลวงปู่ฯ
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You 15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต 17.30 น. ธุดงค์ธรรมชัย
15.15-15.45 น.
18.25 น. คำ�วัด
*ทบทวนบุญ / MV
I Iike Chinese.
อานิสงส์แห่งบุญ / วิบากกรรมอบายมุข
15.45-16.00 น.
18.30 น. อานุภาพหลวงปู่ฯ
สารคดีกระจกหกด้าน
*กล้าดี Variety (Rerun)
*การ์ตูนบุญโต
*คิดใหญ่ ใจดี
*I like English. /
*DMC Variety
*ความดีสากล
ทบทวนบุญ / MV
ข่าว DMC NEWS รอบวัน
สวดมนต์ท�ำ วัตรเย็น / สวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
เดินหน้าประเทศไทย
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
ถ่ายทอดสดภารกิจบวชแสนรูปเข้าพรรษา

ถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
เทปบันทึกเรื่องเด่นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (วันนี้)

16.15 น. ทบทวนบุญ / MV

16.30 น.
Scoop / MV / Spot

16.00-16.15 น.
16.15-16.45 น.
16.45-17.10 น.
17.10-17.30 น.
17.30-17.50 น.
18.00-18.15 น.
19.00 น. *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
19.30 น. ทันโลกทันธรรม
18.15-18.40 น.
20.00 น. *ผู้ออกแบบชีิวิต
18.40-19.10 น.
21.00 น. *ความดีสากล
21.30 น. เดินไปสู่ความสุข
19.10-22.00 น.
22.00 น. *DMC Time สุดสัปดาห์
22.00-22.20 น.
23.00 น. *นานาเทศนา
22.20-24.00 น.

* หมายถึง รายการทบทวน
หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
แนะนำ�รายการได้ที่ : 1) ตู้ ปณ.101 ปณจ.คลองหลวง
ปทุมธานี 12120 2) E-mail: center@dmc.tv 3) โทร. 0 2831 1791 ถึง 2
www.webkal.org
97

ข่าวบุญในประเทศ

ค่ายคุณธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จ.ระนอง

เมื่อวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ประสานงาน
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
จัดค่ายพัฒนาผูเ้ รียนใหม่สำ� หรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น จ�ำนวน ๒๐๐ คน ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีทางด้านศีลธรรม โดยมีนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายและทีมงานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
เป็นพี่เลี้ยงในการจัดอบรม ระหว่างเข้าค่ายนักเรียนได้เรียนรู้
วิธีลุก นั่ง กราบไหว้ ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ฯลฯ และได้ฟัง
พระธรรมเทศนาเรื่องกฎแห่งกรรม ความกตัญญูกตเวที

ธรรมอุทยานบ้านแป้ง จัดพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกและพิธี
ทอดผ้าป่า

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ธรรมอุทยาน
บ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีตอกเสาเข้มต้นแรกและ
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารปฏิบัติธรรม และมอบทุน
การศึกษาในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่
AEC พิ ธี ก รรมเริ่ ม ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ธ รรม ตามด้ ว ยพิ ธี
กลั่นแผ่นดิน พิธีตอกเสาเข็มต้นแรก พิธีกล่าวค�ำถวายผ้าป่า
พิธีกล่าวค�ำถวายคิลานเภสัช พิธีกล่าวค�ำถวายไทยธรรม และ
พิธกี ล่าวค�ำถวายภัตตาหาร ภาคบ่ายมีพธิ มี อบรางวัลโล่เกียรติยศ
สถานศึกษาต้นแบบชาวศิวิไลซ์ ผู้น�ำฟื้นฟูศีลธรรมโลก และพิธี
มอบทุนการศึกษา

มูลนิธิธรรมกายร่วมงาน ๖๔ ปี นสพ.สยามรัฐ

98 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
มอบกระเช้ า ดอกไม้ แ ละสื่ อ ธรรมะเพื่ อ แสดงความยิ น ดี
กับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เนื่องในโอกาสครบ ๖๔ ปี โดยมี
นายชัชวาลย์ คงอุดม ประธานที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้รับมอบ
ในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้กล่าวขอบคุณ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐที่ลงข่าวสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ
วัดพระธรรมกายมาโดยตลอด เช่น โครงการอุปสมบทหมู่
๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย และโครงการตักบาตรพระ
๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
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ถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๑๐๒, ๑๐๓

เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วั ด
พระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะกัลยาณมิตร จัดพิธี
ถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๐๒ และพิธี
มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้ ที่ ๖๖ และพิธที ำ� บุญอุทศิ
ส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ณ ศูนย์ราชการอ�ำเภอสะเดา จ.สงขลา
และในวันที่ ๒๑ มิถุนายน มีพิธีถวายสังฆทาน ครั้งที่ ๑๐๓ พิธี
มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้ ที่ ๖๗ และพิธที ำ� บุญอุทศิ
ส่วนกุศล ณ ห้องประชุมโรงแรมมารีน่า อ�ำเภอสุไหงโกลก
จ.นราธิวาส ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตร ข้าราชการ ทหาร
ต�ำรวจ และพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า ๑๐ ปี

พิธไี หว้ครูโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม วัดพระธรรมกาย

เมือ่ วันที่ ๑๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนพระปริยตั -ิ
ธรรม วัดพระธรรมกาย จัดพิธไี หว้ครูประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๗
โดยมีพระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกาย พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เป็นประธานสงฆ์ พิธีกรรมจัดขึ้นตามล�ำดับดังนี้ ประธานสงฆ์
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ประธานสามเณรกล่าวรายงาน
ตัวแทนสามเณรถวายพานแด่ประธานสงฆ์และพระอาจารย์
พิ ธี ถ วายรางวั ล และของที่ ร ะลึ ก แด่ พ ระอาจารย์ ที่ มี ผ ลงาน
น�ำนักเรียนสอบได้ ๕๗ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ตัวแทนสามเณร
กล่าวสุนทรพจน์ จากนั้นประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์อบรม
วัดเนินพระ จังหวัดระยอง จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท
ในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
โดยมีพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง เมตตาไปเป็น
ประธานสงฆ์ พิธีกรรมในภาคเช้า ตัวแทนพระธรรมทายาท
ถวายพานธู ป เที ย นแพและพานดอกไม้ แ ด่ ป ระธานสงฆ์
ประธานสงฆ์ให้โอวาทและให้พร จากนัน้ ท�ำพิธตี ดั ปอยผมและ
ปลงผม ภาคบ่ายมีพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ พิธีขอขมา
พิธีรับบาตรและผ้าไตรจากผู้ปกครอง
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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ข่าวบุญต่างประเทศ

พิธที อดผ้าป่าซือ้ ทีด่ นิ
ประเทศนิวซีแลนด์		

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
โอคแลนด์ท�ำพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน โดยมีกิจกรรมดังนี้ ภาคเช้า
ร่วมกันท�ำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม แล้วท�ำพิธีกล่าวค�ำถวายภัตตาหาร
พิธีถวายเครื่องกันหนาว ตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์
ภาคบ่ายหลังเสร็จพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินแล้ว พระอาจารย์ได้บรรยาย
ธรรมเรื่องการสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จากนั้นตัวแทน
สาธุชนกล่าวต้อนรับคณะนักสร้างบารมีจากเมืองไทยที่เดินทางไป
ทอดผ้าป่า งานบุญในวันนี้สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้มีบุญทุกท่านเป็น
อย่างมาก

พิธตี ดั ปอยผมนาคธรรมทายาท
ประเทศจีน

เมือ่ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกายฮ่องกง
จัดพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทนานาชาติและพิธีถวายภัตตาหาร
เป็นสังฆทาน กิจกรรมเริม่ ด้วยการนัง่ สมาธิ ตามด้วยพิธกี ล่าวค�ำถวาย
ภัตตาหาร พิธถี วายปัจจัยไทยธรรม พิธตี กั บาตร และเนือ่ งจากในวันนี้
นาคธรรมทายาท ๒ ท่าน จะเดินทางไปอบรมธรรมทายาทนานาชาติ
ทีว่ ดั พระธรรมกาย ประเทศไทย จึงมีพธิ ขี อขมาพระอาจารย์ พิธรี บั บาตร
และผ้าไตรจากผูป้ กครองรวมทัง้ พิธตี ดั ปอยผม เมือ่ เสร็จพิธแี ล้วผูม้ บี ญุ
ทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมก่อนท�ำพิธีถวายภัตตาหาร

พิธที อดผ้าป่าฉลองครบ ๖ ปี วัดภาวนาไซตะมะ
ประเทศญีป่ นุ่

เมือ่ วันที่ ๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดภาวนาไซตะมะ จัดพิธี
ทอดผ้าป่าฉลองครบ ๖ ปี วัดภาวนาไซตะมะ ภายในงานสาธุชนร่วม
กันตักบาตรแด่พระภิกษุ ๙ รูป ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีประดิษฐานและ
ถวายเครือ่ งสักการะพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผูป้ ราบมาร
จากนัน้ เป็นพิธที อดผ้าป่าฉลองวัด และพิธถี วายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
ก่อนที่จะร่วมกันเดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยความ
ปลื้มปีติกันทุกคน
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พิธบี ชู าข้าวพระและพิธถี วายกองทุนหนังสือธรรมะ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
สวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธบี ชู าข้าวพระและพิธถี วายกองทุนหนังสือธรรมะ
พิธีเริ่มขึ้นพร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ซึ่งตรงกับเวลา
๐๔.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น จากนั้นสาธุชนร่วมกันสวดมนต์
ท�ำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล ทอดผ้าป่า กองทุนหนังสือ
ธรรมะ ถวายยานพาหนะ ถวายคิลานเภสัช ถวายภัตตาหารเป็น
สังฆทาน จากนั้นเป็นการชมประมวลภาพงานบุญเดือนที่ผ่านมา
เสร็จแล้วร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหาร

บวชอุบาสิกาแก้ว
ประเทศนอร์เวย์

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
นอร์ เ วย์ จั ด พิ ธี บ วชอุ บ าสิ ก าแก้ ว กลุ ่ ม ชาวไทยและชาวนอร์ เ วย์
ผูร้ กั การสร้างบุญบารมี ก่อนท�ำพิธมี กี ารเจริญสมาธิภาวนากลัน่ ใจให้
ผ่องใส จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลแปด และพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
ในโอกาสนีอ้ บุ าสิกาแก้วทุกท่านยังได้รบั ฟังเรือ่ งราวเกีย่ วกับคุณธรรม
ของมหาปูชนียาจารย์และเป้าหมายในการเกิดมาเป็นมนุษย์ หลังจาก
เสร็จสิ้นการอบรม ทุกท่านต่างช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย
ด้วยการรับบุญท�ำความสะอาดและจัดข้าวของให้เป็นระเบียบ

จัดสอบธรรมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเทศแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
โจฮันเนสเบิร์กจัดสอบธรรมศึกษา โดยมีพระสุทธิสารเมธี ผู้แทน
แม่ ก องธรรมสนามหลวง ผู ้ ช ่ ว ยเจ้ า อาวาสวั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ การสอบในครั้งนี้
เริ่ ม ด้ ว ยวิ ช าแก้ ก ระทู ้ ธ รรม ในภาคบ่ า ยสอบวิ ช าธรรมวิ ภ าค
พุทธประวัติ และวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ส�ำหรับนักเรียนธรรมศึกษาตรี วิชาธรรมวิภาค อนุพทุ ธประวัติ และวิชาอุโบสถศีล ส�ำหรับ
นักเรียนธรรมศึกษาโท ส่วนวิชาธรรมวิจารณ์ พุทธานุพุทธประวัติ
และวิชากรรมบถ ส�ำหรับนักเรียนธรรมศึกษาเอก
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
สมาธิ คือ ความสงบ สบาย และความ
รู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้
ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาก�ำหนดเอาไว้
เป็นข้อควรปฏิบัติ เพื่อการด�ำรงชีวิตทุกวันอย่าง
เป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ
และปัญญา อันเป็นเรื่องไม่เหลือวิสัย ทุกคน
สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ดังวิธีปฏิบัติที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่
วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ เมตตาสั่งสอนไว้ดังนี้
๑. กราบบู ช าพระรั ต นตรั ย เป็ น การ
เตรียมตัวเตรียมใจให้นุ่มนวลไว้เป็นเบื้องต้น แล้ว
สมาทานศีล ๕ หรือ ศีล ๘ เพื่อย�ำ้ ความมั่นคงใน
คุณธรรมของตนเอง
๒. คุกเข่าหรือนั่งพับเพียบสบาย ๆ ระลึก
ถึงความดี ที่ได้กระท�ำแล้วในวันนี้ ในอดีต และที่
ตั้งใจจะท�ำต่อไปในอนาคต จนราวกับว่าร่างกาย
ทั้งหมดประกอบขึ้นด้วยธาตุแห่งคุณงามความดี
ล้วน ๆ
๓. นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวา
ทับมือซ้าย นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือ
ข้างซ้าย นั่งให้อยู่ในท่าที่พอดี ไม่ฝืนร่างกายมาก
จนเกินไป ไม่ถึงกับเกร็ง แต่อย่าให้หลังโค้งงอ
หลั บ ตาพอสบายคล้ า ยกั บ ก� ำ ลั ง พั ก ผ่ อ น ไม่ บี บ
กล้ามเนื้อตาหรือขมวดคิ้ว แล้วตั้งใจมั่น วางอารมณ์
สบาย สร้างความรู้สึกให้พร้อมทั้งกายและใจว่า
ก�ำลังจะเข้าไปสู่ภาวะแห่งความสงบสบายอย่างยิ่ง
๔. นึกก�ำหนดนิมิตเป็น “ดวงแก้วกลมใส”
ขนาดเท่าแก้วตาด�ำ ใสบริสุทธิ์ ปราศจากรอย
ต�ำหนิใด ๆ ขาวใส เย็นตาเย็นใจ ดังประกายของ
ดวงดาว ดวงแก้วกลมใสนี้เรียกว่า บริกรรมนิมิต
นึกสบาย ๆ นึกเหมือนดวงแก้วนั้นมานิ่งสนิทอยู่
ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นึกไปภาวนาไปอย่าง
นุ่มนวล เป็นพุทธานุสติว่า “สัมมา อะระหัง” หรือ
102 อยู่ในบุญ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ค่อย ๆ น้อมนึกดวงแก้วกลมใสให้ค่อย ๆ เคลื่อน
เข้าสู่ศูนย์กลางกายตามแนวฐาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่
ฐานที่ ๑ เป็นต้นไป น้อมนึกอย่างสบาย ๆ ใจเย็น ๆ
ไปพร้อม ๆ กับค�ำภาวนา
อนึ่ง เมื่อนิมิตดวงแก้วกลมใสปรากฏแล้ว
ณ กลางกาย ให้วางอารมณ์สบาย ๆ กับนิมิตนั้น
จนเหมือนกับว่าดวงนิมิตเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์
หากดวงนิมิตนั้นอันตรธานหายไป ก็ไม่ต้องนึก
เสียดาย ให้วางอารมณ์สบาย แล้วนึกนิมิตนั้นขึ้น
มาใหม่แทนดวงเก่า หรือเมื่อนิมิตนั้นไปปรากฏ
ที่อื่น ที่มิใช่ศูนย์กลางกาย ให้ค่อย ๆ น้อมนิมิต
เข้ามาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่มกี ารบังคับ และเมือ่
นิมิตมาหยุดสนิท ณ ศูนย์กลางกาย ให้วางสติ
ลงไปยังจุดศูนย์กลางของดวงนิมิต ด้วยความรู้สึก
คล้ายมีดวงดาวดวงเล็ก ๆ อีกดวงหนึ่ง ซ้อนอยู่
ตรงกลางดวงนิมิตดวงเดิม แล้วสนใจเอาใจใส่แต่

www.webkal.org
102

ดวงเล็ก ๆ ตรงกลางนั้นไปเรื่อย ๆ ใจจะปรับจน
หยุดได้ถกู ส่วน เกิดการตกศูนย์และเกิดดวงสว่างขึน้
มาแทนที่ ดวงนี้เรียกว่า “ดวงธรรม” หรือ “ดวงปฐมมรรค” อันเป็นประตูเบื้องต้นที่จะเปิดไปสู่
หนทางแห่งมรรค ผล นิพพาน
การระลึ ก นึ ก ถึ ง นิ มิ ต สามารถท� ำ ได้ ใ น
ทุกแห่ง ทุกที่ ทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะนั่ง นอน ยืน
เดิน หรือขณะท�ำภารกิจใดๆ
ข้อแนะน�ำ คือ ต้องท�ำให้สม�่ำเสมอ
เป็นประจ�ำ ท�ำเรื่อย ๆ ท�ำอย่างสบาย ๆ ไม่เร่ง

ไม่บังคับ ท�ำได้แค่ไหนให้พอใจแค่นั้น ซึ่งจะ
เป็ น การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความอยากจนเกิ น ไป
จนถึงกับท�ำให้ใจต้องสูญเสียความเป็นกลาง และ
เมื่อการฝึกสมาธิบังเกิดผลจนได้ “ดวงปฐมมรรค”
ที่ ใ สเกิ น ใส สวยเกิ น สวย ติ ด สนิ ท มั่ น คงอยู ่ ที่
ศูนย์กลางกายแล้ว ให้หมั่นตรึกระลึกนึกถึงอยู่เสมอ
อย่างนี้แล้ว ผลแห่งสมาธิจะท�ำให้ชีวิต
ด�ำรงอยู่บนเส้นทางแห่งความสุข ความส�ำเร็จและ
ความไม่ประมาทได้ตลอดไป ทั้งยังจะท�ำให้สมาธิ
ละเอียดลุ่มลึกไปตามล�ำดับอีกด้วย

ข้อควรระวัง
๑. อย่าใช้กำ�ลัง คือไม่ใช้กำ�ลังใด ๆ ทั้งสิ้น
เช่น ไม่บีบกล้ามเนื้อตาเพื่อจะให้เห็นนิมิตเร็ว ๆ
ไม่เกร็งแขน หรือกล้ามเนือ้ หน้าท้อง ไม่เกร็งตัว ฯลฯ
เพราะการใช้กำ�ลังตรงส่วนไหนของร่างกายก็ตาม จะ
ทำ�ให้จิตเคลื่อนจากศูนย์กลางกายไปสู่จุดนั้น
๒. อย่าอยากเห็น คือทำ�ใจให้เป็นกลาง
ประคองสติ มิ ใ ห้ เ ผลอจากบริ ก รรมภาวนาและ
บริกรรมนิมิต ส่วนจะเห็นนิมิตเมื่อใดนั้น อย่ากังวล
ถ้าถึงเวลาแล้วย่อมเห็นเอง การบังเกิดของดวงนิมิต
นั้นอุปมาเสมือนการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ เรา
ไม่อาจจะเร่งเวลาได้
๓. อย่ากังวลถึงการกำ�หนดลมหายใจเข้า
ออก เพราะการฝึกสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน อาศัยการนึกถึง “อาโลกกสิณ” คือ
กสิ ณ แสงสว่ า งเป็ น บาทเบื้ อ งต้ น เมื่ อ ฝึ ก สมาธิ
จนเข้าถึงดวงปฐมมรรคแล้ว ฝึกสมาธิต่อไปผ่าน
กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายรูปพรหม
กายอรูปพรหม จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกาย
แล้วจึงเจริญวิปัสสนาในภายหลัง ดังนั้นจึงไม่มี
ความจำ�เป็ น ต้ อ งกำ�หนดลมหายใจเข้ า ออกแต่
ประการใด
๔. เมื่อเลิกจากนั่งสมาธิแล้ว ให้ตั้งใจไว้ที่

ศูนย์กลางกายที่เดียว ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด
ก็ตาม เช่น ยืนก็ดี เดินก็ดี นอนก็ดี หรือนั่งก็ดี
อย่าย้ายฐานที่ตั้งจิตไปไว้ที่อื่นเป็นอันขาด ให้ตั้งใจ
บริกรรมภาวนา พร้อมกับนึกถึงบริกรรมนิมิตเป็น
ดวงแก้วใสควบคู่กันตลอดไป
๕. นิมิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะต้องน้อม
ไปตัง้ ไว้ทศี่ นู ย์กลางกายทัง้ หมด ถ้านิมติ เกิดขึน้ แล้ว
หายไปก็ไม่ต้องตามหา ให้ภาวนาประคองใจต่อไป
ตามปกติ ในที่สุดเมื่อจิตสงบ นิมิตย่อมปรากฏขึ้น
ใหม่อีก
การฝึ ก สมาธิ เ บื้ อ งต้ น เท่ า ที่ ก ล่ า วมา
ทั้ ง หมดนี้ ย่ อ มเป็ น ปั จ จั ย ให้ เ กิ ด ความสุ ข ได้ พ อ
สมควร เมื่อซักซ้อมปฏิบัติอยู่เสมอ ๆ ไม่ทอดทิ้ง
จนได้ดวงปฐมมรรคแล้ว ก็ให้หมั่นประคองรักษา
ดวงปฐมมรรคนั้ น ไว้ ต ลอดชี วิ ต ดำ�รงตนอยู่ ใ น
ศีลธรรมอันดี ย่อมเป็นหลักประกันได้ว่า ได้ที่พึ่ง
ของชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ที่จะส่งผลให้เป็นผู้มีความ
สุขความเจริญ ทั้งในภพชาตินี้และภพชาติหน้า
หากสามารถแนะนำ�ต่อ ๆ กันไป ขยายไป
ยังเหล่ามนุษยชาติ อย่างไม่จำ�กัดเชื้อชาติ ศาสนา
และเผ่ า พั น ธุ์ สั น ติ สุ ข อั น ไพบู ล ย์ ที่ ทุ ก คนใฝ่ ฝั น
ก็ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
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ชีวิตคุณเริ่มต้นหรือยัง?
แม้ชีวิตจะเดินทางมายาวไกล ทั้งทางบก ทางน�้ำ
ทางอากาศ หรือไปไกลถึงดวงดาว ก็ยงั ไม่ได้ขนึ้ ชือ่ ว่า “เดินทาง”
เพราะชีวิตไม่ได้เริ่มต้นด้วยระยะทาง ตัวเลข หรือกาลเวลา
ดังที่เคยเข้าใจกัน
แต่วันใด..หากเราได้นั่งหลับตาเบา ๆ ท�ำกายให้สบาย
ท� ำ ใจให้ ส งบ จรดใจนิ่ ง ๆ ที่ ศู น ย์ ก ลางกาย จนเข้ า ถึ ง
ดวงปฐมมรรค หรือ ดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นกายมนุษย์
วันนั้น...จึงจะถือว่า “ชีวิตได้เริ่มต้นแล้ว” คือเริ่มต้น
เปิดประตูไปสู่หนทางพระนิพพาน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริง
ของการเกิดมาเป็นมนุษย์
ขอเชิญเริ่มต้นชีวิต โดยร่วมเป็น ๑ ล้านคนแรก ในการ
นั่งสมาธิทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ชั่วโมง เพื่อความสุขสงบ
ที่แท้จริงของตัวเราและโลกใบนี้..

วารสาร “อยู่ในบุญ” เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
ในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. เพื่ อ เกิ ด ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในธรรมะขององค์ ส มเด็ จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดก�ำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
และทุกระดับการศึกษา
๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนาให้ง่ายแก่การ
น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
๔. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค นในสั ง คมเป็ น คนดี
ที่โลกต้องการ
๕. เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางในการสื บ ทอดอายุ พ ระพุ ท ธศาสนา
ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
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ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น
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