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

กลิ่นศีล กลิ่นธรรม
“ดูก่อนจุนทะ ความสะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง คือ บุคคลบางคนในโลกนี้
ละการพูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด เว้นขาดจากค�ำหยาบ ละค�ำเพ้อเจ้อ
ดูก่อนจุนทะ ความสะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง นี้แล” (จุนทสูตร)
การรู ้ จั ก อาบน�้ ำ ช� ำ ระล้ า งร่ า งกาย
ให้ ส ะอาด ปราศจากกลิ่ น ตั ว รบกวนผู ้ อื่ น
เป็นมารยาทสังคมอย่างหนึ่ง เป็นความสะอาด
ที่มนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์สังคมพึงตระหนัก
ส่วนความสะอาดกายตามหลักอริยวินัยนั้น
ท่านหมายถึงการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมย ไม่
ประพฤติผิดในกาม แม้ร่างกายจะเปรอะเปื้อน
ไปด้วยฝุ่นหรือของไม่สะอาด เสื้อผ้าจะสกปรก
หรือผมเผ้ายาวรุงรังเหมือนฤๅษีนักพรต แต่ก็
ถือว่าเป็นผูม้ คี วามสะอาดทางกาย เพราะไม่ได้
ท�ำบาปด้วยกาย ส่วนความสะอาดทางวาจา
หมายถึง การไม่พูดเท็จ ส่อเสียด ค�ำหยาบ
เพ้อเจ้อ
ถ้าอยากรู้ว่าเรามีความสะอาดในการ
กล่าววาจามากน้อยแค่ไหน พระอรรถกถาจารย์
ได้วินิจฉัยไว้ ดังนี้
องค์ ป ระกอบของการพู ด เท็ จ มี ๔
ประการ คือ ๑. พูดเรือ่ งไม่จริง ๒. มีจติ คิดจะพูด
ให้ผิดไปจากความจริง ๓. พยายามพูดให้ผิด
๐2 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗

จากความจริง ๔. คนฟังเข้าใจความหมายตาม
ที่พูดนั้น
นอกจากนี้ ยังมีค�ำพูดส่อเสียด คือ
การน�ำความข้างนีไ้ ปบอกข้างโน้น หรือน�ำความ
ข้างโน้นมาบอกข้างนี้ ด้วยวัตถุประสงค์จะให้
แตกแยกกัน เช่น ยุยงกลุม่ คนทีร่ กั ใคร่ปรองดอง
สมัครสมานสามัคคีให้แตกแยก หรือส่งเสริม
ผูแ้ ตกแยกกันอยูแ่ ล้วให้แตกแยกขึน้ ไปอีก ชนิด
สมานกันไม่ตดิ อีกต่อไป ค�ำพูดประเภทนี้ ภาษา
พระเรียกว่า ปิสุณวาจา
องค์ประกอบของการพูดส่อเสียด มี ๔
ประการ คือ ๑. มีคนอื่นที่ตนพึงท�ำให้แตกกัน  
๒. มีเจตนากล่าวให้คนอื่นแตกกัน ๓. มีความ
พยายามที่จะพูดให้เขาแตกกัน ๔. บุคคลนั้น
รู้ความหมายนั้น และเกิดการแตกกัน หากเขา
ยังไม่แตกแยก กรรมบถก็ยังไม่ขาด แต่ถ้า
แตกกันเมื่อไร จึงจัดว่าเป็นผู้ประพฤติผิดหลัก
กุศลกรรมบถ
พูดค�ำหยาบหรือผรุสวาจา คือ ค�ำพูด
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ที่หักหาญน�้ำใจหรือท�ำความไม่สบายใจให้แก่
ผู้ฟัง เป็นถ้อยค�ำไม่สร้างสรรค์ มุ่งสร้างความ
เกลียดชังให้เกิดขึ้น แต่ก็ต้องดูที่เจตนาด้วย
เพราะบางครั้งค�ำพูดมักไม่ตรงกับความตั้งใจ
ที่อยากจะให้เป็น ดังเช่น เรื่องของหนูน้อย
คนหนึ่ง เธอไม่เชื่อฟังถ้อยค�ำของแม่ เพราะ
อยากไปเที่ยวเล่นกับพวกเพื่อน ๆ แม่เห็นว่า
เวลาใกล้จะค�ำ่ มืดแล้วจึงไม่อนุญาต แต่หนูนอ้ ย
ซึ่งอยู่ในวัยอยากเที่ยวอยากเล่น วิ่งออกจาก
บ้านไปโดยไม่เชื่อฟังค�ำทัดทานของแม่ ท�ำให้
แม่หงุดหงิดถึงกับพลั้งปากไปว่า ขอให้วัวขวิด
ตายไปเลย
หนูน้อยได้ยินค�ำแม่ก่นด่าตามหลัง
ก็ไม่สนใจ เพราะรู้อยู่เต็มอกว่า ไม่ว่าตนจะ
ดื้อแค่ไหนแม่ก็ยังรัก จึงไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน
ตามใจชอบในทุ่งนา แต่บังเอิญมีวัวแม่ลูกอ่อน
มายืนขวางอยูข่ า้ งหน้า แล้วเดินเข้าใส่หมายจะ
๐4 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗

ท�ำร้าย หนูน้อยตกใจมาก ไม่รู้จะท�ำอย่างไร
ขณะนั้นพลันนึกถึงค�ำแช่งด่าของแม่ที่ตะโกน
ไล่หลังมาว่า “ขอให้วัวขวิดตาย!” ค�ำแช่งด่านั้น
จะเป็นจริงแล้ว หนูน้อยรู้สึกตกใจมาก แต่
ภายในใจเธอรูด้ วี า่ แม่รกั ลูกมาก ไม่อยากให้ลกู
ตายจริง จึงท�ำสัจกิริยาว่า “แม่ของข้าพเจ้าพูด
ค�ำใดด้วยปาก ขอค�ำนั้นจงอย่าเป็นจริง แต่ถ้า
แม่คดิ อย่างไร ขอให้สงิ่ นัน้ จงกลายเป็นจริงเถิด”
ทันทีที่อธิษฐานจิตเช่นนี้ วัวที่ก�ำลังเดินมุ่งหน้า
เข้าใส่ กลับหยุดยืนแล้วเดินไปกินหญ้าตามปกติ
หนูน้อยเห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้น ก็รีบกลับบ้าน
เล่าเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ให้แม่ฟงั ทัง้ น�ำ้ ตา เธอรูแ้ ล้วว่า
แม่รกั ลูกมาก จึงรีบขอขมาทีไ่ ม่เชือ่ ฟังแม่ ตัง้ แต่
นั้นมาหนูน้อยก็อยู่ในโอวาทแม่ ตั้งใจศึกษา
เล่าเรียน เป็นลูกที่เก่งและดีของแม่ตลอดไป
นี้คือตัวอย่างถ้อยค�ำที่ไม่ใช่ผรุสวาท
แม้ว่าจะเป็นถ้อยค�ำที่หักหาญน�้ำใจหรือด่าว่า
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ก็ตาม แต่ไม่ได้มีเจตนาร้ายตามที่พูด เพราะ
แม่เป็นผู้มีจิตอ่อนโยนต่อลูกเสมอ แม้บางครั้ง
พ่อแม่มักว่ากล่าวข่มขู่ลูกที่เกเร เช่น ขอให้
รถชนตาย ขอให้ไปตายเสีย ขอให้เสือกัดตาย
เป็นต้น แต่ความจริงแล้วท่านไม่ได้ปรารถนา
ให้เป็นเช่นนั้น ท่านดูแลลูกชนิดยุงไม่ให้ไต่ ไร
ไม่ให้ตอม ฉะนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงอันตรายที่จะ
มาพรากชีวิตของลูกไป ที่ท่านพูดอย่างนั้นก็
เพราะด้วยความรักความห่วงใย อย่างนีไ้ ม่เรียก
ว่า ผรุสวาจา
ส่วนผูท้ พี่ ดู จาอ่อนหวาน แต่แฝงไว้ดว้ ย
เจตนาร้าย มีความประสงค์จะให้คนอื่นตาย
เช่น พูดว่า “พวกท่านจงหลับเป็นสุขเถิด” แล้ว
แอบใส่ยาพิษให้เขากินจนตาย อย่างนี้ถือว่า
เป็น ผรุสวาจา เพราะเป็นวาจาที่เกิดจากจิตที่
ประทุษร้าย อย่างไรก็ตาม ผรุสวาจานั้นจะมี
โทษน้อย เมื่อบุคคลที่ว่ากล่าวมีคุณน้อย และมี

โทษมาก เมื่อบุคคลนั้นมีคุณมาก เช่น ด่าว่า
พระอริ ย เจ้ า ด้ ว ยถ้ อ ยค� ำ หยาบคาย ถื อ ว่ า
เป็นกรรมหนักมาก การด่าพระอรหันต์จัดเป็น
อริยุปวาท เป็นวจีทุจริตที่มีโทษถึงขั้นตกนรก
เหมือนชัมพุกปริพาชกในสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พลาดไปด่าพระอรหันต์
ว่า “ผู้มีอายุ ท่านเคี้ยวกินคูถประเสริฐกว่าการ
บริโภคอาหารในเรือนของกุฎมุ พี ให้ทา่ นถอนผม
ด้วยแปรงตาล ประเสริฐกว่าการปลงผมด้วย
มีดโกนที่โยมน�ำมาถวาย ท่านเปลือยกายเที่ยว
ไป ประเสริฐกว่าการนุง่ ผ้าทีโ่ ยมถวาย ท่านนอน
บนพื้นดินประเสริฐกว่าการนอนบนเตียงที่โยม
น�ำมาถวาย”
กรรม คือ อริยุปวาทของชัมพุกะนั้น
ส่งผลให้เขาหมกไหม้ในอเวจีมหานรก เมือ่ กลับ
มาเกิดเป็นคน ก็ต้องเคี้ยวกินคูถอย่างเดียว
นอนบนแผ่นดินอย่างเดียว เป็นคนเปลือยกาย
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ตุลาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๐5

นุ่งลมห่มฟ้า ถอนผมด้วยท่อนแปรงตาลถึง
๕๕ ปี แต่กรรมนั้นสิ้นสุดลง เพราะชาตินี้ได้
อาศัยพระมหากรุณาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทีเ่ สด็จมาโปรด จนกระทัง่ ได้บรรลุอรหัตผล จึง
ไม่ต้องเปลือยกายและกินคูถ หรือใช้แปรงตาล
ถอนผมอีก
องค์ประกอบของค�ำหยาบ มี ๓ ประการ
คือ ๑. มีคนอืน่ ทีต่ นอยากด่า ๒. มีจติ โกรธเคือง  
๓. ได้ด่าสมดังใจปรารถนา
การพูดเพ้อเจ้อ หรือ สัมผัปปลาปะ
เป็นการกล่าวไม่ถกู กาล กล่าวไม่จริง ไม่องิ อรรถ
ไม่องิ ธรรม เป็นวาจาทีไ่ ม่มหี ลักฐาน ไม่มที อี่ า้ ง
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ องค์ประกอบของ
ค�ำพูดเพ้อเจ้อ มี ๒ ประการ คือ ๑. มีเจตนา
พูดเรื่องที่ไร้ประโยชน์ ๒. มีการพูดเพ้อเจ้อจริง
หากไม่มีใครถือสาหรือสนใจในเรื่องที่พูดนั้น
ก็ยังไม่ถือว่าเป็นอกุศลกรรมบถ แต่ถ้ามีคน
๐6 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗

เชื่อถือและน�ำไปปฏิบัติตามจึงจะจัดว่าเป็น
อกุศลกรรมบถ
ทั้งหมดนี้ คือ “องค์ประกอบหลักของ
ค�ำว่าผิดศีลข้อ ๔ คือ “มุสาวาทา เวระมะณี”
รวมไปถึงค�ำพูดที่เรียกว่าเป็นอกุศลกรรมบถ
เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว เราจะได้ส�ำรวมระวัง
วาจาของเราให้ดี ไม่ไปล่วงละเมิดทั้งศีล ทั้ง
อกุศลกรรมบถ และควรฝึกพูดแต่ปิยวาจา
ให้ทุกถ้อยค�ำที่เปล่งออกมาเป็นประดุจถ้อยค�ำ
เพชร ถ้อยค�ำพลอย เป็นไปเพื่อบุญกุศล เพื่อ
ยกใจผู้ฟังให้สูงขึ้น น้อมน�ำใจให้ไปสู่สวรรค์
และนิพพาน อีกทั้งควรใช้วาจาชักชวนผู้มีบุญ
ให้มาสร้างบารมี มาแสวงหาพระรัตนตรัย
ภายใน จึงจะได้ชอื่ ว่าเป็นผูม้ คี วามสะอาดวาจา
อย่างแท้จริง
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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

ทอดกฐินอย่างไร
ให้รวยอย่างใน

สมัยพุทธกาล

๐8 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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..มีกระแสถามเข้ามาว่า วัดพระธรรมกายสอนผิดหรือเปล่า?
ในเรื่องของการท�ำบุญทอดกฐิน ที่ต้องรีบปิดกองก่อน
หรือท�ำบุญแบบเต็มที่เต็มก�ำลัง!!!
หากมีข ้อกังขาก็ต้องหันไปศึกษา   
สิง่ ทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ หรือ
ย้อนไปดูเรื่องราวในสมัยพุทธกาล เพื่อดู
ว่าเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเขาท�ำบุญกัน
อย่างไรถึงได้ส่งผลให้รวยมหาศาล อย่าง
เช่น ท่านเมณฑกเศรษฐี ซึ่งเป็นปู่ของ  
นางวิสาขา ที่รวยในระดับเลี้ยงคนได้ทั้ง
ชมพูทวีป หากเรามาศึกษาดูจะพบว่า ใน
อดีตชาติท่านสร้างเหตุโดยการถวายข้าว
มือ้ สุดท้ายของตัวเองแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า
ทัง้ ๆ ทีต่ วั เองและคนในครอบครัวทัง้ หมด
ก�ำลังจะอดตาย!
จากการกระท�ำตรงนี้ จะสังเกตเห็น
ว่า ท่านท�ำบุญจนหมดตัวเลย  ซึ่งคนที่มา
ท�ำบุญที่วัดพระธรรมกายก็ยังท�ำได้ไม่เท่า
ท่าน เพราะท�ำแล้วยังมีข้าวกิน และด้วย
บุญนี้ก็ส่งผลให้มีข้าวเกิดขึ้นมาใหม่เต็ม
หม้อและตักออกไปกินเท่าไรก็ไม่พร่อง
อย่างเป็นอัศจรรย์ จนท่านสามารถเลี้ยง
คนได้ ทั้ ง เมื อ ง ซึ่ ง นั บ จากภพชาติ นั้ น    
ท่านก็เกิดเป็นเศรษฐีที่รวยมาก และได้
บรรลุ ธ รรมเป็ น พระโสดาบั น ในชาติ ที่     
มาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา
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หรือมาศึกษาเรือ่ งของ นายติณบาล ทีใ่ นสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาเป็นยาจก   
ทีอ่ ยากท�ำบุญทอดกฐินมาก จึงเอาเสือ้ ผ้าทีม่ เี พียงชุดเดียวไปขาย จนตัวเองต้องนุง่ ใบไม้ ตรงจุดนี้  
ขอถามว่า..นายติณบาลท�ำบุญจนหมดตัวไหม? ค�ำตอบคือ หมด ซึ่งคนที่ไปท�ำบุญที่วัดพระธรรมกายก็ยังท�ำได้ไม่เท่าเขา เพราะท�ำแล้วยังมีเสื้อผ้าใส่ ไม่เห็นมีใครห่มใบไม้ และด้วยบุญนี   ้
ก็สง่ ผลดลบันดาลให้พระราชาพระราชทานทรัพย์ให้ จนนายติณบาลได้กลายเป็นเศรษฐีในชาตินนั้
เป็นอัศจรรย์
หรือมาดูกรณีของ จูเฬกสาฎกพราหมณ์
สองสามีภรรยา ที่ยากจนมากถึงขนาดไม่มีผ้า
จะใส่ คือ มีผ้าห่มที่ใช้คลุมกายเพียงผืนเดียว
เท่านั้น ท�ำให้เวลาจะออกไปฟังธรรมจาก    
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตอ้ งผลัดกันไป เพราะ
ต้องผลัดกันใช้ผา้ ผืนนีห้ ม่ คลุมกาย และด้วยความ
ยากจนเข็ญใจมากถึงขนาดนีน้ เี่ อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเป็นกัลยาณมิตรให้ โดยทรง
เทศน์สอนให้พราหมณ์ยอมท�ำทาน ซึง่ พระองค์
ทรงยอมอดทนเทศน์สอนตั้งแต่ปฐมยามจนถึง
ปัจฉิมยาม คือ เทศน์ถึงเช้าเลย เพื่อเปิดใจให้
พราหมณ์ยอมสละผ้าห่มคลุมกายที่มีอยู่เพียง
ผืนเดียวมาถวาย
10 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗

www.kalyanamitra.org

จากเหตุการณ์นี้ อยากให้ช่วยกันคิดว่า การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงท�ำอย่างนี้เป็นเพราะ
พระองค์ทรงอยากได้ผ้าผืนเก่า ๆ ที่ผ่านการใช้มาแล้วของพราหมณ์หรือเปล่า ค�ำตอบคือ เปล่า
เลย!!! แต่พระองค์ทรงอยากให้พราหมณ์สละความตระหนี่ออกจากใจ เพื่อบุญนี้จะได้ไปแก้ผังจน
ของพราหมณ์คู่นี้ได้ แล้วในที่สุดพราหมณ์ก็ยอมถวายผ้าที่มีอยู่แค่ผืนเดียว เรียกได้ว่า ท�ำบุญ
จนหมดตัวเลยทีเดียว!
แต่สดุ ท้ายด้วยผลบุญนีก้ ท็ ำ� ให้พระราชาพระราชทานช้าง ๔, ม้า ๔, สตรี ๔, ทาสี ๔, บุรษุ ๔,
บ้านส่วย ๔ ต�ำบล และกหาปณะ ๔ พัน ให้แก่พราหมณ์
พอเล่าถึงตรงนี้ ก็ขอย้อนมาดูสาธุชนที่ไปท�ำบุญที่วัดพระธรรมกายกันบ้าง ซึ่งมีหลายคนที่
ไปวัดตั้งแต่ยังยากจนอยู่ แต่พอได้ท�ำบุญอย่างเต็มที่เต็มก�ำลังจนเกิดความปลื้มปีติจนน�้ำหูน�้ำตา
ไหล แถมยังตามตรึกระลึกนึกถึงบุญและนัง่ สมาธิบอ่ ย ๆ ปรากฏว่า ไม่ชา้ ก็รวยเอา ๆ โดยไม่รตู้ วั   
ทีเ่ ป็นอย่างนี้ ก็เพราะท�ำเลียนแบบอดีตยาจกในช่วงก่อนทีจ่ ะก้าวขึน้ มาเป็นเศรษฐีในสมัยพุทธกาล
นั่นเอง ซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
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หลายคนยังมีคำ� ถามต่ออีกว่า..แล้วท�ำไมต้องรีบท�ำบุญ
หรือปิดกองก่อน ทั้ง ๆ ที่อย่างไรก็ต้องท�ำในวันทอดกฐินอยู่แล้ว?
ของ สุภทั ทปริพาชก ท่านมีอปุ นิสยั การท�ำบุญ
ต่างจากพี่ชายอย่างสิ้นเชิง คือ เวลาท�ำบุญ
พระอัญญาโกณฑัญญะจะชิงช่วงรีบท�ำก่อน
คือจะเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นผลผลิตไปท�ำบุญ
ตัง้ แต่เมล็ดข้าวยังอ่อน ยังเป็นน�ำ้ เขียว ๆ  อยู่
ส่วนพีช่ าย คือ ท่านสุภทั ทะ เวลาท�ำบุญชอบ
ท�ำทีหลัง คือ รอจนวาระสุดท้าย รอจนขนข้าว
เข้ายุ้งเสร็จแล้วจึงค่อยเอาข้าวไปท�ำบุญ
จากการศึกษาพระไตรปิฎกจะพบว่า การ
ตัดสินใจท�ำบุญก่อน เวลาบุญส่งผลจะท�ำให้เรา
ได้ ส มบั ติ ใ นปริ ม าณที่ ม าก เหมื อ นในเรื่ อ ง  
จูเฬกสาฎกพราหมณ์ ที่กล่าวข้างต้น ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิบายถึงการส่งผลของ
บุญว่า “ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าเอกสาฎกนีถ้ วายทาน
ตั้งแต่ปฐมยามไซร้ เขาจะได้วัตถุอย่างละ ๑๖
ถ้ า ถวายในมั ช ฌิ ม ยามไซร้ เขาจะได้ วั ต ถุ
อย่างละ ๘ แต่เพราะถวายเวลาจวนใกล้รุ่ง
เขาจึงได้วัตถุเพียงอย่างละ ๔”
มากไปกว่านั้น...หากเรามีวิบากกรรมที่
ก�ำลังรอส่งผลอยู่พอดี การท�ำบุญก่อนทันที    
จะไปชิงช่วงตัดรอนวิบากกรรมได้ทันเวลา     
จะท�ำให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดี
และที่ส�ำคัญที่สุด การท�ำบุญก่อนมีผล
ท�ำให้บรรลุธรรมก่อน แบบ พระอัญญาโกณฑั ญ ญะ ซึ่ ง เป็ น ปฐมสาวกของพระสั ม มา-     
สัมพุทธเจ้า ซึ่งหากย้อนไปดูเหตุในอดีตของ
พระอัญญาโกณฑัญญะ ในชาติทเี่ กิดเป็นน้องชาย
www.kalyanamitra.org
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ฉะนัน้ เวลาบุญส่งผลให้สำ� เร็จมรรค ผล พระอัญญาโกณฑัญญะจึงบรรลุมรรค ผล ก่อนคนอืน่
ทั้งหมด ส�ำหรับพี่ชาย คือ ท่านสุภัททะ กลายเป็นผู้ได้รับการประทานการบวชจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้ายก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพาน และค่อยมาบรรลุธรรมเป็น
พระอรหันต์ในภายหลัง
จากเรื่องราวในสมัยพุทธกาลย่อ ๆ ข้างต้น ก็พอจะเป็นข้อมูลให้เราเอาไว้ตัดสินใจในการ
ออกแบบชีวิตในอนาคตว่า เราจะเอาอย่างไรกับชีวิตดี คือ อยากจะเป็นคนรวยระดับมหาเศรษฐี
หรืออยากจะเป็นคนจน อยากจะบรรลุธรรมก่อนหรืออยากบรรลุทีหลัง เพราะการที่ใครสักคน    
จะกล้าตัดสินใจรวยหรือบรรลุธรรมเร็ว โดยการสร้างเหตุในอดีตอย่างบุคคลพิเศษในสมัยพุทธกาล
นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย ดังจะเห็นว่า ทุกยุคทุกสมัยจึงมีมหาเศรษฐีเกิดขึน้ บนโลกเพียงไม่กคี่ น อีกทัง้
บุคคลที่บรรลุธรรมก่อนก็มีไม่มาก!!!
เมื่ออ่านจนมาถึงบรรทัดนี้…ต่อไปก็คงเป็นการตัดสินใจของคุณแล้ว ว่าจะออกแบบชีวิตใน
ภพชาติหน้ากันอย่างไรกับบุญจากการทอดกฐินทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ในอีกไม่กวี่ นั ข้างหน้า เพราะบุญนี้
เป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากถึงขั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยทีเดียว..

14 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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“‘หยุด’ ภาษาธรรมะเรียกว่า สมถะ
‘สมถะ’ แปลว่า หยุด, นิ่ง, สงบ, ระงับ
ต้องหยุดให้ได้เสียก่อน จึงจะเกิดการเห็นวิเศษ
เห็นแจ่มแจ้ง เห็นแตกต่าง
ที่ภาษาธรรมะ เรียกว่า ‘วิปัสสนา’
สมถะกับวิปัสสนาต้องไปพร้อม ๆ กัน”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.kalyanamitra.org
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“ชีวิตของคนเรามีแต่ร่อยหรอลงไปทุกวัน รีบท�ำความดีให้มาก ๆ
บุคคลที
วรบูอชยเวลาให้
า คือบุคเปล่
คลทีาประโยชน์
่มีคุณความดี
วรค่าแก่การระลึ
อย่่คาปล่
เสียคดายเวลาที
่ผ่านไปกนึกถึง
และยึดถือเป็นแบบอย่
ัติตาม ได้แก่ ผ้อูมยหรอไปด้
ีศีล สมาธิวย”ปัญญา สูงกว่าเรา
เพราะมัางในการปฏิ
นท�ำให้ชีวิตบของเราพลอยร่
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
บสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดสนัพระธรรมกาย
สนับสนุนการพิมพ์

ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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“พระธรรมกาย คือ พระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่ง
ที่ระลึกอันสูงสุด มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลก
ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ใด
จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์
ล้วนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวทั้งสิ้น”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

www.kalyanamitra.org
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ทบทวนบุญ
เรื่อง : แป้นแก้ว
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นอบน้อมบูชาครู

ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

“...เคารพเทิดทูนบูชาเหนือเศียรเกล้า...”
ประโยคลึกซึง้ กินใจประโยคนีเ้ ป็นเพียงเสีย้ วหนึง่ ของความรูส้ กึ ในดวงใจ
เมื่อได้ระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  
พระผู้ปราบมาร ระลึกนึกถึงช่วงเวลาที่ท่านยอมสละชีวิต เอาชีวิตเป็นเดิมพัน
ตั้งสัตยาธิษฐานว่า ถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุ          
จะยอมตาย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี จึงเป็น
วันพิเศษของพระเดชพระคุณหลวงปู่ และเป็นวันสุดแสนพิเศษของศิษยานุศษิ ย์
ทั่วโลกที่ได้ร่วมประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
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ปีนี้ วันครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกาย
ตรงกับวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๗ นับเป็นปีที่ ๙๗ แห่งการบรรลุ
ธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ถึงแม้วันสุดแสนพิเศษ   
ในปีนไี้ ม่ตรงกับวันหยุดตามปฏิทนิ แต่
กลับเป็นวันที่ศิษยานุศิษย์พร้อมใจกัน
หยุดงาน ปล่อยวางภารกิจ เพือ่ ไปร่วม
หยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ไป
ปฏิบัติตามค�ำสอนของท่านด้วยจิตที่
เลื่อมใส ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และ
ในวันเดียวกันนั้น ยังได้ปรารภเหตุ  
แห่งการสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการร่วม
พิ ธี ตั ก บาตรและพิ ธี บู ช าข้ า วพระ
ในช่วงเช้า และพิธีบูชาครูผู้ค้นพบ
วิชชาธรรมกายในช่วงบ่าย

20 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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พิธบี ชู าครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกายเริม่ ขึน้ ท่ามกลางความเลือ่ มใสศรัทธาของศิษยานุศษิ ย์ทวั่ โลก
ทีเ่ ดินทางไปร่วมประกอบพิธภี ายในสภาธรรมกายสากล รวมไปถึงศิษยานุศษิ ย์จำ� นวนมากทีแ่ ม้ไม่ได้
ไปร่วมพิธที วี่ ดั พระธรรมกาย แต่กร็ ว่ มแสดงกตัญญูกตเวทิตาด้วยการน้อมจิตสักการบูชาในช่วงเวลา
เดียวกัน เวลาส�ำคัญของการประกอบพิธบี ชู าครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกายเริม่ ขึน้ เมือ่ พระราชภาวนาจารย์
(หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ตามด้วยการเปิดกรวยบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
www.kalyanamitra.org
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22 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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จากนั้น เวลาแห่งการปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นช่วงเวลา
สุดแสนพิเศษก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง และยังความปลาบปลื้ม
ปีติใจให้เกิดขึ้นจากการได้ร่วมหวนระลึกนึกถึงอดีต
ระลึกนึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ยอมสละชีวิต
เอาชีวิตเป็นเดิมพันตั้งสัตยาธิษฐานว่า ถ้าไม่ได้บรรลุ
ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุ จะยอมตายใน
อุโบสถวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหาก
ไม่มีการบรรลุธรรมของหลวงปู่ในวันนี้เมื่อ ๙๗ ปี
ที่แล้ว ก็คงไม่มีเส้นทางแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมี  
ให้ลูกหลานได้ก้าวตามรอยเท้าของท่าน วันครูผู้ค้นพบ
วิชชาธรรมกายจึงเป็นวันส�ำคัญและเป็นวันสุดแสนพิเศษ
ในดวงใจศิษย์ทุกคน
พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายด�ำเนินมาถึง
ช่วงเวลาส�ำคัญ เมื่อศิษยานุศิษย์หลอมรวมใจให้เป็น
หนึง่ เดียวกัน ร่วมกล่าวค�ำบูชาครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกาย
ออกมาจากพลังศรัทธาอันแรงกล้า
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วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายปีนี้ ยังมีความพิเศษสุดแตกต่างจากทุกปี คือการที่ศิษยานุศิษย์
ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ร่วมสักการะรูปหล่อทองค�ำของท่าน ด้วยการน้อมน�ำพวงมาลัย
ดอกไม้ถวายสักการะแด่ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายด้วยความเคารพบูชาเหนือเศียรเกล้า
รูปหล่อทองค�ำองค์นี้ คือองค์ที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการถาวรภายในอุโบสถ      
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี สถานทีบ่ รรลุธรรม โดยคณะพระธุดงค์ธรรมชัยทีจ่ ะเดินธุดงค์
บนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๔ ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ความพิเศษสุดแสนพิเศษนี     ้
ไม่เพียงเป็นการเชื่อมสายบุญของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ แต่ยังสร้าง     
ช่วงเวลาสุดแสนพิเศษในวันครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกายเอาไว้ให้ตามระลึกนึกถึงด้วยความปลาบปลืม้
และต้องไม่ลืมตามระลึกนึกถึงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะอัญเชิญรูปหล่อทองค�ำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ไปประดิษฐานเป็นการถาวรได้สำ� เร็จ
www.kalyanamitra.org
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“ปีติล้นใจรับผ้าไตรจักรพรรดิ”

ภายหลังพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย สาธุชนจ�ำนวนมากได้สั่งสมมหาทานบารมี      
ร่วมกัน จากนั้นจึงพร้อมเพรียงกันรับผ้าไตรจักรพรรดิในฐานะเจ้าภาพผู้เป็นประธานกองกฐิน       
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ้าไตรทั้งหมดนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้นั่งสมาธิอธิษฐานจิตเติมความศักดิ์สิทธิ์แก่     
ผ้าไตรทุกวัน ก่อนมอบให้แก่เจ้าภาพผู้เป็นประธานกองกฐินในวันที่สว่างที่สุด คือ วันครูผู้ค้นพบ         
วิชชาธรรมกาย
ความเมตตาของคุณครูไม่ใหญ่สร้างความปลาบปลื้มปีติใจแก่เจ้าภาพผู้ปวารณารับเป็น
ประธานกองกฐินทุกท่าน รวมถึงสาธุชนทุก ๆ คน ทีล่ ว้ นบังเกิดความปลาบปลืม้ ปีตยิ นิ ดีดจุ เดียวกัน
อันเกิดจากการตั้งจิตเป็นกุศลนึกชื่นชมอนุโมทนา
26 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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“ทุกวันในหนึ่งปีให้เป็นวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย”

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันส�ำคัญที่หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้ง เป็นวันที่ศิษยานุศิษย์ทั่วโลก
จะได้ร่วมประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และตามระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่
พระผู้ปราบมาร ในวันที่สว่างที่สุดของท่านด้วยจิตที่เลื่อมใส ถึงแม้วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ปีนี้จะผ่านพ้นไป ท�ำให้ต้องรอเวลาเวียนมาบรรจบอีกครั้งในปีหน้า แต่การที่ศิษยานุศิษย์จะตาม
ระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้น สามารถท�ำได้ด้วยการปฏิบัติบูชาท่านทุกวันโดยไม่ต้องรอ
ให้ครบหนึ่งปี ยิ่งเมื่อเราระลึกนึกถึงท่านมากเท่าไร ท่านก็จะนึกถึงเรามากเท่านั้น นอกจากนี้     
การนึกน้อมถึงท่าน นอกจากเป็นการขัดเกลากาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์แล้ว ยังเป็นทางมา
แห่งบุญกุศล และท�ำให้ทุก ๆ วันของเราเป็นวันสุดแสนพิเศษในการสั่งสมบุญ สร้างบารมี..
www.kalyanamitra.org
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บุญพิเศษ
เรื่อง : จันทร์ ซีโร่

28 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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“วันธรรมชัย”

ปีนี้ยิ่งใหญ่
ปลื้มใจไม่ลืมเลือน

www.kalyanamitra.org
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เมื่อถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ของทุกปี เหล่าศิษยานุศิษย์และกัลยาณมิตรทั้งหลายต่างร�ำลึก
ถึงเสมอว่าเป็น “วันธรรมชัย” คือ วันที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ
ซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้นับได้ ๔๕ ปีพอดี วันนี้จึงเป็นวันพิเศษที่ถือเป็นวันเกิดใหม่ในเพศสมณะ
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และเป็นวันทีเ่ หล่าศิษยานุศษิ ย์ทงั้ หลายได้มาทบทวนถึงมโนปณิธาน
และความมุ่งมั่นของท่าน ที่ทุ่มเทอุทิศตนเพื่อการเผยแผ่และสืบทอดความประเสริฐสูงส่งแห่ง
พระพุทธศาสนา ทั้งในด้านพระปริยัติและธรรมปฏิบัติ รวมทั้งการทุ่มเทขับเคลื่อนกิจกรรมงาน
พระศาสนาต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่พระพุทธศาสนาและชาวโลกทั้งหลาย
ดังปรากฏให้เห็นตลอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ร่วมมุทิตาแสดงกตัญญูบูชาธรรม
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา แม้เป็นวันพุธซึง่ มิใช่วนั หยุด แต่ลกู พระธัมฯ ทุกคนต่างมุง่ หน้า
ไปวัดพระธรรมกายอย่างล้นหลาม เพื่อแสดงมุทิตากตัญญูบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ณ สภาธรรมกายสากล โดยในเวลา ๑๐.๐๐ น. มีการประกอบพิธีถวายกองทุนยารักษาโรค ทั้งนี้
เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธทั้งที่วัดพระธรรมกายและวัดสาขาทั้งในและต่างประเทศ โดยมี
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เป็นประธานสงฆ์ กัลฯธีรวัฒน์-กัลฯค�ำนวณ ฐานะโชติพนั ธ์
เป็นประธานน�ำกล่าวถวายคิลานเภสัช
เข้ากะ เข้ากลาง เข้ากาย ทะลุเป้าหมายกองบุญ
หลังจากคณะสงฆ์ให้พรแล้ว เหล่ากัลยาณมิตรผู้น�ำบุญทั้งหลายร่วมรับประทานอาหาร
กลางวัน และเตรียมร่วมกิจกรรมในภาคบ่ายด้วยใจจดจ่อ เพราะเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกคนจะได้
ร่วมกัน “ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ เข้ากะพิเศษ” เพื่อบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
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หลังจากทุกคนนั่งสมาธิเข้ากะพร้อมเพรียงกันจนถึงเวลาอันควรแล้ว พระอาจารย์วิทยากร
พิเศษก็ขึ้นแสดงธรรม ทบทวนบุญ และเล่าเรื่องอันน่าปลาบปลื้มในการสร้างบุญบารมีที่ผ่านมา
และที่จะร่วมกันท�ำต่อไป โดยเฉพาะการทอดกฐินธรรมชัยที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกาย
หลังจากเสร็จกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ผูร้ ว่ มงานทุกท่านต่างได้รบั ดวงแก้วธรรมชัยเป็นทีร่ ะลึก
เนื่องในวันธรรมชัยปีนี้ และจะได้น�ำไปเป็นนิมิตในการปฏิบัติธรรมเพื่อความก้าวหน้าในการท�ำ
สมาธิภาวนาต่อไป..
www.kalyanamitra.org
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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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เรื่องเด่น
เรื่อง : โสตฺถิโก ภิกฺขุ

ว่าด้วยเรื่อง

พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
กับคุณครูไม่เล็ก

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗    
ที่ ผ ่ า นมา คณะศิ ษ ย์ วั ด พระธรรมกายและ
กั ล ยาณมิ ต รทั่ ว โลกได้ รั บ ความเมตตาจาก
คุณครูไม่ใหญ่ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ
ธัมมชโย) ให้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่กันอีกครา
34 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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๑. โดยชือ่ ของเจดียแ์ ปลว่า “มหาเจดีย์
แห่งการอุทิศชีวิต” ส่วนการที่จะเรียกเจดีย์
องค์ไหนว่า “มหาเจดีย”์ ได้นั้น มีเหตุผลหลัก
อย่างน้อย ๓ ประการ คือ ๑) โดยขนาด
๒) โดยคุณค่า ๓) ด้วยบุญ
พระมหาเจดีย์ทัตตชีโวนี้ โดยขนาด
ก็ไม่ได้ใหญ่โตนัก คือมีความสูงอยู่ที่ ๑๕ เมตร
โดยประมาณเท่านั้น แต่หากว่ากันโดยคุณค่า
ของเจดีย์ที่สร้างไว้เพื่อ ๑) บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒) ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐาน
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ๓) ใช้ ป ั ก หลั ก เป็ น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องพระพุ ท ธศาสนา ๔) เพื่ อ
ยกย่ อ งบุ ค คลท่ า นหนึ่ ง ซึ่ ง อุ ทิ ศ ชี วิ ต ของตน
เพื่องานพระศาสนา ๕) เพื่อใช้เป็นพุทธสถาน
ในการฝึกฝนอบรมสร้างศาสนทายาทสืบทอด
พระศาสนาให้ยืนยาวต่อไปในอนาคต รวมทั้ง
ด้วยบุญมหาศาลที่บรรดากัลยาณมิตรลูกศิษย์
ของวัดพระธรรมกายทั่วโลกรวมใจกันสร้างขึ้น
เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาธรรม

ในการสถาปนา “พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว” ขึ้นที่
ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ริมแม่นำ�้ แควน้อย
จังหวัดกาญจนบุรี เพือ่ บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พร้ อ มทั้ ง เป็ น สถานที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเพื่อประกาศคุณของพระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตฺตชีโว) คุณครูไม่เล็ก
ผู ้ เ ป็ น ครู บ าอาจารย์ ข องพวกเราทั้ ง หลาย
ผู ้ บุ ก เบิ ก วั ด พระธรรมกายและอุ ทิ ศ ชี วิ ต ตน
ท�ำงานเพือ่ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ งมากว่า
๔๐ ปี โดยไม่ขาดแม้แต่วันเดียว ความเมตตา
ของคุณครูไม่ใหญ่ในครั้งนี้ ก็เพื่อตอบแทน
คุณครูไม่เล็กที่ทุ่มเททุกอย่าง รับงานแทบ
ทุกเรือ่ งในวัดพระธรรมกายเพือ่ ปลดภาระกังวล
ให้คุณครูไม่ใหญ่มีเวลานั่งหลับตาอย่างเต็มที่
ความไม่ธรรมดา
ของพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

การเกิดขึ้นของพระมหาเจดีย์นี้นับว่า
เป็นเรื่องไม่ธรรมดา เหตุก็เพราะ
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ครูบาอาจารย์ ก็คู่ควรที่จะเรียกเจดีย์นี้ว่าเป็น
มหาเจดีย์คู่พระพุทธศาสนา อีกองค์หนึ่งได้
๒. นับตั้งแต่ที่คุณครูไม่ใหญ่ด�ำริให้มี
การสร้างพระมหาเจดีย์นี้ขึ้น การจ�ำลองแบบ
ออกแบบ การเตรียมสถานที่ การวางแผนการ
ก่อสร้าง ตลอดไปจนถึงการเตรียมขั้นตอน
พิ ธี ก รรมในพิ ธี โ ปรยทรายและตอกเสาเข็ ม    
มหามงคลเป็นปฐมเริ่มบนพื้นที่ก่อสร้างองค์
เจดีย์ ใช้เวลาเตรียมการเสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน
เท่านั้น และต้องสร้างให้เสร็จภายใน ๓ เดือน
เพื่อให้ทันฉลองวาระที่คุณครูไม่เล็กมีอายุเต็ม
๗๔ ปี ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ที่จะถึงนี้
เหตุที่ต้องเร่งท�ำให้เสร็จภายในระยะ
เวลา ๓ เดือนนี้ มีนัยส�ำคัญแฝงอยู่ คือในยุคนี้
อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ คือ ๗๕ ปี ดังนั้นต้อง
ปรารภเหตุสร้างบุญใหญ่ให้แก่คุณครูไม่เล็ก  
โดยการสร้างเจดียเ์ ป็นสัญลักษณ์ปกั หลักฝึกคน
สร้างทายาทเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนา ด้วย
ผลบุญในครั้งนี้ ท่านจะได้แข็งแรง มีอายุขัย
ยืนยาว สามารถสั่งสอนอบรมคนท�ำงานให้
พระศาสนาต่อไปอีกนาน ๆ
๓. ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว คุณครู-    
ไม่เล็กมักจะบอกเสมอว่า ด้วยความที่เป็นคน
ชอบเสาะแสวงหาเหตุผลต่าง ๆ มาประกอบ
การกระท�ำของตนอยู่ตลอด รวมไปถึงความ
ห่วงหน้าพะวงหลัง คิดไปข้างหน้าอยูเ่ ป็นประจ�ำ
ด้วยความห่วงใยหมู่คณะ ท�ำให้ท่านไม่ค่อย
ปลืม้ อะไรง่าย ๆ แม้ในระหว่างพิธกี รรมในงาน
บุญใหญ่ แต่บญุ ในครัง้ นีน้ บั ตัง้ แต่ทา่ นได้ทราบ
ข่าวว่าคุณครูไม่ใหญ่ปรารภเหตุจะสร้างเจดีย์
บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้ชอื่ ท่านเป็นชือ่
เจดีย์ ท่านก็ยิ้ม แล้วยกมือพนมจรดศีรษะด้วย
สีหน้าและแววตาที่ปลาบปลื้มในความเมตตา
36 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีปฐมเริ่ม
ตอกเสาเข็มมงคล
สถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
บูชาธรรมพระราชภาวนาจารย์
วาระอายุวัฒนมงคล อายุ ๗๔ ปี
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี
ต.เกาะส�ำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.kalyanamitra.org
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ของครูบาอาจารย์ พร้อมกับเปล่งวาจาออกมาว่า “จะหาครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ท�ำแบบนี้ให้แก่
ลูกศิษย์ได้อีก”
ในวันประกอบพิธีโปรยทรายและตอกเสาเข็มมงคล ใบหน้าของท่านก็เจือด้วยรอยยิ้ม
อยู่ตลอด ท่านบอกว่าที่ปลื้มไม่ใช่เพราะว่ามีคนมาช่วยปลดกังวลให้ แต่เป็นเพราะได้เห็น     
ความร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมงานของบรรดาลูก ๆ, พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ สั้นกระชับ รัดกุม,        
ความกตัญญู, ความเรียบร้อย และความอดทนต่อความยากล�ำบากของบรรดาลูกศิษย์ที่มา
ร่วมงานในวันนั้น
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พิธีโปรยทรายและตอกเสาเข็มมงคลปฐมเริ่ม สถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
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หลังจากเสร็จพิธี ในระหว่างเดินทาง
กลับ ท่านนั่งหลับตารักษาใจมาตลอดเส้นทาง
ตัง้ แต่ศนู ย์ฝกึ อบรมฯ มาจนถึงวัดพระธรรมกาย
แล้วมานั่งตรึกนึกถึงบุญที่เกิดขึ้นต่อไปจนถึง    
๑ นาฬิกา ของวันใหม่ เพือ่ ให้ทกุ คนทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการสร้างพระมหาเจดีย์องค์นี้ได้บุญกับท่าน
อย่างเต็มที่
เมื่อถามถึงความรู้สึกหลังจากเสร็จพิธี
ท่านตอบว่า “ที่ทุ่มเทฝึกคนมาตลอด ๔๐ กว่าปี
ที่ผ่านมานั้น ไม่สูญเปล่า”
ด้ ว ยความระลึ ก นึ ก ถึ ง พระคุ ณ ของ
ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้มา ความเมตตาของ
คุณครูไม่ใหญ่ และความร่วมแรงร่วมใจของ   
ลูกศิษย์ ท�ำให้ทา่ นหายจากความเป็นคนทีป่ ลืม้
อะไรยากในวันสถาปนาพระมหาเจดีย์นี้เอง

จากท่าชุกโดน ใกล้กบั วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
แล้วเดินเท้าต่อไป ในช่วงฤดูแล้งที่ระดับน�้ำ
ไม่ลึกนัก ก็อาศัยเดินลุยสลับกับการว่ายข้าม
ในช่วงที่ระดับน�ำ้ ลึก
หลวงพ่ อ บุ ญ ธรรมเคยบอกท่ า นว่ า
“เผด็จอย่าเลิกนะ ฝึก (สมาธิ) ต่อไป อีกหน่อย
พระพุทธศาสนาไปถึงไหน ชื่อของเธอจะไป
ถึงนัน่ ” และหลวงพ่อบุญธรรมนีเ้ องทีเ่ ป็นคนแรก
ทีส่ อนให้ทา่ นทราบว่า “ในกลางท้องของคนเรา
ทุกคนมีพระอยู่” ค�ำพูดนี้เป็นการปูพื้นฐานให้
ท่านในเบื้องต้น ก่อนจะมาฝึกสมาธิเพื่อเข้าถึง          
พระธรรมกายกับคุณครูไม่ใหญ่และคุณยาย
อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง      
ในภายหลัง
พวกเราถือว่าเกิดมามีบุญที่ได้มาเจอ
ครูอาจารย์ทดี่ ี ไม่ตอ้ งไปเสาะแสวงหาเหมือนที่
แผ่นดินแห่งการเสาะแสวงหา
คุณครูไม่เล็กเคยท�ำมา ดังนั้นต้องตระหนักใน
คุ ณ ครู ไ ม่ เ ล็ ก เคยบอกว่ า “คนเรา สิ่งเหล่านี้ให้มาก เจอครูดีแล้วต้องตั้งใจฝึกฝน
วัยหนุม่ มองไปข้างหน้า วัยชรามองไปข้างหลัง” ตรึ ก ตรองท� ำ ตามค� ำ สอนสั่ ง ที่ ท ่ า นมอบให้      
พออายุมากขึ้นก็นึกถึงบ้านเกิดและผู้มีพระคุณ ทุ ก ครั้ ง ที่ โ อกาสอ� ำ นวยต้ อ งหมั่ น สั่ ง สมบุ ญ    
ที่ท�ำให้มีวันนี้ เลยคิดอยากจะท�ำอะไรเพื่อ ร่วมกับท่าน ดังที่พวกเราได้รวมใจกันสถาปนา
ตอบแทนแผ่นดินเกิดและอุทิศบุญแก่ทุกคน      พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว มหาเจดีย์แห่งการ
ที่ช่วยเพาะบ่มความดีให้ โดยเฉพาะครูที่สอน อุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนานี้ ซึ่งนอกจากจะได้
ให้ท่านรู้จักการนั่งสมาธิอย่างจริงจังท่านหนึ่ง บูชาธรรมคุณครูไม่เล็กแล้ว ก็ยังได้ร่วมบุญ
คือหลวงพ่อบุญธรรมแห่งวัดถ�ำ้ เขาแหลม
กับคุณครูไม่ใหญ่อีกด้วย ด้วยผลบุญนี้ ต่อไป      
สถานทีก่ อ่ สร้างพระมหาเจดียท์ ตั ตชีโว ไม่ว่าต้องเกิดมาอีกกี่ภพกี่ชาติ จะได้คิดได้อยู่ไม่ไกลจากถ�้ำที่ท่านเคยไปฝึกสมาธิในสมัย ตามติด-ท�ำทัน ตามค�ำสอนของครูบาอาจารย์
ที่ยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท่าน และจะได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนา วิชชาเล่าให้ฟังว่า   ในยุคนั้นการเดินทางเป็นไป ธรรมกาย ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทัง่ ถึงทีส่ ดุ
อย่างยากล�ำบาก การที่จะไปถ�ำ้ เขาแหลมในฤดู แห่งธรรม
น�ำ้ หลาก ต้องอาศัยเรือข้ามฟากแม่นำ�้ แม่กลอง
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บทสัมภาษณ์
พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ภูเบศ ฌานาภิฺโ)
ไปกราบท่านทีไร ท่านมักจะอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ค้นคว้า     
พระไตรปิฎก จนเป็นภาพที่คุ้นตา แสดงว่าท่านฝักใฝ่ในความรู้มาก แล้วพอ
ศึกษาหาความรู้เสร็จ ท่านจะให้ความรู้ด้วย ท่านจะสอนเรื่องที่ท่านศึกษา
ค้นคว้า พิจารณา ไตร่ตรอง และขบจนแตกเรียบร้อยแล้ว ส่วนพวกเราก็เหมือน
ลูกนกที่อ้าปากคอยให้ท่านคายอาหารที่เคี้ยวแล้วใส่ปาก แล้วก็กลืนลงไป
เท่านั้น ง่าย ๆ
ท่านขยันเทศน์สอนมาก บางครั้งมีญาติโยมมากราบ ท่านก็สอนเรื่องเดิมอีก แต่ฟังแล้ว    
ไม่เบื่อ มีความรู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้น เรื่องเดียวกันแต่ลุ่มลึกมากขึ้น กว้างขวางมากขึ้น ท�ำให้เรา
เข้าใจที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมะใดที่ยังไม่เคยฟัง ฟังแล้วก็จะเกิดปัญญา แม้เคยฟังแล้ว ถ้าฟัง
ซ�ำ้ อีก ปัญญาก็จะแตกฉานยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นแบบนี้จริง ๆ นี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและประทับใจในตัว
ครูบาอาจารย์ของเรา และอยากให้พวกเราทุกคนเดินตามรอยท่าน
พระมหา ดร.สมชาย านวุฑฺโฒ
ในเวลาปกติทา่ นยกหลวงพ่อธัมมชโยน�ำหน้า เก็บตัวเองไว้ขา้ งหลัง
แต่ถา้ ภัยมา หลวงพ่อทัตตชีโวจะเดินน�ำหน้าไปก่อน รับศึกก่อนเลย จะแซงหน้า
น�ำหลวงพ่อธัมมชโยไปเลย เรียกว่ามีภัยอะไรมาท่านขอรับไว้ก่อน นั่นคือ
สัญชาตญาณของท่าน
เมื่อสักสองปีมานี้ มีอยู่คราวหนึ่งหลวงพ่อธัมมชโยมีงานจะขอให้
หลวงพ่อทัตตชีโวช่วย แต่ท่านเกรงใจ ก็เลยให้อุปัฏฐากมากราบเรียนถามว่า “ช่วงนี้หลวงพ่อทัตตะ
เป็นอย่างไรบ้าง” พอถามเท่านั้นเอง หลวงพ่อทัตตชีโวตอบว่า “สุขภาพดีทั้งกายทั้งใจ แข็งแรง       
ทั้งกลางวันกลางคืน” พูดง่าย ๆ คือ พร้อม มีงานมาเท่าไรพร้อมรับทั้งหมด ขอให้บอกมาเถิด แล้ว
ท่านก็เป็นอย่างนัน้ จริง ๆ ยามมีภยั มาหรือมีภาระในงานพระศาสนา ท่านยืดอกออกรับแทนทุกอย่าง
พวกเราทุกคนมีบุญเหลือเกิน ที่มีครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมอันเลิศ ไม่ใช่เพียงค�ำพูดที     ่
สอนเรา แต่การกระท�ำทีท่ า่ นแสดงออกให้เราเห็นอยูท่ กุ เมือ่ เชือ่ วันเป็นแบบอย่างทีด่ เี ยีย่ ม ขอให้ดใี จ
ในความเป็นผู้มีบุญของพวกเราเถิด แล้วตั้งใจฝึกตัวเองให้มีคุณธรรมด้วยความเคารพเหมือนท่าน
แล้วเราจะมีความก้าวหน้าในการสร้างบารมีแบบไม่มีพลาด ไม่มีถอย ไม่มีเสื่อมเลย
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พระครูปลัดทวี พรฺหมฺเทโว
พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวอยากเห็นจังหวัดกาญจนบุรี
มีศนู ย์อบรมทีร่ องรับลูกหลานในจังหวัดกาญจนบุรี ท่านพูดเสมอว่า ไปมาทัว่ โลก
แล้ว แต่บ้านท่านยังไม่มีสถานที่อบรมลูกหลานของท่านเลย
เมื่อก่อนเรามาสร้างศูนย์กัลยาณมิตรที่บ้านท่าน แต่ขยายไม่ได้
เพราะมีที่ไม่ถึง ๑๐ ไร่ พอมาเจอพื้นที่ตรงนี้ก็เลยชอบ เพราะกว้างขวางและ
สงบดี คิดว่าน่าจะเป็นแหล่งหล่อหลอมลูกหลานจังหวัดกาญจนบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงได้ด         ี
แล้วพอพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพญาณมหามุนี จะสร้างมหาเจดีย์ด้วย ก็เหมือนกับ    
พระพุทธศาสนาได้ปักหลักลงบนพื้นที่แห่งนี้ และจะเป็นที่รวมชาวพุทธในแถบภาคตะวันตก         
แล้วเชื่อมกับนานาประเทศในแถบตะวันตก ก็ถือว่าที่นี่จะเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่ง
ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์
ที่ตรงนี้อยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ เชื่อมกับเมืองทวายของ
เมียนมาร์ได้ เราจะสามารถเผยแผ่หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทาง      
ทิศตะวันตกของประเทศได้สะดวก ตรงนี้จึงน่าจะเป็นชัยภูมิที่ดี ก็เลยตั้งใจ
จะมาท�ำศูนย์อบรมเยาวชน
พอมาทราบว่าหลวงพ่อทัตตชีโวก็ชอบที่ดินผืนนี้เหมือนกัน แล้ว
ท่านก็มาดูหลายรอบแล้ว จึงคิดว่าถ้าเราท�ำบุญตรงนี้จะได้บุญหลายอย่าง ทั้งบุญจากการสร้างสถานที่
ปฏิบัติธรรม บุญจากการบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว ให้ท่านสมปรารถนาในการสร้างศูนย์อบรม
เยาวชน เพื่อสร้างคนดีให้แก่จังหวัดกาญจนบุรี ในขณะเดียวกันยังสามารถขยายไปสู่ประเทศ      
เพือ่ นบ้านได้ดว้ ย บุญมากมายมหาศาล ผมจึงไม่ได้ตดั สินใจนาน หลังจากนัน้ ผมยังไม่จใุ จ ซือ้ ทีด่ นิ
ถวายเพิ่มอีก รวมทั้งหมดถวาย ๓ ครั้ง ก็ปลื้มใจที่ได้บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ตอนนี้    
ยิ่งรู้สึกว่า เราโชคดีจริง ๆ เพราะตอนแรกคิดว่าท�ำแค่ศูนย์อบรมเยาวชนก็อิ่มบุญแล้ว แต่คราวนี้
มีการสร้างเจดีย์อีก ยิ่งได้บุญเยอะเข้าไปใหญ่
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“ในที่สุด ตัวเราเองเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ คนอื่นเราจะหวังพึ่งไม่ได้
ต้องอาศัยบุญของเราและความตั้งใจของเรา ถ้าเอาใจจรดเข้าไปข้างในศูนย์กลางกาย
ความรู้ก็จะกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าเอาใจไว้ข้างนอกตัว ความรู้ก็ถูกบีบให้แคบลง”
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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“เมื่อไรกายและใจรวมกันเป็นหนึ่ง คือ ใจไม่ซัดส่ายไปที่อื่น ไม่ฟุ้งซ่าน
มาหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกาย เมื่อนั้นใจจะมีพลัง มีอานุภาพ
ที่จะเข้าถึงความสุขภายใน ความบริสุทธิ์
และความรู้แจ้งเห็นแจ้งความจริงของชีวิตได้”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป
เรื่อง : พ.สนิทวงศ์

บวชเณร ๑ ล้านรูป
ต้องอยู่ในใจ
และท�ำให้ส�ำเร็จ

46 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗

www.kalyanamitra.org

“...วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเริ่มโครงการท�ำบุญบวชสามเณรล้านรูป ถ้าหากรู     ้
ข่าวบุญนี้วันที่ ๒ ก็อนุญาตให้ท�ำย้อนหลังได้ ให้เอาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นหลัก เช่น
สมมุติว่าเราไปแจ้งข่าวบุญผู้ที่เป็นเจ้าของบุญหลังจากโครงการนี้ผ่านไป ๕ เดือน ๖ เดือน หรือ
๑ ปี ก็ต้องให้เขาท�ำย้อนหลัง โดยให้เริ่มต้น ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ปลื้มย้อนหลัง เพราะว่าเขา
มาช้า หรือเราไปเจอเขาช้า เขารออยู่ ถ้าได้อย่างนีจ้ ะได้บญุ ครบตัง้ แต่เริม่ ...ถ้าได้ลา้ นคนก็ดสี ิ ต้อง
ให้ได้ล้านคนจริง ๆ เพราะหลวงพ่อมองงานพระศาสนาเป็นหลัก และให้นึกถึงภาพบวชสามเณร        
ล้านรูป ให้เห็นภาพนี้ในใจ ถ้าไม่เห็นภาพในใจก็ให้ทำ� เพิ่มอีก จนกว่าจะเห็นภาพทางใจ และต้อง
เห็นภาพให้ชดั ห้ามนึกเลือ่ นลอย หลับตาเห็นภาพบวชนีถ้ งึ จะใช้ได้ ถ้านึกไม่ได้ตอ้ งท�ำกุศลวิวฒั น์
ต้องไปเติมบุญให้ใจเกาะเกีย่ วอยูใ่ นบุญตลอด ตอนนีเ้ กิดกระแสแล้วนะ ครัง้ หนึง่ ได้ทำ� บุญบวชล้าน
ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ต้องท�ำให้ได้...”
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ตามที่-ตามทีม-ตามคนบวช
นับตั้งแต่มีโอวาทเรื่องโครงการบวชสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป นอกจากทีมงานแจ้งข่าวเรื่อง
การท�ำบุญแล้ว ยังมีสว่ นงานอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งรับบุญเป็นทอด ๆ ต่อ ๆ กันไป ทัง้ ส่วนเตรียมสถานทีแ่ ละ
อาคารส�ำหรับอบรม ฝ่ายตามคนบวช และฝ่ายอบรมทีต่ อ้ งเตรียมทัง้ พระอาจารย์หวั หน้าศูนย์อบรม
และพระพีเ่ ลีย้ ง รวมทัง้ หลักสูตร ฯลฯ โดยเบือ้ งต้นมีการอบรมสัมมนาคุณครูในชุดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
เพือ่ ให้ทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้ และไปท�ำหน้าทีช่ วนบวช ทัง้ คุณครูอาสา คุณครูผู้น�ำบุญ คุณครู
วีสตาร์ คุณครูทางก้าวหน้า เป็นต้น โดยก�ำหนดจัดอบรมทั้งหมด ๑๑ รุ่น

สัมมนาพระอาจารย์ประธานจังหวัด ผู้เป็นหัวใจสู่ความส�ำเร็จ
นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดงาน “สัมมนา
พระประธานจังหวัดทั่วประเทศ สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป บูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี ในวาระครบ ๗๒ ปี” เพื่อร่วมคิด ร่วมใจ และร่วมท�ำให้ส�ำเร็จ
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น่าปลื้มใจ!!! ด้วยว่าพระอาจารย์ประธานจังหวัดให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานด้วยตนเอง  
เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งใกล้และไกลจากทั่วประเทศ ส่วนท่านใดที่ติดภารกิจส�ำคัญก็ยังอุตส่าห์           
ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมสัมมนา ท�ำให้ได้รว่ มกันวางแผนบนพืน้ ฐานแห่งความเป็นจริง ด้วยความเสียสละ
ความทุ่มเทแรงกาย แรงใจ อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ความร่วมมือที่น่าประทับใจนี้เกิดจากการ
ประสานงานของ พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธาน
คณะอนุกรรมการเตรียมการบรรพชาสามเณรล้านรูป และทีมงานคุณภาพจาก ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รวมถึงพระมหาเถระ พระเถระ ทีม่ าร่วมถ่ายทอด
อุดมการณ์การสร้างบารมี ท�ำให้เกิดบรรยากาศที่ดี ที่สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง ในฐานะที่ทุกรูป
เป็นพระลูกชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยกัน ได้รับความเมตตา ความอนุเคราะห์ และ
แสงสว่างแห่งธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเหมือน ๆ กัน

หลวงพ่อคือธงชัย ก้าวต่อไปสู่ความส�ำเร็จ
พระครูสมุหธ์ านินทร์กล่าวว่า “ได้เห็นความสามัคคีของท่านประธานจังหวัดทุกรูป ท�ำให้เกิด
ความมั่นใจในงานพระศาสนาที่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้น�ำว่าจะประสบความส�ำเร็จ
อุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ทะเลจะไม่มีวันงดงาม ถ้าไม่มีคลื่น ธงที่โบกสะบัดจะไม่มีวัน
พลิว้ งามไสว ถ้าไม่มลี มแรง ดวงดาวจะไม่พราวแสงเด่นเป็นสง่า ถ้ารัตติกาลยังไม่มดื มิด อุปสรรค
ท�ำให้เราเข้มแข็ง ท�ำให้เรากล้าแกร่ง ท�ำให้เราได้ใช้ดวงปัญญา โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นจริยวัตรของ      
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพญาณมหามุนี ท�ำให้มีก�ำลังใจที่จะก้าวต่อไปในเส้นทางสายนี้
และคิดว่าทุกรูปก็คงคิดเหมือนกัน”
ณ เวลานี้ การสัมมนาได้บรรลุเป้าหมายแรกที่ตั้งใจ คือ แต่ละจังหวัดช่วยกันคิดวาง          
เป้าหมายไปสู่การบวชสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ แล้ว ถัดจากนี้
คือการหาศูนย์บวชและการเลือกหัวหน้าศูนย์บวช ตามทีแ่ ต่ละจังหวัดตัง้ เป้าหมายไว้ รวมทัง้ เตรียม
อัฐบริขาร อาทิ ผ้าไตรจีวร บาตร ฯลฯ และอุปกรณ์การอบรมต่าง ๆ
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ตั้งกลุ่ม Line ตามยอดบวช
ในส่วนของการตามยอดบวช พระอาจารย์ประธานจังหวัดท�ำงานร่วมกับคุณครูที่เคยอบรม
สัมมนามาแล้ว เพื่อการได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และให้มีการส่งความเคลื่อนไหว ความปลื้มในบุญ     
ของแต่ละจังหวัดมาแบ่งปันเพื่อเป็นก�ำลังใจ โดยถือคติ “ยามมีอุปสรรคร่วมกันทลาย ยามถึง
เป้าหมายชนะกันไปเป็นทีม” โดยตัง้ กลุม่ Line “เณรล้านประธานจังหวัด” ด้วย ถือว่าทันสมัยสุด ๆ
จากนั้น มีการจัดสัมมนารุ่นหัวหน้าศูนย์บวช ว่าที่หัวหน้าศูนย์บวช และทีมงานอบรม เพื่อ
ตอกย�้ำอุดมการณ์สานปณิธานการสร้างบารมี ตลอดถึงแบ่งปันแนวทางที่ดีในการอบรมสามเณร
ซึ่งต้องอาศัยศิลปะมากกว่าผู้ใหญ่ อีกทั้งตอกย�ำ้ ทางมาแห่งความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ คือ การท�ำงาน
เป็นทีม ของแต่ละศูนย์บวชให้แก่พระน้อง ๆ อีก ๒ รุ่น ในวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน และวันที่      
๒๙ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องแก้วกายธรรม ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งจากโครงการบวชสามเณรนี้ ถ้าท�ำดี ๆ เราจะได้กำ� ลังบารมีที่ยิ่งใหญ่ติดตามตัวไป
ข้ามภพข้ามชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

ทุกแรงสนับสนุน คือ ก�ำลังใจ
โครงการสั ม มนาพระประธานจั ง หวั ด สู ่ ส ามเณรล้ า นรู ป ที่ ผ ่ า นมาส� ำ เร็ จ ลงได้ ด ้ ว ยดี             
ต้องขอกราบขอบพระคุณ พระมหา ดร.สมชาย านวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ประธานคณะกรรมการ “บวร” ที่สนับสนุนและให้ค�ำแนะน�ำที่ดีมาโดยตลอด
พระมหาเสถียร สุวณฺณิโต ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานจังหวัด
อุบลราชธานี ที่รับเป็นประธานด�ำเนินงาน ท�ำให้งานในครั้งนี้ประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง           
ได้ทั้งงานและความสมัครสมานสามัคคี
พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่มาถวายความรู  ้
เรื่องการคณะสงฆ์
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พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พระอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มาถวายความรู้เรื่องภาพรวมพระพุทธศาสนา
พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผอ.ส�ำนักศรัทธาภิบาล ที่มา
ถ่ายทอดปฏิปทาของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
พระอาจารย์บุญชนะ ปุญฺชโน ที่ปรึกษาโครงการสัมมนา ประธานภาคเหนือ และประธาน
จังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาและให้ค�ำแนะน�ำที่ดีตลอดโครงการ
พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส ปธ.๙ ประธานจังหวัดศรีสะเกษ ที่ถ่ายทอดสิ่งดี ๆ ให้แก่
หมู่คณะ
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.๙ พระอาจารย์ส�ำนักกัลยาณมิตรสากล ที่มาถวายความรู้
เรื่องการสร้างเครือข่าย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อทั้งสาม คือ พระอาจารย์วีรวุฒน์ มนวีโร ผอ.ส�ำนักสื่อ DMC
พระอาจารย์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผอ.ส�ำนักสื่อสารองค์กร และ พระอาจารย์สมบัติ รกฺขิตจิตฺโต
ผอ.ส�ำนักสื่อธรรมะ ที่ให้การสนับสนุนด้านสื่ออย่างเต็มที่
ขอขอบพระคุณท่านประธานภาค ประธานโซน และประธานจังหวัด ที่ให้การสนับสนุน     
การท�ำงานในครั้งนี้ ตลอดจนถึงพระอาจารย์วิทยากรทุกรูป ทีมงานเขาแก้วเสด็จ และน้อง ๆ      
ชมรมพุทธฯ ที่ช่วยกันท�ำงานอย่างน่าประทับใจ
ขณะนี้ คณะท�ำงานมีภาพในใจที่ตรงกันแล้ว นั่นคือ “บวชสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป”
การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและความส�ำเร็จก�ำลังเกิดขึ้น เพื่องานฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโลก       
สมกับที่ตั้งใจมาเกิดสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์..
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“กฎสากล ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
ท�ำดีใจใสไปสวรรค์ ท�ำชั่วใจหมองไปอบาย”
พระเทพญาณมหามุนี
			
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เดินเพียง 1 นาทีก็ถึงวัด
www.kalyanamitra.org
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

ชีวิตราบรื่น ค้าขายร�่ำรวย ด้วยการภาวนา

“สัมมา อะระหัง”

การเจริญภาวนาให้จิตผ่องใสอยู่เป็นนิจนั้น ไม่เพียงเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การยังจิต
เข้าสู่โลกุตรธรรมเท่านั้น แต่การยังจิตให้ผ่องใสด้วยการภาวนาอยู่เสมอ ยังเป็นเครื่องเกื้อกูล
ให้บังเกิดความพร้อมทางด้านโภคทรัพย์อีกด้วย ในเรื่องนี้พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงปู่วัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ ท่านก็เคยสอนเอาไว้ว่า
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“...ถ้าจิตหยุดเช่นนี้เสียแล้วละก็ เงินน่ะไม่ต้องหายากล�ำบากแต่อย่างไรหรอก ถ้าจิตผ่องใส
ขนาดนั้นแล้ว ไม่ต้องท�ำงานอะไรมากมายไปหรอก มันไหลเข้ามาเองนะ เงินน่ะไม่เดือดร้อน         
มีแต่เงินเข้า เงินออกไม่มีนะ ออกก็เล็ก ๆ น้อย ๆ เข้ามามาก ผ่องใสอย่างนั้นละก็ นั่นตัวนั้นเป็น
ตัวส�ำคัญทีเดียว ถ้าว่าผู้ครองเรือนต้องการให้มั่งมีเงินทองข้าวของมาก อย่ากระทบกระเทือนใจ
กัน ท�ำใจให้ใสอยู่ท่าเดียวแหละ ใจเป็นแดนเกษมอยู่เสมอไป อย่างนี้ให้ตั้งจิตให้อยู่ ให้ดูของตัวไว้
ให้ผ่องใสอยู่อย่างนั้น เงินทองไหลมาเป็นมงคลแท้ ๆ...”
ซึ่งมีผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติกลั่นเกลาจิตของตนให้ผ่องใสด้วยการภาวนา “สัมมา อะระหัง” ยืนยัน
ถึงผลจากการปฏิบัติว่า บังเกิดผลดีต่อการน�ำพาโภคทรัพย์จริง ๆ ดังต่อไปนี้

“

ถ้าว่าผู้ครองเรือนต้องการให้มั่งมีเงินทอง
ข้าวของมาก อย่ากระทบกระเทือนใจกัน
ทำ�ใจให้ ใสอยู่ท่าเดียวแหละ ใจเป็นแดนเกษม
อยู่เสมอไป อย่างนี้ ให้ตั้งจิตให้อยู่
ให้ดูของตัวไว้ ให้ผ่องใสอยู่อย่างนั้น
เงินทองไหลมาเป็นมงคลแท้ ๆ

”

ชีวิตดี เพราะมี “สัมมา อะระหัง”
กัลฯ ชญาดา จอมผา
จังหวัดกำ�แพงเพชร อาชีพค้าขาย
ดิฉันเป็นแม่ค้าท�ำขนมขาย เข้าวัดมานาน แต่ไม่เคยมีประสบการณ์
จากการ “สัมมา อะระหัง” พอดีหลวงพี่ปรเมษฐ์ (พระอาจารย์ปรเมษฐ์          
ปรมสจฺโจ) มาแนะน�ำเรือ่ งการภาวนา “สัมมา อะระหัง” ท�ำแล้วการค้าขาย
ดีขึ้น หรือเวลาเจอเหตุการณ์อะไรที่อาจจะท�ำให้ใจตก ดิฉันก็จะภาวนา
“สัมมา อะระหัง ๆ” ตลอด เวลาท�ำขนมก็ท�ำไปภาวนาไป ปรากฏว่ามีคน
สั่งขนมเพิ่มขึ้น จากที่เคยลุ้นว่าวันนี้ขนม ๕๐๐ ชิ้น จะหมดไหม กลายเป็น
ว่าพอท�ำเสร็จแล้วก็หมดเลย แถมยังมีออเดอร์เข้ามาอีกด้วย
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“

ดิฉนั ท�ำขนมอยูท่ บี่ า้ นทีต่ ำ� บลสลกบาตร อ�ำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก�ำแพงเพชร ตอนเย็นที่นั่นมีถนนคนเดิน มีคนแนะน�ำว่า ท�ำไมเราไม่ท�ำ
ขนมออกไปขาย เพราะเขาเห็นเราท�ำขนมเป็นหลายอย่าง แต่ความจริง     
ก็คือ เราไม่จ�ำเป็นต้องท�ำขนมออกไปนั่งขายอย่างนั้นเลย เพราะว่าพอเรา
ท�ำเสร็จก็จะมีคนสัง่ เข้ามาเลย ให้ไปส่งตรงนัน้ ตรงนี้ ไม่ตอ้ งออกไปนัง่ ขาย
ให้เสียเวลา มีคนรอกินขนมของเราอยูแ่ ล้ว ทีเ่ ราสบายอย่างนีเ้ ป็นผลมาจาก
การภาวนา “สัมมา อะระหัง” ตลอด
นอกจากนี้ การภาวนา “สัมมา อะระหัง” ยังท�ำให้จิตใจเราดีขึ้น
ท�ำให้ใจมีพลัง หากเกิดเหตุอะไรขึ้นมา พอเราภาวนา “สัมมา อะระหัง ๆ”
เราก็จะมีกำ� ลังใจมากขึ้น
ดิฉันอยากจะแนะน�ำทุกท่านว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ เศรษฐกิจ
จะเป็นอย่างไรก็ตาม ให้เรานึกถึง “สัมมา อะระหัง” ตลอดเวลา ค�ำนีเ้ ป็นค�ำ
ที่หลวงปู่วัดปากน�้ำท่านสอนไว้ แล้วชีวิตเราจะดีขึ้น จิตใจก็จะเย็นลง        
และจะมีผลดีตามมาอย่างอัศจรรย์ อยากให้ทุก ๆ คนได้ทำ� อย่างนี้

การภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’
ยังทำ�ให้จิตใจเราดีขึ้น ทำ�ให้ ใจมีพลัง
หากเกิดเหตุอะไรขึ้นมา
พอเราภาวนา ‘สัมมา อะระหัง ๆ’
เราก็จะมีกำ�ลังใจมากขึ้น
ชีวิตเปลี่ยนไป ถ้าใจกล้าเปลี่ยนแปลง
กัลฯ สายพิณ ปานเข็ม
จังหวัดปทุมธานี อาชีพค้าขาย

”

บ้านดิฉันอยู่ใกล้วัดพระธรรมกายค่ะ แต่เมื่อก่อนดิฉันไม่เคยเข้าวัด
นี้เลย เพราะมีความรู้สึกว่าวัดนี้รวยแล้ว ดิฉันชอบท�ำบุญกับวัดจน ๆ
มีอยูว่ นั หนึง่ หลานสาวของดิฉนั นิมนต์พระอาจารย์มาเทศน์ และชวน
ให้ชาวบ้านแถวนี้มานั่งสมาธิ เผอิญว่าบ้านอยู่ใกล้กัน ดิฉันก็เลยไปนั่งด้วย
54 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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โดยไม่ตั้งใจ พอฟังพระอาจารย์เทศน์แล้ว ดิฉันรู้สึกศรัทธาค่ะ ท่านเทศน์   
ถึงพระพุทธคุณ และเรื่องการนั่งสมาธิว่าดีอย่างไร ดิฉันนั่งฟังไปเรื่อย ๆ     
ในใจลึก ๆ ไม่เชื่อค่ะ แต่คิดว่าน่าจะลองท�ำดู พอดีท่านบอกว่า ครั้งหน้า
ใครท่อง “สัมมา อะระหัง” ถึง ๕๐๐ ครั้ง จะแจกพระเป็นก�ำลังใจในการท�ำ 
ความดี ดิฉนั นึกในใจว่าท่องแค่แป๊บเดียวไม่ยาก ก็เลยบอกว่าจะลองท่องดู
ในการฟั ง เทศน์ แ ละนั่ ง สมาธิ ค รั้ ง ต่ อ มา ดิ ฉั น รั บ ปากว่ า จะเป็ น
กัลยาณมิตรชวนคนมา แต่พอถึงวันเวลาที่จะจัดจริง ๆ เหมือนมีอุปสรรค
คือดิฉันมีอาชีพขายข้าวโพด ดิฉันจะต้องนัดกับชาวไร่ข้าวโพดว่าจะตัด
ข้าวโพดวันไหน บังเอิญวันนัดตรงกับวันอาทิตย์ที่พระอาจารย์จะมาพอดี
ดิฉันก็เลยคิดว่าเรามีอุปสรรค ทั้ง ๆ ที่เราตั้งใจท�ำความดี ก็เลยไปคุยกับ
น้องสาวว่า “อาทิตย์นฉี้ นั ไม่อยูน่ ะ เดีย๋ วจัดการให้ดว้ ยแล้วกัน” น้องสาวตอบ
มาว่า “ไม่ต้องกลัวหรอก เดี๋ยวหลวงปู่สดท่านจัดให้”
ประมาณสัก ๓ โมงเย็น ชาวไร่โทรศัพท์มาขอเลื่อนตัดข้าวโพด
ไปเป็นวันอื่น ดิฉันก็เลยนึกว่า สิ่งที่เราคิดว่าเป็นอุปสรรค ท่านจัดให้จริง ๆ
พอวันอาทิตย์มาถึง ดิฉันเลยมีโอกาสจัดงานนี้ด้วยตัวเอง
ส�ำหรับการขายข้าวโพดนัน้ ปกติวนั ละคันรถยังขายไม่หมด แต่วนั นัน้
ดิฉันนึกถึงที่พระอาจารย์บอกให้ท่อง “สัมมา อะระหัง” ท่องแล้วเดี๋ยวของ
ที่เราคิดว่ายากก็จะง่าย ปรากฏว่าข้าวโพดของดิฉันยังไม่ทันถึงตลาดเลย    
มีคนจองแล้ว ๓ คันรถ และจองล่วงหน้าถึง ๕ คันรถ ดิฉันก็เลยคิดว่า
ปาฏิหาริย์มีจริง
ทุกวันนีเ้ วลาขายของดิฉนั ไม่รสู้ กึ หนักใจเลย ธรรมดาข้าวโพดคันหนึง่
ไม่ค่อยหมด เดี๋ยวนี้ ๒-๓ คันก็หมด เพราะตลอดเวลาที่นั่งขายของอยู่ ดิฉัน
ท่อง “สัมมา อะระหัง” จึงอยากจะชวนทุกคนว่า ในขณะที่เราขายของ หรือ
เดิน ยืน นั่ง ลองท่อง “สัมมา อะระหัง” ดูนะคะ ท�ำได้ทุกอิริยาบถ แล้ว
ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป ถ้าใจคุณกล้าจะเปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ ท่านสาธุชนทัง้ หลาย หากมุง่ หวังความสุข ปรารถนาความส�ำเร็จ จงหมัน่ ประกอบกิจ
อันงามนี้ คือ การหมั่นภาวนา “สัมมา อะระหัง” ทุกค�่ำเช้า ให้อารมณ์ผ่อนคลาย จิตใจผ่องใส
อยู่เป็นนิจ แล้วความอัศจรรย์จะบังเกิดแก่ชีวิตจริงแท้ทีเดียวแล..
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“ชีวิตปัจจุบันเป็นภาพสะท้อนจากในอดีตที่เราเคยทำ�ผ่านมา
อดีตเราประกอบเหตุไว้อย่างไร ปัจจุบันจึงได้รับผลเช่นนั้นบ้าง”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือดีที่หนึ่ง
ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐-๒๖๗๓-๒๓๖๐, www.cha-thai.com
www.kalyanamitra.org
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“การทำ�สมาธิไม่ได้ยากอะไรเลย
เป็นเรื่องง่าย ๆ สบาย แล้วก็ปลอดภัย
ไม่มีพิษภัยจากการนั่งสมาธิ”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย...
ก้าวไกลสู่เวทีโลก

พระไตรปิฎก คือ คัมภีร์ที่บันทึกค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยรวบรวมไว้เป็น
หมวดหมู่ สืบทอดผ่านการสวดทรงจ�ำโดยเหล่าพุทธสาวก และจารจารึกเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ครัง้ แรกลงในคัมภีร์ใบลาน เมื่อครั้งกระท�ำสังคายนา  ครั้งที่ ๕ ราว ๆ ปี พ.ศ. ๔๐๐ เศษ                 
ณ อาโลกเลณสถาน ประเทศศรีลังกา

ผ่านกาลเวลามา ๒,๐๐๐ กว่าปี ปัจจุบนั มีคมั ภีรพ์ ระไตรปิฎกบาลีหลายฉบับทัง้ รูปแบบหนังสือ
และอิเล็กทรอนิกส์ แต่ส่วนใหญ่เป็นพระไตรปิฎกสายจารีตที่ใช้คัมภีร์เฉพาะสายของตนเป็นข้อมูล
ในการจัดท�ำสืบต่อกันมา มีเพียงพระไตรปิฎกฉบับสมาคมบาลีปกรณ์   (PTS) ฉบับเดียวเท่านั้น           
นบุญญตุกรกฎาคม
๒๕๕๗
58 อยูอยู่ใ่ในบุ
ลาคม ๒๕๕๗
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ทีอ่ าจกล่าวได้วา่ เป็น “พระไตรปิฎกฉบับวิชาการ” เพราะใช้คมั ภีรใ์ บลานจากหลายสายจารีตมาเป็น
ข้อมูล โดยไม่ได้ยึดเฉพาะสายจารีตใดจารีตหนึ่งเหมือนฉบับอื่น ๆ แต่พระไตรปิฎกฉบับนี้จัดท�ำ
ขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ซึ่งในสมัยนั้นยังมีข้อจ�ำกัดอยู่มาก เช่น การรวบรวมใบลานจ�ำนวนมาก
ยังเป็นไปได้ยาก ขาดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลจ�ำนวนมาก ๆ อีกทั้งต�ำรับ
ต�ำรา พจนานุกรมด้านบาลีก็ยังมีไม่เพียงพอ เป็นต้น จนปัจจุบันคัมภีร์ใบลานเริ่มผุกร่อนสูญหาย
ไปตามเวลา อีกทัง้ ยังมีเสียงเรียกร้องจากนักวิชาการในวงการบาลีโลก อยากให้มกี ารจัดท�ำพระไตรปิฎก
ฉบับวิชาการขึ้นมาใหม่อีกครั้งให้เสร็จสมบูรณ์อย่างแท้จริง การจัดท�ำพระไตรปิฎกฉบับวิชาการ  
จึงมีความส�ำคัญและเป็นความจ�ำเป็นทั้งแก่วงการวิชาการและวงการพระพุทธศาสนา
พระไตรปิฎกฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ (PTS)
อักษรโรมัน

พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
อักษรไทย

พระไตรปิฎกฉบับพุทธชยันตี
อักษรสิงหล

พระไตรปิฎกฉบับฉัฏฐสังคีติ
อักษรพม่า

กรกฎาคม
ตุลาคม๒๕๕๗
๒๕๕๗อยูอยู่ในบุ
่ในบุญญ 59
59
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พระไตรปิฎกฉบับลาวรัฐ
อักษรลาว

พระไตรปิฎกฉบับกัมพูชา
อักษรขอม

โครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จึงมุ่งมั่นที่จะจัดท�ำพระไตรปิฎกฉบับวิชาการ         
ที่สมบูรณ์ขึ้น โดยเริ่มจากการบันทึกภาพถ่ายคัมภีร์สายจารีตที่ส�ำคัญอย่างสิงหล พม่า ขอม     
ธรรม และมอญ จ�ำนวนหลายพันคัมภีร์ เก็บเข้าระบบเป็นข้อมูลดิจิทัล จากนั้นคณะนักวิชาการ
จะท�ำการคัดเลือกตามหลักวิชาคัมภีร์โบราณจากคัมภีร์ใบลานหลายพันฉบับให้เหลือเพียงสายละ
๓-๕ ฉบับ เพื่อคัดตัวแทนคัมภีร์ชุดที่ดีที่สุดของสายจารีตนั้น ๆ แล้วน�ำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ท�ำให้สามารถเชื่อมโยงความเหมือนและ
ความแตกต่างข้ามสายจารีตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และในที่สุดผลงานแห่งความภาคภูมิใจ คือ
คัมภีรท์ ฆี นิกาย สีลขันธวรรค เล่มสาธิต ก็เสร็จสมบูรณ์และเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมือ่ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา และขณะนี้ทางโครงการก�ำลังด�ำเนินการจัดท�ำให้ครบ             
ทั้ง ๔๕ เล่ม ทั้งรูปแบบหนังสือและอิเล็กทรอนิกส์

นบุญญตุกรกฎาคม
๒๕๕๗
60 อยูอยู่ใ่ในบุ
ลาคม ๒๕๕๗
60

www.kalyanamitra.org

ภาพคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกบาลีฉบับเก่าแก่ที่สุดของแต่ละสายอักษร ที่โครงการน�ำมาใช้      
ในการจัดท�ำพระไตรปิฎกฉบับวิชาการ ยิ่งคัมภีร์ใบลานมีความเก่าแก่เท่าไร ยิ่งเข้าใกล้ค�ำสอนดั้งเดิม
มากขึ้นเท่านั้น

คัมภีร์ใบลานอักษรธรรม ยมกะ (อภิธรรมเล่มที่ ๖)
พ.ศ. ๒๐๔๐ อายุ ๕๑๗ ปี -วัดไหล่หินหลวง จ.ล�ำปาง ประเทศไทย

คัมภีร์ใบลานอักษรขอม ทีฆนิกาย (มหาวรรค)
สมัยอยุธยา ช่วงปี พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐ -ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คัมภีร์ใบลานอักษรพม่า อังคุตรนิกาย (เอกาทสกนิบาต)
พ.ศ. ๒๑๘๓ อายุ ๓๗๔ ปี -ห้องสมุดวิจยั มหาวิทยาลัยปริยตั ศิ าสนาแห่งชาติ เมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์

กรกฎาคม
ตุลาคม๒๕๕๗
๒๕๕๗อยูอยู่ในบุ
่ในบุญญ 61
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คัมภีร์ใบลานอักษรมอญ ทีฆนิกาย (สีลขันธวรรค)
สมัยรัชกาลที่ ๔ ช่วงปี พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๑๑ -ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คัมภีร์ใบลานอักษรสิงหล ทีฆนิกาย (สีลขันธวรรค)
พ.ศ. ๒๒๘๗ อายุ ๒๗๐ ปี -ริดีวิหาร เมืองคุรุเนกาลา (Ridīviharaya in Kurunegala) ประเทศศรีลังกา

คัมภีร์ใบลานอักษรมอญพม่า พระวินัย (จูฬวรรค)
พ.ศ. ๒๓๑๓ อายุ ๒๔๔ ปี -ห้องสมุดวิจัย มหาวิทยาลัยปริยัติศาสนาแห่งชาติ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

นบุญญตุกรกฎาคม
๒๕๕๗
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ลาคม ๒๕๕๗
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และเมื่อวันที่ ๑๘-๒๓ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ ที่ ผ ่ า นมา ดร.อเล็ ก ซานเดอร์ วี น        
(Dr. Alexander Wynne) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย ได้เข้า
ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดท�ำพระไตรปิฎกฉบับวิชาการ ณ วัดพระธรรมกาย  
ดร.อเล็กซานเดอร์ วีน ชาวอังกฤษ
(The Critical Edition of the Pali canon    
หัวหน้าฝ่ายวิชาการประจ�ำโครงการ
being prepared at Wat Phra Dhammakaya)
ในงานประชุมพุทธศาสตร์นานาชาติ (IABS) ครั้งที่ ๑๗ จัดโดยมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย
ซึ่งถือเป็นงานประชุมวิชาการด้านพุทธศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นทุก ๆ ๓ ปี มีนักวิชาการ      
ด้านพุทธศาสตร์เดินทางไปน�ำเสนอผลงานวิชาการของตนในเวทีระดับนานาชาติ เพือ่ แลกเปลีย่ นความรู้
เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้สนใจ มีทั้งการบรรยายห้องรวมและการจัดเสวนา        
กลุ่มย่อย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ตัวแทนของโครงการได้น�ำ     
ผลงานแห่งความภาคภูมิใจออกสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง
การบรรยายนี้ชี้ให้นักวิชาการทั่วโลกเห็นว่า 
การจัดท�ำพระไตรปิฎกฉบับวิชาการทีใ่ ครหลายคน
มองว่าเกินก�ำลังที่จะท�ำให้ส�ำเร็จลงได้ แต่ด้วย   
ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่โครงการและผู้ที่มีส่วน
สนับสนุนทุกคน ได้แสดงให้ทั่วโลกประจักษ์แล้วว่า 
เราท�ำได้จริง จากนี้ พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
ผลงานแห่ ง ความภาคภู มิ ใ จจะเป็ น ประหนึ่ ง          
ธรรมเจดีย์ที่เก็บบันทึกพระธรรมค�ำสอนดั้งเดิม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจะเป็นอีกหนึง่ แหล่ง
อ้างอิงที่ส�ำคัญส�ำหรับให้นักวิชาการทั่วโลกเข้ามา
ศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต..
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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เยาวชนในแอฟริกา

ร่วมกันค้นหา“สันติสุขภายใน”

“คนเราเกิดมาแล้วต้องช่วยท�ำให้โลก
ดีขึ้น ถึงจะคุ้มกับการเกิดมาเป็นมนุษย์ ผม
ค้นหาวิธีการมานาน แต่ยังไม่พบอะไรที       ่
โดนใจจริ ง ๆ เสี ย ที กระทั่ ง เมื่ อ มาเจอ     
โครงการพีซเรฟโวลูชัน ผมถึงรู้ว่าใช่เลย    
คนเราจะแบ่งปันความสุขได้ ตัวเองต้องมี
ความสุขก่อน การที่ผมจะสร้างสันติภาพให้
เกิดขึ้นแก่โลกนั้น ตัวผมเองต้องรู้จักค�ำว่า
สันติภาพที่แท้จริงก่อน”
นี้คือความในใจของโมลิงเกะ เฮนรี
เนียวคิ พีซเอเจนต์ผู้มีหัวใจกัลยาณมิตรจาก
ประเทศแคเมอรูน หนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ให้มาร่วมโครงการปฏิบตั ธิ รรมเยาวชนแอฟริกนั
ซึง่ จัดขึน้ เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย “ดินแดน
ที่วิชชาธรรมกายเฟื่องฟูที่สุดในยุคนี้”
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๑

๒

โครงการพีซเรฟโวลูชันจัดปฏิบัติธรรม
เยาวชนแอฟริกนั ขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๕-๒๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในชื่อว่า อามานี เฟลโลชิป หรือ
AMANI Fellowship (ค�ำว่า “อามานี” ในภาษา
สวาฮิลีแปลว่า สันติภาพ)
การจัดปฏิบัติธรรมครั้งนี้ มีเยาวชนชาย
๑๑ คน หญิง ๕ คน จาก ๑๑ ประเทศ ในทวีป
แอฟริ ก า ได้ แ ก่ ประเทศยู กั น ดา เคนยา
แทนซาเนีย มาลาวี ซิมบับเว แคเมอรูน ไนจีเรีย
บูร์กินาฟาโซ อียิปต์ โมร็อกโก และเคปเวิร์ด
เดิ น ทางมาปฏิ บั ติ ธ รรมร่ ว มกั น เป็ น เวลา ๒
สัปดาห์ ที่มุกตะวัน เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
ซึ่งเป็นสถานที่ที่สัปปายะแห่งหนึ่งส�ำหรับการ
ปฏิบัติธรรม คือ ดีทั้งสถานที่ อาหาร บุคคล
และธรรมะ
ตลอดเวลา ๑๔ วัน ทีม่ กุ ตะวันจึงเป็นเวลา
ที่เปี่ยมด้วยความสุข และหล่อหลอมให้พวกเขา
เปี่ยมด้วยคุณภาพ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทวีป
แอฟริกาทั้งทวีป
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ส� ำ หรั บ การเลื อ กเยาวชนให้ ม าสั ม ผั ส
“สันติสุขภายใน” ที่ประเทศไทย ผู้มาร่วม
โครงการจะต้องผ่านระบบออนไลน์มาก่อน คือ
ต้องนั่งสมาธิแล้วบันทึกผลการปฏิบัติธรรมใน
เว็บไซต์ของพีซเรฟโวลูชัน ซึ่งการท�ำเช่นนี้ไม่ใช่
ของง่ายในบางประเทศในทวีปแอฟริกา
ที่ผ่านมา พีซเอเจนต์หลายคนต้องดิ้นรน
เพื่อเรียนรู้เรื่องการท�ำสมาธิและ know-how   
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต บางคนต้องนั่งรถ
ประจ�ำทางไป-กลับวันละ ๒ ชั่วโมง ระหว่าง
บ้านและอินเทอร์เน็ตคาเฟ เพื่อไปท�ำบันทึก
ความดีออนไลน์ทุกวัน เป็นเวลานานถึง ๔๒ วัน
ซึ่งต้องจ่ายทั้งค่ารถ และค่าใช้อินเทอร์เน็ตที่มี
ราคาแพงกว่าในประเทศไทยมาก
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๓

เยาวชนแอฟริกันที่มาปฏิบัติธรรมที่ประเทศไทยในครั้งนี้ มีโอกาสนั่งสมาธิวันละ ๔ รอบ  
ได้รักษาศีล ๘ ได้ฟังธรรม ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองผ่านหลักความดีสากล ๕ ประการ และ
ได้รับประสบการณ์มากมายที่หาไม่ได้จากที่อื่น
เวลา ๑๔ วัน กับทะเลงาม ฟ้าใส อาหารอร่อย เพือ่ นดี ธรรมะดี ท�ำให้ใจของทุกคนสว่างไสว
และมีผลการปฏิบตั ธิ รรมทีด่ ขี นึ้ มาก เมือ่ มาถึงจุดนีพ้ วกเขาไม่ได้คดิ แค่เรือ่ งของตนเองหรือประเทศ
ของตนเท่านั้น แต่พูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ในการเผยแผ่วิธีท�ำสมาธิไปสู่พี่น้องชาวแอฟริกัน    
ในระดับภูมิภาคย่อย ๆ อีกด้วย
เมื่อสิ้นสุดโครงการ พวกเขาก็พร้อมทั้งกายและใจที่จะเป็นผู้น�ำแสงสว่างไปให้แก่ประเทศ
ต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาอันเป็นดินแดนเกิดของพวกเขาต่อไป
เชิญติดตามผลงานที่น่าประทับใจของเยาวชนเหล่านี้ โดยเริ่มจากประเทศไนจีเรียเป็น    
อันดับแรก...
www.kalyanamitra.org
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๔

โครงการปฏิบัติธรรมที่ประเทศไนจีเรีย : ประเทศไนจีเรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีป
แอฟริกา มีเมืองหลวงคือกรุงอาบูจา (Abuja) มีประชากรประมาณ ๑๖๗ ล้านคน ประกอบด้วย
ชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณ ๒๕๐ เผ่า ประชากรร้อยละ ๕๐ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๔๐     
นับถือศาสนาคริสต์ อีกร้อยละ ๑๐ นับถือลัทธิดั้งเดิมของชนเผ่าต่าง ๆ
การจัดปฏิบัติธรรมที่ประเทศไนจีเรียของทีมงานพีซเรฟโวลูชันครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ครั้งแรก
จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ ๒๕๕๕ ที่เมืองโอเวอร์รี รัฐอิโมะ
ส�ำหรับครั้งนี้ พีซเอเจนต์คอลลิน (Collins G. Adeyanju) และพีซเอเจนต์จูด (Jude
Chukwuma) ซึ่งเข้าร่วมปฏิบัติธรรมแอฟริกาตะวันตก และเคยมาปฏิบัติธรรมเยาวชนแอฟริกัน
ที่มุกตะวัน เป็นหลักในการจัดงาน

๕

ภารกิจแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ที่โรงเรียน Government Secondary School
(GSS)-Garki ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐ โดยมีนักเรียน ๒๒๙ คน ครูใหญ่ และครูอีก ๖-๗ คน
เข้าร่วมกิจกรรม
ที่นี่เด็ก ๆ ตั้งใจฟังพระอาจารย์เทศน์สอนและนั่งสมาธิได้ดี นักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่า
“ฉันมีความสุขมาก รู้สึกว่าตัวเองลอยได้ ถ้าเรามีความสุขจากภายในแล้ว มันยากที่จะโกรธใคร
ง่าย ๆ ฉันนึกไม่ออกเลยว่าจะโกรธได้อย่างไร”
ครูใหญ่ก็ประทับใจโครงการมากและอยากให้เด็กฝึกสมาธิอีกในอนาคต ส่วนครูอีกคนหนึ่ง
บอกว่า “ฉันเชื่อเต็มร้อยเลยว่า เราต้องมีสันติสุขภายในก่อน ถึงจะสร้างสันติภาพภายนอกได้”

๖

ภารกิจที่ ๒ วันที่ ๒๘ มีนาคม จัดกิจกรรมที่องค์กร Catholic Relief Services (CRS)  ซึ่ง
เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน การต่อสู้กับความยากจนและ      
โรคภัยไข้เจ็บ การสร้างสันติภาพและความยุติธรรมในสังคม รวมทั้งการพัฒนามนุษย์
ทีมงานได้รับอนุญาตให้น�ำเสนอสมาธิในแง่การจัดการกับความเครียดในชีวิตประจ�ำวัน
แก่เจ้าหน้าทีข่ ององค์กร ซึง่ เจ้าหน้าทีค่ นหนึง่ เล่าว่า “ผมบอกตัวเองเสมอว่าต้องหาเวลาผ่อนคลาย
บ้าง แต่ก็ไม่เคยท�ำได้ วันนี้เมื่อได้มานั่งสมาธิกับพระอาจารย์ ผมรู้สึกหายเครียด ผ่อนคลายจน
เหมือนจะหลับไปเล็กน้อย ผมรู้สึกเหมือนไม่ได้นั่งอยู่ในห้อง ผมตั้งใจจะฝึกสมาธิต่อไป ผมคิดว่า
สมาธิช่วยลดความขัดแย้งได้แน่นอน เพราะส่วนใหญ่เวลาประชุม พวกเรามักโต้แย้งถกเถียงกัน
อยูเ่ สมอ แต่ดวู นั นีส้ ิ ทุกคนสงบ เยือกเย็น สุขมุ บรรยากาศแตกต่างจากวันก่อน ๆ มากจริง ๆ”            
68 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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จัดปฏิบัติธรรมที่โรงเรียน Stella Maris College, Nigeria
จัดปฏิบัติธรรมที่ธนาคาร Aso Saving and Loans PLC

ตลาด weekend คล้ายตลาดนัดสวนจตุจักรในบ้านเรา
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๗

ภารกิจที่ ๓ วันที่ ๒๙ มีนาคม จัดที่
โรงเรียน Stella Maris College, Nigeria ซึ่งเป็น
โรงเรียนประจ�ำระดับมัธยมต้นของคาทอลิก มี
นักเรียนนับพันคน
รอบนี้พระอาจารย์ใช้เวลาถึง ๒ ชั่วโมง
ในการเทศน์และแนะน�ำวิธที ำ� สมาธิ เพราะเด็ก ๆ
ให้ความสนใจมาก และมีค�ำถามมากมาย เช่น
สมาธิจะช่วยแก้ปญั หาสิทธิสตรีได้อย่างไร สมาธิ
จะช่วยควบคุมอารมณ์ได้อย่างไร สมาธิจะช่วย
แก้ปัญหาครอบครัวได้อย่างไร ฯลฯ
นักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่า “ฉันรู้สึก
สงบสุข และสามารถละความเศร้าออกจากใจได้
ฉันรู้สึกว่าตัวเองสามารถมีความสุขกับผู้คนได้
มากขึน้ หลังจากได้นงั่ สมาธิ จากนีไ้ ปฉันน่าจะมี
ขีดความสามารถในการยับยั้งความโกรธได้     
มากขึ้น ฉันเชื่อว่าสมาธิจะท�ำให้เศรษฐกิจของ
ประเทศดีขึ้นด้วย เพราะถ้าคนเรามีความสุข     
ก็จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ง่ายขึ้น”
นักเรียนชายอีกคนบอกว่า “ผมรู้สึกว่า
ความตึงเครียดหายไปเหมือนได้กลับบ้าน ผม
ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น ไม่โกรธง่าย ปกติผม   
มักจะโกรธอยู่ตลอดเวลา”
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๘

			
ภารกิจที่ ๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม จัดที่
ธนาคาร Aso Saving and Loans PLC โดยมี
เจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าร่วมกิจกรรม ๙ คน ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี รู้สึกสบาย มี
ความสุข และอยากให้มีการจัดนั่งสมาธิเป็น
ประจ�ำ
เจ้ า หน้ า ที่ ค นหนึ่ ง บอกว่ า “ผมรู ้ สึ ก    
สดชืน่ มาก ผมคิดว่าเราต้องท�ำสมาธิ ก่อน หลัง
และระหว่างท�ำงาน ควรต้องผ่อนคลายให้ได้
ตลอดเวลา งานธนาคารกดดันมาก ผมอยากให้
เพื่อน ๆ มาลองท�ำสมาธิกันมากกว่านี้ และท�ำ
อย่างสม�่ำเสมอครับ”

๙
ภารกิจที่ ๕ วันที่ ๓๑ มีนาคม จัดที่
โรงเรียน Regina Pacis College ซึง่ เป็นโรงเรียน
ประจ�ำหญิงล้วนของคาทอลิก ระดับมัธยมต้น
มีนักเรียนนับพันคน โดยมีนักเรียนเข้าร่วม  
๗๙๓ คน และครูอีก ๕ คน
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับดีมาก
ทางโรงเรียนเตรียมสถานที่ เตรียมเครื่องเสียง
ไว้เป็นอย่างดี นักเรียนก็ให้ความตั้งใจในการ   
ฟังเทศน์และฝึกสมาธิเป็นอย่างดี
นั ก เรี ย นคนหนึ่ ง บอกว่ า “ฉั น รู ้ สึ ก ว่ า
ปัญหาทั้งหมดที่มีหายไปหมดเลย เป็นอิสรเสรี
ฉันมีความสุขมาก ฉันเชื่อเรื่อง PIPO (Peace in
Peace out) เพราะคุณไม่สามารถให้ในสิง่ ทีค่ ณุ
ไม่มี คุณต้องมีสันติภาพก่อน ถึงจะแจกจ่ายมัน
ออกไปได้”
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๑๐
ระหว่างที่ทีมงานพีซเรฟโวลูชันปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ที่ไนจีเรียนั้น ไวรัสอีโบลาระบาดขึ้น   
ในประเทศกินี ขณะนั้นไม่มีใครบอกได้ว่า การ
แพร่ระบาดจะกว้างไกลเพียงใด และการควบคุม
จะท�ำได้ดีแค่ไหน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวติ และสนองนโยบาย “กล้าได้ แต่อย่าบ้าบิน่ ”
ทีมงานจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมในประเทศ
แกมเบีย แต่ก็ได้ท�ำภารกิจที่ไม่ได้วางแผนไว้
๒ ประการ คือ เช้าวันที่ ๔ เมษายน เข้าพบ
เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงอาบูจา เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์วซี า่ หากมีเยาวชนจากไนจีเรีย
มายืน่ ขอ และแสดงความขอบคุณทีท่ างสถานทูต
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกที่ผ่านมา
ช่วงเย็นจัดปฏิบัติธรรมที่ Hot Spot Yoga
Class โดยมีคุณจูลี ครูสอนโยคะ ซึ่งเคยมาร่วม
นั่งสมาธิ นิมนต์พระอาจารย์ไปสอนนักเรียน   
ที่ ม าเรี ย นโยคะ ในรอบนี้ มี ผู ้ ร ่ ว มกิ จ กรรม
ประมาณ ๑๐ คน ทุกคนสนใจการท�ำสมาธิมาก

๑๑

ตลอดระยะเวลา ๘ วัน ในประเทศไนจีเรีย
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๔ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ ทีมงานจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ
๖ องค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น
๑,๖๕๙ คน
ในตอนแรกแม้พซี เอเจนต์บางคนไม่แน่ใจ
ว่า โครงการปฏิบัติธรรมในประเทศไนจีเรีย     
จะประสบความส�ำเร็จ แต่เมื่อทุกคนย้อนระลึก
ถึงสิ่งที่ได้รับจากการอบรมที่มุกตะวัน นึกถึง
ประสบการณ์ดีๆ ในช่วงที่ได้มาปฏิบัติธรรม
ร่วมกัน ก็เกิดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่จะจัด
กิจกรรมนี้ให้ได้ และในที่สุดก็สามารถท�ำได้ดี
กว่าทีค่ ดิ คือจากการประเมินงานพบว่า ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม ๗๙ เปอร์เซ็นต์ ชื่นชอบกิจกรรมนี้
มาก และ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ขององค์กรทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม ต้องการท�ำโครงการปฏิบัติธรรมอีก
ในอนาคต

เข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงอาบูจา นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ (คนที่ ๒ จากซ้าย)
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๑๒

โครงการปฏิบตั ธิ รรมทีป่ ระเทศสาธารณรัฐ
แกมเบีย : แกมเบียเป็นประเทศที่จัดว่าเล็กที่สุด
ในทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๕๐๐  
ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว ๆ ๑,๗๐๐,๐๐๐ คน
อาชีพหลักคือ การเกษตร การประมง และการ
ท่องเที่ยว ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
ส� ำ หรั บ การจั ด ปฏิ บั ติ ธ รรมที่ ป ระเทศ
แกมเบียนั้น ถึงแม้ทีมงานของเรายกเลิกไปแล้ว
เพราะการระบาดของไวรัสอีโบลา แต่เชอริโฟ     
ซึ่งเป็นพีซเอเจนต์หนึ่งเดียวประจ�ำประเทศนี     ้
ก็พยายามจัดขึ้นจนได้
เชอริโฟเคยมาร่วมปฏิบตั ธิ รรมทีม่ กุ ตะวัน
และมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น กั ล ยาณมิ ต รน� ำ     
แสงสว่างไปสูใ่ จของเพือ่ นร่วมชาติ เขาจึงพร้อม
ที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ โดยไม่หวั่นไหว
ภารกิจแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ที่
โรงเรียน St. Therese’s Upper Basic School    
มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๔๐๐ คน ต่อมาใน
วันที่ ๓ เมษายน มีกิจกรรมที่โรงเรียน Ndows
and BAKAU Upper Basic School โดยจัดขึ้น
๒ รอบ มีนกั เรียนเข้าร่วม ๒๐๐ คน ในวันสุดท้าย
วันที่ ๔ เมษายน จัดที่โรงเรียน Abuko Upper
Basic School มีนักเรียนเข้าร่วม ๖๕๐ คน
รวมทัง้ ๓ วัน มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ๑,๒๕๐
คน พีซเอเจนต์เชอริโฟน�ำนั่งสมาธิเองทุกรอบ

72 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๓

ในการจัดปฏิบัติธรรมที่แอฟริกา จาก   
การสัมผัสกับผู้ร่วมโครงการ ทีมงานพบว่า    
ชาวแอฟริกันมักให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความโกรธ
มากกว่าคนผิวขาว ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใครถามน�ำเลย
นั่นอาจเป็นเพราะสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และการด�ำรงชีพอย่างแร้นแค้น
ท�ำให้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาวพื้นเมืองต้อง
ดิ้นรนมากเป็นพิเศษ ใจของผู้คนจึงเต็มไปด้วย
ความทุกข์ระทม ความขุน่ มัว และโทสะทีพ่ ร้อม
จะระเบิดออกมาทุกขณะจิต
ด้วยตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงที่
พี่น้องชาวแอฟริกันเผชิญอยู่ตลอดมา ทีมงาน
พีซเรฟโวลูชนั และพีซเอเจนต์ทงั้ หลาย จึงมุง่ มัน่
ที่จะน�ำความสุขไปสู่ใจของพวกเขา ด้วยการ
วางแผนจัดโครงการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนือ่ ง
เพราะเราเชือ่ ว่า “สมาธิ” คือ ความหวังเดียวทีจ่ ะ
สร้างสันติสุข และแก้ปัญหาความทุกข์ในใจ
ของมนุษย์ได้ ไม่วา่ จะเป็นทีแ่ อฟริกาหรือทีใ่ ด ๆ
บนโลกสีนำ�้ เงินใบนี้..
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

พึงหมั่นท�ำทาน
เพื่อปหานความจน
ภาพความอดอยากแร้นแค้นอันสุดแสน
สะเทือนใจของผู้คนในบางประเทศในทวีป
แอฟริกา ทั้งหนุ่มสาว และเด็กตาด�ำ ๆ ที่ขาด
อาหาร มีแต่หนังหุม้ กระดูก ตากลวงโบ๋ แขนขา
ลีบเล็ก โรคภัยรุมเร้า ล้มตายราวใบไม้ร่วง
สร้างความสลดใจแก่ผู้คนทั่วโลกมาเป็นเวลา
ยาวนาน ถึงแม้มหี น่วยงานจากประเทศต่าง ๆ
พากันเข้าไปช่วยเหลือ แต่ปัญหาก็ยังคงเรื้อรัง
มาจนกระทั่งปัจจุบัน
ชีวิตความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นทุกข์ทรมาน
แบบนี้ แม้ไม่มีใครปรารถนา แต่ใช่ว่าจะ
หลบหลีกได้งา่ ย ๆ แม้ชาตินไี้ ม่เจอกับตัวเอง
ในชาติต่อ ๆ ไป ก็มีสิทธิ์อดอยากได้ทุกคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากชาตินี้ไม่ท�ำตามหลัก
วิชชา คือไม่หมั่นท�ำบุญท�ำทานเอาไว้ เมื่อบุญ
หย่อนลงหรือหมดไปเมื่อไร ความอดอยาก
ยากจนก็จะจู่โจมเข้ามาทันที  
ดั ง นั้ น ผู ้ มี ป ั ญ ญาจึ ง หมั่ น ให้ ท านอยู ่    
เป็นนิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้ทานกับเนือ้ นาบุญ
อันเลิศ คือ พระภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึง่ จะ
มีผลให้ "ความจน" ยากจะเกิดกับตนตลอดไป

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประธานฝ่ายฆราวาส
74 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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ตักบาตรพระ

๑๐,๐๐๐ รูป
8

อ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๓ แผ่นดิน (ไทย, เมียนมาร์, ลาว)
กว่า ๑๐,๐๐๐ รูป หน้าด่านศุลกากรแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีพระธรรมราชานุวัตร     
เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย พระรัตนรังษี เจ้าคณะจังหวัดท่าขี้เหล็ก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และพระสาธุจนั ทริน จินนะธัมโม รองประธานองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เป็นประธานสงฆ์ และนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครัง้ นีเ้ ป็นการสานสัมพันธ์ชาวพุทธ
ทั้ง ๓ ประเทศ เตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
www.kalyanamitra.org
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นายสุเทพ วงษ์พานิช
นายอ�ำเภอบรรพตพิสัย
ประธานฝ่ายฆราวาส
76 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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ตักบาตรพระ

๑,๑๕๗ รูป
8

อ�ำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๕๗ รูป บริเวณหน้าโรงงาน     
เอสลูกชิ้น อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยมีพระครูนิยุตธรรมศาสน์ เจ้าคณะอ�ำเภอบรรพตพิสัย
เป็นประธานสงฆ์ นายสุเทพ วงษ์พานิช นายอ�ำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส           
พิธีตักบาตรในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันท�ำบุญครั้งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลอง    
วันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมทั้งจะได้น�ำอาหารส่งไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
ตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ซึ่งเกิดจากด�ำริของ        
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธธิ รรมกาย
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

ท่าน

ทุ่มเท
แบกรับภาระ

เป็นธุระให้หมู่คณะ
ตั้งแต่วันวานจนถึงทุกวันนี้
78 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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ข้อคิดคำ�คม
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

“เวลาเป็นบุญเป็นบารมี
เราต้องใช้ทุกอนุวินาที
สร้างบุญบารมี
ให้เต็มกำ�ลัง”
คุณครูไม่ใหญ่

ครั้งหนึ่งในชีวิต... เราต้องเป็นประธานกองกฐินให้ได้
www.kalyanamitra.org

ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ฟังมากแต่รู้น้อย
อุปารมฺภจิตฺโต ทุมฺเมโธ สุณาติ ชินสาสนํ
อารกา โหติ สทฺธมฺมา นภโส ปวี ยถา.
ผู้มีปัญญาทราม มีจิตใจกระด้าง ถึงฟังค�ำสอนของพระชินเจ้า
ก็ยังห่างไกลจากพระสัทธรรม เหมือนดินกับฟ้า
          (ขุ.เถร. ๒๖/๓๒๓)
เคยสงสัยไหม ท�ำไมบางคนถูกอบรมก็มาก
ผ่านครูอาจารย์ดี ๆ ก็ไม่น้อย แต่ก็ยังยากจะได้ดี
ด้วยความดื้อดึง มีทิฐิ จิตใจหยาบ
จึงไม่สามารถรองรับสิ่งดี ๆ ได้เท่าที่ควร
ปัญญาจึงถดถอย ตรองไม่เป็น คิดไม่เป็น
ท�ำให้ฟังแม้มากแต่รู้น้อย ฟังแม้บ่อยแต่ไม่รู้เรื่อง
จึงห่างไกลจากคุณธรรมความดีมากขึ้นทุกที
เหมือนผืนแผ่นดินที่แสนห่างไกลจากท้องฟ้า
หยุดเถิด หยุดเพื่อคิด หยุดใจฟัง ท�ำจิตให้สงบ เป็นสมาธิ
จิตใจจะอ่อนโยน ไม่แข็งกระด้าง
เมื่อได้ฟังค�ำสอนดี ๆ ธรรมะดี ๆ ก็จะดูดซับได้มาก
จนกระทั่งเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะ
ดวงปัญญาก็จะสว่างไสว ดวงใจก็สดชื่น เริงรื่น อิ่มสุข..
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เมื่อเราเข้าวัด ก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มาก ๆ มาเอาบุญนั่นเอง
“ถ้าดีชั่วรู้หมด...อดได้
ส่วนมากดีชั่วรู้ไม่หมด...จึงอดไม่ได้
รู้หมด คือ ต้องรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง
ถ้าดีชั่วรู้หมดอย่างนี้...อดได้แน่นอน”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
สำ�นักงานบัญชี พี ที อาร์ กรุ๊ป
จดทะเบียน : บริษัท หจก. โรงงาน ร้านค้า มูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ Work Permit
บัญชี : รับทำ�บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ วางระบบ ตรวจสอบบัญชี ให้ค�ำ ปรึกษา วางแผนภาษีอากร สรุปงบกำ�ไร-ขาดทุน
ตัวแทนติดต่อสรรพากร โทร. ๐๒-๘๗๘-๘๗๘๘ (อัตโนมัติ ๑๐ เลขหมาย) แฟกซ์. ๐๒-๔๗๖-๘๑๓๓
www.kalyanamitra.org
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บทความพิเศษ
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ศีลข้อ ๒ (ตอนที่ ๒)

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

หลักชีวิตรุ่ง
ชีวิตจะรุ่งได้ เศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน เหมือนร่างกายกับจิตใจ ร่างกายหล่อเลี้ยง
ด้วยทรัพย์ คือ เศรษฐกิจ จิตใจต้องหล่อเลี้ยงด้วยศีลธรรม ใครจะเศรษฐกิจมั่นคง รักษาศีลได้
ผู้นั้นจะต้องฉลาดและขยันหาทรัพย์ ถ้าฉลาดแต่ขี้เกียจหรือขยันแต่โง่ก็ไม่ได้ แล้วก็ต้องฉลาด
เก็บและใช้ทรัพย์ให้เป็นด้วย มาถึงประเด็นนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระ ต้องถามตัวเองว่า ทั้งตัวเรา
และโยมจะฝึกอย่างไรจึงจะขยันและฉลาดด้วย ถ้าตอบค�ำถามนีไ้ ม่ได้ โครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕
ไปไม่รอดหรอกครับ อย่างที่ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ท่านบอกว่า คนไทยบ้าการพนัน จมอบายมุข
ถ้าพระเพียงแค่ให้ศีลกับเทศน์ให้ฟัง ท�ำเท่านี้ไม่ส�ำเร็จหรอกครับ เอาชนะอบายมุขไม่ได้ คนไทย
ก็ไม่รักษาศีล ๕ อยู่ดี ถ้าไม่ขุด ไม่เจาะลึกหาสาเหตุว่า ท�ำไมคนจึงไม่รักษาศีล ต่อให้พระ
ช่วยกันให้ศีลจนตาลปัตรหัก เทศน์เป็นพันปี คนก็รักษาศีลไม่ได้
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หลักชีวิตรุ่ง
ชีวิต
ร่างกาย

จิตใจ

อาศัย เศรษฐกิจ หล่อเลี้ยง			
• ฉลาด-ขยันหาทรัพย์ 			
• ฉลาดเก็บทรัพย์				
• ฉลาดใช้ทรัพย์				

อาศัย ศีลธรรม หล่อเลี้ยง
• ฉลาด-ขยันสร้างมิตรแท้
• ฉลาดเว้นขาดอบายมุข
• ฉลาด-ขยันสร้างบุญ

ความฉลาด + ความขยัน หลักประกันชีวติ รุง่ เรือง
ขออภัยอย่าโกรธกัน พูดกันชัด ๆ เรามาบวชรักษาศีล ๒๒๗ ข้อ เปิดทางสวรรค์ เปิดทาง
นิพพานให้แก่ตัวเอง แล้วโยมพ่อโยมแม่ของเรารักษาศีล ๕ ได้ข้ามวันดีไหม ถ้ายังก็แสดงว่าเรา
เอาตัวรอด แต่พ่อแม่เราไม่รอด เราหนีคำ� ครหาไม่พ้นครับ คือ ลูกหลานเนรคุณ แล้วโยมที่ตักบาตร
ให้เราทุกเช้ารักษาศีล ๕ ได้หรือยัง เดีย๋ วจะไปเจอโยมทีใ่ ห้ฉนั ทุกวันแต่หากินแบบชอบ-ไม่ชอบธรรม
เราก็ยังไม่พ้นเป็นพระเนรคุณอีก จนได้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้า ยิ่งต้องย้อนกลับมาดูตัว
ย้อนกลับไปดูครอบครัว ย้อนกลับไปดูคนทีใ่ ห้ฉนั เราเอาตัวรอดทิง้ เขาหรือเปล่า เราเนรคุณหรือเปล่า
ขั้นตอนปลูกฝังการรักษาศีลทั้งหมู่บ้าน
เมื่อจะปลูกฝังให้โยมรักษาศีลกันทั้งหมู่บ้าน ท่านควรเริ่มดังนี้
		 ๑. จ�ำแนกบุคคลตามโอกาสละเมิดศีล
		 ๒. ฝึกฝนอบรมเรื่องความสะอาดและความมีระเบียบ
		 ๓. พรํ่าสอนให้เพียรปฏิบัติเป็นนิสัย
๑. จ�ำแนกบุคคลตามโอกาสละเมิดศีล เพื่อคัดแยกบุคคลว่าใครพอจะโปรดได้บ้าง พวกที่
พอฝึกไหว ต้องรีบคว้าตัวมาเป็นก�ำลัง พวกทีก่ าํ้ กึง่ ก็ไปเอามาฝึก ส่วนพวกเขีย้ วลากดินปล่อยไปก่อน
๒. ฝึกฝนอบรมเรื่องความสะอาดและความมีระเบียบ เมื่อคัดเลือกบุคคลที่พอจะฝึกศีล ๕
ได้แล้ว ต้องรีบฝึกฝนอบรมเรือ่ งความสะอาดและความมีระเบียบก่อน จะเอาเพียงให้ศลี ฟังเทศน์
ไม่สามารถท�ำให้รกั ษาศีล ๕ ได้ ดังตัวอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็นครั้งแรกในวันปฐมเทศนา วันนั้นมีเหตุการณ์ดังนี้
๑) มีบรมครูต้นแบบ คือ พระพุทธองค์ทรงมีวิชชาและจรณะสมบูรณ์พร้อม
๒) มีผู้เรียนที่มีความพร้อม คือ ปัญจวัคคีย์ เมื่อปัญจวัคคีย์เห็นพระองค์เสด็จมาครั้งแรก
www.kalyanamitra.org

ตุลาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 83

ก็ตกลงกันว่าจะปฏิเสธ แต่เอาเข้าจริงก็ถวายการต้อนรับเชื้อเชิญพระองค์อย่างดียิ่ง เพราะฉะนั้น
ถ้าพระจะเชิญชวนชาวบ้านรักษาศีล ๕ แล้วถูกต่อต้านก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังโดนเลย โดนจากคนที่อยู่ด้วยกันมาถึง ๕ ปีกว่า เมื่อพระองค์ทรงเทศน์จบ
มีพระอัญญาโกณฑัญญะเพียงรูปเดียวที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน อีก ๔ รูป ยังไม่บรรลุ
๓) มีการพร�่ำสอน พระพุทธองค์ต้องทรงเทศน์และพรํ่าสอน จํ้าจี้จํ้าไชอีก ๔ วัน ทั้ง ๕ รูป
จึงส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกัน

ขั้นตอนการปลูกฝังการรักษาศีลทั้งหมู่บ้าน
๑
จ�ำแนกบุคคล
ตามโอกาสละเมิดศีล

๒
ฝึกฝนอบรม
• การท�ำความสะอาด
• การจัดระเบียบ

๓
เพียรปฏิบัติให้เป็นนิสัย
• การท�ำความสะอาด
• การจัดระเบียบ

๓. พร�ำ่ สอนให้เพียรปฏิบตั เิ ป็นนิสยั ล�ำพังการเทศน์สอนยังไม่เพียงพอทีจ่ ะรักษาศีล ๕ ได้
ต้องมีการพรํ่าสอนแนะน�ำ ให้น�ำสิ่งที่รู้ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงให้ได้ ดังที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติ
แก่ปญั จวัคคีย์ เรือ่ งทีต่ อ้ งฝึกฝนอบรมและพราํ่ สอน คือเรือ่ งการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบ
ให้เป็นชีวิตจิตใจ
ถ้าวัดไหนสกปรก จัดระเบียบไม่ได้ วัดนั้นต้องร้างแน่ เอาศีล ๕ เข้าไปในหมู่บ้านก็ไม่ได้
ความสะอาดกับความเป็นระเบียบเป็นหัวใจที่จะท�ำให้คนรักษาศีล ๕ ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นเท่ากับ
บอกว่า ขณะนี้เรากําลังจะแก้นิสัยหรือพฤติกรรมของคนในหมู่บ้าน ไม่ใช่แค่ให้ศีลแล้วก็กลับวัด
ปล่อยชาวบ้านจมอยูก่ บั ความสกปรก ไร้ระเบียบทีบ่ า้ น แล้วหวังจะให้เขารักษาศีล ๕ ย่อมเป็นไปไม่ได้

					

นิสัยและพฤติกรรม
การจะให้ประชาชนรักษาศีล ๕ ได้ เราจะต้องดูนิสัยและพฤติกรรมในชีวิตส่วนตัว
ชีวิตครอบครัว ชีวิตสังคม ชีวิตท�ำบุญ ว่าประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรด้วย เพราะเป็นสิ่งสะท้อนว่า
เป็นบุคคลประเภทใดใน ๑๐ จ�ำพวก นิสัย-พฤติกรรมของแต่ละคนล้วนได้รับอิทธิพลจากเหตุ
ในอดีตและปัจจุบันทั้งสิ้น เหตุในอดีตเห็นได้จากบุญ-บาปและนิสัยดี-ไม่ดีที่ติดตัวจากอดีตชาติ
เหตุในปัจจุบันพิจารณาจากการฝึกฝนอบรมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบัน
เหตุในอดีตนัน้ เนือ่ งจากเรายังระลึกชาติไม่ได้ ก็ดกู นั ง่าย ๆ ว่า พิกลพิการทางใจ บ้า ใบ้ ปัญญาอ่อน
กันหรือเปล่า ถ้าเป็นก็เอาไว้ก่อน อย่าเพิ่งไปโปรด ส่วนนิสัยติดตัวมาข้ามชาติ สุภาพเรียบร้อยหรือ
หยาบคาย ชอบทะเลาะวิวาทมาตั้งแต่เด็กหรือไม่ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการอบรมรักษาศีล
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นิสัยและพฤติกรรม
บุญ-บาป
ติดมา

เหตุในอดีต

นิสัยดี-ไม่ดี
ติดมา

นิสัย-พฤติกรรม
ฝึกฝนอบรมแต่เล็ก
• ถูก
• ผิด

เหตุในปัจจุบัน

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
• สะอาด-เป็นระเบียบ
• สกปรก-ไร้ระเบียบ

เหตุในปัจจุบัน พิจารณาที่การอบรมสั่งสอนว่า ได้รับอะไรมาบ้าง ถ้าได้รับการอบรมว่า
ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ นรก-สวรรค์มจี ริง อย่างนีม้ ตี น้ ทุนพอจะอบรมศีลได้ แต่ถา้ ได้รบั ตรงกันข้าม
เช่น ท�ำชัว่ ได้ดมี ถี มไป ท�ำดีได้ดมี ที ไี่ หน อย่างนีห้ นักแรง ต้องพิจารณาให้รอบคอบ นอกจากพิจารณา
ว่าได้รบั การฝึกฝนอบรมมาถูกหรือผิดแล้ว ยังต้องพิจารณาสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั อีกด้วยว่า สะอาดเป็นระเบียบหรือสกปรก-ไร้ระเบียบ ถ้ารอบบ้าน-ในบ้านอยู่ในที่สะอาด มีแต่คนมีศีลมีธรรม
คน ๆ นั้นมีต้นทุนสูงในการรักษาศีล แต่ถ้าในบ้านรก สกปรก ไร้ระเบียบ รอบบ้านมีแต่อบายมุข
อย่างนี้ก็คงยากในการอบรมรักษาศีล
					
ประเภทบุคคลตามโอกาสละเมิดศีล
เมื่อจับหลักการในการดูนิสัย-พฤติกรรมคนได้แล้ว ท่านก็สามารถจ�ำแนกประเภทบุคคล
ตามโอกาสละเมิดศีลได้ โดยพิจารณาจาก
๑) เหตุในอดีต คือ บุญ-บาปและนิสัยดี-ไม่ดี ซึ่งท�ำให้บุคคลนั้นมีพื้นเพใจข้ามชาติมาถึง
ปัจจุบันชาติว่า เป็นคนหยาบ-มักง่ายหรือละเอียด-ประณีต
๒) เหตุในปัจจุบัน คือ ได้รับการฝึกฝนอบรมแต่เล็กถูกหรือผิด และอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่สะอาด-มีระเบียบหรือสกปรก-ไร้ระเบียบ
จากเหตุ ๒ ประการนี้ จึงได้ตารางจ�ำแนกบุคคลตามโอกาสละเมิดศีล จากตารางนี้เราจะ
จ�ำแนกบุคคลหลัก ๆ ได้ดังนี้
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ประเภทบุคคลตามโอกาสละเมิดศีล
พื้นเพใจ
ข้ามชาติ
หยาบ
มักง่าย

ละเอียด
ประณีต

การฝึกฝน
อบรมแต่เล็ก

ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด

สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน

สะอาด-เป็นระเบียบ
สะอาด-เป็นระเบียบ
สกปรก-ไร้ระเบียบ
สกปรก-ไร้ระเบียบ
สะอาด-เป็นระเบียบ
สะอาด-เป็นระเบียบ
สกปรก-ไร้ระเบียบ
สกปรก-ไร้ระเบียบ

โอกาสละเมิดศีล

น้อย
ขึ้น ๆ ลง ๆ
ขึ้น ๆ ลง ๆ
มากที่สุด
น้อยที่สุด
ขึ้น ๆ ลง ๆ
ขึ้น ๆ ลง ๆ
มาก

๑. โอกาสละเมิดศีล น้อยทีส่ ดุ คือบุคคลทีพ่ นื้ เพใจข้ามชาติละเอียด-ประณีต ในปัจจุบนั ชาติ
ก็ได้รับการฝึกฝนอบรมถูกต้อง อยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นคนและวัตถุสะอาด-มีระเบียบ ห่างไกล
อบายมุข
๒. โอกาสละเมิดศีล น้อย แม้พื้นเพใจข้ามชาติจะหยาบ-มักง่าย แต่ปัจจุบันชาติได้รับ
การฝึกฝนอบรมถูก และอยู่ในสิ่งแวดล้อมสะอาด-มีระเบียบ คนรอบตัวสะอาดกาย วาจา ใจ
ห่างไกลอบายมุข โอกาสที่บุคคลนี้จะพัฒนารักษาศีลมีมากทีเดียว
๓. โอกาสละเมิดศีล มากที่สุด คือ บุคคลที่พื้นเพใจข้ามชาติ หยาบ-มักง่าย ได้รับการฝึกฝน
อบรมแต่เล็กถึงปัจจุบันก็ผิด ทั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สกปรก-ไร้ระเบียบ อยู่ท่ามกลางอบายมุข
๔. โอกาสละเมิดศีล มาก เป็นพวกทีแ่ ม้พนื้ เพใจข้ามชาติละเอียด-ประณีต แต่ได้รบั การฝึกฝน
อบรมในปัจจุบันชาติผิด ๆ ทั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมสกปรก-ไร้ระเบียบ อบายมุขรอบบ้านรอบตัว
ส่วนอีก ๔ ประเภท มีโอกาสละเมิดศีลประเภทขึ้น ๆ ลง ๆ ท่านก็ควรพิจารณาจ�ำแนกบุคคล
ในพื้นที่ของท่านให้ดี จะได้ไม่หมดก�ำลังใจในการปลูกฝังการรักษาศีล
								
										
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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“บุญกับบาปเท่านั้นที่บังคับเราอยู่
ถ้าสั่งสมบุญ ชีวิตก็รุ่งเรือง
ถ้าสั่งสมบาป ชีวิตก็ร่วงโรย”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

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

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

ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๐

จรรยาข้อที่ ๑๘-๑๙
“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

๑๘

การเฝ้าบ้านเมื่อเวลานายไม่อยู่
ปัญหามักเกิดขึ้นในเวลาที่นายไม่อยู่
อย่าประพฤติตนดั่งค�ำโบราณว่า “แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง”
พึงระแวงภัยที่นา่ ระแวง พึงระวังภัยที่ควรระวัง
แล้วหาทางป้องกันแก้ไขไว้แต่แรก
ทั้งภัยคนร้าย ภัยธรรมชาติ ภัยต่อทรัพย์สินเงินทอง
ภัยต่ออาคารสถานที่ ภัยต่อเกียรติยศชื่อเสียง
ภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
และภัยจากความประมาทของคนในบ้านเรือน
88 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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๑๘. การเฝ้าบ้านเมื่อเวลานายไม่อยู่
นายท่านไม่อยู่ จะไปราชการก็ดี ฤๅการงานส่วนตัวของท่านก็ดี อันซึ่งแรมคืนแรมวันนั้น
		ถ้าในราชการเราก็
ตอ้ งรักษาหน้าทีข่ องเราโดยถีถ่ ว้ น และกวดขันเข้าให้มาก ถ้าเป็นการบ้านก็ตอ้ ง

ระวังดูแลหน้าที่ของเรา และค�ำสั่งของท่านไว้โดยมั่นคงอย่าเผอเรอ กลางค�่ำกลางคืนก็อย่า      
เที่ยวเตร่พลอยเฮฮาไปกับเขา อย่าให้เป็นเช่นเขากล่าวว่า “แมวไม่อยู่ หนูคนอง” นั้นเลยเป็น     
อันขาด ต้องระวังรักษาบ้านช่องของท่านโดยดี
แม้ระหว่างท่านไม่อยู่นี้ ญาติหรือมิตร์อันใดที่จะมาพักอาศรัยอยู่ด้วย เราต้องพิจารณา  
กิริยาอาการให้ดี ถ้าจ�ำเป็นหรือควรจึงรับ รับแล้วก็ต้องร�่ำเรียนนายผู้หญิง ฤๅผู้ส�ำเร็จเด็ดขาด   
ในบ้านเรือนเสียก่อน อนุญาตแล้วจึงรับ อย่าให้มามีเหตุขึ้นในระหว่างท่านไม่อยู่นั้นร้ายกาจมาก
ฤๅผู้คนแปลกปลอมไปมาในบ้านท่าน ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราก็ดี เราก็ต้องตรวจตราดูแลสังเกต
สังกาดูดว้ ย เห็นท่าทางไม่ชอบกล ฤๅไม่สมควรด้วยอย่างใด เราก็ควรร�ำ่ เรียนท่านผูห้ ญิง ฤๅท่าน
ผูส้ ำ� เร็จการบ้านให้ทราบเรือ่ งโดยเร็ว ในเหตุรา้ ยฤๅไม่สมควรนัน้ ๆ จึงจะนับว่าเรามีความกตัญญู
ซื่อตรง และสามารถในต�ำแหน่งหน้าที่บ่าวอันดี

สรุปเนื้อหาตอนนี้คือ “ให้ระแวงในสิ่งที่ควรระแวง แล้วระวังป้องกันภัยที่นา่ ระแวงนั้น ก่อน
มันจะมาถึง” เรือ่ งการระวังดูแลรักษาบ้านเรือนให้ดรี ะหว่างทีน่ ายไม่อยูน่ ี้ เป็นเรือ่ งของความมีนำ�้ ใจ
เป็นสามัญส�ำนึกทีเ่ ราพึงท�ำเอง โดยไม่ตอ้ งให้มใี ครมาสัง่ บางคนปล่อยปละละเลย ไม่ดแู ลบ้านช่อง
หรือที่ท�ำงานให้ดีเมื่อนายไม่อยู่ เพราะถือว่านายไม่สั่ง พอถูกผู้ใหญ่ต�ำหนิก็โกรธ คนไม่มีน�้ำใจและ
เป็นคนประมาทอย่างนี้ เอาดีต่อไปได้ยาก
ส�ำหรับหลวงพ่อเอง เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกดีใจว่า แม้เราจะไม่เคยอ่านหนังสือ
เล่มนี้มาก่อน แต่ในอดีตก็เคยปฏิบัติเช่นว่านี้มาแล้วโดยตลอด ที่วัดนี้ถ้าหากหลวงพ่อธัมมชโยซึ่ง
เป็นเจ้าอาวาสอยู่ หลวงพ่อจะเบาใจ เพราะท่านก็รบั ผิดชอบดูแลอยูแ่ ล้ว ส่วนเรามีหน้าทีอ่ ะไรทีต่ อ้ ง
รับผิดชอบก็ทำ� ไป หน้าทีอ่ นื่ ๆ นัน้ หลวงพีร่ ปู อืน่ อุบาสก อุบาสิกา แต่ละคนทีไ่ ด้รบั หน้าทีม่ าแต่ละ
แผนกก็ดูแลอยู่แล้ว ทุกคนขึ้นตรงต่อหลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อไม่ค่อยกังวลอะไร เว้นไว้เสียแต่วา่
วันไหนหลวงพ่อธัมมชโยไม่อยู่ ออกไปธุระนอกวัด อาจพาหมู่คณะไปปฏิบัติธรรมตามธรรมอุทยาน
ต่าง ๆ จะเป็นกี่วันก็ตาม ถ้าไม่จนใจจริง ๆ หลวงพ่อจะไม่ออกจากวัดเด็ดขาด เพราะเผื่อว่าใคร
มีธุระมาหาท่านไม่เจอก็ยังพบหลวงพ่อแทน หรือแม้ภาระบางอย่างจะรับไม่ได้ทั้งหมดก็ตามที แต่
รับรู้ไว้บ้างก็ยังดี และถ้าเป็นเรื่องจ�ำเป็นเร่งด่วน จะได้หาทางโทรศัพท์ติดต่อกับท่าน
ในเวลากลางคืนก่อนนอน จะดึกดื่นค่อนคืนอย่างไรก็ตาม หลวงพ่อจะตรวจวัดเสียก่อน
สักรอบสองรอบ ไปดูพระทีอ่ ยูธ่ ดุ งค์ ดูบา้ นพักคนงาน เรือนอุบาสก ฯลฯ ว่าอยูก่ นั อย่างไร ปิดประตู
หน้าต่าง ปิดไฟ ปิดน�ำ้ เรียบร้อยไหม ถ้าเห็นเรียบร้อยไม่มอี ะไรผิดปกติจงึ กลับกุฏจิ ำ� วัด ไม่อย่างนัน้
จะรู้สึกว่าเราขาดตกบกพร่องในหน้าที่ไป หากมีใครมาขอพักค้างคืนที่วัด ถ้าไม่รู้จักมักคุ้นเลย
www.kalyanamitra.org
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ก็จ�ำเป็นต้องส่งไปปักกลดอยู่ตามที่ที่เขาปักกลดกัน ไม่ให้เข้าไปพักค้างภายในเรือนพักของอุบาสก
หรืออุบาสิกา เพราะเหตุว่าเราไม่รู้หัวนอนปลายเท้าของเขา แม้เขาจะอ้างว่าเป็นญาติ เป็นเพื่อน
สนิท หรือเป็นผู้มีพระคุณอะไรกับใครมาก่อนก็ตาม ถ้าเราไม่เคยทราบเรื่องนี้เลย ก็ต้องถือว่า
เขาคือประชาชนคนหนึ่งที่มาวัดเท่านั้น
พวกเราเป็นฆราวาส ไปอยู่บา้ นใคร สังกัดหน่วยงานไหนก็ตาม ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่อยู่แล้ว
ท�ำอย่างนี้จะไม่พลาด ผู้เขียนหนังสือจรรยาบ่าวนี้ ถึงกับย�้ำเอาไว้เลยว่า ถ้าจ�ำเป็นหรือควรจึงรับ
แล้วต้องร�่ำเรียนนายผู้หญิงหรือภรรยาของท่านให้รับรู้เอาไว้อีกทอดหนึ่งด้วย เมื่อท่านรับรู้ไว้แล้ว
เผื่อว่ามีอะไรน่าระแวงสงสัย ให้เราไปหาข้อมูลมาอีก เราจะได้ไปจัดการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคอย
จับตาดูไว้ ถ้ามีเหตุการณ์อะไรแทรกแซงเข้ามา แม้ไม่มใี ครอยูเ่ ลย เราก็ยงั รับมือได้พอสมควร เรือ่ ง
ที่จะเสียหายมากก็จะเสียหายน้อยหรือไม่เสียหายเลย อย่างนี้เรียกว่า รู้ใจเจ้านายและไว้ใจได้

๑๙

เมื่อเวลาไปไหนกับนาย อย่าพลัดกับนาย
การพลัดกับนายในระหว่างการท�ำงาน
มิเพียงแต่มีผลกระทบกระเทือนสร้างความเสียหายต่องานเท่านั้น
ยังกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของหน่วยงาน
และความไว้วางใจในการท�ำงานอีกด้วย
ความรู้จักสังเกตบุคลิกของนาย สถานที่ที่ไป จ�ำนวนสมาชิกที่ไป
การเก็บรักษาสิ่งของส�ำคัญที่ต้องใช้ ต้องอาศัยความหูไวตาไว
และจิตใจที่หนักแน่น เพื่อความราบรื่นในการท�ำงานของส่วนรวม
๑๙. เมื่อเวลาไปไหนกับนาย อย่าพลัดกับนาย
ติดหน้าตามหลังนายไปราชการและไปที่ประชุมใด ๆ ก็ดี ซึ่งเป็นที่ประชุมชนคนพลุกพล่าน
			
นั้น ถ้าบ่าวไม่เอื้อเฟื้อแล้ว ย่อมจะพลัดกันหลงกันกับนาย ท�ำให้ได้ความล�ำบาก ต้องค้นหากาหล

จะต้องการอะไรที่บ่าวถือไปก็ไม่ได้ จะกลับฤๅจะไปไหนต่อไปก็ย่อมขัดข้อง ท�ำให้เสียการ เสีย
ประโยชน์ไปก็มเี ป็นทีไ่ ม่สมควร เพราะฉะนัน้ บ่าวควรต้องระวังนาย อย่าเพลินซ้ายเหม่อขวาปล่อย
สติจนเผลอ ให้ต้ังใจระวังอย่าให้พลัดกับนายไปได้ และเมื่อนายเข้าไปในที่ใด เราคอยอยู่ในที่ใด     
ก็ต้องคอยส�ำรวจตรวจตราและดูผู้คนเข้าออกที่แห่งนั้น ว่านายจะออกมาหรือยัง อย่าเผอเรอ       
เซ่อเซอะให้แคล้วคลาดกับนายไปได้
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่นั้นเป็นที่คนพลุกพล่านสับสน เราควรจะสังเกตตอนเบื้องบนอันที่จะเห็นได้ง่าย คือ
		นายเรามัถ้าวทีเงาขาวด�
ำและซวดทรงสูงต�่ำอย่างไร เราก็ต้องเพ่งหมายดูอย่างนั้นเรื่อยไป ถ้าท่าน     
ใส่หมวก หมวกที่ใส่นั้นอย่างไร ก็ดูอย่างนั้นเรื่อยไป ก็คงจะสังเกตพบได้ง่าย เมื่อประเมินพบ
เครือ่ งหมายตามสังเกตได้แล้ว จึงลดแลลงมาสังเกตดูหน้าเอาเป็นแน่อกี ชัน้ หนึง่ ก็คงจะพบได้งา่ ย
ดีกว่าดูอย่างตะลุยอันไม่มีหลัก
ถ้ามืดหรือห่างไกลที่ดูหน้าไม่ถนัด เราก็ควรสังเกตกิริยาท่าทางที่ท่านเดินก็คงรู้ได้ว่า          
ใช่ฤๅไม่  ธรรมดาเดินมาแต่ไกล ฤๅมืดสักหน่อยนั้น ดูหน้าไม่พอที่จะจ�ำได้เลย ต้องดูกิริยาท่าทาง
ที่เดินก็คงจะรู้ได้ว่าใครเป็นแน่ คนที่เราคุ้นเคยรู้จักชัดเจนนั้น สังเกตดังนี้ไม่ใคร่จะผิดเลย

เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่วา่ เวลาไปไหนที่มีผู้คนมาก ๆ ก็อาจเกิดการพลัดหลงกันได้ บางที
เราก็เคยพลัดกับพ่อแม่ กับเพื่อนฝูง พอเดินเบียดเสียดกันเข้า เหลียวกลับมาอีกที อ้าว! หายไปไหน
ก็ไม่รู้แล้ว ถ้าเป็นเรื่องเที่ยวเตร่ไม่ได้ไปเรื่องงานส�ำคัญก็แล้วไป แต่ถ้าเป็นการติดตามไปในหน้าที่
การงานหรือราชการแล้ว เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องส�ำคัญขึ้นมา เพราะถ้าเราเป็นคนไม่รอบคอบแล้ว
ก็อาจพลัดหลงกับนายได้ ต้องยุ่งยากค้นหากันให้โกลาหล การงานก็อาจเสียหายได้
หลวงพ่อมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาแล้วตั้งแต่สมัยยังเป็นนิสิต คราวนั้นไปกับเพื่อน ๆ ตาม
อาจารย์ไปประชุม คนหนึง่ ถือกล้อง เราถือฟิลม์ ส่วนอีกคนหอบเอกสารไป ก็พากันเดินตามอาจารย์
ไปเข้าลิฟต์ โดยลืมถามไปว่าจะไปชั้นไหน เผอิญคนมาก พออาจารย์เข้าไปในลิฟต์ ประตูก็ปิด
พวกเราอยู่ข้างล่าง ไม่รู้ว่าอาจารย์ขึ้นไปชั้นไหน ก็เดาสุ่มขึ้นลิฟต์ไป เลยพลัดกัน กว่าจะเจอกันก็
ใช้เวลาอีกเป็นชัว่ โมง ผลสุดท้ายเรือ่ งทีอ่ าจารย์จะน�ำไปรายงานก็ไม่ได้รายงาน เพราะเอกสารติดอยูท่ ี่
เพือ่ นคนหนึง่ พอเจอคนถือเอกสารนัน้ แล้ว จะไปธุระเรือ่ งอืน่ ต่อ จ�ำเป็นต้องใช้กล้อง กล้องก็ไปอยูท่ ี่
เพื่อนอีกคนหนึ่ง ซึ่งพลัดหลงกันไปคนละทาง วันนั้นไม่ได้งานอะไรเลย อย่างนี้นับเป็นอุทาหรณ์
ทีด่ วี า่ อย่าถือว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งเล็กน้อย ท�ำให้ขาดความสังเกตสังกา เพราะอาจเกิดเรือ่ งเสียหายขึน้ ได้
หลวงพ่อท�ำมาจนเป็นนิสัยโดยไม่ต้องมีใครสอน ว่าจะไปไหนก็ตาม ก่อนขึ้นรถลงเรือจะมอง
ปราด จ�ำเอาไว้วา่ ใครแต่งตัวชุดอะไร ไปกันกี่คน ต้องนับให้แน่นอนเลย ดังนั้นเวลาจะไปไหนกับ
หมู่คณะ ส่วนมากจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้เป็นหัวหน้าทีมดูแลไปทุกครั้ง หรือบางทีมี
ผู้ใหญ่กว่าไปด้วย เรามีอาวุโสไม่พอ ผู้ใหญ่มักจะมอบหมายให้เก็บข้าวของที่ส�ำคัญ ๆ เอาไว้
ตลอดทางหลวงพ่อจะมีใจจดจ่อกับหัวหน้าทีม ท�ำให้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เมื่อผู้ใหญ่
เหลียวหลังกลับมาเพื่อไหว้วานใครสักคนละก็ มักจะเห็นหลวงพ่อเป็นคนแรกทุกทีไป ก็เลยได้รับ
ความไว้วางใจอย่างนี้ตลอดมา แต่บางทีก็อึดอัดเหมือนกัน ถ้าเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจ จะมองเรา
ว่าเป็นตัวประจบประแจงเอาหน้ากับเจ้านาย เรื่องนี้ต้องท�ำหูหนัก ๆ และท�ำใจให้หนักแน่นเข้าไว้
เพราะโดนแน่ แต่วา่ เราต้องถามตัวเองว่าท�ำไปด้วยเหตุผลอะไร นี่ไม่ใช่การประจบประแจง แต่เป็น
ลักษณะของการเอาการเอางาน เพราะฉะนั้นใครจะต�ำหนิอย่างไรก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์..
		
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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หลวงพ่อตอบปัญหา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

พ่อแม่รักลูกที่ตนให้ก�ำเนิดมา หวังจะเลี้ยงดูและมอบสิ่งที่ดี
ที่สุดให้แก่ลูก เมื่อถึงคราวจะฝึกลูก พ่อแม่ควรเริ่มต้นฝึกลูก
อย่างไรดี?

ANSWER

คำ�ตอบ

เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้ว เราต้องมีความรับผิดชอบ ต้องเลี้ยงดูทายาทให้เจริญเติบโต
เป็นผู้คนโดยสมบูรณ์ แต่ก่อนที่จะท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น เราต้องรู้และเข้าใจหลักการให้ชัดเจน
ก่อนจะลงมือท�ำ
เป้าหมายการฝึกลูก พ่อแม่ควรท�ำอะไร?
พระพุทธศาสนาสอนว่า อัตตา หิ อัตตโน นาโถ แปลว่า ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
แต่ความสามารถทุกอย่างไม่ได้สืบทอดทางสายเลือด ความสามารถทุกอย่างล้วนได้มาจาก
การฝึกอบรมที่ดี พ่อแม่จึงมีส่วนส�ำคัญในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้มี “คุณสมบัติพึ่งตนเอง” ให้ได้
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นั่นคือเป้าหมายหลักในการฝึกลูก
คุณสมบัติของบุคคลที่พึ่งตนเองได้
หลักธรรมทีแ่ สดงถึงคุณสมบัตขิ องบุคคลทีพ่ งึ่ ตนเองได้กค็ อื ฆราวาสธรรม ซึง่ เป็นหลักธรรม
ที่บ่งบอกถึงการเป็นผู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้
ฆราวาสธรรม ๔ ประการ ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
สัจจะ มีความซื่อสัตย์ เป็นคนตรง เป็นคนจริง
ทมะ รักการฝึกตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
ขันติ มีความอดทน
จาคะ มีความเสียสละ เห็นแก่ความผาสุกของหมู่คณะ เห็นแก่ส่วนรวม
บุคคลที่พึ่งตนเองได้ คือคนที่มีความสามารถท�ำสิ่งต่าง ๆ ได้จริงด้วยตนเอง จึงท�ำให้เป็น
คนทีม่ สี จั จะ คือคนทีพ่ ดู อย่างไรก็ทำ� อย่างนัน้ ท�ำอย่างไรก็พดู อย่างนัน้ มีความรับผิดชอบต่อค�ำพูด
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และการกระท�ำที่ตรงกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง นี่คือลักษณะของคนที่มีสัจจะ
ในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่สามารถท�ำอะไรได้จริงด้วยตัวเอง เขาย่อมกลัวคนอื่นจะรู้ว่า
ตัวเองท�ำไม่ได้ กลัวคนอื่นจะมาซักถามในสิ่งที่เขาพูดเกินจริง เขาก็จะหาทางเอาตัวรอดด้วยการ
โกหก หัดมีเล่ห์เหลี่ยม คดโกง หลอกลวง ผู้เป็นพ่อแม่ต้องหาทางป้องกันลูกจากนิสัยไม่ดี นิสัยชั่ว
เหล่านี้ ด้วยการฝึกลูกให้เป็นคนซื่อสัตย์ มีสัจจะ เมื่อท�ำการงานใดก็ต้องหัดให้ทำ� ให้ได้ ต้องท�ำให้
ได้ดี และต้องท�ำให้ทันเวลาด้วย
ลักษณะของคนมีสัจจะ
คนมีสัจจะ เรียกอีกอย่างได้ว่า คนซื่อสัตย์ คนซื่อตรง หรือคนจริง
คนเราต้องจริงต่อ ๕ เรื่อง ถึงจะเรียกว่ามีสัจจะหรือมีความซื่อสัตย์ ได้แก่
• จริงต่อหน้าที่ หน้าที่คือความรับผิดชอบ จริงต่อหน้าที่คือรับผิดชอบในหน้าที่ของตนให้
ครบถ้วน ท�ำได้ชอบ แล้วก็รักษาไว้ และท�ำให้ดียิ่งขึ้น ท�ำผิดไว้ก็ยอมรับและแก้ไขปรับปรุงใหม่
ให้ดีขึ้น ไม่ผิดอีกต่อไป
• จริงต่อการงาน การงานคือสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำภายในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ต้องตัง้ ใจท�ำการงาน
ไม่ละทิ้ง ท�ำจนกว่าจะส�ำเร็จ
• จริงต่อบุคคล ท�ำการงานสิ่งใดก็ค�ำนึงถึงบุคคลอื่น ไม่ท�ำความเดือดร้อน ไม่เบียดเบียน
ใคร ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น
• จริงต่อวาจา รักษาค�ำพูด พูดในสิ่งที่ท�ำได้จริง
• จริงต่อความดี เป็นจริงที่ส�ำคัญที่สุด แม้ว่าจะท�ำจริง พูดจริง แต่ถ้าท�ำแบบไม่เลือกดี
เลือกชั่วก็เสียคนอื่น คนจริงต้องท�ำจริง พูดจริง และเลือกท�ำแต่ความดีจริง
นอกจากนี้แล้ว สัจจะยังแบ่งตามลักษณะจริงได้ ๓ ลักษณะ คือ
• จริงจัง เป็นลักษณะของจริงต่อหน้าที่ จริงต่อการงาน คือรูจ้ ริงว่าตนมีหน้าทีอ่ ะไร มีการงาน
อะไรบ้าง และท�ำงานเป็น ท�ำการงานสิ่งใดต้องเสร็จ ต้องดี และต้องทันเวลาทุกครั้งไป
• จริงใจ เป็นลักษณะของจริงต่อบุคคล จริงต่อวาจา นอกจากจะท�ำเป็นแล้ว ยังมีน�้ำใจ
พร้อมจะช่วยคนอื่น ไม่เอาเปรียบใคร ไม่โกหกใคร พูดค�ำไหนค�ำนั้น
• จริงแสนจริง เป็นลักษณะของจริงต่อความดี กล้ามองข้อบกพร่องของตนเอง คิดแก้ไข
ข้อบกพร่องของตนเอง จึงเลือกท�ำแต่สิ่งที่ดีจริง
การฝึกลูกให้เป็นคนมีสัจจะ
๑. สอนลูกให้รู้จักหน้าที่ของลูก
๑.๑ ใฝ่รู้ คนเราถ้าไม่รู้จักหน้าที่ของตัวก็จะท�ำอะไรไม่เป็น คือไม่รู้จะท�ำอะไรดี คนทุกคน
เกิดมาใหม่ในโลกนี้ ลืมของเก่าหมด ทุกอย่างต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่ พ่อแม่คือครูคนแรก
ที่จะต้องสอนลูก เพราะลูกยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในโลกนี้ จึงต้องมาเรียนรู้เพื่อจะได้หายจาก
ความไม่รู้หรือความโง่ และพ่อแม่คือครูคนแรกที่จะสอนความรู้พื้นฐานของชีวิตให้ลูก
๑.๒ ใฝ่ดี ความรู้ที่ลูกได้เรียนรู้แล้ว ลูกต้องน�ำมาใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ ที่น�ำความสุข
มาให้แก่ตัวเอง แก่ผู้อื่นด้วย
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๑.๓ ดูแลรักษาสุขภาพเป็น การท�ำหน้าที่ทั้งใฝ่รู้และใฝ่ดีต้องท�ำด้วยกายและใจ ไม่มีใคร
หายใจแทนกันได้ ไม่มีใครกิน นอน หรือเจ็บป่วยแทนกันได้ ลูกต้องตระหนักว่าต้องเรียนรู้วิธีดูแล
สุขภาพให้ดี ลูกจึงจะท�ำหน้าที่ได้เต็มที่และท�ำได้ดี
๒. หัดลูกให้ทำ� การงานในหน้าที่ให้เป็น
๒.๑ ท�ำการงานพื้นฐานให้เป็น
๒.๒ ท�ำการงานให้ดี
ความรู้พื้นฐานของชีวิตที่พ่อแม่จะถ่ายทอดให้ลูก คือความรู้เกี่ยวกับการใช้ปัจจัย ๔ เพราะ
ชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยปัจจัย ๔ ได้แก่ อาหาร เสือ้ ผ้าเครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย และสุขภาพการออกก�ำลังกาย
หรือยารักษาโรค
ตัวอย่างเช่น ในบ้านของเรา ในห้องนอนของเรา พ่อแม่ต้องไปดูว่ามีงานอะไรในห้องนอน
ที่ลูกต้องท�ำ ถ้าลูกท�ำได้ถูกแล้ว ต่อไปจะเป็นนิสัยดีติดตัว ให้สอนให้หัดลูกให้ท�ำได้ ท�ำเป็น อะไร
ที่เด็กท�ำผิดไปแล้ว ต่อไปจะเป็นความชั่วติดตัว จะได้ห้ามลูกตั้งแต่ต้น ยกตัวอย่างเช่น แค่ไม่
เคี่ยวเข็ญลูกให้นอนตรงเวลาเท่านั้น พ่อแม่ทำ� ให้ลูกเสียสุขภาพไปแล้ว ท�ำให้ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน
เมื่อตื่นสายก็พร้อมจะสร้างเรื่องโกหก
งานพื้นฐานในห้องนอน คืองานท�ำความสะอาด ปัดกวาดหยากไย่ เช็ดถูพื้น ซักผ้า พับผ้า
ปูที่นอน เป็นต้น พ่อแม่ต้องฝึกให้ลูกท�ำเป็น จะได้ช่วยเหลือตนเองได้ แล้วสอนให้ลูกท�ำดี
ในห้องนอน เช่น เมื่อลูกยังเล็กนอนห้องเดียวกับพ่อแม่ เมื่อพ่อแม่เข้านอนแล้ว ลูกเข้านอนทีหลัง
ไม่ควรท�ำเสียงดังให้พ่อแม่ตื่น ถ้าจะท�ำดียิ่งกว่านั้น ลูกควรเป็นฝ่ายมาจัดเตรียมปูที่นอน หมอน
ผ้าห่ม ไว้ให้พ่อแม่ให้เรียบร้อย เมื่อถึงเวลาท่านก็เข้านอนได้เลย
ความดีที่ยกใจลูกให้สูงขึ้นท�ำในห้องนอนได้ หากพ่อแม่สอนให้เขาสวดมนต์ ไหว้พระ
นัง่ สมาธิ ทบทวนบุญก่อนนอน หรือกราบเท้าขอพรพ่อแม่ก่อนเข้านอน การนอนในคืนนั้นย่อมเป็น
สิริมงคลแก่ตน เป็นการหลับอยู่ในบุญ เมื่อตื่นก็จะตื่นด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งแจ่มใส
ภาพรวมการฝึกลูกเป็นอย่างนี้ แต่พ่อแม่จะฝึกลูกได้ดีแค่ไหนนั้น จะต้องคิดหาวิธีฝึกลูก
และการให้เหตุให้ผลแก่ลูก การฝึก การเคี่ยวเข็ญลูกให้ท�ำให้ได้เป็นสิ่งที่จำ� เป็นต้องท�ำ อย่าปล่อย
ตามใจลูก เพราะนั่นเท่ากับผลักให้ลูกท�ำความชั่วเป็น เพราะพอลูกท�ำอะไรไม่เป็น จะท�ำให้เขา
หาทางเอาเปรียบเก่ง โกหกเก่ง หรือถ้าลูกสุขภาพไม่ดี ท�ำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อย ก็จะเลิกท�ำงาน
เสียกลางคัน
หากลูกท�ำผิดพลาดพลัง้ เผลอ การลงโทษเพือ่ ให้ลูกจดจ�ำไม่ทำ� อีก ไม่ตอ้ งใช้ไม้เรียว ไม่ตอ้ ง
ให้ใครบาดเจ็บ แต่ให้ใช้กุศลวิวัฒน์ คือเพิ่มการท�ำความดี เพิ่มงานให้ลูกท�ำมากขึ้น ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์แก่ลูก ลูกจะจดจ�ำ ท�ำได้ และมีความช�ำนาญ แล้วลูกก็จะได้บทฝึกคน เมื่อโตขึ้นมา
เขาจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ช่วยเลี้ยงน้อง สอนน้อง ถึงเวลาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัว ลูก
ก็จะมีบทฝึกลูกของเขาต่อไป..
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ.
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บุคคลที่ควรบูชา คื“พระรั
อบุคคลที
่มีคยุณภายในนั
ความดี่นคแหละ
วรค่าแก่การระลึกนึกถึง
ตนตรั
ที่จาะพาเราข้
ามฝับ่งัตวัิตฏามฏะไปสู
พาน” ปัญญา สูงกว่าเรา
และยึดถือเป็นแบบอย่
งในการปฏิ
ได้แ่ฝก่ั่งผ้พระนิ
ูมีศีลพสมาธิ
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่สนัอธับมสนุมชโย)
นการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ 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

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงปู่วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ

เพราะอะไรในวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปูจ่ งึ มีลกู ศิษย์ทวั่ โลก
มาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที?
พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน�้ำ  ภาษีเจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗         
ถ้านับมาถึงปัจจุบันก็มีอายุถึง ๑๓๐ ปี ท่านคือผู้ที่ค้นพบวิชชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง    
คือหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว หลักธรรมปฏิบัติยังคงมีอยู      ่
อีกระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นก็เหลือแค่ตัวอักษรซึ่งเป็นหลักทฤษฎี เป็นภาคปริยัติที่มีอยู่ใน            
พระไตรปิฎก ผู้ที่จะเข้าใจและสามารถปฏิบัติจนกระทั่งเข้าถึงธรรมได้จริงนั้นเลือนหายไป            
แม้ยังมีการปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ อยู่ แต่ผู้ที่บรรลุธรรมจริง ๆ นั้น น้อยลงไป อย่างเช่นค�ำว่า
“มัชฌิมาปฏิปทา” หรือทางสายกลาง ก็รู้แต่เพียงหลักปริยัติว่า คือทางสายกลางระหว่างความ    
สุดโต่ง ๒ อย่าง ทรมานร่างกายก็ไม่เอา หมกมุ่นในกามสุขก็ไม่เอา เอาแค่ทางสายกลาง
แต่ความจริงในเชิงปฏิบัติ การเข้าถึงทางสายกลางหรือ “มัชฌิมาปฏิปทา” จะต้องน�ำใจ         
ของเราด�ำเนินไปที่ศูนย์กลางกาย ดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อชาวโลก
เพราะท่านน�ำหลักธรรมปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่า “วิชชาธรรมกาย” กลับคืนมา     
สู่โลกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกว่าจะได้อย่างนั้นท่านต้องทุ่มชีวิตเลยทีเดียว
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พระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติธรรมมาก หลังจากบวชแล้ว ท่าน     
ปฏิบัติธรรมอยู่ ๑๐ กว่าพรรษา จากนั้นก็ไปศึกษาธรรมปฏิบัติกับพระอาจารย์ต่าง ๆ หลายรูป ได้
ข่าวพระอาจารย์รูปไหนเก่งเรื่องธรรมปฏิบัติ ท่านก็ไปศึกษามาหมด และสุดท้ายมาปฏิบัติเอง
เพราะว่าไปศึกษาจนสุดความรูข้ องครูบาอาจารย์แล้ว ก็ยงั ไม่บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จนกระทั่งวันเพ็ญเดือน ๑๐ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ช่วงที่อยู่ในพรรษาที่ ๑๒ ตอนนั้นท่านมีอายุ
๓๓ ปี พระเดชพระคุณหลวงปูต่ ดั สินใจปฏิบตั ธิ รรมแบบทิง้ ชีวติ วันนีไ้ ม่บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรายอมตาย สุดท้ายวันนั้นก็เป็นวันที่ท่านเข้าถึงธรรม มีใจหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางกาย         
เห็นเป็นดวงสว่างเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย แล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาจากตรง      
กลางกายว่า “มัชฌิมาปฏิปทา”
เมื่อท่านเอาใจจรดนิ่งไว้ตรงกลาง ก็มีดวงสว่างดวงใหม่ขึ้นมาซ้อน ๆ กัน ๖ ดวง พอซ้อน
เสร็จแล้ว ก็เห็นกายภายในที่เหมือนตัวเอง แต่ใสสว่าง ภายหลังจึงทราบว่าเป็นกายละเอียด          
แล้วเข้าถึงกายภายในตามล�ำดับ จนกระทัง่ เข้าถึงพระธรรมกายในคืนวันเพ็ญเดือน ๑๐ เราจึงเรียก
วันนี้ว่า วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
พระเดชพระคุณหลวงปู่จึงเป็นบุคคลที่มีคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อชาวโลก คือเป็นผู้น�ำธรรมะ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่ง

พระเดชพระคุณหลวงปู่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายอย่างไร?
ศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงปู่ คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
เป็นผู้ให้กำ� เนิดวัดพระธรรมกาย และศิษย์ของคุณยายอาจารย์ฯ ก็มาเป็นพระภิกษุรุ่นบุกเบิกของ    
วัดพระธรรมกาย ความเกี่ยวข้องระหว่างวัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงเริ่มต้น
จากการทีค่ ณุ ยายอาจารย์ฯ น�ำวิชชาธรรมกายทีพ่ ระเดชพระคุณหลวงปูค่ น้ พบและถ่ายทอดให้ทา่ น
มาลงหลักปักฐานที่วัดพระธรรมกาย มาถ่ายทอดแก่ศิษยานุศิษย์ของท่านในวัดพระธรรมกาย       
ตรงนีค้ อื ความสัมพันธ์ทเี่ กีย่ วข้องกัน ดังนัน้ ชาววัดพระธรรมกายจึงมีความเคารพบูชา และกตัญญู
ต่อพระเดชพระคุณหลวงปูม่ าก เพราะถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ผใู้ ห้ความรูเ้ รือ่ งวิชชาธรรมกาย
แก่ชาววัดพระธรรมกาย

ในแต่ละปีมีการจัดงานร�ำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างไรบ้าง?
เมื่อเราระลึกถึงพระคุณของท่านแล้ว เราก็มาปฏิบัติธรรมอย่างที่ท่านสอนไว้ ซึ่งเป็นการ
ปฏิบตั บิ ชู าทีเ่ ลิศกว่าการบูชาทัง้ ปวง บางปีในวันงานมีบญุ พิเศษเสริมเข้ามาบ้าง เช่น มีการอัญเชิญ
รูปหล่อทองค�ำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปประดิษฐานที่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี อ�ำเภอ
สองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึง่ แต่เดิมเป็นบ้านเกิดของท่าน เพือ่ ให้สาธุชนชาวพุทธมาสักการบูชา
และตรึกระลึกถึงพระคุณของท่าน เป็นต้น
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การที่เราเคารพบูชาครูบาอาจารย์จะมีอานิสงส์หรือข้อดีอย่างไร?
เมื่อเราบูชาบุคคลที่ควรบูชา เราก็ได้บุญ เหมือนในครั้งพุทธกาล หลังจากพุทธปรินิพพาน
พระเจ้าอชาตศัตรูสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ วันหนึ่งมีหญิงยากจนคนหนึ่ง        
อยากจะไปบูชาพระสถูป แต่ไม่มีเงินซื้อดอกไม้ ธูป เทียน ก็เลยเก็บดอกบวบขมจากข้างทาง
มา ๔ ดอก แล้วถือเดินไปยังพระสถูปด้วยความตั้งใจและศรัทธาที่จะบูชาพระสถูป
พอเดินมาถึงกลางทาง หญิงคนนี้ถูกโคแม่ลูกอ่อนวิ่งมาขวิดตายเสียก่อน แม้ยังไปไม่ถึง     
พระสถูป แต่ใจของนางผูกไว้กับพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แล้วตั้งใจจะไปบูชา           
ด้วยดอกบวบขม และมีศรัทธามาก บุญนี้ส่งให้นางไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์                
มีวิมานทองสีเหมือนดอกบวบขม เหลืองอร่ามสวยงามมาก
ฉะนัน้ ถ้าท�ำบุญด้วยความตัง้ ใจ เตรียมของทีป่ ระณีตเท่าทีก่ ำ� ลังเราจะเตรียมได้ แล้วท�ำด้วย
ความศรัทธาเลื่อมใส ท�ำถูกเนื้อนาบุญ คือท�ำกับทักขิไณยบุคคล บุญจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล
หลวงปู่ท่านปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน     
เราท�ำบุญกับท่านก็จะได้บุญอย่างมหาศาล

ท�ำไมต้องหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองค�ำ?
ถ้ามีใครมาถึงสถานที่ประดิษฐานรูปหล่อทองค�ำหลวงปู่ และเห็นรูปหล่อหลวงปู่ที่หล่อด้วย
ทองค�ำแท้ แต่คน ๆ นั้นไม่รู้จักท่านมาก่อน ความรู้สึกแรกที่ได้เห็น เขาจะรู้สึกว่า บุคคลนี้         
ต้องไม่ธรรมดา ถึงได้มีคนหล่อรูปเหมือนให้ด้วยทองค�ำแท้ เพราะในโลกนี้จะมีใครสักกี่คน              
ที่ได้หล่อรูปเหมือนด้วยทองค�ำแท้
ฉะนั้น คนที่มาสักการะรูปหล่อทองค�ำใจจะเปิด ยอมรับในการท�ำความดี ถ้าต่อไปมีคนมา
บูชารูปหล่อทองค�ำของพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นร้อยล้านหรือพันล้านคน เพราะว่ารูปหล่อนี้      
ไม่ได้อยู่แค่ปีเดียว แต่อยู่ยาวไปเป็นพัน ๆ ปี สมมุติใช้งบประมาณในการหล่อเป็นหลักร้อยล้าน
หรือพันล้าน ก็เท่ากับว่าลงทุนต่อหัวคนละบาทเท่านั้นเอง ใช้ต้นทุนคนละหนึ่งบาทในการเปิดใจ
ให้เขามาศึกษาประวัติของบุคคลที่เป็นต้นแบบในยุคนี้ ซึ่งจะท�ำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจในการท�ำ       
ความดี

ถ้าจะตามรอยพระเดชพระคุณหลวงปู่จะต้องไปที่ไหนบ้าง?
เราสามารถตามรอยท่านได้ตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งมีอยู่ ๖ แห่ง คือ
๑. สถานที่เกิด ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว ณ ต�ำบลสองพี่น้อง อ�ำเภอสองพี่น้อง          
จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันคณะศิษยานุศิษย์ก่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี          
(สด จนฺทสโร) ไว้แล้ว และประดิษฐานรูปหล่อทองค�ำของท่านไว้ ณ ที่แห่งนี้
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๒. สถานที่ออกบวช วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง อ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ปัจจุบันภายในพระอุโบสถวัดสองพี่น้องมีรูปหล่อทองค�ำพระเดชพระคุณ-   
หลวงปู่ประดิษฐานอยู่เช่นกัน
๓. สถานทีบ่ รรลุธรรม วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ตัง้ อยูร่ มิ คลองบางกอกน้อย ต�ำบลบางคูเวียง
อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร  ี พระเดชพระคุณหลวงปูบ่ รรลุธรรมในโบสถ์เดิมซึง่ เป็น
โบสถ์เก่า ต่อมามีการสร้างโบสถ์ใหม่คร่อมโบสถ์เดิม เพื่อรักษาโบสถ์เดิมเอาไว้เป็น
อนุสรณ์แห่งความทรงจ�ำ  ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บรรลุธรรมในโบสถ์แห่งนี้ และ         
ในอนาคตก็จะมีพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองค�ำพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปประดิษฐานที่
วัดโบสถ์บน
๔. สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรกและมีผู้บรรลุธรรมตามพระเดชพระคุณหลวงปู่
วัดบางปลา อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่พระเดชพระคุณ-     
หลวงปู่สอนวิชชาธรรมกายเป็นครั้งแรก คือหลังจากบรรลุธรรมแล้ว ท่านก็นั่งเข้าที่และ
เห็นภาพของวัดบางปลาขึน้ มาในสมาธิ ท่านจึงเดินทางไปสอนธรรมปฏิบตั ทิ วี่ ดั บางปลา    
ถึง ๔ เดือน มีพระภิกษุ ๔ รูป ฆราวาสอีก ๔ คน ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกาย
เป็นพยานในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๕. สถานที่ปักหลักเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน�้ำ  ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร            
้ และปกครองวัดมาตลอดอายุขยั
พระเดชพระคุณหลวงปูส่ อนธรรมปฏิบตั อิ ยูท่ วี่ ดั ปากน�ำ 
ของท่าน จนกระทั่งมรณภาพที่วัดปากน�้ำ  ภาษีเจริญ ปัจจุบันมีรูปหล่อทองค�ำ            
พระเดชพระคุณหลวงปู่ประดิษฐานอยู่ในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
๖. สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    
มีรูปหล่อทองค�ำพระเดชพระคุณหลวงปู่ประดิษฐานอยู่ในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร)

ผู้ที่มาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ควรปฏิบัติอย่างไร?
ควรศึกษาประวัตหิ ลวงปู่ ศึกษาคุณธรรมของท่าน แล้วเราจะได้ตง้ั ใจฝึกตัวเองตามแบบอย่าง
ท่าน ท่านอุตส่าห์ทุ่มเทสอน เราก็ตั้งใจฝึกตัวเองตามท่านไป แล้วในวันคล้ายวันเกิดของท่านก็มา
ด้วยใจที่ศรัทธาเลื่อมใสเต็มที่ ก่อนวันงาน ๗ วัน นั่งสมาธิทุกวันให้ใจใส ๆ พอถึงวันงานก็มาด้วย
ใจที่ปลอดโปร่ง แม้คนจะมาก แต่เมื่อใจทุกคนสงบนิ่งเป็นสมาธิ คนมากก็เหมือนคนน้อย เพราะ
ใจทุกคนอยู่ในบุญ หลังวันงานก็จะต้องระลึกนึกถึงภาพทุกอย่างในวันงานด้วยความปลื้มปีติ แล้ว
นั่งสมาธิต่อ บุญจะได้หลั่งไหลมาที่ตัวเราอย่างต่อเนื่องเต็มที่ตลอด ๗ วัน ขณะอยู่ในงานก็ทำ� ตัว
ให้เรียบง่ายที่สุด รักษาอารมณ์ให้ผ่องใส ไม่ให้มีความหงุดหงิด ให้ใจสบาย โปร่งโล่งอย่างเดียว
ต้องท�ำอย่างนี้ให้เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง ๆ ที่จะตามมาอีกมหาศาลให้ได้..
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

การกลับมาของมหาวิทยาลัยนาลันทา...

ศูนย์กลางแห่งพุทธปรัชญาเมือ่ ๘๐๐ ปีกอ่ น

ภาพจาก : Wikimedia Commons

มหาวิทยาลัยนาลันทา (ค.ศ. ๔๑๓๑๑๙๓) หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุด
ในอินเดียนับแต่ครั้งอดีต เปิดตัวอย่างเป็น
ทางการใหม่อีกครั้ง ภายหลังหยุดการเรียน     
การสอนมานานกว่า ๘๐๐ ปี ซากปรักหักพัง
ของมหาวิทยาลัยนาลันทาทัง้ ใหม่และเก่าตัง้ อยู่
ภายในบริเวณศาสนสถานและโบราณสถาน    
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อันศักดิส์ ทิ ธิ์ ครอบคลุมพุทธคยาซึง่ เป็นสถานที่
ตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์ ในเมืองราชคฤห์        
รัฐพิหาร ศูนย์กลางของแคว้นมคธ ที่รู้จัก     
กั น ดี ว ่ า เป็ น แหล่ ง ฟู ม ฟั ก ภู มิ ป ั ญ ญาและ
การเมืองการปกครอง ทัง้ ยังเป็นศูนย์กลางของ
ศาสนาฮินดู และที่ส�ำคัญคือเป็นถิ่นก�ำเนิด     
แห่งพระพุทธศาสนา
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มหาวิ ท ยาลั ย นาลั น ทาถื อ เป็ น แหล่ ง
ประเทืองปัญญาคล้ายกับแหล่งการศึกษาสมัย
โบราณยุคเฮลเลนิสติกอย่างกรุงเอเธนส์และ       
อเล็กซานเดรีย มหาวิทยาลัยนาลันทาได้รบั การ
สถาปนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธปรัชญาในสมัยคุปตะอันเป็นยุคทองแห่งศิลปวัฒนธรรม และต่อมากลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้
ศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยมีชอื่ เสียงเป็นพิเศษใน
ทางคณิตศาสตร์และอายุรศาสตร์ เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยของคริสต์ศาสนาในยุคกลาง
ในอดีตหลักสูตรการศึกษาทางพุทธศาสนาที่แข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยนาลันทา
ดึงดูดผู้ใคร่ต่อการศึกษาจ�ำนวนมากมายจาก
ทั่วสารทิศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ทิเบต
มองโกเลีย ตุรกี ศรีลังกา และเอเชียบูรพา ก่อ
ให้เกิดความเป็นสากลนิยมและการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม กล่าวกันว่าในครั้งนั้นมี
นักศึกษาเป็นจ�ำนวนนับหมื่น ครูอาจารย์กว่า
๒,๐๐๐ คน มีห้องสมุดบรรจุต�ำรับต�ำรานับ     
แสน ๆ เล่ม
น่าเสียดายที่มหาวิทยาลัยนาลันทาถูก
ท�ำลายลงในปี ค.ศ. ๑๑๙๓ จากการรุกราน
ของกองทัพมุสลิมที่น�ำโดย Muhammad of
Ghor ซึ่งท�ำให้เจ้าผู้ปกครองชาวฮินดูในขณะ
นั้นต้องพ่ายแพ้ในระหว่างท�ำการรบครั้งที่ ๒
ในปี ค.ศ. ๑๑๙๒ ส่งผลให้อินเดียตอนเหนือ
แนวลุ่มน�้ำคงคาถูกปล่อยให้ว่างเปล่า ขาดการ
ดูแล และในปี ค.ศ. ๑๑๙๓ แม่ทัพแห่งเติร์ก
Bakhtiyar Khilji ก็เข้าโจมตีมหาวิทยาลัย
ที่ไร้ปราการป้องกัน เพราะเหตุที่มิใช่แหล่ง
ยุทธศาสตร์ทางการรบ
พงศาวดารแห่งเปอร์เซียบันทึกไว้ว่ า        
พระภิกษุจำ� นวนหลายพันรูปถูกเผาทัง้ เป็น และ

อีกหลายพันรูปถูกฆ่าด้วยการบัน่ ศีรษะ โดยมุง่
ที่ จ ะห�้ ำ หั่ น พระพุ ท ธศาสนาอย่ า งถอนราก     
ถอนโคน การเผาท�ำลายห้องสมุดต้องใช้เวลา
นานหลายเดือน ควันจากการเผาไหม้ต้นฉบับ
ต�ำรับต�ำราคลุ้งไปทั่วเป็นเวลาเนิ่นนาน ดั่ง
ความมืดมนอนธการที่ปกคลุมหุบเขาลึก ใน
ครัง้ นัน้ บุคคลส�ำคัญของมหาวิทยาลัยนาลันทา
ต่างก็พากันหลบหนีไปยังทิเบต
การเปิดตัวของมหาวิทยาลัยนาลันทาใน
ปีนี้ นับเป็นการรือ้ ฟืน้ จิตวิญญาณแห่งนาลันทา
ในอดีตให้กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ โดยมุง่ หวัง
ให้เป็นแหล่งการศึกษานานาชาติที่มีหลักสูตร
หลากหลาย ทัง้ นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากบุคคล
ส�ำคัญ เช่น Amartya Sen เจ้าของรางวัลโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี ค.ศ. ๑๙๙๘ ในฐานะ
ประธานองค์การก่อตั้งมหาวิทยาลัย พร้อมทุน
สนับสนุนจากรัฐบาลอินเดีย และ ๑๕ ประเทศ
ในทวีปเอเชีย จ�ำนวน ๕๐๐ ล้านดอลลาร์ แต่
ทว่าการรวบรวมทุนยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก
ยังขาดทุนสนับสนุนอีกมาก รวมถึงประสบ
ปัญหาระบบงานราชการที่ล่าช้า ท�ำให้การ
ก่ อ สร้ า งมหาวิ ท ยาลั ย นาลั น ทายั ง ไม่ เ สร็ จ
สมบูรณ์ในวันเปิดท�ำการกลางเดือนกันยายน   
ปี นี้ ในอนาคตหากมหาวิ ท ยาลั ย นาลั น ทา
สามารถด�ำเนินการราบรื่นเป็นไปตามแผนที่
ก�ำหนด ก็จะกลายเป็นการก้าวกระโดดทีส่ ำ� คัญ
อีกก้าวหนึ่งของการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศอินเดีย เพราะเมื่อมีมหาวิทยาลัยทาง
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ย่อมต้องมีการเรียน
การสอนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ทั้งใน
แง่ประวัติศาสตร์ ค�ำสอน รวมถึงการประยุกต์
หลักธรรมค�ำสอนมาใช้ การเรียนการสอน
ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเป็น
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“

การเรี ย นการสอนคำ � สอนของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
อย่างเป็นระบบเช่นนี้ จะเกิดขึ้นได้จำ�เป็นต้องมีทั้งผู้รู้
ที่จะถ่ายทอดคำ�สอน และผู้ศึกษาที่ต้องการจะศึกษา
หาความรู้ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้
พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นในอนาคต

ระบบเช่นนี้ จะเกิดขึ้นได้จ�ำเป็นต้องมีทั้งผู้รู้
ที่จะถ่ายทอดค�ำสอน และผูศ้ กึ ษาทีต่ อ้ งการจะ
ศึกษาหาความรูใ้ นพระพุทธศาสนา ซึง่ แน่นอน
ว่าจะส่งผลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญ
รุ่งเรืองยิ่งขึ้นในอนาคต
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เป็น
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในระบบทางไกล
ทีเ่ กิดขึน้ เป็นแห่งแรกของโลก จัดตัง้ ขึน้ โดยด�ำริ
ของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมุ่งหวัง
ที่ จ ะให้ ช าวโลกมี โ อกาสศึ ก ษาค� ำ สอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพือ่ น�ำหลักธรรมค�ำสอน
ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน และเพือ่ สร้างความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบให้เกิดขึ้น ขณะนี้นับเป็น

”

เวลาถึง ๑๑ ปีแล้ว ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนช่วย
ในการให้ ค วามรู ้ ท างด้ า นพระพุ ท ธศาสนา
และส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักค�ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่ชาวโลก และจะยังคง
พัฒนาต่อไปเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่ง
เรียนรูศ้ าสตร์แห่งการเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์แบบ
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ ด้วยการสมัครเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
โดยเทอมนี้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๑ ก.ย.-๑๙ ต.ค. ที่ชมรมประสานงาน DOU
ข้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม (วันจันทร์-เสาร์)
และที่ เ สา N26, G6 สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย (วันอาทิตย์)..

จากบทความ 800 Years Later, an Ancient University Reopens in India
เว็ปไซต์ http://thediplomat.com แปลโดย พระมหาศักดา มเหสกฺโข
ก�ำหนดการการศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ กันยายน-๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่				
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นักศึกษาจบหลักสูตรติวสอบวัดระดับความรูอ้ งค์รวม วันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นักศึกษาจบหลักสูตรสอบวัดระดับความรู้องค์รวม วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
102 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗

www.kalyanamitra.org

www.kalyanamitra.org

ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

“เพราะแรงกตัญญูกตเวทีจึงตัดใจไวกว่าแสง”
สวั ส ดี ค รั บ ! นั ก เรี ย นอนุ บ าล
ฝันในฝันวิทยาทัว่ โลก ปรากฏการณ์
สร้างพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว เมื่อ
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่ผ่านมา ผมหัวหน้าชั้นขอบันทึก
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไว้ ณ
ตรงนี้สักเล็กน้อยว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ท�ำให้
หัวหน้าชั้นเห็นอานุภาพของ “ความกตัญญู
กตเวที” (รู้คุณ+ตอบแทนคุณ) เริ่มต้นจาก
คุณครูไม่ใหญ่บอกกับลูก ๆ ในค�่ำของวันที่
๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่า “หลวงพ่อตั้งใจ
104 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗

จะบูชาธรรมและประกาศคุณท่าน ปีนี้ท่าน
ครบ ๗๔ ปี หลวงพ่ออยากเชิญชวนผู้มีบุญ
จากทั่วโลกไปสร้าง “พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว”
ในแผ่นดินทอง แผ่นดินเกิดของผู้มีบารมี ณ
ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี และจะสร้าง
ให้เสร็จภายใน ๓ เดือน (เริ่ม ๒๑ กันยายน
เสร็จ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) จากนั้นเรื่องราว
ของการสร้างพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวก็กระจาย
ไปทั่วประเทศ ทั่วโลก ยิ่งกว่าไฟลามทุ่ง
คุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ ท ่ า นรู ้ คุ ณ ของคุ ณ ครู
ไม่เล็กว่า ท่านทุ่มเท เหนื่อยยาก ปะทะหยาบ
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ให้กับท่านมาโดยตลอดแบบไม่มีข้อแม้และ
เงื่อนไข โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน คุณครูไม่เล็ก
ท่านก็รคู้ ณุ ของคุณครูไม่ใหญ่วา่ เป็นกัลยาณมิตร
ฉุดท่านมาจากอบาย ต่างรูค้ ณุ และตอบแทนคุณ
ซึ่งกันและกัน
เมือ่ เป็นเช่นนี้ นักเรียนอนุบาลฯ ทัว่ โลก
ก็ไม่รอช้าที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
คุณครูไม่ใหญ่และคุณครูไม่เล็ก “เป้าหมาย
เป็นหลัก อุปสรรคไม่มี”
นโยบายจากคุณครูไม่ใหญ่ คือ พวกเรา
ลูก ๆ ทั้งเขตนอกและเขตในจะท�ำให้คุณครูไม่เล็ก โดยให้คณุ ครูไม่เล็กนัง่ ปลืม้ เป็นประธาน
อย่างเดียว ภายใน ๗ วัน ทั้งเขตนอก เขตใน
ทุ่มเทแรงกาย เนรมิตพื้นที่ตอกเสาเข็มและ
โปรยทราย ในวันงานลูก ๆ นักเรียนอนุบาลฯ
ต่างไปร่วมงานมืดฟ้ามัวดิน ยังความปลาบปลืม้
ให้แก่คุณครูไม่เล็กอย่างยิ่ง
เมื่อคุณครูไม่เล็กปลื้ม คุณครูไม่ใหญ่
ยิ่งปลื้ม เมื่อคุณครูไม่ใหญ่และคุณครูไม่เล็ก
ปลืม้ พวกเราลูก ๆ นักเรียนอนุบาลฯ คงไม่ลมื

DMC

ลืมไม่ลง ปลื้มทั้งชาติ เพราะทุกคนตัดใจไว
กว่าแสง ดังโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ทบี่ อกกับลูก ๆ
นักเรียนอนุบาลฯ ทั่วโลกว่า “หากว่าเราตัดใจ
ให้ไวกว่าแสง ตัดใจไวจนกระทัง่ แสงแซงไม่ทนั
อย่างนี้ สมบัตใิ หญ่จะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ไม่วา่
จะเป็นโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ จะเกิดขึ้น
อย่างที่เราคาดไม่ถึง ประกอบเหตุอย่างไรก็ได้
อย่างนัน้ ปลูกถัว่ ต้องเป็นถัว่ ปลูกงาต้องเป็นงา
ปลูกถั่วจะไปเป็นงาไม่ได้ (ยกเว้นคนตาถั่ว)
นี่คือ Trick (กลเม็ด) จ�ำตรงนี้ให้ดีทีเดียว ตัดใจ
ไวกว่ า แสง สมบั ติ ใ หญ่ เ มื่ อ เกิ ด ขึ้ น ก็ เ กิ ด ไว
กว่าแสงเหมือนกัน ปุบ๊ ปับ๊ เราจะคาดไม่ถงึ ภพชาติ
ต่อ ๆ ไป เราจะเห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัย
ได้สมบัติอจินไตย ตักจนตายทรัพย์ ไม่เคย
พร่ อ งเลย เป็ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ต ้ อ งท� ำ มาหากิ น
ไม่ตอ้ งท�ำมาค้าขาย เป็นสมบัตจิ กั รพรรดิตดิ ตัว
ไปในภพเบือ้ งหน้า” ดังนัน้ กฐินธรรมชัย ๒๕๕๗
นีก้ เ็ ช่นกัน ท�ำก่อนตายบุญจะแรงกว่าท�ำหลังจาก
ตายไปแล้ว ดัง Case Study ต่อไปนี้

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

http://goo.gl/rLphyU

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
น้องใหม่ ที่อยากรู้เรื่องราวความเป็นจริงของ
ชีวิตหลังความตายของสามีที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อ
ไม่นานมานี้ เพราะความรักและความผูกพันที่
ลูกมีตอ่ เขา ท�ำให้บอ่ ยครัง้ ลูกน�ำ้ ตาไหลออกมา

กฐินนี้เพื่อเธอ

๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
อย่างไม่รตู้ วั เมือ่ ภาพความทรงจ�ำเกีย่ วกับสามี
ปรากฏขึ้นในใจ ซึ่งทุกวันนี้ความรู้สึกเคยชิน
กับการมีเขาอยู่เคียงข้างยังคงด�ำเนินไปอย่าง
ไม่จางหาย แม้ว่าเขาตายจากลูกไปแล้วก็ตาม
ลูกเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากคนหนึ่ง ที่ได้
สามีที่มีจิตใจอ่อนโยนชอบช่วยเหลือผู้คน รัก
การท�ำบุญมาตั้งแต่เล็ก และสวดมนต์ไหว้พระ
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เป็นประจ�ำทุกวันไม่เคยขาด ซึง่ ตลอดเวลาทีเ่ รา
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ลูกมีความสุขมาก เพราะเรา
แทบจะไม่ทะเลาะกันเลย เขาเป็นคนขี้เกรงใจ
และที่ส�ำคัญเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ยอม
ท� ำ งานหนั ก เพื่ อ หาเงิ น มาเลี้ ย งทุ ก คนใน
ครอบครัว และเมือ่ หาเงินมาได้กม็ อบให้ลกู เป็น
คนเก็บทั้งหมด เวลาเขาจะใช้อะไร จึงค่อยมา
ขอ อีกทั้งเขายังเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากของลูก ๆ
ลูกทุกคนจึงรักเขามาก ครอบครัวเราจึงเป็น
เสมือนครอบครัวสวรรค์ก็ว่าได้
การที่สามีเป็น Family Man ถึงเพียงนี้
จึงท�ำให้ไม่อยากเชื่อว่า เมื่อย้อนอดีตไปสู่ชีวิต
ในเยาว์วัยของเขา พบว่าเขามีสภาพครอบครัว
ทีน่ า่ สงสารมาก แม้เขาเกิดทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์
ในครอบครัวชาวจีนที่มีฐานะ แต่หลังจากย้าย
กลับไปเมืองจีนได้ไม่นาน ก็ต้องลี้ภัยสงคราม
กลับมาอยู่เมืองไทยพร้อมกับแม่ ส่วนคุณพ่อ
ของเขาเสียชีวติ ทีเ่ มืองจีน เขาจึงเป็นเด็กเล็ก ๆ
ที่ต้องท�ำงานตั้งแต่ ๖ ขวบ
พอถึง ๑๐ ขวบ แม่ก็พาเขาไปฝากไว้
กับญาติ ท�ำให้เขามีโอกาสได้เรียนหนังสือ
ฝึกหัดเย็บเสือ้ ผ้า และเริม่ เก็บหอมรอมริบ หยิบ
ยืมเงินจากญาติ ๆ มาเปิดร้านตัดเสื้อเป็นของ
ตัวเอง แต่ไม่นานร้านก็ต้องปิดตัวลง เพราะสู้
คู่แข่งไม่ได้ แม้จะเป็นแบบนี้แต่หัวใจของเขา
ก็ไม่ยอมแพ้ เขาจึงกลับไปท�ำงานเป็นลูกจ้าง
ในร้านตัดเสือ้ ผ้าอีกครัง้ และยอมอดทนบากบัน่
จนถึงช่วงอายุ ๒๕ ปี จึงมีช่องทางได้เปิดร้าน
ตัดเสื้อที่อ�ำเภอพระประแดง
นับแต่นั้น ชีวิตของเขาก็โชติช่วงขึ้น
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มีรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ จนกระทั่งมาพบรัก
กับลูก ที่มีอาชีพเป็นช่างตัดเสื้อเหมือนกัน แต่
หลังจากแต่งงานแล้ว เขาก็ไม่ให้ลกู ท�ำงานหนัก
เลย จะให้ลูกเป็นแม่บ้าน คอยซื้อผ้าเข้าร้าน
และคอยดูแลลูก ๆ เท่านั้น
เขายอมท�ำงานหนักจนสามารถขยาย
สาขาได้ แต่เขาก็ไม่เคยสนับสนุนให้ลูก ๆ ท�ำ
อาชีพนี้เลย แถมยังปลูกฝังลูก ๆ อีกว่า อย่า
ท�ำอาชีพนี้ โดยส่งลูกเรียนสูง ๆ เรียนดี ๆ เพื่อ
ไปหาอาชีพที่ดีกว่านี้ เพราะเขาล�ำบากมามาก
ต้องหลังขดหลังแข็ง ปวดหลังปวดมือ ตัดเย็บ
เสื้อผ้าไม่ได้หลับได้นอน บางทีถึงตี ๒ ตี ๓
อีกทั้งยังต้องเปิดร้านตั้งแต่ ๙ โมงเช้า ถึง
๓ ทุ่ม และต้องเปิดร้านทุกวันโดยมีวันหยุด
เพียงวันเดียวในรอบปี คือ วันตรุษจีน
การปลูกฝังของเขาส�ำเร็จจริง ๆ ค่ะ
ลูก ๆ ทั้ง ๓ คน ไม่มีใครมีความรู้เรื่องการตัด
เสือ้ ผ้าอย่างล�ำ้ ลึกเลยสักคน และก็ตงั้ หน้าตัง้ ตา
เรียนจนจบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมดทุกคน แถมยังได้ศกึ ษาต่อระดับปริญญาโท
ในต่างประเทศถึง ๒ คน ส่วนลูกคนกลาง
ไม่ยอมไปเรียนต่อเมืองนอก
ลูกคนกลางนี้แหละค่ะ ที่ชักชวนพ่อ
ของเขาท�ำแต่บุญ ชวนพ่อไปวัดพระธรรมกาย
มานานกว่า ๑๐ ปีแล้ว จนท�ำให้สามีของลูกมี
ความปรารถนาลึก ๆ ว่า เกิดมาชาตินอี้ ยากจะ
ท�ำบุญเป็นประธานรองสักครัง้ แต่ผา่ นมานานถึง
๙ ปี ก็ยังไม่ส�ำเร็จเลยค่ะ ท�ำให้ความรู้สึกนี้
คาใจเรื่อยมา
จนกระทั่งมีสัญญาณอันตรายเกิดขึ้น
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ช่องนี้มีค�ำตอบ
กับชีวิต เพราะนอกจากเขามีโรคประจ�ำตัวคือ
โรคเบาหวานมาตั้งแต่อายุ ๓๐ ปี อยู่ ๆ ก็มา
มีอาการป่วยเหมือนคนเป็นไข้หวัด เหนือ่ ยหอบ
เมื่อพาไปหาหมอก็พบอาการน�ำ้ ท่วมปอด และ
ตรวจพบมะเร็งปอดขัน้ ที่ ๓ ท�ำให้ลกู ตกใจมาก
ลูกพาเขาไปรักษากับหมอที่เก่งที่สุด แต่อาการ
ของเขาไม่ดขี นึ้ เลย มีแต่ทรงตัวกับแย่ลง อีกทัง้
ต่อมายังตรวจพบว่ามะเร็งลามขึ้นไปถึงสมอง
และมีอาการข้างเคียงตามมามากมาย
โชคดีที่ลูกชายที่อยู่วัดมาดูแลพ่อเขา
ตั้งแต่เริ่มป่วย ให้พ่อเขาท�ำบุญทุกวัน ช่วงอยู่ที่
โรงพยาบาลก็น�ำจานดาวธรรมไปติดให้พ่อ
เขาดู ให้พอ่ เขาท�ำทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิทกุ วัน
พระอาจารย์และคนทีว่ ดั แวะเวียนไปเยีย่ มเสมอ
จนลูกรู้สึกขอบคุณในความมีน�้ำใจของคนที่วัด
มาก แต่อาการของสามีกย็ งั ไม่ดขี นึ้ แถมยังทรุด
ลงเรื่อย ๆ
จนกระทั่งก่อนสามีจะเสียชีวิตได้ ๒
สัปดาห์ อยู่ ๆ เขาก็เอ่ยกับลูกว่า สภาพร่างกาย
เขาไม่ไหว แย่มากแล้ว อย่ายื้อชีวิตของเขาไว้
อีกเลย ก่อนตายเขาอยากท�ำบุญใหญ่สักครั้ง
หนึ่งในชีวิต เขาจึงขอเงินไปท�ำบุญเพื่อเป็น
ประธานรองกฐินปี ๒๕๔๙
เมื่อลูกฟังก็อึ้งไปสักพัก เพราะเป็น
จ�ำนวนเงินทีม่ ากเหลือเกิน ในชีวติ ลูกเคยท�ำบุญ
สูงสุดก็แค่หลักหมืน่ และอีกอย่างลูกต้องใช้เงิน
ในการรักษาสามีตลอดระยะเวลา ๕ เดือน ที่
ผ่านมาเป็นล้านบาทแล้ว แต่ด้วยความรักที่ลูก
มีต่อสามี แล้วที่ส�ำคัญเงินที่เขาขอลูกท�ำบุญ ก็
เป็นเงินที่เขาเป็นคนหามาทั้งชีวิต และเขาก็
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ไม่เคยใช้เงินท�ำบุญใหญ่ให้ตัวเองอย่างเต็มที่
เลย ลู ก จึ ง ตกลงกั บ เขาว่ า ไว้ ใ ห้ ข ายร้ า น
ตัดเสื้อได้ก่อน ลูกจะท�ำบุญให้ทันที แต่ลูกก็มา
ขายได้หลังจากที่สามีเสียชีวิตไปแล้ว ๕ เดือน
เมื่อขายได้ลูกจึงตัดใจท�ำบุญทันที ทั้ง ๆ ที่ลูก
ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมาก แต่ด้วยความดีและ
ความรักที่ลูกมีต่อสามี ลูกจึงขอมอบบุญนี้ให้
เป็นเสบียงติดตัวเขาไปทุกชาติค่ะ
ตัวลูกเองเกิดในครอบครัวทีก่ ำ� ลังสร้าง
ฐานะ แต่เป็นคนโชคดี เพราะได้สามีที่ Perfect
แถมมีลกู ทีเ่ ก่งและดีกนั ทุกคน แม้ปจั จุบนั ลูกยัง
ไม่ได้เป็นบรมเศรษฐี แต่ก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือ
นับตัง้ แต่สามีเสียชีวติ ลูกก็กงั วลลึก ๆ
เกี่ยวกับชีวิตบั้นปลายที่เหลืออยู่นี้ เพราะลูก
ตัดสินใจเลิกกิจการตัดเสือ้ และเอาเงินมาเข้าหุน้
ลงทุนท�ำธุรกิจโรงรับจ�ำน�ำกับญาติ ๆ อีกทั้ง
ทุกวันนี้สุขภาพของลูกยังไม่ค่อยแข็งแรงด้วย
โรคประจ�ำตัว คือไวรัสตับอักเสบบี ทีไ่ ม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ และยังเป็นโรคหัวใจเต้นเร็ว
ผิดจังหวะ และนอนไม่หลับอีกด้วย
แม่ของลูกปัจจุบันท่านหกล้มขาหัก
ก�ำลังเข้าเฝือกอยู่ค่ะ แต่ท่านก็เป็นโรคที่ท�ำให้
ท่านกังวลใจมากกว่านั้น คือโรคนอนไม่หลับ
ซึ่งท่านเป็นมานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว ไปหาหมอ
กีห่ มอก็ไม่ยอมหลับสักที หรือแม้กนิ ยานอนหลับ
แล้วก็หลับได้แค่แป๊บเดียวค่ะ
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หลังจากส่งค�ำถาม ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว

ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้
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๑. สามีก�ำพร้าพ่อและไม่ค่อยได้อยู่กับ
แม่ตั้งแต่เด็ก มีชีวิตในวัยเด็กที่ล�ำบาก เพราะ
ในอดี ต เคยออกจากบ้ า นในวั ย หนุ ่ ม เพื่ อ ไป
ท�ำงานในแคว้นไกล ๆ โดยที่ไม่ได้ติดต่อมาหา
พ่อแม่ แค่ส่งเงินมาให้ใช้บ้าง วิบากกรรมนี้มา
ส่งผล และมีกรรมตระหนี่มาส่งผลในวัยเด็ก
๒. ต้องลี้หนีภัยสงคราม เพราะเคย
อนุโมทนาบาปในการท�ำสงครามของแคว้นของ
ตัวเองที่ไปรุกรานแคว้นอื่น แต่เป็นแค่เศษกรรม
อนุโมทนาบาปหรือพลอยยินดีเท่านั้น จึงท�ำให้
แค่ลี้ภัยสงครามแต่ไม่เสียชีวิต
๓. สามีตั้งร้านเสื้อไม่สำ� เร็จในวัยต้น ๆ
แต่สามารถตั้งตัวมีเงินทองในวัย ๒๕ ปีขึ้นไป
และต้องท�ำงานหนักแทบไม่มีวันหยุดเพื่อเลี้ยง
ครอบครัว เพราะกรรมตระหนี่ในอดีตที่ไม่ค่อย
108 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๓
ได้ทำ� ทานในวัยต้น เพราะมีความเชือ่ ว่า จะเจริญ
รุ่งเรืองได้ต้องขยันอดทนและต้องเหน็ดเหนื่อย
เท่านั้น มาส่งผล แต่ก็ยังมีบุญสงเคราะห์โลก
สงเคราะห์ญาติมาส่งผลในเวลาต่อมา จึงท�ำให้
ตั้งตัวได้ มีเงินมีทอง
๔. แต่ก็ยังล�ำบากอยู่ดีในการหาเลี้ยง
ครอบครัว ด้วยความเชื่อดังกล่าวว่าจะต้อง

www.kalyanamitra.org

ช่องนี้มีค�ำตอบ
เหน็ดเหนื่อย ขยันอดทนเท่านั้นจึงจะส�ำเร็จ
กับไม่เน้นการท�ำบุญกับเนื้อนาบุญ
๕. สามีเป็นโรคเบาหวาน มะเร็งปอด
และลามไปที่สมอง เพราะกรรมในอดีตสมัยที่
เกิดในสังคมเกษตรกรรม ได้ฆ่าสัตว์ท�ำอาหาร
และฆ่าสัตว์ขายมาส่งผลให้เป็นเบาหวาน อีกทัง้
เวลาฆ่าสัตว์มักทุบศีรษะ รวมทั้งเคยรมควัน
ไล่ผึ้งเพื่อเอาน�้ำหวานและตัวอ่อนในรังมากิน
มาส่งผลให้เป็นมะเร็งปอดและลามไปที่สมอง
๖. ได้โอกาสท�ำบุญใหญ่ที่สุดในชีวิต
หลังจากตายไปแล้ว เพราะในอดีตระหว่าง
มีชีวิตอยู่ก็ไม่ค่อยได้ท�ำบุญ แต่ก่อนตายเขียน
พินัยกรรมแบ่งมรดกเอาไว้ทำ� บุญมาส่งผล
๗. การท�ำบุญอย่างนี้ เมื่อบุญส่งผลใน
ภพชาติต่อไป ตัวลูกเองก็จะได้รับสมบัติแบบ
รับมรดกจากผู้อื่น เช่น พ่อ แม่ สามี ส่วนสามี
ของลูกภพชาติต่อไปตอนมีชีวิตก็จะมีสมบัติ
ในระดับพอเลี้ยงตัวเองไม่ลำ� บาก เพราะคิดจะ
ท�ำบุญก่อนตายแต่ไม่ได้ท�ำ
แต่ภายหลังตัวเองตายไปแล้ว สมบัตทิ ี่
ทิ้งเอาไว้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากมายหลายเท่า
เหมือนนักวาดภาพที่มีชื่อเสียงของโลกบางคน
ตอนมีชีวิตอยู่รูปภาพก็ไม่ค่อยมีราคาเท่าไร
และขายก็ไม่คอ่ ยได้ แต่พอตายแล้วภาพทีต่ วั เอง
วาดกลับมีมูลค่ามหาศาล
๘. อานิสงส์กฐินที่สร้างวิหารคด ทุกปี
ก็มีอานิสงส์พอ ๆ กัน
๙. สามี ต ายแล้ ว ก็ ไ ปเป็ น เทพบุ ต ร
สุ ด หล่ อ มี วิ ม านทองของสวรรค์ ชั้ น ดาวดึ ง ส์
เฟส ๓ แต่วิมานใหญ่พอประมาณด้วยบุญที่
ท�ำกับหมู่คณะ
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ได้ รั บ บุ ญ ที่ อุ ทิ ศ ไปให้ แ ล้ ว ท� ำ ให้ มี
ทิพยสมบัตเิ พิม่ ขึน้ เขาฝากมาบอกว่า ได้รบั บุญ
กฐินปี ๔๙ แล้ว ท�ำให้วมิ านโตขึน้ มีทพิ ยสมบัติ
เพิ่มขึ้น มีความสุขมาก และฝากอนุโมทนา
ขอบคุณมายังลูก อีกทัง้ บอกว่าผลแห่งบุญมีจริง
ถ้าหากเขาท�ำบุญด้วยตนเองก่อนตาย เขาจะมี
ทิพยสมบัติมากกว่านี้อีกหลายเท่า
๑๐. ในกรณีที่ท�ำบุญกับหมู่คณะมา
อย่างสม�่ำเสมอ แต่ไม่เข้าใจเรื่องวงบุญพิเศษ
และไม่ได้อธิษฐานตามติดไปดุสิตบุรี เมื่อตาย
แล้ ว ก็ จ ะไปเกิ ด ตามก� ำ ลั ง บุ ญ ตามสวรรค์
ชั้นต่าง ๆ แต่จะไม่ได้ไปเกิดในวงบุญพิเศษ
เพราะใจไม่ผูกพันด้วยความไม่เข้าใจ ก็คล้าย
กับการท�ำบุญทั่ว ๆ ไป คล้ายก�ำลังเงินถึงซื้อ
รถเบนซ์ได้ แต่ไม่ได้ซื้อ
๑๑. ส่วนผู้ที่ท�ำบุญกับหมู่คณะไม่เยอะ
ไม่สม�ำ่ เสมอ แต่อธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ในการ
ตามติดไปดุสติ บุรใี ห้ได้นนั้ ก็ไปอยูว่ งบุญพิเศษ
ไม่ได้ เพราะก�ำลังบุญไม่พอ คล้ายปรารถนาจะ
ซื้อรถเบนซ์ แต่ก�ำลังเงินไม่ถึง เลยซื้อไม่ได้
๑๒. แต่สามีก็มีใจศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงปูแ่ ละหมูค่ ณะ จะท�ำให้มสี ายบุญ
ที่จะท�ำให้ได้ไปเจอกันอีกในพุทธันดรหน้า
๑๓. สามีไม่ได้ไปอยู่ดุสิตบุรี จะช่วยได้
ทุกคนก็ตอ้ งปฏิบตั ธิ รรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย
โดยเฉพาะลูกชายทีอ่ ยูเ่ ขตในต้องปฏิบตั ใิ ห้เข้าถึง
พระธรรมกายและได้ศกึ ษาวิชชาธรรมกาย จะได้
ไปช่วยพ่อเลื่อนชั้น
๑๔. ตัวลูกและสามีในอดีตชาติก็เคย
เป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติแล้ว เคยสร้าง
บุญร่วมกัน โดยเวลาท�ำบุญสงเคราะห์โลกและ
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DMC

ช่องนี้มีค�ำตอบช่องนี้มีคำ� ตอบ

DMC

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

ญาติมักจะใช้ให้ตัวลูกท�ำแทน แต่เขาไม่ได้ทำ�
ด้วยตัวเอง จึงท�ำให้ลกู เป็นใหญ่ในทรัพย์ ส่วนเขา
มี สิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ จึ ง ได้ ม าใช้ ชี วิ ต ครอบครั ว
ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุข
๑๕. ที่มีลูกดี มีความกตัญญู และ
ประสบความส� ำ เร็ จ ในการเรี ย นทุ ก คนนั้ น
เพราะในอดีตเวลาจะช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติ
หรื อ สงเคราะห์ โ ลก ก็ มั ก จะมี จิ ต อ่ อ นโยน
อยากช่วย กับมีบุญที่มีความกตัญญูต่อบิดา
มารดามารวมส่งผลด้วย
๑๖. สามีให้ลูกมาเป็นผู้ดูแลและมีสิทธิ์
เรื่องเงิน ทั้ง ๆ ที่เป็นเงินของสามี แถมเวลา
เขาจะใช้ยังต้องมาขอจากลูก ซึ่งถ้าเป็นเงิน
จ�ำนวนมาก เช่น เงินท�ำบุญ เขาจะเกรงใจลูก
มากนั้น เกิดจากการที่สามีไม่ได้ท�ำบุญด้วย
110 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒๖
ตัวเอง แต่สั่งให้ลูกไปท�ำ จึงท�ำให้สามีมีสิทธิ์
ในทรัพย์ แต่ไม่ได้เป็นใหญ่ในทรัพย์เหมือนลูก
ส่ ว นที่ เ กรงใจลู ก นั้ น ก็ เ พราะเขามี ค วามรั ก
ต่อลูกมาก
๑๗. ลูกและหุ้นส่วนจะท�ำธุรกิจอันใด
ให้เจริญนั้น ก็ต้องมีบุญรองรับ ดังนั้นจึงต้อง
หมั่นท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาให้มาก ๆ
แล้วอธิษฐานจิตให้ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจ
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ส่วนการท�ำธุรกิจโรงรับจ�ำน�ำนั้น ลูก
และหุ้นส่วนก็อย่าไปคิดดอกโหดเกินไป และ
อย่ากดราคาหรือเอาเปรียบลูกค้ามากเกินไป
จนเขาทุกข์ใจก็แล้วกัน
๑๘. ตัวลูกมาเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติ
นอนไม่หลับ และไวรัสตับอักเสบบี เพราะกรรม
ในอดีตได้ใช้แรงงานสัตว์และทาสมากเกินไป
กับกรรมที่ชอบแกล้งสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในกรง เช่น
แกล้งนกให้มันตกใจตื่นตระหนกด้วยความ
คะนองในวัยเด็ก รวมทั้งกรรมดื่มสุราและเลี้ยง
สุรามารวมส่งผล
๑๙. คนที่เป็นโรคตับเพราะกรรมสุรา
กับคนที่เป็นบ้า ใบ้ ปัญญาอ่อนเพราะกรรม
สุรานั้นต่างกัน คือคนที่เป็นโรคตับเพราะกรรม
สุรา เป็นเศษกรรมที่ส่งผลเบาบางลงแล้ว ส่วน
คนที่เป็นบ้า ใบ้ ปัญญาอ่อนนั้น เป็นกรรมที่
ยังหนักอยู่
๒๐. จะแก้ไขก็ให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญ
ทั้งทาน ศีล ภาวนา ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
อุทิศให้กับผู้ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้
แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้
๒๑. คุณแม่ของลูกขาหัก เพราะกรรม
ในอดีตเคยเอาไม้ตีแมวที่มาเที่ยวหาอะไรกิน
ในครัวแล้วท�ำให้เลอะเทอะจนมันขาหักด้วย
ความโกรธมาส่งผล
นอนไม่หลับมา ๓๐ กว่าปี เพราะใน
อดีตชอบลงโทษบริวารรับใช้ที่ท�ำงานผิดพลาด
ด้วยการให้ท�ำงานทั้งคืนยันรุ่งอยู่เป็นประจ�ำ
มาส่งผล
๒๒. จะแก้ไขก็ให้ทา่ นสัง่ สมบุญทุกบุญ

ทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้มาก ๆ แล้วอุทิศบุญนี้
ให้กับสัตว์หรือคนที่เราเคยไปเบียดเบียนเอาไว้
บ่อย ๆ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรม
นี้
คุณแม่ก็มีสายบุญกับหมู่คณะอยู่บ้าง
แต่ไม่ค่อยมาก จึงท�ำให้บางชาติก็เจอกัน บาง
ชาติก็ไม่เจอ
๒๓. ลูกชายคนกลางสร้างบารมีกับ
หมูค่ ณะมา โดยพุทธันดรทีผ่ า่ นมาได้เป็นทหาร
ของพระราชาองค์ที่ออกบวช ในสังกัดเดียวกับ
พระอาจารย์ของลูกชาย และได้ออกบวชตาม
พระราชา
เมือ่ บวชแล้วก็ทำ� หน้าทีเ่ ผยแผ่จนตลอด
ชีวิต มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระ
ภายใน เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ ลงมาสร้าง
บารมี ๒ รอบ
๒๔. ตัวลูก สามี และลูกอีก ๒ คน คือ
คนโตกับคนเล็ก เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมา
โดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บ้าง
ตามก�ำลังบ้าง เต็มที่ในบางครั้ง
๒๕. ลูกชายคนโตมีผังบวชอยู่บ้าง ยัง
ไม่หนาแน่น ถ้าจะให้หนาแน่นชาตินี้ก็ต้องใช้
ก�ำลังใจสูง ถ้าจะให้มผี ลการปฏิบตั ธิ รรมดีกจ็ ะ
ต้องมีความเพียรอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอและ
ถูกหลักวิชชา
๒๖. ชาตินี้มาเจอกันแล้ว ก็ให้ตั้งใจ
สร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิต
ตามติดไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลย
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จากเรือ่ งราว Case Study จะเห็นว่าบุญกฐินนีแ้ รงมาก เทพบุตรสามีเจ้าของเคสถึงกับบอก
ว่า ผลแห่งบุญมีจริง ถ้าเขาท�ำบุญด้วยตนเองก่อนตาย เขาจะมีทิพยสมบัติมากกว่านี้อีกหลายเท่า
ดังนั้นในเวลาที่เหลือไม่ถึง ๑ เดือน ท�ำด้วยตัวเองและไปชวนคนอื่นมาท�ำด้วย อานิสงส์จะเกิดขึ้น
กับเราอย่างแรง ดังโอวาทคุณครูไม่ใหญ่...
“เราจะใช้โอกาสที่เป็นมหากาลทานทอดกฐิน ซึ่ง ๑ ปี มีครั้งเดียว ไปชักชวนหมู่ญาติมา
สร้างมหาทานบารมี ให้คดิ เสมอว่า เราไปในฐานะผูใ้ ห้ ไปเปิดประตูสวรรค์ ปิดประตูอบาย และรักษา
ทรัพย์สมบัติให้เขา เปลี่ยนจากสมบัติธรรมดาให้เป็นมหาสมบัติติดไปในภพเบื้องหน้า
“ในเมื่อเราไปในฐานะผู้ให้ ต้องไปอย่างองอาจด้วยความปลื้มปีติ ไปบอกกล่าวสิ่งดี ๆ
เรือ่ งราวความเป็นจริงของชีวติ ให้เขาฟัง โดยไม่ตอ้ งเกรงใจ อาย หรือกลัวเสียศักดิศ์ รีแต่ประการใด
นีแ่ หละทางมาของบริวารสมบัติ ในจังหวะนีเ้ ป็นจังหวะทีด่ ที จี่ ะเก็บเกีย่ วบารมีทกุ อย่าง มาเอาบารมี
บริวารสมบัติกัน เราต้องมีกำ� ลังพวกพ้อง ถ้าไม่มีพรรคมีพวก ความสะดวกก็ไม่มี ตายแล้วบริวาร
สมบัติยังตามไปในโลกสวรรค์ มีบริวารเยอะ ชาวสวรรค์ก็เกรงใจ มีบริวารน้อยต้องถอยลงไป
ข้างหลัง มีบริวารเยอะก็ขึ้นมาข้างหน้า นี่มันโยงกัน
“ต้องอาจหาญร่าเริงในการท�ำหน้าที่ เหมือนทุกย่างก้าวซ้ายขวาเดินอยู่บนดอกบัว การไป
ชวนคนสร้างกุศล ค�ำพูดที่ออกมาล้วนแต่เป็นอรรถเป็นธรรม ก็จะมีอานิสงส์ คือปากสวย ฟันสวย
เสียงไพเราะ ลึกก้องกังวาน ไม่แหบ ไม่เครือ ไม่พร่า หยดย้อย ฟังแล้วเหมือนจะงอยทองหยอด
พูดไปเหนี่ยวใจคนฟังแว็บขึ้นมาเลย พูดแล้วมีคนเชื่อฟัง อยากฟังเราพูด พูดจาไม่ติดขัด เหมือน
เวลาพระราชาเสด็จ พสกนิกรจะเงียบ อยากฟังพระราชด�ำรัสของพระองค์ท่านนั่นแหละ เพราะ
ภพในอดีตท่านพูดเป็นอรรถเป็นธรรม
“เวลาท�ำหน้าที่เราจะมองทุกคนด้วยความรัก เมตตา ปรารถนาดี ดวงตาก็จะสวย ส่วนที่
ควรขาวก็ขาว ส่วนที่ควรด�ำก็ด�ำ ดวงตาสดใสจนถึงวัยชรา ไม่เป็นโรคตา เช่น ตาต้อ ตาแดง ตาแฉะ
ตาเหล่ ตาเข ตาไม่สามัคคี
“เมือ่ เราพูดด้วยใจทีเ่ บิกบาน ผิวพรรณวรรณะก็ผอ่ งใส ผิวสวย เนือ้ เนียนละเอียด เป็นหนุม่
เป็นสาวผิวเนียน แค่อาบน�ำ้ ก็เผยผิวใสแล้ว ฝุ่นละอองไม่มีอารมณ์เกาะติด พอไปเกิดเป็นเทวดา
รัศมีก็สว่างไสว สองเท้าที่ก้าวเดินไปท�ำหน้าที่จะท�ำให้เท้าสวยเนียน ไม่ค่อยเห็นเส้น เห็นข้อ หรือ
ตาตุ่ม มีก�ำลังมาก นั่งยอง ๆ กระโดดได้สูง ๒๐ เมตร ถ้ายืนกระโดดได้สูงอีก ๑ เท่า คือ ๔๐ เมตร
นี่คืออานิสงส์ส่วนน้อย
“ใครยังไม่ได้ทำ� หน้าที่ผู้นำ� บุญ รีบท�ำเสียเถิด เวลาบุญส่งผลเราจะปลื้ม และผู้ที่เราไปชวน
เขามาร่วมบุญ ต่อไปเขาก็จะเกิดมาเป็นญาติ มาเป็นพวกพ้องที่ผูกกันด้วยความดี มีแต่ความสงบ
ร่มเย็น ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเลย ร่มเงาของเครือญาติร่มเย็นกว่าเงาไม้ เงาอาคาร หรือเงา
ใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อมาเกิดพร้อมกัน ต่างคนต่างมีบุญ มีสมบัติติดตัวมา ประเทศชาติก็มั่นคง เพราะ
ล้วนแต่เป็นปัญญาชนมาเกิด”

ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
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ผังรายการ

เวลา

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
* นำ�นั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
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. MV / Spot

*สู้ต่อไป

ข้อคิดรอบตัว

*เดินไปสู่ความสุข

*ทันโลกทันธรรม

11.50 น. l like English.

DMC NEWS / ปฏิทินข่าว

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

เคลียร์คัตชัดเจน

คิดใหญ่ใจดี

*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
07.15 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

โครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลเมือง
บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา ณ
ห้องประชุมเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี
สาธุชนจ�ำนวนมากพร้อมใจกันไปสวดมนต์และปฏิบัติธรรม
พร้อมทั้งฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ส�ำหรับการจัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรม
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ ทางเทศบาลเมืองบึงยี่โถจัดขึ้น
เป็นประจ�ำทุกวันพุธตลอดพรรษาในเวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
มีโอกาสสั่งสมบุญในระหว่างเข้าพรรษา

พิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีกลั่นแผ่นดิน สถาปนาอาคาร
“สมปรารถนา” จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกัลยาณมิตร
จั ง หวั ด ชลบุ รี แ ละจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย งพร้ อ มใจกั น จั ด พิ ธี ว าง
ศิลาฤกษ์และกลั่นแผ่นดิน สถาปนาอาคาร “สมปรารถนา” ณ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
และใช้ในงานอบรมโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมใจของคณะกัลยาณมิตร
ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีกลั่น
แผ่นดิน พิธอี ญั เชิญแผ่นรัตนศิลามหามงคลปฐมฤกษ์ ตามด้วย
พิธตี อกเสาสุวรรณมงคลต้นสมบัติ ปิดแผ่นทอง วางรัตนศิลามหามงคลปฐมฤกษ์ และพิธีโปรยรัตนชาติ

จัดค่ายอบรมคุณธรรม จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเลย และ
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย จัดค่ายอบรมคุณธรรม ณ วัด
ป่าเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมีนักเรียนเข้าอบรม
จ�ำนวน ๓๐๐ คน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรมแก่นกั เรียน โดยใช้หลักความดีสากลฝึกผ่านกิจกรรม
๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ในโอกาสนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้เรื่อง
วัฒนธรรมชาวพุทธ การลุก นั่ง กราบไหว้ ทฤษฎี ๕ ห้องชีวิต
เนรมิตนิสัย และได้เข้าฐานกิจกรรม ได้ฟังเทศน์เรื่องพระคุณ
พ่อแม่ จุดเทียนรวมใจ และปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา
114 อยู่ในบุญ ตุลาคม ๒๕๕๗
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สัมมนากฐินธรรมชัย ๘ จังหวัดภาคเหนือ

เมือ่ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�ำนักกัลยาณมิตร
สากล แก้ ว ภู ธ รภาคเหนื อ จั ด งานสั ม มนากฐิ น ธรรมชั ย
“รวมพลคนรักพ่อ เข้ากะ เข้ากลาง เข้าเป้า กฐินธรรมชัย
บูชาครู” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะ
กัลยาณมิตรจาก ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมสัมมนา
กว่า ๑,๐๐๐ คน กิจกรรมในงานมีดงั นี้ นัง่ สมาธิเข้ากะรอบพิเศษ
ฟังบรรยายจากพระอาจารย์ และชมประมวลภาพความก้าวหน้า
ของการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ จากนั้นเป็น
พิธีถวายใบปวารณาแด่พระอาจารย์และพิธีรับผ้าไตร

DOU จัดกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย
ธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) จัดกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์ โดยเริ่มออกเดินทางจากวัดพระธรรมกายมุ่งสู่บ้านเกิด
หลวงปู่ที่โลตัสแลนด์ จากนั้นไปกราบนมัสการหลวงปู่ทองค�ำที่
พระอุโบสถวัดสองพีน่ อ้ ง ซึง่ เป็นสถานทีท่ ที่ า่ นบรรพชาอุปสมบท
แล้วล่องเรือไปยังวัดบางปลาซึ่งเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก
จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ สถานที่ปักหลัก
ท�ำวิชชาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปิดท้ายด้วยการเดินทาง
ไปยังวัดโบสถ์บน บางคูเวียง ซึง่ เป็นสถานทีท่ หี่ ลวงปูป่ ฏิบตั ธิ รรม
จนเข้าถึงพระธรรมกาย กิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษากว่า ๑๐๐ คน
เข้าร่วมกิจกรรม

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑๐๖
จังหวัดสงขลา

เมือ่ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพธิ ถี วายสังฆทาน
๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๑๐๖ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อ.เมือง
จ.สงขลา โดยความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา
สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ เทศบาลนครสงขลา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา ชมรมใจใสสงขลา คณะกัลยาณมิตรทั้งใน
และต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีตักบาตรพระ ๕๐๐ รูป ตามด้วยพิธีถวาย
สังฆทาน ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ พิธีมอบกองทุน
หนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๗๐ พร้อมทั้งพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่
ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
www.kalyanamitra.org
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ตุลาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 115

ข่าวบุญต่างประเทศ

อบรมอาสาสมัครมหาวิทยาลัยเชียงตุง
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
เชียงราย, โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
World-PEC ระดับเยาวชนนานาชาติ ส�ำนักต่างประเทศ, ส�ำนัก
ศรัทธาภิบาล และชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงตุง ณ สมาคมไทลือ้ นครหลวงเชียงตุง เมียนมาร์
เพือ่ เตรียมพร้อมในการเป็นอาสาสมัครงานถวายสังฆทาน ๓๑๕ วัด
ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ รวม ๑๘๐ คน เข้าอบรม กิจกรรมนีน้ บั เป็นการผนึกก�ำลัง
ชาวพุทธและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ

ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
กัวลาลัมเปอร์จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย พิธกี รรมในภาคเช้า พระอาจารย์นำ� สาธุชนผูม้ บี ญุ สวดมนต์
ท�ำวัตรเช้า และปฏิบตั ธิ รรมกลัน่ กาย วาจา ใจ ให้ใส เพือ่ เป็นภาชนะ
รองรับบุญที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน จากนั้นเป็นพิธีกล่าวค�ำถวาย
ภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ภาคบ่ายมีการ
สวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
เสร็จพิธีแล้วร่วมกันไปปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานที่แม่น�้ำ
เมืองปุตราจายา

พิธบี ชู าข้าวพระ วัดภาวนาหยางจู
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดภาวนาหยางจู
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายยา
รักษาโรค พิธีกรรมเริ่มด้วยการสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า พิธีถวาย
ยารักษาโรค พิธีกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้น
สาธุชนร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ และประกอบ
พิธีบูชาข้าวพระ ภาคบ่ายพระอาจารย์แสดงธรรมเพื่อเป็นก�ำลังใจ
ในการสร้างบารมี และร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ผ่านทางช่อง DMC พร้อมกับศูนย์กลางพิธีท่ีวัดพระธรรมกาย
ประเทศไทย
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พิธีทอดผ้าป่ากองทุนขยายวิชชาธรรมกาย ครั้งที่ ๘๗
วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
นางาโน่ ประเทศญีป่ นุ่ จัดพิธบี ชู าข้าวพระและพิธที อดผ้าป่ากองทุน
ขยายวิชชาธรรมกาย กิจกรรมในวันนีเ้ ริม่ ด้วยพิธตี กั บาตร พิธกี ล่าว
ค�ำอาราธนาศีล พิธีกล่าวค�ำถวายภัตตาหาร พิธีอัญเชิญดอกไม้
“บุปผาทิพยมงคล” ภาคบ่ายมีพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
พิธีอัญเชิญดวงแก้ว “เห็นแล้วรวย” จากนั้นสาธุชนพร้อมใจกันปิด
แผ่นทองดวงแก้ว ฟังพระธรรมเทศนาเรือ่ งความส�ำคัญของบุญกฐิน
รับผ้าไตรกฐิน เสร็จแล้วร่วมพิธีทอดผ้าป่าและพิธีบูชาครูผู้ค้นพบ
วิชชาธรรมกาย

กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรเมือง Kassel
ประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กัลยาณมิตร
เมือง Kassel นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลน
ไปจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ภาคเช้าพิธีเริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัย สวดถวายพรพระ อาราธนาศีล ๕ พิธถี วายภัตตาหาร และ
พิธตี กั บาตรข้าวสารอาหารแห้งสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ภาคบ่าย
พระอาจารย์นำ� สาธุชนทุกท่านปฏิบตั ธิ รรม จากนัน้ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์ของการทอดกฐินในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็น
ข้อคิดในการสั่งสมบุญบารมียิ่ง ๆ ขึ้นไป ปิดท้ายด้วยการร่วมกัน
สืบสานวัฒนธรรมคุณยาย

พิธตี อกเสาเข็มพระมหาเจดียท์ ตั ตชีโว วัดพระธรรมกายบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีตอกเสาเข็มมงคลและ
พิธีโปรยทรายเพื่อสถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ทั้งนี้เพื่อให้
สาธุชนมีโอกาสเอาบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็ก
เหมือนได้อยู่ในพิธีกรรมจริงที่จังหวัดกาญจนบุรี พิธีกรรมในวันนี้
เริม่ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม อาราธนาศีล ๕ พิธกี ล่าวค�ำถวายภัตตาหาร
พิ ธี ตั ก บาตร ภาคบ่ า ยมี พิ ธี จุ ด เที ย นใจไฟนิ รั น ดร์ อ นั น ตชั ย
พิธีตอกเสาเข็มมงคล และพิธีโปรยทราย โดยมีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตันเป็นผู้ตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่ม
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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
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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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ที่ปรึกษา
พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโ)
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
พระมหาดร.สมชาย านวุฑฺโฒ
พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺาทีโป
พระครูธรรมธรอารักษ์ าณารกฺโข
พระครูใบฎีกาอ�ำนวยศักดิ์ มุนิสกฺโก
บรรณาธิการบริหาร
พระสมบัติ รกฺขิตจิตฺโต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สุธิดา จินดากิจนุกูล, ระพีพรรณ ใจภักดี
กองบรรณาธิการ
พระดร.สมศักดิ์ จนฺทสีโล, พระมหาดร.สมบัติ อินฺทปญฺโ,
พระตรีเทพ ชินงฺกุโร, พระศิริพงษ์ สิริวํโส,
พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, พระมหาธีระ นาถธมฺโม,
พระมหาจตุรงค์ จตฺตมโล, พระวิฑูรย์ อุชุจาโร,
พระสุรศักดิ์ ปภสฺสโร, พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ,
พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช
ผศ.สุภาศิริ พะหูชนม์, วันชัย ภัทรโกมล,
วินิช พันธุ์วิริยรัตน์, น�ำ้ ผึง้ พุม่ มาลี,
รัดเกล้า  ลิ่วเฉลิมวงศ์, อมรรัตน์ สมาธิทรัพย์ดี,
กนกพร เทศนา, วรวรรณ ถนอมพงษ์,
ก�ำพล แก้วประเสริฐกุล, บุษบา ธาราสมบัติ,
เมธินี จอกทอง, อมรพรรณ ทองสมบูรณ์,
พงษ์วนาถ ดวงปาน, กิตติศักดิ์ พรหมสุข,
ปกรณ์ สิทธิวรนันท์
ฝ่ายภาพ
ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายศิลปกรรม
กองพุทธศิลป์, ลือพงศ์ ลีลพนัง,
ชัยชนะ กิตติโสภาพันธุ์, ธาดา วงศ์คุณานนท์,
สันทัด ศักดิ์สาคร, สุพัตรา ปัญญาแสง,
สิริพันธุ์ สมาหารพันธุ์, สถิติ ศิริอุบล,
กาญจนา ประสมศรี
ฝ่ายโฆษณา
ปราณี ชัยผดุง ๐๘๖-๗๗๑-๒๒๖๘
ฝ่ายสมาชิก
อรุณี พลกลาง ๐๘๑-๓๐๖-๕๓๙๓
โรงพิมพ์
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ�ำกัด
จัดท�ำโดย
ส�ำนักสื่อธรรมะ มูลนิธิธรรมกาย
วารสาร “อยู่ในบุญ” เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
ในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดก�ำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
๒. เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
และทุกระดับการศึกษา
๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนาให้ง่ายแก่การ
น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
๔. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค นในสั ง คมเป็ น คนดี
ที่โลกต้องการ
๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

สร้างบารมีได้ตลอดรอดฝั่ง
ต้องมีธาตุบริสุทธิ์
การจะอยู่สร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้นาน ๆ ต้องมี
ธาตุบริสุทธิ์มาก หากมีธาตุบริสุทธิ์มาก ธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะ
ค่อย ๆ หมดไป ดังนั้นเราต้องไม่ประมาทในการด�ำเนินชีวิต
โดยการหมั่นสั่งสมธาตุบริสุทธิ์เอาไว้มาก ๆ โดยการนั่งสมาธิ
และพยายามเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา เพราะ
หากเราไม่หมั่นเติมธาตุบริสุทธิ์ให้แก่ตนเอง ธาตุที่ไม่บริสุทธิ์
ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลืนกินธาตุที่บริสุทธิ์ ท�ำให้จิตหยาบ
เมื่อจิตหยาบก็จะไปดึงดูดอายตนะหยาบมา ดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีมา
เพราะธาตุทไี่ ม่บริสทุ ธิจ์ ะไปดึงดูดธาตุทไี่ ม่บริสทุ ธิด์ ว้ ยกัน ท�ำให้
เราเจอแต่สิ่งไม่ดี เจอแต่เรื่องที่ไม่ดี เจอแต่คนไม่ดี ซึ่งอาจเป็น
เรือ่ งทีต่ ดั รอนการสร้างบารมี และท�ำให้เราหลุดจากหมูค่ ณะไป
ด้วยเหตุผลง่าย ๆ
เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้มีปัญญาจึงหมั่นนั่งสมาธิทุกวัน เพื่อ
เติมธาตุบริสุทธิ์ให้แก่ตัวเอง เพราะเมื่อมีธาตุบริสุทธิ์ในตัวมาก
แล้ว ก็จะไปดึงดูดธาตุบริสุทธิ์ด้วยกันมา ท�ำให้เจอแต่สิ่งดี เจอ
แต่คนคิดดี พูดดี ท�ำดี หรือแม้ต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดี ก็จะพบ
ทางออกทีด่ ี ทีท่ ำ� ให้สามารถจับแง่คดิ จนสร้างบารมีกบั หมูค่ ณะ
ไปได้ตลอดรอดฝั่ง จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมไปพร้อมกัน..
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