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ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG.
RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock
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เอวญฺเจ สตฺตา ชาเนยฺยํ ทุกฺขายํ ชาติสมฺภโว
น ปาโณ ปาณินํ หญฺเ ปาณฆาตี หิ โสจติ
ถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้ว่า การเกิดนี้เป็นทุกข์ สัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์
เพราะว่าผู้มีปกติฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศก (มตกภัตตชาดก)

หลายครั้งอย่างคาดไม่ถึง ดังเรื่องราวอันน่า
สะเทือนใจของผู้ที่ต้องชดใช้ความผิดด้วยชีวิต
ของตนครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งเราสามารถพบเห็น
ได้ในสังคมยุคปัจจุบัน เช่น บางคนก�ำลังเดิน
บนฟุ ต ปาธ ก็ ถู ก รถเสี ย หลั ก พุ ่ ง เข้ า ชนจน
เสียชีวิตทันที หรือบางคนนอนเล่นอยู่บนเรือ
แต่ ถู ก รถตกจากสะพานลงมาทั บ ตายคาที่
ซึ่งเป็นการตายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เพราะผู้ตาย
อายุยงั น้อย ชีวติ ทางโลกก�ำลังเจริญรุง่ เรือง แต่
ทุ ก สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ล้ ว นมี เ หตุ ใ นอดี ต ทั้ ง สิ้ น
เหตุในอดีต คือ กรรมที่ตนเองเคยท�ำเอาไว้
ซึ่งจ้องหาโอกาสตามมาส่งผลเสมอ
เหมือนเมื่อครั้งอดีต พราหมณ์ผู้หนึ่ง
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียง มีความคิดที่จะ
บวงสรวงดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

การฆ่าหรือประทุษร้ายร่างกายผู้อื่น
รวมทัง้ สัตว์ทงั้ หลาย ล้วนชือ่ ว่าน�ำความทุกข์กาย
ทุกข์ใจมาสูต่ นและผูอ้ นื่ ได้ชอ่ื ว่าเป็นการละเมิด
ศี ล ข้ อ ๑ ซึ่ ง เป็ น มนุ ษ ยธรรม การละเมิ ด
ศีลในทุกระดับ ไม่ว่าจะถึงขั้นศีลขาด ศีลทะลุ
ศีลด่าง หรือศีลพร้อย ล้วนแต่เป็นการท�ำลาย
คุณภาพใจให้เสื่อมลง หรือที่เราเรียกว่าเป็น
บาป โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากละเมิดศีลในกรณี
ที่เกิดโทษมาก เป็นบาปมาก คุณภาพใจก็จะ
ยิ่ ง ถู ก ท� ำ ลายให้ เ ศร้ า หมองมากขึ้ น เราจึ ง
ควรศึกษาเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้เราสามารถรักษา
ศีลได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ อันจะน�ำไปสู่ความ
สงบใจ ที่ท�ำให้สมาธิและปัญญาเจริญขึ้น
การท�ำลายชีวิตผู้อื่นแม้เพียงครั้งเดียว
แต่ผลที่ตามมา จะกลับมาท�ำลายตัวเราอีก
๐2 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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ของแพะ ก็รบี เข้าไปถามว่า “เจ้าแพะ ท�ำไมเจ้า
จึงหัวเราะ แล้วกลับมาร้องไห้ เจ้ากลัวตาย
หรือ” แพะตอบว่า “เราไม่ได้กลัวตาย แต่ว่า
ตอนนีย้ งั บอกรายละเอียดไม่ได้ พวกท่านจงถาม
อีกครัง้ เมือ่ เราอยูต่ อ่ หน้าอาจารย์ของพวกท่าน
แล้ ว เราจะชี้ แ จงให้ ฟ ั ง ” ด้ ว ยความอยากรู ้
เขาจึ ง น� ำ แพะไปหาอาจารย์ พร้ อ มกั บ เล่ า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังทันที พราหมณ์ก็ถาม
แพะด้วยค�ำถามเดียวกับที่ลูกศิษย์เคยถาม
แพะหวนระลึกถึงกรรมที่ตนเคยท�ำไว้
“ท่านพราหมณ์ เมื่อก่อนเราก็เป็นพราหมณ์
เหมือนอย่างท่าน ในการบวงสรวงครั้งหนึ่ง
เราได้ฆา่ แพะตัวหนึง่ เพือ่ น�ำมาเป็นเครือ่ งสังเวย  
เพราะการฆ่าแพะเพียงครัง้ เดียวตัวเดียวเท่านัน้
ท�ำให้เราถูกตัดหัวมาแล้วถึง ๔๙๙ ชาติ และ

โดยใช้แพะเป็นเครื่องสังเวย พราหมณ์ให้ศิษย์
ไปหาแพะมาตัวหนึ่ง แล้วสั่งให้น�ำแพะตัวนั้น
ไปช�ำระล้างและตกแต่งประดับประดาอย่างดี  
ลูกศิษย์กท็ ำ� ตามค�ำสัง่ ทุกอย่าง จากนัน้ ปล่อยให้
แพะยืนอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำ
ขณะที่เจ้าแพะผู้เคราะห์ร้ายก�ำลังกิน
หญ้าอยู่นั้น แพะระลึกชาติเห็นกรรมเก่าของตน
ที่เคยท�ำไว้ ท�ำให้ต้องมาเกิดเป็นแพะเพื่อรับ
วิบากกรรมในภพชาตินี้ อีกทั้งรู้ว่า วันนี้เป็น
วันสุดท้ายที่จะเกิดเป็นแพะแล้ว จึงกระโดด
โลดเต้นหัวเราะด้วยความดีใจ แต่เมือ่ หวนนึกถึง
พราหมณ์ผู้จะได้รับความทุกข์เพราะการฆ่า
บูชายัญ ดังเช่นที่ตนเคยรับกรรมมา ยิ่งคิดก็ยิ่ง
สงสาร จึงร้องไห้ออกมา
ศิษย์ของพราหมณ์เห็นอาการแปลก ๆ
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ติดตามคุ้มครองเจ้า ไม่ให้เจ้าได้รับอันตราย
เด็ดขาด”
แพะไม่รู้จะอธิบายอย่างไรต่อไป จึง
ได้ แ ต่ ข อบคุ ณ ขณะเดี ย วกั น ก็ ยื น กรานว่ า
“ท่านพราหมณ์ บาปที่เราท�ำนั้น มีก�ำลังมาก
เกินกว่าที่ท่านจะคุ้มครองเราได้ ท่านอย่าได้
เพียรพยายามเลย” ถึงกระนั้นพราหมณ์ก็ยัง
ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ใครมาฆ่าแพะตัวนี้อย่าง
เด็ดขาด
จากนั้น พราหมณ์ก็ปล่อยแพะให้เป็น
อิสระ พร้อมกับสั่งให้เหล่าลูกศิษย์คอยติดตาม
คุ้มครองแพะอย่างใกล้ชิด เมื่อแพะถูกปล่อย
ก็เดินตรงไปทีต่ น้ ไม้ตน้ หนึง่ ทีข่ นึ้ อยูห่ ลังแผ่นหิน
ขณะก�ำลังชะเง้อคอกินใบไม้อยู่นั้น ฟ้าก็ผ่าลง
มาที่แผ่นหินแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย ท�ำให้สะเก็ด

ชาตินี้ คือชาติที่ ๕๐๐ ซึ่งจะเป็นชาติสุดท้าย
แล้วทีเ่ ราจะถูกตัดหัว เราดีใจทีจ่ ะพ้นจากกรรม
นี้ จึงหัวเราะขึน้ มา แต่ทร่ี อ้ งไห้นนั้ เพราะสงสาร
ท่าน หากท่านฆ่าเรา ท่านจะต้องรับทุกข์ด้วย
การถูกตัดศีรษะไปถึง ๕๐๐ ชาติ เช่นเดียวกับ
เรา ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจเถิด”
พราหมณ์ได้ฟังดังนั้น ก็รีบปลอบใจ
แพะ “เจ้าอย่ากลัวเลย เราเชื่อ เราเชื่อ อีกทั้ง
จะไม่ฆ่าเจ้า และจะปล่อยให้เจ้าเป็นอิสระอีก
ด้วย”  “ท่านพราหมณ์ ไม่ว่าท่านจะฆ่าหรือไม่
ฆ่าเรา วันนี้เราก็ไม่อาจพ้นจากความตายได้
ใครท�ำกรรมใดไว้ ตนจะต้องรับผลของกรรมนัน้ ”
แพะกล่าวยืนยัน แต่พราหมณ์ก็กล่าวรับรอง
เหมือนกันว่า “ถึงอย่างไร เจ้าก็ไม่ต้องกลัว เรา
จะไม่ปล่อยให้เจ้าตาย เราจะให้ลูกศิษย์คอย

www.webkal.org
5

สิงหาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๐5

จะเห็นได้วา่ ผูท้ ผี่ ดิ ศีลนัน้ มิใช่เพียงแค่
เบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้น หากแต่ยังได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ที่ท�ำร้ายตนเองข้ามชาติอีกด้วย เช่น คนที่ไป
ฉกชิงวิง่ ราว หรือไปประพฤติผดิ ลูกเมียคนอืน่
เป็นการเบียดเบียนเขาในภพชาตินี้ ผู้ที่ถูกล่วง
ละเมิดอาจทุกข์ใจเพียงภพชาติเดียว แต่บคุ คลที่
ประพฤติผิดศีลนั้น จะต้องชดใช้วิบากกรรมอีก
หลายครั้งและยาวนานมากเหมือนดังแพะตัวนี้
เพราะทุกข์โทษจากการล่วงละเมิดศีล ล้วนแต่
รุนแรงและน่ากลัวยิ่งนัก
ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทในการ
ด�ำเนินชีวิต ทุกคนจ�ำเป็นจะต้องศึกษาเรื่อง
กฎแห่งกรรม จะได้ไม่ไปท�ำผิดพลาดอย่างนั้น
ซ�ำ้ อีก ชีวติ เราจะได้เวียนวนสร้างบารมีอยูแ่ ต่ใน
สุคติภูมิเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หินชิ้นหนึ่งแตกกระเด็นมาตัดคอแพะจนขาด
อย่างคาดไม่ถึง
เสียงร้องไห้เศร้าโศกและเสียงหัวเราะ
ในวันสุดท้ายแห่งชีวิตของแพะนั้น ช่วยผู้คน
ทั้งหลายให้รอดพ้นจากวิบากกรรมที่เกือบจะ
ผิดศีลปาณาติบาต แต่ถึงอย่างไร แม้แพะ
ผูม้ นี ำ�้ ใจส�ำนึกผิด และได้รบั การคุม้ ครองป้องกัน
เป็นอย่างดี ก็ยังมิอาจรอดพ้นจากความตาย
การตายของแพะท�ำให้ผู้คนที่พบเห็น
เกิดขนลุกขนพองไปตาม ๆ กัน พระโพธิสัตว์
ซึ่งบังเกิดเป็นรุกขเทวาอาศัยอยู่ไม่ไกล ปรากฏ
กายให้เห็นในอากาศ แล้วแสดงธรรมด้วยเสียง
ที่ไพเราะว่า “สัตว์ทั้งหลาย เมื่อรู้ผลของบาป
เช่นนี้ ไม่ควรท�ำปาณาติบาต พึงรูว้ า่ การเกิดขึน้
เป็นทุกข์ สัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์ เพราะว่าผู้มีปกติ
ฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศก”
๐6 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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“เราเกิดมาควรท�ำประโยชน์สักอย่างหนึ่ง อย่างน้อยที่สุดก็ทำ� ให้ตัวเอง
บุถ้คาคลที
ชา คืแอล้บุวคยังคลที
ความดี
ควรค่ชีวาิตแก่นีก้เกิารระลึ
ท�ำให้่คตวรบู
ัวเองได้
ท�ำให้่มีคคุณนหมู
่มากได้
ดมาก็กคนึุ้มกแล้ถึงว”
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
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“หากเรานั่งสมาธิทุกวัน
เมื่อใจหยุดนิ่งแล้ว จะมีความสุขภายใน
ใจจะมีพลังที่จะสร้างความดี
โดยไม่มีความคิดว่า อะไรจะเป็นอุปสรรค
และจะมีดวงปัญญารู้วิธีการว่า
จะท�ำอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

www.webkal.org
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“ใจที่หยุดนิ่ง จะท�ำให้เราเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ ไม่มีประมาณ
ความทุกข์ ความตึงเครียด ปัญหาทั้งหลายจะหมดไป”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

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

อาคารพระผู้ปราบมาร
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้ทุกสิ่ง
				

สํ.ส. ๑๕/๔๔

สืบเนื่องมาจากการขยายงานพระพุทธศาสนาผ่านโครงการต่าง ๆ ของ          
วัดพระธรรมกายมาเป็นเวลา ๔๐ กว่าปี ท�ำให้ในปัจจุบนั วัดพระธรรมกายมีจำ� นวนพระภิกษุ
สามเณร เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทีพ่ กั อาศัยจึงไม่เพียงพอ ดังนัน้ โครงการก่อสร้างทีพ่ กั อาศัยของ         
พระภิกษุ อาศรมบรรพชิต อาคารพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
จึงบังเกิดขึ้น และจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
10 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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“ การถวาย

ทั้งหมดนี้รองรับพระภิกษุ สามเณร ที่
จ�ำพรรษาอยู่ที่วัดขณะนี้จ�ำนวน ๒,๒๕๗ รูป
(พระภิกษุ ๑,๙๕๖ รูป สามเณร ๓๐๑ รูป)

อาคารพระผู้ปราบมาร
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุ
ถือว่าเป็นการให้ทุกสิ่งแก่ผู้มีศีลมีธรรม
กุศลผลบุญนี้จะส่งผลให้
ชีวิตของผู้ ให้
สมบูรณ์ทุกสิ่งตลอดไป ”
		

๒

อาศรมบรรพชิต อาคารพระผูป้ ราบมาร
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ตอกเสาเข็ม
ต้นแรกเมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ของ        
วันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับ
วันพระขึน้ ๑๕ ค�ำ 
่ เดือน ๔ โดยมีพระเทพญาณ      ในปั จ จุ บั น นี้ พระภิ ก ษุ สามเณร                        มหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธานสงฆ์
วัดพระธรรมกาย มีที่พักอาศัยหลัก ๆ อยู่       ซึ่งในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อกล่าว  
๕ แห่ง คือ ๑. หมู่กุฏิพระหนึ่ง ๒. หมู่กุฏิพระ ให้โอวาทไว้สรุปใจความได้ว่า “อาคารหลังนี้จะ
สอง (ประกอบด้วยอาคาร ๖ ชั้น ๓ อาคาร, เป็นที่พักสงฆ์ ผู้เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมา๑ อาคาร พักได้ประมาณ ๑๕๐ รูป) ๓. หมู่กุฏิ สัมพุทธเจ้า ผูเ้ ป็นเนือ้ นาบุญของโลก ผูท้ ปี่ ฏิบตั ิ
พระสาม (อาคาร ๒ ชั้น ๑ หลัง และอาคาร   ตนตามค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    
ชั้นเดียว ๑ หลัง) ๔. หมู่กุฏิพระสี่ (อาคาร ๒ ผู้ใคร่ต่อการศึกษาวิชชาธรรมกาย อีกทั้งเพื่อ
ชัน้ ) ๕. หมูก่ ฏุ พิ ระบริเวณไซต์ ๓ อาคารแก้วดวงใจ ขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก เพราะฉะนั้น
อาคารหลังนี้จึงเป็นอาคารที่ส�ำคัญทีเดียว”
แก้วดวงบุญ และกุฏิมุงจาก ฯลฯ

๑

www.webkal.org
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ชั้นบนสุดของอาคาร
สถานที่สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า-เย็น

ห้องจ�ำวัตร (จ�ำวัด)
ที่ประดิษฐานแผ่นทองจารึกชื่อผู้มีบุญ
ณ ห้องโถงกลาง อาคารธุรการ
12 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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ชั้นละ ๒๔ ห้อง ขนาดห้องเท่ากัน
		
ชั้นที่ ๑๒ มีห้องปฏิบัติธรรม ๒ ห้อง
ส�ำหรับพระภิกษุสวดมนต์ ท�ำวัตร ปฏิบัติธรรม
อาศรมบรรพชิต อาคารพระผูป้ ราบมาร อีกส่วนหนึ่งเป็นที่พักของพระที่มาจากวัดหรือ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นกุฏิพระ ศูนย์ปฏิบัติธรรมในต่างประเทศ
ทรงสู ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประหยั ด พื้ น ที่ เพราะวั ด      
นอกจาก ๓ อาคารนี้ ยังมีอาคาร     
พระธรรมกายมีพระภิกษุ สามเณร เป็นจ�ำนวน ด้านหน้าซึง่ เป็นอาคาร ๒ ชัน้ ชัน้ ล่างใช้สำ� หรับ
มาก ถ้าสร้างตามแนวราบจะต้องเสียพื้นที่ งานธุรการและต้อนรับญาติโยม ชั้น ๒ เป็น
ส�ำหรับใช้ประโยชน์ส่วนอื่นไป
ห้องประชุมประมาณ ๓ ห้อง ด้านข้างอาคาร  
ตามโครงการที่ตั้งไว้จะสร้างอาคาร เป็นที่จอดรถ
ทั้งหมด ๓ อาคาร ทุกอาคารมีลักษณะเหมือน
กัน คือ มีรูปทรงเหมือนเครื่องหมายกากบาท 		
หรือเครื่องหมายคูณ (X) ความสูง ๕๔ เมตร   
มี ๑๒ ชั้น แต่ละอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเกือบ
ตัวอาคารชัน้ ๒-๑๒ ในบริเวณแต่ละขา
๗๐,๐๐๐ ตารางเมตร รองรั บ พระภิ ก ษุ ไ ด้    ของกากบาทซึ่งเรียกว่า wing ประกอบด้วย  
อาคารละ ๒,๐๐๐ กว่ารูป
ห้อง ๖ ห้อง แต่ละห้องเป็นที่พักรวมของ      
ชั้นที่ ๑ (ชั้นล่าง) เป็นห้องโถงใหญ่    พระประมาณ ๑๐ รู ป ทุ ก รู ป ต้ อ งพั ก รวม
เปิดโล่ง ส�ำหรับท�ำกิจกรรมอเนกประสงค์
ไม่มหี อ้ งส่วนตัว แม้แต่หอ้ งน�ำ้ ก็เป็นห้องน�ำ้ รวม
ชั้นที่ ๒-๑๑ เป็นที่พักอาศัย แต่ละชั้น ไม่มีห้องน�้ำภายในห้องพัก
มี ๔ wing (ปีก) แต่ละ wing มี ๖ ห้อง รวม
โซนกลางเป็ น ที่ ตั้ ง ของลิ ฟ ต์ บั น ได

๓

๔
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ห้องน�้ำ  พื้นที่ส�ำหรับซักผ้า ตากผ้า พื้นที  ่
ส�ำหรับสันทนาการ เช่น มุมอ่านหนังสือ มุมดู
DMC ฯลฯ ทุกชั้นมีพื้นที่แบบนี้เหมือนกันหมด
ชั้น ๒-๑๒ มีลักษณะโครงสร้างอาคาร
เหมือนกัน ต่างกันแค่การใช้งาน

		 ๕

14 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗

ในการสร้างอาคารใช้หลักประหยัดสุด
ประโยชน์สงู คงทนถาวร ตามทีพ่ ระเดชพระคุณ
หลวงพ่อให้นโยบายไว้
ในเรื่ อ งการประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยใน
อนาคต อาคารนี้แต่ละห้องมีผนังแยกจากกัน
ท�ำให้มีช่องว่างระหว่างห้อง เพื่อดึงลมเข้ามา
หมุนเวียนให้ความเย็นแก่อาคาร แต่ตามอาคาร
ทัว่ ไปจะใช้ผนังเดียวกัน
นอกจากนี้ การที่ชั้น ๑ ท�ำเป็นที่โล่ง ก็
ช่วยเรือ่ งการระบายอากาศได้เป็นอย่างดี เพราะ
www.webkal.org
14

ลมจะลอยขึ้นมาตรงโซนกลางของอาคาร จาก
ชั้น ๑ ขึ้นมาถึงชั้น ๑๒ แล้วดูดลมจากห้อง
ต่าง ๆ ขึน้ มาเรือ่ ย ๆ เป็นการช่วยระบายอากาศ
ประกอบกับตัวอาคารมีหน้าต่างเยอะมาก และ
ยั ง ตั้ ง หั น เฉี ย งกั บ ทิ ศ เหนื อ เพื่ อ เพิ่ ม การ
รับลม ท�ำให้อาคารมีลมพัดผ่านเย็นสบาย
ตลอดทั้งปี

ปลอดภัยที่สุด ทีมงานจึงสร้างความเข้าใจแก่
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาควบคุมงานและ   
ผู้รับเหมา ให้เข้าใจถึงความส�ำคัญของอาคาร
ประโยชน์การใช้สอย รวมทั้งความส�ำคัญของ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ เพื่อให้คณะท�ำงาน
ปลื้มปีติที่มีโอกาสมาร่วมงานก่อสร้างในครั้งนี้
จากนั้ น ก็ ก ล่ า วถึ ง บุ ญ และอานิ ส งส์   
ต่าง ๆ ของการก่อสร้างอาคารหลังนี้ แล้วจึง
						 ลงรายละเอียดของเนื้องานว่าจะต้องมีความ
อาคารหันเฉียงกับทิศเหนือ
ประณีตทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการท�ำแบบ
ล�ำดับการก่อสร้าง การประสานงาน การควบคุม
งาน คุณภาพงาน การทดสอบระบบต่าง ๆ   
เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด
N

		

๗

อาคารพระผู ้ ป ราบมารหลั ง แรกมี
ก� ำ หนดสร้ า งเสร็ จ ในเวลาประมาณ ๒ ปี        
เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะเปิดใช้เลย และจะมี
พระภิกษุเข้าไปอยู่อาศัยเต็มทุกห้องทันที ขณะ
ที่ก่อสร้างอาคารหลังแรก อาคารต่อไปก็จะ
ทยอยสร้างตามมา
ไม่นานเกินรอ อาคารพระผู้ปราบมาร
จะตัง้ เด่นเป็นสง่าให้เราทุกคนเห็นและภาคภูมใิ จ
ว่า เรา คือ หนึ่งในผู้สถาปนาอาคารแห่งนี้
เพื่ อ เป็ น ที่ พั ก อาศั ย ของพระภิ ก ษุ ผู ้ เ ป็ น          
ศาสนทายาท ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา     
วิชชาธรรมกาย ให้คงอยูแ่ ละแผ่ขยายไปทัว่ โลก
ตราบสิ้นกาลนาน

อาคารเฉียงรับลม
หน้าร้อนลมพัด        หน้าหนาว                 
ในส่วนของงานระบบภายในอาคาร
ก็ดูแลรักษาง่าย วัสดุที่ใช้ในอาคารก็เน้นความ
เรียบง่าย ซ่อมง่าย หาเปลี่ยนได้ง่ายในอนาคต
เช่น พวกสุขภัณฑ์ กระเบื้อง ส่วนต่างๆ ของ
อาคารก็ดูแลรักษาง่าย เช่น มุมห้องน�ำ 
้ ไม่ทำ�
เป็นมุม ๙๐ องศา ระหว่างพืน้ กับผนังมีลกั ษณะ
โค้งเพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมคราบสกปรก และ
ท�ำความสะอาดได้งา่ ย ไม่ตอ้ งเสียเวลาดูแลมาก

๖

โส จ สพฺพทโท โหติ   โย ททาติ อุปสฺสยํ 
ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้ทุกสิ่ง
     สํ.ส. ๑๕/๔๔

ในส่ ว นของบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ ก าร
ก่อสร้างออกมาดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และ
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สัมภาษณ์
นายธนะ เดชนันพัฒน์
ตัวแทนผู้ประสานงาน
ส่วนเจ้าของโครงการ
คนเราเกิ ด มาแล้ ว ก็
ต้องท�ำงานกันทุกคน เพื่อ
หาเลีย้ งปาก เลีย้ งท้อง เลีย้ ง
ครอบครัว งานที่คนทั่ว ๆ ไปท�ำนั้น ก็เป็นงาน
ที่อาจมีความภาคภูมิใจอยู่บ้าง ภูมิใจในฝีมือ
ภูมิใจที่ท�ำเสร็จ ภูมิใจที่ท�ำงานอวดคนอื่นได้
แต่จะมีงานใดที่ท�ำแล้วได้ความปีติว่า สิ่งที่ท�ำ
ลงไปสรรค์สร้างความดีขนึ้ ในโลก และมัน่ ใจว่า
งานนั้ น ๆ ไม่ ถู ก น� ำ ไปใช้ ทั้ ง ทางตรงและ      
ทางอ้อมให้คนเป็นคนเลวหรือเบียดเบียนกัน
ที่ พั ก ของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ เ ป็ น ที่ อ าศั ย    
ของผู้ที่จะน�ำศีลธรรมมาสู่โลก สั่งสอนคนให้
16 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗

เป็นคนดี และสืบทอดค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยาวนาน ดังนั้นงานก่อสร้างนี    ้
จึงน�ำความปีติและภาคภูมิใจมาสู่ทีมงานว่า     
มีส่วนในการสร้างคนดีให้กับโลก สืบทอด    
พระศาสนา และสืบทอดเส้นทางพระนิพพาน
ให้กับโลกและจักรวาลต่อไป
นายปราโมทย์ รัตนาลังการ
ผู้จัดการโครงการ
อาคารพระผู้ปราบมาร
อาคารนี้ จ ะมี ค วาม
คงทนและสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ คุ้ม
กับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และมีค่าใช้จ่าย   
ในการบ�ำรุงรักษาน้อย มีความเป็นระเบียบ
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เรียบร้อย สวยงาม เป็นแบบอย่างและมาตรฐาน
ของโครงการต่อ ๆ ไปได้ ทั้งหมดนี้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของครูบาอาจารย์
ในการท�ำงานต้องตระหนักไว้เสมอว่า
ปัจจัยทีน่ ำ� มาก่อสร้างนัน้ ญาติโยมน�ำมาบริจาค
ทั้งสิ้น ดังนั้นทุกท่านที่มาวัดจึงอยู่ในฐานะเป็น
เจ้าของอาคารและเจ้าของวัดร่วมกัน ทั้งการ
ก่ อ สร้ า งและการประสานงานจึ ง ต้ อ งรั ก ษา
ศรัทธาของเจ้าภาพไว้เสมอ

โต แต่ด้านใน   เราจัด lay out อย่างเรียบง่าย
สมถะ หนึง่ ห้องมีพระภิกษุอยูร่ ว่ มกัน ๔-๑๐ รูป
และเราออกแบบโดยมองถึงความสงบและเรียบ
ง่ายไปพร้อม ๆ กัน แต่มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยสูงสุด

นายธนา สาคร
วิศวกรระบบไฟฟ้าสื่อสาร
รูส้ กึ ปลืม้ ใจและภูมใิ จ
ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มสร้ า งอาคาร
ที่พักส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์  
ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาใน
พระศาสนา การวางแนวคิด
และรูปแบบห้องดูแล้วพระภิกษุสงฆ์ท่านเรียบ
ง่าย ไม่เน้นอะไรที่ไม่จ�ำเป็นในที่พัก ยิ่งท�ำให้
เข้าใจในวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์มากยิ่งขึ้น
เหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้นโยบาย  
ในการก่อสร้างว่าประโยชน์สงู ประหยัดสุด ตาม
ทีใ่ ช้ในการก่อสร้างวัดตั้งแต่ต้นมาโดยตลอด
วิ ธี คิ ด ในการท� ำ งานของที ม งาน          
จะแตกต่ า งออกไปจากการสร้ า งอาคารสู ง         
ตามโครงการอืน่ เนือ่ งจากโครงการทัว่ ไปจะคิด  
และท�ำเพื่อขายให้ลูกค้า แต่โครงการนี้เราคิด
และสร้ า งให้ พ ระภิ ก ษุ ผู ้ ท รงศี ล ๒๒๗ ข้ อ      
พ�ำนักอาศัย เปรียบเสมือนการสร้างกุฏเิ ป็นพัน ๆ
หลัง ให้พระนับพันรูป ดังนัน้ กระบวนการก่อสร้าง
จะประณีตกว่างานข้างนอกมาก เพราะเราคิด
function ส�ำหรับพระ เมือ่ ดูภายนอกอาจดูใหญ่

นายวราทิพย์ รอดรับบุญ
หัวหน้างานระบบโครงการฯ
รู้สึกภูมิใจว่าเรามีบุญ
และโชคดีมากทีม่ สี ว่ นร่วมใน
งานก่ อ สร้ า งอาคารหลั ง นี   ้
ซึ่ ง ชื่ อ ของอาคารหมายถึ ง       
พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน�้ำ  ผู้เป็นมหา-  
ปูชนียาจารย์ของพวกเราทุกคน อาคารหลังนี้
จึงเป็นอาคารที่ส�ำคัญมาก ๆ อาคารหนึ่งใน   
วัดพระธรรมกาย เป็นอาคารที่พระภิกษุสงฆ์       
ซึ่งเปรียบเสมือนลูกศิษย์หรือหลานศิษย์ของ
หลวงปู่พ�ำนักอาศัยและประพฤติปฏิบัติธรรม
โครงการนีม้ โี จทย์อยูว่ า่ เราจะต้องสร้าง
อาคารให้ออกมาดูดี เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด และมีความประณีตของเนื้องานทุก ๆ
ส่วนให้มากที่สุด เช่น ท�ำความสะอาดง่าย    
งานระบบภายในอาคารจะต้องดูแลรักษาง่าย
เสียค่าใช้จ่ายน้อย ประหยัดพลังงาน รวมทั้ง
เกิ ด ความปลอดภั ย แก่ ผู ้ ใ ช้ อ าคาร เพื่ อ ให้       
คุ้มค่ากับปัจจัยที่ผู้มีบุญร่วมบุญมาถวายแด่   
พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และถือว่า
เป็นการบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วย
เช่นกัน
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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
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ยาน�้ำแก้ไอ ตราไอยรา

“สุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มี ความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์
ไม่ได้อยู่ที่เกียรติยศ ชื่อเสียง ลาภ ยศ สรรเสริญ แต่อยู่ที่ใจหยุดอยาก
แล้วคลายความผูกพัน ยึดมั่นถือมั่นในคน สัตว์ สิ่งของ”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร

www.webkal.org
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ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

20 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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บวชพระนานาชาติ
และพระธรรมทายาท...
สืบพระพุทธศาสนา

www.webkal.org
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น่าภาคภูมิใจที่บัดนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า วัดร้างในประเทศไทยเริ่มลดลง พระที่บวช           
เข้าพรรษาและอยู่บ�ำเพ็ญสมณกิจต่อเริ่มมีมากขึ้น โดยเฉพาะในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ              
วัดพระธรรมกาย นอกจากจะมีพระภิกษุอยู่จำ� พรรษาจ�ำนวน ๑,๙๕๖ รูป และสามเณร ๓๐๑ รูป
แล้ว ยังมีกุลบุตรจากต่างประเทศทั่วโลกเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ถึง ๑๘ สัญชาติ ซึ่งย่อมเป็นที่คาดหมายว่า หากท่านเหล่านี้มุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติธรรม
จนเข้าถึงธรรม แม้ลาสิกขาไปแล้ว ย่อมเป็นพยานในค�ำสัง่ สอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ว่า พระพุทธธรรมค�ำสอนมิใช่เพียงอักษรที่จารึกไว้ในคัมภีร์ แต่ยังสามารถน�ำมาปฏิบัติได้ เข้าถึง
ได้ และจะน�ำพาชาวโลกทั้งหลายเข้าถึงสันติสุขได้อย่างแท้จริง
22 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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เป็นวัด ส่วนจ�ำนวนพระสงฆ์และสามเณรที่
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด�ำเนินการ
ส� ำรวจ พบว่า ในปี ๒๕๕๖ พระสงฆ์ และ
สามเณรทั่วประเทศ มี ๓๕๕,๒๙๕ รูป ส่วนปี
เมือ่ เร็ว ๆ นี้ ท่านผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน ๒๕๕๗ จากการส� ำ รวจเมื่ อ ถึ ง มกราคมมี
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายนพรัตน์ ๓๔๙,๖๕๙ รูป เชือ่ ว่าหากสรุปจ�ำนวนพระสงฆ์
เบญจวัฒนานันท์ ออกมาเปิดเผยแก่สอื่ มวลชน ในช่ ว งปลายปี น ่ า จะเพิ่ ม จากปี ที่ ผ ่ า นมา”
ตอนหนึ่งว่า “มีค�ำขอตั้งวัดเพิ่มทุกปี อย่างปี (มติชน, ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๗)
จากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยข้างต้นนี้
๒๕๕๗ ขอตั้งวัดใหม่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖
จ�ำนวน ๑,๕๖๓ วัด ซึ่งนั่นหมายความว่า เชือ่ ว่าการบวชพระธรรมทายาทโครงการต่าง ๆ
จ�ำนวนพระสงฆ์ ไม่ได้ลดลง ส่วนที่ระบุว่า ของวัดพระธรรมกาย เช่น โครงการอุปสมบท
มีวัดร้างเพิ่มขึ้นเพราะมีการบวชน้อยลงนั้น หมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ฯลฯ   
ความจริงแล้วปัจจุบันไม่มีวัดร้าง เนื่องจาก เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้มีพระภิกษุอยู่จ�ำพรรษา
จ�ำนวนวัดร้างทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ทัง้ หมดเป็นวัดร้าง และอยูบ่ ำ� เพ็ญสมณกิจตามวัดวาอารามต่าง ๆ
ในสมัยโบราณ” นอกจากนี้นายนพรัตน์ยัง    ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี และเมื่อวันที่ ๑๙
กล่าวต่ออีกว่า “จากข้อมูลทีม่ กี ารส�ำรวจเกีย่ วกับ กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมานี้ ก็มกี ารบวชพระรุน่ พิเศษ
จ�ำนวนพระสงฆ์และจ�ำนวนวัดทั่วประเทศของ อีก ๒ โครงการพร้อมกัน คือ โครงการอุปสมบทหมู่
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ผ่านมา ธรรมทายาทอุดมศึกษา รุ่น ๔๒ (โครงการ ๒)
พบว่า เมื่อปี ๒๕๕๖ วัดที่มีพระสงฆ์มีจ�ำนวน และโครงการอุปสมบทหมูธ่ รรมทายาทนานาชาติ
๓๗,๗๑๓ วัด ส่วนปี ๒๕๕๗ มี ๓๙,๒๗๖ วัด (International Dhammadayada Ordination
คือ มีวดั เพิม่ ขึน้ จากปี ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑,๕๖๓ วัด Program) หรือ IDOP รุ่น ๑๒
ส่วนใหญ่มาจากการทีส่ ำ� นักสงฆ์ขอจดทะเบียน

วัดร้างเริ่มหมดไป
พระภิกษุมากมายยิ่งขึ้น

www.webkal.org
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บวชพระนานาชาติ
พระพุทธศาสน์ก้าวไกล
ส� ำ หรั บ โครงการอุ ป สมบทหมู ่ ธ รรมทายาทนานาชาติ (International  Dhammadayada Ordination Program) นั้น ปีนี้จัด
ขึ้นเป็นรุ่นที่ ๑๒ มีกุลบุตรจากประเทศต่าง ๆ
๑๘ สัญชาติทั่วโลก จ�ำนวน ๗๘ คน เข้าร่วม
โครงการ โดยอุปสมบทเป็นพระภิกษุจ�ำนวน
๗๑ รูป บรรพชาเป็นสามเณร ๗ รูป
พิ ธี บ รรพชาอุ ป สมบทจั ด ขึ้ น ที่ อุ โ บสถ    
วัดพระธรรมกาย โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์    
ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์
หลักสูตรการอบรมของโครงการนี้เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ทั้งภาษา
อั ง กฤษและภาษาจี น ในการอบรม เพื่ อ ให้   
ธรรมทายาทสามารถเข้ า ใจพระพุ ท ธธรรม     
ค�ำสอนได้ง่ายขึ้นผ่านภาษาที่แต่ละรูปคุ้นเคย
และจะได้นำ� ความรูเ้ หล่านีไ้ ปฝึกฝนตนเองและ
เผยแผ่แก่ญาติมิตรในบ้านเมืองของตนต่อไป
การบรรพชาอุปสมบทครัง้ นี้ ยังความปีติ
ยินดีแก่บิดามารดา ญาติพี่น้อง ตลอดจน
สาธุชน และเจ้าภาพผูใ้ จบุญ ทีพ่ ร้อมเพรียงกัน
มาอนุโมทนาสาธุการกับกุลบุตรผู้มีบุญเหล่านี้
อย่างล้นหลาม และเมื่อธรรมทายาททั้งหลาย
อุปสมบทครองกายด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ เป็น
พุทธบุตรผู้องอาจ สงบเสงี่ยม สง่างาม ก็ยิ่ง
เพิม่ ความปีตยิ นิ ดีและสร้างศรัทธาแก่ผพู้ บเห็น
มากขึ้น

www.webkal.org
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พระธรรมทายาทอุดมศึกษา
รุ่น ๔๒ (โครงการ ๒)
ในวันเดียวกันยังมีกุลบุตรที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ในระดับอุดมศึกษา คือผู้ที่ยังเรียนอยู่ตาม
สถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้า
ร่วมพิธีบวชในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทอุดมศึกษา รุ่น ๔๒ (โครงการ ๒)
จ�ำนวน ๖๒ ท่าน โดยบวชเป็นพระภิกษุ ๕๒
รูป และเป็นสามเณร ๑๐ รูป การอบรมจัดขึ้น
ระหว่ า งวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ถึ ง วั น ที่ ๑๐
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
กุลบุตรที่มาอบรมในโครงการนี้ เป็นผู้มี
ความศรัทธาเลือ่ มใสและมุง่ มัน่ จะฝึกฝนอบรม
ตนเองในพระพุทธศาสนา แต่ยังอยู่ในวัยเรียน
จึงอาศัยช่วงเวลาปิดเทอม ซึ่งปีนี้ปิดนานเป็น
พิเศษมาบรรพชาอุปสมบท เพราะปกติเยาวชน
ที่ก�ำลังศึกษาอยู่มักจะมาบวชได้เฉพาะภาค  
ฤดูร้อน (โครงการ ๑) จึงถือว่าธรรมทายาท
เหล่านี้นอกจากมีจิตใจงดงามแล้ว ยังเฉลียว
ฉลาดรูจ้ กั ให้โอกาสตนเองเข้ามาศึกษาอบรมใน
เพศสมณะ ซึ่งเป็นการกระท�ำที่เกิดประโยชน์
อย่างยิง่ ทัง้ แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ
และพระศาสนา
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ขออนุโมทนา
พุทธบุตรสุดสง่างาม
นับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็น
อย่างยิง่ ทีธ่ รรมทายาททัง้ หลายเหล่านีใ้ ช้ความ
โชคดีที่เกิดเป็นลูกผู้ชายมาบวชฝึกฝนอบรม
ตนเองในเพศสมณะ เพราะการเป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์นนั้ ควรเป็นบัณฑิตทัง้ ทางโลกและทาง
ธรรม  มิใช่เป็นบัณฑิตทีม่ เี พียงปริญญาเท่านัน้
การศึกษาวิชชาชีวติ ควบคูไ่ ปกับวิชาการเป็นสิง่
ทีส่ ำ� คัญมาก เพราะความรูท้ างโลกล้วนมุง่ เน้น
เพือ่ การประกอบอาชีพเลีย้ งชีวติ แต่ความรูท้ าง
ธรรมจะช่วยเพิม่ ความรูเ้ รือ่ งชีวติ ว่าเราเกิดมา
ท�ำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต และเราจะมี
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วิ ธี ด�ำเนิ นชี วิ ตไปสู ่ ค วามสุ ขความส�ำเร็ จ ได้
อย่างไร  
ที่ส�ำคัญ เมื่อพระธรรมทายาททั้ง ๒
โครงการเหล่านี้ ผ่านการฝึกฝนอบรมทั้งภาค
ปริยัติและภาคปฏิบัติ เพื่อบ่มตนเองให้เป็น
บัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรมแล้ว ท่านก็จะ
สามารถน�ำความรู้อันประเสริฐที่ได้จากการ
บรรพชาอุ ป สมบทในครั้ ง นี้ ไปสร้ า งความ
สว่างไสวให้ทุกทวีปทั่วโลกพบกับสันติภาพ
และสันติสุขอย่างแท้จริงต่อไป..

www.webkal.org
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“ความดีทำ�เพียงครั้งเดียว แต่ระลึกได้หลายครั้ง
และทุกครั้งที่ระลึกถึง จะนำ�มาซึ่งความปีติและความภาคภูมิใจ
เป็นสุขใจที่ได้ระลึกนึกถึง ได้พูดถึง ได้เล่าสู่กันฟัง”
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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“ธรรมะเป็นของละเอียดลุ่มลึกมาก ยากที่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้ง่าย ๆ
หรือเข้าใจได้ภายในช่วงเวลาอันสั้น กว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์
ยากนะ ล�ำบากนะ จะได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่าย ๆ
ฉะนั้น เราเกิดมาแล้ว พบพระพุทธศาสนาแล้ว
ก็ต้องสร้างบารมีให้คุ้มค่า เพื่อให้บุญบารมีของเราเต็มเปี่ยม
จะได้หาทางพ้นทุกข์ได้”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย

แต่งเฟอร์ฯ ครบชุด โดย Modernform ห้องฟิตเนส
พร้อมสวนใหญ่กว่า ๑ ไร่ สระว่ายน�ำ้ ระบบน�้ำเกลือ
ส่วนลดพิเศษส�ำหรับผู้มีบุญ
สนับสนุนสินเชื่อโครงการโดย

www.facebook.com/mtresidences
www.webkal.org
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รายงานพิเศษ
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ

Guinness World Records
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วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา “ปลื้มใจ” กับบรรยากาศงานบุญที่อบอวลไป
ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ซึ่งยอดนักสร้างบารมีทุกคนมีส่วนในบุญใหญ่ครั้งนี้กันถ้วนหน้า ท�ำให้
นึกถึงภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี ได้แก่ การเดินธุดงค์ของพระธุดงค์ธรรมชัย และ
งาน “แสงแห่งสันติภาพ ครั้งที่ ๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗” ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้ง ๒ งานนี้ได้
รับการบันทึกสถิตลิ งใน “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” และในวันนีม้ ที มี งานกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด
เดินทางมาถวายรางวัลประกาศเกียรติคณุ แด่ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาส            
วัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งเป็นประธานในการด�ำเนินงานโครงการทั้งสอง
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

๒ โครงการแห่งสันติภาพ
-

โครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก
การเดินธุดงค์ของพระธุดงค์ธรรมชัยจ�ำนวน ๑,๑๒๙ รูป ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย           
เส้นทางพระผู้ปราบมาร ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒-๒๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๒๗ วัน เป็นระยะทาง ๔๕๓.๐ กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ปลุกกระแสศีลธรรมเพื่อสร้างสันติสุข    
บนผืนแผ่นดินไทย
- งาน “แสงแห่งสันติภาพ ครั้งที่ ๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗”
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่หมู่บ้านสะวันนา เมืองอิโลอิโล ประเทศ
สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ โดยมีชาวฟิลปิ ปินส์ผรู้ กั สันติภาพมาร่วมกันท�ำสมาธิ และจุดโคมลาน จ�ำนวน
๕๖,๖๘๐ โคม แปรเป็นตัวอักษรว่า “World Peace through Inner Peace” และแปรเป็นภาพ
แผนที่ของประเทศฟิลิปปินส์พร้อมตัวอักษร “The Philippines 2014” ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกคน
ทุกฝ่ายในสังคมโลกเห็นความส�ำคัญของการร่วมกันสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้
www.webkal.org
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๒ รางวัลแห่งเกียรติยศ
-

การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
รางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลแรก “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
ด้วยระยะทางรวม ๔๕๓.๐ กิโลเมตร (๒๘๑.๔๘ ไมล์) โดยพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจ�ำนวน
๑,๑๒๙ รูป ระหว่างวันที่ ๒-๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ ๓ เพื่อเป็นการ
ต้อนรับศักราชใหม่ปี ๒๕๕๗ ในประเทศไทย” หรือ “The Longest Journey Walking on Flower
Petals is 453.0 km (281.48 miles) and was achieved by 1,129 Buddhist Monks, Who Walked
across Thailand on the 3rd Dhammachai Dhutanga Pilgrimage to Welcome the Year
2014 in Thailand, between 2 and 28 January 2014.”
- การจุดโคมลานให้เป็นภาพใหญ่ที่สุดในโลก
รางวัลประกาศเกียรติคณุ รางวัลทีส่ อง “การจุดโคมลานให้เป็นภาพใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกด้วยเทียน
๕๖,๖๘๐ เล่ม จัดขึน้ โดยศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโลร่วมกับศูนย์สมาธิทางสายกลางประเทศไทย
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ณ เขตโอตัน เมืองอิโลอิโล สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗” หรือ
“The Largest Flaming Images Using Candles is 56,680 and was achieved by The Middle
Way Meditation Institute (Iloilo) in collaboration with THE MIDDLE WAY MEDITATION INSTITUTE (THAILAND) in Oton, Iloilo, The Philippines on April 14, 2014”
กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย        
มีสโลแกนว่า “Officially Amazing” หรือแปลเป็นไทยได้ว่า “สิ่งที่น่าทึ่งอย่างเป็นทางการ”           
ที่ผ่านมา “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” ได้บันทึกสถิติโลกไว้แล้วกว่า ๔๐,๐๐๐ เหตุการณ์            
ตลอดระยะเวลา ๑๑๓ ปี ของการก่อตั้ง และผลงานของมูลนิธิธรรมกายก็เคยได้รับการบันทึกไว้
ใน “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” เช่นกัน แต่เป็นในแง่ของ “ที่สุดในโลกแห่งการท�ำความดี” ซึ่งต่าง
จากสถิติที่สุดในโลกทั่ว ๆ ไป..
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

ความเหมือนทีต
่ ่าง
ความต่างที่เหมือน

เหมือน
สี่แยกหน้าโบสถ์ วัดพระธรรมกาย
ต่าง
พ.ศ.๒๕๒๕
พ.ศ.๒๕๕๗
เหมือน
ช่วยกันกวาดถนนด้วยใจเบิกบาน
ต่าง
ถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล

เหมือนกันมากที่สุด

“รักบุญ”

36 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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“กฎแห่งกรรมนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะอยู่ในน�ำ้ บนดิน ในอากาศ
อยู่ในโลกนี้ หรือในจักรวาลไหนก็ตาม ตราบใดที่เรายังมีการกระท�ำ
ทางกาย ทางวาจา และใจ ไม่ว่าดีหรือชั่ว แม้จะเล็กน้อยเพียงไร
จะเจตนา ไม่เจตนา ล้วนมีผลทั้งสิ้น”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บุคคลที่ควรบูชา คือบุคคลที่มีคุณความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึง
และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม ได้แก่ ผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รงั สิตให้บริการห้องประชุม, ห้องอบรม/สัมมนา,
จัดเลีย้ ง, งานแต่งงาน, จัดคอนเสิรต์ , สปอร์ตเดย์ ศูนย์สอบขนาดใหญ่,
นิทรรศการ, เปิดตัวสินค้า ฯลฯ รองรับได้มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

Thammasat Convention Park (TUC) is designed to serve
multipurpose events with a capacity of over 10,000 person.
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี

• ห้อง THE CIRCLE
• พื้นที่ 3,250 ตรม. • ห้อง THE GRAND
• พื้นที่ 4,000 ตรม.

โทร. 0-2565-3093, 0-2564-4019, 081-939-2792 (สา), 08-6340-5509
www.tucpark.com, www.tucpark@hotmail.com
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• ห้อง THE DECK
• พื้นที่ 9,000 ตรม.

เรื่องน่ารู้
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

มุทิตานักปราชญ์
ผู้ทรงศรีสง่าภาษาบาลี
38 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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ภาษาบาลีได้รับการยกย่องว่าเป็นภาษาสวรรค์ เพราะใช้เป็นภาษาบันทึกค�ำสอนแห่งองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันล�ำ้ ค่า ทีผ่ ใู้ ดได้ศกึ ษาและน�ำมาปฏิบตั ิ ย่อมปิดอบายไปสวรรค์และ
น�ำไปสู่ความหลุดพ้นได้ หลายปีที่ผ่านมา มีพระภิกษุ สามเณร และอุบาสิกา วัดพระธรรมกาย
สามารถสอบได้เปรียญธรรมต่าง ๆ จนเป็นทีย่ กย่องและน�ำมาซึง่ ชือ่ เสียงเกียรติคณุ แก่หมูค่ ณะและ
วัดพระธรรมกายอย่างยิง่ ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๗ นี้ ก็มีผสู้ อบได้เปรียญธรรมประโยคต่าง ๆ เป็น
จ�ำนวนมาก วัดพระธรรมกายจึงจัดพิธมี ทุ ติ าสักการะขึน้ เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
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มุทิตาผู้ทรงศรีสง่า

ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ท่องจ�ำพระบาลีไวยากรณ์
ไปจนกระทัง่ สามารถสอบผ่านได้เปรียญธรรม
ชั้นสูงสุด คือ เปรียญธรรมประโยค ๙ ความ
ส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจึงนับเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและ   
มีความหมายทั้งต่อตัวผู้เรียนและพระพุทธศาสนายากเกินจะบรรยาย
ในปีพทุ ธศักราชนี้ เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ สถิติ
ผูส้ อบผ่านบาลีสนามหลวงทุกประโยคทัว่ ประเทศ
ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๗ ส�ำนักศาสนศึกษา
วัดพระธรรมกายสอบได้ ๒๔๘ รูป เป็นอันดับ ๑

นักศึกษาภาษาบาลี

เป็นที่ทราบกันดีว่า การทรงจ�ำพระบาลี
ไวยากรณ์ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้เรียนต้องหมั่น
ท่ อ งจ� ำ หลั ก ไวยากรณ์ บ าลี ตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น
สามเณร กว่าจะมาถึงวันนี้ สามเณรทุกรูป
ต้ อ งเฝ้ า เพี ย รศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมด้ ว ย
ความวิริยอุตสาหะเป็นเวลานานนับสิบปี เริ่ม
40 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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ของประเทศ และอุบาสก อุบาสิกา ผู้สอบผ่าน
บาลีศึกษา จ�ำนวน ๒๐ คน ก็นับเป็นอันดับ ๑
ของประเทศเช่นกัน ซึ่งเป็นสถิติยอดสอบได้  
สู ง ที่ สุ ด นั บ ตั้ ง แต่ มี ก ารสอบพระบาลี ใ น
ประวัติศาสตร์การคณะสงฆ์ไทย
ดังนั้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม     
ทีผ่ า่ นมา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกาย
สากล วัดพระธรรมกาย พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) จึงเมตตามอบดวงแก้วแก่
พระภิกษุ สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม       

๙, ๖, ๓ ประโยค และผู้สอบได้บาลีศึกษา     
๙, ๖, ๓ ประโยค ตลอดจนสามเณรผู้ทรงบาลี
ไวยากรณ์ทกุ รูป เพือ่ เป็นเครือ่ งตรึกระลึกนึกถึง
บุญและความวิรยิ อุตสาหะอันน่าชืน่ ชมยกย่อง
ในโอกาสนี้ ชาวโลกทั้งหลายต่างร่วม
อนุโมทนาและถวายก�ำลังใจ เพื่อให้ทุกท่าน
ยืนหยัดบ�ำเพ็ญสมณกิจอันจะบังเกิดประโยชน์
ยิ่งใหญ่ทั้ ง แก่ พ ระพุ ท ธศาสนาและมหาชน    
โดยรวมสืบต่อไปในอนาคต
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มุทิตานักปราชญ์

และคว้าธงชัยพระปริยัติธรรม เป็นพระมหา
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ได้อย่างน่าภาคภูมใิ จ
ความส�ำเร็จทางการศึกษาทีป่ รากฏขึน้ นี้
แสดงให้เห็นถึงการที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ได้
พากเพียรเฝ้าฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้ถึง
พร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นสมณะ
ผู้ขวนขวายในการศึกษาปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน อีกทั้ง
เตรียมพร้อมที่จะรองรับงานพระพุทธศาสนา
สืบต่อไปในอนาคต
ขออนุโมทนาสาธุการกับนักปราชญ์ผู้มี
วิริยอุตสาหะ สามารถสอบได้เปรียญธรรม     
ทุ ก ประโยค และบาลี ศึ ก ษาทุ ก ประโยค         
ขออานิสงส์แห่งการศึกษาภาษาอันทรงไว้ซึ่ง
พระพุทธวจนะนี้ จงส่งผลน้อมน�ำให้ทกุ ท่านมี
ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสุขความ
ส� ำ เร็ จ และสมปรารถนาในสิ่ ง ที่ ไ ด้ ตั้ ง จิ ต
อธิษฐานเอาไว้ดีแล้วทุกสิ่งทุกประการเทอญ

ผู้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค
ส� ำ หรั บ พิ ธี มุ ทิ ต าสั ก การะผู ้ ส อบได้
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ทั่วประเทศนั้น จะ
จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ที่วัดพระธรรมกาย   
ซึ่งในปีนี้ พระมหาสุทธินารถ ญาณชโย แห่ง    
วัดพระธรรมกาย สามารถสอบได้เปรียญธรรม
ประโยค ๙ ทีถ่ อื เป็นประโยคสูงสุดตามหลักสูตร
ของการคณะสงฆ์ไทย นอกจากนีย้ งั มีพระภิกษุ
ผู ้ ม ากล้ น ด้ ว ยความเพี ย รจากวั ด ต่ า ง ๆ
สามารถสอบเปรียญธรรมประโยค ๙ ได้อีก
๒๕ รูป รวมทั้งหมดเป็น ๒๖ รูป บางรูปก็เป็น
พระมหาเปรียญที่มาจากสามเณรผู้อุปสมบท
เป็นนาคหลวง และเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ บางรูปแม้จะมากด้วยพรรษาก็จริง
แต่ทา่ นก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มาได้
42 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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อนุโมทนาสาธุการ นักปราชญ์ผู้มีความเพียรเป็นเยี่ยม
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เนื่องในพิธีแสดงมุทิตา
ผู้สอบได้เปรียญธรรม ประโยค ๓, ๖, ๙ และบาลีศึกษา (บ.ศ.) ๓, ๖, ๙

ลูก ๆ พระภิกษุสามเณรและลูก ๆ อุบาสิกาผู้สอบได้เปรียญธรรมที่รักของหลวงพ่อ
วัดของเรานอกจากจะส่งเสริมทางด้านวิปัสสนาธุระแล้ว ทางด้านคันถธุระ คือ การศึกษา
เล่าเรียนทั้งด้านนักธรรมและภาษาบาลีตามหลักสูตรของการคณะสงฆ์ วัดของเราก็มีการเรียน         
การสอนมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เป็นที่น่ายินดีตามที่ได้ทราบจากรายงานว่า มีพระภิกษุสามเณร
สามารถสอบได้เปรียญธรรมครบทุกประโยค และมีจ�ำนวนมากที่สุดของประเทศ และนอกจากนี้
ทางด้านบาลีศกึ ษาซึง่ เป็นการศึกษาของฝ่ายฆราวาส ก็มลี กู อุบาสิกาสามารถสอบได้ทงั้ ประโยค ๓
ประโยค ๖ และประโยค ๙
นอกจากนี้ ยังมีลกู ๆ สามเณรผูม้ คี วามเพียรเป็นเยีย่ มในการทรงบาลีไวยากรณ์ เป็นผูส้ มควร
ได้รับดวงแก้วเกียรติยศ ที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย ลูก ๆ ทั้งหลายจะเป็นคลื่นลูกใหม่
ของวงการศึกษา เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าทัง้ ด้านพระปริยตั ิ อันจะส่งเสริมการปฏิบตั ใิ ห้เจริญรุง่ เรือง
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป  
ดังนัน้ ปีนก้ี เ็ ป็นอีกปีหนึง่ ทีห่ ลวงพ่อมีความสุข สมหวัง ภาคภูมใิ จ และชืน่ ชมในวิรยิ อุตสาหะ
ของลูก ๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะน�ำชื่อเสียงมาสู่หมู่คณะแล้ว ยังเป็นการยกย่องเชิดชู
การคณะสงฆ์ และธ�ำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนาน
อย่างไรก็ตาม หลวงพ่อมีความปรารถนาทีจ่ ะให้โครงการทุกโครงการหรือกิจกรรมทุกกิจกรรม
ของวัดพระธรรมกายเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรม โดยมุ่งไปที่ภาพรวมของพระพุทธศาสนา มิได้
ท�ำเพื่อชื่อเสียงหรือความเด่นดังแต่อย่างใด แม้จะได้รับการยกย่องสรรเสริญก็ถือเป็นก�ำลังใจ  
ส�ำหรับการท�ำงาน เพื่อการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบต่อไป
หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการกับลูก ๆ ทัง้ หลาย และขอให้ลกู ๆ พากเพียรเฝ้าฝึกฝนอบรม
ตนเองให้ถึงพร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเป็นสมณะผู้ขวนขวายในการศึกษา อีกทั้งเตรียม
พร้อมที่จะรองรับงานพระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบันและสืบต่อไปในอนาคต ให้มุ่งมั่นด�ำเนินตาม
รอยของมหาปูชนียาจารย์ และปฏิบัติตามเส้นทางของบัณฑิตนักปราชญ์ในกาลก่อนที่เกิดมาเพื่อ
สร้างบารมี และมุ่งด�ำรงตนให้เป็นพระแท้ผู้เป็นหัวใจของโลกและจักรวาล
ในที่สุดนี้ หลวงพ่อขออ�ำนวยพรให้ลูก ๆ พระภิกษุ สามเณร และลูก ๆ อุบาสิกาผู้สอบได้
เปรียญธรรมทุกประโยค ตลอดจนผูท้ รงบาลีไวยากรณ์ทกุ รูป จงเจริญรุง่ เรืองในการบ�ำเพ็ญเนกขัมม-  
บารมี ถึงพร้อมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ห่างไกลจากกิเลสและสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการประพฤติ
พรหมจรรย์ ให้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา แตกฉานในวิชชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่
และคุณยายอาจารย์ฯ ท่านได้บรรลุไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ..
www.webkal.org
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“คนที่ยังไม่มีความรู้ ยังไม่มีความดี แต่อยากดัง
อยากมีชื่อเสียง อยากเป็นใหญ่ อย่างนี้ไปได้ไม่นานก็ตกกระป๋อง
เพราะไม่มีฐานของความดีรองรับไว้ ยิ่งประกาศอย่างนี้ ยิ่งทำ�ลายตัวเองเร็วขึ้น”
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

“ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมนำ�ตัวเองมาศึกษาธรรมะ
เพียงระยะเวลาสั้น ๆ พวกเขาก็สามารถค้นพบความสุขจากการปฏิบัติธรรมได้อย่างง่าย ๆ
ดังสุภาษิตข้างต้นซึ่งยังคงเป็นเครื่องเตือนสติที่ทันสมัยอยู่เสมอ

นิสัยเปลี่ยนได้

ผมเข้าโครงการนี้วันแรก ผมคิดว่าคงจะเป็นการบวชแบบธรรมดาไม่มีอะไร

จีระศักดิ์ อินรอด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
รร.บึงสามพันวิทยาคม
ศูนย์อบรมเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์

มาก แต่ผมคิดผิดเพราะมันมีมากกว่าที่คิด วันเวลาที่ผ่านไปทดสอบกำ�ลังใจว่าจะอยู่
ได้ไหม? แต่ผมก็ทำ�ได้ การตัดสินใจเข้าไปบวชในวันนั้นทำ�ให้ผมเปลี่ยนเป็นคนใหม่
ผมสามารถทำ�สิ่งที่ผมไม่เคยทำ�ได้
เมือ่ จบโครงการกลับบ้าน สิง่ หนึง่ ทีไ่ ด้มาพร้อมเกียรติบตั ร คือ นิสยั ของผมทีเ่ ปลีย่ น
ได้แล้ว จากเด็กที่มีอนาคตน่าเป็นห่วง ผมน�ำสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมในโครงการ
มาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ตื่นแต่เช้า เก็บที่นอน พับผ้าห่ม ไม่ขี้เกียจแบบแต่ก่อน
และในเวลาว่างผมจะเก็บกวาดห้อง ท�ำชีวิตผมให้เรียบร้อย อีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้ท�ำ
แล้วมีความสุขมากก็คือ การได้ไปร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่บ้านกัลยาณมิตร นี่ละครับ
ที่ผมเปลี่ยน แต่ถ้าผมไม่ได้บวชในวันนั้น ชีวิตผมวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรครับ

สนุกกับสิ่งดีๆ

การที่ผมได้ไปบวช ท�ำให้ผมได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ ที่มาจากแหล่งท้องถิ่นต่าง ๆ

มากมาย ผมตื่นเต้นมากที่ได้เห็นพื้นที่ของวัดพระธรรมกายที่มีขนาดใหญ่กว้างขวาง
ผมดีใจที่ได้บรรพชาเป็นสามเณรอย่างเต็มตัว ผมได้ศึกษาธรรมะที่พระอาจารย์สอน
ทุกวัน และได้ดูนิทานชาดกที่สอนคุณธรรม ซึ่งผมชอบมาก ๆ เพราะมีสาระที่ควรรู้
ผมได้รู้ว่าการเดินธุดงค์ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปให้ได้
พอผมกลั บ มาบ้ า น ผมก็ได้น�ำเอาการท�ำความดีส ากลมาใช้ ที่ บ้ า น ไม่ ว่ า จะเป็น
การกวาดบ้าน ล้างห้องน�้ำ ความมีระเบียบวินัย ผมมีสมาธิดีขึ้น ท�ำอะไรคิดก่อนท�ำ
ถ้ามีโอกาสผมอยากจะชวนเพื่อน ๆ ของผมที่อยู่แถวบ้านไปบวชกันเยอะ ๆ เพราะ
ถ้าเราได้ไปบวชแล้ว จะมีแต่สิ่งที่ดี ๆ มากมายครับ

มหาปัญญาบารมี ขยายธรรมะสู่ใจคนนับล้าน
www.webkal.org

ศักดิภัทร ลพบุตร
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
รร.ราษฎร์วิทยา
ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี

บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

สนองคุณพระศาสน์
บทบาทสตรีไทย

ดอกไม้หลากสีตา่ งพันธุ์ ยังถูกร้อยเรียงรวมกันด้วยเส้นด้ายเป็นพวงมาลัย
เพื่อบูชาพระรัตนตรัย แผ่นลานแต่ละหน้าเมื่อได้จารจารึกอักษรส�ำคัญ
ถ่ายทอดค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ต้องเรียงร้อยเป็นผูกเป็นมัดรวมเป็น
เรื่องราวเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการสืบรักษาและศึกษาพระธรรม
ค�ำสอนอันเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย
46 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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สายสนอง คื อ ไหม ด้ า ย หรื อ เชื อ ก
ที่ร้อยแผ่นลานเข้ากันเป็นผูก โดยท�ำเป็นหูร้อย
ตามรูที่เจาะไว้ทางด้านซ้ายเพียงด้านเดียว ส่วน
ด้านขวาปล่อยว่างไว้เพือ่ ความสะดวกในการพลิก
อ่าน เป็นวิธเี ข้าเล่มหนังสือแบบโบราณ นอกจาก
วัสดุดงั กล่าวแล้ว บางแห่งยังพบสายสนองท�ำจาก
เส้นผม ทีผ่ หู้ ญิงไทยในอดีตตัง้ ใจสละบูชาเพือ่ ถัก
ฟั่นเป็นสายสนองร้อยแผ่นลาน บ้างก็น�ำเส้นผม
มาถักเปียใช้เป็นเชือกมัดห่อคัมภีร์ใบลาน

เชือกมัดผ้าห่อคัมภีร์และสายสนองท�ำจากเชือกและสายฟั่น

การถวายเส้นผมทีด่ แู ลรักษาอย่างดีเพือ่ ท�ำเป็นสายสนองหรือเชือกมัดคัมภีรแ์ สดงถึงแรงศรัทธา
ของสตรีที่มีต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด และยังแสดงถึงความปรารถนาอยากมี
ส่วนร่วมในการตอบแทนคุณพระศาสนา เฉกเช่นฝ่ายชายซึ่งเป็นผู้จารคัมภีร์
www.webkal.org
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เชือกมัดผ้าห่อคัมภีร์ทำ� จากเส้นผม
ความยาวประมาณ ๓-๕ เมตร และสายสนองเส้นผมถักเปีย

ภาพเส้นผมถักเปีย
ส�ำหรับมัดผ้าห่อคัมภีร์
(ที่มา : สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์, ๒๕๕๖)

เชือกมัดไม้ประกับท�ำจากเส้นผม ความยาวประมาณ ๑ เมตร

ภาพเส้นผมถักเปีย
ส�ำหรับมัดไม้ประกับ
(ที่มา: สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์, ๒๕๕๖)
48 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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สายสนองท�ำจากเส้นผมถักเป็นเปีย เพื่อร้อยแผ่นใบลานรวมเป็นผูก

ทั้งนี้เพราะสตรีไทยโบราณส่วนใหญ่
อ่านหนังสือไม่ออก เนื่องจากการศึกษา
แต่เดิมไม่นิยมให้เล่าเรียนหนังสือ เน้น
ให้มีความรู้เฉพาะการบ้านการเรือนและ
งานฝีมือเป็นความรู้ติดตัว จะมีเฉพาะสตรี
ชั้ น สู ง ในรั้ ว ในวั ง เท่ า นั้ น ที่ มี โ อกาสได้
เล่าเรียนเขียนอ่าน
ส่ ว นฝ่ า ยชายเป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ โอกาส
ทางการศึกษามากกว่า เพราะศูนย์กลาง
ของสรรพศาสตร์อยู่ที่วัด มีพระภิกษุสงฆ์
ท�ำหน้าที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตรที่เข้ามา
ฝากตัวเป็นศิษย์ สอนหนังสือไทย มอญและ
ขอม ให้ความรู้คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
รวมทัง้ อบรมสัง่ สอนจริยธรรม กระทัง่ ถึงวัย
อันควรก็จะได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร
หรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุตามประเพณี
www.webkal.org
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ต่อไป ดังนั้นผู้ที่สามารถจารคัดลอกคัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนาได้ จึงมีแต่ฝ่ายชายที่ผ่าน
การบวชเรียนมาเท่านั้น
แม้พระพุทธศาสนาจะให้โอกาสในการบวชเรียนแก่บุรุษมากกว่าสตรี อย่างไรก็ตามในกรอบ
ของวัฒนธรรมยังมีการจัดสมดุลของการจรรโลงพระพุทธศาสนา ซึ่งสะท้อนความส�ำนึกรู้คุณของ
ฝ่ายหญิงผ่านสายสนองเส้นผม ที่ร้อยรวมแผ่นคัมภีร์ใบลาน หรือเส้นผมที่ผูกรวมคัมภีร์เป็นมัด
ประหนึง่ สายใยทีผ่ กู โยงพระธรรมค�ำสอนให้รอ้ ยรวมเรียงเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน อันเป็นสัญลักษณ์
ของบทบาทคูก่ นั ระหว่างเพศภาวะชายในฐานะผูส้ ร้างสรรค์คมั ภีรใ์ บลาน และบทบาทของเพศภาวะ
หญิงในฐานะผู้ปกป้องรักษา อันแสดงถึงบทบาทการตอบแทนคุณพระศาสน์ได้อย่างงดงามและ
ทัดเทียมกัน..

สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์. คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย. กรุงเทพ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
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“ยายนึกถึงความตาย จึงได้ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า
ยายคิดว่า เวลามันไม่รอ เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน
เดี๋ยวพรุ่ง ไม่รู้จะตายเมื่อไร ยายรีบ ๆ ทำ�ไว้เป็นบุญ
ติดตัวไป คนเราตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ เอาไปได้ก็แต่
บุญกับบาป คนเราเหมือนหุ่น บุญบาปพาไป
ทำ�บุญ บุญก็เชิด ทำ�บาป บาปก็เชิด”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

Bulgaria

ปฏิบัติการก่อการดี

ที่บัลแกเรีย

52 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗

“บัลแกเรีย” มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะต้นต�ำรับ
ของการผลิตโยเกิร์ตด้วยจุลินทรีย์สายพันธุ์แท้
แลคโตบาซิลัส บัลการิคัส ซึ่งมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ นอกจากนี้บัลแกเรียยังมีกุหลาบที่สวย
ที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงด้านการผลิตน�้ำมัน
กุหลาบเพื่อน�ำไปใช้ท�ำหัวน�้ำหอมด้วย
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Meditation
ประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรียตัง้ อยูท่ างทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป มีเมืองหลวง
ชื่อโซเฟีย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มี
ประชากรประมาณ ๘ ล้านคน เป็นชาวบัลแกเรีย
เกื อ บ ๙๐ เปอร์ เ ซ็ น ต์ และชาวเติ ร ์ ก ๑๐
เปอร์เซ็นต์ ประชากรนับถือศาสนาคริสต์ ๘๐
เปอร์เซ็นต์ อิสลาม ๑๐ เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็น
ความเชื่ออื่น ๆ

ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า อั น ย า ว น า น ใ น
ประวัตศิ าสตร์แห่งชาติบลั แกเรีย นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้
เป็นรัฐบัลแกเรียเมื่อปี พ.ศ. ๑๒๒๔ เป็นต้นมา
มีเหตุการณ์สำ� คัญ ๆ เกิดขึ้นมากมาย และหนึง่
ในเหตุการณ์ส�ำคัญนั้นก็คือ การก่อการดีด้วย
พลังแห่ง Dhammakaya Meditation ซึง่ เริม่ ขึน้
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗...
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๑

ความเป็นจริงในชีวิต และท�ำให้ฉันมั่นใจว่า
ชีวิตของฉันจะไม่ปราศจากสันติสุขอีกต่อไป”
เมื่อวันที่ ๖-๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประสบการณ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น ท�ำให้ยานาสัญญา
ทีมงานพีซเรฟโวลูชนั เดินทางไปจัดปฏิบตั ธิ รรม กับตัวเองว่า สักวันหนึง่ เธอจะน�ำวิธสี ร้างสันติสขุ
ที่ประเทศบัลแกเรียเป็นครั้งแรก โดยมียานา ภายในไปเผยแผ่ในประเทศของเธอให้ได้
ยานเชวา เป็นตัวกลางในการน�ำกุญแจที่ไข
ปริศนาแห่งศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เข้าไปสู่
ประเทศของเธอ
ปัจจุบนั ยานามีอายุ ๓๑ ปี เธอเคยมาร่วม
ด้วยความมุง่ มัน่ อยากจะให้ชาวบัลแกเรีย
ปฏิบัติธรรมเยาวชนยุโรปครั้งที่ ๒ และเคยมา ได้ ลิ้ ม ลองรสสั น ติ สุ ข ภายในที่ เ ลิ ศ รสกว่ า
ปฏิบัติธรรมกับพีซเรฟโวลูชันที่เมืองไทยด้วย โยเกิรต์ แสนอร่อย ยานาจึงตัดสินใจโทรศัพท์ถงึ
ยานาเคยกล่าวไว้วา่ “สมาธิเปลีย่ นแปลง วิกเตอร์ เมลาเม็ด กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจ�ำ
ชีวิตของฉัน ช่วยให้ฉันเข้าใจตัวเองและรัก ประเทศบัลแกเรีย ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ตัวเองมากขึ้น ท�ำให้รู้จักปล่อยวางและยอมรับ
เมื่อยานาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการ

๒

ซ้าย : คราซิเมียร์ คิริลอฟ / ขวา : ท่านกงสุลใหญ่แห่งประเทศไทยประจ�ำบัลแกเรีย

พีซเอเจนต์ยานา ยานเชวา
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ท�ำสมาธิให้ฟงั ท่านกงสุลก็ยนิ ดีชว่ ยเหลือ โดยแนะน�ำ
ให้เธอรู้จักกับนักธุรกิจชื่อคราซิเมียร์ คิริลอฟ
เพือ่ ขอให้ชว่ ยสนับสนุนเรือ่ งทีพ่ กั ของทีมงาน ซึง่
คราซิเมียร์กย็ นิ ดีสนับสนุนห้องพักกลางกรุงโซเฟีย
ให้ทั้งหมดอย่างไม่น่าเชื่อ

๓

จากนั้น ยานาเริ่มติดต่อหาสถานที่จัด
ปฏิบัติธรรม ซึ่งต่อมา เธอได้ค้นพบว่า การจัด
ปฏิ บั ติ ธ รรมนั้ น ยากแค่ ต อนตั ด สิ น ใจจะท� ำ
เท่านั้น เพราะหลังจากนั้นอุปสรรคก็ค่อย ๆ
คลี่คลายไปอย่างน่าอัศจรรย์ เนื่องจากเพื่อน ๆ
ล้วนเต็มใจให้ความช่วยเหลือ

แม้กระทั่งตอนที่เธอติดต่อไปยังสถานี
โทรทัศน์แห่งชาติบลั แกเรีย เพือ่ ให้พระอาจารย์
ไปออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์กต็ อบตกลง
ทันที ทั้ง ๆ ที่ใคร ๆ ก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
ที่จะไปออกรายการนั้น และด้วยความทุ่มเท
ของยานาทีจ่ ะเผยแผ่วธิ สี ร้างสันติสขุ ภายในไป
ยังเพื่อนร่วมชาติให้มากที่สุด เธอจึงหาทางให้
พระอาจารย์ได้สัมภาษณ์สื่อออนไลน์ รายการ
โทรทัศน์ และสถานีวิทยุแห่งชาติ รวมทั้งหมด
ถึง ๔ รายการ ซึ่งการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง
มิเพียงสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมจนกระทั่ง
มีหลายคนตามมานัง่ สมาธิเท่านัน้ แม้แต่พธิ กี ร
หรือนักข่าวเองก็ยังตามมานั่งสมาธิด้วย

๔

นั กข่ าวสถานี วิ ท ยุ แห่ งชาติ บั ลแกเรี ย
(ชื่อ “ยานา” เหมือนกัน) บอกว่าประทับใจใน
ค�ำตอบของพระอาจารย์ที่ท�ำให้เธอรู้สึกว่า
เป็นเรือ่ งง่ายทีค่ นเราจะมีความสุข ไร้ความเครียด
ทั้งปวง เธอจึงตัดสินใจตอบตกลงมานั่งสมาธิ
เมื่อได้นั่งสมาธิแล้ว เธอเล่าว่า รู้สึกเบา
สบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เหมือนลอยไป
อยูใ่ นทีโ่ ล่งทีป่ ราศจากแรงโน้มถ่วง เมือ่ เธอรูส้ กึ
ว่าร่างกายของเธอหายไป เธอรูส้ กึ กลัวเล็กน้อย
แต่ก็ร�ำพึงว่า “มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยม
มาก” แม้เวลาผ่านไปถึง ๔๐ นาที เธอกลับ
รู้สึกว่าผ่านไปแค่ ๑๐ นาที เท่านั้น
ตอนนี้เธอเชื่อแล้วว่าสมาธิสามารถน�ำ
ความรู้สึกอัศจรรย์มาสู่ชีวิตของเธอได้จริง
ดั ง นั้ น วั น หลั ง เธอจึ ง กลั บ มานั่ ง สมาธิ กั บ
พระอาจารย์อีกครั้ง แถมยังพาแฟนมาด้วย
www.webkal.org
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๕

๖

ย้อนกลับมาดูการจัดปฏิบตั ธิ รรมครัง้ แรก
ในประเทศบัลแกเรียกันบ้างดีกว่า รอบแรกจัดที่
สตูดโิ อโยคะอานามายะ กลางกรุงโซเฟีย รอบนี้
มีคนมาเกือบเต็มห้อง หลังจากนั่งสมาธิได้ ๔๐
นาที ปรากฏว่า ทุกคนต่างมีผลการปฏิบตั ธิ รรม
ที่ดี ตัวเบา ตัวหาย ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซลาตินา
บอกว่า ตัวเธอหายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ แต่ไม่ได้
อยู่ในห้องนั้นแน่ ๆ เหมือนออกไปนอกโลก
และเหมือนเวลาผ่านไปแค่ ๑๐ นาทีเท่านั้น
ส่ ว นเจ้ า ของโยคะสตู ดิ โ อก็ บ อกว่ า เธอเห็ น
พระอาทิตย์ที่กลางกาย เหมือนอยู่ในความฝัน
แต่มีสติตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

การจัดปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒ และ ๓ จัด
ขึ้นที่เทศบาลใกล้ ๆ กรุงโซเฟียซึ่งเป็นเมือง
มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาอยู่มากมาย แต่ยานา
กลัวว่าจะมีคนมาไม่มาก เพราะว่าเธอไม่ได้
รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากเทศบาลในการท� ำ
ประชาสัมพันธ์ แค่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่
เท่านั้น
การปฏิบัติธรรม ๒ รอบนี้ มีคนมาแค่
๑๕ คน แม้ยานาจะถามพระอาจารย์ว่ายกเลิก
รอบนั่งเลยดีไหม แต่พระอาจารย์อยากจะให้
ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด เพราะการเจอกัน
นัน้ ยากเหลือเกิน ท่านจึงขอน�ำนัง่ สมาธิตามปกติ
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๗

๘

รอบที่ ๔ และ ๕ ทีมงานต้องเดินทางไป
ที่เมืองบรากอบกราด ซึ่งอยู่ห่างไปเกือบ ๒
ชั่วโมง ระหว่างทางขณะพระอาจารย์แวะฉัน
ภัตตาหาร มีคนมาถามท่านว่าเล่นกังฟูได้ไหม
พระอาจารย์จึงตอบว่า “ไม่ใช่พระจีน พระไทย
meditation only”
วันนี้ ทีมงานเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยที่
ยานาเคยเรียน ที่นี่ตัวแทนนักศึกษายินดีให้
พระอาจารย์สอนสมาธิในมหาวิทยาลัย ๒ รอบ
แล้วยังประชาสัมพันธ์ให้ด้วย ท�ำให้มีนักศึกษา
จากทั่วทั้งยุโรปกว่า ๘๐ คน มานั่งสมาธิกับ
พีซเรฟโวลูชัน

รอบแรกมีนักศึกษามาล้นห้องจนต้องไป
ขนเก้าอี้มาจากห้องอื่น แต่พวกเขายังไม่รู้ว่า
สมาธิคอื อะไร เข้าใจว่าเป็นการบรรยายธรรมดา
ที่จะลุกเข้าออกเมื่อไรก็ได้ เมื่อเริ่มนั่งไปได้
สักพักหนึ่งก็มีบางส่วนลุกไปเพราะมีคาบเรียน
ท�ำให้เกิดเสียงดังพอสมควร
นั ก ศึ ก ษาหนุ ่ ม สาวพวกนี้ มี ชี วิ ต อยู ่
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง เพราะหลังจาก
บั ล แกเรี ย ออกจากระบอบคอมมิ ว นิ ส ต์ เ มื่ อ
๒๕ ปีก่อน ประเทศชาติและประชาชนก็ต้อง
เผชิ ญ กั บ ความเปลี่ ย นแปลงหลายอย่ า ง มี
วัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามามากมาย แต่
สิง่ หนึง่ ทีส่ งั คมบัลแกเรียยังไม่รจู้ กั ก็คอื “สมาธิ”
อย่างไรก็ตาม ผลการปฏิบตั ิธรรมในวันนี้
กลับดีจนทีมงานประหลาดใจ นักศึกษาหลายคน
รู้สึกโล่ง โปร่ง เบา สบาย ไม่รู้สึกถึงลมหายใจ
หลายคนนัง่ ตัวหาย และส่วนใหญ่ทตี่ วั หายยังเห็น
แสงสว่างด้วย อีก ๗-๘ คนรู้สึกว่าตัวเองตกลง
จากทีส่ งู และทีน่ า่ ยินดีกค็ อื หลาย ๆ คนชวนเพือ่ น
มานั่งสมาธิในรอบค�ำ่ ด้วย

๙
รอบค�่ำก่อนจะนั่งสมาธิ พระอาจารย์เน้น
ว่ารอบนี้ห้ามลุกออกไปไหนนะ ซึ่งก็ได้ผลดี คือ
ห้องเงียบมาก พระอาจารย์น�ำนั่งไป ๔๐ นาที
เมื่อพระอาจารย์ให้ลืมตาก็มีเสียงคุยกันอย่าง
ประหลาดใจ เพราะนึกว่าเวลาผ่านไปแค่ ๕ นาที
เท่านั้น
www.webkal.org
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หลาย ๆ คนเดินมาขอบคุณพระอาจารย์
โดยเฉพาะตัวแทนนักศึกษากล่าวว่า ตั้งแต่จัด
กิจกรรมพิเศษให้มหาวิทยาลัยมา เขาเพิง่ รูส้ กึ ว่า
นีค้ อื กิจกรรมแรกทีน่ กั ศึกษาได้ประโยชน์จริง ๆ
เมือ่ พระอาจารย์เปิดโอกาสให้ถามค�ำถาม
ค�ำถามรอบนี้วนเวียนอยู่กับชีวิตพระภิกษุ เช่น
ท�ำไมจีวรต้องเป็นสีสม้ ? ชีวติ ประจ�ำวันของพระ
เป็นอย่างไร?
ค�ำตอบของพระอาจารย์ที่เกี่ยวกับชีวิต
พระ การสร้างนิสัยที่ดีผ่านกรอบของศีล และ
การควบคุมปัจจัย ๔ คงเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เคยได้ยนิ กัน
มาก่อน จึงฟังกันหูผึ่งเลยทีเดียว
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๑๐

					

รอบที่ ๖ และ ๘ จัดที่สตูดิโอโยคะอานา
มายะ (ที่เดิม)
รอบที่ ๖ มีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่า ตอนแรก
กลัวจะนั่งสมาธิไม่ได้เพราะเป็นโรคปวดหลัง
เรื้อรัง แต่หลังจากหลับตาสักครู่ เธอก็รู้สึกว่า
ตัวเธอหายไป อาการปวดหลังเรือ้ รังก็หายไปหมด
ท�ำให้เธอประหลาดใจว่า การนั่งสมาธิเพียง
ครั้งเดียวให้ผลที่น่าอัศจรรย์ได้ขนาดนี้เลยหรือ
รอบที่ ๘ มีชายหญิงคู่หนึ่งบอกว่า มา
เพราะประทับใจค�ำตอบที่พระอาจารย์ตอบใน
รายการทีวี และเปิดเผยว่า จริง ๆ แล้วทั้งคู่เป็น
ตัวแทนของศาสนาบาไฮ ซึง่ เดินทางไปเป็นอาสา
สมัครของบาไฮในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก
ฝ่ายหญิงประทับใจกิจกรรมของพีซเรฟโวลูชันที่เน้นการพัฒนาเยาวชนด้วยสมาธิและ
สัมมาทิฐิ และกล่าวว่า เธอเฝ้าหาอะไรบางอย่าง
มาตลอด โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มพลังงานทาง
บวกให้กับชีวิต วิธีการนึกถึงพระอาทิตย์เป็น
นิมติ ทีศ่ นู ย์กลางกายท�ำให้เธอกระจ่างว่า เธอจะ
เข้าถึงพลังงานดังกล่าวได้อย่างไร เธอบอกว่า
เมื่อพระอาทิตย์ในท้องของเธอส่องสว่างอย่าง
ชัดเจน เธอก็รู้สึกถึงพลังงานมากมายมหาศาล
ที่แผ่พุ่งออกมาจากภายใน

สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาบาไฮมาร่วมท�ำสมาธิด้วย
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๑๑
รอบที่ ๗, ๑๐, และ ๑๑ (ซึ่งเป็นรอบ
สุดท้าย) จัดที่สตูดิโอศิลปะ “เซโดรโบนุม” ของ
ศิลปินชาวบัลแกเรียนชื่อดัง ย่านใจกลางเมือง
ผลการปฏิบัติธรรม ๓ รอบนี้ มีหลาย ๆ
คนเห็นแสงสว่างอยู่ตรงหน้า บางคนเห็นที่
กลางท้อง มีชายหญิงคูห่ นึง่ กล่าวว่า เริม่ ต้นก็นกึ
นิมติ เป็นพระจันทร์และภาวนาไปเรือ่ ย ๆ ส�ำหรับ
ผู้หญิงเห็นแสงสว่างและจุดที่สว่างที่สุดอยู่ที่
ศูนย์กลางกาย เมื่อใจของเธอเริ่มฟุ้ง แสงสว่าง
ที่ศูนย์กลางกายก็จะช่วยน�ำทางให้ใจของเธอ
กลับมานิ่งอีกครั้ง ส�ำหรับผู้ชายนั่งไปสักพัก
ดวงกลมใสก็ปรากฏขึน้ ท่ามกลางความว่างเปล่า
และส่องสว่างอยูท่ กี่ ลางท้อง ท�ำให้รสู้ กึ เบาสบาย
และมีความมัน่ ใจว่าก�ำลังเดินไปในทางทีถ่ กู ต้อง
การจัดปฏิบตั ธิ รรมทีส่ ตูดโิ อศิลปะ “เซโดรโบนุม” นี้ มีบางคนมา ๒ รอบ บางคนมาครบ

ทั้ง ๓ รอบ เมื่อพระอาจารย์ถาม แฟนพันธุ์แท้
เหล่านี้ก็ตอบว่า “มานั่งสมาธิกับท่านแล้ว ฉัน
มีความสุข พวกฉันจึงมาอีก ยิ่งนั่งยิ่งรู้สึกว่านิ่ง
ได้นานขึ้นเรื่อย ๆ ท่านไปแล้วพวกฉันจะท�ำ
สมาธิกันอย่างไร แล้วเมื่อไรท่านจะมาอีก”
มีอาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งบอกว่าที่
มานั่งสมาธิเพราะสะดุดประวัติพระอาจารย์ว่า
จบปริญญาเอกทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่กลับ
ทิ้งคอมพิวเตอร์มาบวช อาจารย์ท่านนี้เห็นว่า
การเป็นโปรแกรมเมอร์กับพระน่าจะควบคู่กัน
ไปได้ พระอาจารย์ตอบว่า เทคโนโลยีเป็นของ
กลาง ๆ ถ้าคนที่มีนิสัยเป็นพระใช้ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ถ้าคนที่มีนิสัยตรงข้ามกับ
พระใช้กจ็ ะเกิดโทษ และปัจจุบนั พระอาจารย์กบั
ทีมงานก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อหวังว่าจะน�ำสันติสุข
ไปสู่ใจของมวลมนุษยชาติ คิดว่าอาจารย์น่าจะ
พอใจในค�ำตอบ จึงยอมท�ำสมาธิ และรู้สึกเบา
สบายเหมือนลอยได้ในที่สุด
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ขอบคุณภาพจาก bulgariancenter.org

๑๓

๑๒
รอบที่ ๙ เป็นรอบพิเศษที่จัดให้กลุ่ม
เจ้าภาพ ประกอบด้วยคราซิเมียร์ ท่านกงสุล
วิกเตอร์ เจ้าของโรงแรมเบสเวสเทิรน์ เจ้าหน้าที่
โรงแรม และกลุ่มเพื่อน ๆ
ท่านกงสุลวิกเตอร์นั่งแล้วเห็นแสงสว่าง
ภายใน รู้สึกประทับใจและกล่าวว่าจะให้การ
สนับสนุนโครงการอีก
ทางด้านคราซิเมียร์บอกว่าเครียดมาหลาย
เดื อ นเพราะปั ญ หาทางธุ ร กิ จ แต่ วั น นี้ รู ้ สึ ก
ผ่อนคลายเหมือนไม่เคยมีปัญหามาก่อน เขา
ประทับใจการนัง่ สมาธิมาก และเชิญพระอาจารย์
กับทีมงานไปจัดปฏิบตั ธิ รรมให้กบั กลุม่ นักธุรกิจ
ในรีสอร์ตของเขาที่ริมชายหาดทะเลด�ำในช่วง
ปลายปีนี้
60 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗

ระยะเวลาเจ็ดวันในประเทศบัลแกเรีย แม้
ยอดจ�ำนวนคนไม่มาก แค่เพียง ๒๐๐ คนเศษ
แต่ทีมงานกลับรู้สึกว่า ครั้งนี้สามารถเจาะเข้า
ไปถึงคนได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าพ่อค้า นักธุรกิจ
ข้าราชการ ศิลปิน นักศึกษามหาวิทยาลัย เปรียบ
เสมือนน�ำ้ มันกุหลาบ ซึง่ แม้จะมีจำ� นวนน้อย แต่
ก็สามารถน�ำไปผลิตเป็นน�้ำหอมที่ส่งกลิ่นหอม
ฟุ้งไปทั้งปฐพีได้
จากบทเรียนในการจัดกิจกรรม PIPO
ครั้งนี้ กอปรกับจะมีพีซเอเจนต์ชาวบัลแกเรีย
เข้ารับการอบรมในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ท�ำให้
พระอาจารย์และทีมงานพีซเรฟโวลูชันเชื่อว่า
อีกไม่นาน ชาวบัลแกเรียจะได้ลิ้มรสแห่งธรรม
ซึ่งนอกจากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโมเลกุลใจ
ของพวกเขาให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้ว ยังจะท�ำให้
พวกเขาได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือชั้นกว่า
การได้ลิ้มลองโยเกิร์ตรสเลิศเป็นไหน ๆ..
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

“สัมมา อะระหัง”

นี่สิเป็นทางมรรคผล เพราะไปนิพพานได้

คุณครูไม่ใหญ่เคยเล่าว่า ในสมัยที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน�้ำ 
ภาษีเจริญ ยังมีชีวิตอยู่ สมัยนั้นหลวงพ่อวัดล�ำพญาท่านเป็นเด็กวัด อายุ ๑๒ ขวบ มีหน้าที่ช่วย
หลวงปู่รับแขก วันหนึ่งมีพระธุดงค์ ๓ รูป ห่มจีวรสีกรักออกมาจากป่า มาขอเรียนวิชาไสยเวทจาก
หลวงปู่ และขอร้องให้หลวงปู่แสดงวิชาให้ดู หลวงปู่ท่านเลยปั้นตุ๊กตาดินเหนียว ๒ ตัว วางไว้      
62 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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ห่าง ๆ กัน ซึ่งปกติแล้วเวลาปั้นเสร็จ จอมขมังเวททั่วไปจะต้องท่องคาถาหรือเสกก่อน ตุ๊กตาถึง
จะขยับได้ แต่ส�ำหรับหลวงปู่ ท่านแค่มองเฉย ๆ ไม่ต้องเสก ไม่ต้องเป่า แต่จู่ ๆ ตุ๊กตาดินเหนียว
ก็พงุ่ เข้าชนกัน จากนัน้ หลวงปูก่ ส็ าธิตวิธกี ารท�ำนะหน้าทอง หลักการของวิชานีก้ ค็ อื ท�ำอย่างไรก็ได้
ให้แผ่นทองค�ำเปลวเข้าไปอยูใ่ นร่างกายมนุษย์ ซึง่ ส่วนมากเขาจะเสกให้ไปอยูท่ กี่ ระหม่อมและตาม
ส่วนต่าง ๆ ของใบหน้า พอเสกเข้าไปแล้ว แผ่นทองนี้จะอยู่ในร่างกายไปจนตาย ในการเสกนั้น
พวกที่มีอาคมแก่ในระดับเทพ แค่เอาแผ่นทองค�ำเปลวที่ยังไม่ได้ลอกกระดาษหุ้มวางไว้ที่มือ
ตามจ�ำนวนที่ต้องการ แล้วเสกคาถา เป่าทีเดียวทองก็จะเข้าไปในร่างกายคนทันที แต่ถ้าเป็นพวก
ที่อาคมแก่กล้าสุด ๆ จะสามารถเป่าให้ทองเข้าไปติดกะโหลกมาตั้งแต่เกิด และจะติดไปจนตาย
เวลาเอาศพไปเผา กะโหลกจะไม่ไหม้ และจะเป็นสีทอง
แต่การท�ำนะหน้าทองของหลวงปู่นั้น ท่านเริ่มจากการไม่มีทองค�ำเปลวเลยสักแผ่น ท่านให้
หลวงพ่อวัดล�ำพญาวิ่งไปเอาผ้าอาบน�้ำฝนที่ตากไว้ที่ราวมาให้ แล้วเอาผ้าอาบน�้ำฝนลูบขึ้นไปบน
หน้าของท่าน พอเอาผ้าออก หน้าท่านกลายเป็นทองสุกปลั่งทั้งใบหน้า และพอท่านเอาผ้าลูบลง
หน้าทองนัน้ ก็หายไป พอพระธุดงค์ทงั้ ๓ รูป เห็นหลวงปูท่ ำ� นะหน้าทองได้โดยไม่ตอ้ งใช้แผ่นทองค�ำ
เปลวเหมือนปรมาจารย์ท่านอื่น  ก็เลยรีบก้มกราบหลวงปู่กันยกใหญ่ และขอเรียนวิชา แต่หลวงปู่
ท่านไม่สอน ท่านบอกว่า “อย่าเลย เรียนแล้วมันไปเพิ่มกิเลส ไม่ใช่วิชชาของพระพุทธเจ้า          
เรียนแล้วก็ไปนิพพานไม่ได้ แต่ ‘สัมมา อะระหัง’ นี่สิเป็นทางมรรคผล เพราะไปนิพพานได้”
เรื่องราวดังกล่าวเป็นสิ่งยืนยันค�ำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่า การภาวนา “สัมมา          
อะระหัง” นั้น “ศักดิ์สิทธิ์และมีความส�ำคัญ” จริง ๆ และแม้ในปัจจุบัน การภาวนา “สัมมา           
อะระหัง” ก็ยังคงสร้างความอัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตลอดมา ดังเรื่องราวของ    
ผู้มีบุญต่อไปนี้...

พระธวัชชัย ญาณสนฺโต
ศูนย์อบรมเยาวชนวัดส่องแดด จังหวัดอุตรดิตถ์
เริ่มแรกหลวงพี่นั่งสมาธิไม่ค่อยได้ เคยลองภาวนา “สัมมา อะระหัง”
แต่ภาวนาได้ไม่ถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็หลับบ้าง ง่วงบ้าง ต่อมาได้ดู DMC พอดี
พระอาจารย์ปรเมษฐ์ท่านเล่าถึงญาติโยมที่ภาวนา “สัมมา อะระหัง” แล้ว
มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี ก็เลยนึกว่า โยมท�ำได้ ท�ำไมเราจะท�ำไม่ได้          
แค่ “สัมมา อะระหัง” วันละ ๕๐๐ ครั้ง เท่านั้น
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“

หลังจากนั้นจึงลองดู เริ่มแรกภาวนาไป ๒๐๐ ครั้ง รู้สึกว่าตัวโล่ง      
โปร่ง เบาสบาย แต่ก็ยังเผลอหลับไป วันต่อมาเริ่มภาวนาใหม่ “สัมมา               
อะระหัง ๆ ๆ” ถึง ๔๐๐ ครัง้ รูส้ กึ ว่าตัวลอย ตอนนัน้ ตกใจมาก ก็เลยลืมตา
ขึ้นมา พระอาจารย์ท่านให้นั่งและภาวนา “สัมมา อะระหัง” ใหม่อีกครั้ง
พอภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไปถึง ๕๐๐ ครั้งแล้ว รู้สึกว่าตัวเราหายไป
แล้วก็โล่ง โปร่ง เบาสบาย เหมือนไร้น�้ำหนัก จิตก็นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
พอลองกับตัวเองได้ผล ก็เลยบอกคนข้าง ๆ และโทร.ไปบอกโยมแม่
ว่า “พระอาจารย์ท่านเปิด VCD เรื่องการภาวนา “สัมมา อะระหัง” ให้ดู
ภาวนาแล้วเพลี้ยไม่ลงนาข้าว” พอดีที่บ้านท�ำนาอยู่ประมาณ ๑๐ กว่าไร่
โยมแม่ก็เลยลองภาวนา “สัมมา อะระหัง” บ้าง แรก ๆ ก็ไม่ค่อยเชื่อว่า
ภาวนาแล้วจะช่วยได้จริง แต่ก็ภาวนาไปเรื่อย ๆ ดูแล้วข้าวก็ไม่น่าจะได้ผล
ดี ทุกปีได้ประมาณ ๓-๔ เกวียน แต่พอได้ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไม่รู้
ผลผลิตเพิ่มมาเป็น ๖ เกวียน ได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ปีนี้ไม่ค่อยมีน�้ำด้วย
อัศจรรย์มาก โยมพ่อโยมแม่ปลื้มมาก
พอได้ ผ ลดี หลวงพี่ ก็ ล องไปบอกแม่ ค ้ า ที่ ข ายข้ า วแกงที่ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ ทีร่ จู้ กั กันตอนเป็นโยม เขาบอกว่า ขายข้าวแกงไม่ดเี ลย หลวงพี่
บอกให้เขาท่อง “สัมมา อะระหัง” วันละ ๕๐๐ ครั้ง และบอกว่าหลายคน
เขาลองมาแล้วได้ผล ตอนนัน้ หลวงพีม่ โี ปสเตอร์รปู หลวงปูน่ งั่ บนเทวรถ ที่มี
ค�ำว่า “สัมมา อะระหัง” อยู่ ก็เลยให้เขาติดที่หน้าร้าน โยมเขาก็ภาวนาไป
เรื่อย ๆ แค่ครึ่งชั่วโมง ยังไม่ทันคุยกันรู้เรื่องเลย ลูกค้าเข้ามาเต็มร้าน
นี่คือ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” ที่หลวงพี่เจอมา ก็เลยอยากให้ทุกคนได้
ลองภาวนากัน

พระอาจารย์ท่านให้นั่งและภาวนา
‘สัมมา อะระหัง’ ใหม่อีกครั้ง
พอภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ไปถึง ๕๐๐ ครั้งแล้ว
รู้สึกว่าตัวเราหายไป แล้วก็โล่ง โปร่ง เบาสบาย
เหมือนไร้นำ�้ หนัก จิตก็นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
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”

คุณกรเดช จันทรัตน์
จังหวัดกำ�แพงเพชร
ตอนแรกผมไม่รวู้ า่ อานุภาพของ “สัมมา อะระหัง” ดีอย่างไร แต่พอได้
ปฏิบัติไปนิดหน่อยก็เริ่มทึ่งว่า ท�ำไมมีอานุภาพเยอะจัง และเมื่อได้ยิน       
พระอาจารย์ท่านมาเล่าให้ฟังก็มีศรัทธาแรงขึ้น จึงน�ำไปเล่าให้ลูกสาวฟัง
ลูกสาวก็ได้พบประสบการณ์ดี ๆ เขาบอกว่า เวลานั่งสมาธิ ภาวนา “สัมมา           
อะระหัง” ไปเพียง ๒๕๐ ครั้ง รู้สึกว่าตัวลอย แต่ของผมภาวนาได้วันละ    
เช้า ๕๐๐ ครั้ง เย็นอีก ๕๐๐ ครั้ง
ตั้งแต่ผมภาวนา “สัมมา อะระหัง” มานี้ อานุภาพก็เกิดขึ้นเรื่อย ๆ
ผมก็เลยมั่นใจมาก และเอาไปแนะน�ำคนทั่วไป ตอนที่ผมไปคุยงานที่พัทยา
ผมไปเจอร้านก๋วยเตีย๋ วร้านหนึง่ ทีก่ ำ� ลังจะเจ๊ง ผมเลยบอกให้คนขายลองภาวนา
“สัมมา อะระหัง” หลังจากนั้นพอผมย้อนกลับไปอีกที เขาบอกว่า  “ผมขาย
ของดีน่าดูเลย ตอนนี้ผมไม่ต้องย้ายแล้ว”
อีกรายอยูท่ อี่ ำ� เภอขาณุ (ขาณุวรลักษบุร)ี เป็นพ่อค้าขายกาแฟทีต่ ลาดนัด
ตอนแรกขายไม่คอ่ ยได้ ผมเลยบอกว่าให้ภาวนา “สัมมา อะระหัง” อย่างเดียว
เลย แล้วจะมีเงินเยอะ ก�ำไรก็ดี รสชาติอร่อย ตอนนี้เขามาบอกผมว่า
ขายดีแล้ว และมีเงินเก็บด้วย เราก็เลยบอกให้ภาวนาไปเรือ่ ย ๆ กิจการจะดี
ท�ำอะไรก็จะส�ำเร็จอย่างอัศจรรย์
เมื่อปรากฏอย่างชัดเจนแล้วว่า การภาวนา “สัมมา อะระหัง” เพื่อ
ยังจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใส ดียิ่งถึงเพียงนี้ เราจึงไม่ควรรอรี       
ในการภาวนา “สัมมา อะระหัง” แม้แต่สักวินาทีเลย ดังนั้นนับแต่บัดนี้     
เป็นต้นไป เรามาเริ่มภาวนา “สัมมา อะระหัง ๆ ๆ”..และวางใจนิ่ง ๆ       
เบา ๆ สบายๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ กันดีกว่า..
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

อานิสงส์ถวาย
อาหารบิณฑบาต
ในสมั ย ของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
พระนามว่า “วิปัสสี” มเหสีของอรุณราชราชา
ได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ทรง
คิดว่า เราไม่ควรประมาทในชีวิต ตั้งแต่นี้ควร
สร้างบุญบารมีตดิ ตัวไป พระนางจึงกราบบังคม
ทูลขอโอกาสสร้างบุญจากพระสวามีว่า ขอ
เพียงถวายภัตตาหารสมณะรูปเดียวก็ได้ เมื่อ
พระราชาทรงอนุญาตแล้ว พระนางก็ถวาย
บิณฑบาตไม่เคยขาดเลยจนกระทัง่ ละโลก ด้วย
กุศลกรรมทีท่ ำ� ไว้ ท�ำให้พระนางเวียนว่ายตายเกิด
แต่ในสุคติภูมิ โดยไม่รู้จักทุคติภูมิเลย และ
ยังได้เกิดเป็นหญิงที่มีรูปงามอย่างยิ่ง ในชาติ
สุดท้าย พระนางมาบังเกิดในตระกูลศากยะ มี
รูปโฉมงดงามมากเป็นที่เลื่องลือ ต่อมาได้
ออกบวช มีนามว่า “อภิรูปนันทาเถรี” และได้
บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
พระเถรีรปู นีถ้ วายบิณฑบาตพระรูปเดียว
ทุกวันในอดีตชาติ บุญยังส่งผลให้ทา่ นถึงพร้อม
ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ และเข้าถึง
จุดสูงสุดของชีวิตได้ การที่เราได้ตักบาตรพระ
ครั้งละเป็นพันเป็นหมื่นรูปอยู่เสมอ ๆ จึง
เป็นโอกาสดีที่เราจะเติมเต็มสิ่งที่เราขาดตก
บกพร่อง เพื่อไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้เช่นกัน
และในเวลาที่รวดเร็วขึ้นด้วย

ดร. วินัย บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑๒,๓๕๗ รูป
8

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด   
ใกล้เคียงจัดพิธีตักบาตรพระ ๑๒,๓๕๗ รูป ขึ้น ณ ถนนจอมพล อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   
โดยมีพระราชวิมลโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร. วินัย              
บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้น
ในวาระฉลองครบ ๓๕๗ ปี เมืองโคราช เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
ฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก และส่งก�ำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการ
ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
www.webkal.org
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นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๑๑๑ รูป
8

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

เมือ่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์กรชาวพุทธ ๕๐ ภาคี โรงเรียนเครือข่ายในโครงการ
ฟื้นฟูศีลธรรมโลก เครือข่ายกัลยาณมิตรภาคใต้ ทหาร ต�ำรวจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทุกหน่วยงาน ร่วมกันจัดพิธีตักบาตร ๑,๑๑๑ รูป บริเวณหน้าห้างโรบินสันตรัง จังหวัดตรัง โดยได้
รับความเมตตาจากพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์         
(พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการ       
จังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการตักบาตรพระ             
๒ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยด�ำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)       
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย
www.webkal.org
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นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๑๑๑ รูป
8

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสงฆ์ในจังหวัดระยอง ชมรมระยองร่มเย็น ชมรม
บ้านค่ายร่มเย็น ชมรมมาบตาพุดร่มเย็น ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดระยอง วัดพระธรรมกาย       
มูลนิธิธรรมกาย และสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ที่ถนนสุขุมวิท    
ตรงข้ามปัม้ ปตท. เยือ้ งโลตัส อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัด
ระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน         
ฝ่ายฆราวาส ในโอกาสนี้ยังมีพิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อส่งก�ำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร
๓๒๓ วัด รวมทั้งชาวไทยพุทธใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป           
๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทยอีกด้วย
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

พายุอารมณ์
กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต สงฺคามํ เชติ ทุชฺชยํ
ผู้ไม่โกรธตอบคนโกรธ
ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก
                                  (๒๖/๓๕๘)
“พายุ” ก่อเกิดความเสียหายครั้งแล้วครั้งเล่า
ท�ำลายบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา
ท�ำความเสียหายแก่คน สัตว์ สิ่งของ อย่างย่อยยับ
“พายุอากาศ” แม้จะก่อเกิดหายนะมากแค่ไหนก็ตาม
ก็ยังพ่ายแพ้กับ “พายุอารมณ์”
“พายุอากาศ” เกิดขึ้นได้ในบางแห่ง บางที่ บางเวลา
“พายุอารมณ์” เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกวัน วันละหลาย ๆ ครั้งก็ได้
“พายุอากาศ” ท�ำให้อากาศปั่นป่วน ฉันใด
“พายุอารมณ์” ก็ท�ำให้จิตใจปั่นป่วน ฉันนั้น
“พายุอารมณ์” ท�ำให้เกิดความโกรธ เกลียด ริษยา อาฆาต
พาลท�ำร้ายตนเองและผู้อื่นอย่างไม่ยับยั้ง
แล้วพร้อมขยายความเร่าร้อนไปสู่ทุกหนแห่ง
“พายุอารมณ์” จึงเป็นมหันตภัยร้ายที่โลกมองข้าม
เราจึงไม่ควรโกรธและไม่โกรธคนที่ก�ำลังโกรธ
เพราะคนก�ำลังโกรธคือคนก�ำลังขาดสติ
อย่างน้อยเราไม่โกรธก็เป็นการดับพายุอารมณ์ของตนซึ่งกระท�ำได้ยาก
เป็นการข่มใจ ก่อเกิดมหาสติ เป็นทางมาแห่งปัญญา
เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทาง เป็นการไม่ก่อเวรเพิ่ม
ผู้ไม่โกรธตอบคนโกรธ ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก..
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ.
(หลวงพ่อธัมมชโย)

“นั่งไปเถิด แม้จะฟุ้ง จะมืด จะเมื่อย ก็จะมีสักช่วงหนึ่งในแต่ละวัน
ในแต่่คลวรบู
ะครัช้งา แต่
่งดีสัก ค๑วรค่
นาทีาแก่หรืการระลึ
อ ๒ นาที
บุคคลที
คือลบุะรอบ
คคลทีที่ม่เีครานั
ุณความดี
กนึกถึง
างจากนิ
วรณ์ ใจจะนิ
และยึดถืทีอ่ใจเราห่
เป็นแบบอย่
างในการปฏิ
บัต่งิตามๆ แค่
ได้นแก่ี้ก็คผุ้้มูมกัีศบีลการนั
สมาธิ่งในแต่
ปัญลญาะครัสู้งงกว่าเรา
เป็นรางวัลส�ำหรับการท�ำความเพียรแล้ว”
พระเทพญาณมหามุ
นี
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
(หลวงพ่อส�ำธันัมกมชโย)
งาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๘

จรรยาข้อที่ ๑๕-๑๖
“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

๑๕

การเคารพต่อผู้มีวาสนาบรรดาศักดิ์
กิริยามารยาทในการติดต่องานเป็นเรื่องส�ำคัญ
งานใหญ่พังเพราะไม่ระมัดระวังเรื่องนี้มามากแล้ว
เปรียบเหมือนก้างปลาชิ้นเล็ก ๆ ที่ดูเหมือนไม่อันตราย
แต่ถ้าไม่ระวังก็ติดคอตายได้เหมือนกัน

74 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗

www.webkal.org
74

๑๕. การเคารพต่อผู้มีวาสนาบรรดาศักดิ์

		

ไปหาท่านผู้มีวาศนาบรรดาศักดิ์ ณ ที่ใด ๆ ก็ดี ต้องมีกิริยาอันสุภาพ ถ้าท่านนั่งอยู่กับพื้น
ฤๅทีอ่ นั ต�ำ 
่ เราต้องควรใช้กริ ยิ าธรรมเนียมไทย ๆ คือหมอบและคลานและนัง่ พับเพียบกราบไหว้ให้
เป็นสุภาพ ถ้าแม้ท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้ ฤๅม้าเตียงอย่างไรที่สูง เราก็ควรใช้กิริยายืนและค�ำนับตาม
ควรทีพ่ งึ จะกระท�ำ ถ้าท่านบอกให้นง่ั ณ ทีใ่ ดเราจึงนัง่ แม้ทา่ นไม่บอกให้นงั่ เราก็ไม่ควรจะนัง่ ก่อน
บอกอนุญาต และคารวะอย่างยืนนั้น ถ้าจะให้งามก็ควรจะน้อมไปข้างหน้าหน่อย ๆ ฤๅเพียง      
ตัวตรง ก็ยังดีกว่าแอ่นหน้าเช่นธรรมเนียมทหาร เพราะทหารเขาต้องการขึงขังอย่างแข็งแรง จึง
ใช้อกแอ่นผึ่งผาย ถึงนายเราก็ควรใช้กิริยาเช่นนี้เหมือนกัน เว้นแต่ท่านอยู่กับบ้านควรที่ใช้หมอบ
คลานและนั่ง ดีกว่าคารวะอย่างยืน ถ้าเราถือจดหมายมาเราต้องรู้ว่าจะคอยรับตอบฤๅไม่นั้นด้วย

เรื่องกิริยามารยาทในการเข้าหาผู้ใหญ่นี้เป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะอาจท�ำให้งานล้มเหลวหรือ
ประสบความส�ำเร็จได้ อย่างเด็กวัดของหลวงพ่อนีแ่ หละ มีฝมี อื ในเรือ่ งนีไ้ ม่เหมือนกัน ใช้คนหนึง่ ไป
ติดต่อปรากฏว่าไม่คอ่ ยได้เรือ่ งกลับมา ถ้าไม่ถกู ปฏิเสธก็รสู้ กึ ไม่คอ่ ยราบรืน่ ได้งานมาแบบเสียไม่ได้
ในขณะที่ใช้อีกคนหนึ่งไป งานคล้าย ๆ กันนี่แหละ คนนี้กลับราบรื่น ขากลับเขายังบอกอีกว่า
ยินดีมาก และจะให้การสนับสนุนต่อไปภายหน้า สืบสาวราวเรื่องดูก็พบว่า เพราะเด็กสองคนนี้
มีกิริยามารยาทต่างกัน เมื่อไปติดต่องานกับคนอื่นจึงได้ผลออกมาไม่เหมือนกัน
เรื่องธรรมเนียมและมารยาทเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ อย่าคิดว่าไม่ส�ำคัญ ใครมีลูกน้องแล้วไม่ฝึก
ให้ดี งานการเสียหายหมด อย่านึกนะว่าไม้กลัดหรือก้างปลาชิน้ เล็ก ๆ จะไม่สำ� คัญ ถ้าไม่ระวังให้ดี
ก็ติดคอตายได้ อย่าท�ำเป็นเล่นไป โบราณท่านจึงสอนวิธีนั่งเมื่อเข้าหาผู้ใหญ่ไว้ดังนี้
๑. อย่านัง่ ไกลเกินไปจนต้องตะโกนพูดกัน หรือใกล้เกินไปจนกลิน่ ตัว กลิน่ ปาก โชยไปรบกวนท่าน
๒. ต้องอยู่ในแนวสายตาท่าน ไม่ใช่อยู่ขนานกับตัวท่านหรือคล้อยไปข้างหลัง จนท่านต้อง
ตะแคงหน้าพูดด้วย คนเรามีแนวสายตาจ�ำกัด พ้นจากแนว ๔๕ องศาไป ก็มองหน้ากันไม่ถนัดแล้ว
ขืนให้ท่านตะแคงตัวพูดด้วยจนเอวยอก รับรองไม่ได้งาน แถมถูกด่าส่งมาอีก
๓. อย่านั่งประจันหน้า คืออย่าไปนั่งตรงหน้าท่าน จะเหมือนกับไปนั่งจ้อง เสียมารยาท ไม่ดี
ให้นั่งเยื้องไปทางซ้ายหรือขวาหน่อยจึงจะดี
๔. ให้นง่ั เยือ้ งไปทางปลายลม อย่าไปอยูท่ างต้นลม เพราะถ้าเราเป็นคนขยันท�ำงานละก็ เหงือ่
ท่วมตัวทั้งวัน ตัวเราเองอาจจะคุ้นกลิ่นตัวเองจนไม่รู้สึกร�ำคาญ แต่ผู้ใหญ่ทา่ นอาจรู้สึกได้ ยิ่งไปนั่ง
ต้นลมด้วยแล้ว บางทีทา่ นทนกลิน่ สาบเราไม่ได้ เลยไม่อยากพูดด้วย ตัดบทว่ามีธรุ ะ ลุกหนีไปเสีย
งานก็จะไม่ได้
ทั้ง ๔ ข้อนี้จ�ำให้ขึ้นใจ เมื่อเลือกที่นั่งได้ถูกต้องแล้ว คราวนี้ก็ต้องระวังเรื่องท่านั่งให้ดี
หลายคนยังไม่เข้าใจ เวลาไปคุยกับพระชอบนัง่ ขัดสมาธิ เขาไม่ทำ� กัน เพราะท่านัง่ สมาธินนั้ เขาเรียก
ว่าสมาธิบลั ลังก์ เป็นท่านัง่ ของผูใ้ หญ่ เช่น กษัตริยเ์ วลาปกครองประเทศ ท่านใช้ทา่ นัง่ สมาธิบลั ลังก์
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หรือผู้พิพากษาว่าคดีความก็ขึ้นบัลลังก์ แต่เราไปหาผู้ใหญ่ ไม่ควรนั่งขัดสมาธิ ให้นั่งพับเพียบแทน
ท่านั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ก็อย่ายืดจัด เดี๋ยวท่านจะหมั่นไส้ เพราะมันเกินไป
ส่วนท่ายืน ท่าเดิน ก็ส�ำคัญเหมือนกัน จะเดินตึง ๆ พึ่บพั่บเข้าไปแบบทหาร หรือเข้าไปหา
ผู้ใหญ่แล้วยืนอกแอ่น นั่นไม่ควร ถึงฝึกทหารก็เถอะ เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ขอให้ระวังกันให้มาก
อย่ามองข้ามไป เพราะบางทีเรื่องบางเรื่องท่านเต็มใจจะช่วยอยู่แล้ว แต่มาดของเรามันน่าหมั่นไส้
เลยไม่ชว่ ย ปล่อยทิง้ เสีย เลยยุง่ ใหญ่ อย่างเราจะสอนหนังสือให้นอ้ ง แต่นอ้ งยืนเท้าเอว เลยไม่อยาก
สอน เพราะท่าไม่น่าสอน น่าเคาะหัวเสียด้วยซ�้ำ เพราะฉะนั้นไปฝึกมารยาทการยืน เดิน นั่ง นอน
ให้ดี ไม่อย่างนั้นจะหมดเสน่ห์ แล้วเสนียดจะเข้ามาแทน
ถ้าเราเป็นผู้ถือจดหมายไปติดต่อผู้ใหญ่ เมื่อรับงานจากนายมา อาจถามท่านเลยว่า จะให้รอ
ค�ำตอบด้วยไหม เราจะได้รอรับค�ำตอบมาเลย ไม่ต้องเทียวไปเทียวมา

๑๖

จงเลือกโอกาสเข้าหาผู้ที่นายใช้ไปด้วยกิจธุระ
การติดต่อธุระการงานนั้น
ถ้าไปติดต่อผิดจังหวะเวลา ก็อาจกลายเป็นท�ำเสียเรื่อง
โบราณจึงเตือนว่า ไม่ได้เรื่องไม่เป็นไร แต่อย่าท�ำเสียเรื่อง
เพราะถ้าท�ำเสียเรื่องจนถูกปฏิเสธกลับมาครั้งหนึ่ง
โอกาสที่จะท�ำงานส�ำเร็จ ก็กลายเป็นเรื่องยาก
๑๖. จงเลือกโอกาสเข้าหาผู้ที่นายใช้ไปด้วยกิจธุระ

		

เราไปหาท่านด้วยธุระอันใดของนายเราก็ดี หรือจะเข้าหานายเราก็ดี ควรจะมีกิริยาอย่างนี้
คือ ถ้าท่านพูดอยูก่ บั ใครหรือท�ำการอะไรอยูค่ ามือ เราต้องควรยับยัง้ รอพอให้ทา่ นพูดหรือท�ำเสร็จ
ธุระขาดตอนเสียก่อน เราจึงควรร�ำ่ เรียนสน�ำ่ เสนอกิจการของเราจึงจะควร อย่าทลึ่งขวางกลาง
ปล้องสวนควันเข้าไปเวลานัน้ จึงจะดี เว้นไว้แต่การด่วนส�ำคัญจริง ๆ ซึง่ จะช้าเวลามิได้ ถ้าเช่นนัน้
ก็เป็นการจ�ำเป็นอยูก่ รากใส่กค็ วร และอีกนัยหนึง่ เราจะเข้าร�ำ่ เรียนอะไรต่อนาย จะเป็นเรือ่ งส่วนตัว
ขอความเมตตา ฤๅธุระอันใดก็ดี ถ้าแม้ท่านยังขุ่นหมองฤๅมีโทสะอะไรอยู่ ก็ควรยับยั้งเหมือนกัน
จงหาช่องโอกาสทีเ่ วลาท่านสบายและปกติ การทีเ่ รามีความประสงค์ในท่าน จึงจะส�ำเร็จสมประสงค์
ของเรา ถ้ า เราไม่ มี ค วามฉลาด หาโอกาสที่ ค วร การที่ คิ ด ไว้ ห วั ง ส� ำ เร็ จ ก็ อ าจจะละลาย               
กลายเป็นผิดเสียทีไปได้ ฤๅอีกนัยหนึง่ ว่าคนชัน้ สูงกว่าเราก็ดี ฤๅขัน้ เสมอกับเราก็ดี เข้าพูดกิจจการ
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ว เราไม่สมควรจะสอดพูดอะไรขวางลิ่มเข้าไปให้เขาค้างเป็น
		ออัันนใดทีไม่ค่ตวริดต่เสีอยพักิวรพัิยนาไปกันอยูเว้่สนองคนแล้
ไว้แต่เป็นการด่วน และข้อส�ำคัญอันที่ควรช้าไม่ได้

นี้เป็นเรื่องมารยาทธรรมดา ๆ นี่เองว่า ถ้าหากผู้บังคับบัญชาใช้ให้เราไปติดต่อกับใครก็ตาม
ถ้าเขาก�ำลังติดประชุม หรือพูดคุยปรึกษางานอะไรกันอยู่ ก็แน่นอนว่า เราต้องรอจังหวะ ไม่ใช่
พรวดพราดเข้าไป อย่าว่าแต่คนอื่นเลย แม้เป็นผู้บังคับบัญชาของเราเองก็เช่นกัน ถ้าหากว่าท่าน
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ อย่าเข้าไปทันที เดีย๋ วจะสะดุด เพราะบางทีทา่ นก�ำลังคิดงานอะไรของท่านค้างอยู่
เราก็ควรจะเข้าไปเงียบ ๆ อาจนั่งรอก่อน หากท่านเงยหน้าขึ้นมาก็จะพูดกับเราเอง ถ้าท่านไม่พูด
ด้วยก็แสดงว่าท่านอาจจะก�ำลังคิดอะไรค้างอยู่ ก็ให้นั่งรอไปก่อน เว้นแต่เป็นเรื่องด่วนคอขาด
บาดตายจริง ๆ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ส�ำหรับกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นกับหลวงพ่อบ่อย ๆ บางทีก�ำลังเขียนหนังสือ ความคิดไหล ก�ำลัง
หัวแล่นดี ถ้าใครมาขัดจังหวะท�ำให้ตอ้ งหันมาพูดคุยด้วย พอกลับไปเขียนใหม่ อ้าว! ไม่ปะติดปะต่อ
กันเสียแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่แขกแปลกหน้าละก็ หลวงพ่อเห็นแล้วอาจยังไม่พูดด้วยทันที
ขอเขียนต่ออีกสัก ๕-๑๐ นาที บางทีเกรงว่าเขาจะรอนาน ก็เหลียวกลับไปบอกให้เขารอสักครู่ แต่
บางทีก็ถึงครึ่งชั่วโมง เพราะงานที่ท�ำนั้น ถ้าขาดตอนแล้วจะปะติดปะต่อไม่ได้ บางคนเขามีธุระ
รอไม่ไหวอาจขอกลับไปก่อน บอกวันหน้าจะมาหาใหม่ก็มี แต่ถ้างานของเขาด่วนจริง ๆ ต้องขอ
พบให้ได้ก็จ�ำเป็นต้องหยุดให้เขา
อีกประเด็นหนึ่งคือ ถ้าเราจะขอร้องหรือขอความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องอะไรก็ตาม ให้ดูอารมณ์ของท่านก่อน ว่าพอจะรับอะไรได้หรือไม่ ถ้าท่านไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะ
รับฟังอะไร เช่น อารมณ์ขุ่น ๆ มาจากบ้าน เราเข้าไปขอโน่นขอนี่ ขอโบนัสเอย ขอยืมรถไปใช้เอย
ขอให้ท่านฝากลูกเข้าโรงเรียนเอย เที่ยวไปยุ่งกับท่าน เดี๋ยวก็โดนตะเพิด แต่ถ้าท่านอารมณ์ดี
เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย
เวลาไปติดต่อผู้ใหญ่ โบราณสอนไว้ว่า ไม่ได้เรื่องไม่เป็นไร แต่อย่าให้เสียเรื่อง คือเมื่อเห็นว่า
ท่านก�ำลังอารมณ์ไม่ดี เข้าไปแล้วจะเสียเรื่อง อย่าท�ำ เพราะถ้าเสียเรื่องแล้ว หรือท่านปฏิเสธไป
ครั้งหนึ่งแล้ว จะเข้าไปหาอีกก็ยาก
บางทีไม่รู้ล่วงหน้า เข้าไปหาแล้วจึงรู้สึกว่าหน้าท่านไม่ค่อยดี อย่างนี้พูดเฉไฉไปอีกเรื่องหนึ่ง
จะยังเข้าท่ากว่า เช่น เข้าไปจะขอให้ท่านช่วยเหลืองานอะไรสักอย่างหนึ่ง พอเห็นสีหน้าท่านไม่สู้ดี
แทนที่จะขอความช่วยเหลือท่าน ก็ถามท่านว่ามีอะไรจะให้รับใช้ไหม อย่างนี้ยังพอรอดตัว พอท่าน
อารมณ์ดีแล้ว ค่อยมารบกวนกันใหม่
ประเด็นสุดท้าย อย่าว่าแต่ผู้บังคับบัญชาเราหรือบุคคลที่เราไปติดต่อ ซึ่งเป็นคนระดับเดียว
กับผูบ้ งั คับบัญชาเราเลย แม้แต่เพือ่ นเรา คนเสมอเรา ถ้าเขาก�ำลังพูดคุยกันอยู่ ก็อย่าเทีย่ วสอดปาก
สอดค�ำเข้าไป มันไม่งาม รอให้เขาพูดกันเสร็จก่อน แล้วเราค่อยว่าเรือ่ งของเรา อย่างนีจ้ งึ จะเข้าท่า..
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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หลวงพ่อตอบปัญหา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

เวลา
คือทรัพย์ที่ทุกชีวิตมี
เราจะใช้ทรัพย์คือเวลาอย่างไร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด?

QA

ANSWER

คำ�ตอบ

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง ทรงค้นพบว่า
๑) ชีวิตนี้เป็นทุกข์ การเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เมื่อมีการเกิด ทุกข์นี้เป็นอันพึงหวังได้
๒) ชีวิตของมนุษย์ด�ำเนินไปภายใต้กฎแห่งกรรม หากมนุษย์เข้าใจ รู้เท่าทันเรื่องราวของ   
กฎแห่งกรรม ก็จะสามารถด�ำเนินชีวิตในโลกให้มีทุกข์น้อย และมีโอกาสพ้นทุกข์ได้
เรื่องส�ำคัญในชีวิตที่จะต้องท�ำให้สม�่ำเสมอ เพื่อท�ำให้ชีวิตเราสามารถเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้
สามารถน�ำพาชีวิตของตนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเกิดมาได้ นั่นคือ การศึกษาธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจะต้องศึกษาให้เข้าใจจนแจ่มชัด แล้วสามารถปฏิบัติตามธรรมนั้นได้
ชีวิตถึงจะเป็นสุข สามารถพึ่งตัวเองได้
เมื่อเราจะศึกษาธรรมะ เราก็ต้องแบ่งเวลาเพื่อศึกษาให้เข้าใจในภาคทฤษฎีและแบ่งเวลา        
นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมควบคู่กันไป มิฉะนั้นการศึกษาและปฏิบัติธรรมก็จะไม่ก้าวหน้า
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า ความก้าวหน้าในการศึกษาและประพฤติธรรมนัน้
ผู้ศึกษาจะจัดล�ำดับความส�ำคัญไว้ ๔ เวลา หรือ ๔ กาล ได้แก่ กาลที่ ๑ กาลแห่งการฟังธรรม
กาลที่ ๒ กาลแห่งการสนทนาธรรม กาลที่ ๓ กาลแห่งการแสดงธรรม กาลที่ ๔ กาลแห่งการปฏิบตั ิ
ตามธรรม ดังจะอธิบายโดยย่อ ดังนี้
กาลที่ ๑ กาลแห่งการฟังธรรม
หมายถึง กาลหรือเวลาที่จะถือเป็นโอกาสได้พบพระเพื่อฟังธรรม ซึ่งมีหลากหลายจังหวะ       
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
• ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลมาแล้ว พระสงฆ์ท่านเทศน์ทุกวันพระ ฉะนั้นวันพระจึงเป็นวันที่
พุทธศาสนิกชนควรหาโอกาสไปฟังธรรม
• ปัจจุบันนี้โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม
DMC หลวงพ่อ หลวงพี่ ที่มีความรู้ ค้นคว้ามาอย่างดี ก็มาเทศน์ใน DMC ทุกวัน ญาติโยมที่มา
ฟังในโรงเรียนบ้าง หรือฟังอยู่หน้าจอ DMC บ้าง จัดว่าเป็นการฟังธรรมตามกาล
• เมื่อใดมีการเทศน์ การบรรยายธรรม โดยท่านผู้มีความรู้ ท่านที่เป็นนักปราชญ์ บัณฑิต
หลวงพ่อ หลวงปู่ หรือพระอาจารย์ที่ทรงภูมิรู้ ภูมิธรรม ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ฟังธรรมตามกาล
• เวลาว่าง เวลาสบายใจ เช่น วันนี้งานการเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว ไม่มีเรื่องหนักอกค้างใจ
รีบไปวัด ไปกราบหลวงพ่อวัดไหนก็ได้ ยิ่งคุ้นกับท่านยิ่งดี นิมนต์หลวงพ่อเทศน์ให้ฟังสักกัณฑ์     
หรือจะอบรมอะไรให้ก็กราบนิมนต์ท่านเถิด เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรจะสบายใจได้อย่างนี้อีก
• เวลาทุกข์อกทุกข์ใจขึน้ มา อย่าไปไหนนะ รีบไปหาหลวงพ่อวัดทีใ่ กล้ทสี่ ดุ เลย นีก่ ฟ็ งั ธรรม
ตามกาล กาลที่ทุกข์หนัก ถ้าเลือกไปที่อื่นแทนอาจจะพลาด อาจจะตัดสินใจท�ำอะไรผิด ๆ จะยิ่ง
ทุกข์หนักเข้าไปอีก
การฟังธรรมตามกาลนี้ ขอให้ฟังด้วยความเคารพ พยายามน้อมใจตาม ตรองตาม ถ้าตรอง
ตามไม่ทัน ต้องรีบบันทึกเอาไว้ จะได้หาโอกาสไปซักถามให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปในภายหลัง  
ดังนั้น เวลาฟังธรรมก็ควรจะเตรียมอุปกรณ์ให้ดี มีกระดาษ ปากกา ดินสอ ไว้ด้วย แม้การ
แต่งกายก็ให้เรียบร้อย ตามขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแต่งกายด้วยชุดขาวหรืออย่างน้อย
ก็เสื้อขาว ซึ่งจะเสริมบรรยากาศของการฟังธรรม

QA

กาลที่ ๒ กาลแห่งการสนทนาธรรม
ส�ำหรับผู้ที่ตั้งใจปรารถนาดีที่จะเจาะลึกธรรมะที่ได้ฟังมาตามกาลนั้นให้แตกฉานขึ้น จะได้
น�ำเข้าไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ แต่อาศัยล�ำพังสติปญั ญาและประสบการณ์ของเราคนเดียว บางทีความเข้าใจ
จะยังไม่ค่อยชัดนัก จ�ำเป็นต้องมาสนทนากันก่อน มาท�ำความเข้าใจดูว่าที่เราเข้าใจนั้น ตรงกับที่
คนอื่นเขาเข้าใจไหม
บางทีกเ็ ห็นตรงกันบ้าง ไม่ตรงกันบ้าง บางทีกล็ กึ ตืน้ ไม่เท่ากันบ้าง หลังจากการสนทนาธรรม
www.webkal.org
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กันแล้ว เราก็จะได้แง่มุมอีกหลาย ๆ แง่มุม ที่เราไม่เคยคิดไปถึง การสนทนาธรรมตามกาลจะ
ท�ำให้เราได้วิธีที่จะน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน นี่คือคุณค่าของการสนทนาธรรม
บูรพาจารย์เตือนเอาไว้ว่า ก่อนสนทนาธรรมตามกาล ขอให้นั่งสมาธิก่อน ถ้านั่งล่วงหน้า       
เป็นวันได้ยิ่งดี ต้องนั่งสมาธิทำ� ใจให้ดี เพราะอย่างไรเมื่อสนทนากันก็ต้องเจอที่เห็นไม่ตรงกัน เมื่อ
เห็นไม่ตรงกัน ถ้าใครพูดแสดงความเห็นที่ไม่ตรงกันออกมาก็รู้สึกเหมือนถูกขัดคอ เมื่อคิดว่าถูก
ขัดคอแล้วอาจจะโกรธกันได้
ทุกคนในโลกไม่ชอบให้ใครขัดคอ เพราะฉะนั้นเวลาจะแย้งข้อความอะไร มีส�ำนวนหนึ่งที่
นิยมใช้แบบชาววัดด้วยกัน “ที่คุณว่าก็ดีนะ แต่ยังมีอีกแง่มุมท�ำนองนี้พอเป็นไปได้ไหม” ถ้อยวาจา
อย่างนีไ้ ม่หกั ไม่โค่นใครให้เสียหน้า เสียความมัน่ ใจ ถ้าพูดจากันอย่างนี้ วงสนทนาธรรมก็จะด�ำเนิน
ต่อไปได้
ในเวลาเดียวกันใครที่ถูกเขาเสนอแนะมาอย่างนี้ ก็ต้องรู้ตัว นึกทบทวนทันทีเหมือนกันว่า ที่
เราว่ามานี้มันคงจะมีอะไรพร่องอยู่ ต้องทบทวนให้ดี ถ้าต่างฝ่ายต่างทบทวน ต่างฟังซึ่งกันและกัน
การสนทนาธรรมตามกาลนั้นจะเกิดบุญใหญ่จริง ๆ

QA

กาลที่ ๓ กาลแห่งการแสดงธรรม
เมื่อสนทนาธรรมกันแล้ว เราจะได้ความรู้ข้อปลีกย่อยในเชิงปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีโอกาส
จะถ่ายทอดให้ใครต่อขอให้รีบท�ำเถิด เพราะกว่าเราจะเกิดความซาบซึ้งธรรมได้ขนาดนั้นไม่ใช่   
ของง่าย และการน�ำความรูน้ นั้ ไปแสดงให้คนอืน่ รับทราบด้วย ก็เป็นการทบทวนของเราอย่างลึกซึง้      
อีกที
การแสดงธรรมที่ง่ายส�ำหรับเราก็คือ การถ่ายทอดให้คนข้าง ๆ ตัว อาจจะเป็นลูก หลาน
น้อง หรือใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัว การแสดงธรรมของเราถ้าเป็นไปในลักษณะของการเล่าให้ฟัง จะดู
เหมาะสม น่าฟัง
ในการแสดงธรรมตามกาลนี้ มีสิ่งที่ควรระมัดระวัง คือ ต้องแสดงธรรมโดยยึดหลัก “หลัง
อิงต้นโพธิ์” หมายความว่า ทุกอย่างที่แสดงต้องมีหลักฐานยืนยันจากพระไตรปิฎกว่าเป็นธรรมที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ พระอรหันต์ท่านนั้นท่านนี้แสดงเอาไว้ อริยบุคคลที่เป็นฆราวาส
ชื่อนั้นชื่อนี้พูดเอาไว้ อย่างนี้เรียกว่าหลังอิงต้นโพธิ์
เมื่อสนทนาธรรมหรือแสดงธรรมกับใครก็ตาม จงแสดงถึงความอัศจรรย์ของธรรม จงแสดง
ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าแสดงว่าข้าพเจ้านี้เป็นบุคคลอัศจรรย์
ทีแ่ สดงธรรมได้ลกึ ซึง้ เพราะแม้ตอนนีเ้ ราเข้าใจธรรมลึกซึง้ ในระดับหนึง่ แล้ว แต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้
คิดค้นขึ้นมาเอง เราก�ำลังน�ำธรรมของพระบรมศาสดามาแสดง เมื่อรับรู้แล้วว่าธรรมเหล่านี้
มีความอัศจรรย์อย่างไร ก็ควรที่จะไปกราบไหว้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมครูของเรา
ส�ำหรับหลวงพ่อเอง ทุกครั้งที่มีโอกาสขึ้นแสดงธรรม จะพยายามให้ได้ประโยชน์ทั้งตัวเอง
และผู้ฟัง โดยจะพยายามเจาะลึกธรรมเข้าสู่ภาคปฏิบัติให้ได้ คุณยายสอนวิธีแสดงธรรมหรือวิธี
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เทศน์ให้หลวงพ่อว่า เรื่องที่จะเทศน์ให้น�ำเรื่องที่ตัวเองฝึกตัวได้แล้ว นิสัยไม่ดีที่แก้ได้ หรือที่แก้ได้
บ้าง แล้วก็เอาส่วนทีไ่ ด้บา้ งไปเทศน์ อย่างนีจ้ ะไม่มกี ารผิดพลาดเพราะเราได้ปฏิบตั มิ าแล้ว เมือ่ เรา
เคยใช้ได้ผลแล้วในระดับหนึ่ง ก็ควรที่จะแบ่งปันกันไป ใครเอาไปใช้แล้วได้ผล เราก็ได้บุญเพิ่มอีก
ส่วนวิธีการเทศน์ เราก็เลือกเอาวิธีการสอนของครูบาอาจารย์ที่เราเคยประทับใจการสอนของท่าน
เช่น วิธีอธิบายบางอย่างของท่านนี้ดี บางอย่างท่านโน้นดี ค่อย ๆ หยิบมาทีละอย่างสองอย่าง
สักระยะหนึ่งเราก็จะหลอมมาเป็นบุคลิกของเราเอง ครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็จะได้บุญกับเราด้วย
ที่น�ำวิธีการสอนของท่านมาแสดงธรรม มาถ่ายทอดธรรม
กาลที่ ๔ กาลแห่งการปฏิบัติตามธรรม
ความรู้ธรรมทั้งหมดจากการฟังธรรม สนทนาธรรม และแสดงธรรม จะบังเกิดผลได้ต้องน�ำ
ไปปฏิบัติ
ค�ำว่า “ปฏิบัติธรรม” นั้น มีความหมายที่กว้าง ฟังธรรมเรื่องไหนแล้วในเรื่องนั้น ๆ มีข้อ
ที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรก็น�ำไปปฏิบัติ เช่น ฟังธรรมเรื่องทาน พอฟังจบแล้วก็ไปท�ำทาน ฟังธรรม
เรื่องศีล ฟังเสร็จแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ทบทวนศีล แล้วก็ต้ังใจรักษาศีลให้ดี ฟังธรรมเรื่องภาวนา      
ฟังแล้วก็ไปเจริญสมาธิภาวนา
เมื่อภาวนามากเข้า ๆ ธรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทานหรือศีล ทั้งหมดนั้นจะเนื่องเข้าหากัน
เป็นเนื้อเดียว คือธรรมทุกข้อจะน�ำเข้าสู่การภาวนา ซึ่งเป็นต้นทางแห่งการเข้าถึงธรรมภายใน
ต้นทางแห่งการพ้นทุกข์ พบสุขแท้จริง
เวลาทั้งหมดที่ใช้ไปเพื่อกาลทั้ง ๔ นี้ เป็นเวลาเพื่อชีวิต เพื่อปิดนรก เปิดสวรรค์ สร้างเสบียง
ใหญ่ไปนิพพาน เมื่อเราได้ใช้เวลาที่มีในชีวิตนี้ไปกับเรื่องส�ำคัญ เรื่องที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัว
ของเราทั้งในปัจจุบันชาติ ชาติหน้า ชาติต่อ ๆ ไป จนถึงที่สุดแห่งธรรมได้ นั่นคือเราได้ใช้ทรัพย์
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด ตามเยี่ยงอย่างที่ผู้มีบุญ ผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ในกาลก่อนได้ประพฤติ
ปฏิบัติมา..
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

Peace แปลว่า สันติ
หลายคนถามเกีย่ วกับเรือ่ งสันติภาพ แต่ก็ไม่ทราบว่า ใครจะสร้างสันติภาพ
ขึ้นมาได้?
จริง ๆ แล้ว สันติภาพอยู่ในมือของพวกเราทุกคน สันติภาพแบ่งคร่าว ๆ ได้ ๒ ระดับ คือ
๑. สันติภาพที่เกิดขึ้นในใจของเรา ๒. สันติภาพที่เกิดขึ้นในสังคม
ในสภาวะสังคมเดียวกันถามว่าสันติหรือความสงบในใจแต่ละคนเท่ากันไหม ความสุขของ
แต่ละคนเท่ากันไหม ตอบได้เลยว่าไม่เท่ากัน อย่าว่าแต่ว่าในสังคมประเทศชาติเลย แม้ในบ้าน
เดียวกัน สมาชิกในบ้านยังมีความสุขไม่เท่ากันเลย มันขึ้นอยู่กับใจของแต่ละคน ฉะนั้นในระดับ
บุคคลคือว่า เมื่อไรใจสงบนิ่ง เมื่อนั้นความสุขจะเกิดขึ้น และอยู่ที่มุมมองด้วย ถ้ามองเป็น คิดเป็น
ความสุขก็จะเกิดขึ้น ถ้ารู้จักฝึกปฏิบัติธรรม มีบุญหล่อเลี้ยงใจ ความสุขก็จะเกิดขึ้น
แต่ในระดับที่ ๒  สันติภาพในสังคมจะเกิดจากความเกี่ยวโยงกันของ ๒ ระดับ คือ ถ้าคนใน
สังคมแต่ละคนมีสันติสุขภายใน พอหลอมรวมกันมาก ๆ เข้า สังคมก็จะมีความสงบสุขไปด้วย
สันติภาพในสังคมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอะไรบ้าง? เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกในสังคมหนึ่ง ๆ
มีความรู้สึกว่ายุติธรรม เขาก็จะรู้สึกพอใจ แต่ถ้าเมื่อไรเกิดความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม เขาก็จะรู้สึก
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คับข้องใจ ขัดข้องใจ อย่างที่มีค�ำพูดว่าล�ำบากด้วยกันไม่มีปัญหา ทนได้ สู้ได้ แต่ถ้าเมื่อไรเริ่ม
สบาย แต่วา่ สบายไม่เท่ากัน เริม่ มีปญั หาแล้ว นัน่ คือปัญหาไม่ได้อยูท่ คี่ วามสบายหรือความล�ำบาก
แต่อยูท่ คี่ วามยุตธิ รรม ถ้าทุกคนรูส้ กึ ว่าได้รบั ความยุตธิ รรม ล�ำบากเท่าไรก็สู้ แต่ถา้ รูส้ กึ ว่าไม่มคี วาม
ยุติธรรม ต่อให้สบายก็รับไม่ได้
เหมือนคนท�ำงานด้วยกัน ถ้าเงินเดือนไม่ขึ้นเหมือนกันหมดยังพอรับได้ อาจจะรู้สึกว่าอึดอัด
บ้าง แต่ยังพอไปไหว แต่ถ้าเงินเดือนขึ้นไม่เท่ากัน เช่น นาย ก เงินเดือนขึ้น ๑,๐๐๐ บาท พอ
ช�ำเลืองเห็นนาย ข เงินเดือนขึ้น ๒,๐๐๐ บาท ก็อาจรู้สึกว่า เอ๊ะ! เราขยันกว่าเขา ท�ำงานมากกว่า
หรือว่าพอ ๆ กัน ท�ำไมเขาเงินเดือนขึน้ มากกว่าเรา แบบนีไ้ ม่สบายใจและชักอึดอัด รูส้ กึ คับข้องใจ    
ทัง้ ๆ ทีเ่ งินเดือนขึน้ และถ้าข้องใจมาก ๆ ก็จะมีปญั หาขึน้ มา ประเด็นหลักของความสงบในสังคม
ก็คือ ความยุติธรรม
ในประเด็นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าจะให้ความยุติธรรมเกิดขึ้น เราจะต้องไม่มี     
อคติ ๔ คือ ๑. ไม่ล�ำเอียงเพราะความรัก ๒. ไม่ล�ำเอียงเพราะความชัง คือ ความโกรธ ความ     
ไม่ชอบนั่นเอง ๓. ไม่ล�ำเอียงเพราะความหลง คือ ความไม่รู้ ถูกเขาหลอก ๔. ไม่ล�ำเอียงเพราะ      
ความกลัว คือ รู้อยู่ว่าความจริงเป็นอย่างไร แต่ว่าต้องท�ำไปแบบผิด ๆ พลาด ๆ เพราะกลัวผู้ใหญ่
จะมาเล่นงาน โดยสรุปคือ ถ้าหากไม่มีอคติ ๔ ข้อนี้แล้ว ความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้น แล้วความ  
สงบสุขของสังคมก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้ด้วยความไม่มีอคติ ๔ ประการใช่ไหม?
ใช่ ถ้าเกิดอคติเมื่อไร เช่น มีความล�ำเอียงเพราะความรักหรือความชัง ถ้าเมื่อไรรู้สึกว่า      
พวกตนเองถูกหมด ฝ่ายตรงข้ามท�ำอะไรผิดหมดทุกอย่าง ไม่มีอะไรดี จะท�ำอะไร อย่างไร ก็มอง
ไปในทางเสียหมด อะไร ๆ ก็แย่หมดเลย อย่างนีแ้ สดงว่าอคติเกิดขึน้ แล้ว ถ้าจะไม่มอี คติตอ้ งตัง้ อยู่
บนจุดที่สมดุล แล้ววินิจฉัยแยกแยะด้วยสติและปัญญาของตนเอง อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าไม่ล�ำเอียง
ถามว่าแล้วจะท�ำอย่างไรให้ไปถึงจุดทีไ่ ม่ลำ� เอียง ไปถึงความยุตธิ รรมได้ สมมุตถิ า้ เรารูส้ กึ ว่า
สังคมไม่คอ่ ยมีสนั ติภาพ แล้วจะท�ำอย่างไรสันติภาพถึงจะเกิดขึน้ ก็ตอ้ งสร้างความยุตธิ รรมให้เกิด
ขึ้นก่อน ถามว่าเริ่มอย่างไร ให้เริ่มอย่างนี้ ในแง่ตัวเราเอง ให้ใจเรานิ่งก่อน เราต้องไม่ลำ� เอียงก่อน
พอใจเราสงบนิ่งแล้ว สันติสุขในใจเราเกิดขึ้นแล้ว ถึงข้างนอกจะเป็นอย่างไรก็ตาม อย่างน้อยเราก็
คุ้มครองความสุขในใจเราไว้ได้ แล้วเผื่อแผ่ไปถึงผู้คนในครอบครัว ในชุมชนรอบ ๆ ตัวเรา ขยาย
วงกว้างออกไป
ที่ส�ำคัญประการหนึ่งก็คือ การแสวงหาความยุติธรรมให้เน้นที่การใช้ปัญญา คือ การให้     
ความรูก้ บั สังคม ถ้าคนในสังคมมีความรูค้ วามเข้าใจตรงกันเยอะ ๆ คนทีจ่ ะมาท�ำอะไรไม่ยตุ ธิ รรม
ก็จะล�ำบาก และไม่กล้าท�ำ เพราะเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ ฉะนั้นต้องเริ่มต้นที่การติดอาวุธ
ทางปัญญา คือ ให้ความรู้แก่ผู้คน ใช้ปัญญาน�ำหน้า แล้วทุกอย่างก็จะค่อย ๆ คลี่คลายไปสู่จุดที่
ควรเป็น อาจจะใช้เวลาอยู่บ้างแต่ว่าจะยั่งยืน
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ในครัง้ พุทธกาลมีสงิ่ ทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรมอย่างมากเลย คือ ระบบวรรณะ เพราะว่าศาสนาพราหมณ์
หรือฮินดูสอนว่า คนวรรณะพราหมณ์เกิดจากปากของพระพรหม เพราะฉะนั้นเป็นวรรณะสูงสุด
คนวรรณะกษัตริย์เกิดจากแขน คนวรรณะแพศย์ พวกพ่อค้า ช่างฝีมือ เกิดจากสะโพก ส่วนคน
วรรณะศูทร หรือพวกกรรมกร เกิดจากเท้า เพราะฉะนั้นพวกนี้ต�่ำสุด ก�ำเนิดเกิดมาอย่างไร
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เกิดจากเท้าก็ก้มหน้าก้มตาท�ำงานหนักต่อไป
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนักปฏิรปู หรือจะเรียกว่าเป็นนักปฏิวตั ผิ ยู้ งิ่ ใหญ่กว็ า่ ได้ พระองค์
ทรงรื้อระบบวรรณะหมดเลย ในสังคมของพระพุทธศาสนาไม่มีวรรณะ ทุกคนเสมอภาคและ      
เท่าเทียมกัน ในสังคมสงฆ์ใครจะเกิดมาจากวรรณะไหนก็ตาม ถ้ามาบวชพระ ของเก่าก็เหลือศูนย์
มาเริ่มนับหนึ่งใหม่ในธรรมวินัย พระพุทธองค์ทรงถือตามอายุการบวช ใครบวชก่อนก็เป็นพี่ บวช
ทีหลังเป็นน้อง อายุ สถานภาพเดิมก่อนบวช ทุกอย่างลบทิ้งหมด ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง          
ที่ยิ่งใหญ่มาก
แม้กระทั่งคนไม่บวชก็เหมือนกัน บางทีเขาถูกปลูกฝังอย่างนั้น เขาเชื่ออย่างนั้น คนวรรณะ
ศูทรก็ต้องนุ่งห่มสีมอ ๆ และอยู่กันแบบโทรม ๆ ท�ำงานหนัก ๆ เพราะเขาถูกปลูกฝังตั้งแต่เกิด
ว่า เขาต้องเป็นอย่างนี้ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกว่าไม่ใช่ คนทุกคนเกิดมาถือว่าเป็นมนุษย์
เหมือนกัน สิ่งที่จำ� แนกให้ต่างกันก็คือ สิ่งที่แต่ละคนกระท�ำ  คนจะสูงจะต�ำ่ ไม่ได้อยู่ที่ก�ำเนิด แต่
อยู่ที่สิ่งที่เขาท�ำ ถ้าท�ำดี เขาก็จะสูง ถ้าท�ำสิ่งที่ไม่ดี คนนั้นก็เป็นคนต�ำ 
่ คือกรรมลิขิต ไม่ใช่พรหม
ลิขิต เราเคยได้ฟังโคลงโลกนิติไหม ที่ว่า
ฝูงชนก�ำเนิดคล้าย   คลึงกัน
ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง
ความรู้อาจเรียนทัน
กันหมด
    
เว้นแต่ชั่วดีกระด้าง    อ่อนแก้ ฤาไหว
ฝูงชนก�ำเนิดคล้ายคลึงกัน เพราะว่าทุกคนก็มีจมูก มีปาก มีตา เหมือนกัน จะเป็นคนชาติ
ไหน ภาษาไหน ก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง ที่ต่างกันอย่างมากก็คือ
ขาวบ้าง ด�ำบ้าง สูงบ้าง เตี้ยบ้าง หน้าตาต่างกันบ้าง แต่อย่างไรดูแล้วก็เป็นมนุษย์ เห็นก็รู้ว่าเป็น
คน ความรู้อาจเรียนทันกันหมด ในแง่ความรู้กลับรู้สึกว่ายังเป็นเรื่องรองเสียอีก เพราะว่าสามารถ
เรียนทันกันได้ เว้นแต่ชั่วดีกระด้าง อ่อนแก้ ฤาไหว แต่ความดีความชั่วที่เป็นสิ่งส�ำคัญ ถ้าไม่แก้
ก็ยากจะไปรอด
เพราะฉะนั้น พระองค์ทรงแก้โดยติดอาวุธทางปัญญาก่อน ให้เขารู้ก่อนว่าคนเราไม่ได้เกิด
จากพระโอษฐ์หรือเกิดจากอะไร ความจริงก็คือ เกิดจากท้องคุณแม่เหมือนกัน แล้วจะดีไม่ดีอยู่ที่
กรรมทีค่ ณุ ท�ำ ท�ำกรรมดีกเ็ ป็นคนดี สูงส่ง ท�ำกรรมชัว่ ก็เป็นคนชัน้ ต�ำ 
่ แล้วก็มอี บายหรือทุคติเป็นทีไ่ ป
ในเบื้องหน้า พระองค์ทรงน�ำความจริงมาบอก พอเข้าใจแล้ว คนวรรณะศูทรที่เคยมอ ๆ ซึม ๆ
ก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาเลย พัฒนาตัวเองทุกอย่าง
84 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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ฉะนั้น ให้เราเริ่มใช้วิธีการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ จะปรับปรุงสังคมใดก็ตาม ต้อง
เริ่มที่การติดอาวุธทางปัญญา ให้ความรู้ให้ทุกคนเข้าใจความจริงว่า อคติเป็นสิ่งไม่ดี อย่าถือเขา
ถือเรา แต่ให้ถือหลักความถูกต้อง แล้วต้องน�ำไปสู่ความยุติธรรมให้ได้ พอคิดอย่างนี้แล้วก็หาจุด
ร่วมกัน เพราะว่าความถูกต้องยุติธรรมจริง ๆ แล้ว มีอยู่จุดเดียว ถ้าทุกคนพุ่งมาตรงนี้แล้ว        
จะค่อย ๆ มารวมกันได้ แต่ถ้าถือเอาตามความชอบใจของแต่ละคน สุดท้ายความแตกต่างทาง      
ความคิดจะน�ำไปสู่ความแตกแยกมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไม่เป็นผลดี แล้วคนในสังคมนั้นก็จะไม่       
ค่อยมีความสุข
ดังนั้น ดีที่สุดคือให้ความยุติธรรมส�ำหรับทุกคน และเมื่อทุกคนรักษาความสงบในใจเราเอง
คือนั่งสมาธิอยู่กับบุญ ใจเราก็จะสงบ ถึงข้างนอกวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวาย เสร็จแล้วค่อย ๆ ให้     
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมมากขึ้น สุดท้ายเมื่อคนในสังคมเข้าใจถูกต้องตรงกัน เห็น
ความส�ำคัญของความยุติธรรม แล้วพุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกัน จะค่อย ๆ หลอมรวมสิ่งที่แตกต่าง
และแตกแยกให้ใกล้เข้ามา สุดท้ายสังคมก็จะสงบสุข ความยุตธิ รรมก็จะบังเกิดขึน้ ทุกคนก็อยูร่ ว่ มกัน
ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข

สังคมแบบที่กล่าวมานั้นเหมือนเป็นสังคมในอุดมคติ จะเกิดขึ้นได้จริง
หรือไม่? ในสมัยพุทธกาลมีสังคมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วจริง ๆ หรือไม่?
พิสจู น์แล้วในครัง้ พุทธกาล อินเดียในครัง้ พุทธกาลมีชนชัน้ ยิง่ กว่าในปัจจุบนั ถ้าใครต่างชนชัน้
กัน เกิดมาก็แยกกันเลย แต่งงานกันไม่ได้ บางชนชั้นมองเห็นกันยังไม่ได้เลย เมื่อไรข้ามวรรณะ
มาแต่งงานกัน ลูกเกิดมาถือว่าต้องไปเป็นจัณฑาล หลุดจาก ๔ พวกไปเลย ถ้าเป็นจัณฑาลแค่เห็น
ต้องเอาน�ำ้ ล้างตา ถือเป็นเสนียดจัญไร สมัยพุทธกาลเขารังเกียจกันขนาดนัน้ แต่พระพุทธองค์ทรง
พลิกฝ่ามือเดียว จะเป็นจัณฑาล ศูทร แพศย์ กษัตริย์ พราหมณ์ ถ้ามาบวชแล้วเหมือนกันหมด
อยู่ร่วมกันด้วยความสงบและสามัคคี ทรงท�ำได้จริง ด้วยการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ทุกคน
โดยเริ่มต้นจากหนึ่ง สอง สาม เป็นสิบ เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้าน แล้วคลุมไปทั้งสังคม

สังคมในอุดมคตินี้พวกคอมมิวนิสต์เขามีกันใช่ไหม?
ของคอมมิวนิสต์เขาใช้การบังคับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ความรู้ ใช้ปัญญาน�ำหน้า
คอมมิวนิสต์ใช้ก�ำลังบังคับ ถึงคราวเลยกลายเป็นว่าเสมอภาคโดยทุกคนจนเท่ากันหมด แล้วก็มี
อภิสทิ ธิช์ นคือชนชัน้ ผูน้ ำ� ของพรรค สังคมเลยไม่เจริญ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ความสมัครใจ
โดยเอาปัญญาน�ำหน้า ผลคือทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความสุข เจริญทั้งจิตใจ เจริญทั้งความรู้..
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

การทำ�บุญกับพระอรหันต์ในบ้าน

คนทัว่ ไปมักใช้สำ� นวน “ท�ำบุญ ท�ำทาน”
ไปคู่กัน หรือใช้แทนกันจนคุ้นเคย โดยเวลา
ถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์ เรามักใช้ค�ำว่า
“ท�ำบุญ” เพราะจิตใจของผู้ให้มีความศรัทธา
ต้องการบุญกุศล จึงให้เพื่อช�ำระใจของตนให้
ใสสะอาดบริสุทธิ์ แต่เมื่อให้ของแก่คนยากจน
หรือคนที่ต�่ำกว่า ด้อยกว่าตน ก็มักใช้ค�ำว่า
“ท�ำทาน” แทน เพราะจิตใจของผู้ให้มุ่งไปใน
ทางสงเคราะห์หรืออนุเคราะห์แก่คนยากจน
86 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗

“บุญ” คือ สิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจแล้ว
ท�ำให้จติ ใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง
ขุ่นมัว
บุญท�ำให้ใจมีคุณภาพดีขึ้น คือ ใจจะ
ตัง้ มัน่ ไม่หวัน่ ไหว มีความบริสทุ ธิ์ สะอาด โปร่ง
โล่ง สบาย สงบ สว่างไสว เป็นสุข และบุญ
ที่เกิดขึ้นนั้นยังสามารถสะสมเก็บไว้ในใจได้
อีกด้วย
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ในทางพระพุ ท ธศาสนามี วิ ธี ท� ำ บุ ญ
ด้วยกันถึง ๑๐ วิธี (บุญกิริยาวัตถุ ๑๐) ดังนี้
คือ
๑. ทานมัย บุญที่ส�ำเร็จด้วยการให้
๒. สีลมัย บุญที่ส�ำเร็จด้วยการรักษาศีล
๓. ภาวนามัย บุญที่ส�ำเร็จด้วยการเจริญ
สมาธิภาวนา
๔. อปจายนมั ย บุ ญ ที่ ส� ำ เร็ จ ด้ ว ยการ
ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน
๕. ไวยาวัจมัย บุญทีส่ ำ� เร็จด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือ ขวนขวายในกิจการงานที่ถูก
ที่ควร
๖. ปัตติทานมัย บุญที่ส�ำเร็จด้วยการอุทิศ
ส่วนบุญให้แก่ผู้อื่น
๗. ปัตตานุโมทนามัย บุญที่ส�ำเร็จด้วยการ
อนุโมทนา (แสดงความยินดี) ในการ
ท�ำบุญกุศล หรือการท�ำความดีของผู้อื่น
๘. ธัมมัสสวนมัย บุญที่ส�ำเร็จด้วยการฟัง
ธรรม
๙. ธัมมเทสนามัย บุญทีส่ ำ� เร็จด้วยการแสดง
ธรรม
๑๐. ทิ ฏ ฐุ ชุ กั ม ม์ บุ ญ ที่ ส� ำ เร็ จ ด้ ว ยการท� ำ
ความเห็ น ให้ ถู ก ต้ อ งดี ง าม ตรงตาม
ความเป็นจริง (สัมมาทิฐิ)
		
		 การท�ำบุญทั้ง ๑๐ วิธีนี้ สามารถย่อ
ให้ง่ายขึ้นเป็นบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ คือ
ทาน ศีล และภาวนา ก็ได้ ทาน ประกอบด้วย
ทานมัย (ข้อ ๑), ปัตติทานมัย (ข้อ ๖), ปัตตานุโมทนามัย (ข้อ ๗) ศีล ประกอบด้วย สีลมัย
(ข้อ ๒), อปจายนมัย (ข้อ ๔), ไวยาวัจมัย
(ข้อ ๕) ภาวนา ประกอบด้วย ภาวนามัย

(ข้อ ๓), ธัมมัสสวนมัย (ข้อ ๘) และธัมมเทสนามัย (ข้อ ๙) ส่วนทิฏฐุชุกัมม์ (ข้อ ๑๐)
สามารถจัดเข้าได้ทั้งทาน ศีล และภาวนา
		
การท�ำบุญด้วยวิธีต่าง ๆ ข้างต้นนี้ ถ้า
จะให้ได้บญุ มากต้องท�ำกับเนือ้ นาบุญ ซึง่ ได้แก่
พระภิกษุสงฆ์ รวมถึงพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน
พระอรหันต์ในบ้าน ดังข้อความที่ปรากฏใน
มังคลัตถทีปนี ว่า
“วิ สุ ท ธิ เ ทพ กล่ า วคื อ พระขี ณ าสพ
ไม่ค�ำนึงถึงความผิดอันพวกชนพาลท�ำแล้ว
หวั ง แต่ ค วามเสื่ อ มไปแห่ ง ความพิ น าศและ
ความเกิ ด ขึ้ น แห่ ง ความเจริ ญ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ประโยชน์สขุ แก่พวกเขาโดยส่วนเดียวแท้ ๆ และ
ย่อมน�ำความที่สักการะทั้งหลายของพวกเขา
มีผลานิสงส์มาก เพราะเป็นทักษิไณยบุคคล
ฉันใด มารดาและบิดาแม้นนั้ ก็ฉนั นัน้ ไม่คำ� นึง
ถึ ง ความผิ ด ของบุ ต รทั้ ง หลาย ปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ประโยชน์สุขแก่บุตรเหล่านั้นโดยส่วนเดียว
เท่านั้น เป็นผู้สมควรแก่ทักษิณา น�ำความที่
สักการะของบุตรเหล่านั้นอันเขาท�ำแล้วในตน
มีผลานิสงส์มาก”
จากข้อความนี้ เราจึงมักได้ยินค�ำเรียก
พ่อแม่ว่าเป็น “พระอรหันต์ในบ้าน” ของลูก
เพราะท่านมีคณุ ธรรม คือ มีความรักต่อลูกด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่มีความคิดร้าย มุ่งหวัง
แต่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ลูกเพียงอย่างเดียว
ส�ำหรับแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ต่อพ่อแม่นั้น พระพุทธองค์ทรงให้แนวทางไว้
๕ ประการ คือ
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๑. เลี้ ย งดู ท ่ า นตอบด้ ว ยการให้ ข ้ า ว น�้ ำ
เสื้อผ้า ที่พักอาศัย เป็นต้น (ทานมัย)
๒. ช่วยเหลือกิจการ คือ เมื่อมีภาระใดเกิด
ขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องสอบถาม
เพือ่ แบ่งเบาภาระหรือรับท�ำธุระแทนท่าน
(ไวยาวัจมัย)
๓. เคารพเชือ่ ฟังท่าน ยามท่านแนะน�ำให้ทำ�
สิ่งต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นปกติของพ่อแม่ที่มัก
จะแนะน�ำสิ่งต่าง ๆ ที่ดีแก่ลูก ซึ่งหาก
เราเคารพเชื่อฟังท่าน ก็จะท�ำให้เราไม่
ประพฤติเสียหาย ไม่น�ำเรื่องเดือดร้อน
ใจมาให้ท่าน เป็นการรักษาชื่อเสียงให้
วงศ์ตระกูล (อปจายนมัย)
๔. ท�ำตนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ท�ำทาน
รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา หมั่นฟัง
ธรรม ปฏิบัติธรรม อนุโมทนาการท�ำ
ความดีของผูอ้ นื่ และเป็นกัลยาณมิตรให้
ผูอ้ นื่ ชักชวนผูอ้ นื่ ท�ำความดี เมือ่ เป็นเช่น
นีก้ เ็ ท่ากับเป็นการท�ำให้พอ่ แม่ภาคภูมใิ จ
และพร้อมที่จะมอบทรัพย์มรดกที่ท่าน
หามาได้ เพื่อให้ลูกสืบทอดรักษาต่อไป
(ทานมัย, สีลมัย, ภาวนามัย, ธัมมัสสวนมัย,
ธัมมเทสนามัย, ปัตตานุโมทนามัย และ
ทิฏฐิชุกัมม์)
๕. เมื่ อ ท่ า นลาจากโลกนี้ ไ ปแล้ ว ก็ ต าม
ท�ำบุญ และอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน
(ปัตติทานมัย)

การที่ ลู ก สามารถท� ำ หน้ า ที่ ต ามที่
พระพุทธองค์ทรงให้แนวทางไว้ทั้ง ๕ ประการ
นี้ นอกจากจะถือว่าเป็นการท�ำหน้าที่ของลูก
ทีด่ ไี ด้ครบถ้วนแล้ว ยังถือเป็นการสร้างบุญกุศล
ให้ตนเองตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ
อีกทัง้ ยังได้ชอื่ ว่าเป็นการสร้างบุญกับเนือ้ นาบุญ
ซึ่งแม้ว่าทั้งพ่อและแม่จะไม่ได้เป็นพระสงฆ์
สาวก เนื้อนาบุญของโลก ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “สาวะกะสังโฆ อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสะ” แต่ทา่ นทัง้ สองก็ถอื ว่าเป็นเนือ้ นาบุญ
ของลูก ที่เมื่อลูก ๆ ได้ท�ำบุญด้วยแล้ว ย่อมมี
ผลานิสงส์มาก
ดังนัน้ ลูก ๆ ทัง้ หลายผูร้ กั และปรารถนา
บุญ เมือ่ ได้ทำ� บุญกับเนือ้ นาบุญของโลกในวาระ
ส�ำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาแล้ว ก็อย่า
ลืมไปท�ำบุญกับพระอรหันต์ในบ้าน ด้วยการท�ำ
หน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีทั้ง ๕ ประการ ให้
ครบถ้วน และอย่าลืมตอบแทนท่าน ด้วยการ
ชักชวนท่านที่ยังไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ชักชวนท่านที่ยังไม่ยินดีใน
การให้ทาน ให้ให้ทาน ชักชวนท่านทีย่ งั ไม่ยนิ ดี
ในการรักษาศีล ให้รักษาศีล ชักชวนท่านที่ยัง
ไม่ยินดีในการนั่งสมาธิ ให้นั่งสมาธิ หากท�ำได้
เช่นนี้ จึงจะได้ชอื่ ว่า เป็นการตอบแทนคุณท่าน
อย่างสูงสุด..

เรียบเรียงจากหนังสือ SB 101 วิถีชาวพุทธ
ก�ำหนดการศึกษาภาคฤดูร้อน / ๒๕๕๗
ระบบ ก นักศึกษารับข้อสอบ 					 ๑๐-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
นักศึกษาส่งข้อสอบและแบบฝึกปฏิบัติ		 ๑๗-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ระบบ ข นักศึกษาสอบปลายภาคและส่งแบบฝึกปฏิบัติ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
88 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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“บุญเก่าที่เราท�ำมา เปรียบเหมือนต้นไม้ที่ปลูกมานานแล้ว
พร้อมที่จะออกดอกออกผล ถ้าเติมบุญในปัจจุบันอีกนิดเดียว
ก็สมความปรารถนา เกินควรเกินคาด”
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

ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

เข้ากะ เข้ากลาง เข้ากอง เข้าเป้า
สวัสดีครับ! นักเรียน รร. อนุบาล
ฝันในฝันวิทยาทั่วโลก เราผ่าน
การเข้าพรรษา เข้าถึงธรรม มา
เกือบ ๑ เดือน แล้วนะครับ ก่อน
คุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ จ ะไปปลี ก วิ เ วก
ท่านได้ฝากภารกิจให้กับนักเรียน
รร. อนุบาลฯ คือให้ทกุ คนเข้ากะนัง่ สมาธิตลอด
พรรษา แล้วก็ไปรวย เพื่อมาเป็นประธานกอง
กฐินธรรมชัย ๒ พ.ย. ๒๕๕๗ โดยเฉพาะการ
เข้ากะ! ท่านได้ให้โอวาทไว้ว่า
“ฤดูเข้าพรรษาปีนี้ เป็นฤดูที่เหมาะ
90 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗

มาก ๆ เลยนะลูกนะ คือ ไม่รอ้ นไม่หนาวเกินไป
อากาศก� ำ ลั ง พอเหมาะพอดี ใ นการที่ จ ะ
ท� ำ ความเพี ย ร ในช่ ว งที่ เ ราก� ำ ลั ง แข็ ง แรง
ท� ำ ความเพี ย รกั น ให้ เ ต็ ม ที่ พบกั น ครึ่ ง ทาง
ทีก่ ลางกาย ต้องเข้ากะกันทุกคนนะ นีเ้ ป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญ เพื่อตัวของเราเอง พอออกพรรษา เวลา
คุณครูไม่ใหญ่ถามว่า ใครเข้าถึงธรรมบ้าง เรา
จะได้ยกมือพรึบ! แล้วเราจะได้ฉลองด้วยการ
เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเรือ และกล้วยน�้ำว้าวววว ...
โอ้! สุดยอดเลย จะได้เลี้ยงเนื้อนาบุญผู้เป็น
พระนอกพระใน และผู้ที่มีพระภายใน พรรษานี้
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ต้องเอาให้ได้ เพราะคุณครูไม่ใหญ่มคี วามตัง้ ใจ
มากเลยว่า เข้าพรรษานี้จะอธิษฐานให้ทุกคน
ที่เข้ากะ เข้าถึงพระภายใน (สาธุ) ให้เข้าถึง
ทุกคนเลย (สาธุ) จะให้ได้บุญเยอะ ๆ ทุกคน
เลย เราต้องเอาใจมาเชื่อมกันที่ศูนย์กลางกาย
ฐานที่ ๗ ต้องให้ได้ อย่าให้ขาดแม้แต่เพียง
วันเดียว ต้องให้ได้ ให้เป็นพรรษาอัศจรรย์!” (สาธุ)
๑๑/๗/๕๗
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๗ คุณครูไม่ใหญ่กฝ็ าก
โอวาทมาถึงลูก ๆ เขตนอก เขตใน ว่า “ต้อง
มีสรณะภายใน คือ เข้าถึงพระธรรมกาย ถึงแก่
ก็แก่อย่างเท่ ๆ แก่กเ็ ท่ คือ แก่แต่เพียงภายนอก
แต่ภายในมีที่พึ่ง แม้แต่เจ็บก็เหมือนกัน เจ็บก็
เพราะสังขาร ถ้ามีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งนะ

DMC

เจ็บก็เท่ คือ แม้ก�ำลังจะตายก็ไม่ได้หวาดหวั่น
และพร้อมทีจ่ ะเดินทาง เพราะเข้าถึงพระภายใน
ถ้าตายก็ตายอย่างเท่ แก่ก็เท่ เจ็บก็เท่ ตายก็เท่
คือ ไม่ได้หวาดหวั่นต่อมรณภัยเลย ไม่ได้
หวาดหวัน่ ต่อความแก่ ความเจ็บ และความตาย
เพราะมีที่พึ่ง อย่างนี้ดีนะ เท่ดี ต้องเท่อย่างนี้
เพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้ค�ำว่าเท่ก็ต่อเมื่อได้
เข้าถึงพระภายในตัว ไม่งั้นหมดสิทธิ์ใช้ค�ำว่าเท่
ภายในพรรษานี้น่าจะเท่กันทั้งทีม ทั้งเขตนอก
เขตใน คือ อยู่กะแบบเท่ ๆ จะได้เชื่อมกันได้ดี
ไม่หวาดหวัน่ ต่อมรณภัย อย่างนีพ้ ญามารขนพอง
สยองเกล้า พญามารกลัวคนที่ไม่กลัว เพราะมี
ที่พึ่งภายใน เท่ไหมลูก เท่ก็ลุยเลย”

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

http://goo.gl/fJ7Hr5

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

เด็กก็ไปดุสิตบุรีได้

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
น้องบัวมีโอกาสมาวัดพระธรรมกาย
ครัง้ แรกตอนอายุ ๔ ขวบโดยคุณอาพามาท�ำบุญ
ที่วัด จนกระทั่งอายุ ๖ ขวบ น้องบัวได้ย้าย
มาเรียนที่กรุงเทพฯ จึงได้มีโอกาสมาเข้าค่าย
ยุวกัลยาณมิตร และเป็นอาสาสมัครทีว่ ดั ได้มา
ต้ อ นรั บ หลวงพ่ อ และเข้ า โรงเรี ย นอนุ บ าล
ฝันในฝันวิทยาเป็นประจ�ำ

กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ. บัวบุญ ปัญญาโกวิทกุล ชื่อเล่น
น้องบัว อายุ ๑๐ ปี ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.๕
โรงเรียนยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ น้องบัวเป็น
เด็กดี V-Star เป็นคนรักการท�ำบุญตั้งแต่เด็ก
ชอบใส่บาตรและสวดมนต์เป็นประจ�ำ

หลังจากส่งค�ำถาม ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว

ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑. ในคืนวันพุธที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๔ (ซึ่งเป็นคืนที่เสียชีวิต) ก่อนที่น้อง
บัวบุญจะเสียชีวติ เธอนึกถึงบุญทุกบุญทีค่ ณุ อา
ของเธอท�ำให้ อีกทัง้ ยังพยายามท�ำสมาธิภาวนา
“สัมมา อะระหัง” ควบคู่กันไปด้วย

ด.ญ. บัวบุญ ปัญญาโกวิทกุล
(เทพธิดาดุสิตบุรี เจ้าของเคส)

แต่อย่างไรก็ตาม ความตายเป็นสิ่งที่
ไม่มีนิมิตหมาย และไม่เคยละเว้นใคร ไม่ว่าจะ
เป็นเด็กน้อยตัวเล็ก ๆ หรือผู้ใหญ่ตัวโต ๆ
ดังนั้นเมื่อวาระสุดท้ายของน้องบัวบุญมาถึง
น้องบัวบุญจึงจ�ำต้องออกจากกายหยาบ ทั้ง ๆ
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๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

ที่ยังไม่อยากไป
หลังจากน้องบัวบุญเสียชีวิตแล้ว กาย
ละเอียดของน้องบัวบุญก็หลุดออกมาอยู่ข้าง ๆ
กายหยาบของเธอ แล้วก็เห็นร่างของเธอนอน
อยู่บนเตียง ซึ่งในตอนนั้นน้องบัวบุญยังไม่
รู้สึกตัวว่าเสียชีวิตไปแล้ว และยังวนเวียนอยู่ที่
โรงพยาบาล
๒. เมื่อเวลาผ่านไป น้องบัวบุญเริ่มไป
ในสถานที่ต่าง ๆ ที่คุ้นเคย เช่น ไปหาคุณพ่อ
คุณแม่ คุณอา และญาติ ๆ ทีเ่ ธอรักและคุน้ เคย
เป็นต้น แล้วก็พูดคุยทักทายกับทุกคน แต่ไม่ว่า
น้องบัวบุญจะพูดคุยหรือสื่อสารกับใครก็ไม่มี
ใครรับรู้เลย แม้ทุกคนจะนิ่งเฉยกับเธอ แต่เธอ
ก็ยังไม่มีความคิดว่า เธอเสียชีวิตไปแล้ว
92 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓. ต่อมาในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน
น้องบัวบุญเริ่มเอะใจว่า ตัวเธอน่าจะเสียชีวิต
ไปแล้ว เพราะเป็นวันที่ ๒ ทีเ่ ธอไม่สามารถพูดคุย
หรือสื่อสารกับใครได้เลย อีกทั้งเธอยังเห็น
ทุกคนในบ้านมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานศพ
ของเธอ
แม้ในตอนนั้นน้องบัวบุญจะรู้สึกสงสัย
และเอะใจ แต่ด้วยความที่เธอเป็นเด็กที่พิเศษ
และเป็ น เด็ ก มี บุ ญ เธอจึ ง ไม่ ไ ด้ เ สี ย ใจหรื อ
ร้องไห้ฟมู ฟายเหมือนเด็กทัว่ ๆ ไป ตรงกันข้าม
เธอกลับสอนตัวเองว่า จะต้องมีสติ หากมีสงิ่ ที่
ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับตัวเธอ
กอปรกับในช่วงที่น้องบัวบุญยังมีชีวิต
อยู่ เธอมักมีความรูส้ กึ ลึก ๆ ในใจเสมอว่า ตัวเธอ
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เองน่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกไม่นาน เธอจึง
ขวนขวายท�ำบุญ รักบุญ และมาเป็นอาสาสมัคร
ช่วยงานวัดอย่างเต็มทีเ่ ต็มก�ำลัง ด้วยหัวใจทีร่ า่ เริง
บันเทิงในบุญเสมอมา
ในระหว่างทีน่ อ้ งบัวบุญก�ำลังสงสัยและ
เอะใจอยูน่ นั้ ด้วยความทีเ่ ธอมีความคุน้ เคยและ
ชอบมาวัดรับบุญอยูเ่ ป็นประจ�ำ รวมกับความที่
เธอรักและผูกผันกับคุณครูไม่ใหญ่ กายละเอียด
ของน้องบัวบุญจึงได้แว็บมาที่วัดทันที
เมือ่ น้องบัวบุญแว็บมาทีว่ ดั แล้ว เธอก็ได้
เห็นภาพการรับบุญต่าง ๆ ที่เธอคุ้นเคยมา
ปรากฏฉายให้เห็น ด้วยเหตุนี้กายละเอียดของ
เธอจึงเริ่มสดใสและสว่างไสวขึ้นไปตามล�ำดับ
๔. เมือ่ เวลาผ่านไป น้องบัวบุญเริม่ รูต้ วั
และยอมรับว่า ตัวเองเสียชีวิตแล้ว และใน
ระหว่างนี้ กายละเอียดของเธอก็แว็บไปแว็บมา
ระหว่างวัดและที่บ้าน
ขณะทีก่ ายละเอียดของเธอแว็บมาทีว่ ดั
นั้น เธอก็ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด เช่น
สภาธรรมกายสากล มหาธรรมกายเจดีย์ และ
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เป็นต้น ซึ่งเป็น
สถานทีท่ เี่ ธอเคยมารับบุญในสมัยทีย่ งั มีชวี ติ อยู่
ท�ำให้ภาพบุญต่าง ๆ ทีเ่ ธอเคยท�ำเอาไว้มาฉาย
ปรากฏให้เธอเห็น ซึง่ ท�ำให้เธอปลืม้ ปีตเิ บิกบาน
ใจมาก
จากนั้น เธอก็ก้มลงกราบพระประธาน
กราบมหาธรรมกายเจดียใ์ นทันที เมือ่ กราบแล้ว
เธอก็นงั่ สมาธิตามหลักวิชชาทีเ่ ธอเคยศึกษามา
(คือ นึกถึงดวงแก้วใส ๆ และภาวนา “สัมมา
อะระหัง”) เป็นเวลาสั้น ๆ (ประมาณ ๕-๑๐
นาที) ในทุก ๆ ทีท่ เี่ ธอไป ซึง่ ท�ำให้กายละเอียด
ของเธอมีความผ่องใสและสว่างไสวแบบนวล ๆ

DMC

มากยิ่งขึ้น
๕. ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน
กายละเอียดของน้องบัวบุญก็มาอยูท่ วี่ ดั และได้
ร่วมงานบุญตลอดทั้งวัน
เสร็จงานบุญแล้ว กายละเอียดของ
น้องบัวบุญก็มานั่งสมาธิทบทวนบุญอยู่หน้า
มหาธรรมกายเจดีย์ ด้วยความที่น้องบัวบุญ
รูแ้ ละตระหนักดีวา่ “ตัวเธอเสียชีวติ แล้ว” ท�ำให้
ในตอนนั้นเธอมีใจที่หยุดนิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ
จนเห็นดวงธรรมใส ๆ ผุดขึน้ มาทีศ่ นู ย์กลางกาย
๖. ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน กาย
ละเอียดของน้องบัวบุญก็มีความรู้สึกว่า เธอจะ
มีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานแล้ว ก่อนที่เธอจะ
ต้องเดินทางไปสูอ่ กี โลกหนึง่ เธอจึงกลับไปบ้าน
ของเธอ
จากนัน้ กายละเอียดของน้องบัวบุญก็กราบ
ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ทีใ่ ห้กายมนุษย์หยาบ
แก่เธอมาสั่งสมบุญ สร้างบารมี หลังจากนั้น
ก็แว็บไปหาคุณอา ซึ่งเธอรักและผูกพันมาก
และกราบขอบพระคุณคุณอาที่พาเธอมาสร้าง
บารมีที่วัด
๗. เมื่อกราบขอบพระคุณผู้มีพระคุณ
แล้ว กายละเอียดของน้องบัวบุญก็กลับมาวัด
และมาต้อนรับคุณครูไม่ใหญ่ที่หน้าโรงเรียน
อนุบาลฝันในฝันวิทยาเหมือนที่เคยท�ำอยู่เป็น
ประจ�ำในสมัยทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ และเข้ามาฟังธรรม
จากคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน
วิทยา
เมือ่ คุณครูไม่ใหญ่เดินทางกลับแล้ว เธอ
ก็ ก ลั บ มานั่ ง สมาธิ ท บทวนบุ ญ ต่ อ ที่ ห น้ า
มหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งในตอนนี้ใจของเธอ
ติดอยู่กับธรรมะภายในอย่างเดียว และเห็น
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๑๑
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๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

ดวงธรรมใส ๆ ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเธอ
ตลอดเวลา
๘. วันต่อมา ด้วยบุญจากการที่น้อง
บัวบุญได้เข้าถึงดวงธรรมใส ๆ มารวมกับบุญ
ทุก ๆ บุญ ทีเ่ คยกระท�ำไว้ในสมัยทีย่ งั มีชวี ติ อยู่
ไม่ว่าบุญจากการท�ำหน้าที่เป็นอาสาสมัครที่วัด
บุญทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นผูน้ ำ� บุญตัง้ แต่ยงั เด็ก เป็นต้น
ท�ำให้กายของเธอแปรเปลี่ยนจากกายมนุษย์
ละเอียดทีย่ งั เป็นเด็ก เป็นกายเทพธิดาสุดสวยที่
ดูมีอายุประมาณ ๑๖ ปี ทันที
ทันใดนั้น ก็มีเทวรถพร้อมด้วยเหล่า
บริวารมารอต้อนรับท่านเทพธิดาใหม่ ท่าน
เทพธิดาใหม่ก็ลอยขึ้นไปนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์
หลักที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทวรถ
เมื่อท่านเทพธิดาใหม่ขึ้นไปนั่งอยู่บน
94 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗

เทวรถแล้ว เธอก็นึกทบทวนบุญของเธอด้วย
ความปลื้มปีติเบิกบานใจ และตั้งใจที่จะไป
ร่วมงานฌาปนกิจสรีระร่างของเธอในวันนี้ (๑๔
มิถุนายน)
๙. ในช่วงบ่าย ๔ โมงเย็น ท่านเทพธิดาใหม่
น�ำเทวรถไปร่วมงานฌาปนกิจสรีระร่างของเธอ
และเมื่อเสร็จพิธีฌาปนกิจแล้ว ท่านเทพธิดา
ใหม่ก็มาต้อนรับคุณครูไม่ใหญ่ที่หน้าโรงเรียน
อนุบาลฝันในฝันวิทยาอีกครั้ง และเข้ามาฟัง
ธรรมจากคุณครูไม่ใหญ่จนกระทัง่ คุณครูไม่ใหญ่
เดินทางกลับ
๑๐. เมือ่ คุณครูไม่ใหญ่เดินทางกลับแล้ว
ท่านเทพธิดาใหม่ก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนเทวรถ และ
น�ำเทวรถไปเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกาย
เจดีย์เป็นครั้งสุดท้าย
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จากนั้นท่านเทพธิดาใหม่ก็น�ำเทวรถ
ของเธอตรงดิ่งไปที่วิมานของเธอ ที่ดุสิตบุรี
วงบุญพิเศษ เขตเสบียง ในทันที
๑๑. ส�ำหรับบุญทีท่ ำ� ให้นอ้ งบัวบุญกลับ
ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตเสบียง ได้นั้น ก็คือ
บุญที่เธอได้เข้าถึงดวงธรรมใส ๆ เป็นหลัก
เมือ่ บุญจากการเข้าถึงดวงธรรมภายใน
มารวมกับบุญทุกๆ บุญ ที่เธอเคยกระท�ำเอาไว้
ในสมัยที่เธอยังมีชีวิตอยู่ ถึงแม้ว่าน้องบัวบุญ
จะยังเป็นเด็กและได้สร้างบารมีอยู่เพียงไม่กี่ปี
เท่านัน้ แต่เธอก็ทมุ่ เทสัง่ สมบุญทุก ๆ บุญอย่าง
เต็มที่เต็มก�ำลัง ทั้งท�ำด้วยตัวเองและท�ำหน้าที่
เป็นยอด (ยุว) กัลยาณมิตรชักชวนผู้อื่นให้มา
สั่งสมบุญด้วยกัน กอปรกับในทุก ๆ ครั้งที่เธอ
ได้สั่งสมบุญ เธอก็จะท�ำด้วยความรัก ความ
เข้าใจ และขวนขวายในบุญด้วยใจที่ผ่องใส
และปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างสุด ๆ ดังนั้นน้อง
บัวบุญจึงได้กลับดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขต
เสบียง ในที่สุด
๑๒. ส�ำหรับวิบากกรรมที่ท�ำให้น้อง
บัวบุญต้องมาเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย ด้วย
อาการเชื้อไวรัสเข้าหัวใจเฉียบพลันนั้น เป็น
เพราะวิบากกรรมปาณาติบาตทีน่ อ้ งบัวบุญเคย
ท�ำผิดท�ำพลาดไว้ในภพชาติกอ่ น ๆ โน้นได้ชอ่ ง
ตามมาส่งผล
เรื่องมีอยู่ว่า ในภพชาติดังกล่าว น้อง
บั ว บุ ญ เกิ ด เป็ น กุ ล ธิ ด าสุ ด สวยในครอบครั ว
ที่มีฐานะปานกลาง เมื่อเธอเติบใหญ่ขึ้นแล้ว
เธอได้รู้จักและคบหากับชายหนุ่มคนหนึ่งแบบ
เพือ่ นสนิท ซึง่ ในตอนนัน้ เธอเองก็ไม่เคยรูม้ าก่อน
ว่า เขามีภรรยาเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้
วันเวลาที่ผ่านไปจึงได้หล่อหลอมให้ความรู้สึก

DMC

ของน้องบัวบุญ (ในภพชาตินนั้ ) ทีม่ ตี อ่ ชายหนุม่
คนนี้เกินกว่าค�ำว่าเพื่อนสนิทไปเสียแล้ว หรือ
พูดง่าย ๆ ก็คือ เธอตกหลุมรักชายคนนั้นเข้า
แล้ว
๑๓. ในเวลาต่ อ มา เมื่ อ ความจริ ง
ทุกอย่างเปิดเผย น้องบัวบุญจึงรูว้ า่ จริง ๆ แล้ว
เธอไม่ใช่เบอร์หนึ่งในใจเขา แต่ด้วยความที่เธอ
ทุ่มเทความรักให้ชายคนนั้นหมดใจ ท�ำให้เธอ
จ�ำใจยอมเป็นภรรยาน้อย
เมือ่ แต่งงานกันแล้ว เธอก็ยา้ ยมาอาศัย
อยูใ่ นบ้านหลังเดียวกันกับภรรยาหลวงของชาย
คนนั้นด้วย
๑๔. เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยความที่น้อง
บัวบุญอยากจะครอบครองสามี และอยากจะ
เป็นใหญ่ในทรัพย์สมบัติแต่เพียงผู้เดียว จึง
ท�ำให้เธอเกิดความคิดวูบชั่วขึ้นมาในใจว่า จะ
ต้องฆ่าภรรยาหลวงและลูกของภรรยาหลวง
(ซึง่ ยังเป็นเด็กอยู)่ เสีย จะได้เป็นคุณนายทีห่ นึง่
ในบ้านนี้เพียงผู้เดียว เธอจึงพยายามหาวิธีการ
ที่แนบเนียนที่สุดที่จะลอบสังหารภรรยาหลวง
และลูก
แล้วในทีส่ ดุ เธอก็จดั การปรุงยาพิษสูตร
พิเศษที่มีฤทธิ์ร้ายแรงด้วยตนเอง จากนั้นเธอก็
เอายาพิษนัน้ ผสมในอาหาร แล้วน�ำไปให้ภรรยาหลวง
และลูกรับประทาน ท�ำให้พิษนั้นจู่โจมเข้าสู่
หัวใจ แล้วภรรยาหลวงและลูกก็เสียชีวิตอย่าง
เฉียบพลัน
๑๕. หลังจากภรรยาหลวงและลูกเสีย
ชีวิตแล้ว ก็ดูเหมือนว่าน้องบัวบุญน่าจะสมหวัง
ดังที่คาดเอาไว้ แต่เหตุการณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่
เพราะสามีของเธอยังไม่เลิกท�ำพฤติกรรมมี
บ้านเล็กบ้านน้อย
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เมือ่ เหตุการณ์ทกุ อย่างไม่ได้เป็นไปตาม
ที่คาด เธอจึงรู้สึกเหนื่อยใจ แล้วเธอก็ได้คิดว่า
สิ่งที่เธอท�ำลงไปนั้น กลายเป็นสิ่งที่ผิดพลาด
อย่างใหญ่หลวงกับชีวิตของเธอเสียแล้ว ท�ำให้
เธอรู้สึกสลดใจและผิดบาปอย่างแรง
๑๖. ในขณะนั้น ก็มียอดกัลยาณมิตร
มาชั ก ชวนให้ น ้ อ งบั ว บุ ญ ไปท� ำ บุ ญ ที่ วั ด ของ
พระราชาองค์ที่ออกบวชในภพชาตินั้นด้วยกัน
ด้วยความที่ในตอนนั้นน้องบัวบุญอยากจะหา
ทีพ่ กั พิงทางใจอยูพ่ อดี เธอจึงตัดสินใจไปท�ำบุญ
ที่วัดตามค�ำแนะน�ำของยอดกัลยาณมิตรทันที
เมือ่ น้องบัวบุญไปท�ำบุญและฟังธรรมที่
วัดแล้ว เธอก็เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง
หลั ง จากนั้ น เธอจึ ง ทุ ่ ม เทสั่ ง สมบุ ญ
ทุก ๆ บุญ อย่างเต็มที่เต็มก�ำลัง ทั้งท�ำทาน
รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา อีกทั้งยังคอย
บ�ำรุงอุปัฏฐากพระ อุปัฏฐากวัด และท�ำหน้าที่
เป็นยอดกัลยาณมิตรชักชวนผู้อื่นให้มาสั่งสม
บุญด้วยกัน โดยท�ำเช่นนี้ไปจนกระทั่งหมด
อายุขัย
96 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๗. ด้วยบุญที่น้องบัวบุญตั้งใจกระท�ำ
ไว้อย่างเต็มที่เต็มก�ำลังนี้เอง หลังจากที่เธอเสีย
ชีวิตไปแล้ว จึงท�ำให้วิบากกรรมปาณาติบาต
ดังกล่าวยังไม่ได้ช่องส่งผลให้เธอไปรับทัณฑ์
ทรมานอยู่ในอบาย แต่วิบากกรรมปาณาติบาต
ดังกล่าวก็ยังคงมีก�ำลังแรงและคอยหาช่อง
ส่งผลอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เองจึงท�ำให้
ในภพชาติต่อ ๆ มา เมื่อเธอมาเกิดเป็นมนุษย์
เธอก็จะเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเรื่อยมา
จนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้
วิบากกรรมปาณาติบาตดังกล่าว ก็มาส่งผลให้
น้องบัวบุญเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย
๑๘. ในขณะนี้ ท่านเทพธิดาใหม่หรือ
น้องบัวบุญก�ำลังนั่งตรวจตราทิพยสมบัติของ
เธออยู่บนรัตนบัลลังก์ด้วยความปลื้มปีติใจ
เพราะเมือ่ ท่านเทพธิดาใหม่เห็นทิพยสมบัตขิ อง
เธอแล้ว ภาพแห่งบุญทุกบุญทีเ่ ธอเคยกระท�ำไว้
ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็จะมาปรากฏฉายเป็น
ภาพให้เธอเห็นควบคู่กันไปด้วย ท�ำให้ความ
ปลื้มปีติใจในผลแห่งบุญมีปริมาณเพิ่มขึ้นและ
เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
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๑๙. ยิ่งในเวลาที่หมู่ญาติมิตรของท่าน
เทพธิดาใหม่ท�ำบุญแล้วอุทิศส่งไปให้ ภาพของ
บุญทุกบุญก็จะไปปรากฏฉายเป็นภาพให้เห็น
เมื่อท่านเทพธิดาใหม่เห็นภาพของบุญต่าง ๆ
เหล่านั้นแล้ว ก็ยิ่งซาบซึ้งและปลื้มปีติใจอย่าง
สุดล้นพ้นประมาณ และรีบอนุโมทนาสาธุการ
กับทุก ๆ บุญ ซึ่งบุญเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ท่าน
เทพธิดาใหม่มีความสุขอันเป็นทิพย์มากขึ้น ๆ
๒๐. ท่านเทพธิดาใหม่ได้ฝากสารแห่ง
ความรักและความห่วงใยมาถึงคุณพ่อคุณแม่
ด้วยว่า ในตอนนี้เธอมีความสุขมาก ๆ ขอ
ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ท�ำบุญแล้วอุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ เธอได้รับบุญทุก ๆ
บุญแล้ว คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วง เธอเห็น
ผลของบุญแล้วว่ามีจริงและมากมายกว่าที่คิด
เอาไว้มาก ๆ เธออยากให้คุณพ่อคุณแม่อย่าได้
ประมาท ให้เข้าวัด ท�ำทาน รักษาศีล และนั่ง
สมาธิ เหมือนอย่างทีเ่ ธอเคยบอกเอาไว้ในตอนที่
ยังมีชีวิตอยู่ เพราะบุญเท่านั้นที่จะช่วยเราได้
ไม่มีอะไรส�ำคัญไปกว่าบุญ และเธออยากให้
คุณพ่อท�ำในสิ่งที่เธอเคยขอเอาไว้ เพราะเธอรัก
และเป็นห่วงคุณพ่อจริง ๆ
ถ้ า หากคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ไ ด้ สั่ ง สมบุ ญ
อย่างเต็มทีแ่ ล้ว เมือ่ คุณพ่อคุณแม่ละจากโลกไป
แล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ไปอยู่กับเธอ ณ ที่นี้
ซึ่งเป็นที่ที่มีความสุขมาก ๆ
๒๑. จากนั้น ท่านเทพธิดาใหม่ก็ฝาก
สารแห่งความรักและคิดถึงมาถึงคุณอาด้วยว่า
เธอขอขอบคุณคุณอามาก ๆ ทีป่ ระคับประคอง
เธอให้ได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีโดยตลอด
ท�ำให้เธอรู้จักกับเส้นทางการสร้างบารมี และ
ได้มารับบุญเป็นอาสาสมัครที่วัด ในตอนนี้เธอ
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มีความสุขมาก ๆ และได้รับบุญทุก ๆ บุญ ที่
คุณอาอุทศิ ส่งไปให้แล้ว เธอรูส้ กึ ปลืม้ ปีตใิ จและ
อนุโมทนาบุญทุก ๆ บุญกับคุณอาด้วย เธอ
อยากให้คณุ อาท�ำบุญแล้วอุทศิ ส่วนกุศลส่งไปให้
อีก และอยากให้คณุ อาตัง้ ใจสัง่ สมบุญยิง่ ๆ ขึน้
ไป ด้วยการท�ำทาน รักษาศีล และโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การเจริ ญ สมาธิ ภ าวนา แล้ ว ก็ ใ ห้
อธิษฐานจิตตอกย�้ำซ�้ำ ๆ เป็นประจ�ำว่า “ให้ได้
ติดตามสร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์และ
หมูค่ ณะไปทุกภพทุกชาติ” และเธอก็อยากฝาก
คุณอาเป็นกัลยาณมิตรให้คณุ พ่อคุณแม่ของเธอ
ด้วย เช่นเดียวกับที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับเธอ
๒๒. ท่ า นเทพธิ ด าใหม่ ยั ง ฝากสาร
แห่งความรักมาถึงเพื่อน ๆ อาสาสมัครยุวชน
ต้อนรับระดับโลกด้วยว่า อยากให้เพือ่ น ๆ ทุกคน
รักบุญและเห็นคุณค่าของบุญ และทุก ๆ ครั้ง
ที่สั่งสมบุญ ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่
ก็ตาม ขอให้ตั้งใจสั่งสมอย่างเต็มที่เต็มก�ำลัง
และให้ท�ำด้วยความปลื้มปีติเบิกบานในบุญ
เพราะถ้าหากทุกคนท�ำด้วยความรู้สึกปลื้มปีติ
เบิกบานใจ ทุกคนก็จะได้บญุ อย่างเต็มทีแ่ ละไม่
ตกไม่หล่นเลย และอยากให้เพื่อน ๆ ทุกคน ที่
ยังมีโอกาสในการสั่งสมบุญสร้างบารมี อย่า
ปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านเลยไป
๒๓. สาเหตุที่ท�ำให้น้องบัวบุญและ
คุณอาทัง้ สองมีความรักความผูกพันกันมากเป็น
พิเศษ ทัง้ นีก้ เ็ พราะน้องบัวบุญกับคุณอาทัง้ สอง
ของเธอเคยเกิ ด เป็ น พ่ อ แม่ ลู ก ที่ รั ก กั น มาก
ในพุทธันดรที่ผ่านมา
เรือ่ งมีอยูว่ า่ ในพุทธันดรทีผ่ า่ นมา น้อง
บั ว บุ ญ ได้ เ กิ ด เป็ น กุ ล ธิ ด าน่ า รั ก ในตระกู ล
ข้าราชการทหารแห่งแคว้นของพระราชาองค์ที่
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๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐
เมือ่ คุณพ่อคุณแม่ของน้องบัวบุญเข้าวัด
ฟังธรรมอย่างสม�่ำเสมอ ท่านจึงเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของ
ชีวติ ว่า เราเกิดมาท�ำไม อะไรเป็นเป้าหมายชีวติ
ด้วยเหตุนี้ ท่านทั้งสองจึงทุ่มเทสั่งสมบุญสร้าง
บารมีอย่างเต็มทีเ่ ต็มก�ำลังนับตัง้ แต่นนั้ เรือ่ ยมา
๒๕. เมื่อคุณพ่อคุณแม่ของน้องบัวบุญ
เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้ว ท่าน
จึงท�ำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้กับลูกสาวของ
ท่าน
แต่ด้วยความที่น้องบัวบุญยังเป็นเด็ก
เล็กอยู่ จึงท�ำให้ในช่วงแรก ๆ ยังไม่ค่อยเข้าใจ
เรื่องการสั่งสมบุญ ดังนั้นในเวลาที่น้องบัวบุญ
ติดตามคุณพ่อคุณแม่ไปวัด เธอก็จะไปเทีย่ วเล่น
สนุกสนานกับกลุ่มเพื่อน ๆ ของเธอ
แต่ในเวลาต่อมา ด้วยความที่คุณพ่อ
คุณแม่ท�ำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรให้กับ
ลูกสาวอย่างสม�่ำเสมอ ในที่สุดน้องบัวบุญก็
เรียนรู้และรักการสร้างบุญตามอย่างคุณพ่อ
คุณแม่ของเธอ
๒๖. เมื่อน้องบัวบุญเริ่มโตขึ้น เธอก็มา

ออกบวช คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ข องน้ อ งบั ว บุ ญ ใน
ภพชาตินั้นก็คือ คุณอาผู้ชายและคุณอาผู้หญิง
ของน้องบัวบุญในภพชาติปัจจุบันนั่นเอง
ในพุทธันดรที่ผ่านมา คุณพ่อของน้อง
บั ว บุ ญ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาของหน่ ว ย
สาธารณูปการ ซึ่งจะดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในเมืองหลวงของแคว้นของพระราชา
องค์ที่ออกบวช ส่วนคุณแม่ของน้องบัวบุญหรือ
คุณอาผู้หญิงในชาติปัจจุบันนี้ เป็นแม่ศรีเรือน
คอยดูแลน้องบัวบุญและสามีอยู่ที่บ้าน
๒๔. ต่ อ มา เมื่ อ พระราชาองค์ ท่ี
ออกบวชเสด็จออกผนวชแล้ว คุณพ่อของน้อง
บัวบุญก็มาช่วยรับบุญที่วัดใหม่ของพระเถระ
โดยจะท� ำ หน้ า ที่ ว างระบบสาธารณู ป การ
ทุกอย่างของวัดใหม่ให้สมบูรณ์แบบ เพือ่ รองรับ
การมาประพฤติปฏิบตั ธิ รรมของมหาชนผูม้ บี ญุ
ทั้งหลาย
ทุกครั้งที่คุณพ่อของน้องบัวบุญไปช่วย
รับบุญวางระบบสาธารณูปการที่วัดใหม่ ก็จะ
พาน้องบัวบุญ (ซึง่ ยังเป็นเด็กอยู)่ กับคุณแม่ของ
เธอ ไปท�ำบุญที่วัดใหม่ของพระเถระด้วย
98 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗

www.webkal.org
98

ช่องนี้มีค�ำตอบ
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งดู แ ลเด็ ก น้ อ ยที่ ต าม
ผู้ปกครองมาสั่งสมบุญที่วัดใหม่แห่งนั้น จน
กระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่ง น้องบัวบุญได้ติดตาม
คณะพระเถระและเหล่ากัลยาณมิตรเดินทางไป
ท�ำบุญและเทีย่ วชมวัดสาขาทีอ่ ยูอ่ กี หัวเมืองหนึง่
ของแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช
หลั ง จากที่ ค ณะพระเถระและเหล่ า
กัลยาณมิตรได้ทำ� บุญและเทีย่ วชมวัดสาขาแห่ง
นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างที่ทั้งหมด
ก�ำลังเดินทางกลับมายังเมืองหลวงของแคว้น
ของพระราชาองค์ ที่ อ อกบวช วิ บ ากกรรม
ปาณาติบาตทีน่ อ้ งบัวบุญเคยท�ำผิดท�ำพลาดเอา
ไว้ในภพชาติก่อน ๆ โน้น (วิบากกรรมที่เคย
ปรุงยาพิษฆ่าภรรยาหลวงและลูก) ก็ได้ช่อง
ตามมาส่งผล ท�ำให้น้องบัวบุญป่วยเป็นโรค
ไข้ป่าอย่างรุนแรง
๒๗. ถึงแม้ว่าน้องบัวบุญจะป่วยหนัก
ก็ตาม แต่ด้วยความที่น้องบัวบุญมีผลการ
ปฏิบัติธรรมที่ดี คือ ได้เข้าถึงดวงธรรมใส ๆ
มาก่อนหน้านี)้ กอปรกับคณะพระเถระกับเหล่า
กัลยาณมิตรที่เดินทางมาด้วยกัน คอยช่วยกัน
ปฐมพยาบาลและประคับประคองให้นอ้ งบัวบุญ
นึกถึงบุญ ด้วยเหตุนี้ แม้นอ้ งบัวบุญจะป่วยหนัก
แต่จิตใจของเธอกลับสว่างไสวและสามารถ
นึกถึงบุญได้ตลอดเวลา
หลังจากน้องบัวบุญเดินทางกลับมา
ถึงเมืองหลวงได้ไม่นานนัก เธอก็เสียชีวติ ลงด้วย
โรคไข้ป่าในที่สุด
๒๘. ถึงแม้ว่าน้องบัวบุญจะยังเป็นเด็ก
และได้สร้างบารมีอยู่เพียงไม่กี่ปีเท่านั้น แต่ถึง
กระนั้นน้องบัวบุญก็ได้ทุ่มเทสั่งสมบุญทุก ๆ
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บุญอย่างเต็มที่เต็มก�ำลัง กอปรกับในพุทธันดร
ที่ผ่านมา น้องบัวบุญก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี
ได้เข้าถึงดวงธรรมใส ๆ
ด้วยเหตุนี้ เมื่อน้องบัวบุญในภพชาติ
นั้นเสียชีวิตไปแล้ว จึงสามารถเดินทางกลับไป
สู่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ ได้ในที่สุด
๒๙. ส่วนคุณพ่อของน้องบัวบุญใน
ภพชาตินั้น หลังจากวางระบบสาธารณูปการ
ให้ วั ด ใหม่ ข องพระเถระเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ท่านก็มีโอกาสบวชช่วงสั้นอยู่ระยะหนึ่ง
ในระหว่างที่บวชอยู่นั้น ท่านก็ตั้งใจ
ฝึกฝนอบรมตนเองได้เป็นอย่างดี หลังจาก
ลาสิกขาออกมาแล้ว ท่านก็ได้ท�ำหน้าที่เป็น
กองเสบียงที่ดีของหมู่คณะมาโดยตลอด
ส่วนผลการปฏิบตั ธิ รรมของคุณพ่อของ
น้ อ งบั ว บุ ญ ในพุ ท ธั น ดรที่ ผ ่ า นมานั้ น ท่ า น
ก็ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ธ รรมที่ ดี สามารถเข้ า ถึ ง
พระธรรมกายทีช่ ดั ใส สว่าง เมือ่ ละโลกไปแล้ว
คุณพ่อของน้องบัวบุญก็ได้ไปพักกลางทางที่
ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ
๓๐. ส�ำหรับคุณแม่ของน้องบัวบุญใน
ภพชาติ น้ั น ก็ ไ ด้ ม าท� ำ หน้ า ที่ อุ ป ั ฏ ฐากพระ
อุปัฏฐากวัดอย่างเต็มที่เต็มก�ำลัง และท�ำอย่าง
เอาชีวิตเป็นเดิมพันเรื่อยมา
ส่วนผลการปฏิบตั ธิ รรมของคุณแม่ของ
น้องบัวบุญในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น ท่านก็มี
ผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเช่นกัน คือ สามารถ
เข้าถึงพระธรรมกายที่ชัด ใส สว่าง และเมื่อละ
จากโลกไป ท่านก็ได้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรี
วงบุญพิเศษ ได้ในที่สุด
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ข้อคิดจาก
Case Study

น้องบัวบุญ แม้เป็นเด็กแต่กลับดุสติ บุรไี ด้ เพราะบุญจากการปฏิบตั ธิ รรมและทุกบุญ
มารวมกัน ดังนั้นพวกเรา นักเรียนอนุบาลทุกเพศ ทุกวัย ทั่วโลก มาเข้ากะกันเถิด
จะได้รวยทั้งอริยทรัพย์และโลกิยทรัพย์
ดังประสบการณ์จริงของ กัลฯ โสมวรรณา สระแก้ว โฆษิตสกุล (รายการ
สู้ต่อไป ๑๓/๗/๕๗) “เข้ากะ เข้ากลาง เข้ากอง เข้าเป้า”
ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ พีม่ ปี ญั หาทุกทิศทุกทาง ทัง้ สุขภาพ อุบตั เิ หตุ
และคุณแม่สามีทเี่ ราดูแลอยูก่ ม็ าเสียชีวติ รูส้ กึ ปลงมาก อยากท�ำใจใส ๆ ตอนนัน้
นึกในใจว่า “หลวงพ่อธัมมชโย ช่วยลูกด้วย” และแล้วคุณครูไม่ใหญ่กพ็ ดู เรือ่ งเข้ากะ
ใจของเราเดีย๋ วขึน้ เดีย๋ วลง เดีย๋ วฟูเดีย๋ วแฟบ เริม่ วอร์มเข้ากะเลยตัง้ แต่ ๒ มิถนุ ายน
เลือกยามที่ ๓ รวยทันที (๐๕.๐๐-๐๖.๑๕ น.) และนัง่ เสริมยามอืน่ ๆ เมือ่ มีเวลา พอคุณครูไม่ใหญ่บอก
ให้เข้ากะกันทัว่ โลก ในใจบอกว่าไม่ธรรมดา ต้องมีอะไรพิเศษ เลยไปชวนเพือ่ น ๆ ด้วย ปลืม้ ในการ
เข้ากะนับเดือน
เนื่องจากไม่มีงานท�ำเลยเล่นเฟซบุ๊ก มีเพื่อนคนวัดชอบโพสต์เรื่องบุญ ทบทวนบุญ เราก็ได้
ไอเดียไปเปิดอัลบั้มบุญ และจะโพสเฟซบุ๊กให้เพื่อน ๆ ได้ปลื้มต่อ ก่อนเข้าพรรษาคุณครูไม่ใหญ่
บอกว่าจะปลีกวิเวก มอบภารกิจให้ลูก ๆ นักเรียนอนุบาลฯ ทั่วโลก ๒ บุญ คือ เข้ากะกับวางเดือน
กฐินธรรมชัย ๒๕๕๗ แต่เราไม่สนใจ เพราะเราไม่มีเงิน
แล้วจังหวะนั้นเองน้องเบ็ทลงเฟซบุ๊กเรื่องน้องออม อายุ ๒๓ ปี เป็นมะเร็งกระดูกสันหลัง
เสียชีวิตภายใน ๒ เดือน ได้คิดเลยว่าความตายไม่มีนิมิตหมาย แล้วเราก็พิมพ์ตอบไปว่า เราต้อง
ไปวางเดือนกฐินสัก ๑ หมื่น แต่เป้าในใจเป็นถึงประธานรอง เราเพิ่งท�ำบุญมานิดเดียวเอง ต้อง
ท�ำบุญอีกให้เยอะ ๆ วันศุกร์โพสต์ไปแบบปลื้ม ๆ แล้วก็เข้ากะ ปลง ปล่อยวาง อดีตสามีไม่ให้เงิน
ก็ไม่เอา พอวันเสาร์อดีตสามีบอกให้ไปเอาเงิน อัศจรรย์ ตั้งแต่อยู่ด้วยกันจนแยกกันอยู่ไม่เคยให้
เงินมากขนาดนี้
วันอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ สามารถเปิดกองประธานรองได้เลย และเข้าใจหลัก
วิชชาว่าต้องท�ำใจใส ๆ นิ่ง ๆ เฉย ๆ ไม่อยากได้อะไร ทบทวนบุญเก่าในชาตินี้ มันก็มาจูนกัน
เงินพร้อมจะมาหาเรา แต่เราไม่นิ่ง ไม่เข้ากะ ไม่เข้ากลาง เข้าข้างอยู่เรื่อย เราท�ำบุญมาเยอะแต่ใช้
บุญไม่เป็น ให้ปล่อยวางท�ำใจใส ๆ นิ่ง ๆ ภาพลบ ๆ ไม่ดี เราไม่สนใจ เอาบุญอย่างเดียว
เวลานี้ที่เคยเป็นหนี้ ๑๗๐ ล้าน ใช้หมดแล้ว มีบ้านอยู่ใหม่ มีรถขับ มีเงินเดือนโดยไม่ต้อง
ท�ำงาน ตอนที่เราเป็นหนี้เกือบล้มละลาย มีคนเคยดูถูกเราว่า ไม่ฟื้นหรอก ไปไม่รอดหรอก เราเอา
บุญช่วย เชื่อมั่นในบุญกฐินสร้างทุกสิ่งที่ไม่ธรรมดา เรามาไม่ทัน และบางอย่างเราตกบุญ ท�ำกฐิน
ธรรมชัย ๒๕๕๗ เท่ากับได้ท�ำทุกสิ่ง คุณครูไม่ใหญ่บอกแล้วว่า ใครไม่เคยเป็นประธานกฐิน
ลองคิดท�ำดู แค่คดิ ! ช่วงเข้าพรรษานีบ้ ญุ แรง คุณครูไม่ใหญ่ปลีกวิเวก เจอกันทีก่ ลางกาย เรานัง่ สมาธิ
นึกน้อมอยู่กลางกายคุณครูไม่ใหญ่ เห็นหลวงปู่ เห็นคุณยาย สบาย มีความสุข นอกรอบก็ท�ำตลอด
ขอเรียนเชิญลูก ๆ พระธัมฯ ทั่วโลกมาเข้ากะ มีพลังมีแรงดึงดูดมาก เร็วแรง ทบทวนบุญ
ตั้งเป้ารับไปก่อน วางเดือนก่อน รวยทุกคน แล้วก็รวยทุกกะ สาธุ
ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
100 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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The only one channel

ผังรายการ

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา

จันทร์

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.

00.00 น. เทปบันทึกภาพ
งานบุญวันอาทิตย์
-ปฏิบัติธรรม
-เส้นทางบุญ
-สู้ต่อไป
-ปฏิบัติธรรมและโอวาท
03.40-04.30 น. -พระธรรมเทศนา
05.00-05.35 น.

อังคาร

*DOU for You

*เดินไปสู่ความสุข
*DMC Variety

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

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป

06.40-07.10 น.
07.10-07.25 น.
07.25-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
*นั่งสมาธิออนไลน์
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.
ชาดก 500 ชาติ
11.35-11.45 น.
สวรรค์ + อานิสงส์
11.45-11.50 น. *English with Delc Club
11.50-12.00 น.
MV / Spot
12.00-12.10 น.
12.10-12.40 น.
*ผู้ออกแบบชีวิต
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.
15.15-15.45 น.
15.45-16.00 น.

00.00 น. *ผู้ออกแบบชีวิต
01.00 น. World News
04.00 น. *สู้ต่อไป

สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่ สวดสรรเสริญคุณยาย / วันพระ สวดธรรมจักร

05.45-06.40 น.

14.45-15.15 น.

อาทิตย์

*นานาเทศนา
*I like English. /
MV / Spot

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

03.40-04.30 น.
05.00-05.35 น.

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป

05.35-06.15น.

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

06.40-07.10 น.

07.15 น. DMC NEWS

07.30 น.
ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
การ์ตูนบุญโต

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

07.10-07.25 น.
07.25-07.35 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.
11.35-11.45 น.
11.45-11.50 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
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
11.45 น. MV / Spot
08.30 น. เส้นทางบุญ
*สู้ต่อไป
ข้อคิดรอบตัว
*เดินไปสู่ความสุข
*ทันโลกทันธรรม
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล)
11.50 น. l like English.
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน)
กล้าดี Variety
11.00 น. ถวายสังฆทาน
เคลียร์คัตชัดเจน
คิดใหญ่ ใจดี
12.10
น.
นานาเทศนา
*Scoop กฐิน
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ)
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
13.30 น. ปฏิบัติธรรม
Spot / MV
14.10 น. DMC Variety 14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท
ชาดก 500 ชาติ
14.40 น. อานิสงส์แห่งบุญ / 15.45 น. พระธรรมเทศนา
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
16.50 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
วิบากกรรมอบายมุข
17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย 14.45-15.15 น.
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
*ทบทวนบุญ / MV
*Scoop กฐิน
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You 15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต 17.30 น. ธุดงค์ธรรมชัย
15.15-15.45 น.
18.25 น. คำ�วัด
*English with Delc Club
*I Iike Chinese.
อานิสงส์แห่งบุญ / วิบากกรรมอบายมุข
15.45-16.00 น.
18.30 น. อานุภาพกฐิน

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.

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.

I like Chinese.

สารคดีกระจกหกด้าน
*กล้าดี Variety (Rerun)
*การ์ตูนบุญโต
*I like English. /
*DMC Variety
*ความดีสากล
ทบทวนบุญ / MV
ข่าว DMC NEWS รอบวัน
สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น / สวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
เดินหน้าประเทศไทย
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
ถ่ายทอดสดภารกิจบวชแสนรูปเข้าพรรษา

*คิดใหญ่ ใจดี

ถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
เทปบันทึกเรื่องเด่นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (วันนี้)

11.15 น. ความดีสากล

16.00 น. English with
Delc Club
16.05 น. *Scoop กฐิน

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.
19.00 น. *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
18.00-18.15 น.
19.30 น. ทันโลกทันธรรม
18.15-18.40 น.
20.00 น. *ผู้ออกแบบชีิวิต
18.40-19.10 น.
21.00 น. *ความดีสากล
19.10-22.00
น.
21.30 น. เดินไปสู่ความสุข
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
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ข่าวบุญในประเทศ

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๑๐๔
พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๖๘

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีถวาย
สังฆทาน ๓๒๓ วัด และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
ณ วัดพุทธภูมิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา กิจกรรมเริ่มด้วยพิธี
ตักบาตร พิธถี วายสังฆทาน พิธที ำ� บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ พิธีมอบ
กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จ�ำนวน ๔๗ กองทุน และพิธีมอบ
ข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป
๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยมีพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์
เจ้าคณะอ�ำเภอบันนังสตา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส่วนประธาน
ฝ่ายฆราวาส คือ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

V-Peace จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจ�ำศีล ปีที่ ๔

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ บริเวณเสา P20
สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
อาสาสมัคร V-Peace จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจ�ำศีล ปีที่ ๔
เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครสั่งสมบุญและฝึกตัวผ่านกิจวัตร
กิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. การท�ำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ๒. การท�ำ
หน้าที่เป็นอาสาสมัครและเป็นกัลยาณมิตร ๓. กิจกรรมบทฝึก
ความดีสากล เพื่อสร้างนิสัยสู่ความส�ำเร็จ ภายใต้สโลแกน
“ยอมฝึกตน แล้วจะเป็นยอดคนได้สักวัน” เปิดรับสมัครถึง
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๓ สิงหาคม สิ้นสุดโครงการในวันที่
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

งานวันมหาร�ำลึก ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๕
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เมือ่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
จัดงาน “วันมหาร�ำลึก” ขึน้ เพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลแก่นกั สร้างบารมี
ที่ล่วงลับ ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศรัทธาวาส
ผู ้ ช� ำ นาญการ และพนั ก งานวั ด จ� ำ นวน ๖๔ ท่ า น ณ
ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล โดยมีพระปลัด
สุวฒั นธีรคุณ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์
ในพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณวันมหาร�ำลึกแก่พนักงานจ�ำนวน
๓๖ ท่าน ที่มีอายุงานครบ ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕, ๓๐, ๔๐ ปี พิธี
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน จ�ำนวน ๔๗ ทุน
ส�ำหรับพิธีท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลนั้น พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะ
จังหวัดปทุมธานี เมตตามาเป็นประธานสงฆ์
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โครงการบ้านกัลยาณมิตร อบต.คลองสาม

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลคลองสาม อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อแผ่นดิน ปฏิบัติธรรม พิธีถวาย
ผ้าอาบน�้ำฝนและหลอดไฟเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองสาม ทั้งนี้เพื่อ
สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนสนใจสั่งสมบุญด้วยการสวดมนต์
และปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่น
และยังเป็นการปลูกฝังประเพณีที่ดีงามแก่เยาวชนอีกด้วย
กิจกรรมนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมมือกันระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองสาม และเครือข่ายกัลยาณมิตร

ชพส. จัดปฏิบตั ธิ รรมครูครุ สุ ภา รุน่ ที่ ๗

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คุรุสภาร่วม
กับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นที่ ๗ ณ World Peace
Valley 2 อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้กับผู้บริหารการ
ศึกษาและคณะครูกว่า ๕๐๐ คน จากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเขตต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งใน
โอกาสนี้พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เมตตาไปแสดงพระธรรมเทศนา

พิธีถวายกองทุนแสงสว่างและผ้าอาบน�้ำฝน

เมือ่ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
จัดพิธีถวายกองทุนแสงสว่างและผ้าอาบน�้ำฝน เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา ที่สภาธรรมกายสากล โดยมีพระราชภาวนาจารย์
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ กิจกรรมเริม่
ด้วยพิธีปุพพเปตพลี จากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าอาบน�้ำฝน พิธี
ถวายกองทุนแสงสว่าง พิธีถวายปัจจัยไทยธรรม พิธีถวาย
ภัตตาหาร ส�ำหรับการจัดพิธีกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อให้
พุทธศาสนิกชนท�ำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และเพื่อให้
สาธุชนอุทิศส่วนกุศลไปยังหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
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ข่าวบุญต่างประเทศ

พิธบี รรพชาสามเณร วัดพระธรรมกายบูโรส
ประเทศสวีเดน

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกายบูโรส
จัดพิธีบรรพชาสามเณร โดยมีพิธีกรรมดังนี้ พิธีเวียนประทักษิณ
รอบอุโบสถ พิธีวันทาพระประธาน พิธีมอบผ้าไตรคุณธรรมแก่นาค
ธรรมทายาทผู้มีความประพฤติดีและเป็นที่รักของหมู่คณะ จ�ำนวน
๕ ท่าน พิธีกล่าวค�ำขอขมา และพิธีถวายผ้าไตร จากนั้นเป็นพิธี
บรรพชา พิธีขอสรณคมน์และศีล พิธีขอนิสสัย พิธีถวายบาตร และ
พิธีกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในโอกาสนี้สาธุชนยังได้
ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่สามเณรธรรมทายาท และร่วมพิธี
ตักบาตรสามเณรใหม่ด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกคน

จัดปฏิบตั ธิ รรมเมืองเอ็นโดเวน
ประเทศเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกัลยาณมิตร
เมืองเอ็นโดเวน ประเทศเนเธอร์แลนด์ กราบนิมนต์พระอาจารย์จาก
วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม ไปเป็นเนื้อนาบุญในการ
เปิ ด บ้ า นกั ล ยาณมิ ต รและจั ด ปฏิ บั ติ ธ รรมที่ เ มื อ งเอ็ น โดเวน
กิจกรรมในภาคเช้าเริม่ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม พิธกี ล่าวค�ำถวายภัตตาหาร
พิธีถวายคิลานเภสัช พิธีตักบาตร จากนั้นร่วมกันถวายภัตตาหารเพล
ภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่า เสร็จพิธีแล้วฟังพระธรรมเทศนาในหัวข้อ
กฎแห่งกรรม ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

พิธอี ญั เชิญพระประธานและพิธที อดผ้าป่าสามัคคี
วัดพระธรรมกายเบอร์ลนิ แห่งใหม่ ประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
เบอร์ ลิ น จั ด พิ ธี อั ญ เชิ ญ พระประธาน เพื่ อ ประดิ ษ ฐาน ณ วั ด
พระธรรมกายเบอร์ลินแห่งใหม่ กิจกรรมในภาคเช้า เริ่มด้วยการ
ปฏิบตั ธิ รรม คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตาม
ด้วยพิธเี วียนประทักษิณรอบพระประธาน พิธปี ระดิษฐานพระประธาน
บนแท่ น ซุ ้ ม ดอกบั ว พิ ธี ก ล่ า วค� ำ ถวายภั ต ตาหาร พิ ธี ตั ก บาตร
ภาคบ่ายเริม่ ด้วยริว้ ขบวนทอดผ้าป่าสามัคคี และปฏิบตั ธิ รรมร่วมกัน
ต่อด้วยพิธกี ล่าวค�ำทอดผ้าป่าสามัคคี พิธกี ล่าวค�ำถวายเครือ่ งไทยธรรม
พิธีกล่าวค�ำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน�้ำฝน หลังจากนั้นสาธุชน
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน�้ำฝนแด่คณะสงฆ์
104 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๗
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พิธแี ห่เทียนพรรษา วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
ประเทศอังกฤษ

เมือ่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
แมนเชสเตอร์จัดพิธีแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
พิธีกรรมเริ่มด้วยการนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใส สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนัน้ เป็นพิธแี ห่เทียนพรรษา พิธกี ล่าวค�ำถวายเทียน
พรรษา พิธกี ล่าวค�ำถวายพรมปูพนื้ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา
จันทร์ ขนนกยูง พิธกี ล่าวค�ำถวายดอกไม้บชู าพระรัตนตรัย พิธถี วาย
ภัตตาหารเป็นสังฆทาน เมือ่ เสร็จพิธแี ล้วสาธุชนผูม้ บี ญุ ทุกท่านร่วมกัน
ถ่ายภาพประวัตศิ าสตร์ดว้ ยความปีตเิ บิกบาน

พิธถี วายกองทุนแสงสว่าง วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์
ประเทศแคนาดา

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
แวนคูเวอร์จัดพิธีถวายกองทุนแสงสว่างและประทีปเทียนใจเนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา ภาคเช้า ปฏิบตั ธิ รรมร่วมกัน ตามด้วยพิธกี ล่าวค�ำ
ถวายภัตตาหาร พิธตี กั บาตร และพิธถี วายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์
ภาคบ่าย มีพิธีถวายกองทุนแสงสว่างและประทีปเทียนใจ รวมทั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า จากนั้นตัวแทนสาธุชนผู้มีบุญจุดประทีปเทียนพรรษา
เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อน้อมบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และรับฟังโอวาทจากพระอาจารย์เพื่อเป็นก�ำลังใจในการสร้างบารมี
สืบไป

พิธบี ชู าข้าวพระ
ประเทศอิตาลี

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระอาจารย์จาก
วัดพระธรรมกายอิตาลีเดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรม
และประกอบพิธบี ชู าข้าวพระครัง้ แรกทีบ่ า้ นกัลยาณมิตรซึง่ อยูร่ ะหว่าง
เมืองปิซาและเมืองฟลอเรนซ์ ภาคเช้า ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ
พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสด
ทางช่อง DMC จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล พิธีถวายภัตตาหาร
ภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด พิธีถวายเทียนพรรษาและ
ผ้าอาบน�้ำฝน พิธีถวายปัจจัยไทยธรรม เสร็จพิธีแล้วถ่ายภาพ
ประวัติศาสตร์ร่วมกันก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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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
106 อยู่ในบุญ สิงหาคม 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
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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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คุณหลงทางหาความสุข
อยู่หรือเปล่า?
บางคนคิดว่า ต้องรวยก่อน..ถึงจะมีความสุข ต้องให้ลูก
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จะมีความสุข ต้องประสบความส�ำเร็จก่อน..ถึงจะมีความสุข ต้องหาย
ป่วยก่อน..ถึงจะมีความสุข คนที่บ้านต้องเลิกทะเลาะกันก่อน..ถึงจะมี
ความสุข
หากคาดหวังแบบนี้ เราอาจต้องรอคอยชั่วชีวิต หรือหมดลม
หายใจไปก่อนที่จะถึงวันนั้น เพราะที่จริงแล้ว คนเรามีความสุขอย่าง
แท้จริงได้โดยไม่ต้องใช้เงิน ไม่ต้องรอรวย ไม่ต้องรอพร้อม ไม่ต้อง
รอเวลา หรือรอใครเลย
ขอเพียงเรามีศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ แล้ววางใจหยุดสนิท
ณ ต�ำแหน่งนั้น โดยไม่คิดอะไรเลย เมื่อท�ำเช่นนี้ เราก็จะเข้าถึง
พระธรรมกายภายในจนพบความสุขที่แท้จริงของชีวิต และบุญจากการ
เข้าถึงพระธรรมกายนี้ ก็จะบันดาลให้ชีวิตเรามีความพร้อมในทุกสิ่ง
และประสบความส�ำเร็จในทุกอย่างแบบง่าย ๆ..
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เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกนึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว
ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดทำ�อะไรไม่ได้
จะประกอบกิจการงานอย่างใด
ก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล
ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น
บุญย่อมนำ�ผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว

หยุด...คือ มรรค ผล
หยุด...เป็น ตัวสำ�เร็จ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

สารบัญ
พระธรรมเทศนา
๗๔ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๘ จรรยา
ข้อที่ ๑๕-๑๖
ปุจฉา-วิสัชนา
๗๘ หลวงพ่อตอบปัญหา : เราจะใช้ทรัพย์
คือเวลาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด?
๘๒ ข้อคิดรอบตัว : Peace แปลว่า สันติ
๙๐ ฝันในฝัน : เข้ากะ เข้ากลาง เข้ากอง เข้าเป้า
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ กุศลกรรมบถ ๑๐ : ศีลธรรม-มนุษยธรรม
๑๐ เรื่องจากปก : อาคารพระผู้ปราบมาร
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
๒๐ ทบทวนบุญ : บวชพระนานาชาติ
และพระธรรมทายาท...สืบพระพุทธศาสนา
๓๒ รายงานพิเศษ : พิธีถวายรางวัลประกาศ
เกียรติคุณ Guinness World Records
e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv

ฉบับที่ ๑๔๒
ประจำ�เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๓๖ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : ความเหมือนที่ต่าง
ความต่างที่เหมือน
๓๘ เรื่องน่ารู้ : มุทิตานักปราชญ์ ผู้ทรงศรีสง่าภาษาบาลี
๔๖ บทความน่าอ่าน : สนองคุณพระศาสน์
บทบาทสตรีไทย
๕๒ สร้างโลกแก้ว : ปฏิบัติการก่อการดีที่บัลแกเรีย
๖๒ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : “สัมมา อะระหัง” นี่สิ
เป็นทางมรรคผล เพราะไปนิพพานได้
๖๖ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : อานิสงส์ถวายอาหาร
บิณฑบาต
๗๒ ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : พายุอารมณ์
๘๖ DOU ความรู้สากล : การท�ำบุญกับพระอรหันต์ในบ้าน
๑๐๒ ข่าวบุญในประเทศ
๑๐๔ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๒๐ บทบรรณาธิการ : คุณหลงทางหาความสุข
อยู่หรือเปล่า?
www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.net
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