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

สะอาดกาย สะอาดใจ
“สัตว์ทั้งหลายสะดุ้งต่ออาชญากันหมด เพราะชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลาย
ฉะนั้น คนควรเอาตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบ
แล้วไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่ากัน” (ตุณฑิลชาดก)
ความสุขใจของมนุษย์ประการหนึง่ คือ
การได้รบั ความปลอดภัยในชีวติ ความปลอดภัย
นัน้ จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีความมัน่ ใจในตัวเอง
คิดว่าตนเป็นที่พึ่งของตนได้จริง ขณะเดียวกัน
ความมั่ น ใจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต ่ อ เมื่ อ เป็ น คน
ไม่หวาดระแวงและไม่เกรงกลัวภัยใด ๆ เหมือน
พระอรหันต์ทั้งหลายที่หมดกิเลสแล้ว ท่านจึง
ไม่หวาดหวั่นต่อความตาย ส่วนคนที่ไม่มีเวร
มีภัยกับใครอีกประเภทหนึ่ง คือ ผู้ทรงศีล ก็จะ
มีความสุขกายสบายใจ ไม่หวาดระแวง และมี
ชีวิตอยู่ด้วยสันติธรรม
ในการรักษาศีลนัน้ แม้เราจะตัง้ ใจรักษา
ให้บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์ บางครัง้ เราก็ขาดความมัน่ ใจ
ในการวินจิ ฉัย มีความสงสัยว่า การกระท�ำของ
เราล่วงละเมิดศีลหรือไม่ ดังนัน้ ในการรักษาศีล
เราควรศึกษาท�ำความเข้าใจในเรือ่ งองค์วนิ จิ ฉัย
ศีล ซึง่ เป็นหลักในการวินจิ ฉัยว่า ศีลขาดหรือไม่
จะได้มคี วามสบายใจและสามารถชีถ้ กู ชีผ้ ดิ ให้กบั
ตัวเองได้  
ส�ำหรับองค์วินิจฉัยศีลนั้น พระอรรถกถาจารย์ได้จำ� แนกเอาไว้ว่า องค์ประกอบของ

ปาณาติบาต มี ๕ อย่าง คือ ๑. สัตว์นั้นมีชีวิต
๒. รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต ๓. มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์
นัน้ ๔. มีความพยายามฆ่าสัตว์นนั้ ๕. สัตว์ตาย
ด้วยความพยายามนั้น
ยกตัวอย่างเช่น การที่เราไล่ยุง แล้ว
บังเอิญท�ำให้ยุงตาย โดยมิได้คิดจะฆ่ายุงเลย
เช่นนี้ยังไม่เรียกว่าผิดศีล ศีลยังไม่ขาดเสีย
ทีเดียว เพราะเป็นการกระท�ำที่ไม่ครบองค์ ๕
ของการฆ่า ส่วนการกระท�ำใดที่แม้จะไม่ครบ
องค์วินิจฉัย อาจจะท�ำไปแค่องค์ ๔ อย่างนี้
เรียกว่าศีลทะลุ ถ้าลดหลั่นลงมาอีกก็เรียกว่า
ศีลด่าง ศีลพร้อย มัวหมองไปตามล�ำดับ
การละเมิดศีลข้อทีห่ นึง่ นี้ จะมีโทษมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณของคนหรือสัตว์แต่ละ
ประเภท เช่น ฆ่าพระอรหันต์เป็นบาปมากกว่า
ฆ่าปุถุชน ฆ่าพ่อแม่เป็นบาปกว่าฆ่าคนทั่วไป
ถื อ ว่ า เป็ น อนั น ตริ ย กรรมที่ ห ้ า มสวรรค์ แ ละ
นิพพาน คือ ถ้าใครไปล่วงละเมิด ท่านถือว่า
ในภพชาตินั้น บุคคลนั้นจะไม่มีโอกาสเข้าถึง
สวรรค์หรือบรรลุนิพพาน มีแต่ต้องไปเสวย
ทุกข์ใหญ่ในอบายภูมิอย่างเดียว
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หวงแหน  ๒. รูอ้ ยูว่ า่ ทรัพย์นนั้ มีเจ้าของหวงแหน
๓. มีจติ คิดจะลักทรัพย์นนั้ ๔. มีความพยายาม
ลักทรัพย์นั้น ๕. ลักทรัพย์ได้มาด้วยความ
พยายามนั้น
องค์ประกอบของกาเมสุมิจฉาจาร มี
๔ อย่าง คือ ๑. หญิงหรือชายที่ไม่ควรละเมิด  
๒. มีจิตคิดจะเสพเมถุน ๓. ประกอบกิจใน
การเสพเมถุน ๔. ส�ำเร็จกิจในการเสพเมถุน  
การประพฤติผิดในกามมีโทษมากหรือ
น้ อ ยขึ้ น อยู ่ กั บ คุ ณ ความดี ข องผู ้ ท่ี ถู ก ละเมิ ด
ความแรงของกิเลส และความพยายามในการ
ประพฤติผิดในกามนั้น ส�ำหรับศีลข้อ ๓ นี้
บางท่านอาจสงสัยว่า การเทีย่ วหญิงขายบริการ
ผิดศีลหรือไม่ เรื่องนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น
ประเด็นที่ ๑ เป็นเรื่องของการผิดศีล คือ จะหา
หญิ ง ที่ ป ระกอบอาชี พ นี้ ด ้ ว ยความสุ จ ริ ต ใจ
เหมือนในสมัยก่อนนัน้ ยากมาก บางคนถูกบังคับ
ข่มขู่มา บางคนลักลอบขายบริการโดยพ่อแม่

หากฆ่ า สั ต ว์ ที่ มี คุ ณ มากจะมี โ ทษ
มากกว่าการฆ่าสัตว์ที่มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณ
ส�ำหรับสัตว์เดรัจฉานชนิดที่ไม่มีคุณ การฆ่า
สัตว์ตัวใหญ่มีโทษมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็ก
เช่น ฆ่าจระเข้มีโทษมากกว่าฆ่ากิ้งก่า เป็นต้น
และให้เราดูที่ความพยายามในการฆ่าด้วย คือ
หากมีความพยายามในการฆ่ามากก็มโี ทษมาก
มีความพยายามน้อยก็มีโทษน้อย สุดท้ายต้องดู
ทีเ่ จตนาเป็นหลัก หากเจตนาแรงกล้า มีโทษมาก
หากเจตนาน้อยก็มีโทษน้อย เช่น การฆ่าด้วย
โทสะหรือด้วยความเกลียดชังมีโทษมากกว่า
การฆ่าเพือ่ ป้องกันตัวเอง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
เพื่อชีวิตการสร้างบารมีจะได้ไม่สะดุด เราอย่า
ได้ พ ลาดพลั้ ง ไปฆ่ า หรื อ รั ง แกใครจะดี ที่ สุ ด
จะได้มคี วามบริสทุ ธิก์ าย วาจา ใจ เป็นผูไ้ ม่มเี วร
ไม่มีภัยกับใคร
องค์ประกอบของอทินนาทาน มี ๕
อย่าง คือ ๑. ทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมีเจ้าของ
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บริการนัน้ เป็นการเปิดประตูอบาย เพราะท�ำให้
ใจหมกมุน่ การทีช่ ายชอบเทีย่ วหญิงขายบริการ
เป็นเพราะส่วนใหญ่ไม่รู้จักหักห้ามใจตัวเอง
เพราะทั้งคน ทั้งสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นหมู หมา กา
ไก่ ล้วนอาศัยอยู่ในโลกใบเดียวกัน มีชีวิต
เหมือนกัน ต่างมีสิ่งที่คอยบีบคั้นใจเหมือนกัน
คือ ความต้องการทางเพศ เพราะกิเลสราคะ
บังคับ เมื่อเกิดความก�ำหนัด สัตว์เดรัจฉาน
ไม่ตอ้ งคิดอะไรมาก เพราะมันไม่มหี ริ โิ อตตัปปะ
มันจึงสนองความต้องการนั้นในทันใด จะสมสู่
กับสัตว์ตัวใด ที่ใด เวลาใดก็ได้
มนุษย์มสี ติปญั ญามากกว่าสัตว์ ถ้าไม่รู้
จักหักห้ามใจ ไม่รู้จักเลือกว่าใครไม่เหมาะ
ไม่ควร ถึงแม้จะเป็นคนโสด และฝ่ายหญิงยินดี
พร้อมใจก็ตาม ก็จะเป็นการเริม่ เพาะนิสยั เอาแต่
ใจตัวเอง ตามใจกิเลสจนคุน้ บาปในอดีตจะได้
ช่องตามมาทัน ท�ำให้มโี อกาสติดโรคร้ายได้งา่ ย
ต้องเสียชือ่ เสียง และมีมลทิน เป็นตราบาปในใจ

ผู้ปกครองไม่รู้ เป็นต้น เมื่อมีใครไปล่วงละเมิด
ก็ถือว่าผิดศีล
สตรี ๑๐ จ�ำพวกทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสไว้ว่าฝ่ายชายจะล่วงละเมิดไม่ได้ หาก
ละเมิดถือว่าผิดศีลทันที คือ สตรีที่อยู่ในความ
ดูแลของมารดา สตรีทอี่ ยูใ่ นความดูแลของบิดา
สตรีที่อยู่ในความดูแลของทั้งมารดาและบิดา
สตรีที่อยู่ในความดูแลของพี่ชายน้องชาย สตรี
ที่อยู่ในความดูแลของพี่สาวน้องสาว สตรีที่
อยู่ในความดูแลของญาติ สตรีมีโคตรตระกูล
ปกครอง สตรีมธี รรมคุม้ ครอง สตรีมคี หู่ มัน้ และ
สตรีมีกฎหมายคุ้มครอง ในท�ำนองเดียวกัน
สตรีก็ไม่อาจล่วงละเมิดชายที่อยู่ในเงื่อนไข
เดี ย วกั น นี้ หากหญิ ง เหล่ า นี้ แ อบไปท� ำ งาน
ขายบริการ ชายทีไ่ ปเทีย่ วก็ถอื ว่าเข้าข่ายผิดศีล
กาเมฯ เพราะฉะนัน้ ทางทีด่ อี ย่าเอาตัวไปเสีย่ งกับ
การผิดศีลเลย
ประเด็นที่ ๒ การไปเที่ยวหญิงขาย
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การท�ำอย่างนั้นเป็นการเพาะนิสัยมักมากใน
กามคุณ และไม่เห็นคุณค่าของความเป็นคน
เมื่อมองเห็นคนด้อยคุณค่า สังคมก็เดือดร้อน
วุ่นวาย เพราะต่างขาดความจริงใจ สิ่งที่ตาม
มาก็คือ ขาดความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและ
ต่อสังคมไปโดยปริยาย
สิง่ ทีร่ า้ ยไปกว่านัน้ คือ การติดในรสกาม
ซึง่ จะติดไปในขันธสันดานข้ามชาติ เพราะเวลา
ใกล้ตาย ความดีที่เคยท�ำเอาไว้ก็นึกไม่ออก
นึกออกแต่ภาพไปเที่ยวหญิงโสเภณี ภาพเหล่านี้
จะเป็นกรรมนิมิตมาฉายให้เห็นอยู่คนเดียว
คนอืน่ เขาไม่เห็นกับเราด้วย ถ้าละโลกไปด้วยใจ
ที่เศร้าหมอง โอกาสไปนรกจะมีมากกว่าคนที่
ใจไม่หมกมุ่นในเรื่องนี้ ถึงคราวบาปส่งผล
ตัวเราก็จะได้ไปเกิดเป็นหญิงขายบริการบ้าง
ผลัดกันรับวิบากกรรม เพราะแต่เดิมผู้หญิงที่
ขายบริการก็เคยเป็นผูช้ ายนักเทีย่ วมาก่อน เธอ
จึงได้มาชดใช้วบิ ากกรรมเช่นนี้ มาเป็นทีร่ องรับ

อารมณ์ให้กับผู้ชายที่หักห้ามใจไม่เป็น ดังนั้น
ถ้าไม่อยากผิดศีล ไม่อยากมัวหมอง และ
ไม่ปรารถนาจะไปเสวยทุกข์ในอบาย ก็อย่าไป
ยินดีในการล่วงละเมิดศีลกาเมฯ ไม่วา่ จะในกรณี
ใด ๆ เพราะสุขสัมผัสเพียงชั่วคราวจะท�ำให้
ต้องทุกข์ทรมานไปอีกหลายชาติ ซึ่งไม่คุ้มกัน
ทั้งหมดนี้ คือองค์ประกอบของการ
วินิจฉัยศีลข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ว่าผิดศีลหรือไม่ รวม
ไปถึงทัศนะเกีย่ วกับการล่วงละเมิดทางเพศ ซึง่
เป็นสิง่ ทีเ่ ราควรศึกษาไว้ และจากความรูใ้ นเรือ่ ง
องค์วินิจฉัยศีลนี้ ท�ำให้เราตอบข้อสงสัยได้ว่า
การกระท�ำแค่ไหนเป็นการท�ำให้ศลี ขาด แค่ไหน
เป็นเพียงศีลด่างพร้อยไปเท่านั้น แต่ดีท่ีสุด
อย่าให้ศีลด่างพร้อยมัวหมองเลย ควรสมาทาน
รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกวัน เพราะศีล
เป็นเหตุแห่งความสุข เป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์
และเป็นต้นทางให้ได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน
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“หยุดนั่นแหละเป็นตัวส�ำเร็จ หยุดอันเดียวเท่านั้นแหละ
ทางพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายใจด�ำ”
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

สนับสนุนการพิมพ์

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

หจก.ซี.เอส.ไอที ซิสเต็มส์

ห้างเดอะมอลล์บางแค The Mall Bangkhae ๒๗๕ ม.๑ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐-๒๘๐๓-๘๕๔๗, ๐-๒๘๐๓-๘๓๓๖ จ�ำหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก Acer Asus, LCD MONITOR ACER
ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG.
RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock
www.kalyanamitra.org
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เรื่องจากปก
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ Line ID : 0815660072
ภาพ : อมรรัตน์ สมาธิทรัพย์ดี
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ครั้งหนึ่งในชีวิต..

เราต้องเป็นประธานกองกฐินให้ได้
บางคนบอกว่า.. ‘ขอให้มีเงินเถิด จะทอดกฐินเมื่อไรก็ทอดได้’
อีกทั้งยังบอกต่อว่า.. ‘เรารวยและมีศรัทธาจะกลัวอะไร
ถ้าเราเตรียมปัจจัยและผ้าไตรไว้ให้มาก ๆ
อย่างไรที่วัดเขาก็ต้องรับเราเป็นประธานกองกฐินอยู่ดี’
แต่เชื่อไหม?...ความคิดเช่นนี้ถือเป็นความเข้าใจที่ผิดมาก!!!
เนื่ อ งจากการท� ำ บุ ญ ทอดกฐิ น มี           การทอดกฐิน เพราะหากท�ำ  ผู้ท�ำก็จะไม่ได้
ข้อจ�ำกัดหลายประการ ไม่ได้ทำ� กันได้ง่าย ๆ อานิสงส์กฐินเลย อีกทั้งพระภิกษุสงฆ์ในวัดนั้น
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น บุ ญ ที่ ไ ม่ ส ามารถท� ำ ได้ ทุ ก วั น       ก็จะไม่ได้อานิสงส์กฐินเช่นกัน เพราะการท�ำบุญ
หรือไม่ใช่นึกอยากจะทอดกฐินวันไหนก็ท�ำได้ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ จ�ำ กั ด ของการทอดกฐิ น      
เนือ่ งจากวัดหนึง่ สามารถรับกฐินได้แค่ปลี ะครัง้ จะถือเป็นการท�ำบุญอย่างอื่น เช่น บุญถวาย
สังฆทาน บุญทอดผ้าป่า ซึ่งจะได้อานิสงส์    
เท่านั้น
นอกเหนื อ จากนี้ . . ถ้ า วั ด นั้ น มี พ ระ ตามประเภทของบุญนั้น ๆ แทน
เนือ่ งจากการทอดกฐินเกิดได้ยากอย่างนี้
อยู่น้อยกว่า ๕ รูป หรือมีครบ ๕ รูป แต่รูปใด    
รู ป หนึ่ ง จ� ำ พรรษาไม่ ค รบไตรมาส วั ด นั้ น ก็     ในโบราณกาลจึงนิยมทอดกฐิน เพราะความยาก
หมดสิ ท ธิ์ รั บ กฐิ น ดั ง นั้ น จะเห็ น ว่ า ทุ ก วั ด จึ ง ท� ำ ให้ ก ารทอดกฐิ น กลายเป็ น บุ ญ พิ เ ศษ
ไม่สามารถจะรับกฐินได้งา่ ย ๆ อย่างทีห่ ลายคน เมื่อท�ำแล้วได้อานิสงส์พิเศษมากอย่างแตกต่าง
แต่จะได้มากขนาดไหน ถ้าไม่มีการขยายความ
เข้าใจ
แค่ขอ้ จ�ำกัดเบือ้ งต้นเพียงเท่านีก้ พ็ บว่า เพิ่ม ก็จะนึกภาพกันไม่ออก เพราะเวลาใคร    
การท�ำบุญทอดกฐินเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ยาก เพราะ มาชวนเราท�ำบุญ ก็มักจะบอกว่าได้บุญมาก   
ต่อให้เรามีปัจจัยหรือมีศรัทธามากขนาดไหน ด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นในบรรทัดถัด ๆ ไป จะขอ       
ก็ตาม ถ้าการท�ำบุญไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ยกตัวอย่างอานิสงส์ที่โดดเด่นของการถวาย    
ที่ มี อ ยู ่ ถึ ง ๗ ประการ ของการทอดกฐิ น ผ้ากฐิน จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา   
(ดังรายละเอียดหน้า ๑๒๘) ก็จะไม่ถือเป็น เพื่อให้เห็นภาพของผลบุญชัดเจนขึ้น
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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๑
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๒
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๓

ผู้บวชบรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันขึ้นไป
แต่ยังไม่บรรลุอรหัตผล

NONอานิNON
NON
สงส์ของฝ่
ายชายNON
บารมีเต็มเปีNON
่ยมจะได้รNON
ับ
NONเมื่อNON
เอหิภิกขุอุปสัมปทา

๔

ผู้บวชบรรลุอรหัตผลแล้ว
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เมื่อบารมีเต็มเปี่ยม หากเกิดเป็นชาย
ในชาติทเี่ กิดมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้
รั บ การบวชแบบ เอหิ ภิ ก ขุ อุ ป สั ม ปทา คื อ      
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานการบวชให้ด้วย
พระองค์เอง แต่ใครจะบวชแบบนี้ได้ต้องสั่งสม
บุ ญ บารมี ม าในภพอดี ต อย่ า งมหาศาลเลย        
ทีเดียว อีกทั้งก่อนบวชก็ต้องบรรลุธรรมเป็น   
พระอริยบุคคลตั้งแต่ พระโสดาบัน ขึ้นไป และ
เมื่อบรรลุแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องทรง
ตรวจตราด้วยญาณทัสนะของพระองค์กอ่ นว่า..
ผู้ที่จะบวชมีบุญจากการถวายบาตรและจีวร   
มามากพอหรือไม่ เพราะการบวชแบบนี้ บาตร
และจีวรจะเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ ซึ่งเทวดาจะเป็น   
ผู้มาเนรมิตให้ โดยอาศัยก�ำลังบุญของผู้บวช     
ถ้าก�ำลังบุญน้อย ผู้ที่เนรมิตก็จะเป็นเทวดา
ระดับหัวหน้าเขต ถ้ามีก�ำลังบุญปานกลาง       
ผู้เนรมิตก็จะเป็นเทวดาระดับท้าวสักกเทวราช
หรือพระอินทร์ แต่ถ้ามีก�ำลังบุญมาก ผู้เนรมิต
ก็จะเป็นพรหมในชั้นพรหมโลกเลยทีเดียว
ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจตรา
ดูด้วยญาณทัสนะแล้วพบว่า ผู้บวชมีบุญจาก
การถวายบาตรและจีวรมามากพอ (ในกรณีที่   
ผู้บวชบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไป
แต่ยังไม่บรรลุอรหัตผล) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็ จ ะประทานการบวชให้ โดยการเหยี ย ด
พระหัตถ์ขวาออกไป แล้วเปล่งพระสุรเสียงว่า
“จงเป็นภิกษุมาเถิด เธอจงประพฤติพรหมจรรย์
เพื่อกระท�ำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด”
และด้วยอานุภาพบุญก็จะบังเกิดองค์พระขนาด
ใหญ่ เปล่งรัศมีเจิดจ้าสว่างไสวครอบคลุมร่าง
ของผูบ้ วช ในขณะเดียวกัน ผ้าไตรจีวรก็จะลอย
ลงมาจากอากาศ มาปรากฏอยู่ระหว่างมือที่

พนมขึ้นกับอก แล้วบาตรก็จะถูกวางไว้ข้าง ๆ
ซึ่งในบาตรจะมีบริขารต่าง ๆ เช่น เข็ม ด้าย
มีดโกน ที่กรองน�้ำ  เป็นต้น และจากนั้นผู้บวช
ก็ตอ้ งไปปลงผม ห่มจีวร เป็นพระภิกษุทคี่ รองผ้า
เรียบร้อยในล�ำดับต่อไป
แต่ ใ นกรณี ที่ ผู ้ บ วชฟั ง ธรรมจาก
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า แล้ ว บรรลุ อ รหั ต ผล
เมื่ อ ได้ รั บ ประทานการบวชแบบเอหิ ภิ ก ขุ -        
อุปสัมปทา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรง
เหยียดพระหัตถ์ขวาออกไป แล้วเปล่งพระสุรเสียง
แค่วา่ “จงเป็นภิกษุมาเถิด” และด้วยอานุภาพบุญ
จะบังเกิดองค์พระขนาดใหญ่หน้าตัก ๒๐ วา
เปล่งรัศมีเจิดจ้าสว่างไสวครอบคลุมร่างของ     
ผู้บวช ซึ่งตามนุษย์จะมองไม่เห็น เพราะเป็น
ของละเอียด จะเห็นก็เพียงแค่ความสว่างทีพ่ รึบ
ขึน้ มาเท่านัน้ จากนัน้ เส้นผมบนศีรษะก็จะสัน้ ลง
จากคฤหัสถ์กลายเป็นเพศสมณะ ครองจีวรและ
สะพายบาตรอันเป็นทิพย์ที่ส�ำเร็จด้วยบุญฤทธิ์
ทันที
แต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจ
ตราดูด้วยญาณทัสนะแล้วพบว่า ผู้นั้นไม่ได้
เคยถวายผ้าไตรจีวรบริขารมาเลย แม้บรรลุ
อรหัตผลแล้ว ก็ต้องให้ไปแสวงหาผ้ามาท�ำจีวร
ก่อน พระองค์ถงึ จะประทานการบวชให้ เหมือน
ในกรณีของ พระพาหิยะ ซึ่งไม่เคยมีบุญจาก
การถวายผ้าไตรจีวรมาเลย ท�ำให้ระหว่างไปหา   
เศษผ้าจากกองขยะมาท�ำจีวร ได้เจอกับยักษินี
ที่ เ คยผู ก เวรกั น มาจากอดี ต ชาติ เ ข้ า สิ ง โค        
แม่ลูกอ่อน แล้ววิ่งมาขวิดท่านจนตายในทันที
ฉะนัน้ การทอดกฐินและถวายผ้าไตรจีวร
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญมาก ไม่ถวายไม่ได้ เพราะ
สั ก วั น หนึ่ ง ในอนาคตหรื อ ชาติ ใ ดชาติ ห นึ่ ง
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อานิสงส์ของฝ่ายหญิง
เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมจะได้รับ

เครื่องประดับ
มหาลดาปสาธน์
เราก็ต้องเป็นนักบวช
ดังนัน้ จงอย่าไปเสีย่ งเลย เราอาจมีสทิ ธิ์
เป็นแบบพระพาหิยะก็ได้ ที่แม้เป็นพระอรหันต์
แล้วก็ยังต้องล�ำบากถึงขนาดต้องไปหาเศษผ้า
ที่เขาทิ้งแล้วจากกองขยะมาท�ำจีวร อีกทั้งยัง
อดบวชอีกด้วย !!!
ส่วนอานิสงส์ของฝ่ายหญิง เมื่อบารมี  
เต็ ม เปี ่ ย มก็ จ ะได้ ค รอบครองเครื่ อ งประดั บ    
อันสูงค่าที่สุดในยุคนั้น คือ เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ ซึง่ ท�ำจากรัตนชาติมมี ลู ค่าสูงถึง ๙
โกฏิ อันประกอบด้วยเพชร ๔ ทะนาน แก้ว
มุกดา ๑๑ ทะนาน แก้วประพาฬ ๒๐ ทะนาน
แก้วมณี ๓๓ ทะนาน แม้เส้นด้ายก็ท�ำจากเงิน
และยังมีแหวนรูปนกยูงทีม่ อื ทัง้ สองข้าง มีตา่ งหู
สร้อยคอ ปลอกรัดต้นแขน เข็มขัด และรองเท้า

อีกทั้งเครื่องประดับที่ศีรษะยังออกแบบเป็น    
ตัวนกยูงร�ำแพนคล้ายนกยูงยืนอยู่บนเนินเขา
โดยขนปีกท�ำด้วยทองข้างละ ๕๐๐ ขน รวมเป็น
๑,๐๐๐ ขน จะงอยปากท�ำด้วยแก้วประพาฬ
นัยน์ตา คอ และแววหาง ท�ำด้วยแก้วมณี ก้านขน
และขาท�ำด้วยเงิน ท�ำให้เวลาเดินเกิดเสียง
กระทบกันของก้านปีก จนเกิดความไพเราะประดุจ
เสียงทิพยดนตรี
แต่กว่านางวิสาขาจะได้เครือ่ งประดับที่
เลิศทีส่ ดุ ในปฐพีขนาดนี้ ก็ไม่ได้เกิดจากการเป็น
ประธานถวายผ้าจีวรแค่ผืนสองผืนเท่านั้น แต่
เกิดจากนางเคยถวายจีวรพร้อมด้วยเข็มและ
เครื่องย้อมแด่พระภิกษุมามากถึง ๒๐,๐๐๐ รูป
ในสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
สั่งสมบุญบารมีประเภทนี้มานับชาติไม่ถ้วน
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ดังนั้น การที่เราจะถวายผ้ากฐินหรือ
จีวรเพียงแค่ปีละ ๑ ผืน ซึ่งต่อให้ถวายตลอด
ชีวิตจนหมดอายุขัย อย่างมากก็ได้ไม่เกิน
๑๐๐ ผืน ฉะนั้นการเป็นประธานกองกฐินปีละ
๑ ครั้ง จึงไม่ถือเป็นการสั่งสมบุญที่มากเกินไป
จากข้อมูลตรงนี้เอง จะเห็นว่า..ถ้านางวิสาขา
ไม่มบี ญุ จากการถวายผ้าจีวรมามากพอ ก็จะไม่
ไปดลจิตดลใจให้ใครคิดจะท�ำเครื่องประดับ
มหาลดาปสาธน์ให้นาง เพราะเป็นเครือ่ งประดับ
ทีท่ ำ� ยากมาก ต้องใช้คนท�ำจ�ำนวนมาก จนบิดา
ของนางวิสาขาต้องจ้างช่างทองมาช่วยกันท�ำ
มากถึง ๕๐๐ คน อีกทั้งยังต้องใช้เวลาท�ำ
นานถึง ๔ เดือน แถมค่าจ้างช่างยังแพงถึง ๑
แสนกหาปณะ แต่ด้วยบุญบารมีที่เต็มเปี่ยมของ
นางวิสาขา จึงบันดาลให้มีเครื่องประดับคู่บุญ
เกิดขึ้น
เมือ่ กล่าวถึงอานิสงส์กฐินกันพอสังเขป
แล้ว ก็จะขอเล่าถึงเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้น
ก่อนจะถึงวันทอดกฐินของวัดพระธรรมกาย   

กันบ้าง คือ เมือ่ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณครูไม่ใหญ่ท่านเมตตาให้
น�ำผ้าไตรจักรพรรดิที่จะมอบให้ประธานกอง
กฐินเข้าไปในอาคารภาวนา ซึ่งเป็นสถานที่ท�ำ
วิ ช ชา เพื่ อ ท่ า นจะได้ นั่ ง สมาธิ อ ธิ ษ ฐานจิ ต
เติมความศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน โดยมีคณะสงฆ์ที่
ตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นตัวแทนในการอัญเชิญ
เข้าไป และผ้าไตรทัง้ หมดนีจ้ ะน�ำออกมามอบให้
เจ้าภาพผูเ้ ป็นประธานกองกฐิน ในวันทีส่ ว่างทีส่ ดุ
ดี ท่ี สุ ด คื อ วั น ครู ผู ้ ค ้ น พบวิ ช ชาธรรมกาย
ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งเป็นวันที่หลวงปู่ค้นพบ
วิชชาธรรมกาย ณ วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง
อ.บางคูเวียง จ.นนทบุรี โดยปีนตี้ รงกับวันจันทร์
ที่ ๘ กันยายน และเมื่อรับผ้าไตรจักรพรรดิ
ไปแล้ว ก็ขอให้ทำ� ตามหลักวิชชาทีค่ ณุ ครูไม่ใหญ่
ให้ไว้ ดังโอวาทในล�ำดับต่อไป...

กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 13
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“ทุกเส้นด้าย ทุกอณูเนื้อของเส้นด้าย
เต็มไปด้วยผู้มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
และมหาสมบัติทั้งหลาย”
~คุณครูไม่ใหญ่~

กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 15

www.kalyanamitra.org
15

โอวาทจากคุณครูไม่ใหญ่
“เมือ่ ได้ผา้ ไตรไปแล้ว สิง่ ทีเ่ ราจะต้องท�ำในขัน้ ตอนต่อไปก็คอื ไปเช็ดโต๊ะหมู่
หิ้งบูชา หรือบนหัวนอน ที่เราจะเอาไว้วางผ้าไตร ให้เช็ดทุกด้าน ทุกทิศ ทุกทาง      
ให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกหรือฝุ่นผง เช็ดอย่าให้เหลือแม้แต่นิดเดียว เพื่อไม่ให้
เป็นอุปสรรคต่อสมบัติและสิริที่จะเข้ามา
“พอท�ำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เราไปอาบน�้ำอาบท่าให้สดชื่น
จนจิตใจสบาย ร่างกายสดชื่นดีแล้ว ก็น�ำผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติไปวาง โดย   
หาพานหรือภาชนะอะไรก็ได้ที่วางแล้วดูสวยงาม ดูแล้วเหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งแห่ง
ผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติ
“จากนั้น ก็อัญเชิญผ้าไตรไปตั้งด้วยความเคารพ เพราะว่าทุกเส้นด้าย ทุก
อณูเนือ้ ของเส้นด้าย เต็มไปด้วยผูม้ ฤี ทธิ์ มีอานุภาพ และมหาสมบัตทิ งั้ หลาย เมือ่ น�ำ
ไปตั้งแล้ว ก็ให้กราบที่ผ้าไตรซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์ แล้วก็นั่งสมาธิให้จิตใจ
เราสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส หลังออกจากสมาธิแล้วก็กราบไปที่ผ้าไตรอีกครั้ง และ
ตัง้ ใจมัน่ อธิษฐานจิตให้ดวี า่ ข้าพเจ้าได้นำ� ผ้าไตรจีวรนีม้ าตัง้ ไว้เพือ่ อธิษฐานเป็นประธาน
กองกฐินสามัคคี ขอให้ความปรารถนานี้ส�ำเร็จเป็นอัศจรรย์ และให้มีสมบัติ
อัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ มีสมบัติไหลมาเทมาตั้งแต่วินาทีที่ได้อัญเชิญ
ผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติขึ้นประดิษฐานไว้บนพาน
“ให้ ท� ำ อย่ า งนี้ ทุ ก วั น อย่ า ให้ ข าดเลยแม้ แ ต่ วั น เดี ย วจนกระทั่ ง ถึ ง วั น           
ทอดกฐิน...”
และเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คุณครูไม่ใหญ่ก็ฝากโอวาทในช่วง
ปลีกวิเวกมาว่า...
“ผ้าไตรกฐินปีนี้ซ้อนความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษในอาคารภาวนา ซ้อนให้ใส
ทุกผืน ใสข้างในกลาง และตั้งผังให้ได้ทรัพย์ทั้งภายใน ภายนอก ครูไม่ใหญ่
อยากให้ทุกคนเป็นประธานกองกฐิน อยากให้เขามีบุญเยอะๆ ดังนั้นต้องตั้งเป้า
ตั้งผังไว้ว่า ครั้งหนึ่งในชีวิต เราต้องเป็นประธานกองกฐินให้ได้”

16 อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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“อย่าประมาทในวัย เราแก่แล้วนะ อย่านึกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่
ให้คิดถึงความแก่ตลอดเวลา ถ้ายังทะนงว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่
บุคคลที่ควรบูชา คืก็อจบุะท�คคลที
ีคุณความดีควรค่
ำให้ห่มลงตกนรกได้
ง่ายาๆแก่การระลึกนึกถึง
และยึเอาบุ
ดถือญเป็ละเอี
นแบบอย่
บัติตามเพราะบุ
ได้แก่ ญผ้ละเอี
ูมีศีล ยสมาธิ
สูงกว่
าเรา
ยดให้ามงในการปฏิ
ากกว่าบุญหยาบ
ดท�ำให้ปัหญลุญา
ดจากกิ
เลส”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำเนิดวัสนัดพระธรรมกาย
บสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
สนับสนุนการพิมพ์

ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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“กฎแห่งกรรมนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะอยู่ในน�ำ้ บนดิน
ในอากาศ อยู่ในโลกนี้ หรือในจักรวาลไหนก็ตาม
ตราบใดที่เรายังมีการกระท�ำทางกาย ทางวาจา และใจ
ไม่ว่าดีหรือชั่ว แม้จะเล็กน้อยเพียงไร
จะเจตนา ไม่เจตนา ล้วนมีผลทั้งสิ้น”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.kalyanamitra.org
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“ท�ำสมาธิให้สงัดจากกาม จากอกุศลธรรม
ให้ใจตั้งมั่นอยู่ภายใน ก็จะได้ความสุขจากสมาธิ
เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรมาเสมอเหมือน
คือ หาไม่ได้ในที่อื่น นอกจากที่ใจหยุดใจนิ่ง
แล้วจิตก็จะมีก�ำลังเอง ที่เรียกว่า ‘ก�ำลังใจ’
ก�ำลังใจที่อยากจะสร้างแต่กุศลธรรมให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

www.kalyanamitra.org
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เรื่องเด่น
เรื่อง : มาตา

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระผู้ปราบมาร
20 อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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๙๗
ปี วันครู
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ย้อนไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ ตรงกับ
รั ช กาลที่ ๕ แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
ณ ผืนดินรูปดอกบัว ทีแ่ วดล้อมด้วยธารน�ำ้
แห่ ง ต� ำ บลสองพี่ น ้ อ ง อ� ำ เภอสองพี่ น ้ อ ง
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี เ ด็ ก ชายคนหนึ่ ง
ถือก�ำเนิดขึ้นในครอบครัวของพ่อค้าข้าว
เด็กชายคนนี้ได้ชื่อว่า “สด มีแก้วน้อย”
ต่ อ มาเมื่ อ เติ บ ใหญ่ ไ ด้ เ ข้ า พิ ธีบ รรพชา
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และครองเพศสมณะ
แผ่นดินรูปดอกบัว สถานที่เกิด
เรื่อยมาจนกระทั่งกลายเป็นพระมหาเถระ
ผูม้ คี ณ
ุ ปู การอย่างยิง่ ต่อพระพุทธศาสนา นามว่า พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ด�ำรงต�ำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ
ในปีที่เด็กชายสด มีแก้วน้อย ถือก�ำเนิดขึ้น ระบบการศึกษาของประเทศสยามมีการปฏิรูป
ครัง้ ใหญ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ตัง้ โรงเรียนหลวง
ส�ำหรับราษฎรทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึงกัน
อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของการปฏิรปู การเรียนการสอนส่วนใหญ่ยงั คงเป็นรูปแบบเดิม คือ
อยูใ่ นวัด โดยมีพระภิกษุเป็นผูส้ อน พระเดชพระคุณหลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ ในวัยเยาว์จงึ เข้าเรียนหนังสือทีว่ ดั
เช่นเดียวกับเด็กชายไทยส่วนใหญ่ในยุคนั้น
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 21
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วัดสองพี่น้อง สถานที่ออกบวช

๑

ณ วัดสองพีน่ อ้ ง พระเดชพระคุณหลวงปู่
เรียนหนังสือไทยและขอมกับพระภิกษุนา้ ชาย
ของท่าน ต่อมาพระน้าชายลาสิกขา ท่านจึง
ย้ายไปเรียนต่อที่วัดบางปลา อ�ำเภอบางเลน
จั งหวั ด นครปฐม จนสามารถอ่ า นเขี ย นทั้ ง
หนังสือไทยและขอมได้อย่างคล่องแคล่ว
การเล่าเรียนหนังสือไทยและขอมเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อกุลบุตรทัง้ หลายในยุคนัน้
ซึง่ จะต้องบรรพชาอุปสมบทตามประเพณีของ
ชายไทย เพราะจะท�ำให้สามารถอ่านจารึก
ในใบลานและศึกษาความรู้ในพระไตรปิฎก
ที่ส่วนใหญ่จารึกไว้ด้วยอักษรขอมได้

เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่ช่วยบิดาประกอบอาชีพค้าข้าว ต่อมา     
ขณะที่ท่านอายุได้ ๑๔ ปี บิดาของท่านถึงแก่กรรม ท่านเป็นบุตรชายคนโตจึงต้องรับช่วงท�ำธุรกิจ
ค้าข้าว และสามารถก่อร่างสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีพอสมควรทั้งที่ยังอยู่ในวัยเยาว์
ในปี พ.ศ.๒๔๔๖ เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่มีอายุได้ ๑๙ ปี วันหนึ่งท่านเดินทางกลับจาก
การค้าข้าว ขณะทีน่ ำ� เรือเปล่ากลับบ้าน ต้องผ่านคลองทีม่ โี จรชุกชุมและเปลีย่ วมาก เสีย่ งต่ออันตราย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ทกุ ขณะ นัง่ เรือไปก็ระแวดระวังอันตรายไปตลอดทาง
เมือ่ ผ่านพ้นอันตรายมาแล้ว ท่านก็มาคิดว่า การหาเงินหาทองเป็นเรือ่ งทีล่ ำ� บากจริง ๆ ต่างคน
ต่างหา ไม่มเี วลาหยุดด้วยกันทัง้ นัน้ ถ้าใครไม่รบี เร่งหาให้มง่ั มีกไ็ ม่มใี ครนับถือและคบหา บรรพบุรษุ
ของท่านก็ท�ำมาดังนี้เหมือนกัน แต่ขณะนี้บรรพบุรุษก็ตายไปหมดแล้ว และตัวท่านก็จะต้องตาย
เหมือนกัน บิดาทีต่ ายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลย เสือ้ ผ้า ข้าวของ หรือแม้ตวั ท่าน พีน่ อ้ งของท่าน และ
แม่ของท่าน ก็ไม่ได้ไปด้วยเลย คิดดังนีแ้ ล้ว พระเดชพระคุณหลวงปูก่ เ็ กิดธรรมสังเวช อยากออกบวช
เพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ ท่านจึงจุดธูปบูชาพระ และตั้งจิตอธิษฐานอุทิศชีวิตแด่พระศาสนาว่า 
“ขออย่าให้เราตายเสียก่อน ขอให้บวชเสียก่อนเถิด ถ้าบวชแล้วไม่สึกจนตลอดชีวิต”

หลังจากตั้งจิตอธิษฐานว่าจะออกบวชตลอดชีวิตแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงตั้งใจ
ท�ำมาหากินต่อไป รวมเวลาทีท่ ำ� อาชีพค้าข้าวได้ ๘ ปี สามารถสะสมเงินได้มากพอสมควร และต่อมา
ท่านมอบเงินจ�ำนวนนี้ให้มารดาเก็บไว้เป็นทุนเลี้ยงชีวิต จะได้ออกบวชอย่างไม่มีกังวล
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๒

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ขณะที่อายุ ๒๒ ปี พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าพิธีบรรพชา
อุปสมบทที่วัดสองพี่น้อง อ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ฉายาว่า “จนฺทสโร”
การออกบวชของพระเดชพระคุณหลวงปู่มิใช่แค่บวชตามประเพณีเท่านั้น แต่เป็นการบวชที่
มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ คือ “จะท�ำพระนิพพานให้แจ้ง น�ำพาตนเองให้พ้นทุกข์”
ในเมื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ยิ่งใหญ่สุดประมาณ แค่คิดอย่างเดียวไม่มีทางถึงจุดหมาย ดังนั้น   
เมือ่ บวชแล้วพระเดชพระคุณหลวงปูจ่ งึ ใช้เวลาทุก ๆ วัน อย่างทรงคุณค่า เพือ่ ก้าวไปให้ถงึ จุดหมาย
ด้วยการ...
◊ ฝึกธรรมปฏิบัติทุกวัน ไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวนับตั้งแต่วันแรกที่บวช
◊ ขวนขวายไปศึกษาหาความรู้จากพระอาจารย์หลายรูป รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
จากคัมภีร์วิสุทธิมรรค ซึ่งเป็นคัมภีร์แม่บทของการปฏิบัติธรรม
◊ ศึกษาค้นคว้าความรูใ้ นพระไตรปิฎกเป็นเวลาหลายปีจนเชีย่ วชาญภาษาบาลี  จากนัน
้ จึง
มุ่งศึกษาธรรมปฏิบัติให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
				

๓

พระเดชพระคุณหลวงปูท่ มุ่ เวลาให้กบั การท�ำสมาธิภาวนาอย่างต่อเนือ่ งทุกวัน ค่อย ๆ สัง่ สม
ความบริสุทธิ์ของใจไปทีละน้อย ๆ ท�ำให้ใจของท่านหยุดนิ่งมากขึ้นตามล�ำดับ
ขณะทีท่ า่ นก�ำลังปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ แสวงหาความสงบสุขภายในอยูน่ นั้ ประเทศในอีกซีกโลกหนึง่
กลับท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์โดยสิน้ เชิงกับความสงบสุข คือ ก่อสงครามโลกครัง้ ที่ ๑ ขึน้ (พ.ศ. ๒๔๕๗)
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วัดโบสถ์บน สถานที่บรรลุธรรม

ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ (ตรงกับรัชกาลที่ ๖) ประเทศสยามส่งกองทหารอาสาไปร่วมรบกับ
ฝ่ายสัมพันธมิตร ในปีนนั้ พระเดชพระคุณหลวงปูจ่ ำ� พรรษาอยูท่ วี่ ดั โบสถ์บน ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี และได้เข้าสู่สมรภูมิเช่นกัน แต่เป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้กับกิเลสอาสวะ
ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ระหว่างพรรษาที่ ๑๒ ณ วัดโบสถ์บน          
พระเดชพระคุณหลวงปู่หวนระลึกถึงความตั้งใจเมื่อครั้งแรกบวชที่จะปฏิบัติให้บรรลุธรรมของ         
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  หลังจากฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ท่านจึงเดินเข้าสู่อุโบสถเพื่อปฏิบัติธรรม     
โดยตั้งปณิธานว่า หากไม่ได้ยินกลองเพลจะไม่ลุกขึ้นจากที่
ท่านหลับตาภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไปเรื่อย ๆ โดยไม่สนใจความปวดเมื่อยใด ๆ ในที่สุด
ใจก็คอ่ ย ๆ สงบลงแล้วรวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน เห็นเป็นดวงใสบริสทุ ธิข์ นาดเท่าฟองไข่แดงของไก่
ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
การเข้าถึงดวงธรรมขั้นต้นนี้ท�ำให้ท่านมีความสุขตลอดทั้งวัน

๔

เย็นนั้น ท่านเข้าไปในอุโบสถอีกครั้ง แล้วนั่งลงท�ำสมาธิภาวนาอย่างไม่อาลัยในชีวิต
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“

ในเมื่อเราตั้งใจจริง ๆ ในการบวช จ�ำเดิมอายุสิบเก้า เราได้ปฏิญาณตนบวชจนตาย ขออย่าให้
ตายในระหว่างก่อนบวช บัดนี้ก็ได้บอกลามาถึง ๑๕ พรรษา*ย่างเข้าพรรษานี้แล้ว ก็พอแก่ความประสงค์
ของเราแล้ว บัดนี้ของจริงที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ ท่านเห็น เราก็ยังไม่ได้บรรลุ ยังไม่รู้ ไม่เห็น สมควรแล้วที่จะ
ต้องกระท�ำอย่างจริงจัง เมื่อตกลงใจได้ดังนี้แล้ว วันนั้นเป็นวันกลางเดือน ๑๐ ก็เริ่มเข้าโรงอุโบสถแต่เวลา
เย็น ตั้งสัจจาธิษฐานแน่นอนลงไปว่า ถ้าเรานั่งลงไปครั้งนี้ไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าต้องการ เป็นอันไม่ลุก
จากที่นี้จนหมดชีวิต

”

นอกจากความตั้งใจข้างต้นนี้แล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังตั้งจิตอธิษฐานว่า  หากรู้ธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว “จะขอเป็นทนายของพระศาสนาไปจนตลอดชีวิต”
จากนั้น พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ท�ำความเพียรตามสัจจะที่ตั้งไว้ และเข้าถึงพระรัตนตรัย
ในตัว (พระธรรมกาย) กลางดึกคืนนั้น
การแสวงหาธรรมะของท่านด้วยการ “ยอมตายแต่ไม่ยอมแพ้” กลายเป็นแบบอย่างในการ
สร้างบารมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันแก่ศิษยานุศิษย์ของท่านในยุคต่อ ๆ มา   

*๑๕ ปี นับจากวันตั้งจิตอธิษฐานออกบวช
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๕

เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่น�ำความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติไป    
ตรวจสอบกับความรูใ้ นพระไตรปิฎกและคัมภีรต์ า่ ง ๆ ทีท่ า่ นเคยศึกษามาเป็นเวลานับสิบปีวา่ ตรงกัน
หรือไม่ ก็ปรากฏว่าตรงกัน ท�ำให้ท่านปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง
หลังจากเข้าถึงธรรมแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่จึงตระหนักว่า  ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิง่ ทีล่ กึ ซึง้ มาก จะเข้าถึงได้ตอ้ งท�ำให้ “ใจ” หยุดนิง่ สนิททีศ่ นู ย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือ
สะดือ ๒ นิ้วมือ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมในการรับรู้ทางใจ ถ้าใจไม่หยุดก็จะเข้าถึงพระธรรมกายไม่ได้
“ใจ” ในที่นี้ มิได้หมายถึง “หัวใจ” ซึ่งเป็นอวัยวะที่ใช้สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกาย แต่
หมายถึง “ใจ” ซึ่งเป็นธาตุละเอียด และมีลักษณะเป็นดวงกลมใส มีที่อาศัยอยู่บริเวณศูนย์กลาง
กายฐานที่ ๗ ในกลางตัวมนุษย์ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่หากฝึกสมาธิไประดับหนึ่ง
ก็จะสามารถเห็นได้
ในเวลาต่อมาพระเดชพระคุณหลวงปู่เมตตาเทศนาสอนธรรมปฏิบัติ และกล่าวสรุปไว้ว่า 
“หยุดเป็นตัวส�ำเร็จ”

๖

ก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะค้นพบวิชชาธรรมกายนั้น วิธีการด�ำเนินจิตเข้าไปใน         
เส้นทางสายกลางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเคยด�ำเนินไปแล้วนี้ หายไป   
เกือบ ๒,๐๐๐ ปี ดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่า

“

...พระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นในโลกละก็ ธรรมอันนี้ไม่มีใครแสดง ไม่มีใครบอก ไม่มีใครเล่าให้ฟัง ถึง
กระนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเสียเกือบสองพันปี มาเกิดขึ้นที่วัดปากน�้ำนี้แล้ว อุตส่าห์พยายามท�ำกันไปอย่าได้
ดูหมิ่นดูแคลนหนา อย่าได้เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย แก่ยากแก่ล�ำบากแต่เล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อมาประสบพบ
พุทธศาสนา พบของจริงละ เข้าถึงของจริงให้ได้...

”

การเข้าถึงพระธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ นอกจากเป็นการค้นพบวิชชาธรรมกายของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับคืนมาแล้ว ยังเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อีกด้วย
นอกจากนี้ การค้นพบของท่านยังช่วยให้ชาวโลกในยุคนีร้ วู้ า 
่ ทุกคนมีพระธรรมกายอยูใ่ นตัว,
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วัดบางปลา สถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายเป็นครั้งแรกและมีผู้บรรลุธรรมตามท่าน

หนทางนิพพานหรือทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน, ทุกคนมีศักยภาพที่
จะบรรลุธรรม ก้าวไปสู่ความเป็นอริยะ จนกระทั่งหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยเท่าเทียมกัน ด้วย
วิธีหยุดใจ
ค�ำว่า  “หยุด” (หยุดใจด้วยการท�ำสมาธิภาวนา) จึงเปรียบเสมือนกุญแจดอกเดียวที่ใช้         
ไขปริศนาแห่งชีวิตที่มนุษย์แสวงหามาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาความสุข
ที่แท้จริง

๗

ต่อมา เมื่อออกพรรษาแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่เริ่มภารกิจปันความสุข เพื่อปลดปล่อย
มวลมนุษย์ให้พ้นจากห้วงทุกข์ ด้วยการมองเข้าไปในใจของท่านว่าจะมีใครสามารถรู้เห็นธรรม    
ได้บ้าง ก็มีภาพวัดบางปลา  ต�ำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ท่านเคยไปเรียนหนังสือเมื่อครั้ง    
ยังเป็นเด็กปรากฏขึ้นในใจ ท่านจึงเดินทางไปสอนธรรมปฏิบัติที่วัดแห่งนี้ ปรากฏว่า  มีพระภิกษุ      
เข้าถึงพระธรรมกาย ๓ รูป และฆราวาสอีก ๔ คน บุคคลเหล่านีถ้ อื เป็นพยานในการบรรลุธรรมของท่าน
ว่าหนทางที่ท่านปฏิบัตินั้นเป็นของจริง หากใครปฏิบัติถูกต้องก็จะเข้าถึงได้เช่นเดียวกัน
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วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ สถานที่ปักหลักเผยแผ่วิชชาธรรมกาย

ในราวกลางปี พ.ศ. ๒๔๖๑ (กลางรัชกาลที่ ๖) ขณะที่สงครามโลกครั้งที่ ๑ ใกล้จะสิ้นสุดลง
พระเดชพระคุณหลวงปูไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ ซึง่ เป็นสถานทีท่ ที่ า่ น
ปักหลักค้นคว้าท�ำวิชชาและสอนธรรมปฏิบัติจนตลอดชีวิต
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 29
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๘

พระเดชพระคุณหลวงปู่ทุ่มเวลาให้กับการบ�ำเพ็ญภาวนาพร้อมกับพระภิกษุ-สามเณร และ
อุบาสิกา  ในโรงงานท�ำวิชชา (สถานที่ศึกษาวิชชาธรรมกายชั้นสูง) ทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาเกือบ       
๓๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๗๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๒) ทั้งนี้เพื่อค้นคว้าความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ลึกซึ้ง
ยิง่ ขึน้ โดยมีเป้าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่ คือ การปราบมาร (กิเลสมาร, เทวบุตรมาร, มัจจุมาร, ขันธมาร และ  
อภิสังขารมาร) ซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ ความเบียดเบียน และการรบราฆ่าฟันกันในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไปจากชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์
นอกจากนี้ ท่านยังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขลงในใจของผู้คนด้วยการสอนท�ำสมาธิ        
ที่วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ ทุกวันพฤหัสบดี และส่งลูกศิษย์ออกไปสอนธรรมปฏิบัติเกือบทุกจังหวัด          
ในประเทศไทย ท�ำให้กระแสการปฏิบัติธรรมแผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางและคึกคัก มีผู้เข้าถึง     
พระธรรมกายและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเป็นจ�ำนวนมาก
จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ พระเดชพระคุณหลวงปูเ่ รียกประชุมศิษย์ทงั้ หมด พร้อมทัง้ ปรารภ
ว่า อีก ๕ ปี ท่านจะมรณภาพ ขอให้ทุกคนช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไปทั่วโลกให้ได้ เนื่องจากวิชชาธรรมกายสามารถช่วยมนุษย์ทั้งโลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ และ
เปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้มีสันติสุขได้อย่างแท้จริง
ต่อมา ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่มีอายุได้ ๗๕ ปี รวม
พรรษาได้ ๕๓ พรรษา ท่านก็มรณภาพตรงตามเวลาที่ท่านเคยปรารภไว้

๙

พระเดชพระคุณหลวงปูใ่ ช้ทกุ คืนวันของท่านบนโลกใบนีอ้ ย่างสุดคุม้ ค่า และจากโลกนีไ้ ปอย่าง
แสนสง่างาม
เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายอันสูงส่งที่ตั้งไว้ทุกประการ คือ
◊ สามารถด�ำรงเพศสมณะได้จนตลอดชีวิต ดังที่ตั้งมโนปณิธานไว้เมื่อครั้งอายุ ๑๙ ปี
◊ สามารถท�ำพระนิพพานให้แจ้ง ได้รู้เห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดังที่ตั้งใจไว้     
เมื่อแรกบวช
◊ สามารถเป็นทนายให้พระศาสนาได้ตลอดชีวิต ดังที่เคยตั้งสัจจาธิษฐานไว้ก่อนเข้าถึง         
พระธรรมกายในคืนวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๔๖๐
แม้ละจากโลกนี้ไปแล้ว ความปรารถนาของท่านที่ต้องการให้วิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขยายไปทั่วโลกก็บังเกิดเป็นจริง โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ทุ่มเทชีวิตจิตใจสืบสาน
ปณิธานของท่านตลอดมา และจะยังคงเดินหน้าท�ำต่อไป
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๑๐

เนื่องในวาระ “๙๗ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” วันเพ็ญ
ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๘ กันยายน ลูกหลานของ
พระเดชพระคุณหลวงปูท่ งั้ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศและต่างประเทศต่างพร้อมใจกัน
ประกอบพิธบี ชู าครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกาย เพือ่ แสดงความกตัญญูตอ่ ท่าน
นอกจากนีย้ งั ร่วมกันบูชาข้าวพระ สักการะรูปหล่อทองค�ำพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์บน ในโอกาสต่อไป และที่
พลาดไม่ได้ก็คือ การรับผ้าไตรจักรพรรดิ ปวารณาตนเป็นประธานกองกฐิน
เพือ่ น�ำผ้าไตรไปอธิษฐานทีบ่ า้ นจนกระทัง่ ถึงวันทอดกฐิน
หลังจากกระท�ำอามิสบูชาและตรึกระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่
ตลอดทัง้ วันจนกระทัง่ ปีตเิ บิกบานใจดีแล้ว ค�ำ่ คืนอันศักดิส์ ทิ ธิน์ ี้ จะเป็นคืน
ที่ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั่วโลกพร้อมใจกันนั่งสมาธิภาวนา 
เพือ่ ปฏิบตั บิ ชู าแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผูป้ ราบมาร และเพือ่ เป็นการ
ระลึกถึงวันแห่งชัยชนะของท่านเมื่อ ๙๗ ปีที่แล้วอีกด้วย ที่ส�ำคัญค�่ำคืนนี้
ยังเป็นโอกาสพิเศษสุดในรอบปีของลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปูท่ กุ คน
ทีจ่ ะเก็บเกีย่ วบุญละเอียด อันจะมีผลต่อการเข้าถึงธรรมซึง่ เป็นสาระส�ำคัญ
ที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์อีกด้วย ..

ข้อมูลจาก ๑. ชีวประวัติและอมตเทศนา พระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน�้ำ เล่ม ๓       
๒. มรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน�้ำ (พระมงคลเทพมุนี)   
๓. เดินไปสู่ความสุข
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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
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ยาน�้ำแก้ไอ ตราไอยรา

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

ปลื้มทุกครา

ต้นเดือนที่ผ่านมา ทำ�มาหลายบุญ
เมือ่ วันที่ ๓ สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา เป็นวันทีร่ วมหลายบุญใหญ่ไว้ดว้ ยกัน นับตัง้ แต่บญ
ุ บูชาข้าวพระ
บุญท�ำสมาธิภาวนาเนื่องในเทศกาลวันสมาธิโลก บุญแสดงมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุสงฆ์
ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค บุญแสดงมุทิตาแก่ส�ำนักเรียนบาลีดีเด่นและคณะภาคดีเด่น                   
ที่ได้รับโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษา และต�ำราอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา บุญถวายภัตตาหารและ
ปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุจาก ๓,๐๐๐ วัด และพระภิกษุ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
รวมทั้งบุญมอบกองทุนหนุนแรงใจแก่คณะครูใน ๔ จังหวัดภาคใต้
034
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บูชาข้าวพระและวันสมาธิโลก

ทราบดีว่าเป็นวันบุญใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในตอนเช้า
ในเดือนสิงหาคมนี้ วันอาทิตย์ต้นเดือน
ซึ่งตรงกับวันที่ ๓ สิงหาคม มีการนั่งสมาธิ
เนื่ อ งในวั น สมาธิ โ ลก (วั น ที่ ๖ สิ ง หาคม
ของทุกปี) ซึ่งทางองค์การยุวพุทธศาสนิก-

ทุกเช้าวันอาทิตย์ต้นเดือนจะมีพิธีบูชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระธรรมกาย
ซึง่ ถือเป็นวันส�ำคัญทีศ่ ษิ ยานุศษิ ย์ กัลยาณมิตร
ทั้งหลายจะไปวัดพร้อมกันโดยไม่ขาด เพราะ
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สัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ประกาศรับรองและ พิเศษทีก่ ลั ยาณมิตร ผูน้ ำ� บุญ และสาธุชนทัง้ หลาย
เชิญชวนให้ภาคีสมาชิกจัดการปฏิบัติธรรม    ได้ร่วมกันนั่งสมาธิและบูชาข้าวพระถวายเป็น
นั่งสมาธิตามพุทธวิธี เพื่อแผ่ความสงบสุข พุทธบูชาในโอกาสเดียวกัน
ภายในจิตใจ ยังให้เกิดสันติภาพอันสงบร่มเย็น
แก่โลกและมวลมนุษยชาติทั้งหลาย ดังนั้น     
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาจึงถือเป็นวาระ
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www.kalyanamitra.org
37

มุทิตาสักการะแด่พระ ป.ธ.๙
และเจ้าส�ำนักเรียนบาลี
วัดพระธรรมกายนอกจากส่งเสริมทาง
ด้านวิปัสสนาธุระแล้ว ยังส่งเสริมทางด้าน   
คันถธุระ คือ การศึกษาเล่าเรียนทัง้ ด้านนักธรรม
และภาษาบาลีตามหลักสูตรของการคณะสงฆ์
ด้วย และมีการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง
จนมี พ ระภิ ก ษุ - สามเณรสามารถสอบได้
เปรียญธรรมครบทุกประโยคทุกปี ซึ่งในปีนี้
ส�ำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายมีผู้สอบได้
เปรียญธรรมมากทีส่ ดุ ของประเทศ คือ ๒๔๘ รูป
และมีผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ๑ รูป
แม้ในด้านบาลีศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาของ  
ฝ่ายฆราวาส ก็มอี บุ าสก-อุบาสิกาสามารถสอบได้
ทั้งประโยค ๓ ประโยค ๖ และประโยค ๙
ส�ำหรับพิธีมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุสามเณรผูส้ อบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จาก
ทั่วประเทศนั้น วัดพระธรรมกายจัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และในปีนี้เป็นครั้งที่ ๒๗ แล้ว
ทั้งนี้เพราะพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ
ธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ให้
ความส�ำคัญและปรารภเสมอว่า การทีพ่ ระภิกษุสามเณรสามารถสอบได้ เ ปรี ย ญธรรมถึ ง
ประโยค ๙ เป็นสิ่งที่น�ำมาซึ่งความปลาบปลื้ม
ปีตยิ นิ ดีเป็นอย่างยิง่ เพราะพระภิกษุ-สามเณร
ทั้งหลายเหล่านี้ จะเป็นศาสนทายาทผู้มีทั้ง  
ภูมิรู้และภูมิธรรม สามารถที่จะรองรับงาน
พระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตได้อย่างดียิ่ง
ในปี น้ี พิ ธี มุ ทิ ต าสั ก การะพระภิ ก ษุ สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่ง
ถือเป็นประโยคสูงสุดของหลักสูตรการศึกษา
พระบาลีแห่งการคณะสงฆ์ไทย จัดขึ้น ณ    
ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล โดยมี

พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ รองแม่กอง
บาลี เมตตาเดินทางไปเป็นประธานในพิธี พร้อม
ด้วยเหล่าพระมหาเถรานุเถระผู้มีบทบาททั้งด้าน
การศึกษาและการปกครองคณะสงฆ์กเ็ มตตาไปร่วม
พิธีกันเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่   
พระภิกษุ-สามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึง่ ปีนี้
มีถึง ๒๖ รูป
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นอกจากพิธีมุทิตาสักการะแล้ว ยังมี
พิ ธี ถ วายโล่ เ กี ย รติ ย ศและทุ น การศึ ก ษาแก่
ส�ำนักเรียนดีเด่น ถวายต�ำราอุปกรณ์และปัจจัย
สนับสนุนการศึกษาแก่ส�ำนักเรียนที่สอบได้
๑๐ รูปขึน้ ไป ๑๕๑ แห่ง อันเป็นการประกาศ
เกียรติคณุ เจ้าส�ำนักเรียน เจ้าอาวาส ตลอดจน
ครูบาอาจารย์ ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุน
ส่ ง เสริ ม จนท� ำ ให้ เ กิ ด นั ก ปราชญ์ บั ณ ฑิ ต
ผู้พิชิตธงชัยเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค
อย่างน่าชื่นชมและอนุโมทนาสาธุการ

๒. โล่เกียรติยศส�ำนักเรียนดีเด่นหนเหนือ

วั ด จองค� ำ  ส� ำ นั ก เรี ย นคณะจั ง หวั ด ล� ำ ปาง        
มี พ ระภิ ก ษุ - สามเณรสอบผ่ า น ๑๕๗ รู ป       
พระราชปริยัติโยดม (โอภาส โอภาโส) เป็น   
เจ้าอาวาส/เจ้าส�ำนักศาสนศึกษา (พระปิฎกโมลี
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยตั ธิ รรม เป็นผูแ้ ทนรับโล่)

๓. โล่ เ กี ย รติ ย ศส� ำ นั ก เรี ย นดี เ ด่ น             
หนตะวันออก วัดโสธรวราราม วรวิหาร ส�ำนักเรียน

คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพระภิกษุ-สามเณร
สอบผ่าน ๑๕๑ รูป พระเทพสิทธิญาณรังสี
(ประยงค์ ปิยวณฺโณ) เป็นเจ้าอาวาส/เจ้าส�ำนัก
ศาสนศึกษา

รายนามส�ำนักเรียนทีไ่ ด้รบั โล่เกียรติยศ

๔. โล่เกียรติยศส�ำนักเรียนดีเด่นหนใต้  

วัดหาดใหญ่สิตาราม ส�ำนักเรียนคณะจังหวัด
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร สงขลา มีพระภิกษุ-สามเณรสอบผ่าน ๘๗ รูป
มี พ ระภิ ก ษุ - สามเณรสอบผ่ า น ๑๕๘ รู ป        พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ (สมโภชน์ กิจจสาโร)
พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) เป็นเจ้าอาวาส/เจ้าส�ำนักศาสนศึกษา (พระมหา
เป็นเจ้าอาวาส/เจ้าส�ำนักเรียน
วิวัฒน์ วิริโย เป็นผู้แทนรับโล่)
๑. โล่เกียรติยศส�ำนักเรียนดีเด่นหนกลาง
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รายนามคณะภาคทีไ่ ด้รบั โล่เกียรติยศ
๑. โล่เกียรติยศกิตติมศักดิ์ คณะภาคดีเด่น
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ พระราชวิสุทธิเวที วัด-

ชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค ๑ (มีนักเรียนในเขตการปกครอง
กทม., นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ) มีพระภิกษุสามเณรสอบผ่าน ๑,๙๐๙ รูป
๒. โล่เกียรติยศกิตติมศักดิ์ คณะภาคดีเด่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ พระเทพมุนี วัดไตรมิตร-

วิทยาราม วรวิหาร เจ้าคณะภาค ๘ (มีนกั เรียน
ในเขตการปกครอง อุดรธานี, หนองคาย, เลย,
สกลนคร, หนองบัวล�ำภู) มีพระภิกษุ-สามเณร
สอบผ่าน ๖๑๘ รูป

(มีนักเรียนในเขตการปกครอง นครสวรรค์,
เพชรบูรณ์, พิจิตร, ก�ำแพงเพชร) มีพระภิกษุสามเณรสอบผ่าน ๕๖๕ รูป

๓. โล่เกียรติยศกิตติมศักดิ์ คณะภาคดีเด่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ พระธรรมรัตนดิลก วัด-

สุทศั นเทพวราราม ราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค ๔
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ถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด รวมทัง้ อันยอดเยี่ยม และสวนานุตริยะ คือ การฟัง   
อันยอดเยี่ยม อันได้แก่โอวาทของพระเดช๔ จังหวัดภาคใต้

พระคุณพระวิสทุ ธิวงศาจารย์ ประธานสงฆ์ และ
หลังจากประกอบพิธีมุทิตาสักการะ พิธี การแสดงสุนทรพจน์ระดับโลกของพระภิกษุถวายโล่แก่ส�ำนักเรียนและคณะภาคต่าง ๆ สามเณร วารสารอยูใ่ นบุญขอกราบอนุโมทนาบุญ
แล้ว เป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์จาก เจ้าส�ำนักเรียน เจ้าอาวาส และครูบาอาจารย์
๓,๐๐๐ วัด รวมทั้งคณะสงฆ์จาก ๓๒๓ วัด ใน ทุก ๆ รูป และขอเทิดทูนพระภิกษุ-สามเณร
๔ จังหวัดภาคใต้ และยังมีพิธีมอบกองทุน ผู้เป็นเปรียญธรรมสูงสุดทั้งหลาย ที่พากเพียร
หนุนแรงใจช่วยครูใต้ ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ซึง่ จัด เฝ้ า ฝึ ก ฝนอบรมตนเองให้ เ ป็ น ผู ้ ถึ ง พร้ อ ม       
ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ก�ำลังใจ ด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เพื่อเตรียมพร้อม    
และชืน่ ชมในความเสียสละอันยิง่ ใหญ่ ทีค่ ณุ ครู    ที่จะรองรับงานพระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบัน
ทั้งหลายยืนหยัดท�ำหน้าที่ในดินแดนที่ยังมี    และต่ อ ไปในอนาคต ขอกราบอนุ โ มทนา
การก่อความไม่สงบ ซึ่งความปลอดภัยในชีวิต สาธุการพระภิกษุ-สามเณรทุกรูป อนุโมทนาบุญ
ประจ�ำวันมีน้อย เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและ กั บ อุ บ าสก-อุ บ าสิ ก าทุ ก คนที่ ม าร่ ว มงาน         
ในครั้ ง นี้ และขอให้ ผ ลานิ ส งส์ ท่ี ไ ด้ ถ วาย
ทรัพย์สิน
ในวาระโอกาสทีไ่ ด้ทบทวนบุญวันอาทิตย์ ไทยธรรมครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ นี้ จงส่ ง ผลให้ ท ่ า น          
ต้ น เดื อ นที่ ผ ่ า นมา ซึ่ ง ถื อ เป็ น โอกาสแห่ ง ทั้งหลายถึงพร้อมด้วยสิ่งที่ดีงาม ส�ำเร็จตาม   
อนุสตานุตริยะ คือ การระลึกถึงสิง่ ทีย่ อดเยีย่ ม ค�ำอธิษฐานทีต่ งั้ ไว้ดแี ล้วทุกประการเทอญ..
เป็นวันแห่งทัสนานุตริยะ คือ การได้เห็นในสิ่ง    
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สัมภาษณ์ยอดนักศึกษาภาษาบาลี
พระมหากฤตชญา สุภาจโร
วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร

เป็นเกียรติอย่างมากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจัดมุทิตาขึ้นเพื่อเป็น
ขวัญและก�ำลังใจของพระภิกษุ-สามเณรที่สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้
ภาษาบาลีมีความจ�ำเป็นมากที่สุด ในเมื่อเราเป็นมหาเปรียญ เราต้องศึกษา
พระบาลี เพราะจะเป็นรากฐาน จะเป็นก�ำลังให้แก่พระศาสนา ถ้าเราเรียน
บาลีจบเปรียญธรรม ๙ ประโยคแล้ว ก็เปรียบเสมือนเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่
จะเอาไปไขตู้พระไตรปิฎก เพื่อที่จะเอามาศึกษาให้กว้างขึ้นไปอีก ปรกติอาตมภาพเป็นอาจารย์สอน
ที่วัดสร้อยทองและวัดพระธรรมกาย สอนเปรียญธรรม ๔ ประโยค และสอนที่โรงเรียนเทคนิคด้วย
ฉะนั้นการเรียนบาลีไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุ-สามเณรอย่างเดียว ฆราวาสก็เรียนได้ สอนได้
พระมหาเกริกสัน าณสมฺปนฺโน
วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) จังหวัดนครปฐม

การเรียนบาลีเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนา ท�ำให้พระภิกษุ-สามเณร
มีพัฒนาการ อย่างน้อยก็ท�ำให้มองเห็นตัวเองว่า จะต้องมีความรับผิดชอบ
มาก ๆ นอกจากนี้การเรียนบาลียังท�ำให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า  
ทุกครัง้ ทีไ่ ด้แปล ได้เรียน ก็คอื การเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ทีส่ ำ� คัญการเรียนบาลี
ยังเป็นการเรียนเพื่อออกจากความทุกข์ ดังนั้น การเรียนบาลีจึงมีอานิสงส์ที่
ยิ่งใหญ่
รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมพิธีมุทิตาพระภิกษุ-สามเณรที่ส�ำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค
ที่วัดพระธรรมกาย ซึ่งจัดสถานที่ได้สะอาด งดงาม ทุกการต้อนรับน�ำมาซึ่งความประทับใจ ขอกราบ
ขอบพระคุ ณ ในน�้ ำ ใจอั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระเดชพระคุ ณ พระเทพญาณมหามุ นี และคณะสงฆ์                  
วัดพระธรรมกาย ขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนที่ช่วยกันจัดงานครั้งนี้
พระมหาสุทธินารถ าณชโย
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

รู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีที่สอบผ่านเปรียญ ๙ ประโยค ขอถวายมุทิตา
สักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อในวาระครบ ๗๐ ปี และเป็นก�ำลังใจ
ให้รุ่นน้อง ๆ ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ ให้มีความเพียรที่จะศึกษาให้ส�ำเร็จตามรุ่นพี่   
ที่จบมา เพื่อจะได้มาเป็นก�ำลังของพระพุทธศาสนาสืบไป
ภาษาบาลีเป็นศูนย์รวมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า การที่เราศึกษาภาษา
บาลีแตกฉาน เวลาเราไปแปลบาลีก็จะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น ใครเรียนรู้ได้มากขนาดไหนก็จะ
แปลได้ลึกซึ้งแตกฉานมากขึ้นเท่านั้น การเรียนภาษาบาลีจึงมีความส�ำคัญส�ำหรับคนที่จะเรียนรู         ้
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ น�ำมาสอนตนเองและชาวโลกให้เข้าถึงความหลุดพ้นและเข้าสูพ่ ระนิพพาน
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พระมหาจุมพล สีหพโล (นาคหลวง)

วัดศรีโคมค�ำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา

ส�ำหรับงานมุทติ าจิตมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ทีว่ ดั พระธรรมกาย
น�ำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนจี ดั ขึน้ ถือว่าเป็นพิธี
ทีแ่ สดงออกถึงมุทิตาจิต ซึ่งเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ที่ปฏิบัติต่อกัน   
ซึง่ มีพนื้ ฐานมาจากความเมตตา วันนีเ้ ป็นทีป่ ลาบปลืม้ และน่าปีตอิ นุโมทนา
ส�ำหรับตัวของอาตมาและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปที่สอบผ่านเปรียญธรรม     

๙ ประโยคในปีนี้
การศึกษาบาลีถือว่าเป็นปริยัติสัทธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลัก ๓ เสา ที่ค�้ำจุนพระศาสนาไว้
ไม่ให้คำ� สอนของพระพุทธเจ้าล้มลงได้ นั้นคือ ปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม
ปริยัติสัทธรรม คือ การศึกษาพระบาลี เป็นหัวใจหลักในการที่จะไขไปสู่การปฏิบัติและเป็นผล
ให้เกิดปฏิเวธโดยสมบูรณ์ หากปริยตั ไิ ม่ดำ� เนิน ก็หมายถึงว่า บันไดขัน้ แรกไม่มี หรือเครือ่ งจักรกลไก
ไม่ท�ำงาน เมื่อเครื่องจักรตัวแรกไม่ทำ� งาน ก็ส่งต่อไปยังเครื่องจักรตัวที่ ๒ ที่ ๓ ไม่ได้ ปริยัติสัทธรรม
หรือการศึกษาพระบาลีจึงเป็นการศึกษาที่สำ� คัญที่สุดในพระศาสนานี้ และเป็นการศึกษาที่นำ� มาซึ่ง
สันติสุขแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
กัลฯ จุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ดิฉันอายุ ๕๓ ปี ทางโลกจบปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทาง
ธรรมจบธรรมศึกษา พระไตรปิฎกศึกษา พระอภิธรรม
วิธีการเรียนพระบาลีมีหลักอยู่ ๒ อย่าง คือ (๑) จ�ำให้ได้ แล้วต้องไป
ท�ำความเข้าใจ (๒) เข้าใจได้แล้ว ต้องไปหาวิธีจ�ำ  ที่ส�ำคัญคือการเติมบุญ
ให้สามารถรองรับความรู้พระบาลีที่ทรงค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยการท�ำสมาธิชำ� ระใจให้สะอาดผ่องใสบ่อย ๆ บางทีมาถึงห้องเรียนก่อนก็นงั่ หลับตาล้างใจ แม้เพียง
๑-๕ นาที ก็ตาม ในระหว่างวันก็จะไม่เสพเรื่องที่ทำ� ให้ใจขุ่นหรือแกว่งออกไปจากพระบาลีเลย และ
เติมบุญบารมีตลอดเวลาของการเรียน
นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับส�ำคัญ คือการเตรียมตัวก่อนเรียน ระหว่างเรียน ก่อนอบรม ระหว่าง
อบรม ก่อนสอบ ระหว่างสอบ หลังสอบเสร็จจนถึงประกาศผล
การเรียนบาลีนั้น ยิ่งเรียน ยิ่งซึ้งว่า ชีวิตมีค่าที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ยิ่งศึกษา ยิ่งมี
ความสุข รสพระธรรมชนะรสทัง้ ปวงจริง ๆ น่าแปลกใจเมือ่ เรียนจบแล้ว ดิฉนั รูส้ กึ ว่าใบหน้าอ่อนเยาว์ลง
สุขภาพดีขึ้นมาก ฉลาดมากขึ้นเยอะ มีทรัพย์มากขึ้นแยะ อยากให้ทุกคนได้ลองเรียนเองค่ะ
44 อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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“คิดถึงความตายวันละนิด จิตแจ่มใส วันละ ๒ เวลา หลับตากับลืมตา
หายใจเข้า ๑ ครั้ง ออกอีก ๑ ครั้ง จะทำ�ให้เราดำ�เนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
จะขวนขวายในการละความชั่ว ทำ�ความดี และทำ�ใจให้ผ่องใส
ตามคำ�สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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“อย่าขี้เกียจนั่งธรรมะ พยายามนั่งธรรมะให้มาก ๆ
เพื่อให้จิตใจมีสมาธิหนักแน่น
ถ้าเราไม่มีสมาธิแล้ว อกุศลก็เข้าถึงจิตใจเราได้ง่าย
บาปก็เกิดแก่ใจเรา แค่เราทำ�สมาธิให้มั่นคง
บุญกุศลก็เกิดขึ้นแก่ใจเราเสมอ ๆ บาปอกุศลก็แทรกไม่ได้”
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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“วิธีแก้ทุกข์ เวลามีทุกข์ให้สวดมนต์เยอะ ๆ
นั่งภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ให้มาก ๆ
ไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตัวเราเอง”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย
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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

ย้อนวันคืน...ฟื้นรอยจาร

เส้นอักษรบนแผ่นลานเกิดจากเหล็กปลายแหลมทีช่ า่ งจารใช้เขียนเป็นร่องลงใน
เนื้อลาน แล้วใช้ลูกประคบแตะเขม่าจากควันไฟที่ติดก้นหม้อดินเผาหรือถ่านหุงข้าว   
บดละเอียดผสมน�ำ้ มันยางลูบบนหน้าลานจนทัว่ จากนัน้ น�ำทรายร้อนมา “ลบใบลาน”
โดยน�ำทรายละเอียดที่ตากแดดหรือคั่วจนร้อนโรยลงบนหน้าลานนั้น แล้วขัดด้วย    
ลูกประคบไปทางเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง
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ความหยาบของทรายจะขัดเสี้ยนของ
ใบลานออกไป ท�ำให้ผวิ หน้าลานเรียบเนียนมือ
ส่ ว นความร้ อ นจากทรายจะลบสี ด�ำ ส่ ว นที    ่
อยูน่ อกรอยจารออกไปจนสะอาด เหลือเฉพาะ
ตรงส่วนร่องจารที่น�้ำมันยางผสมเขม่าหรือ
ถ่านบดไหลซึมและฝังตัวติดอยูก่ บั เส้นอักษรนัน้
ปรากฏเป็นเส้นสีด�ำท�ำให้อ่านได้ง่ายและ
ชัดเจน

การเขียนด้วยเหล็กจาร

แม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะท�ำให้สีด�ำติด
เส้นอักษรเป็นเวลาหลายร้อยปี แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปนานเข้า ความเข้มบางส่วนก็ค่อย ๆ
ลบเลือนไป หรือบางครัง้ หมึกยังคงติดแน่นอยู่
แต่ไม่สามารถอ่านได้ เพราะมีคราบสกปรก
เปรอะเปื้อนมาปิดบังไว้ ดังนั้นการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานก่อนจะน�ำไปศึกษาหรือเก็บเป็น
สมบัตทิ างวัฒนธรรมของชาติจงึ เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ทีล่ ะเลยไม่ได้ โดยเฉพาะการท�ำความสะอาด
ใบลานและตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัว
อักษรอย่างพิถีพิถัน

การลงหมึกด้วยลูกประคบ

การลบใบลานด้วยทรายร้อน
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การท�ำความสะอาดแห้งด้วยแปรงขนอ่อน

การท�ำความสะอาดเปียกด้วยแอลกอฮอล์

การเช็ดด้วยน�้ำมันเพื่อความชุ่มชื้น

การท� ำ ความสะอาดใบลานมี ทั้ ง การ
ท�ำความสะอาดแบบแห้งและการท�ำความสะอาด
แบบเปียก หากใบลานฉบับนั้นมีเพียงฝุ่นละออง
เปรอะเปื้อน จะใช้แปรงขนอ่อน เช่น แปรง       
ขนกระต่าย ปัดฝุ่นไปตามทิศทางของเส้นใย   
ของลานทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างเบามือ
แล้วเช็ดตามด้วยส�ำลีแห้งเบา ๆ แต่หากเป็น
คราบสกปรกติ ดแน่ น มี เ ชื้ อ ราหรื อ ไข่ แมลง      
จะใช้การท�ำความสะอาดแบบเปียกด้วยส�ำลี    
ชุบน�้ำสะอาดหรือสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์
พอหมาด ๆ เช็ดท�ำความสะอาด แล้วผึ่งลม   
ให้แห้งในทีร่ ม่ มีอากาศถ่ายเทสะดวก และไม่ให้
โดนแสงแดด
การท�ำความสะอาดทัง้ แบบแห้งและเปียกนี้
ต้องพิจารณาถึงสภาพของใบลานฉบับนั้น ๆ
ด้วย หากใบลานยังอยูใ่ นสภาพดีกไ็ ม่จำ� เป็นต้อง
น�ำใบลานออกจากผูก แต่หากใบลานกรอบ
เปราะ หรือช�ำรุดมาก ต้องถอดสายสนองออก
แล้ ว ท� ำ ความสะอาดใบลานที ล ะแผ่ น อย่ า ง
ระมัดระวัง ใบลานที่เปราะหรือกรอบมาก ๆ
ต้องใช้วิธีแตะแทนการเช็ดเพื่อป้องกันใบลาน
เสียหาย นอกจากนีส้ ามารถเพิม่ ความชุม่ ชืน้ และ
ความยื ด หยุ ่ น ได้ โ ดยใช้ น�้ ำ มั น สกั ด จากพื ช
ธรรมชาติทาลงบนลาน เพื่อทดแทนน�้ำมันใน
เนือ้ ลานทีร่ ะเหยไป ซึง่ นอกจากช่วยเพิม่ ความชุม่ ชืน้
แล้ว น�้ำมันที่มีกลิ่น เช่น น�ำ้ มันการบูร น�้ำมัน
ตะไคร้หอม น�้ำมันยูคาลิปตัส ยังช่วยป้องกัน
แมลงและเชือ้ ราซึง่ เป็นศัตรูของใบลานได้อกี ด้วย
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เมื่อท�ำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกออกไปจากใบลานแล้วพบว่าหมึกในเส้นอักษรหลุดออกไป
หรือตัวอักษรมีสีจางลง จะใช้วิธีการเติมความเข้มให้ตัวอักษร เพื่อคืนสภาพตัวเขียนให้สามารถ
กลับมาอ่านได้อย่างชัดเจนอีกครัง้ ซึง่ อาจเลือกเติมความเข้มเฉพาะจุดหรือท�ำหมดทัง้ หน้าลานก็ได้
ขึ้นอยู่กับกระบวนการและกรรมวิธีที่ต่างกันออกไป

ภาพเปรียบเทียบหน้าใบลานขึ้นราก่อนและหลังท�ำความสะอาด

ส�ำหรับการปฏิบัติงานซ่อมอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลานของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
จะใช้การทาน�ำ้ หมึกเพือ่ ท�ำให้รอยจารเข้มขึน้ ทัง้
หน้าลาน โดยใช้ลกู ประคบแตะน�ำ้ หมึกทีไ่ ด้จาก
น�้ ำ กาวยางมะขวิ ด หรื อ กาวยางกระถิ น ผสม     
ผงถ่าน (คาร์บอน) ทาบนผิวลานให้ทั่ว ใช้       
ผ้าขาวบางชุบน�้ำหมาด ๆ เช็ดหมึกออกจาก    
ใบลาน แล้วเช็ดซ�ำ้ อีกครัง้ ด้วยผ้าแห้งจนสะอาด
ตัวอักษรจะติดชัดขึ้น
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￼ (ภาพบน) เส้นอักษรก่อนลงน�ำ้ หมึก ￼ 
(ภาพล่าง) เส้นอักษรหลังลงน�ำ้ หมึก
จะกลับปรากฏชัดขึ้น

ส�ำหรับโครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย ก่อนการบันทึกภาพคัมภีร์ใบลาน          
พระไตรปิฎกเพื่อรวบรวมเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล เจ้าหน้าที่โครงการจะท�ำความสะอาดหน้าใบลาน
แต่ละหน้าด้วยการท�ำความสะอาดทัง้ แบบแห้งและแบบเปียก แล้วลงน�ำ้ หมึกเพิม่ ความคมชัดให้
ตัวอักษร เพือ่ ให้สามารถบันทึกภาพอักขระทุกตัวได้อย่างชัดเจน หลายครัง้ พบว่าเมือ่ ลงน�ำ้ หมึกไป
จะปรากฏข้อความที่ผู้จารเดิมไม่ได้ลงสีด�ำไว้ สันนิษฐานว่าผู้จารหรืออาจารย์ผู้ตรวจสอบน่าจะ
แก้ไขเพิ่มเติมหลังจากลูบเขม่าหรือถ่านบดออกไปแล้ว แต่เมื่อน�ำกลับมาอ่านทวนในภายหลัง
พบข้อผิดพลาด จึงจารแก้ไขเพิ่มเติมลงไป แล้วไม่ได้มีการลูบเขม่าหรือถ่านบดซ�ำ้ อีก ข้อความ
ที่จารเพิ่มในภายหลังเมื่อหลายร้อยปีก่อนจึงปรากฏเป็นเพียงเส้นรอยจารเนื้อเดียวกับสีใบลาน
ยากทีใ่ ครจะสังเกตเห็น กว่าจะปรากฏให้เห็นเป็นรอยเส้นสีดำ� ในปัจจุบนั ก็ผา่ นกาลเวลามาหลาย
ร้อยปี
รอยจารจากเหล็กแหลมทุกเส้นที่บรรจงขีดลงไป ตัวอักษรทุกตัวที่เรียงร้อยเป็นข้อความ
ล้วนกลัน่ มาจากความตัง้ ใจของบรรพชน แต่งแต้มด้วยสีดำ� จากธรรมชาติทไี่ ด้มาจากการสังเกต
และภูมปิ ญ
ั ญาของปูย่ า่ ตายาย น่าเสียดายทีข่ อ้ ความบางตอนขาดหายไปด้วยสาเหตุนานัปการ
แต่กน็ า่ ดีใจทีล่ กู หลานยังสนใจ มองเห็นคุณค่า เร่งเสาะหาและช่วยกันอนุรกั ษ์คนื สภาพตัวอักษร
และข้อความทีบ่ รุ พชนเคยจารไว้ให้กลับฟืน้ เห็นเป็นเส้นอักษรทีอ่ า่ นได้ชดั เจนในปัจจุบนั เปรียบ
เสมือนการย้อนวันคืนกลับไปสู่ห้วงเวลาประวัติศาสตร์ที่คัมภีร์อันทรงค่าได้สรรค์สร้างขึ้นมาอีก
ครั้งหนึ่ง..

การุ ณ โรหิ ต รั ต นะ และคณะ, ความรู ้ ด ้ า นการซ่ อ มอนุ รั ก ษ์ คั ม ภี ร ์ ใ บลาน. กรุ ง เทพมหานคร :
ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๕๖.
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, หนังสือโบราณของไทย. สารานุกรมส�ำหรับเยาวชน ๓๒, (๒๕๕๑): ๗๙-๑๑๓.
52 อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
www.kalyanamitra.org
52

“ดวงอาทิตย์ดวงเดียวผุดขึ้นมาขจัดความมืด
ทำ�ให้อากาศสว่างได้ ฉันใด คนดี ๆ แม้เพียงคนเดียว
ก็สามารถทำ�ให้ทุกคนในโลกสะอาดและสว่างได้ ฉันนั้น”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

THAIPLASTWOOD CO.,LTD. เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่าย PVC ตราภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย

ได้รับมาตรฐาน มอก. “ไม่ต้องห่วงน�้ำท่วม ไม่ต้องห่วงว่าปลวกจะกิน หรือไม้จะบวม ภายในบ้าน
เย็นสบาย..ไม่ร้อนอบอ้าว เพราะแผ่น PVC ตราภูเขามีคุณสมบัติเหนือกว่าไม้ธรรมชาติ ติดตั้งง่าย
สร้างบ้านได้ทั้งหลังด้วยหลังคา INTERLOCK, พื้น, ผนัง, ฝ้า, ระแนง และเฟอร์นิเจอร์ตามสั่ง”
ที่อยู่ ๕๐๐/๒ KM RIVERSIDE พระราม ๓ กทม. ๑๐๑๒๐ โทร. ๐๘๙-๐๐๔-๗๗๖๖, ๐๒-๒๙๑-๙๕๙๕
WWW.THAIPLASTWOOD.COM
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

แก้ปัญหาด้วยการภาวนา

“สัมมา อะระหัง”

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต จงแก้ไขปัญหาด้วยการภาวนา “สัมมา อะระหัง” ซึ่งเป็นวิธี     
ที่ง่ายที่สุด!
การภาวนาควบคูก่ บั การนัง่ สมาธินนั้ มีคณุ เป็นอย่างมากต่อการปฏิบตั ธิ รรมให้บรรลุผลและ
การน�ำพาชีวิตให้พ้นจากภัยทั้งปวง ยกตัวอย่างเช่น พระจูฬปันถก ซึ่งได้รับการยกย่องจาก         
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางมโนมยิทธิ ซึ่งแต่เดิมท่านจูฬปันถกมีสติปัญญาและความจ�ำ
ไม่ค่อยดีนัก พระพี่ชายท่านให้ท่องคาถาบทหนึ่ง ท่านท่องอยู่ ๔ เดือน แต่ก็จําไม่ได้ จึงถูก           
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พระพี่ชายไล่ออกจากวัด ด้วยความน้อยใจท่านจึงคิดจะลาสิกขา คราวนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงตรวจดูเวไนยสัตว์ ทอดพระเนตรเห็นพระจูฬปันถก จึงเสด็จมาหา เมื่อพระพุทธองค์                
ทรงทราบสาเหตุ ก็ทรงมอบผ้าที่สะอาดให้พระจูฬปันถกผืนหนึ่ง พร้อมกับให้ภาวนาคาถาว่า                         
“ระโชหะระนัง ๆ” ภาวนาไปด้วยและลูบผ้าไปด้วย ในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
อีกเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องของนกแขกเต้าตัวหนึ่ง ซึ่งถูกทิ้งไว้ในส�ำนักของนางภิกษุณี แต่มี
สามเณรีเมตตาเลี้ยงดูเอาไว้ที่กุฏิ และตั้งชื่อให้ว่า “พุทธรักขิต”
วันหนึ่งพระมหาเถรีมาเจอพุทธรักขิตจึงสอนว่า “เจ้ามาอยู่ในส�ำนักที่มีการเจริญภาวนา       
เจ้าก็ควรที่จะบริกรรมภาวนาสักบทหนึ่งเถิด เอาบทง่าย ๆ ที่เหมาะกับเจ้า คือ ‘อัฐิ อัฐิ’ (กระดูก)       
เท่านี้ก็พอ”
พุทธรักขิตก็ตั้งใจภาวนาด้วยความเคารพ จะไปไหนมาไหนก็ภาวนาอยู่มิได้ขาด วันหนึ่ง มี
เหยีย่ วตัวหนึง่ บินตรงเข้าโฉบพุทธรักขิตไป หมายจะกินเป็นอาหาร เมือ่ พุทธรักขิตถูกเหยีย่ วโฉบไป
ก็ไม่ได้คดิ เรือ่ งอืน่ ได้แต่ภาวนาว่า “อัฐิ อัฐ”ิ แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สามเณรีที่เห็นเหตุการณ์
รีบจับฉวยสิ่งของที่พอหาได้ขว้างปาเหยี่ยว เหยี่ยวตกใจกลัวจึงปล่อยพุทธรักขิต แล้วรีบบินหนีไป
พุทธรักขิตจึงรอดชีวิต
ต่อมา เมื่อพุทธรักขิตตายไป ด้วยใจที่เป็นกุศลจดจ่อต่อการภาวนา ท�ำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์
ในตระกูลมั่งคั่งแห่งเมืองอนุราธบุรี ประเทศศรีลังกา ครั้นเจริญวัยขึ้น วันหนึ่งได้เห็นพระภิกษุ     
รูปหนึ่งมีศีลาจารวัตรงดงามก็รู้สึกศรัทธา และต่อมาได้ออกบวช ด้วยความคุ้นเคยกับการภาวนา
จึงเป็นปัจจัยให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณในที่สุด
ดังนั้น การหมั่นเจริญภาวนาให้จิตผ่องใสจึงเป็นวิถีแห่งการด�ำเนินชีวิตอย่างผู้มีบุญโดยแท้
ซึ่งในยุคปัจจุบันก็มีผู้มีบุญจ�ำนวนไม่น้อยที่หมั่นเจริญภาวนาอยู่เสมอ

สุขใจ ได้เห็นธรรม
กัลฯ จีรนันท์ รักหาญ
ธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ ๓๑
โดยปกติแล้วพอนั่งสมาธิหนูจะคิดแค่ว่า นั่งหลับตาไปเรื่อย ๆ        
หลับบ้าง ฟุ้งบ้าง พอตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ แต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
หนูมีโอกาสฟังวิธีการวางใจโดยใช้การภาวนา “สัมมา อะระหัง” จาก       
พระอาจารย์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ เมือ่ ก่อนหนูเคยภาวนา “พุทโธ” ควบคูก่ บั การ
ก�ำหนดลมหายใจ หลังจากทีพ่ ระอาจารย์มาบรรยาย ตอนค�ำ ่ ๆ หนูกก็ ลับไป         
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ลองปฏิบัติ โดยนั่งสมาธิก่อนนอน และภาวนา “สัมมา อะระหัง” ๑,           
“สัมมา อะระหัง” ๒, ภาวนาไปเรื่อย ๆ จนถึง ๕๐๐ ครั้ง ก็รู้สึกเหมือนว่า
ข้างในเราจดจ่อกับการภาวนาและนิ่งมากขึ้น
หลังจากนั้น หนูก็ทำ� มาตลอด พอท�ำไปเรื่อย ๆ รู้สึกว่า การภาวนา
“สัมมา อะระหัง” ท�ำให้เรามีสมาธิในการนั่งมากขึ้น แม้ใจเราอาจจะจดจ่อ
กับอย่างอื่น แต่พอเรา “สัมมา อะระหัง” ปุ๊บ เราก็จะนิ่ง พอภาวนา
“สัมมา อะระหัง” ไปนาน ๆ ใจเราจะนิ่งจนลืมค�ำภาวนาไปเลย
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนูมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อน ๆ ร่วมรุ่น      
ธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ ๓๑ ที่สนแก้ววนาราม จ.เชียงใหม่ ตอนแรก ๆ      
ที่นั่งสมาธิ ก็มืดตื้อ มืดมิด ไม่เห็นอะไร แต่ก็นั่งไปเรื่อย ๆ จากที่มืด ๆ
สักพักหนึ่งก็เห็นแสงสว่างเป็นจุด ๆ เหมือนดาวประกาย สักพักหนึ่งจากที่
เป็นประกายเหมือนดาวกระจายก็รวมเป็นจุดเดียวตรงกลาง และจากจุด
เดียวนั้นก็เปล่งแสงสว่างมากขึ้น ๆ
พอนั่งไปเรื่อย ๆ ก็รู้สึกว่า ดวงแก้วขยายขึ้น ยิ่งนิ่งมากเท่าไรก็จะมี  
ดวงแก้วอีกดวงหนึ่งผุดขึ้นมาจากตรงกลางแสงนั้น ผุดขึ้นมาเรื่อย ๆ ทีละ
ดวง ๆ ยิ่งนิ่งเท่าไรก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้น และตรงจุดประกายเล็ก ๆ
เห็นเป็นเหมือนสามเหลี่ยม ถ้าเราลุ้นมาก ๆ หรือใจเริ่มเขว ค�ำภาวนา
“สัมมา อะระหัง” ก็เริ่มผุดขึ้นมา ทั้ง ๆ ที่หนูไม่ได้ “สัมมา อะระหัง”
เลย แค่ นั่ ง นิ่ ง ๆ ที นี้ ภ าพที่ เ ห็ น เป็ น สามเหลี่ ย มนั้ น ก็ ป รากฏชั ด
เป็นรูปองค์พระแก้วใสที่อยู่ตรงกลางของดวงแก้ว และดวงแก้วนั้นก็ค่อย ๆ
ผุดขึ้นเรื่อย ๆ องค์พระก็ผุดตามมา คือผุดซ้อนกันมาเรื่อย ๆ ให้เราเห็น
ให้เรามีความสุข
หนูรู้สึกมีความสุขมากจนลืมเวลาว่าเรานั่งไปนานเท่าไรแล้ว แล้วก็
รู้สึกเหมือนร่างกายเราวื้ด ๆ แล้วก็ขยายแบบอธิบายไม่ถูก ขยายเหมือนมี
พลังอยู่ข้างใน หลังจากนั้นประสบการณ์ใหม่ ๆ ก็เกิดขึ้น ยิ่งเรานั่งสมาธิ
มากขึน้ ใจเราก็นงิ่ มากขึน้ เหมือนกับว่าเราจะรูจ้ งั หวะของการวางใจว่า วาง
อย่างไรจะไม่เขว นั่งปุ๊บเราจะเริ่มสบาย นึกเรื่องสบายก่อน ประสบการณ์
ภายในใหม่ ๆ ก็เริ่มเข้ามาเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน บอกได้เลยว่า
เป็นประสบการณ์ที่มีความสุขมาก ๆ ค่ะ
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หายปวด หายป่วย ด้วย “สัมมา อะระหัง”
กัลฯ จ�ำเนียร บัวน�้ำจืด
อดีตพยาบาลโรงพยาบาลรถไฟ กรุงเทพมหานคร
ดิฉนั มีอาการปวดเอวแล้วร้าวไปทีข่ า ปวดมากจนต้องไปหาหมอ หมอ
ให้อยู่โรงพยาบาลเพื่อท�ำกายภาพบ�ำบัด และสั่งยาคลายกล้ามเนื้อให้ทาน
เนื่องจากดิฉันเคยเรียนพยาบาลมา ก็พอจะรู้ว่ายาพวกนี้มีอันตราย ถ้าทาน
ต่อเนื่องจะมีผลกับตับและไต เลยไม่อยากทาน นอกจากนี้หมอยังสั่ง    
ยาแก้ปวดให้ทานครั้งละ ๒ เม็ด
รุ่งขึ้นวันแรก หมอให้ไปท�ำกายภาพบ�ำบัด ด้วยการอบความร้อนที่
สะโพกและนวดโดยใช้ไฟฟ้า แต่เราก็ยังปวดอยู่ เวลาเดินต้องใช้ walker      
และเนือ่ งจากดิฉนั อยูใ่ นห้องพิเศษคนเดียวก็เลยกลัว พอเกิดความกลัวก็เลย
ภาวนา “สัมมา อะระหัง” และอธิษฐานกับหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยายว่า
“ช่วยลูกด้วยเถิด มันปวด” แล้วก็นงั่ ภาวนา “สัมมา อะระหัง ๆ” แต่เวลา
ปวดท�ำใจนิ่งไม่ได้ ยอมรับว่า ตัวเองภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไม่ถึง ๕๐๐
ครั้ง พอหลุดไปก็จำ� ไม่ได้แล้วว่าภาวนาถึงเท่าไร แต่ก็นั่ง “สัมมา อะระหัง”
ไปเรือ่ ย ๆ อาราธนาบารมีหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยายว่า “ช่วยลูกด้วย มันปวด”
แล้วก็นั่งไปเรื่อย ๆ
แรก ๆ ดิฉันก็ท�ำไปอย่างนั้นแหละ ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่า แต่ก็
เชื่อมั่นบารมีครูบาอาจารย์จึงท�ำไปเรื่อย ๆ แต่หลัง ๆ พอง่วงก็ลงนอนหลับ
อย่างสบาย ไม่ต้องทานยาอะไรเลย นอกจากยาหลังอาหารที่เขาจัดให้
เพราะว่าพยาบาลเขาเอามาให้หลังอาหารทันทีเลย
รุ่งเช้าหมอมาดูรายงานของพยาบาล เห็นว่าดิฉันไม่ขอยาแก้ปวด
หมอเลยถามว่า “พี่ไม่ปวดเลยหรือ? ท�ำไมไม่ขอยาแก้ปวด?” ดิฉันบอกว่า
“ท�ำสมาธิ” หมอก็บอกว่า “อ้าว! พีป่ วดเข่า ปวดสะโพก นัง่ สมาธิได้อย่างไร”
ดิฉันเลยนั่งให้เขาดู หมอคิดอย่างไรไม่รู้ แต่ดิฉันก็ทำ� ไปเรื่อย ๆ ว่างเมื่อไร
ก็ทำ 
� ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลภาวนาได้วันละ ๔,๐๐๐ กว่า ถึง ๕,๐๐๐ กว่า
ครั้ง จนกระทั่งกลับบ้านก็ไม่ต้องทานยาแก้ปวดเลย อยากชวนทุกคน        
มาภาวนา “สัมมา อะระหัง” เพราะจะท�ำให้เราสุขภาพแข็งแรง สร้างบารมี
กันไปได้นาน ๆ อย่างที่หลวงพ่อบอก และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การภาวนา       
“สัมมา อะระหัง” ดีที่สุด...                 
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“

‘สัมมา อะระหัง’ จึงหมายถึงการส่งใจ
ไปถึงพระพุทธเจ้าผู้ห่างไกลแล้วจากกิเลส
ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ การส่งใจไปถึงองค์พระแก้วใส
และบริกรรมภาวนาว่า ‘สัมมา อะระหัง’ อยู่เสมอ
จะทำ�ให้เราเข้าถึงพระธรรมกายภายใน
มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง

”

พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเอาไว้ว่า ค�ำภาวนา “สัมมา อะระหัง” เป็นพุทธานุสติ “สัมมา”
แปลว่า ชอบหรือถูกต้อง “อะระหัง” หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ห่างไกลจากกิเลสอาสวะ “สัมมา อะระหัง” จึงหมายถึงการส่งใจไปถึง
พระพุทธเจ้าผู้ห่างไกลแล้วจากกิเลส ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ การส่งใจไป
ถึงองค์พระแก้วใส และบริกรรมภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง” อยู่เสมอ จะ
ท�ำให้เราเข้าถึงพระธรรมกายภายใน มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง
เมื่อใดที่เราปรารถนาความสุข พึงระลึกถึงพุทธคุณเมื่อนั้น ระลึกถึงเพียง
หนึ่งนาที ย่อมเป็นนาทีทองแห่งความสุข นาทีแห่งบุญกุศล ระลึกถึง
หนึ่งชั่วโมง ก็มีความสุขตลอดหนึ่งชั่วโมง ถ้าหากระลึกถึงอยู่ตลอดเวลา ก็
จะมีความสุขตลอดเวลา เป็นสุขทุกทิวาราตรีกาล เพราะฉะนั้นให้ยึด
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก ด้วยการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง ท�ำตามหลักที่
หลวงปูว่ ดั ปากนํา้ ท่านสอนไว้ แล้วเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันทุก ๆ คน
ดังนั้น ในพรรษานี้พวกเราจะต้องยึดถือปฏิบัติตามค�ำสอนของ       
หลวงพ่อ โดยหมั่นเจริญภาวนา “สัมมา อะระหัง” ให้ได้ตลอดเวลา อย่าให้
บุญตกหล่นเลยแม้สักนาทีเดียว..
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“การทำ�สมาธิ ไม่ได้ยากอะไรเลย
เป็นเรื่องง่าย ๆ สบาย แล้วก็ปลอดภัย
ไม่มีพิษภัยจากการนั่งสมาธิ”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่ อ ธั ม มชโย)
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ก้าวแรก Peace Revolution

ในเยอรมัน แดนคนจริง

ขอขอบคุณ ภาพจาก www.lightaudiodesign.com
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มีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า สมัยที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) หลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ ภาษีเจริญ ยังมีชวี ติ อยูน่ นั้ ท่านเคยปรารภ
ว่า ในอนาคตอยากน�ำวิชชาธรรมกายไปเผยแผ่ที่ประเทศเยอรมนี เพราะ
ท่านเล็งเห็นประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่ทจี่ ะเกิดแก่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาของท่านเพิ่งมาส�ำเร็จในยุคหลังนี้ เมื่อคณะ
ศิษยานุศิษย์ของท่านไปสร้างวัดและศูนย์สาขาหลายแห่งที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ทีมงานพีซเรฟโวลูชัน (Peace Revolution) ก็มี
โอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำความปรารถนา
ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ส�ำเร็จ ด้วยการ
ไปจั ด ปฏิ บั ติ ธ รรมในประเทศเยอรมนี เ ป็ น
ครั้งแรกที่กรุงเบอร์ลิน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศ และที่รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
ในการเดิ น ทางไปครั้ ง นี้ ที ม งานพี ซ เรฟโวลูชนั ค้นพบว่า การปักหลักจัดปฏิบตั ธิ รรม

ในเมืองใหญ่ ๆ ท�ำให้มีโอกาสพบปะผู้คนจาก
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ ยุโรปได้งา่ ยขึน้ เพราะปัจจุบนั
ชาวยุโรปสามารถย้ายถิ่นฐานการท�ำงานได้
อย่างอิสระ ในกรณีของกรุงเบอร์ลินถือว่าเจอ
ชาวต่างชาติ (ที่ไม่ใช่ชาวเยอรมัน) ครึ่งต่อครึ่ง
เลยทีเดียว ทีมงานจึงเข้าถึงผู้คนหลากเชื้อชาติ
ได้ง่ายขึ้น และได้พีซเอเจนต์ (Peace Agent)
ง่ายขึน้ ซึง่ ถือเป็นลูท่ างทีจ่ ะขยายวิชชาธรรมกาย
ให้กว้างไกลออกไปทั่วยุโรปได้สะดวกขึ้น

๑
การปฏิบตั ธิ รรมจัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง
ช่วงแรกจัดทีก่ รุงเบอร์ลนิ โดยมีพซี เอเจนต์องั คา
โยกูเลสคู (ลิตเติลอังคา) ชาวโรมาเนีย เป็น     
ผู้ประสานงาน ช่วงที่สองจัดขึ้นที่รัฐนอร์ดไรน์เวสท์ฟาเลน มีพซี เอเจนต์ซานโตส กิริ ชาวเนปาล
เป็นผูป้ ระสานงาน ส่วนผูค้ วบคุมคุณภาพ (QC)
ในการจั ด งานครั้ ง นี้ คื อ พี ซ เอเจนต์ อังคา
กลิกา ชาวโรมาเนีย ผูป้ ระสานงานภาคพืน้ ยุโรป

พีซเอเจนต์ซานโตส กิริ

พีซเอเจนต์อังคา โยกูเลสคู (ลิตเติลอังคา)

พีซเอเจนต์อังคา กลิกา (อังคา)
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แนวก�ำแพงเบอร์ลิน ๑ กิโลเมตรสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่

๒
การปฏิบัติธรรมรอบแรกจัดที่กรุงเบอร์ลินซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว       
ด้านประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของก�ำแพงเบอร์ลินซึ่งแบ่งเยอรมนีออกเป็น ๒ ประเทศ หลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒
ปัจจุบันกรุงเบอร์ลินมีประชากร ๓.๔ ล้านคน (มีคนไทยประมาณ ๖,๐๐๐ คน) ประชากร
ราว ๆ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ประกาศตนว่าไม่มีศาสนา อีก ๒๓ เปอร์เซ็นต์ เป็นกลุ่มโปรเตสแตนต์    
๙ เปอร์เซ็นต์ เป็นโรมันคาทอลิก และอีก ๖ เปอร์เซ็นต์ เป็นมุสลิม
การเดินทางไปกรุงเบอร์ลินครั้งนี้ ทีมงานพีซเรฟโวลูชันไปพักที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
โดยมีพระอาจารย์และเจ้าภาพให้การดูแลเป็นอย่างดี
ทีมงานจัดปฏิบตั ธิ รรมทีก่ รุงเบอร์ลนิ ทัง้ หมด ๗ รอบ โดยมีลติ เติลอังคาเดินทางมารับทีมงาน
ไปนั่งรถไฟใต้ดินเข้าไปท�ำกิจกรรมในเมืองทุกวัน
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๓
รอบที่ ๑ จัดปฏิบัติธรรมที่บอยส์คลับ
(Boys Club) บอยส์คลับจัดตัง้ โดยกลุม่ นักศึกษา
ต่างชาติ พวกเขาเปิดพืน้ ทีใ่ นตึกส�ำหรับเยาวชน
ต่างชาติให้มาท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ความประทับใจอย่ า งแรกของที ม งาน
ในการจัดปฏิบตั ธิ รรมรอบนี้ ก็คือ ผู้ร่วมกิจกรรม
ต่างเดินทางมาก่อนเวลา ท�ำให้การปฏิบัติธรรม    
เริ่มได้ตรงเวลา ซึ่งถือเป็นเรื่องยากในหลาย ๆ
ประเทศ
รอบนี้ นอกจากชาวเยอรมันแล้ว ผู้ร่วม
กิจกรรมกว่าครึ่งมาจากประเทศอื่น ๆ เช่น
ประเทศอาร์เจนตินา สเปน โคลอมเบีย อเมริกา
ฝรั่งเศส ฯลฯ
หลังจากพระอาจารย์น�ำนั่งสมาธิไปเกือบ
๔๐ นาที เมื่อบอกให้ทุกคนลืมตา ปรากฏว่า
เกือบทุกคนรูส้ กึ ผ่อนคลายมาก บางคนรูส้ กึ เหมือน
ตัวหาย ตัวลอย บางคนเห็นแสงสว่างส่องขึน้ มา
บางคนรู้สึกเหมือนตัวโยกไปมา
เมื่อต่างได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการ
นัง่ สมาธิ พวกเขาก็เริม่ สนใจในสิง่ ทีพ่ ระอาจารย์
แบ่งปัน แต่ชาวยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะคน
เยอรมันยังเก็บอาการ ไม่แสดงออกทางสีหน้า
แต่เห็นหน้านิ่ง ๆ แบบนี้ มีตั้ง ๑๐ กว่าคน ตาม
พระอาจารย์ไปนั่งสมาธิต่อในรอบอื่น ๆ

๔
รอบที่ ๒ จัดปฏิบัติธรรมที่ซูเปอร์มักต์
(Super Makt) ซึ่งเป็น Co-working Space  
หรื อ พื้ น ที่ ที่ เ ปิ ด ให้ ค นมาเช่ า ท� ำ งานเป็ น ราย
ชั่วโมง ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมในสังคมตะวันตก
และเนือ่ งจากลิตเติลอังคาใช้บริการนีเ้ ป็นประจ�ำ 
เธอจึงมีเครือข่ายคนรูจ้ กั ในกรุงเบอร์ลนิ มากมาย
การจัดปฏิบัติธรรมรอบที่ ๒ นี้ เริ่มขึ้น
หลังจากรอบแรก ๑ ชั่วโมง ทีมงานเดินทางไป
ด้วยรถไฟใต้ดนิ รอบนีม้ หี ลายคนจากรอบทีแ่ ล้ว
ตามมาด้วย เมื่อไปถึงซูเปอร์มักต์ก็พบว่ามีคน
๔๐ กว่าคนนั่งรออยู่แล้ว ท�ำให้เริ่มนั่งสมาธิได้
ตรงเวลา
บรรยากาศขณะปฏิบัติธรรมเงียบสงบดี
ไม่มแี ม้เสียงกระแอม ไอ หรือจาม หลาย ๆ คน
รูส้ กึ สบายมาก บางคนก็ตวั หาย ตัวขยาย บอกว่า
นั่งแล้วรู้สึกดี มีความสุขมาก แต่หลาย ๆ คน
ไม่ค่อยเล่าประสบการณ์ โดยเฉพาะคนเยอรมัน
ซึ่งไม่ชอบแสดงออก
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๕
ในการจัดปฏิบัติธรรมรอบที่ ๓, ๔, ๕ นั้น
เนือ่ งจากลิตเติลอังคากว้างขวางใน Co-working
Space หลายแห่ง เธอจึงสามารถขอใช้สถานที่
ชื่อเบตาเฮาส์ (Beta Haus) ได้ฟรี ๆ ทั้ง ๓ รอบ
การปฏิบัติธรรม ๓ รอบนี้ ลิตเติลอังคา
ใช้เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกอบกับ
ผูท้ มี่ าปฏิบตั ธิ รรมตัง้ แต่รอบแรกมีผลการปฏิบตั -ิ
ธรรมที่ดี และพระอาจารย์ก็อธิบายเรื่องสมาธิ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่แตกต่างกันในแต่ละรอบ
หลายคนจึงสนใจตามมาร่วมกิจกรรมอีก ท�ำให้
มีคนมานั่งสมาธิเกือบเต็มห้องทั้ง ๓ รอบ
สมาชิ ก ของเว็ บ ไซต์ พี ซ เรฟโวลู ชั น          
ชาวสเปนคนหนึ่ง ซื้อตั๋วเครื่องบินมานั่งสมาธิ
ตั้งแต่รอบแรก และเข้าร่วมกิจกรรมทุกวัน เขา
บอกว่า “ฉันมีความสุขมากๆ ตัวฉันขยายออก
ไปทุกทิศทาง” อีกคนหนึ่งมาจากตุรกี เขาบอก
ว่า “ฉันท�ำสมาธิกับพีซเรฟโวลูชันอยู่แล้ว วันนี้
นั่งแล้วมีความสุขมาก ฉันจะท�ำบันทึกความดี
ออนไลน์ให้จบ เพือ่ ทีจ่ ะไปร่วมการอบรมทีเ่ มือง
ไทยให้ ไ ด้ ” ส่ ว นบางคนนั่ ง สมาธิ แ ล้ ว เห็ น        
แสงสว่าง บางคนบอกว่า ตอนแรกนึกนิมิตเป็น
พระจันทร์ ต่อมาพระจันทร์กลายเป็นพระอาทิตย์
ส่องสว่าง

ในแต่ ล ะรอบเมื่ อ พระอาจารย์ ถ ามว่ า    
นั่ ง กั น เป็ น อย่ า งไรบ้ า ง คนที่ ต อบมั ก ไม่ ใ ช่      
ชาวเยอรมัน มีชาวเยอรมันคนหนึ่งเป็นเพื่อน
ของลิตเติลอังคา เขาท�ำหน้าเฉย ๆ ตั้งแต่    
ก่อนนั่ง ก�ำลังนั่ง และหลังจากนั่งแล้ว ตอนหลัง
เขามาบอกลิตเติลอังคาว่า “รู้สึกประทับใจมาก  
พระอาจารย์อธิบายดีมาก ไม่เคยคิดว่าสมาธิจะ
ดีอย่างนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก แต่รู้สึกว่าสุดยอด
มาก นั่งไปก็เห็นเป็นดวงลอยอยู่ตรงหน้า กลม
ใสสว่างมาก” ทีมงานฟังแล้วก็คิดว่า คนแบบนี้
น่าจะเป็นประเภท “รักนะแต่ไม่แสดงออก”
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น รอบการปฏิ บั ติ ธ รรม
พวกเขาปรบมือให้พระอาจารย์และทีมงาน แล้ว
เดินมาขอบคุณ เหมือนจะบอกให้ชนื่ ใจว่า “ชอบ
นะ แต่ขอแสดงออกแค่นี้แหละ”
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๖

รอบที่ ๖ ปฏิบัติธรรมที่เรนเมคกิงลอฟต์
บูตแคมป์ (Rainmaking Loft Boot Camp)    
ซึ่งเป็นศูนย์รวมของบริษัทขนาดเล็กที่เปิดใหม่
หรือ Start-up Company
ภาพที่ พ ระภิ ก ษุ ไ ปสอนสมาธิ ใ นกลุ ่ ม
Start-up คงไม่ชินตา ท�ำให้มีพนักงานที่นั่น    
ขอมานั่งสมาธิด้วย และเนื่องจากคนส่วนใหญ่
ท�ำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระอาจารย์จึง
อธิ บ ายเปรี ย บเที ย บคอมพิ ว เตอร์ กั บ ใจว่ า
ร่างกายของคนเราประกอบด้วยใจ เหมือนกับ
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ป ระกอบด้ ว ยฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ ถ้าซอฟต์แวร์ติดไวรัสก็ยากที่จะ     
รีดประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ออกมาได้สูงสุด
ใจของคนเราก็เช่นกัน จะต้องท�ำความสะอาด     
ให้ปราศจากไวรัส คือ ความโลภ โกรธ หลง        
จึ ง จะท� ำ ให้ ใ จมี พ ลั ง ซึ่ ง ดู เ หมื อ นว่ า การ      
เปรียบเทียบอย่างนี้ช่วยดึงดูดความสนใจของ        
มนุษย์คอมพิวเตอร์พวกนี้ได้เป็นอย่างดี
รอบนี้ พระอาจารย์นำ� นั่งสมาธิ ๔๐ นาที
แต่ทุกคนรู้สึกเหมือน ๒๐ นาทีเท่านั้น หลาย ๆ
คนบอกว่า ความเครียดที่มีมาเมื่อสักครู่หายไป
จนหมดสิน้ บางคนเห็นแสงสว่าง บางคนตกศูนย์
และรู้สึกตกใจ มาถามว่าเกิดอะไรขึ้น นอกจาก
นี้ หลาย ๆ คนยังสนใจการนั่งสมาธิออนไลน์
และบอกลิตเติลอังคาว่า คงจะวิเศษไม่น้อยถ้า
จะมีการนั่งสมาธิออนไลน์กันที่นี่เป็นประจ�ำ

๗
รอบที่ ๗ จัดปฏิบัติธรรมกับกลุ่มทุดกูด
(Tut gut) รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายในกรุงเบอร์ลิน
กลุ่มคนเหล่านี้มีความสนใจด้านสุขภาพและ  
จิตวิญญาณเป็นพิเศษ
รอบนีม้ ผี รู้ ว่ มปฏิบตั ธิ รรมกว่า ๓๐ คน ซึง่
ล้วนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี คนหนึ่งกล่าว      
ว่า รู้สึกง่วงในตอนแรก แต่เมื่อนั่งไป ๆ ตัวก็
เบาเหมือนลอยได้ จนกระทัง่ ตัวหายเป็นอันหนึง่
อันเดียวกับบรรยากาศ อีกคนหนึ่งบอกว่า เขา
ไม่เข้าใจว่าศูนย์กลางกายอยู่ตรงไหน แต่เมื่อ   
ใจนิ่ง ภาพแอปเปิลที่เขานึกอยู่ก็เปลี่ยนเป็น         
สิ่งกลม ๆ ที่ส่องสว่าง และเป็นประกายมันวาว
คล้าย ๆ กระจกส่องหน้า (เขาใช้คำ� ว่า Metal
Ball) แล้วศูนย์กลางกายก็ปรากฏขึ้นเองอย่าง
ชัดเจน ท�ำให้รสู้ กึ สงบและปราศจากความกังวล
อีกคนเดินมาขอบคุณพระอาจารย์ บอกว่านั่ง
สมาธิมาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว ไม่เคยรูส้ กึ ดีอย่างนี้   
มาก่อนเลย
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๘
เมือ่ เสร็จภารกิจทีก่ รุงเบอร์ลนิ แล้ว ทีมงาน
ไปจัดปฏิบตั ธิ รรมต่อทีร่ ฐั นอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
พักค้างที่วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน และ
ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพระอาจารย์และ
โยมอุปัฏฐาก
การจั ด ปฏิ บั ติ ธ รรมที่ นี่ มี พี ซ เอเจนต์     
ซานโตส กิริ นักศึกษามหาวิทยาลัย Rhein-Waal,  
Nordrhein-Westfalen เป็นผู้ประสานงาน
ซานโตสท�ำประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย
ที่เขาเรียนอยู่ ท�ำให้มีผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมกว่า
๒๐ คน รอบนีน้ กั ศึกษาหญิงชาวเยอรมันคนหนึง่
บอกว่า เธอไม่เคยเชือ่ มาก่อนว่า เธอจะสามารถ
หยุดความคิดได้ หลังจากนัง่ สมาธิแล้ว เธอกลับ
ประหลาดใจว่า เมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้น ตัวเธอ
หายไปไหน สุดท้ายเธอตัดสินใจที่จะไปร่วม
ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ ๓ วันด้วย
เพื่อนของซานโตสคนหนึ่งรู้สึกประทับใจ
ทีซ่ านโตสมีความสุขในการแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับสันติสุขภายในให้ผู้อื่น ซึ่งกลายเป็น   
แรงบันดาลใจให้เขาสนใจเรื่องสมาธิและมา   
ช่วยจัดกิจกรรม เมือ่ เขาลองนัง่ สมาธิดู เขาบอก
ว่า ประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ ยากจะอธิบาย เขารูส้ กึ    
ว่ามีพลังบางอย่างแผ่ขยายออกมาจากบริเวณ   
หน้าผาก (พระอาจารย์แนะน�ำว่าสบายตรงไหน      
ให้วางใจตรงนั้นไปก่อน) จนกระทั่งความรู้สึก     
แผ่ซา่ นครอบคลุมหลอมร่างกายให้หายไป ทุกสิง่
ทุกอย่างดูโล่งไปหมด และความรู้สึกนี้ค่อย ๆ
เคลื่อนลงสู่บริเวณกลางท้อง ท�ำให้รู้สึกสบาย
ผ่อนคลาย และหายเครียด

๙
หลั ง จากนี้ ที ม งานไปจั ด ปฏิ บั ติ ธ รรม    
สุดสัปดาห์ ๓ วัน ที่เมืองเคฟเวลาห์ในรัฐ     
นอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน สถานที่จัดปฏิบัติธรรม
ครั้งนี้ชื่อ World House                     
เนื่องจากช่วงที่จัดปฏิบัติธรรมเป็นช่วงที่
ตรงกับเทศกาลอีสเตอร์ ท�ำให้นกั ศึกษาหลายคน
ต้องกลับบ้าน มาร่วมกิจกรรมไม่ได้ ซานโตส
จึงต้องท�ำงานหนัก ทัง้ ท�ำโปสเตอร์ ติดต่อโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ แต่ก็มีผู้ลงทะเบียนมาเพียง ๑๖
คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในครัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบ
เรื่องค่าที่พักและอาหารเอง แต่นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย Rhein-Waal สามารถเบิกงบ
สวัสดิการจากมหาวิทยาลัยได้ ซึง่ ถือว่าซานโตส
ไม่ธรรมดาเลยที่สามารถดึงมหาวิทยาลัยให้มา
ร่วมด้วยช่วยกันได้
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World House สถานที่ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ ๓ วัน ในครั้งนี้

ในรอบนี้ ผูเ้ ข้าร่วมปฏิบตั ธิ รรมต่างบอกว่า
ไม่เคยคิดว่าสมาธิจะเป็นเรื่องง่าย และไม่เคย
นั่ ง สมาธิ ม ากขนาดนี้ ม าก่ อ น นอกจากนี้ ยั ง     
ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผลการปฏิบตั ธิ รรมดีขนาด
นี้ ยิ่งนั่งก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อย ๆ บางคนบอกว่า เมื่อ
สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ก็รู้สึกเหมือนลมหายใจ
ช้าลง หัวใจก็เต้นช้าลง บางคนบอกว่าเหมือน
ฝันไป เห็นภาพนิมิตค่อนข้างชัด บางครั้งมี
ความสุขมาก ไม่อยากจะลืมตาเลย แต่ทท่ี มี งาน
สังเกตเห็นก็คอื หลายคนดูยมิ้ ง่ายและมีความสุข
มากขึน้
นอกจากสมาธิ สิง่ ทีท่ กุ คนสนใจมากก็คอื
หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเมื่ออธิบายควบคู่กับ
สมาธิ และหลักในการสร้างนิสยั ดี ๆ ผ่านบทฝึก
๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย และความดีสากลของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวแล้ว หลายคน
ถึ ง กั บ พู ด ว่ า สิ่ ง นี้ เ หมื อ นจะเป็ น กุ ญ แจที่ ไ ข  
ความลี้ลับแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
เลยทีเดียว

๑๐
ตราบจนถึงวันนี้ หลายคนก็คงยังไม่ทราบ
ว่า พระเดชพระคุณหลวงปูเ่ ล็งเห็นอะไรเกีย่ วกับ
คนเยอรมันหรือประเทศเยอรมนี แต่ที่แน่ ๆ
ปัจจุบันเยอรมนีมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ท่ีสุดใน
ยุโรป มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพล
มากทีส่ ดุ ในโลก ๔ ปีซอ้ น (จากนิตยสาร Forbes)
และที่ ส� ำ คั ญ คนเยอรมั น มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ
อย่างหนึ่งที่ห่างไกลจากค�ำว่า “ไอ้ขี้ไต้” (ค�ำที่
หลวงปู่ใช้เรียกคนที่ไม่มีความตั้งใจจริงและ
ไม่มีความสม�่ำเสมอในการปฏิบัติธรรม) เพราะ
คนเยอรมันเป็นคนท�ำอะไรท�ำจริง และมีระบบ
ระเบียบในชีวิตมาก หากสนใจการปฏิบัติธรรม
ก็จะท�ำจริงและสม�ำ่ เสมอ ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์
พีซเรฟโวลูชันที่มีสมาชิกชาวเยอรมันมากขึ้น
เรือ่ ย ๆ ซึง่ เป็นสัญญาณทีด่ วี า่ อีกไม่นานแสงแห่ง
ธรรมจะส่องสว่างกลางใจชาวดอยช์ (Deutsch)
อย่างแน่นอน..
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“สิ่งที่จะต้องเรียนรู้นั้น นอกเหนือจากวิชาชีพแล้ว ควรจะมีวิชชาของชีวิตด้วย
วิชาชีพทำ�ให้เรามีชีวิตอยู่ได้ แต่วิชชาชีวิตทำ�ให้ชีวิตที่เรามีอยู่นั้น
เกิดคุณค่าอันสูงส่ง มีสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวเราและชาวโลก”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือ ดีที่หนึ่ง

ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐-๒๖๗๓-๒๓๖๐, www.cha-thai.com
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

แม้อยากตักบาตรพระ
แต่ใช่ว่าจะท�ำได้เสมอ
ครั้งหนึ่ง เมื่อท้าวสักกะทอดพระเนตร
เห็นเทวดาบริวารที่เคยท�ำบุญไว้ในพระพุทธศาสนามีแสงสว่างมากกว่า พระองค์จึงทรง
ขวนขวายที่จะสร้างกุศลในพระพุทธศาสนา
ด้ ว ยการเสด็ จ มาสู ่ โ ลกมนุ ษ ย์ เ พื่ อ ตั ก บาตร   
พระมหากัสสปะที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติ
ทัง้ นีเ้ พราะ “สวรรค์” แม้เป็นดินแดนทีส่ วยงาม
และเปี่ยมสุข แต่ก็ไม่ใช่สถานที่ที่มีเนื้อนาบุญ
ให้สร้างบุญได้เหมือนในโลกของเรา
อย่างไรก็ตาม ใช่วา่ เนือ้ นาบุญอันเลิศ คือ
พระภิกษุในพระพุทธศาสนา จะมีอยู่ทุกหน  
ทุกแห่งในโลกใบนี้ บางคนอยากท�ำบุญกับพระ    
ก็ต้องเดินทางไกลถึงจะได้ท�ำ  ดังเช่น ชาว
มาเลเซีย ชาวสิงคโปร์ ชาวอินโดนีเซีย ฯลฯ ที่
พากันเดินทางมาตักบาตรในโครงการตักบาตร
พระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูปฯ ที่นครหาดใหญ่ทุกปี
ทุกวันนี้ เราโชคดีมากที่มีเนื้อนาบุญมา
ให้ตักบาตรทุกวัน จึงควรใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า  
ที่สุด เพราะเมื่อขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ แม้อยาก
ตักบาตรแค่ไหนก็คงไม่มพี ระมาเดินบิณฑบาต
เป็นเนื้อนาบุญให้เรา

นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปาง
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑๐,๐๐๐ รูป
8

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ ถนนดวงรัตน์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง เนื่องในวาระครบ ๑,๓๓๔ ปี จังหวัดล�ำปาง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัด
ภาคใต้ โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดล�ำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธานินทร์
สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีตักบาตรครั้งใหญ่ในจังหวัด
ล�ำปางนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๖ ตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
โดยด�ำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 71
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นายรังสรรค์ ตันเจริญ
ปลัดจังหวัดระนอง
ประธานฝ่ายฆราวาส
72 อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ตั(ตักกบาตรมิ
บาตรพระ
ตรภาพไทย-พม่า)

๑,๕๐๐ รูป
8

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรมิตรภาพไทย-พม่า ณ ถนนท่าเมือง   
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนทั้ง ๒ ประเทศ ต้อนรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน
๔ จังหวัดภาคใต้ พิธตี กั บาตรครัง้ นีม้ พี ระภิกษุไทยและพม่ากว่า ๑,๕๐๐ รูป ไปเป็นเนือ้ นาบุญ โดยมี
พระเทพสิทธิมงคล ทีป่ รึกษาเจ้าคณะจังหวัดระนอง และพระระณังคมุนวี งศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงาน
มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและพม่าจ�ำนวนมากร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 73
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น ภาพ : Pikaro Nice

“จับเวลาให้มาพบกัน
ณ จุดบรรจบแห่งความพอดี
ย้อนวันวาน
หยุดนิ่งวันนี้

เพื่อรองรับสิ่งท่ีดี
ในอนาคต

”

74 อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

คนที่ควรจับผิด
สุทสฺสํ
อตฺตโน
โทษคนอื่น
แต่โทษตนเอง

วชฺชมญฺเสํ
ปน ทุทฺทสํ
เห็นง่าย
เห็นยาก
(ขุ.ธ. ๒๕/๒๗)

คนเรามักมีนิสัยชอบจับผิดผู้อื่น
เห็นความผิดผู้อื่นเป็นเรื่องน่าจับจ้อง
เข้าใจว่ายิ่งจับผิดได้มาก ตนเองจะดูดีขึ้นมาก
ยิ่งจับผิดได้บ่อย ตนเองจะดูฉลาดหลักแหลม
อันที่จริงความผิดของเขา ไม่ใช่ความดีของเรา
ความผิดของเขากับความดีของเรามันคนละส่วนกัน
ผู้ฉลาดจึงพยายามจับผิดตนเอง
มองข้อบกพร่องตนเองด้วยใจเป็นกลาง
แม้เป็นสิ่งที่ทำ� ได้ยากกว่า แต่ก็จะเกิดประโยชน์แก่ตนได้มากกว่า
การน�ำข้อบกพร่องมาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตนเอง
ท�ำให้ตนเองมีพัฒนาการตลอด
ตนเองจึงดีขึ้น เพราะจับผิดตนเอง แก้ไขตนเอง
ไม่ใช่ดีขึ้นเพราะไปจับผิดใคร ใส่ร้ายใคร
คนที่ควรจับผิดมากที่สุดก็คือ ตัวของเรานั่นเอง..
76 อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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“สิ่งใดที่ท�ำได้ยาก แต่เราท�ำได้
นั่นคือ ความปีติและภาคภูมิใจทุกครั้ง
ในยามที่เราระลึกนึกถึง”
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

ศีลข้อ ๒
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ศีสภาพเศรษฐกิ
ลข้อจ-นิส๒ัยชาวโลก(ตอนที๑๐, ่ ๑)
อานุภาพการรักษาศีล, หัวใจเศรษฐี

บรรยายโดย พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
แด่ พระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
วันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลาทรงไทย) วัดปากนํ้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ขออนุโมทนาบุญกับท่านวิทยากรทุกรูปที่ต้ังใจจะน�ำศีล ๕ ไปปลูกฝังให้มั่นคงทุกหมู่บ้าน
ทั่วประเทศไทย ขอให้ได้บุญเยอะ ๆ นะครับ เรื่องที่รับอาราธนามาบรรยายวันนี้ก็คือ เรื่องศีล
ข้อ ๒ แต่ถ้าจะพูดเฉพาะศีลข้อ ๒ บางทีเรื่องต่อเนื่องระหว่างศีลข้อ ๒ กับศีลข้ออื่นจะตกหายไป
ไม่เพียงพอกับการเตรียมตัวเปิดประเทศเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกัน ก็จ�ำเป็นต้องกล่าวพาดพิง
ไปถึงศีลข้ออื่นด้วย
สภาพเศรษฐกิจ-นิสัยชาวโลก ๑๐

ศีลข้อ ๒ การไม่ลักทรัพย์ เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ จึงขอโอกาสให้ภาพรวมสภาพเศรษฐกิจนิ สั ย ชาวโลก ๑๐ ซึ่ ง ปรากฏในกามโภคี สู ต ร อั ง คุ ต ตรนิ ก าย ทสกนิ บ าต ในพระสู ต รนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งประเภทบุคคล โดยยึดหลักเศรษฐกิจกับจิตใจไว้เป็นกลุ่มตามวิธี
หาทรัพย์และเป็นประเภทตามการกิน-ใช้ การเลี้ยงดูตนและครอบครัว การแบ่งปันช่วยเหลือสังคม
การแบ่งปันท�ำบุญ และความมีปัญญา
จากหลักการดังกล่าวจึง แบ่งบุคคลออกได้เป็น ๓ กลุ่ม ๑๐ ประเภท ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ หาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม บุคคลกลุ่มนี้อาจหาทรัพย์ด้วยวิธีการทั้งผิดกฎหมาย
และผิดหลักศีลธรรม หรือถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรม ที่แน่ ๆ คือ ผิดศีลธรรม คือ ไม่ค�ำนึงถึง
ความเดือดร้อนของใคร ถ้าฆ่าได้เป็นฆ่า อาจฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ก็ตาม โกงได้เป็นโกง ปล้นได้
เป็นปล้น เป็นพวกมิจฉาอาชีวะ คนกลุ่มนี้แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ
78 อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ประเภทที่ ๑ การกิน-ใช้อดอยาก ไม่ปัน ไม่ท�ำบุญ ไม่มีปัญญาทางธรรม คนประเภทนี้
หาทรัพย์มาได้แล้ว ไม่วา่ จะด้วยการฆ่า (สัตว์-คน) ปล้น โกง เปิดบ่อน-ซ่อง ฯลฯ ก็ตามที เนือ่ งจาก
ได้ทรัพย์มาด้วยความล�ำบาก เพราะฉะนั้นจึงกินใช้ในครอบครัวอย่างอด ๆ อยาก ๆ เรื่องจะแบ่งปัน
ให้พวกพ้องและสังคมไม่ต้องพูดถึง จะท�ำบุญท�ำทานไหม ชาติหน้าค่อยคุยกับคนกลุ่มนี้ ปัญญาคิด
ออกจากกามก็ยิ่งไม่มี
ประเภทที่ ๒ การกิน-ใช้อิ่มหน�ำ ไม่ปัน ไม่ทำ� บุญ ไม่มีปัญญา คนประเภทนี้แม้ได้ทรัพย์
ด้วยความทุจริต ก็ใช้ทรัพย์บ�ำรุงตนและครอบครัวให้เป็นสุข แต่ที่จะคิดแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น
แบ่งท�ำบุญ แบ่งใช้ทรัพย์ฝึกตนให้มีปัญญาทางธรรมนั้น คนประเภทนี้ไม่คิดท�ำ
ประเภทที่ ๓ การกิน-ใช้อิ่มหน�ำ ให้ปัน ท�ำบุญ ไม่มีปัญญา คนประเภทนี้พัฒนาขึ้นมาอีก
คือ กินใช้เลี้ยงดูตนและครอบครัวอิ่มหน�ำส�ำราญ ให้ปันพวกพ้องและสังคม ท�ำบุญ แต่ว่ายังโกง
ยังคอร์รัปชั่น จะให้เลิกยังเสียดาย แต่ถ้าให้กําลังใจก็มีสิทธิ์พัฒนา
กลุ่มที่ ๒ หาทรัพย์โดยชอบ-ไม่ชอบธรรม บุคคลพวกนี้เป็นพวกอยากจะดี แต่แพ้ใจ
ตัวเอง ไม่อยากหาทรัพย์ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม แต่เมื่อมีโอกาสก็ท�ำ เป็นประเภทบุญปนบาป
ดีบ้างไม่ดีบ้าง ไม่ถึงกับร้ายกาจนัก คนกลุ่มนี้แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 79
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สภาพเศรษฐกิจ-นิสัยชาวโลก ๑๐
ตน - ครอบครัว สังคม
วิธี
บุญ
ประเภท
ปัญญาละกาม
หาทรัพย์
กิน-ใช้ อดอยาก ให้ปัน ไม่ปัน ทำ�บุญ ไม่ทำ�
๑
อดอยาก
ไม่ปัน
ไม่ทำ�
๑. ไม่ชอบ ๒ กิน-ใช้
ไม่ทำ�
ไม่ปัน
ธรรม
๓ กิน-ใช้
ทำ�บุญ
ให้ปัน
ไม่มี
๔
อดอยาก
ไม่ปัน
ไม่ทำ�
ปัญญา
๒. ชอบ- ๕ กิน-ใช้
ไม่
ท
ำ�
ไม่
ป
น
ั
ละกาม
ไม่ชอบธรรม
๖ กิน-ใช้
ทำ�บุญ
ให้ปัน
๗
อดอยาก
ไม่ปัน
ไม่ทำ�
๘ กิน-ใช้
ไม่ทำ�
ไม่ปัน
๓. ชอบธรรม ๙
ทำ�บุญ
กิน-ใช้
ให้ปัน
มีปัญญา
๑๐
ทำ�บุญ
กิน-ใช้อิ่ม
ให้ปัน
ประเภท ๓-๖-๙-๑๐ เป็นการสร้างเครือข่าย ที่มา : อัง. ทสก.๒๔/๙๑/๒๐๗-๒๑๒ (มจร.)

ประเภทที่ ๔ การกิน-ใช้อดอยาก ไม่ปัน ไม่ท�ำบุญ ไม่มีปัญญา ได้ทรัพย์แล้วไม่กินใช้
ให้อิ่มหน�ำ อยู่อย่างอด ๆ อยาก ๆ ไม่ปันช่วยเหลือพวกพ้อง ไม่ท�ำบุญ และไม่มีปัญญาทางธรรม
ประเภทที่ ๕ การกิน-ใช้อ่ิมหน�ำ ไม่ปัน ไม่ท�ำบุญ ไม่มีปัญญา ได้ทรัพย์แล้วกินใช้
บ�ำรุงตนและครอบครัว แต่ไม่แบ่งปันให้ใคร ไม่คิดท�ำบุญ และไม่มีปัญญาทางธรรม
ประเภทที่ ๖ การกิน-ใช้อิ่มหน�ำ ให้ปัน ท�ำบุญ ไม่มีปัญญา ได้ทรัพย์แล้วก็กินใช้
บ�ำรุงตนและครอบครัว แบ่งปันให้พวกพ้อง ท�ำบุญ แต่ยังไม่มีปัญญาออกจากกาม
กลุ ่ ม ที่ ๓ หาทรั พ ย์ โ ดยชอบธรรม บุ ค คลกลุ ่ ม นี้ ห าทรั พ ย์ โ ดยไม่ ย อมละเมิ ด ศี ล
ละเมิดธรรม ถึงจะถูกกฎหมาย แต่หากผิดศีล ผิดธรรม ไม่ยอมท�ำเป็นอันขาด ในกลุ่มนี้แบ่งได้
เป็น ๔ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๗ การกิน-ใช้อดอยาก ไม่ปัน ไม่ทำ� บุญ ไม่มีปัญญา แม้ได้ทรัพย์ด้วยสุจริต
แต่ก็กินใช้อย่างอด ๆ อยาก ๆ ทั้งไม่แบ่งปัน ไม่ท�ำบุญ จึงไม่มีปัญญา
ประเภทที่ ๘ การกิน-ใช้อิ่มหน�ำ ไม่ปัน ไม่ท�ำบุญ ไม่มีปัญญา พวกนี้ใช้ทรัพย์บ�ำรุงตน
และครอบครัว แต่ไม่แบ่งปันใคร ไม่ท�ำบุญ ปัญญาจึงไม่ค่อยมี
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ประเภทที่ ๙ การกิน-ใช้อิ่มหน�ำ ให้ปัน ท�ำบุญ ไม่มีปัญญา พวกนี้กิน-ใช้อิ่มหน�ำ แบ่งปัน
ช่วยเหลือสังคม ท�ำบุญ แต่ยังไม่คิดออกจากกาม
ประเภทที่ ๑๐ การกิน-ใช้อิ่มหน�ำ ให้ปัน ท�ำบุญ มีปัญญา เป็นกลุ่มพิเศษ คือ หาทรัพย์
โดยชอบธรรม แล้วใช้ทรัพย์กินอิ่มหน�ำส�ำราญ ให้ปันด้วย ท�ำบุญด้วย ทั้งยังมีปัญญาที่จะ
ออกจากกามด้วย บุคคลประเภทนี้เฉกเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือท่านมหาอุบาสิกาวิสาขา
เป็นต้น
อานุภาพการรักษาศีล
ท�ำไมพระจะต้องรู้เรื่องสภาพเศรษฐกิจ-นิสัยชาวโลก ๑๐ ก็เพราะพระจะต้องไปปลุกคน
เหล่านี้ให้รักษาศีล ๕ และกลุ่มคน ๑๐ ประเภทนี้ก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย รวมทั้งในสมัยของพวกเรา
ซึ่งเป็นยุคประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งไม่ว่าระดับหมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ประเทศชาติ
คนกลุ่มที่ ๑ ประเภทที่ ๓ คือ หาทรัพย์ไม่ชอบธรรม กินใช้สุขส�ำราญ แบ่งปันสังคม ท�ำบุญ
แต่ไม่มีปัญญา คนเหล่านี้จะมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาค่อนข้างมาก
คนกลุ่มที่ ๒ ประเภทที่ ๖ คือ หาทรัพย์ชอบ-ไม่ชอบธรรม กินใช้สุขส�ำราญ ช่วยเหลือสังคม
ท�ำบุญตามโอกาส แต่ไม่มีปัญญาคิดออกจากกาม คนกลุ่มนี้มีโอกาสได้รับเลือกตั้ง แต่น้อยลง
คนกลุ่มที่ ๓ ประเภทที่ ๗-๘-๙-๑๐ ยิ่งไม่ต้องพูดถึง โอกาสได้รับเลือกตั้งน้อยมาก

อานุภาพการรักษาศีลข้อ ๒ : ไม่ลักทรัพย์

ยกระดับเศรษฐกิจ-จิตใจ
l
l
l
l

ตนเอง
ครอบครัว
ชุมชน
สังคม

จิตใจไร้กังวล
ประชาชนร�่ำรวย
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จึงเป็นหน้าที่ของพระ ชาวพุทธ และหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องระดมความร่วมมือ ช่วยกัน
ปลูกฝังศีล ๕ ให้คนกลุ่มที่ ๑ ประเภทที่ ๓ รักษาศีลมากยิ่งขึ้น จะได้ยกระดับมาอยู่กลุ่มที่ ๒
ส่วนประเภท ๑ และ ๒ นั้นคงยากที่จะรักษาศีล พระคุณเจ้าทั้งหลายในขั้นต้นก็อย่าไปยุ่งกับ
พวกเขา ต้องรอไว้ก่อน เดี๋ยวความเดือดร้อนจะมาถึงท่านและวัดของท่าน ส่วนคนกลุ่มที่ ๒
ทัง้ ๓ ประเภท มีโอกาสรักษาศีล ๕ ได้ แต่ตอ้ งทุม่ เทเคีย่ วเข็ญ ยิง่ ได้คนกลุม่ ที่ ๓ ไม่วา่ ประเภทใด
โอกาสที่บุคคลเหล่านี้จะรักษาศีล ๕ มีมากขึ้น หากพระทั้งแผ่นดินลุกขึ้นมาช่วยกันปลูกฝัง
ศีล ๕ แก่ประชาชน คนกลุม่ ที่ ๓ ประเภทที่ ๘-๙ ถ้าพอมีสทิ ธิไ์ ด้รบั เลือกตัง้ บ้าง บ้านเมืองก็คงสงบสุข
ไม่น้อย เพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง พระทั้งแผ่นดินต้องลุกขึ้นมาช่วยกัน และ
ก็โชคดีที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ด�ำริให้มีโครงการนี้ขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเราซึ่งเป็นก�ำลัง
ของพระพุทธศาสนาจะได้ใช้เรี่ยวแรงสติปัญญาสร้างบุญบารมีกันได้เต็มที่ คือ มาช่วยกันยกระดับ
ทั้งเศรษฐกิจและจิตใจให้แก่คนไทยทั้งแผ่นดิน ด้วยการปลูกฝังให้รักษาศีล ๕ กันทั้งหมู่บ้าน
การรักษาศีลข้อ ๒ มีอานุภาพในการยกระดับเศรษฐกิจกับจิตใจ โดยยกที่ตัวของเขา
ก่อน แล้วก็มาที่ครอบครัว คือหัวหน้าครอบครัว จากนั้นให้เขายกระดับครอบครัวของเขา แล้วจึง
ช่วยกันยกระดับชุมชนของเขา สังคมและประเทศชาติจึงจะเต็มไปด้วยคนรักษาศีล ๕
พระคุณเจ้าควรชี้ให้ประชาชนเห็นอานุภาพการรักษาศีลข้อ ๒ ว่าท�ำให้ประชาชนรํ่ารวย
จิตใจไร้กังวล รักษาศีลแล้วท�ำมาหากินยิ่งรวย คนก็อยากรักษา แต่ถ้ารักษาศีลแล้วจนลง ใครๆ
ก็ไม่อยากรักษา

มาช่วยกันยกระดับทั้งเศรษฐกิจและจิตใจ
ให้แก่คนไทยทั้งแผ่นดิน ด้วยการปลูกฝัง
ให้รักษาศีล ๕ กันทั้งหมู่บ้าน

}

									
หัวใจเศรษฐี : ศีลข้อ ๒

}

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทีฆชาณุสูตร “หัวใจเศรษฐี” เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความเป็น
เศรษฐี คือ ตัง้ เนือ้ ตัง้ ตัวได้ เป็นเศรษฐี ร�ำ่ รวย มีสขุ ละโลกก็ไปสวรรค์ พระองค์ทรงให้หลักมา
๔ ข้อ คือ
			 อุ - อุฏฐานสัมปทา หาทรัพย์เป็น
			 อา - อารักขสัมปทา เก็บทรัพย์เป็น
			 ก - กัลยาณมิตตตา คบมิตรเป็น
			 ส - สมชีวิตา ใช้ทรัพย์เป็น
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หัวใจเศรษฐี

เศรษฐกิจ

ศ ศี จา ป -

อุ - อุฏฐานสัมปทา หาทรัพย์เป็น
อา - อารักขสัมปทา เก็บทรัพย์เป็น
ก - กัลยาณมิตตตา คบมิตรเป็น
ส - สมชีวิตา ใช้ทรัพย์เป็น

จิตใจ

สัทธาสัมปทา
สีลสัมปทา
จาคสัมปทา
ปัญญาสัมปทา

นั่นคือ ใครจะเป็นเศรษฐี มีสุข ไปสวรรค์ ได้ จะต้องรักษาศีลด้วย แล้วก็หาทรัพย์
เป็นด้วย คือ หาทรัพย์โดยไม่เสียศีล ประกอบแต่อาชีพสุจริต เมื่อหาทรัพย์เป็นแล้วก็ต้องเก็บ
ทรัพย์ให้เป็น ต้องเลือกคบคนเป็น สร้างคนดีเป็น สร้างเครือข่ายคนดีให้เป็น และใช้ทรัพย์ให้เป็น
การประพฤติปฏิบตั ดิ งั กล่าว เรียกย่อ ๆ ว่า อุ อา ก ส พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นประโยชน์
ในชาตินี้ คือ ตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นเศรษฐีได้ แล้วพระองค์ก็ประทานประโยชน์ในชาติหน้า คือ ให้มี
ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา จิตใจจะได้ผ่องใส ไร้กังวล ละโลกจะได้ไปสุคติ เพราะฉะนั้น
จะให้รักษาศีลได้บริบูรณ์ ก็ต้องสอนให้หาทรัพย์เป็น เก็บทรัพย์เป็น สร้างเครือข่ายคนดีเป็น และ
ใช้ทรัพย์เป็น เพื่อไม่ให้ยากจนและกลับไปหาทรัพย์แบบไม่ชอบธรรมตามความคุ้นเดิมอีก ซึ่ง
ท�ำให้รักษาศีลไว้ไม่ได้..
									
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๙

จรรยาข้อที่ ๑๗
“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

๑๗

ว่าด้วยการปลุกนายตามทุ่มโมงที่สั่งไว้
คนที่จะท�ำงานไม่ผิดพลาด
คือคนที่รู้จักวางแผนล่วงหน้า
และท�ำงานตรงต่อเวลาอยู่เสมอ
ท�ำให้มีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา
เพราะรู้ล่วงหน้าว่า วันไหน ที่ไหน เวลาใด
จะต้องท�ำอะไร จะต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
และต้องไปถึงที่หมายกี่โมงกี่ยาม
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๑๗. ว่าด้วยการปลุกนายตามทุ่มโมงที่สั่งไว้

		

นายท่านจะมีราชการฤๅธุระอันส�ำคัญ ไปแต่ดึกฤๅแต่เช้าก็ดี เมื่อท่านสั่งไว้ให้ปลุกเวลานั้น
เราก็ต้องผูกใจจดจ�ำคอยปลุกท่านตามสั่งอย่าเหลวไหล ถ้ามีเวลาน้อยอยู่ที่จะถึงก�ำหนดเราก็ไม่
ควรจะนอน หาหนังสือมาดูเสียให้เพลินอย่างหนึ่ง ฤๅเราชอบเล่นอะไรท�ำอะไรก็ทำ� ไปตามความ
ประสงค์ อย่าให้หลับลงไปได้จะเสียการ ฤๅว่าเวลายังมีมากพอจะนอนได้บ้างจึงควรนอน แต่ถึง
กระนัน้ ก็อย่าปล่อยใจให้เผลอ ควรทีจ่ ะไปสัง่ กับคนแก่ ๆ ทีเ่ ขาเคยตืน่ ดึก ตืน่ เช้าไว้ดว้ ย เพือ่ ใช้เขา
ปลุกเราอีกทีจึงจะดี ถ้าคนแก่นั้นเขามีนาฬิกา ฤๅรู้ทุ่มโมงถูกต้อง ก็พอวางใจได้ ถ้าแกเลื่อนหลง
ฤๅไม่แน่นอนในเวลาทุ่มโมงแล้ว ต้องให้แกปลุกเราเนิ่น ๆ ไว้จะได้ไม่พลาด แต่เราต้องปลุกท่าน
ตามค�ำสัง่ และเวลาทีย่ งั มีกอ่ นปลุกท่านนัน้ เราต้องตระเตรียมสิง่ ทีท่ า่ นจะต้องใช้ มีชงน�ำ้ ชากาแฟ
เป็นต้น ให้พร้อมไว้ ฤๅพาหนะรถเรืออะไรที่จะใช้นั้น ก็ให้พร้อมด้วย ฤๅอะไร ๆ อีกด้วยบ้าง ก็ให้
เรียนถามไว้เสียด้วย แล้วก็จัดเตรียมให้พร้อมตามสั่ง เมื่อกระท�ำเช่นนี้ได้ละดีนักแล

จะเห็นว่าผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นคนรอบคอบมาก คงท�ำงานมามาก จึงเก็บรายละเอียด
ได้ถึงขนาดนี้ เราเคยสอนลูกน้องได้อย่างนี้กันไหม ถ้าเคยสอนไว้ก็จะมีคนไว้ใช้สอยได้ดังใจ แต่ถ้า
ไม่เคยอบรมลูกน้องไว้เลย ถึงคราวจะไปโน่นไปนี่ ก็ไม่ได้ดังใจสักที เมื่อก่อนหลวงพ่อก็ตอบไม่ถูก
ว่าท�ำไม แต่พอมาเจอหนังสือจรรยาบ่าวเล่มนีจ้ งึ เข้าใจว่า ทีค่ นโน้นคนนีท้ ำ� อะไรให้เราไม่ได้อย่างใจ
เพราะไม่ได้ท�ำอย่างที่ควรจะเป็นนั่นเอง
เวลาจะไปไหนดึก ๆ ดื่น ๆ หรือว่ามีงานด่วน สิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการมาก นอกจากจะช่วยปลุก
ท่านตามเวลาแล้วก็คือ ต้องการความพร้อมของเราซึ่งเป็นผู้ติดตามนั่นเอง
สมมุติว่าจะต้องออกเดินทางตอนตีสอง ส�ำหรับหลวงพ่อกว่าจะท�ำงานประจ�ำวันเสร็จก็ดึก
ปกติจะสรงน�ำ้ เวลาเทีย่ งคืน ต่อจากนัน้ ก็สวดมนต์ทำ� วัตร เสร็จก็ราวเทีย่ งคืนสีส่ บิ ห้าหรือตีหนึง่ แล้ว
ถ้าจะนอนก็คงมีเวลาหลับเพียงชั่วโมงเดียว ป่วยการหลับ เพราะเวลาน้อยเหลือเกิน ก็อาจหยิบ
หนังสือมานัง่ อ่านหรือขีดเขียนรอเวลาไป ทีจ่ ริงแล้วการได้หลับสักชัว่ โมงสองชัว่ โมงอาจจ�ำเป็น เพราะ
เมือ่ ไปถึงทีแ่ ล้วต้องลงมือท�ำงานเลย แต่ถา้ ผูต้ ดิ ตามก็ไปนอนด้วย แล้วตัง้ นาฬิกาไว้กระชัน้ ชิดเกินไป
พอถึงเวลาจวนตีสอง ตืน่ ขึน้ มาด้วยอาการงัวเงียทัง้ คู่ เดีย๋ วก็หลงลืมอะไรกันบ้าง เสียงานจนได้
ผู้ติดตามหรือลูกน้องที่ดีต้องกระปรี้กระเปร่าอยู่ตลอดเวลา ต้องคอยตระเตรียมทุกอย่างไว้
ให้พร้อม เช่นว่าอาจจะตื่นขึ้นมาก่อนสัก ๒๐ นาที พออีก ๑๕ นาที จะถึงเวลาเดินทาง เจ้านาย
ตื่นขึ้นมาก็ให้ท่านรองท้องด้วยปาท่องโก๋ โอวัลตินหรือกาแฟ พาหนะที่ใช้ในการเดินทางควรเช็ก
ให้พร้อมอยูเ่ สมอ อย่างนีจ้ งึ จะดี บางครัง้ หลวงพ่อโชคดีได้เด็กเก่ง ๆ อย่างนีม้ าช่วยงาน เมือ่ จะเดินทาง
ไปที่หนึ่งเพื่อท�ำงานเรื่องนั้น ๆ ความที่ใจจดจ่ออยู่กับงานจึงเตรียมเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น ไม่ค่อย
ห่วงเรื่องส่วนตัว ท�ำให้หลงลืมไม่ได้เอายาไปฉันตามเวลาที่หมอสั่ง เด็กเขาจะเตรียมเอาไปให้เสร็จ
ไม่บกพร่อง ก็สบายไป
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บางครั้งเดินทางไปท�ำงานในที่แห่งหนึ่ง ซีึ่งอยู่ไม่ไกลจากอีกแห่งหนึ่ง สามารถแวะท�ำธุระได้
อีกอย่าง แต่ทีแรกไม่ได้คิด ไม่ได้เตรียมการมา ก็เลยท�ำไม่ได้ เสียเที่ยวไปเปล่า ๆ แต่บางครั้งได้
เด็กที่รู้ใจมาคอยดูแลว่า หลวงพ่อจะไปท�ำงานอะไร เขารู้ระยะทาง รู้ระยะเวลา และรู้ความจ�ำเป็น
มากน้อยทัง้ หมด แล้วก็เตรียมงานต่าง ๆ ไปให้เสร็จสรรพ เผือ่ แวะหรือเลยไปท�ำงานอืน่ ได้ด้วย ทั้ง
หยูกยา เครื่องอัดเทป วิดีโอ สไลด์ ฯลฯ บางทีหลวงพ่อเห็นเขาหอบพะรุงพะรังก็เอ็ดเอาเสียอีกว่า
จะเอาไปท�ำไมมากมาย เขาก็บอกว่า “เผื่อหลวงพ่อท�ำธุระตรงนี้เสร็จ อาจจะแวะไปตรงนั้นได้
เลยเตรียมมาให้ ถึงไม่ได้ใช้งานก็ไม่เป็นไร ไม่หนักหนาอะไร ผมหิ้วติดมือมาด้วย เผื่อจะได้ไม่
เสียเที่ยว” อย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน ท�ำให้เราคล่องตัวท�ำงานได้มาก ไม่ติดขัด ไอ้ชนิดที่สั่งหนึ่งได้แค่
จุดห้า จุดเจ็ด ละก็แย่หน่อย ก็ได้แต่ทนใช้งานกันไปอย่างนั้นเอง
การทีบ่ คุ คลจะได้บริวารอย่างนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งง่ายนัก แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเคยเจอปัญหา
มาแล้ว สมัยที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาไปได้สัก ๑๕-๒๐ ปี คราวหนึ่งทรงเดินทางไปกับ
พระภิกษุผตู้ ดิ ตามอุปฏั ฐากรูปหนึง่ ผ่านป่ามะม่วงร่มรืน่ น่าแวะพักผ่อน แต่พระองค์ทรงมีกจิ จะต้อง
เดินทางไปต่อ ทรงหยุดพักไม่ได้ พระภิกษุรูปที่ติดตามมาด้วยกราบทูลว่า “พระพุทธเจ้าข้า
ป่ามะม่วงนี้ร่มรื่นดี ข้าพระพุทธเจ้าขอพักอยู่ที่นี่แหละ เพื่อเจริญภาวนา” พระพุทธองค์ทรงค้านว่า
“อย่าเลย ไปกับเราก่อนเถิด เราจะไปเทศน์ที่หมู่บ้านข้างหน้า” พระภิกษุทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้าไม่
ไปด้วยหรอกพระเจ้าข้า จะหาป่าร่มรืน่ อย่างนีไ้ ด้ทไี่ หนอีก ข้าพระพุทธเจ้าขอนัง่ ท�ำภาวนาอยูท่ นี่ แี่ หละ”
แม้พระพุทธองค์จะทรงเอ่ยชวนอีกหลายครัง้ ก็ไม่ยอม กลับวางบาตรของพระองค์ลงกลางถนน
แล้วก็เข้าป่ามะม่วงไป พระพุทธองค์จึงต้องทรงถือบาตรไปเอง ตอนนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ
ประมาณ ๕๐-๕๕ พรรษา เมื่อจะเสด็จไปเทศน์ที่ไหนก็ทรงมีภารกิจหลายอย่าง เช่น ต้องประกาศ
ให้ชาวบ้านชาวเมืองรู้ว่าจะมีการเทศน์ที่ไหน เมื่อใด เรื่องอะไร และต้องน�ำของใช้ เช่น บาตร
ไปด้วย และยังต้องไปจัดอาสนะเอง ซึ่งนับว่าเป็นภาระยุ่งยากเกินไปส�ำหรับผู้สูงอายุเช่นพระองค์
ในที่สุดพระองค์จึงทรงเลือกพระอานนท์มาเป็นอุปัฏฐากคอยรับใช้ และเป็นเลขานุการส่วนพระองค์
ด้วย ถ้าเป็นในวงการทหารก็บอกว่าเป็นต�ำแหน่ง ทส. (ทหารคนสนิท) นัน่ เอง
เมือ่ พระอานนท์ได้เป็นพระอุปฏั ฐากประจ�ำก็ปฏิบตั ภิ ารกิจทีท่ รงมอบหมายได้อย่างยอดเยีย่ ม
จนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า จะหาพุทธอุปฏั ฐากทีม่ คี วามสามารถเกินกว่าพระอานนท์
นั้นไม่ได้แล้ว งานประกาศพระศาสนาของพระองค์จึงรุดหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น
กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงได้พระอานนท์มาเป็นเลขาฯ หรือเป็นอุปฏั ฐากส่วนพระองค์
ก็ทรงเจอเลขาฯ ประเภทไม่เป็นโล้เป็นพาย ท�ำให้พระองค์ต้องทรงล�ำบากล�ำบนเสียหลายครั้ง เช่น
คราวหนึง่ พระภิกษุรปู หนึง่ ขณะร่วมทางไปกับพระองค์ดี ๆ พอไปได้ครึง่ ทางกลับขอแยกไปทางอืน่
เสียนี่ ปล่อยให้ทรงถือบาตรไปเอง พระองค์ทรงห้ามถึง ๓ ครั้ง ก็ไม่เชื่อ แยกทางไปจนได้ แล้วก็
ไปโดนโจรทุบหัวเอา วิ่งเลือดโชกมาทีเดียว ร้องว่า “พระพุทธเจ้าข้า รอด้วย ๆ โจรมันทุบหัว
ข้าพระพุทธเจ้า เจ็บเหลือเกิน” พระพุทธองค์ตรัสว่า “เราบอกแล้วไงว่าอย่าไป” พระภิกษุนั้นกลับ
ตอบว่า “แล้วท�ำไมพระองค์ไม่บอกข้าพระพุทธเจ้าก่อนว่าไปแล้วจะโดนตีหัวแบบนี้”
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “ถ้าบอกเธออย่างนัน้ เธอก็จะคิดว่าเราหลอกลวงขูเ่ ธอ เพือ่
ว่าเธอจะได้ไปกับเรา เราออกปากห้ามเธอหลายครั้งก็ไม่ยอมเชื่อ จึงต้องปล่อยให้เป็นอย่างนี้”
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีบารมีมากขนาดนี้ กว่าจะได้อปุ ฏั ฐากทีร่ ใู้ จมารับใช้ยงั ยาก เพราะ
ฉะนัน้ ให้ตงั้ ใจศึกษาและปรับปรุงตัวให้ดี เผือ่ จะได้เป็นเลขาฯ พระพุทธเจ้าพระองค์หน้า ได้บญุ มาก
ทีเดียว
ยังมีแง่คดิ เกีย่ วกับการเลือกอุปฏั ฐากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึง่ น่าสนใจส�ำหรับผูท้ เี่ ป็นนาย
ที่ต้องการผู้รับใช้ใกล้ชิดรู้ใจสักคน จะได้ศึกษาไว้เป็นตัวอย่าง ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า
ต้องการอุปัฏฐาก ก็มีพระเถระผู้ใหญ่หลายท่านอาสา องค์แรกคือพระสารีบุตร แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับ ตรัสว่า “อย่าเลยสารีบุตร เธอมีความรู้ความสามารถมาก เธอไปทางทิศไหน
ประชาชนก็จะดีอกดีใจเหมือนอย่างได้เห็นเราไปเอง ถ้าเธอไปกับเราเสียแล้ว ประชาชนทีเ่ ขารอเธอ
หรือรอเราทางทิศอื่น ๆ ก็จะตั้งตาคอย ท�ำให้เสียประโยชน์ของงานพระศาสนา”
จากพระด�ำรัสนี้ ท�ำให้เราได้เห็นน�้ำพระทัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ทั้ง ๆ ที่พระสาวก
มือดีที่สุด ทรงปัญญาเป็นเลิศ อาสาขอเป็นเลขาฯ ส่วนพระองค์ แต่พระองค์กลับไม่ทรงยอมรับ
ด้วยเกรงว่าประชาชนทั้งหลายจะเสียประโยชน์ไป ส่วนพระองค์เองจะทรงเหนื่อยยากอย่างไรก็ไม่
เป็นไร ครัน้ เมือ่ ไม่ทรงรับพระสารีบตุ รแล้ว พระโมคคัลลานะจึงอาสาขอเป็นอุปฏั ฐากเอง แต่พระองค์
ก็ทรงห้ามเอาไว้อกี ด้วยเหตุผลเดียวกันนัน้ พระอรหันต์ผใู้ หญ่ทงั้ หลายพากันอาสา เหตุการณ์กเ็ ป็น
เช่นเดียวกัน จนกระทั่งเหลือพระอานนท์เพียงรูปเดียว ท่านนั่งเฉยอยู่ไม่ได้อาสาแต่ประการใด
เหตุที่ทา่ นไม่อาสาเพราะมีเหตุผลอยู่ในใจ ๓ ประการ คือ
ประการแรก ท่านคิดว่าท่านเองก็ยงั ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ยังไม่หมดกิเลส เป็นแค่พระโสดาบัน
ประการทีส่ อง ท่านมีอาวุโสน้อย ขนาดพระผูใ้ หญ่ทงั้ หลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ทรงรับไว้
เป็นอุปัฏฐาก ถึงอาสาไปพระองค์อาจไม่ทรงรับก็ได้
ประการที่สาม ถ้าพระพุทธองค์ทรงต้องการจะให้ท่านเป็นอุปัฏฐากก็คงมีรับสั่งเอง และใน
ที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเจาะจงชี้มาที่พระอานนท์ ทรงบอกให้มาเป็นอุปัฏฐาก
แสดงว่าการจะเลือกเอาผู้ใดมาเป็นอุปัฏฐากหรือเป็นเลขานุการส่วนตัวนี้ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
บุคคลที่ทรงคุณธรรมอันเลิศไปเสียทั้งหมด แต่ขอเพียงเป็นผู้ที่รู้ใจนายดี และที่ส�ำคัญจะต้องไม่มี
ข้อบกพร่อง และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาต่าง ๆ แก่เจ้านายได้ อย่างเช่นพระอานนท์นั้น
ขนาดพระพุทธองค์ทรงชี้ตัวเรียกให้มาเป็นอุปัฏฐาก ท่านยังไม่รับทันที ขอตั้งเงื่อนไขก่อน เงื่อนไข
ทีข่ อไว้นนั้ เพือ่ ป้องกันค�ำครหาว่ารับเป็นอุปฏั ฐากเพราะเห็นแก่ความสะดวกสบาย และเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ใครต�ำหนิพระพุทธเจ้าได้ว่าทรงล�ำเอียงเพราะรัก เพราะเป็นคนโปรด ท่านขอไว้หลายข้อ เช่น
ไม่ให้ประทานของดี ๆ เสมอของพระพุทธเจ้า ไม่ให้พักในที่เดียวกัน มีหลายข้อล้วนแต่ไม่ใช่เพือ่
ประโยชน์ของท่าน แต่เพือ่ ประโยชน์ของพระพุทธองค์และของพระศาสนาทัง้ นัน้
มีโอกาสหลวงพ่อจะเอาเรือ่ งพระอานนท์ทำ� หน้าทีเ่ ลขาฯ มาเล่าให้ฟงั จะได้รวู้ า่ เลขาฯ ดี ๆ นัน้
เขาคิดกันอย่างไร ตอนนีศ้ กึ ษาจากทีท่ า่ นผูเ้ ขียนหนังสือ “จรรยาบ่าว” ให้ไว้ไปก่อนก็แล้วกันนะ..
		
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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หลวงพ่อตอบปัญหา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

คน
ในโลกนี้มีหลากหลายความเชื่อ บางครั้งก็มี
ความเห็นไม่ลงรอยกัน แต่...เหตุใดชาวพุทธแม้มี

หลายนิกาย ก็ยงั อยูร่ ว่ มกันได้โดยไม่กระทบกระทัง่ กัน?

ANSWER

คำ�ตอบ

QA

ศาสนิกต่างศาสนาท่านหนึ่งได้พบกับหลวงพ่อ ได้สนทนากัน เขาเอ่ยความในใจขึ้นมาว่า
ทุกคนในโลกต่างก็อยากเห็นชาวโลกเป็นสุขด้วยกันทัง้ นัน้ แต่ในข้อปฏิบตั ติ า่ ง ๆ หรือวิธตี ดั สินใจ  
ต่าง ๆ โดยรายละเอียดมักจะมีข้อขัดแย้งกันอยู่เป็นประจ�ำ  แม้แต่ในศาสนาเดียวกันก็ยังไม่วาย   
มีข้อขัดแย้งกัน
เขารู้อีกว่า ในพระพุทธศาสนาของเราก็มีหลายนิกายเหมือนกัน แต่ทว่าในพระพุทธศาสนา
แม้มีหลายนิกายก็ไม่ได้ทะเลาะกัน ไม่ถึงกับยกพวกมาลุยกันหรืออะไรอย่างนั้น ตรงนี้เขาเห็นแล้ว
ก็ชื่นชม แล้วก็เลยถามมา ซึ่งเป็นค�ำถามที่หลวงพ่อประทับใจว่าเขาเข้าใจถาม มีประโยชน์ แล้ว
ค�ำตอบก็น่าจะได้รู้ทั่วกันทั้งชาวพุทธและชาวโลก
เขาถามว่าชาวพุทธแม้ต่างนิกาย ท�ำไมจึงไม่มีการกระทบกระทั่งกัน เห็นมาร่วมกันท�ำบุญ
หลวงจีนก็นงุ่ ห่มแบบหลวงจีน หลวงเกาหลีคล้ายหลวงจีน แต่กม็ สี ว่ นทีแ่ ตกต่างอยูบ่ า้ ง หลวงลามะ
จากทิเบตก็อีกอย่างหนึ่ง
ในความแตกต่างอย่างนี้ มีวิธีที่จะท�ำความเข้าใจและก่อให้เกิดความสมัครสมานกันขึ้นมา
ได้อย่างไร ที่เขาถามอย่างนี้ก็เพื่อว่า เมื่อรู้แล้วจะได้ใช้หลักเดียวกันนี้ในกลุ่มศาสนาเดียวกันกับ
ของเขา เพราะเขาก็ไม่อยากเห็นผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกันกับเขาขัดแย้งกัน แล้วก็อยากจะเห็นทั้ง
ศาสนาทีเ่ ขานับถือกับศาสนาพุทธของเราอยูร่ ว่ มกันด้วยดี แต่จะมีวธิ จี ดั การอย่างไรในส่วนทีไ่ ม่ตรงกัน
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ซึ่งหลวงพ่อให้ข้อคิดกับเขาไปตั้งแต่เริ่มต้นว่า
๑) คนเหมือนกัน เกิดเป็นคนต่างก็มีคุณค่า
คนเราไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหน เป็นชนชาติเผ่าพันธุ์อะไรก็ช่างเถิด เขาก็เป็นคน เราก็    
เป็นคน แล้วก็มีองค์ประกอบเหมือน ๆ กัน คือ
• มีกายที่ประกอบด้วยเลือดด้วยเนื้อเหมือนกัน
• มีใจใส ๆ ด้วยกันทัง้ นัน้ ถ้าใจไม่ใส แล้วไม่ได้สร้างบุญมามากพอ ไม่ได้เกิดเป็นคนหรอก
ในโลกนีถ้ า้ เราเทียบกันระหว่างจ�ำนวนมนุษย์กบั สัตว์ทงั้ หลาย เมือ่ เทียบกันแล้วจ�ำนวนมนุษย์
น้อยกว่าสัตว์ตั้งเยอะ อย่าว่าแต่เอามาเทียบกันทั้งโลกเลย เอาแค่เทียบที่บ้านตัวเอง จ�ำนวนคน   
ในบ้านต่อให้ครอบครัวใหญ่ก็มีไม่กี่สิบคน แต่เมื่อนับจ�ำนวนสัตว์ในบ้านดู บางคนอาจจะบอกว่า
ที่บ้านไม่เลี้ยงสุนัข ไม่เลี้ยงแมว แล้วคุณเคยนับมดไหมว่าทั้งบ้านมีสักกี่ตัว จิ้งจกกี่ตัว ตุ๊กแกกี่ตัว
ยุงกี่ตัว แมลงต่างๆ กี่ตัว ถ้าอย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าระหว่างมนุษย์กับสัตว์เทียบสัดส่วนกันไม่ได้เลย
ไม่ว่าบ้านไหนสัตว์ก็มากกว่าคน ไม่ว่าในประเทศไหน ๆ สัตว์ก็ต้องมากกว่าคน หรือแม้กระทั่ง
ในโลกทั้งโลกนี้ สัตว์ก็มีมากกว่ามนุษย์ชนิดเทียบกันไม่ได้เลย
ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ เมื่อเกิดมาแล้วอย่างไหนจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเอง สร้าง     
คุณประโยชน์ให้กับโลกได้มากกว่ากัน ใครที่มีใจเป็นกลางก็ต้องมองเห็นว่า ถึงอย่างไรมนุษย์       
ก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเอง ให้กับชาวโลก ให้กับโลกใบนี้ได้มากกว่าสัตว์เป็นแน่แท้
ถามว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์กบั การเกิดเป็นสัตว์ อย่างไหนจะโชคดีกว่ากัน? ถึงอย่างไรมนุษย์
ก็โชคดีกว่าสัตว์อย่างแน่นอน
การที่จะเกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นสัตว์ ขึ้นอยู่กับอะไร? ในศาสนาอื่นเขาบอกว่า ศาสดา      
ของเขาสอนว่าใครจะเกิดมาเป็นมนุษย์ ใครจะเกิดมาเป็นสัตว์ ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของ               
ผูส้ ร้างโลกที่เขานับถือ
ในพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า ทั้งคนและสัตว์มีส่วนที่เหมือนกัน
คือล้วนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน คนพูดภาษาสัตว์ไม่ได้ สัตว์ก็พูดภาษาคนไม่ได้ แต่ดูได้จาก
ลักษณะท่าทางของเขาก็รู้ว่า รักสุขแล้วเกลียดทุกข์เหมือนกัน
ในพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาทรงเป็นผู้ค้นพบความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลาย ในการ
ค้นพบนั้น ทรงค้นพบจากการท�ำสมาธิ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงฝึกพระองค์อย่างนี้ ทรง
ท�ำสมาธิเพือ่ ท�ำให้ใจใส ๆ ส่วนระยะเวลาทีฝ่ กึ ก็ไม่ใช่แค่เป็นวัน ไม่ใช่แค่เป็นเดือน แต่ทรงฝึกสมาธิ
อย่างต่อเนื่องมานับภพนับชาติไม่ถ้วน แม้ในชาติสุดท้ายก็ทรงฝึกนานหลายปี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างโดยอาศัยการท�ำสมาธิให้ใจใส ๆ
พอใสแล้วใจจะสว่าง สว่างแล้วก็จะเห็นความจริง พระพุทธองค์ทรงพบว่า คนทุกคนนั้น ถึงคราว
ละโลกไปก็ยังมีชีวิตหลังความตาย ไม่ได้ตายแล้วสูญ ถ้าตั้งใจท�ำความดี ความดีที่ท�ำไว้ก็จะส่งผล
ให้เปลี่ยนตัวเองจากคนไปเป็นเทวดา นางฟ้า ไปอยู่ในภพภูมิใหม่ที่เป็นสุข ที่เรียกว่า สวรรค์ คนที่
ท�ำไม่ดี ตายแล้วก็ไม่สูญ แต่ว่าผลของความเลวจะส่งเขาไปอยู่ในภพภูมิที่เดือดร้อน ไปอยู่แล้ว
เป็นทุกข์ เรียกว่า นรก
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บางคนถึงจะเป็นคนเลว แต่กย็ งั ไม่เลวสุด ๆ ผลของความเลวส่งให้ไปเกิดแค่เป็นสัตว์เท่านัน้
แทนทีจ่ ะไปถึงนรก ถ้าไม่เลวเกินไปจนกระทัง่ ไปเป็นสัตว์นรก ก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างทีพ่ วกเรา
เห็น เช่น มด ปลวก เป็นต้น
๒) เกิดเป็นคนย่อมต้องการโอกาสกลับเนื้อกลับตัว
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบอีกว่า หลังจากทีร่ บั โทษไปแล้ว พวกทีไ่ ปตกนรกและรับโทษ
พอสมควรแล้ว ก็มีโอกาสกลับมาแก้ตัวอีก ในระหว่างที่เกิดเป็นสัตว์ ถ้าระมัดระวังตัวดี ไม่ใช่สัตว์
เกเร ความไม่ดีก็ค่อย ๆ คลายตัวไป พวกนี้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นคนอีก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพบว่า คนสามารถไปเกิดเป็นสัตว์ และสัตว์ก็สามารถกลับมาเกิด
เป็นคนได้ การเกิดเป็นคนท�ำให้มีโอกาสกลับมาแก้ตัวใหม่ ถ้ากลับเนื้อกลับตัวได้ ก็จะมีความสุข
มากยิง่ ขึน้ ไม่ตอ้ งกลับไปเกิดเป็นสัตว์อกี แต่การกลับเนือ้ กลับตัวได้นนั้ ไม่ใช่วา่ คนโน้นคนนีไ้ ปเสกให้
แต่เขาต้องปรับปรุงตัวเอง
การด�ำเนินชีวิตในวิถีชาวพุทธจึงมีค�ำว่า “ท�ำดีต้องได้ดี ท�ำชั่วต้องได้ชั่ว” ดังนั้นผลของ    
กรรมดีก็คือ เวลาท�ำดีก็ต้องได้รางวัลกันบ้าง ส่วนผลของกรรมชั่วก็คือ เวลาท�ำชั่วก็ต้องลงโทษ  
กันบ้าง แต่เมื่อพ้นโทษแล้วก็ให้โอกาสกลับตัวใหม่ เพราะทุกชีวิตในโลกนี้ต่างยังตกอยู่ภายใต้     
กฎแห่งกรรม คือกฎแห่งการรับผลการกระท�ำที่คน ๆ นั้นได้ทำ� ไว้นั่นเอง
๓) ให้เวลาแต่ละคนแก้ไขตัวเอง
พระพุทธศาสนาสอนให้มุ่งมั่นท�ำความดีเรื่อยไป ส่วนที่เป็นความดีก็ท�ำไปมาก ๆ ส่วนที่   
ยังไม่ดีก็ปล่อยเวลาให้เขาได้มีเวลาแก้ไขตัวเอง เพราะคิดอย่างนี้ชาวพุทธแม้ต่างนิกายก็ไม่    
ทะเลาะกัน เพียงแต่ว่าความเชื่อยังไม่ตรงกัน ต่างคนก็ไปฝึกสมาธิให้ใจใส ๆ พอใจใสแล้ว เดี๋ยวก็
เห็นความจริงตรงกัน
๔) ใจใส ๆ จากสมาธิทำ� ให้เห็นความจริงตรงกัน
ความทีค่ นในโลกนีต้ า่ งก็เป็นคนเหมือนกัน ท�ำให้แม้ตา่ งศาสนากันก็นงั่ สมาธิดว้ ยกันได้ เมือ่
นั่งสมาธิให้ใจใส ๆ แล้ว เดี๋ยวก็ต้องเห็นตรงกัน ธรรมชาติของใจที่สะอาดบริสุทธิ์จะปรับเข้าหากัน
ได้เองโดยธรรมชาติ เหมือนน�้ำบริสุทธิ์ที่ไม่ว่าจะอยู่บนยอดเขา บนท้องฟ้า ในแม่นำ 
�้ เมื่อน�ำมารวมกัน
ก็ย่อมมีความเข้ากันได้ สิ่งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า แม้ต่างศาสนา เราก็เป็นเพื่อนร่วมโลก เป็น
เพือ่ นนัง่ สมาธิรว่ มกันได้ ขอเพียงต่างคนต่างท�ำความดีให้มาก ๆ ส่วนข้อบกพร่องต่าง ๆ ปล่อยให้
ต่างคนได้แก้ไขตัวเอง แล้วนั่งสมาธิกันไปทุกวัน พอนั่งสมาธิใจใสก็จะอยากปรับตัวปรับใจเข้าหา
กันเอง เห็นตรงกันเอง
ดังนั้น ถ้าอยากจะให้ชาวโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่ขัดแย้งกัน ไม่เบียดเบียนกัน
ก็ช่วยกันชวนชาวโลกทั้งหมดมาเป็นเพื่อนนั่งสมาธิกัน..
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ.
(หลวงพ่อธัมมชโย)

“เมื่อสมาธิเกิด ปัญญาก็ตามมา ท�ำให้เข้าใจชีวิตทุกด้าน
ใช่ด้า่คนใดด้
มใดมุคมวรค่
หนึ่งาแก่หรืกอารระลึ
มองต่กางมุ
บุไม่คคลที
วรบูชาานหนึ
คือบุ่ง คเหมื
คลทีอ่มนมองมุ
ีคุณความดี
นึกมถึ”ง
พระเทพญาณมหามุ
และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิ
บัติตาม ได้แก่ ผ้นูมี ีศีล สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา
(หลวงพ่อธัมมชโย)
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

กฐิน ผ้าป่า และอานิสงส์
กฐินและผ้าป่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
“ผ้าป่า” เราใช้อีกค�ำหนึ่งว่า “ผ้าบังสุกุล” เป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของ คือเป็นธรรมเนียมของสงฆ์
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลว่า ผ้าที่พระใช้ท�ำเป็นจีวรเอามาจากผ้าคลุกฝุ่น บางครั้งเป็นผ้าห่อศพก็มี ผ้าที่
ไม่ใช้แล้วก็มี พูดง่าย ๆ คือเป็นผ้าทีเ่ จ้าของเขาทิง้ แล้ว สละแล้ว พระภิกษุกไ็ ปเอาผ้านัน้ มาซักและ        
มาย้อมด้วยสีจากแก่นไม้ เช่น แก่นขนุน เป็นต้น เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาท�ำเป็นจีวร เวลาพระ
ภิกษุไปชักผ้าป่าจะใช้คำ� ว่า “อิทัง วัตถัง อัสสามิกัง ปังสุกุละจีวะรัง มัยหัง ปาปุณาติ ผ้าบังสุกุล
จีวรอันไม่มีเจ้าของนี้ จงส�ำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในกาลบัดนี้”
ปกติแต่เดิมจริง ๆ ผ้าป่าเป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของเลย แต่ตอนหลังเป็นผ้ามีเจ้าของที่เขาเอามา
พาดไว้ ซึ่งเจ้าของเขาก็กล่าวค�ำถวายแล้วว่า ขอถวายแด่คณะสงฆ์ แล้วเอาไปพาดไว้ ซึ่งต่างจาก
เวลาถวายของอย่างอื่นที่ใช้วิธีประเคน แต่ผ้าป่าใช้วิธีพาด บางครั้งก็พาดที่ราวไม้ไผ่บ้าง พาดอยู่
บนพานบ้าง แล้วพระภิกษุก็มาจับผ้า และกล่าวว่า “อิทัง วัตถัง สัสสามิกัง ปังสุกุละจีวะรัง
มัยหัง ปาปุณาติ ผ้าบังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้ จงส�ำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในกาลบัดนี้” แล้ว
ท่านก็ชักผ้าขึ้นมาพาดไว้ที่แขน เป็นการรักษาธรรมเนียมเดิม คือยังมีการชักผ้า ฉะนั้นการถวาย
ผ้าป่าจึงถวายได้ทั้งปี ไม่จำ� กัดเรื่องเวลา และถวายพระภิกษุรูปเดียวก็ได้ ถวายเมื่อไรก็ได้ นั่นคือ
ผ้าป่า
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แต่ถ้าเป็นกฐินไม่ใช่แบบนี้ การถวายผ้ากฐินเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้
ถวายแก่พระภิกษุในวัดที่มีพระจ�ำพรรษาครบ ๕ รูป ตลอดพรรษา ๓ เดือน และถวายได้ภายใน
เวลา ๑ เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา คือ ตั้งแต่วันแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ 
เดือน ๑๒ คือวันลอยกระทงนั่นเอง หมายความว่า พระภิกษุสามารถรับผ้ากฐินได้เฉพาะในเวลา
หนึ่งเดือนนี้เท่านั้น ไม่สามารถรับทั้งปี การทอดกฐินจึงถือว่าเป็นกาลทาน คือเป็นทานที่จ�ำกัดด้วย
เงือ่ นไขของเวลา ไม่ได้ทำ� ได้ตลอดเวลา แล้วยังท�ำได้เฉพาะกับพระภิกษุในวัดทีม่ พี ระอยูจ่ ำ� พรรษา
ตลอดพรรษา และครบ ๕ รูป ถ้าวัดไหนมีพระ ๓-๔ รูป ก็รับกฐินไม่ได้ แต่ถ้าเป็นการทอดผ้าป่า
สามารถท�ำได้ นอกจากนี้วัดหนึ่งยังรับกฐินได้แค่ปีละครั้งเดียวเท่านั้น แต่ผ้าป่าจะทอดกี่ครั้งก็ได้

กฐินและผ้าป่ามีพิธีกรรมและสิ่งของที่ถวายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
ในแต่ละยุคสมัย?
ในแง่หลักการส�ำคัญก็ต้องคงเดิมเอาไว้ แต่รูปแบบพิธีการหรือข้าวของที่ถวายอาจจะ        
แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นบ้าง แต่หลักการของผ้าป่าเป็นอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
ส่วนรูปแบบของกฐินนัน้ จะไม่ประเคนหรือประเคนก็ได้ แต่ตอ้ งไปวางไว้ทหี่ น้าคณะสงฆ์ เสร็จ
แล้วคณะสงฆ์ต้องมีการอปโลกน์กฐิน คือตั้งพัดแล้วตัวแทนสงฆ์ ๑ รูป จะกล่าวว่า
“ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ เป็นของบริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจาก
ท้องนภากาศ แล้วตกลงในท่ามกลางสงฆ์ มิได้เฉพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แต่มี
พระบรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้มอบแก่ภิกษุผู้มีจีวรเก่า หรือเป็นผู้มีความสามารถ อาจจะกระท�ำ
กฐินัตถารกิจให้ถูกต้องตามวินัยบรมพุทธานุญาตได้ บัดนี้สงฆ์เห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใด ขอจง
พร้อมใจมอบแก่ภิกษุรูปนั้น เทอญ”
นี่คือการอปโลกน์กฐิน เสร็จแล้วก็จะมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่ง อาจจะเป็นรูปเดียวกันหรือคนละ
รูปก็แล้วแต่ ตั้งพัดในท่ามกลางสงฆ์แล้วกล่าวว่า
“ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ ข้าพเจ้าเห็นสมควรแก่... (กล่าวชื่อและฉายา
ของพระภิกษุรูปนี้) ผู้มีความสามารถ อาจจะกระท�ำกฐินัตถารกิจให้ถูกต้องตามวินัยบรมพุทธานุญาตได้ ถ้าภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร จงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์” จากนั้นก็หยุดนิ่ง      
นิดหนึ่งเพื่อดูว่าจะมีใครท้วงหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็กล่าวต่อไปว่า “หากเห็นสมควรแล้ว ขอจงให้
สัททสัญญา สาธุการขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน” แล้วพระทั้งหมดก็สาธุ เป็นอันว่าเห็นชอบตามที่      
พระภิกษุผตู้ งั้ ญัตติเสนอให้มอบผ้ากฐินนีแ้ ก่พระรูปนี้ แต่ถา้ มีสงฆ์รปู ใดคัดค้านไม่เห็นด้วยแม้เพียง
รูปเดียวก็ไม่ได้ มติต้องเป็นเอกฉันท์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่โดยทั่วไปมักไม่มีใครคัดค้าน

กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 93

www.kalyanamitra.org
93

การทอดกฐินมีประวัติความเป็นมาอย่างไร?
ประเพณีทอดกฐินเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาล มีอยู่คราวหนึ่งพอออกพรรษาแล้ว พระสงฆ์ที่
จ�ำพรรษาอยูต่ ามทีต่ า่ ง ๆ ก็สง่ ตัวแทนเดินทางมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (เป็นธรรมเนียมของพระ
ในครั้งพุทธกาล) เพื่อที่จะดูว่าตลอดพรรษาในปีที่ผ่านมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติ        
พระวินัยอะไรบ้าง มีพระธรรมเทศนาใหม่ ๆ อะไรบ้าง จะได้มาศึกษาเล่าเรียนและมากราบ      
พระพุทธองค์ด้วย แล้วจะได้กลับไปถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ แก่พระภิกษุรูปอื่นในท้องถิ่นของตน
มีอยู่คราวหนึ่ง พระภิกษุเมืองปาไฐยรัฐ ๓๐ รูป เดินทางรอนแรมตากแดด ตากฝน ลัดเลาะ
คันนาและเดินผ่านป่า ผ่านเขา พอจีวรโดนฝนบวกกับเจอกิ่งไม้ เจอหนาม เจออะไรต่าง ๆ ก็  
เปื่อยขาดไปตามสภาพ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพุทธานุญาตให้ถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุได้     
ตามเงื่อนไขดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตั้งแต่นั้นมาจึงเกิดเป็นประเพณีทอดกฐินขึ้น

กฐินหรือผ้าป่าเน้นในเรื่องของการถวายผ้า การน�ำปัจจัยที่ ได้จากการ
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ไปท�ำประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ มีความเกี่ยวเนื่อง
กับผ้าป่าหรือกฐินอย่างไร?
ถือว่าเป็นบริวารกฐินหรือบริวารผ้าป่า เพราะว่าท�ำไปเพือ่ ท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา เนือ่ งจาก
ในช่วงวันทอดกฐิน ทอดผ้าป่า มีสาธุชนมาร่วมบุญที่วัดเป็นจ�ำนวนมาก และเห็นว่าจะต้อง           
บ�ำรุงวัดด้วยปัจจัย ๔ เช่น เรื่องผ้า หรือเรื่องเสนาสนะที่เป็นอาคารสถานที่บ้าง เป็นโบสถ์ วิหาร
ศาลา หรือกุฏิพระบ้าง ซึ่งแล้วแต่ว่าที่นั้น ๆ ขาดแคลนสิ่งใด จ�ำเป็นจะต้องใช้สิ่งใด หรือว่าจะ
เป็นกองทุนภัตตาหาร กองทุนยารักษาโรคก็ได้ บางทีกเ็ ป็นกองทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร
คือสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นบริวารกฐินหรือบริวารผ้าป่าไปด้วย

ในฐานะพุทธบริษัทเราควรมีทัศนะและท่าทีอย่างไรในการชวนคนท�ำบุญ?
มีตัวอย่างเรื่องจริงในครั้งพุทธกาล อุบาสกท่านหนึ่งไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วเกิดศรัทธา อยากจะเลี้ยงพระ แต่ตัวเองมีทรัพย์ไม่พอ ก็ไปชวนคนทั้งเมืองมาท�ำบุญเลี้ยงพระ
วันหนึง่ ไปเจอเศรษฐีขเี้ หนียว อุบาสกก็ชวนเศรษฐีมาร่วมบุญท่ามกลางลูกค้าทีก่ ำ� ลังซือ้ ของเต็มร้าน
ครั้นเศรษฐีจะไม่ท�ำก็กลัวคนว่าขี้เหนียว ก็เลยจ�ำใจร่วมบุญกับเขาไป แต่ครั้นเวลาจะเอาน�้ำมัน    
น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อยเทให้เขาครึ่งแก้วก็กลัวจะเยอะเกินไป ก็เลยเปิดจุกขวด แล้วเอามือปิดไว้ กะว่าให้
ออกมาสักหยดสองหยด ขอมีส่วนร่วมในบุญด้วยหยดสองหยด อุบาสกก็ไม่ได้ว่าอะไร ได้แต่กล่าว
ค�ำว่า “สาธุ”
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บอกบุญกับเศรษฐีขี้เหนียวแล้ว อุบาสกก็ไปชวนคนอื่นท�ำบุญต่อไปด้วยความปีติเบิกบาน
ตามหลักวิชชา แต่ฝ่ายเศรษฐีกลัวเขาจะไปต่อว่าทีหลัง เลยเอากริชเหน็บเอวแล้วตามไปแอบฟัง
ถ้าอุบาสกคนนี้เอ่ยถึงชื่อตน แล้วท�ำท่าจะพูดในทางเสีย ๆ หาย ๆ  ก็จะเอากริชแทงให้ตาย  
พออุบาสกไปถึงสถานที่ที่จะเลี้ยงพระ ก็หุงหาอาหาร แล้วก็เอาน�้ำมัน เอางา เอาอะไร       
ต่าง ๆ ที่ได้มาจากเศรษฐีอย่างละนิดอย่างละหน่อยใส่ลงไปทุกหม้อ หม้อนี้เม็ดหนึ่ง หม้อนั้น     
เม็ดหนึ่ง แล้วก็เอาไปเลี้ยงพระ แล้วกล่าวท่ามกลางหมู่สงฆ์ว่า เศรษฐีร่วมบุญมาด้วย ขอให้มีส่วน
แห่งบุญทุก ๆ หม้อเลย ขอให้ได้บุญเยอะ ๆ เหมือนได้เลี้ยงพระทุกรูปเลย
เศรษฐีฟังแล้วแทบช็อก เราขี้เหนียวสุด ๆ และท�ำกับเขาถึงขั้นแอบมาฟังว่า เขาจะว่าอะไร
เราหรือเปล่า แต่เขาดีกับเราถึงขนาดนี้ ให้เราได้บุญกับพระทุก ๆ รูป ถ้าหากเรายังท�ำอย่างนี     ้
ต่อไป เราก็คงเป็นคนที่แย่ที่สุด ขณะนั้นใจของเศรษฐีเปิดแล้ว จึงได้ร่วมบุญใหญ่ พลิกความคิด
จากขี้เหนียวกลับมาเป็นผู้ให้อย่างเต็มที่เต็มก�ำลัง
เรือ่ งราวนีแ้ สดงให้เห็นว่า เราควรเคารพในทานของผูอ้ น่ื ไม่วา่ เขาจะท�ำมากหรือท�ำน้อย ใน
ใจของเราไม่ควรมีความรูส้ กึ ต�ำหนิตเิ ตียน หรือกล่าวหาว่าท�ำไมท�ำน้อย ไม่วา่ เขาจะท�ำมากท�ำน้อย
ก็เคารพในทานของเขา ให้เราถือหลักที่ว่ามีบุญอะไรก็ชวนให้ทั่ว ๆ อย่าไปเกรงใจ แต่อย่าไป    
คาดหวังว่าเขาต้องท�ำเท่านั้นเท่านี้ ไปอธิบายให้เขาเข้าใจ และอธิบายให้เหมาะกับภาวะของ         
แต่ละคน แล้วถ้าเขาร่วมบุญมา ไม่ว่าสลึงหนึ่ง บาทหนึ่ง สิบบาท ร้อยบาท หรือเท่าไรก็แล้วแต่     
ให้อนุโมทนาบุญกับเขาจากใจจริง ตรงนี้คือหน้าที่ของผู้ชวน

ถ้าเราไม่ได้ไปร่วมงานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราจะได้รับอานิสงส์เหมือนกัน
หรือต่างกัน? การมอบปัจจัยผ่านคนอืน่ ไปถวายพระ มีอานิสงส์ตา่ งกับทีเ่ รา
ไปถวายเองอย่างไรบ้าง?
ถ้าเราได้ไปร่วมงานด้วยความตั้งใจ อานิสงส์จะเต็มที่ เพราะเราจะได้เห็นภาพพระรับของ    
ที่เราถวายกับมือ ความปีติเบิกบานในบุญจะเต็มที่กว่า ฉะนั้นการไปท�ำด้วยตัวเองถึงอย่างไรก็      
ได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าแน่นอน แต่ถ้าฝากเขาไปท�ำก็ได้บุญเหมือนกัน แต่ได้ตามส่วน ถ้าท�ำ
แบบเสียไม่ได้ก็ได้บุญเหมือนกัน ได้แค่ส่วนหนึ่ง ถ้าฝากไปและใจมีศรัทธา แต่เนื่องจากสุขภาพ  
ไม่ดหี รือติดธุระจริง ๆ แต่ใจเลือ่ มใสเต็มที่ ก่อนให้กจ็ บอธิษฐานอย่างดีแล้ว บุญก็จะเพิม่ ขึน้ มากกว่า
คนที่ท�ำแบบเสียไม่ได้ สรุปแล้วอยู่ที่ความตั้งใจและความศรัทธาของเราว่ามีแค่ไหนด้วย..
พิธีทอดกฐินสามัคคีของวัดพระธรรมกาย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สภาธรรมกายสากล (เวลา ๐๙.๓๐ น. มีพิธีบูชาข้าวพระ)
ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านไปร่วมพิธีได้ในวันเวลาดังกล่าว
(กรุณาสวมชุดขาวหรือสวมเสื้อขาว เพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ)
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

ความแตกต่างบนความเหมือน
ของการเกิดเป็นมนุษ ย์

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ไม่ว่า
เชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ใด หากไม่นับผู้เกิดมา     
ผิดปกติพิกลพิการ ต่างก็ต้องมีลักษณะเฉพาะ
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ทไี่ ม่แตกต่าง
กัน นั่นคือ มีกายที่ตั้งตรงกับพื้นโลก มีสมอง
เอาไว้คิด มีแขน ๒ ข้าง เอาไว้หยิบจับท�ำ         
สิ่งต่าง ๆ มีขา ๒ ข้าง เอาไว้ก้าวเดินไปในที่
ต่าง ๆ มีตา ๒ ตา เอาไว้มองดู มีหู ๒ หู เอา
ไว้ฟัง มีปาก ๑ ปาก เอาไว้สนทนาและบริโภค

อาหาร มีทวารเบา ทวารหนัก เอาไว้ขับถ่าย
ของเสียออกมา และมีอวัยวะน้อยใหญ่ท่ีอยู่
ภายในร่างกาย ทีเ่ รียกว่าอาการ ๓๒  (ผม, ขน,
เล็บ, ฟัน, หนัง, เนื้อ, เอ็น, กระดูก, เยื่อใน
กระดูก, ม้าม, หัวใจ, ตับ, พังผืด, ไต, ปอด,
ไส้ใหญ่, ไส้นอ้ ย, อาหารใหม่, อาหารเก่า, น�ำ้ ดี,
เสลด, น�้ ำ หนอง, เลื อ ด, เหงื่ อ , มั น ข้ น ,            
มันเหลว, น�้ำตา, น�ำ้ ลาย, น�ำ้ มูก, น�้ำไขข้อ,
ปัสสาวะ และมันสมอง) รูปร่างและลักษณะที่
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ปรากฏเหล่านี้คือ สิ่งที่แยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างความเป็นมนุษย์กับความเป็นสัตว์    
ชนิดอื่น แต่ยังมีสิ่งส�ำคัญที่แยกความแตกต่าง
ระหว่างมนุษย์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างดี
ที่สุด นั่นคือ ใจ   
ใจของมนุษย์นั้น เป็นใจที่สูงส่งกว่าสัตว์
ทุกชนิด เพราะมีมโนธรรม รู้จักผิดชอบชั่วดี
สามารถแยกแยะสิ่งที่ควรและไม่ควรได้ จึงไม่
แปลกว่าท�ำไมสัตว์ชนิด นี้จึงเรียกตัวเองว่ า
“มนุ ษ ย์ ” ซึ่ ง แปลว่ า ผู ้ มี ใ จสู ง (มน=ใจ,
อุสฺส=สูง) ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Human”     
แปลว่า คนฉลาดหรือผู้รู้
แม้มนุษย์จะมีหลายสิ่ง หลายอย่าง ที่
เหมือน ๆ กัน แต่มนุษย์กลับใช้สิ่งที่เหมือนกัน
ไปท�ำสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่เหมือนกัน จากลักษณะ
พฤติกรรมและการกระท�ำของมนุษย์แต่ละคน
ที่แตกต่างกันนั้น ท�ำให้สามารถแยกประเภท
ของมนุษย์ตามการกระท�ำได้เป็น ๕ ประเภท
ดังนี้
๑. มนุสฺสเนรยิโก มนุษย์นรก คือ มนุษย์ที่
มีนิสัยดุร้าย หยาบคาย โหดร้าย ชอบ
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอย่าง
มาก ประพฤติทุจริตมิจฉาชีพผิดมนุษย์
ธรรมดา ฆ่ า สั ต ว์ ฆ่ า คน ลั ก ขโมย     
ปล้นจี้ทรัพย์ของผู้อื่นเป็นปกติ เป็นคน         
ไร้ศีลธรรม เป็นมนุษย์แต่เพียงชื่อ ส่วน
ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ เลวทราม
ประหนึ่งว่าผุดขึ้นมาจากนรก มนุษย์
พวกนี้ไม่ชอบอยู่ในบ้านอย่างคนทั่วไป
แต่กลับชอบอยู่ในคุกตะราง ถูกจองจ�ำ 
หมดอิสรภาพ ต้องทนทุกข์ทรมานแสน
สาหัส

๒. มนุสฺสเปโต มนุษย์เปรต คือ มนุษย์       
ผู้มากไปด้วยความโลภ มากไปด้วย
ตัณหา ชอบลักเล็กขโมยน้อย แย่งชิง     
วิ่งราว เป็นต้น มีชีวิตความเป็นอยู      ่
อย่างยากล�ำบาก เที่ยวแสวงหาอาหาร
และผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้น กว่าจะหาได้ก็
ยากล�ำบาก แม้จะมีความเพียรขยัน      
หาทรัพย์อย่างไร ก็ไม่พอใช้ พอกิน มีแต่
ความอดอยากเข้าครอบง�ำ  มากไปด้วย
ความทุ ก ข์ เขาว่ าตรงไหนดี หากิ น
สะดวกสบาย แต่พอไปถึงที่นั่นกลับไม่
เจริญดังทีเ่ ขากล่าว ผูค้ นมักเรียกขานคน
ประเภทนี้ว่า คนกาลกิณี เหมือนผุดมา
จากภู มิ เ ปรตที่ มี แ ต่ ค วามอดอยาก
แร้นแค้น
๓. มนุสฺสติรัจฺฉาโน มนุษย์เดรัจฉาน คือ
มนุษย์ที่ขวางศีล ขวางธรรม มีโมหะคือ
ความหลงมาก ไม่รู้จักบาป บุญ คุณ
โทษ ไม่รจู้ กั บุญคุณผูม้ พี ระคุณ เช่น บิดา
มารดา ครูบาอาจารย์ ไร้ศลี ธรรม ท�ำอะไร
ทางกาย วาจา ใจ ก็ขวางศีลขวางธรรม
เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทีม่ กี ายทอดขวาง
ไม่ได้เดินตัวตั้งเหมือนมนุษย์
๔. มนุสฺสภูโต มนุษย์แท้ ๆ คือ เป็นคน   
เต็มตัว ได้แก่ คนรักษาศีล ๕ เป็นนิจ
ไม่ประมาทต่อการรักษาศีล เพราะศีล
เป็นมนุษยธรรม คือธรรมประจ�ำมนุษย์
หากขาดศีลเสียแล้ว คุณธรรมความเป็น
คนก็จะสูญหายไป
๕. มนุสฺสเทโว มนุษย์เทวดา คือ มนุษย์ที่
รู้จักว่า สิ่งใดเป็นประโยชน์ สิ่งใดเป็น
โทษ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ รู้จักว่า         
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ด้ ว ยเหตุ นี้ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า จึ ง ตรั ส ว่ า
“กิจโฺ ฉ มนุสสฺ ปฏิลาโภ การได้อตั ภาพเป็นมนุษย์
เป็นการยาก”
เมื่อเราโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
แล้ว ทัง้ ยังโชคดีทไี่ ด้มาพบเจอพระพุทธศาสนา
ก็ควรใช้กายมนุษย์นที้ ำ� ตนให้เป็นมนุษย์เทวดา
หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์    
แท้ ๆ ทีจ่ ะสร้างคุณงามความดี และสัง่ สมบุญ
กุ ศ ลเพื่ อ เป็ น เสบี ย งในการเดิ น ทางข้ า ม
วัฏสงสาร ท�ำชีวติ นีใ้ ห้คมุ้ ค่าสมกับการทีไ่ ด้เกิด
มาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่ง
ส�ำหรับผู้ที่ปรารถนาจะสั่งสมบุญติดตัว
ไว้ เดือนนี้มีบุญใหญ่ให้เราสั่งสมมากมาย ทั้ง
การปฏิบตั ธิ รรมบูชาครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกาย
การร่วมบุญสร้างอาคารพระผู้ปราบมาร การ
นั่งสมาธิเข้ากะทุกวัน การท�ำบุญตักบาตรพระ
ในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป      
๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ฯลฯ และที่สำ� คัญ
อย่าลืมมาศึกษาหาความรู้ ความเป็นจริงของ
ชีวิตใน DOU กัน เพื่อเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์
แบบ และเป็นทางมาแห่งปัญญาบารมีข้ามภพ
ข้ามชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม..

สิ่งไหนดี สิ่งไหนชั่ว แล้วละเว้นสิ่งที่เป็น
บาปอกุ ศ ล ตั้ ง ใจประพฤติ ต นอยู ่ ใ น   
ความดี และมีศีล ๕ เป็นปกติมิได้ขาด       
มี ค วามละอายและเกรงกลั ว ต่ อ บาป      
ไม่กล้าท�ำชั่ว ใช้ชีวิตของตนเองได้อย่าง
มีสาระ ไม่อยู่ไปวัน ๆ เป็นมนุษย์ผู้มี
ใจสูง บ�ำเพ็ญบุญกุศลอยู่เป็นประจ�ำ     
ทั้งทาน ศีล ภาวนา ทั้งท�ำด้วยตนเอง
และชั ก ชวนผู ้ อื่ น มนุ ษ ย์ ป ระเภทนี      ้
เป็นประดุจเทพบุตรหรือเทพธิดา ผู้ม        ี
หิริโอตตัปปะจุติลงมายังโลกมนุษย์
การเกิดเป็นมนุษย์นั้นนับว่าเป็นความ
โชคดี เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ได้ ย ากยิ่ ง กว่ า การถู ก
ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายร้อยหลายพันครั้ง
ดังอุปมาที่เปรียบด้วยเต่าตาบอดที่มีโอกาส
เพียงน้อยนิดที่จะโผล่มาเจอกับห่วงที่มีขนาด
พอดีกับหัวในท่ามกลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ เรียบเรียงจาก วิชา GL 102 ปรโลกวิทยา

ก�ำหนดการเรียน
ประกาศผลสอบภาคฤดูร้อน/๒๕๕๗  
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ กันยายน - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
หลั ก สู ต รพิ เ ศษ บู ช าครู ผู ้ ค ้ น พบวิ ช ชาธรรมกายด้ ว ยการศึ ก ษาปฏิ ป ทามหาปู ช นี ย าจารย์            
และปฏิบัติบูชาในวิชาศาสตร์แห่งสมาธิ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน - ๑๐ ตุลาคม              
พ.ศ. ๒๕๕๗  (ค่าสมัครอัตราพิเศษ)
98 อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
www.kalyanamitra.org
98

www.kalyanamitra.org

ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

รถด่วนขบวนสุดท้าย
ถือก�ำเนิด พ่อแม่คือคนที่ตีตั๋วให้เรา และเรา  
เชื่อว่า ท่านจะเดินทางด้วยรถขบวนนี้กับเรา
ตลอดไป แต่แล้วที่สถานีใดสถานีหนึ่ง ท่านก็
ต้องลงรถจากไป ปล่อยเราไว้เพียงล�ำพังกับ  
การเดินทาง วันเวลาผ่านไปจะมีผโู้ ดยสารอืน่ ๆ
ขึ้นรถมาเรื่อย ๆ หลายคนจะเป็นคนที่เรารัก
และผูกพัน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเพื่อน เป็นลูก      
เป็ น หลาน หรื อ กระทั่ ง เป็ น ที่ รั ก ของเรา           
หลายคนลงรถไปกลางทาง ทิง้ ไว้แค่ความทรงจ�ำ
ความอ้างว้างและความคิดถึงอันถาวรในชีวิต
เรา หลายคนจากไปอย่างที่เราไม่ทันสังเกต     

สวัสดีครับ! นร.อนุบาลฯ เวลา   
เข้ากะ เข้ากลาง เข้ากอง เข้าเป้า
ของพวกเราในช่ ว งเข้ า พรรษา
เหลือไม่ถงึ ๑ เดือนแล้ว! จงปรารภ
ความเพี ย รกั น ต่ อ ไปนะครั บ    
เพือ่ ตัวของเราและมวลมนุษยชาติ
แล้ ว ก็ ท� ำ กั น เป็ น ที ม เดิ น ทางไปด้ ว ยกั น ใน       
รถด่วนขบวนเดียวกัน! มีใครบางคนกล่าวไว้ว่า
“ชีวิตเหมือนกับการเดินทางโดยสาร
รถไฟ มีสถานีตา่ ง ๆ มีการเปลีย่ นเส้นทาง มีแม้
กระทั่งอุบัติเหตุ เราขึ้นรถไฟขอบวนนี้ตอนเรา
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ด้วยซ�้ำว่า เขาลุกจากที่นั่งและลงรถไฟไปแล้ว!
การเดินทางโดยรถไฟชีวติ ขบวนนีจ้ งึ เต็มไปด้วย
ความรื่นรมย์ ความโศกเศร้า ความมหัศจรรย์
ความสมหวัง ความผิดหวัง ค�ำสวัสดี ค�ำอ�ำลา
และค�ำอวยพรให้โชคดี การเดินทางทีด่ ที สี่ ดุ คือ   
การได้ชว่ ยเหลือเกือ้ กูล ได้รกั ได้มคี วามสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อน ๆ ผู้โดยสารทุกคน จงแน่ใจว่าเรา  
ได้ให้สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ให้การเดินทางของพวกเขา
มีความราบรืน่ และสะดวกสบาย ความน่าพิศวง
ของการเดินทางอันวิเศษยอดเยี่ยมนี้คือ ตัวเรา
เองก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องลงจากรถไฟ     
ที่สถานีไหน ฉะนั้นเราต้องมีชีวิตให้แจ๋วที่สุด
ปรับปรุงตัวเอง รู้จักลืม รู้จักอภัย ให้สิ่งดีที่สุด
ทีเ่ รามีแก่คนรอบข้าง ส�ำคัญเหลือเกินทีเ่ ราควร
ท�ำอย่างนี้ เพราะเมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ราต้องลุกจากทีน่ งั่
เพื่อลงจากรถไฟไป เราจะได้ทิ้งความทรงจ�ำที่
สวยงามไว้แก่ผู้คนที่ต้องเดินทางโดยสารรถไฟ
ขบวนชีวิตนี้ต่อไป ขอบคุณมาก ๆ ที่มาเป็น   
ผูโ้ ดยสารคนหนึง่ ในขบวนรถไฟชีวติ ของกันและ
กัน ขอให้ผรู้ ว่ มทางทุกท่านพบแต่ความรืน่ รมย์
ในการเดินทางบนขบวนรถไฟสายชีวติ   ทีค่ รัง้ หนึง่
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ช่วงเวลาหนึง่ ณ สถานีใดสถานีหนึง่ เรามีโอกาส
ได้เดินทางร่วมกัน” แต่ส�ำหรับคุณครูไม่ใหญ่
ท่านกล่าวไว้ว่า นี้คือ “รถด่วนขบวนสุดท้าย”
หมายความว่า เส้นทางในการสร้างบารมีใน    
ภพชาติ นี้ ที่ มี เ ป้ า หมายตามพระเดชพระคุ ณ -  
หลวงปู่พระผู้ปราบมารไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม
รถด่วนขบวนแรก คือขบวนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ไม่ทันขบวนนี้ ขบวน
ที่สอง คือขบวนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ขบวนนี้หลายคนที่มา
หลัง ๑๐ กันยายน ๒๕๔๓ ก็ไม่ทัน เหลือรถด่วน
ขบวนสุดท้าย คือขบวนของคุณครูไม่ใหญ่ที่
ก� ำ ลั ง ขั บ เคลื่ อ นไปอย่ า งรวดเร็ ว ไม่ ร อใคร!    
ใครที่เกาะไม่แน่นมีสิทธิ์ตกขบวน! และถ้าใคร
ตกขบวนในชาตินกี้ จ็ ะพลัดกันไปยาวนานมาก ๆ
แล้วจะท�ำอย่างไรไม่ให้ตกขบวน! ก็ต้องท�ำทุก
ภารกิจทีค่ ณุ ครูไม่ใหญ่และหมูค่ ณะมอบหมายให้
ใกล้ ๆ นี้ คือ บุญเข้ากะ เข้ากลาง และเข้ากอง
กฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งให้เข้าเป้า ท�ำเพียง
ล�ำพังไม่สำ� เร็จก็รวบรวมท�ำกันเป็นทีม ก็จะส�ำเร็จ
บุญก็จะได้กันเป็นทีม ดังเรื่องราว Case Study

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

บุญกฐินสามัคคี

๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ก็มาวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน มาแล้วก็เกิด
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ศรัทธายิง่ ๆ ขึน้ เพราะลูกพบกับความอัศจรรย์
ลู ก เป็ น นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอนุ บ าล           เหมือนกับเรื่องที่ลูกเคยฝันเห็น ท�ำให้ลูกมาวัด
ฝันในฝันวิทยา เข้าวัดครั้งแรกเมื่องานบุญกฐิน      อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้   
ปี ๒๕๒๘ โดยพี่ ส าวของลู ก ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ลูกกราบขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่
กัลยาณมิตรชวนลูกให้มาร่วมบุญ จากนั้นลูก    ช่วยฝันในฝันดังนี้ค่ะ
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สามีของลูก รับราชการเป็นสาธารณสุข
อ�ำเภอ เขาเป็นคนโอบอ้อมอารี มีเมตตา เป็น
ที่รักของญาติพี่น้องทุกคน แต่ข้อเสียของเขา   
ก็คอื เขาชอบดืม่ เหล้ามาก ดืม่ เป็นประจ�ำ ต่อมา
เขาเป็นโรคไวรัสลงตับ ตาเหลืองมาก หมอ
สั่งว่าห้ามดื่มเหล้าอีก ถ้าดื่มจะเป็นโรคตับแข็ง
ทันที
เขาก็เชื่อฟังคุณหมอ แต่เป็นความเชื่อ
ระยะสัน้ เมือ่ เขาหยุดดืม่ ไปเป็นเวลาหลายเดือน
จนอาการตาเหลืองนั้นหายไป เขาคิดว่าหาย
ดีแล้ว จึงกลับมาดื่มเหล้าอีก
พอเริ่มดื่มเหล้าอีกครั้ง เขาก็มีอาการ
ท้องอืด อึดอัดมาเรื่อย ๆ ไปหาหมอจึงได้รู้ว่า
เป็ น อาการของโรคตั บ แข็ ง หมอก็ เ ลยสั่ ง        
เด็ดขาดว่า “ให้เลิกดื่มเหล้า” แต่คราวนี้เขาไม่
เชื่อหมอ ยังดื่มต่อมาอีกหลายปี จนรู้สึกว่า
ร่างกายรับไม่ไหว ก็เลยเลิกดื่มตามที่หมอเคย
แนะน�ำไว้
หลังจากเลิกดื่มเหล้าไปได้ ๘ เดือน    
วันหนึ่งขณะที่เขาก�ำลังจะเตรียมตัวไปท�ำงาน   
ในตอนเช้า เขาก็บอกว่าเพลีย ไปไม่ไหว ขอ
นอนพักดีกว่า  พอนอนได้สักพัก เขาก็อาเจียน
ออกมาเป็นเลือด ลูกรีบน�ำเขาส่งโรงพยาบาล
จากนั้ น เขาก็ ไ ม่ มี ส ติ เกิ ด อาการคลุ ้ ม คลั่ ง
โวยวายแบบไม่รู้ตัว จนหมอต้องจับเขามัดติด
กับเตียง เขาก็ดนิ้ โวยวายร้องเรียกหาแต่ภรรยา
(คือตัวลูก) กับแม่ของเขา  
ต่ อ มา ย้ า ยโรงพยาบาลไปรั ก ษาที่
กรุงเทพฯ หมอให้ใส่เครื่องช่วยหายใจ ไม่นาน
เขาก็หมดสติ ไม่รบั รูอ้ ะไรอีกเลย ในทีส่ ดุ เช้ามืด
ของวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เขาก็จากไป
ลูกได้แต่ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้า
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เสียใจ แต่ก็ยังไม่ได้น�ำศพของสามีกลับบ้าน   
ในวันนั้น ลูกเองก็ยังนอนพักที่โรงพยาบาลอีก    
คืนหนึ่ง ในคืนนั้นลูกฝันเห็นพระภิกษุ ๒ รูป    
มีผิวพรรณผ่องใสมาก ๆ รุ่งขึ้นลูกจึงเล่าให้
ญาติพี่น้องฟัง
ตอนนั้ น ญาติ ๆ ยั ง ไม่ เ คยมาวั ด      
พระธรรมกาย พวกเขาต่างพากันไปหารูป
เกจิอาจารย์ดัง ๆ มาให้ดู ลูกก็บอกแต่ว่า    
ไม่ใช่ ๆ จนกระทัง่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ในงานธุดงค์
ปีใหม่ ลูกเห็นภิกษุ ๒ รูป เดินออกมาจากโบสถ์
ลูกเห็นแล้วถึงกับขนลุก ใจเต้น น�้ำตาไหล    
แล้ ว อยากจะตะโกนออกมาตรงนั้ น เลยว่ า        
เจอแล้ว ๆ ภิกษุ ๒ รูป นี้ ที่เห็นในฝัน ที่ลูกจ�ำได้
ติดตาติดใจ ซึง่ ก็คอื คุณครูไม่ใหญ่และหลวงพ่อ
ทัตตชีโว
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ลูกจึงมาวัด
ท�ำบุญไม่เคยขาดเลยค่ะ
ตั้งแต่สามีตายไป ลูกไม่ค่อยฝันถึง  
สามีเลย ทั้ง ๆ ที่คิดถึงเขามาก พอลูกได้เข้า
วัดพระธรรมกาย ลูกก็ท�ำบุญแล้วอุทิศบุญให้   
เขาตลอด จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่วัดมีการ
สร้างพระธรรมกายประจ�ำตัว ลูกจึงรีบจองทันที
แต่ทำ� ให้ตวั เองก่อน ยังไม่ได้ทำ� ให้สามี ขอเอาบุญ
ให้ตัวเองก่อน แต่ก็อุทิศบุญให้สามีด้วย
หลังจากที่ลูกสร้างองค์พระให้ตัวเอง
ผ่านไป ๑ เดือน ลูกฝันไปว่า ได้ไปตามหาสามี
เพราะความคิดถึง ลูกเห็นชายคนหนึ่งนั่งพิง
ลูกกรงอยู่บนบ้านหลังหนึ่ง ลูกจึงแหงนหน้า
ตะโกนถามชายคนนั้ น ว่ า เห็ น สามี ข องลู ก        
อยู่ท่ีนี่หรือเปล่า ชายคนนั้นก็ไม่ตอบ ได้แต่   
มองหน้าลูก ลูกก็ถามซ�้ำอีกหลายครั้ง พอเขา
เห็นลูกถามหลายครัง้ เข้า สายตาของชายคนนัน้
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ก็เหมือนอนุญาตให้ลูกขึ้นบันไดไปข้างบนได้    
พอขึ้นไปก็ไม่เห็นมีใคร นอกจากชายเสื้อแดง
คนนี้คนเดียว
แต่แม้จะมองไม่เห็นใคร ลูกก็มีความ
รู้สึกว่า มีคนจ�ำนวนมากแออัดยัดเยียดกันอยู่  
ในนัน้ เหมือนคนถูกขังอยูแ่ น่นขนัด มีความรูส้ กึ
ว่ากระดานมันยวบขึน้ ยวบลง ครัน้ ยืนอยูส่ กั พัก
ก็ มี ค นพาสามี ข องลู ก ออกมาด้ ว ยใบหน้ า ที่
หม่นหมอง
สามีนุ่งกางเกงแต่ไม่ได้ใส่เสื้อ ตามตัว
มีรอยตะปูแทงเต็มไปหมด ท่าทางสามีดูจะ  
เกรง ๆ ผูช้ ายเสือ้ แดงคนนัน้ หลังจากลูกพูดคุย
กับสามีได้สักพัก ลูกก็พูดในเชิงบังคับให้เขา
กลับบ้าน เขาก็เลยบอกว่าขอไปเก็บเสือ้ ผ้าก่อน
แล้วเขาก็กลับออกมาพร้อมกับเสื้อผ้าเก่า ๆ
๒-๓ ตัว จากนั้นก็พากันกลับ
พอลู ก และสามี เ ดิ น มาถึ ง หั ว บั น ได
ก�ำลังจะก้าวลงบันได ลูกก็สะดุ้งตื่น พอลูกฝัน
เห็นสามีเป็นอย่างนี้ ลูกจึงไปสร้างองค์พระ    
ให้กับสามีและลูก ๆ รวมเป็น ๔ องค์
หลังจากนั้น อีก ๒ เดือนต่อมา เวลา
ประมาณตี ๓ ซึ่งเป็นเวลาปกติที่ลูกจะต้องตื่น
ขึ้นมานั่งสมาธิและเตรียมตัวหุงข้าวใส่บาตร    
แต่วันนั้นนึกอย่างไรไม่ทราบ ลูกเกิดอาการ
งอแงไม่อยากลุก บอกกับตัวเองว่าอีกเดี๋ยว ๆ
พร้อมกับมีอาการซึม ๆ เคลิ้ม ๆ
ทันใดนั้น ลูกได้ยินเสียงคนมาเปิด
ประตูหน้าบ้าน (บ้านของลูกเป็นร้านค้า) แล้วก็
มีคนวิ่งเข้ามานอนคว�่ำอยู่ข้าง ๆ ลูกตกใจมาก
คิดว่าขโมย จึงตะโกนสุดเสียงเรียกลูกชาย
ที่นอนอยู่ชั้นบน ขณะตะโกนก็มองคนที่เข้ามา
นอนคว�่ำอยู่นั้น ก็จำ� ได้ขึ้นมาทันทีว่า เขาใส่ชุด
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เหมือนสามีของลูกตอนที่ฝันเห็นในคราวก่อน
คือใส่กางเกงตัวเก่า ๆ ไม่ใส่เสื้อ นึกได้ดังนั้น
ลูกก็ลุกขึ้น เพื่อจะมองให้เต็มตา พอลุกขึ้น      
ก็มีสติ พอมีสติภาพนั้นก็หายไป
พี่สาวของลูก เมื่อปี ๒๕๔๗ ก่อนงาน
บุญสร้างองค์พระสามแสนองค์สามแสนปลื้ม   
พี่สาวของลูกเตรียมอาหารตั้งใจจะน�ำไปถวาย
พระที่วัดใกล้บ้าน ขณะเดินอยู่บนถนน มีสุนัข
จรจัดวิ่งมาชนพี่สาวจนล้มหัวเข่ากระแทกกับ
ถนนคอนกรีต เลยบาดเจ็บเดินไม่ได้ เข้า      
โรงพยาบาลเกือบ ๒ เดือน
ต่ อ มา ใกล้ จ ะถึ ง วั น หล่ อ องค์ พ ระ     
สามแสนองค์สามแสนปลืม้ พีส่ าวของลูกคิดว่า
จะมาวัดไม่ได้ แต่ก็สามารถมาได้ และได้น�ำ
ปัจจัยมาถวายหลวงพ่อในวันที่ ๒๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๗ สมดังใจปรารถนา
ในปีเดียวกันนั้น พี่สาวมีความตั้งใจ
มาก ๆ ที่จะมาร่วมงานบุญกฐินจักรพรรดิท    ี่
วัดพระธรรมกาย พี่สาวมีใจจดจ่อนึกถึงบุญนี้
อยูเ่ สมอ ได้เตรียมกาย วาจา ใจ ไว้พร้อมตัง้ แต่
ต้นปีเรื่อยมา อยู่ ๆ ก่อนงานกฐินเพียง ๑ วัน
พี่สาวก็ป่วยหนักอย่างกะทันหัน โดยไม่มีวี่แวว
มาก่อน คือ ในตอนเช้าของวันที่ ๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนวันกฐิน ๑ วัน พี่สาวเกิด
อาการคลื่นไส้ อาเจียนออกมาเป็นระยะ ๆ    
ไม่ยอมหยุด จนต้องเข้าโรงพยาบาล หมอบอกว่า
เป็นล�ำไส้อักเสบ  
หลังจากนั้นพี่สาวก็ไม่มีแรง ขยับตัว   
ไม่ได้ จนคิดว่าจะไม่รอดแล้ว แต่พสี่ าวก็มคี วาม
หวังอย่างสูงสุดว่า ไม่ว่าอย่างไรก็จะต้องมาถือ
ผ้าไตรเป็นประธานกองกฐินที่วัดพระธรรมกาย
ในวันรุ่งขึ้นให้ได้
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 103

www.kalyanamitra.org
103

DMC

ช่องนี้มีค�ำตอบ

ช่องนี้มีคำ� ตอบ

DMC

โดยเฉพาะพระของขวั ญ ที่ ไ ด้ จ ากการเป็ น
ประธานกฐินปี ๒๕๔๖ พี่สาวบอกว่ายังดูไม่ทัน
เต็มตาเลย
สามีของพีส่ าว ท�ำอาชีพค้าขาย วันหนึง่
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อสีทาบ้าน ระหว่างทาง
เกิดหน้ามืดจนรถล้ม แต่ยังมีสติ เขาถูกน�ำตัว
ไปส่งโรงพยาบาล หมอบอกว่าปัญหาเกิดจาก
เส้นเลือดในสมอง ๒ เส้น เส้นหนึ่งตีบมาก     
อีกเส้นหนึ่งแตก หมอบอกว่ารักษายาก เพราะ
มั น สวนทางกั น ท� ำ ให้ ส ามี ข องพี่ ส าวเป็ น
อัมพฤกษ์ซีกซ้าย ชาทั้งแขนและขา ไม่ค่อย     
มีแรง แต่ก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ ไปรักษา      
มาหลายหมอ อาการก็ทรงตัว ยังไม่ดีขึ้นเลย

พีส่ าวนึกถึงบุญ นึกถึงหลวงปู่ หลวงพ่อ
คุณยาย แต่ในที่สุดวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ ๗
พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันทอดกฐิน พี่สาวก็ยังไม่
สามารถมาร่วมบุญทอดกฐินถือผ้าไตรด้วย    
ตัวเองได้ จึงได้แต่สง่ ใจมาตลอด และนึกถึงบุญ
นีท้ งั้ วัน แต่พอวันรุง่ ขึน้ คือ วันที่ ๘ พฤศจิกายน
หลังงานบุญกฐิน ๑ วัน ปรากฏว่าพี่สาวหาย
จากอาการป่วยและดีขึ้นมาก
ย้อนไปเมือ่ งานกฐินปี ๒๕๔๖ พีส่ าวของ
ลูกได้เป็นประธานกฐินด้วย หลังจากได้รับของ
ที่ระลึกของงานกฐินปี ๒๕๔๖ แล้ว พี่สาวก็น�ำ
ของที่ ร ะลึ ก และพระของขวั ญ ที่ ไ ด้ จ ากการ
ท�ำบุญหลายชิ้นห่อใส่ผ้าแล้วฝากไว้กับลูกสาว
ลูกสาวก็บอกว่าเก็บไว้ในตู้ แต่หาเท่าไรก็ไม่เห็น
จนถึงปัจจุบนั พีส่ าวคิดถึงพระของขวัญนัน้ มาก

หลังจากส่งค�ำถาม ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว

ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑

๒

๓
๒. ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลก เพราะยังมี
บุญทีท่ ำ� ตามประเพณีอมุ้ ไว้ ก�ำลังโดนเจ้าหน้าที่
กรอกน�ำ้ ทองแดงร้อนอยูด่ ว้ ยความทุกข์ทรมาน
ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้ว ท�ำให้ได้รับลดหย่อน
ผ่อนโทษลงมา

๑. สามีอายุสั้นและเป็นโรคตับแข็ง
เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำ� กับแกล้มสุรา ทัง้ ในอดีต
และปัจจุบันมาส่งผล ตอนป่วยคลุ้มคลั่งและ
เรียกหาตัวลูกและแม่ของเขา เพราะใจห่วง
ผูกพันกับทั้งสองคน
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๖

๕
๓. สามีไม่ได้มาเข้าฝัน แต่ฝนั ไปเพราะ
จิตนิวรณ์
๔. บุญที่เคยท�ำกับหมู่คณะมาบันดาล
ให้ฝนั เห็นครูไม่ใหญ่ในช่วงทีม่ คี วามทุกข์สดุ ๆ
เพราะการตายของสามี ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยเห็นกัน
๕. พีส่ าวประสบอุบตั เิ หตุถกู สุนขั วิง่ เข้า
มาชนจนบาดเจ็บทีห่ วั เข่าและเกือบไม่ได้มางาน
บุญหล่อองค์พระสามแสนองค์สามแสนปลื้ม
เพราะกรรมท�ำร้ายทุบตีสัตว์ในอดีตตามมา     
ส่งผล
เรื่องมีอยู่ว่าได้เลี้ยงสุนัขเอาไว้ แต่มัน
มาปัสสาวะเรี่ยราด จึงโมโหเอาไม้ฟาดตีมัน
วิบากกรรมนี้ตามมาส่งผล แต่ก็เป็นเพียงกรรม
เล็กน้อย ไม่ใช่กรรมใหญ่
๖. พี่สาวป่วยปางตายก่อนวันงานกฐิน    
๑ วัน และมาหายหลังวันงานกฐิน จึงไม่อาจ  
มาร่วมเป็นประธานกองถือผ้าไตรงานกฐินได้
เพราะกรรมที่ฆ่าสัตว์ท�ำอาหารทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน
๗. รวมกับเศษกรรมทีเ่ คยชวนน้องสาว
ให้ไปเป็นเพือ่ นท�ำธุระอย่างอืน่ ในตอนทีน่ อ้ งสาว
ก�ำลังจะไปท�ำบุญ เป็นการขวางการท�ำบุญของ
น้องสาวโดยไม่ตั้งใจ วิบากกรรมนี้ได้ตามมา  
ส่งผล

๘. การที่พี่สาวไม่ได้มาถือผ้าไตรงาน
กฐินปี ๒๕๔๗ ก็จะท�ำให้บุญหย่อนลงมาบ้าง
เพราะบุญจะเกิด ๓ ระยะ คือ ก่อนท�ำ ก�ำลัง
ท�ำ ภายหลังท�ำไปแล้ว พี่สาวขาดบุญช่วงก�ำลัง
ท�ำไปหน่อยหนึ่ง แต่ก็สามารถทดแทนได้ด้วย
การระลึกนึกถึงบุญที่ท�ำไปแล้วในภายหลังได้
๙. ผู้ที่ไปเดินแทนประธานกองกฐิน  
โดยไม่ ไ ด้ ท� ำ เองนั้ น ก็ จ ะได้ บุ ญ หย่ อ นกว่ า
เจ้าของกองกฐิน ถ้าท�ำบุญด้วยและเดินด้วยก็
จะได้บุญเต็มที่ แต่ในกรณีท�ำทั้งทีม มาทั้งทีม
แต่ต้องส่งตัวแทนขึ้นไปเดิน ก็จะได้รับบุญ    
เช่นเดียวกันตามก�ำลังบุญที่ตัวท�ำ
๑๐. พี่สาวเป็นโรคปวดเข่า ปวดหลัง
เป็นพัก ๆ บางครั้งก็ปวดทั้งวัน เพราะกรรมที่
เคยใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปในอดีตทีเ่ คยเกิด
ในสังคมเกษตรกรรมมาส่งผล
๑๑. จะแก้ไขก็ต้องบริหารขันธ์ ปล่อย
สัตว์ ปล่อยปลา ท�ำภาวนาให้ใจผ่องใส แล้ว
อุทิศบุญกุศลไปให้สัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียน
เขาไว้ โอกาสหายคงไม่งา่ ย เพราะอายุมากแล้ว
แต่ก็จะพอทุเลาได้
๑๒. พระของขวัญที่พี่สาวห่อเอาไว้      
ที่หายไปหลังงานกฐินปี ๒๕๔๖ นั้น ก็ยังอยู่ใน
บ้าน ท�ำใจให้ใส ๆ ผูกสมัครรักใคร่ในท่านให้
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๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

มาก ๆ จนกระทั่งหลับตาลืมตาก็เห็นท่านชัด  
ใสแจ่มอยู่กลางกาย แล้วอธิษฐานจิตบ่อย ๆ
เดี๋ยวก็จะหาเจอ
๑๓. สามีของพี่สาวเส้นเลือดในสมอง
ตีบและแตก เป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้าย เพราะกรรม
ในอดีตเคยทุบหัวสัตว์เพื่อฆ่าท�ำอาหาร เช่น    
ทุบหัวหมู ทุบหัววัว ในชาติที่เกิดในสังคม
เกษตรกรรมมาส่งผล
๑๔. คงจะพอทุเลาได้บ้างให้อดทน   
เอาไว้เพราะเป็นวิบากกรรมเก่า กับต้องหมั่น
สั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา เอาไว้ให้
มาก ๆ แล้ ว อุ ทิ ศ บุ ญ กุ ศ ลไปให้ สั ต ว์ ที่ เ รา        
ไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อย ๆ
๑๕. ลูกและพี่สาวก็เคยเป็นกองเสบียง
ของหมู่คณะมา โดยท�ำมาเรื่อย ๆ

๑๖. ที่ลูกและพี่สาวท�ำบุญอุทิศไปให้
แม่ เตี่ย และน้องชายเสมอ ๆ นั้น ทุกท่านก็ได้
รับบุญทีอ่ ทุ ศิ ไปให้ ท�ำให้ทกุ ท่านมีสภาพทีด่ ขี นึ้
กว่าเดิมในทุกด้าน แต่ก็ยังอยู่ที่เดิม
๑๗. ถ้าท�ำบุญใหญ่มกี ำ� ลังบุญมาก และ
ตัวผู้อุทิศได้เข้าถึงพระธรรมกาย ก็จะท�ำให้มี
ก�ำลังพอเพียงที่จะท�ำให้ผู้รับบุญที่อุทิศไปให้
เลื่อนขึ้นได้
๑๘. ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจ
สร้างบารมีทกุ บุญให้เต็มก�ำลัง แล้วอธิษฐานจิต
ตามติดไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลย
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ข้อคิดจาก Case Study
การสั่งสมบุญ สร้างบารมี มีหลักวิชชาอยู่ว่า ๑. ท�ำด้วยตัวเองอย่างเต็มก�ำลัง ๒. ท�ำหน้าที่
กัลยาณมิตรให้หมู่ญาติและเพื่อนฝูงให้มาท�ำบุญด้วย ๓. นั่งสมาธิให้ปลื้ม แล้วทบทวนบุญที่เรา    
ได้ทำ 
� และ ๔. สรรเสริญบุญหรือความดีที่เราได้กระท�ำมาแล้ว ถ้าท�ำได้ดังนี้บุญก็จะส่งผลเร็วแรง
อย่างเช่นเรื่องราวของนักเรียนอนุบาลฯ ในต่างแดน ต่อไปนี้
กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่ที่เคารพสุดบูชาของลูก ลูกชื่อกวิตา
ยมจินดา-สเตซี่ ลูกพระธัมฯ ฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของร้าน
อาหาร Big Wave Shrimp อันโด่งดังทั่วโลกเจ้าค่ะ
ตัง้ แต่ลกู เข้าวัดมา ๒๔ ปี ลูกก็เป็นนักกวาดเจ้าค่ะ คือกวาดรางวัล
ครูดเี ด่นและบุคคลดีเด่นมากมายหลายปีซอ้ นทัง้ ในไทยและต่างประเทศ แต่
ทีส่ ำ� คัญและเป็นเกียรติสงู สุด คือได้รบั พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
จากสมเด็ จ พระเทพฯ ในฐานะผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ แ ก่ พ ระพุ ท ธศาสนา         
ด้านส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม แถมเรียนจบธรรมศึกษาเอก และรับปริญญา DOU รุ่นแรกด้วยเจ้าค่ะ   
ทุกสิ่งดี ๆ ที่ได้มาในชีวิตเป็นเพราะลูกได้น้อมน�ำค�ำสั่งสอนของคุณครูไม่ใหญ่และคุณครูไม่เล็กมาใส่
เหนือเกล้าและปฏิบตั ติ าม ฝึกฝนตนเองตามหลักความดีสากล และแผ่ขยายความดีนนั้ สูค่ นรอบข้าง
จนชีวิตเปลี่ยนไปดีขึ้นในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด จากชีวิตข้าราชการครูสู่นักธุรกิจเงินล้านของ
อเมริกา จากคนทีเ่ คยเป็นมนุษย์เงินเดือน อยากเป็นประธานกองกฐิน-ผ้าป่าก็บอกบุญเอา แล้วก็เอา
ทรัพย์สินของตัวมาเปลี่ยนเป็นบุญด้วย ยอมรับว่าลูกเป็นคนบอกบุญเก่ง ในอดีตที่เมืองไทยทั้ง
บอกบุญและท�ำบุญมาทั้งหมดสิบกว่า M เจ้าค่ะ พอมาอยู่ฮาวายท�ำเองล้วน ๆ อีกหก M เจ้าค่ะ
และจะขอเป็นประฐานกองกฐินกับหลวงพ่อทุกปีตลอดชีวิตเจ้าค่ะ
ยิ่งตอนนี้ช่วงเข้าพรรษาลูกก็เข้าร่วมโครงการเข้ากะ เข้ากลาง เข้าเป้ากฐินธรรมชัย เมื่อ   
วันอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคม ลูกได้วางเดือนกฐินธรรมชัยหนึ่ง S เอาฤกษ์เอาชัยก่อน ปลื้มใจมาก    
คืนนั้นเข้ากะ ๑-๓ ทุ่มกว่า นั่งสมาธิตามเสียงน�ำนั่งของหลวงพ่อ ใจนิ่ง โล่ง โปร่ง เบาสบาย สว่าง
มาก ๆ เห็นองค์พระแก้วใสผุดขึ้นมา ๑ องค์ ๒ องค์... และพอคุณครูไม่ใหญ่ให้พรสัพเพฯ เท่านั้น
แหละ ยิ่งสว่าง องค์พระผุดขึ้นเป็นสายเร็ว ๆ หลายองค์ จนนับไม่ทันเลยค่ะ ปลื้มมาก พอรุ่งขึ้น
รีบเติมบุญอีกรวมหก S เจ้าค่ะ แล้วก็เขียนเช็คส่งไปท�ำบุญล่วงหน้าเป็นปึก ๆ จนถึงสิ้นปีเลยค่ะ
ยิ่งปีนี้ลูกท�ำบุญกฐิน ๒ กอง พร้อมกันทั้งกฐินที่โอเรกอนและกฐินที่เมืองไทยเจ้าค่ะ
ด้านการค้าของลูกก็ดีวันดีคืน มีกิจการบ้านเช่า มีร้านขายของที่ระลึก และมีบริษัททัวร์ใหม่ ๆ
มาติดต่อเอาลูกค้ามาลงอีกหลายคันรถต่อวันเจ้าค่ะ ลูกก็เลยนับเงินเพลินทุกวัน พร้อมกับ “สัมมา
อะระหัง” ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้ง คุณครูไม่ใหญ่ย�้ำนักหนาว่าจะท�ำมาค้าขายอะไรก็ “สัมมา อะระหัง”
แถมที่ร้านเปิดเสียงคุณครูไม่ใหญ่น�ำภาวนา “สัมมา อะระหัง” ทีละพันครั้ง ทั้งเราและลูกน้อง
ทุกคนก็ชอบภาวนา “สัมมา อะระหัง” และท�ำงานอย่างมีความสุข ลูกค้าจึงประทับใจในตัวเรา
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ที่เป็นคนสุภาพอ่อนโยน มีความรัก ความเมตตา ปรารถนาดี แผ่บุญบารมีแก่ลูกค้าทุกคน เดือนละ
๕-๖ พันคน จึงได้รบั การชืน่ ชมอย่างโหมกระหน�ำ่ ทางอินเทอร์เน็ต จนได้รบั การโหวตจากลูกค้าทัว่ โลก
ให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมชนะเลิศประจ�ำปีนี้คือ “2014 Winner Awards” ของเว็บไซต์ยักษ์ใหญ่    
ของอเมริกา ทั้ง ๆ ที่ลูกก็ไม่เคยคิดอยากเด่นอยากดังเลย รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ    
ได้ออกโทรทัศน์ของอเมริกา ๓ รายการ และของเกาหลี ญีป่ นุ่ อีก ๓ รายการ ไม่นบั ทางหนังสือพิมพ์
และแมกกาซีนต่าง ๆ จึงต้องยิ่งเร่งฝึกฝนตนเองและท�ำความดีต่อผู้อื่นยิ่ง ๆ ขึ้นไป
แต่มอี ยูเ่ รือ่ งหนึง่ ทีล่ กู ระทึกใจและปิดเงียบไม่อยากบอกใคร แต่จะมาเปิดเผยในวันนีเ้ จ้าค่ะ
คือเมื่อวันที่ ๗-๘-๙-๑๐ เดือนสิงหาคม ทางสื่อต่าง ๆ ของรัฐฮาวายประกาศว่า พายุเฮอริเคน    
จะบุกฮาวายด้วยความเร็ว ๗๕ ไมล์ต่อชั่วโมง ทุกคนตื่นตระหนกมาก มีประกาศปิดโรงเรียน
บริษัทห้างร้าน ธุรกิจต่าง ๆ หยุดหมด เครื่องบินทุกล�ำหยุดบิน รถราหยุดวิ่ง ทางการสั่งประชาชน
ตุนน�ำ 
้ ตุนอาหารให้พร้อม เตรียมรับพายุและน�ำ้ ท่วมฉับพลัน มีแต่คนถามลูกว่า “Are you ready for             
the storm?” ลูกตอบทุกคนนิ่ง ๆ ว่า “No, it won’t come.”

เพราะลูกเป็นลูกของหลวงพ่อทั้งสอง เป็นหลานของหลวงปู่ คุณยาย รู้หลักวิชชาว่าต้อง         
ท�ำอย่างไร ลูกไม่ได้เตรียมตุนเสบียงอาหารอะไรเลย แต่ลูกเตรียมกาย วาจา ใจ ของลูกเต็มที     ่
ลูกเข้าห้องพระ ๑ วันเต็ม เข้ากะ เข้ากลาง อาราธนาหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยาย สถิตในกาย วาจา
จิต แผ่ขยายศูนย์กลางกายให้ใสสว่าง แผ่บุญบารมีสว่างไสวทั่วฮาวาย องค์พระขยาย ปรากฏว่า
วันนั้นมีฝนตกปรอย ๆ สลับกับแดดออก พอวันรุ่งขึ้นแดดออกเปรี้ยง Beautiful Day ทุกคนออกจาก
บ้านไปท�ำงาน ไปเที่ยวตามปกติ ลูกเองก็เปิดร้านตามปกติ หลังจากปิดร้าน ๑ วัน เพื่อเข้ากะเต็มที่
คนก็เฮโลมาอุดหนุนกันมากมาย ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีพายุ ไม่มีฝนตก ไม่มีน�้ำท่วม ประชาชน
ต่างโล่งใจ ดีใจ และประหลาดใจ วิพากษ์วิจารณ์ไปต่าง ๆ นานา ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ลูกเอง
แทบน�ำ้ ตาไหล ลูกรูด้ แี ละซาบซึง้ ใจทีบ่ ญุ บารมีทลี่ กู ท�ำและมหาปูชนียาจารย์ทกุ ๆ ท่าน ตามปกป้อง
คุ้มครองอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเวลาไหนที่ลูกไม่นึกถึงท่าน ท่านอยู่ในทุกขณะจิตของลูก พระคุณ     
ของหลวงพ่อทัง้ สอง หลวงปู่ คุณยายทีม่ ตี อ่ ลูก ๆ และชาวโลกมากล้นเกินพรรณนา เกิดกีช่ าติกท็ ดแทน
ได้ไม่หมด ลูกจึงขอน้อมถวายบุญกุศลที่ลูกท�ำมาทุกภพทุกชาติบูชาธรรมแด่หลวงพ่อทั้งสอง ให้มี
แต่ความ Alert เบิกบาน สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นหนุ่มหล่ออย่างนี้ตลอดกาล อายุยืนอสงไขยปี
เจ้าค่ะ และลูกขอประกาศให้ชาวโลกรู้ว่า ถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายคอยอบรมสั่งสอน ชีวิตของลูก  
และครอบครัวจะไม่มีวันมีความสุขและได้สร้างบารมีอย่างนี้แน่นอน วัดพระธรรมกายสร้างวัด       
ให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดี และแผ่สันติสุขไปทั่วโลกอย่างแท้จริง      
ด้วยการเจริญภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง” เท่านั้น
ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน แล้วจะอุทานว่า “ถ้ารู้ ท�ำอย่าง
นีม้ าตั้งนานแล้ว ท�ำไมชีวิตเราดีอย่างนี้!” เมื่อคุณเปลี่ยนไป โลกนี้ก็จะเปลี่ยนไป และจะมีแต่ความ
สงบสุขแน่นอน จึงขอเชิญชวนทุกท่านทั่วโลก เข้าพรรษานี้มาเข้ากะ เข้ากลาง เข้าเป้ากฐินธรรมชัย
กันนะคะ กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงสุด

ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
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ผังรายการ

เวลา

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
* นำ�นั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
Gleaming with Buddhism
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
00.00 น. *ผู้ออกแบบชีวิต
งานบุญวันอาทิตย์
*DOU for You
*ชาดก 500 ชาติ
ทบทวนบุญ / MV
World of Peace
-ปฏิบัติธรรม
Scoop / MV / Spot
-เส้นทางบุญ
กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
01.00 น. World News
-สู้ต่อไป
*เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
-ปฏิบัติธรรมและโอวาท
*เดินไปสู่ความสุข
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก *I like Chinese. / MV
03.40-04.30 น. -พระธรรมเทศนา
Scoop / MV / Spot
*นานาเทศนา
04.00 น. *สู้ต่อไป
*DMC Variety
*ข้อคิดรอบตัว
*ทันโลกทันธรรม
สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
05.00-05.35 น.
สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่ สวดสรรเสริญคุณยาย / วันพระ สวดธรรมจักร
05.35-06.40 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป

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.

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.
14.45-15.15 น.
15.15-15.45 น.

ธรรมะเพื่อประชาชน
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
เศรษฐีในสมัยพุทธกาล
*กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
*DMC Guide (Rerun เมื่อวาน)
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
DMC NEWS
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
Spot / MV
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV

I like Chinese.

11.15 น. ความดีสากล
11.45 น. แผ่นดินไทยฯ

*สู้ต่อไป

ข้อคิดรอบตัว

*เดินไปสู่ความสุข

*ทันโลกทันธรรม

11.50 น. l like English.

DMC NEWS / ปฏิทินข่าว

กล้าดี Variety
*อานุภาพหลวงปู่ฯ *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
Spot / MV
ชาดก 500 ชาติ
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต

เคลียร์คัตชัดเจน

I gen ต้นฝันบันดาลใจ

*ทบทวนบุญ / MV

16.00-16.15 น.

*Scoop กฐิน
I Iike Chinese.

*ข้อคิดรอบตัว

12.10 น. นานาเทศนา

14.10 น. DMC Variety
14.40 น. อานิสงส์แห่งบุญ
/ วิบากกรรมอบายมุข

*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)

*นานาเทศนา

ke English. /
15.45-16.00 น. แผ่นดิ*Iนliไทยแผ่
นดินธรรม

06.15 น.
06.15 น. ผลการปฏิบัติธรรม
DMC Time สุดสัปดาห์
06.45 น. *ข้อคิดรอบตัว
7.15 น. DMC NEWS
07.30 น.
07.15 น. DMC News Sunday
ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
การ์ตูนบุญโต
07.45 น. *World News
08.20 น. *ชาดก 500 ชาติ

*DOU for You

อานิสงส์แห่งบุญ / วิบากกรรมอบายมุข

สารคดีกระจกหกด้าน

15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต
16.00
English with DELC Club

เวลา
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-03.40 น.
03.40-04.30 น.
05.00-05.35 น.
05.35-06.15 น.
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.
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.
ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์
11.35-11.45 น.
ณ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
11.45-11.50 น.
08.30 น. เส้นทางบุญ
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล) 11.50-12.00 น.
12.00-12.10 น.
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
12.10-12.40 น.
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน) 12.40-13.05 น.
11.00 น. ถวายสังฆทาน
13.05-14.00 น.
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
14.00-14.10 น.
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ)
14.10-14.15 น.
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
14.15-14.30 น.
13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท 14.30-14.45 น.
15.45 น. พระธรรมเทศนา
14.45-15.15 น.
16.50 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย 15.15-15.45 น.
เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
15.45-16.00 น.
17.30 น. ธุดงค์ธรรมชัย
18.25 น. คำ�วัด
18.30 น. อานุภาพกฐิน
16.00-16.15 น.

16.05 น. *Scoop กฐิน

16.15-16.45 น.
*เคลียร์คัตชัดเจน (Rerun)
16.45-17.10 น.
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.

*กล้าดี Variety (Rerun)
*การ์ตูนบุญโต
*I like English.
*ความดีสากล
*DMC Variety
ข่าว DMC NEWS รอบวัน
สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น / สวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
เดินหน้าประเทศไทย
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
ถ่ายทอดสดภารกิจบวชแสนรูปเข้าพรรษา
ถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
เทปบันทึกเรื่องเด่นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (วันนี้)

*l gen
ต้นฝันบันดาลใจ

16.30 น.
Scoop / MV / Spot

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
21.00 น. *ความดีสากล
18.40-19.10 น.
21.30 น. เดินไปสู่ความสุข
19.10-22.00 น.
22.00 น. *DMC Time สุดสัปดาห์ 22.00-22.20 น.
23.00 น. *นานาเทศนา
22.20-24.00 น.

หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* หมายถึง รายการทบทวน
แนะนำ�รายการได้ที่ : 1) ตู้ ปณ.101 ปณจ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2) E-mail: center@dmc.tv 3) โทร. (02)831-1791-2
www.kalyanamitra.org

ข่าวบุญในประเทศ

ค่าย Super Kids Inter Camp ครั้งที่ ๔
จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๔-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สโมสร Super
Kids จัด Super Kids Inter Camp ที่เขาใหญ่วนาลี รีสอร์ท มี
ผู้ร่วมโครงการ ๑๘ คน ๘ สัญชาติ ได้แก่ อังกฤษ อเมริกัน
ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน และไทย ในค่ายมีกิจกรรม
เพื่อพัฒนาตนเองตามพุทธวิธี เช่น การรักษาศีล ฝึกการเป็นผู้ให้
ด้วยการตักบาตร ฝึกสมาธิดว้ ยการสวดมนต์และนัง่ สมาธิ และ
ฝึกความฉลาดทางอารมณ์ด้วยงานศิลปะและนันทนาการ
เป็นต้น หลังจบโครงการแล้ว คาดว่าเยาวชนเหล่านี้จะน�ำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งจะท�ำให้เติบโตไป
เป็นคนเก่งและดีในอนาคต

พิธอี ญั เชิญองค์พระประธานไปยังศูนย์ฝกึ อบรมพุทธบุตร
นานาชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

เมือ่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกัลยาณมิตร
วัดพระธรรมกายและพุทธศาสนิกชนชาวพม่าร่วมพิธีอัญเชิญ
องค์พระประธานจากวัดพระธรรมกายไปประดิษฐาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ ศูนย์ฝึกอบรมฯ แห่งนี้สร้างขึ้น
เพื่อรองรับพระภิกษุจากนานาชาติที่เข้ามาบรรพชาอุปสมบท
ในโครงการพุทธบุตรนานาชาติ ซึ่งขณะนี้มี ๕๐ รูป องค์พระ
ประธานที่อัญเชิญในครั้งนี้เป็นองค์พระสีทอง ปางสมาธิ
มีลักษณะมหาบุรุษ หน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว ทั้งนี้
เพื่ อ เป็ น พระประธานประจ� ำ ศู น ย์ ฯ และเพื่ อ ให้ พ ระภิ ก ษุ
เจริญพุทธานุสติขณะท�ำสมาธิภาวนา

การประกวดสุนทรพจน์ระดับโลก สถาบันธรรมชัย
จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันธรรมชัย
จัดประกวดสุนทรพจน์ระดับโลก รอบชิงชนะเลิศ สามเณร
เตรียมอุปสมบทสถาบันธรรมชัย รุน่ ที่ ๑๒ ณ วัดพระธรรมกาย
สามเณรทีเ่ ข้าประกวดเดินทางมาจากโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
ทัว่ ประเทศ เพือ่ เตรียมอุปสมบททีว่ ดั พระธรรมกาย การประกวด
สุนทรพจน์ในครั้งนี้จัดขึ้นให้สามเณรได้ฝึกฝนอบรมและพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผูน้ ำ� ในการศึกษาธรรมะทัง้ ภาคปริยตั แิ ละปฏิบตั ิ
ควบคู่กับการเรียนพระบาลี ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมองค์กร
ตอกย�ำ้ มโนปณิธานในการสร้างบารมี เพือ่ พร้อมในการขยายงาน
พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลก
110 อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ปฏิบัติธรรมครอบครัว V-Peace
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ ๘-๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์กร
อาสาสมัครเพือ่ สันติภาพโลกจัดปฏิบตั ธิ รรมครอบครัว V-Peace
ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้
ครอบครัวอาสาสมัครทั้งพ่อ แม่ ลูก ได้ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
ร่วมกันในช่วงวันแม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว
ให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ทุกคนเห็นประโยชน์และเข้าใจ
การท�ำหน้าที่อาสาสมัครยิ่งขึ้น ว่าอาสาสมัครมีความส�ำคัญ
อย่างไร มีหน้าทีอ่ ะไรบ้าง เป็นอาสาสมัครแล้วได้พฒั นาตนเอง
อย่างไรบ้าง ซึ่งจะมีผลให้ผู้ปกครองสนับสนุนให้ลูกหลานมา
เป็นอาสาสมัครมากขึ้น
พิธมี อบรางวัลผูน้ ำ� ยุวพุทธโลก กรุงเทพมหานคร		
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ร่วมกับศูนย์การค้าเสนา
เฟสเจริญนคร ๑๖ จัดพิธีมอบรางวัลผู้นำ� ยุวพุทธโลก ครั้งที่ ๑
เนื่องในวันเยาวชนสากลขององค์การสหประชาชาติ ประจ�ำปี
พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมีนายแพทย์พรชัย ภิญญพงษ์ ประธาน
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เป็นผู้มอบโล่รางวัล
แก่เยาวชน จ�ำนวน ๑๕ คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้
มี ค วามประพฤติ ดี ในโอกาสนี้ ยั ง มี พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์
บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร รวมทัง้ พิธถี วายกองทุนยารักษาโรคและ
พิธีถวายภัตตาหารอีกด้วย

พิธีถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
เนื่องในวันธรรมชัย วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

เมือ่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
จัดพิธีถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ณ สภาธรรมกายสากล เพื่อบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนีเนื่องใน
“วันธรรมชัย” โดยมีพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ พิธีกรรมมีดังนี้ พิธีกล่าว
ค�ำถวายปัจจัยสี่ พิธกี ล่าวค�ำถวายภัตตาหาร พิธกี ล่าวค�ำถวาย
ยารักษาโรค พิธกี ล่าวค�ำถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณร
อาพาธ หลังจากกล่าวค�ำอธิษฐานจิตแล้ว คณะเจ้าภาพและ
สาธุชนผูม้ บี ญุ น้อมถวายไทยธรรมและยาแด่คณะสงฆ์ จากนัน้
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญ
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 111
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ข่าวบุญต่างประเทศ

สามเณรธรรมทายาทบิณฑบาต วัดพระธรรมกายปารีส
ประเทศฝรั่งเศส

เมือ่ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระภิกษุวดั พระธรรมกาย
ปารีสน�ำสามเณรธรรมทายาท จ�ำนวน ๑๑ รูป ออกบิณฑบาต
เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้ชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในกรุงปารีส สามเณร
ธรรมทายาทเหล่านี้เข้าพิธีบรรพชาเมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ กรกฎาคม
ที่ผ่านมา และออกบิณฑบาตตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๒
สิงหาคม โดยมีชาวพุทธที่อาศัยในกรุงปารีสออกมาตักบาตรด้วย
ความปลืม้ ปีติ เพราะเป็นโอกาสทีห่ าได้ยากทีจ่ ะมีพระภิกษุ-สามเณร
จ�ำนวนมากมาเป็นเนื้อนาบุญ โดยเฉพาะในต่างประเทศเช่นนี้

ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
ประเทศนอร์เวย์

เมื่อวันที่ ๑-๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
นอร์เวย์จดั ปฏิบตั ธิ รรมเนือ่ งในโอกาสเข้าพรรษา เข้าถึงธรรม เพือ่ อุทศิ
บุญแก่บุพการีผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว ในโอกาสนี้สาธุชนผู้มีบุญ
ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำ� วัตรเช้า-เย็น
ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมกันท�ำความสะอาดเสนาสนะ จัดข้าวของ
ให้เป็นระเบียบตามแบบอย่างวัฒนธรรมคุณยาย และในภาคค�่ำ
หลังจากสวดมนต์ท�ำวัตรเย็นแล้ว ก็สวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร
และเข้ากะนั่งสมาธิพร้อมกัน

พิธีถวายมหาสังฆทาน ๙ วัด วัดพระธรรมกายบริสเบน
ประเทศออสเตรเลีย

เมือ่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกายบริสเบน
จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน ๙ วัด โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ
ทั้งวัดไทย วัดลาว วัดศรีลังกา และวัดกัมพูชา ทั่วนครบริสเบน
มาเป็นเนื้อนาบุญ ในภาคเช้ามีพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
ภาคบ่ายมีพธิ ถี วายมหาสังฆทาน ๙ วัด พิธถี วายจตุปจั จัยไทยธรรม
จากนัน้ ผูแ้ ทนคณะสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนาบุญกับสาธุชน
ทุกท่านที่มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ ส่วนสาธุชนผู้มีบุญ
ต่างปลื้มปีติที่ได้ท�ำบุญถวายสังฆทานถึง ๙ วัด ภายในวันเดียว
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กิจกรรมเทเหล้า วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
ซิลคิ อนวัลเลย์จดั กิจกรรมเทเหล้าและเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทกุ ชนิด
ที่ร้านอาหารไทย Mint Leaf กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีบูชาพระรัตนตรัย
ตามด้วยพิธีกล่าวค�ำปฏิญาณตนว่าจะเลิกขายเหล้า เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และไม่เกีย่ วข้องกับสิง่ เสพติดทัง้ หลายไปตลอดชีวติ เพือ่
ความบริสทุ ธิก์ าย วาจา ใจ ในการสร้างบารมี จากนัน้ ทุกท่านพร้อมใจ
กันเทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และทุบท�ำลายขวดเหล้าด้วยความปีติ
เบิกบานในบุญ

พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ เมือง Tebin Tinggi
ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สาธุชนชาวเมือง
Tebin Tinggi กว่า ๑๐๐ คน ร่วมกันจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ เมือง Tebin Tinggi หมู่เกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์สมชาย
สุคันโธ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอินโดนีเซีย เป็นประธานสงฆ์
พิธเี ริม่ ด้วยการสวดมนต์ทำ� วัตรเช้า จากนัน้ ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนา
แล้วท�ำพิธีปิดแผ่นทอง วางศิลาฤกษ์ โปรยรัตนชาติและบุปผชาติ
ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่

พิธปี ฏิบตั ธิ รรมเนือ่ งในวันธรรมชัย วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
สวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) เนื่องในวันธรรมชัย พิธีเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
ตามเวลาท้องถิ่น สาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาธรรม
พระเทพญาณมหามุนี กิจกรรมเริ่มด้วยการถวายพานธูปเทียนแพ
ถวายพานพุ่ม ต่อด้วยพิธีถวายยารักษาโรค พิธีถวายภัตตาหาร
เป็นสังฆทาน จากนัน้ คณะสงฆ์สวดถวายพรพระและให้พรแก่สาธุชน
เสร็จพิธีแล้วถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน
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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

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

ไม่ บั ง คั บ ท� ำ ได้ แ ค่ ไ หนให้ พ อใจแค่ นั้ น ซึ่ ง จะ
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
กายมนุ ษ ย์ ล ะเอี ย ด กายทิ พ ย์  กายรู ป พรหม
กายอรู ป พรหม จนกระทั่ ง เข้ า ถึ ง พระธรรมกาย
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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วารสาร

๑๑ ปี มหาธรรมทาน
คนนับล้านอ่าน !!
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