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เวมานิกเปรตผู้โดดเดี่ยว
“บัณฑิตไม่ควรท�ำความชั่ว เพราะเห็นแก่ตัวเอง หรือเห็นแก่คนอื่น
ไม่ควรปรารถนาบุตร ทรัพย์ แว่นแคว้น หรือความส�ำเร็จแก่ตนโดยทางที่ไม่ชอบธรรม
ควรมีศีล มีปัญญา มั่นอยู่ในธรรม” (ขุ.ธ.)

เมื่ อ พระบรมศาสดาประทั บ อยู ่ ณ    
เชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภอดีตหญิงโสเภณี
คนหนึ่งที่ประพฤติผิดศีลแทบทุกข้อ แต่มีบุญ
ที่ได้ท�ำทานกับพระอรหันต์ไว้บ้าง จึงท�ำให้      
ไปบังเกิดเป็นเวมานิกเปรต เปลือยกายอยู่        
โดดเดีย่ วท่ามกลางมหาสมุทร เรือ่ งของนางก็มี
อยู่ว่า ครั้งอดีตกาลในกรุงพาราณสี เธอเป็น
หญิงโสเภณีผู้มีรูปงาม น่าดู น่าชม มีผิวพรรณ
งดงามกว่าหญิงโสเภณีคนอื่น ๆ ยิ่งกว่านั้น   
เธอยังมีเส้นผมที่ละเอียด ดกด�ำ  อ่อนนุ่ม มี
ปลายผมตวัดงอน ยามใดทีช่ ายหนุม่ เจ้าส�ำราญ
ทั้งหลายเห็นความงามเส้นผมของเธอ ต่างก็
เกิดหลงใหลถวิลหา ท�ำให้หญิงโสเภณีด้วยกัน
เกิดอิจฉาริษยาในตัวเธอยิ่งนัก  
วันหนึง่ ขณะอาบน�ำ้ ในแม่นำ้� คงคา เธอ
สระผมด้วยยาสระผมของเพือ่ นผูไ้ ม่ปรารถนาดี
ต่อเธอ เมื่อเธอด�ำน�้ำเพื่อล้างยาสระผมออก
ทันทีที่โผล่พ้นผิวน�้ำเท่านั้น เส้นผมพร้อมทั้ง  
รากผมก็หลุดร่วงทั้งหมด ท�ำให้ศีรษะของเธอ
เกลี้ยงเกลาเหมือนกะโหลกน�้ำเต้าขม เมื่อ

เส้นผมร่วงหมดก็หมดความงาม เหมือนนกพิราบ
ถูกถอนขนหัว ไม่สามารถประกอบอาชีพโสเภณี  
ได้อีกต่อไป เธอจ�ำต้องน�ำผ้ามาคลุมศีรษะ   
แล้วหันมาขายสุราและน�้ำมันงาแทนอาชีพเดิม
โดยตั้งร้านอยู่ที่ปากทางเข้าเมือง นอกจาก     
จะท�ำบาปด้วยการขายสุราเมรัยแล้ว เธอยัง
ประพฤติผิดศีลข้ออทินนาทาน คือ จะขโมย
เสื้ อ ผ้ า และของมี ค ่ า ของคนขี้ เ มาที่ เ มาได้ ท     ี่
จนหลับสนิท แล้วน�ำไปขายเป็นประจ�ำ
อย่างไรก็ตามชีวติ ของเธอก็ไม่ได้มดื มน
ไปทุกอย่าง วันหนึง่ เธอได้เห็นพระอรหันตเถระ
รูปหนึ่งบิณฑบาตผ่านมา จึงนิมนต์ท่านเข้ามา
ในบ้านด้วยความเลื่อมใส พร้อมกับถวายแป้ง
ผสมกับน�ำ้ มันงา หลังจากพระเถระฉันเสร็จแล้ว
ได้ท�ำการอนุโมทนา ขณะเดียวกันก็แนะน�ำให้
เธอเลิกอาชีพขายเหล้าเพราะเป็นมิจฉาอาชีวะ
การขายเหล้าเพือ่ มอมเมาคนอืน่ นอกจากท�ำให้
ตัวเองได้บาปและจะต้องไปตกนรกแล้ว วิบาก
กรรมที่ตามมายังส่งผลให้เป็นคนด้อยปัญญา
แต่เธอก็ยังเลิกไม่ได้ โดยอ้างเหตุผลว่ายังหา
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เธอเป็นใครกัน เป็นมนุษย์หรือเทพธิดา ท�ำไม
หลบอยู่ ไม่ยอมออกมาให้พวกเราเห็น ช่วยเดิน
ออกมาข้างนอกหน่อยเถอะ พวกเราอยากเห็น
เธอใกล้ ๆ”
นางเวมานิกเปรตได้แต่ยนื่ หน้าออกมา
พลางตอบว่า “ดิฉันเป็นเวมานิกเปรตชีเปลือย
มีเพียงเส้นผมปิดบังไว้เท่านั้น รู้สึกละอาย       
ที่จะออกไปข้างนอก” พวกพ่อค้าได้ฟังแล้ว         
ก็สงสาร จึงกล่าวว่า “น้องสาว ถ้าอย่างนัน้ พวก
เราจะให้เสื้อผ้าเนื้อดีแก่เธอ” เธอรีบปฏิเสธว่า
“พวกท่านให้เสื้อผ้าอย่างนี้ ดิฉันนุ่งห่มไม่ได้   
ขอเพียงท่านให้เสื้อผ้าแก่อุบาสกที่เป็นสาวก  
ของพระพุทธเจ้า แล้วอุทศิ ส่วนกุศลมาให้ ดิฉนั
ก็จะได้นุ่งห่มเสื้อผ้าตามที่พวกท่านปรารถนา”
เผอิญในขบวนพ่อค้ากลุ่มนี้ มีพ่อค้า    
ผู้เป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยร่วมทางมา
ด้วย พวกพ่อค้าจึงให้อุบาสกอาบน�้ำ  ทาด้วย

อาชีพอื่นไม่ได้
ต่อมา เมื่อเธอถึงแก่กรรม บุญส่งผล
ให้ไปเกิดเป็นเวมานิกเปรตผู้โดดเดี่ยวอยู่ใน
วิมานทองกลางมหาสมุทร มีเส้นผมสวยงาม
สมปรารถนา แต่ดว้ ยบาปกรรมทีล่ กั ขโมยเสือ้ ผ้า
และของมีคา่ ของคนขีเ้ มา ส่งผลให้เธอต้องเป็น
เปรตชีเปลือย ไม่มภี ษู าอาภรณ์สวมใส่ เธอต้อง
ตายแล้วเกิด ๆ อยูอ่ ย่างนัน้ หลายครัง้ ในวิมาน
ทองแห่งนั้นตลอดถึง ๑ พุทธันดร
เมื่อถึงสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ของเรา มีพ่อค้าชาวเมืองสาวัตถี ๗๐๐ คน    
ล่องเรือไปค้าขายที่สุวรรณภูมิ แล้วถูกพายุ    
พัดพาไปถึงเกาะกลางทะเล ซึ่งเป็นที่อยู่ของ
นางเวมานิกเปรตผูโ้ ดดเดีย่ วนัน้   เมือ่ เปรตหญิง
ชีเปลือยเห็นพวกพ่อค้าซึ่งถูกพายุพัดมาถึงที     ่
ก็ต่ืนเต้นดีใจและแสดงตนให้พวกพ่อค้าเห็น
พร้อมด้วยวิมาน หัวหน้าพ่อค้าถามว่า “น้องสาว
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ของหอม แล้วให้นุ่งห่มเสื้อผ้าเนื้อดี พร้อมกับ
อุทิศส่วนกุศลเจาะจงให้กับนาง ท�ำให้โภชนะ
เครื่องนุ่งห่มเกิดขึ้นกับนางอย่างปัจจุบันทันตา
เห็น นางมีรา่ งกายงดงามสว่างไสว พร้อมนุง่ ห่ม
ผ้าที่สะอาด เนื้อละเอียดงดงาม เดินยิ้มแย้ม
ออกมาจากวิมานทันที
พวกพ่อค้าเห็นเช่นนั้น ก็ปีติเบิกบาน   
ที่ได้ช่วยเหลือนางเวมานิกเปรต และสนทนา  
กับนางด้วยจิตยินดี นางเวมานิกเปรตถือโอกาส
เล่าเรือ่ งในอดีตด้วยความระทมทุกข์วา่ “วิมาน
และรูปสมบัตินี้เป็นผลบุญนิดหน่อยที่ดิฉันท�ำ  
ไว้กับพระเถระ แต่อีก ๔ เดือนจากนี้ ผลบุญก็จะ
หมดแล้ว จากนั้นดิฉันจะตกนรกหมกไหม้แสน
สาหัสเหมือนอยู่ในคุกสี่เหลี่ยมที่แบ่งเป็นห้อง ๆ
ล้อมด้วยก�ำแพงเหล็ก ครอบด้วยแผ่นเหล็กที่มี
พืน้ ลุกเป็นไฟ ซึง่ มีความร้อนแผ่ไปถึง ๑๐๐ โยชน์
ดิฉันจะต้องเสวยทุกขเวทนาในนรกอีกนาน

ดิฉันเป็นทุกข์เหลือเกิน ไม่รู้จะท�ำอย่างไรจึงจะ
พ้นจากทุกข์นี้ไปได้”
การที่นางเคยหลงท�ำผิดไปนั้น เพราะ
ไม่เชือ่ ค�ำแนะน�ำของพระเถระ ท�ำให้ตอ้ งด�ำเนิน
ชีวิตผิดพลาด ชีวิตจึงมืดมน เหมือนคนเดิน  
หลงทางในความมืด ครัน้ มาเชือ่ ตอนตายก็สาย
ไปเสียแล้ว พวกพ่อค้ารู้สึกสงสารนางมาก จึงพูด
ขึ้นว่า “แค่พวกเราท�ำบุญกับอุบาสก แล้วอุทิศ
ส่วนกุศลให้กับเธอ ยังส่งผลทันตาเห็นขนาดนี้
แต่ถา้ หากเธอได้ทำ� บุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เธอก็ไม่ต้องไปอบายอย่างแน่นอน ขอให้เธอ   
ท�ำจิตให้เลือ่ มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูเ้ ป็น   
ที่พึ่งของเราทั้งหลายเถิด”
นางเวมานิกเปรตดีใจมากที่ยังพอมอง
เห็นทางรอดจากมหานรกอยู่บ้าง นางจึงส่งใจ
นอบน้อมถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งให้
อุบาสกและพ่อค้ารับประทานอาหารทิพย์อย่าง
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สมบัติ แต่คนผู้ไร้ศีลจะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
โทษทัณฑ์แห่งการผิดศีลจะท�ำลายความเจริญ
รุ่งเรืองในชีวิต และท�ำให้ประสบแต่ความ    
ทุกข์ยาก ความตกต�ำ่ เรือ่ ยไป หากทุกคนในโลก
มีหริ โิ อตตัปปะก็จะไม่มใี ครกล้าท�ำผิด ยิง่ ถ้าได้
รู้ถึงความหายนะที่จะตามมาก็จะไม่กล้าท�ำชั่ว
แต่เพราะความไม่รหู้ รือประมาทในชีวติ เนือ่ งจาก
ตามใจกิเลสจนเคย ท�ำให้ล่วงละเมิดศีลเป็น
อาจิณ  
เพราะฉะนั้น เราต้องตั้งสติให้ดี อย่า
ท�ำลายศีลของตนเอง ต้องรู้จักอดทนอดกลั้น
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน อย่าเห็นแก่เงินทอง ลาภ
ยศ สรรเสริญ ที่ไม่จีรังยั่งยืน ถ้าเรารักษาศีล    
ศีลก็จะรักษาเรา อย่าลืมว่าความทุกข์ในโลกนี้
มีไม่นาน แต่เราจะไปเสวยสุขในปรโลกอีก
ยาวนาน คือ จะได้สมบัตใิ หญ่ ทัง้ สวรรค์สมบัติ
และนิพพานสมบัตินั่นเอง..

อิม่ หน�ำส�ำราญ แล้วก็มอบผ้าทิพย์และรัตนชาติ
หลากชนิดให้แก่พวกพ่อค้าด้วย อีกทั้งยังฝาก       
ผ้าทิพย์คู่หนึ่งให้น�ำไปถวายพระบรมศาสดา
จากนั้นก็ใช้ฤทธานุภาพของนางส่งพวกพ่อค้า
กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
เมื่อพ่อค้ากลับถึงบ้านแล้ว ก็รีบไป     
ยังวัดพระเชตวัน เพื่อถวายผ้าทิพย์คู่นั้นแด่
พระพุ ท ธองค์ พร้ อ มกั บ กราบทู ล เรื่ อ งราว
ทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากนัน้ ร่วมกันถวายมหาทาน
ถึง ๗ วัน เพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลเจาะจงถึงเวมานิกเปรตผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ ด้วยผลบุญดังกล่าว
ท�ำให้นางละจากความเป็นเปรตไปบังเกิดใน
วิมานทองของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันโชติช่วง  
ไปด้วยรัตนะต่าง ๆ และมีนางเทพอัปสรหนึง่ พัน
เป็นบริวาร
จะเห็นได้ว่า บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของ
สรรพสัตว์ คนมีศีล มีธรรม จะเป็นเจ้าของ
๐6 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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“หยุดนั่นแหละเป็นตัวส�ำเร็จ หยุดอันเดียวเท่านั้นแหละ
ทางพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายใจด�ำ”
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน
โดยส�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 : กองบรรณาธิการ

๐8 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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จากด� ำ ริ ข องพระเทพญาณมหามุ นี      
ที่ต้องการจะฟื้นฟูศีลธรรมโลกด้วยการสร้าง
เยาวชนให้เป็นผู้น�ำในการท�ำความดี จึงเกิด
โครงการฟื ้ น ฟู ศี ล ธรรมโลกขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ.
๒๕๕๐ ซึง่ มีเยาวชนระดับผูน้ ำ� ฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก
หรือเด็กดีวีสตาร์เข้าร่วมโครงการเป็นจ�ำนวน
กว่าล้านคนตลอดระยะเวลา ๗ ปี ที่ผ่านมา
และทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานวันรวมพลังเด็กดี
วีสตาร์ขนึ้ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ต้ อ นรั บ เด็ ก ดี วี ส ตาร์ โดยมี พุ ท ธศาสนิ ก ชน
หรือผูใ้ หญ่ใจดี รวมทัง้ หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน     
วัดพระธรรมกาย ร่วมกันจัดงาน
ส�ำหรับกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความสนใจจาก
เด็กดีวีสตาร์อย่างมากก็คือ นิทรรศการวีสตาร์
ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งแก่เด็กดีวีสตาร์และประชาชนทั่วไป

นิทรรศการวีสตาร์ซึ่งจัดแสดงขึ้นใน
งานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ทุกปีนั้น ถือได้ว่า
เป็นนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่
และตระการตามากที่สุดนิทรรศการหนึ่งใน
ประเทศไทย โดยจัดแสดงบนพื้นที่กว่า ๑ ล้าน
ตารางเมตร บริเวณมหารัตนวิหารคด และ        
สภาธรรมกายสากล
ส� ำ หรั บ นิ ท รรศการในปี นี้ มี ชื่ อ ว่ า
“ความลั บ ของชี วิ ต ” น� ำ เสนอเนื้ อ หาเรื่ อ ง    
ความลับของชีวิตมนุษย์ที่ว่า คนเราเกิดมา
ท�ำไม? ตายแล้วไปไหน? อะไรคือเป้าหมายชีวติ ?
หากไม่ มี พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า มา
บังเกิดขึ้น ปริศนานี้จะยังคงเป็นความลับของ
มนุษย์ตลอดไป มนุษย์จะไม่มีโอกาสทราบ    
เลยว่า คนเราเกิดมาเพื่อท�ำพระนิพพานให้แจ้ง
แสวงบุญ สร้างบารมี เบื้องหลังความสุขและ
ความทุกข์ของชีวิตมนุษย์ คือ บุญและบาป
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๐9
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นิทรรศการ
“ความลับของชีวิต”

ในปีนี้นิทรรศการแบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๓ โซน
ได้แก่ โซนบาป โซนบุญ และโซนใจหยุด

10 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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โซนบาป

ต้นเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ของ
มนุษย์ คือ กิเลส เพราะกิเลสจะไปบีบบังคับให้
มนุษย์สร้างกรรม ซึ่งก่อให้เกิดผล คือ วิบาก
หรือความทุกข์ในรูปแบบต่าง ๆ
นิทรรศการในโซนบาปนี้ จะกล่าวถึง
ความลับที่ท�ำให้เกิดทุกข์ ความหมายของ
ค�ำว่า “บาป” ผลของบาปที่เห็นได้ด้วยสายตา
และผลแห่งบาปทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปรโลก เมือ่ ผูช้ ม
นิทรรศการเข้ามาชมแล้ว จะเกิดความรู้สึก   
กลัวบาป ไม่อยากจะเกิดทุกข์ และไม่อยากจะ
ท�ำบาปชนิดใด ๆ เลย

พื้นที่บริเวณโซนบาปแบ่งการจัดแสดง    
ออกเป็น ๖ ห้อง โดยห้องที่เป็นไฮไลต์ คือห้อง   
ผลบาปทีเ่ ห็นตอนตาย จัดแสดงสือ่ แสง สี เสียง
ประกอบกับวิดีโอที่ฉายบนลูกบอลลูน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เมตร และประติมากรรม
ทัณฑ์ทรมานต่าง ๆ ในนรก ผู้ชมที่ได้ชมสื่อ   
ชุดนี้จะเข้าใจถึงวงจรของความทุกข์ว่า การ
ท�ำบาปจะต้องได้รับผล คือความทุกข์อย่าง
แน่นอน

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 11
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โซนบุญ

หิมพานต์อนั สวยงาม ท้องฟ้าสีทอง ต้นไม้สที อง
และเหล่าสรรพสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่เราเคย
ได้ยินได้ฟังกันมาจากในต�ำนาน
อีกห้องที่นับเป็นไฮไลต์ของโซนนี้ก็คือ
ห้องภพซ้อนภพ ห้องนี้ใช้เทคนิคเออาร์ หรือ          
Augmented Reality จัดแสดง เพื่อให้ผู้ชม
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการ โดยมี
กล้องจับภาพผู้ชมขึ้นบนจอภาพขนาดใหญ่ ซึ่ง
เมื่อมองเข้าไปภายในจอจะเห็นผู้ชมอยู่กับ   
เหล่าสรรพสัตว์ในป่าหิมพานต์และเทวดาชัน้ ต้น
เช่น นาค ครุฑ คนธรรพ์ ยักษ์ เป็นต้น

ใคร ๆ ก็ปรารถนาความสุข ปรารถนา
รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ แต่   
เบื้องหลังของความสุขก็คือ บุญ หากไม่มีบุญ    
ก็จะไม่ได้ครอบครองสิ่งเหล่านี้ นิทรรศการ   
โซนบุญจะให้ความรู้เกี่ยวกับบุญ เช่น บุญคือ
อะไร บุญท�ำได้อย่างไร บุญส่งผลอย่างไร     
การสร้างความสุขที่ยั่งยืนท�ำได้อย่างไร
นิ ท รรศการโซนบุ ญ จั ด การแสดง
ทั้งหมด ๘ ห้อง โดยห้องที่เป็นไฮไลต์ของ    
โซนบุญใช้เทคนิคการฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน
ลงบนจอโค้ง ๓๖๐ องศา ท�ำให้เห็นภาพของป่า
12 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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โซนใจหยุด

เนื่องจากงานนิทรรศการครั้งนี้มีชื่อว่า
“ความลั บ ของชี วิ ต ” ดั ง นั้ น เมื่ อ มาเข้ า ชม
นิทรรศการแล้ว ความลับของชีวิตก็จะไม่เป็น
ความลับอีกต่อไป จะเปิดเผยขึ้นโดยมีกุญแจ  
ไขความลับอยู่ในโซนใจหยุดแห่งนี้
โซนใจหยุดเป็นโซนทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับ
สมาธิ ความหมายของการท�ำสมาธิ ลักษณะ
ของใจที่หยุดนิ่งเป็นสมาธิ ประโยชน์และความ
ส� ำ คั ญ ของการท� ำ ใจหยุ ด จนเกิ ด เป็ น สมาธิ
นอกจากนีย้ งั ให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าชมว่า บุคคลแรก
ที่ศึกษาวิธีท�ำใจหยุดนิ่งจนประสบความส�ำเร็จ
อย่างสูงสุดคือใคร เป็นต้น

นิทรรศการโซนใจหยุดจัดแสดงทัง้ หมด
๖ ห้อง โดยห้องไฮไลต์ของโซนนี้น�ำเสนอสื่อ  
เป็นภาพยนตร์ ๓ มิติ ประกอบกับ แสง เสียง
และเทคนิคพิเศษ เพื่อจ�ำลองเหตุการณ์ให้
เสมื อ นได้ อ ยู ่ ใ นสถานที่ จ ริ ง ในวั น ตรั ส รู ้ ข อง          
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งก่อนตรัสรู้พระองค์
ทรงตั้งสัจจาธิษฐานเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ผู้ชม
จะได้พบกับฉากการต่อสู้ที่สุดแสนอลังการ      
ระหว่างพุทธานุภาพกับกองทัพของพญามาร
ด้วยเทคนิคการน�ำเสนอแบบ ๕ มิติ และจะได้
สัมผัสประสบการณ์ราวกับอยู่ในสถานการณ์
จริงเลยทีเดียว
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 13
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วันเวลาจัดแสดง
นิ ท รรศการจั ด แสดงในวั น อาทิ ต ย์     
ต้นเดือนที่ ๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น      
๒ กลุ่มผู้ชม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ สาธุชน
วันอาทิตย์ที่ ๗ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑
และวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
อา. ๗ ธ.ค. ๕๗     ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.
    (๑๖.๐๐ น. พิธีเปิด)
จ. ๘ ธ.ค. ๕๗     ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.
อ. ๙ ธ.ค. ๕๗     ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.
พ. ๑๐ ธ.ค. ๕๗     ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
พฤ. ๑๑ ธ.ค. ๕๗   ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.
อา. ๑๔ ธ.ค. ๕๗    ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.
กลุ่มที่ ๒ เด็กดีวีสตาร์
วันศุกร์ที่ ๑๒ - วันเสาร์ท่ี ๑๓ ธันวาคม        
พ.ศ. ๒๕๕๗
ศ. ๑๒ ธ.ค. ๕๗   ๑๓.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ส. ๑๓ ธ.ค. ๕๗   ๐๗.๐๐-๑๓.๐๐ น.
    และ   ๑๘.๐๐-๒๓.๐๐ น.
กรุณาศึกษาข้อมูล เวลา และวิธจี องบัตรเข้าชม
ฟรีได้ที่ http://www.dmc.tv/expo
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 15
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วันอาทิตยท่ี 7 ธ.ค. 57
วันจันทรท่ี 8 ธ.ค. 57
วันอังคารที่ 9 ธ.ค. 57
วันพุธที่ 10 ธ.ค. 57
วันพฤหัสบดีท่ี 11 ธ.ค. 57
วันศุกรท่ี 12 ธ.ค. 57

วันเสารท่ี 13 ธ.ค. 57

วันอาทิตยท่ี 14 ธ.ค. 57

มาแลว....กับระบบการจองตัว๋ Online ทุกทานสามารถจองตัว๋ Online ไดแลว โดยสามารถเขาไปทีเ่ ว็บไซต www.dmc.tv/expo
และเลือกไปที่ [จองตัว๋ ] จากนัน้ เลือกวันทีต่ อ งการจะรับชม และเลือกรอบทีส่ ะดวกไดตามตารางขางบน จากนัน้ แจงรายละเอียดของ
ผูจ องตัว๋ ตามความเปนจริง ทานจะไดรบั "หมายเลขการจอง" (Booking Number) (หมายเลขนีจ้ ะถูกสงไปที่ Email Address ของทาน)
คำแนะนำตาง ๆ จากทางหนาเว็บไซต ทานสามารถพิมพเอกสาร A4 พรอมหมายเลขการจองออกมาได
เมือ่ ถึงวันทีจ่ องตัว๋ ไว ทุกทานควรวางแผนการเดินทางใหมาถึงหนาโรงภาพยนตรกอ นเริม่ ฉายในรอบทีจ่ องไว 30 นาที และมาที่
จุดรับตัว๋ (Ticket Counter) หนาโรงภาพยนตรทเ่ี ลือกไว แลวแจงหมายเลขการจองกับเจาหนาที่ เจาหนาทีจ่ ะมอบตัว๋ เขาชมภาพยนตร
3 มิตใิ หกบั ทาน เมือ่ ทานไดรบั ตัว๋ แลว รอเขารับชมภาพยนตรในรอบทีท่ า นจองไวไดเลยยยย...
(สำหรับเด็กดีวสี ตาร คุณครูจะเปนผูจ องตัว๋ ใหและนำไปแจกเด็กดีวสี ตารกอ นเขาชม)
แตหากทุกทานไมไดจองตัว๋ Online ก็สามารถมารับตัว๋ หนางานได แตตว๋ั หนางานอาจจะเหลือรอบชมภาพยนตรในชวงทาย ๆ ของวัน
หรืออาจจะหมดกอนก็เปนได

จองตั๋ว online
www.dmc.tv/expo

กรุณาปดโทรศัพทมือถือ
ในขณะที่รับชมภาพยนตร

รับหมายเลข
booking number

เดินทางมาถึงวัดพระธรรมกาย
กอน 1 ชั่วโมง 30 นาที

รับแวน 3 มิติ
กอนเขาโรงภาพยนตร

เขารอหนาโรงภาพยนตร
10 นาที กอนเริ่มฉาย

การจองตั๋วเพื่อชมภาพยนตรในวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2557 จำเปนตอง
กรอกรหัสโรงเรียนและชื่อโรงเรียน ในระบบการจองตั๋ว Online ดวย
l ตองแจง "หมายเลขการจอง" เพื่อรับตั๋วชมภาพยนตรกอนเริ่มฉายในรอบที่จอง
30 นาที หากมารับบัตรชากวานั้น เจาหนาที่จะถือวาสละสิทธิ์การจอง และจะ
ขอมอบตั๋วที่ไดจองไวใหกับผูที่มารอเขาชมภาพยนตรหนางานตอไป
l หากรับตั๋วไปแลว ควรเขานั่งรอหนาโรงภาพยนตรในรอบที่ไดตั๋วกอนภาพยนตรเริ่ม
ฉาย 10 นาที หากเขานั่งรอหนาโรงชากวา 10 นาที เจาหนาที่จะถือวาตั๋วที่ไดรับนั้น
เปนโมฆะ จะขอสงวนที่นั่งใหกับผูที่มารอเขาชมภาพยนตรทานอื่นตอไป
l

คุณครูแจกตั๋วใหกับเด็กดี V-Star

1 รอบมีความยาว 30 นาที
l ตั๋วชมนิทรรรศการสามารถรับไดที่หนาทางเขานิทรรศการ
l ตั๋วชมนิทรรศการและตั๋วชมภาพยนตรเปนคนละใบกัน
หมายเหตุ:
หากจองชมภาพยนตรในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร (13 ธ.ค. 57)
ควรมาถึงวัดพระธรรมกายกอนอยางนอย 1 ชั่วโมงครึ่ง กอน
ภาพยนตรเริ่มฉายในรอบที่จองไว เพราะวันนี้อาจมีจราจรติดขัด
หรือเหตุอื่น ๆ ที่ทำใหการเดินทางลาชา
l

www.kalyanamitra.org
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แจงหมายเลข booking number
ที่จุดรับตั๋ว หนาโรงภาพยนตร

“โจทย์ชีวิตเป็นสิ่งส�ำคัญ
เพราะการตั้งโจทย์น�ำไปสู่การแสวงหา
และการแสวงหาน�ำไปสู่การค้นพบ”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.kalyanamitra.org
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“บุญไม่มีกิเลส
บุคคลที่ควรบูคนมี
ชา กคืิเอลสบุคเวลาเดื
คลที่มีคอุณดร้ความดี
วรค่กถึาแก่
อน ต้อคงนึ
งบุกญารระลึกนึกถึง
และยึดถือเป็นแบบอย่
ก่ ผ้ใชู้มีศเงิีลนเป็สมาธิ
หาบุางในการปฏิ
ญได้ ใช้ให้บเัตป็ิตนามหาเงิได้นแได้
น” ปัญญา สูงกว่าเรา
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
บสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดสนัพระธรรมกาย
สนับสนุนการพิมพ์

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

www.kalyanamitra.org
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“ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิด
แต่เกิดจากการเห็นแจ้ง แล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอด
และน�ำมาบันทึกถ่ายทอดกันมา
ให้มวลมนุษยชาติดำ� เนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

www.kalyanamitra.org
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ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

น้อมรำ�ลึกถึงหลวงปู่

พระผู้ปราบมาร

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงปู่วัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ
ถือเป็นพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ที่ทุ่มเทอุทิศแม้ชีวิตในการปฏิบัติเพื่อให้ทั้งรู้และทั้งเห็นธรรม
จนได้รับยกย่องว่าเป็น “ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” และบัดนี้ เมื่อวันเวลาเวียนมาถึงวันที่
๑๐ ตุลาคม ผู้รักการปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงต่างมารวมตัวกัน เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วย
กายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่ เมื่อ ๑๓๐ ปี มาแล้ว ณ อ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

20 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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ซึ่งการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้น ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์อันส�ำคัญแห่งความเจริญ
รุง่ เรืองของพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย นับตัง้ แต่การค้นพบวิธปี ฏิบตั ธิ รรมทีต่ รงต่อพระพุทธธรรม
ค�ำสอน อันสามารถน�ำพาชีวิตผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้ได้พบและสัมผัสกับเนื้อแท้แห่งธรรม
จนสามารถพิสูจน์ความจริงแท้แห่งพระพุทธธรรมได้
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 21
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รวมใจรำ�ลึกถึงหลวงปู่

พระผู้ปราบมาร
เนือ่ งจากวันนีเ้ ป็นวันพิเศษเนือ่ งด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่
เช้าตรู่ของวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เหล่าศิษยานุศิษย์
และกัลยาณมิตรทัง้ หลายทัง้ ภายในและต่างประเทศ ต่างเดินทาง
มาพร้อมเพรียงกัน ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
เพื่อประกอบพิธีส�ำคัญอันเป็นการพร้อมกายรวมใจร�ำลึกถึง   
พระเดชพระคุณหลวงปู่ ด้วยการบ�ำเพ็ญกุศล ทั้งด้วยการ       
ท�ำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา โดยเริ่มด้วยพิธีตักบาตรแด่
คณะสงฆ์นับพันรูปซึ่งเพิ่งออกพรรษามาได้ไม่กี่วัน

22 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 23
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หลังจากเสร็จพิธีตักบาตรเรียบร้อยแล้ว   
ในเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. เป็นการปฏิบตั ธิ รรม
พร้อมทัง้ ประกอบพิธบี ชู าข้าวพระอันเป็นกิจกรรม
ที่ ด� ำ เนิ น มาทุ ก ต้ น เดื อ นเป็ น เวลาหลายสิ บ ปี        
จากนัน้ เป็นการประกอบพิธกี ล่าวค�ำถวายอาคาร
พระผูป้ ราบมาร และพิธกี ล่าวค�ำถวายภัตตาหาร
เป็นสังฆทาน โดยมีพระครูปลัดสุวฒั นธีรคุณ เป็น
ประธานสงฆ์ และในภาคบ่าย หลังจากกิจกรรม
งานบุญหลายอย่างด�ำเนินมาจนถึงเวลาประมาณ
๑๓.๓๐ น. ก็เ ป็ น เวลาของการสั ม มนาพิ เ ศษ     
โดยพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิน�ำเสนอกิจกรรม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้ด�ำเนินมาตาม  
นโยบายของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ   
ธัมมชโย) ทีจ่ ะร่วมกับผูม้ บี ญุ ทัง้ หลายกอบกูฟ้ น้ื ฟู
พระพุทธศาสนา อันเป็นการสืบสานมโนปณิธาน
ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ทัง้ ด้วยการบรรพชา
อุ ป สมบทและอบรมกุ ล บุ ต ร ตลอดจนการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่รองรับพระภิกษุสงฆ์ท    ี่
วัดพระธรรมกาย ซึ่งนับวันจะมีจ�ำนวนมากขึ้น  
ให้พอเพียง
หลั ง จากนั้ น พระเทพญาณมหามุ นี          
(หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งออกจากการปลีกวิเวก   
ในฤดูเข้าพรรษาแล้ว เมตตามาน�ำนั่งสมาธิ      
ในบรรยากาศอันสงบและศักดิส์ ทิ ธิ์ จากนัน้ เหล่า
ศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรทั้งหลายพร้อมใจกัน
ถวายจตุปจั จัยบูชาธรรม และรับฟังโอวาทพร้อม
ทั้งรับพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พิ ธี ก รรมที่ ส ภาธรรมกายสากลในวั น นี     ้
จบลงด้วยพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ดาวรวยแก่สาธุชน
เพือ่ น�ำไปปลูกส�ำหรับเก็บดอกน�ำไปโปรยต้อนรับ
คณะพระธุดงค์ธรรมชัย

24 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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สืบสานปณิธาน สร้างอาคาร

พระผู้ปราบมาร
เป็นกตัญญูบูชา

แม้พระเดชพระคุณหลวงปูม่ รณภาพไปนานหลาย
ปี แต่บุญบารมีและสิ่งที่ท่านฝากเอาไว้เป็นมรดกธรรม
อันล�ำ้ ค่า ยังคงประทับอยูใ่ นดวงใจของพวกเราทัง้ หลาย
แบบอย่างในการสร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านจะ
เป็นแรงบันดาลใจแก่ทกุ คนในการท�ำความดี ซึง่ ปัจจุบนั
มีกุลบุตรผู้มีศรัทธาได้ออกบวชและปฏิบัติตามแบบ
อย่างท่านเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนีท้ วี่ ดั พระธรรมกาย
ยังมีการสร้าง “อาคารพระผู้ปราบมาร” เพื่อรองรับ  
พระภิกษุสงฆ์ทจี่ ะมาพ�ำนัก และมุง่ ปฏิบตั เิ พือ่ ด�ำเนินตาม
ปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่จะปราบมาร
ปหานกิเลส และจักร่วมกันแผ่ขยายสันติสุขจากการ   
เข้าถึงพระธรรมกายและพระพุทธธรรมค�ำสอนไปสู   ่
มวลมนุษยชาติต่อไป..
26 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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“การเข้าถึงพระนิพพานหรือท�ำพระนิพพานให้แจ้ง
คือ แก่นสาระของชีวิต นอกนั้นไม่ใช่”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

www.kalyanamitra.org
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บุญพิเศษ
เรื่อง : แป้นแก้ว

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๓๐ ปี
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
บวชเป็นเนื้อนาบุญ

บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร

28 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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การบูชาบุคคลทีค่ วรบูชาย่อมได้บญ
ุ มาก ยิง่ ถ้าผูท้ ำ� การบูชามุง่ ท�ำความบริสทุ ธิใ์ ห้บงั เกิดขึน้
ทั้งกายและใจก่อนน้อมแสดงกตัญญูบูชาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศด้วย
ความตั้งใจ และบูชาด้วยความศรัทธาเลื่อมใส ผลบุญที่ได้รับย่อมมหาศาล ดังเช่นความตั้งใจของ
กุลบุตรจ�ำนวน ๙๗ ท่าน ทีป่ รารภเหตุในการอุปสมบทหมูบ่ ชู าธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เนื่องในวาระครบ ๑๓๐ ปี แห่งการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายมนุษย์
ของท่าน ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 29
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ตัดกังวลในพิธีตัดปอยผม
ความตัง้ ใจอันเด็ดเดีย่ วทีจ่ ะสละความสุขสบายทางโลกออกบวชฝึกฝนอบรมตนเองท�ำหน้าที่
เนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ บังเกิดขึ้นท่ามกลาง
ความปลาบปลื้มปีติยินดีของคุณพ่อ คุณแม่ คณะญาติ และกัลยาณมิตร ที่เดินทางไปร่วมพิธี
ตัดปอยผมธรรมทายาท ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม
วัดพระธรรมกาย
ในพิธีตัดปอยผมกุลบุตรทั้งหลายได้ตัดพันธะผูกพันเตรียมก้าวเข้าสู่เพศภาวะนักบวชอย่าง
ปลอดกังวลและแสดงถึงความพร้อมในการฝึกฝนอบรมตนเอง
ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในพิธีเวียนประทักษิณ
พิธีวันทาสีมา และพิธีวันทาพระประธาน
ในวันส�ำคัญของชีวิตลูกผู้ชาย นาคธรรมทายาททั้งหลายได้เข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
ที่จัดขึ้น ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ในวันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ามกลางความ
ปลาบปลื้มปีติยินดีของผู้ปกครองและสาธุชนจ�ำนวนมากที่ไปร่วมอนุโมทนาบุญตั้งแต่เช้าตรู่
เริ่มต้นด้วยพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถวัดพระธรรมกาย เพื่อให้เหล่านาคธรรมทายาทได้
ตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก่อนร่วมประกอบพิธีวันทาสีมาและพิธีวันทาพระประธาน
ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพต่อพื้นที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแสดงความเคารพ
ต่อพระประธานที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถ
ซาบซึ้งใจในพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท
ความเป็นระบบระเบียบในทุกพิธกี รรมน้อมน�ำความปลืม้ ปีตใิ ห้ผลิบานในดวงใจผูไ้ ปร่วมงาน
โดยเฉพาะในพิธขี อขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีส่ ำ� คัญอีกหนึง่ ช่วงเวลา
ที่เหล่านาคธรรมทายาทได้กล่าวค�ำขอขมาต่อบุพการีผู้มีพระคุณ ต่อคณะญาติมิตร และสาธุชน
ยังความซาบซึง้ ให้บงั เกิดขึน้ ด้วยถ้อยค�ำทีก่ ลัน่ จากใจของลูกผูช้ ายทีก่ ำ� ลังจะก้าวเข้าสูร่ ม่ กาสาวพัสตร์
ก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในพิธีบรรพชา
ในพิธบี รรพชาอุปสมบทหมู่ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาส
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เมตตาไปเป็นพระอุปัชฌาย์ประกอบพิธีและให้โอวาทแก่เหล่า
ธรรมทายาท ในโอกาสนี้ท่านย�้ำให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบวชบูชาธรรมครั้งนี้ ว่าเป็น
การบวชที่ทุกคนได้บุญมหาศาลประมาณไม่ได้ เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นผู้ค้นพบวิชชา
ธรรมกายที่ขยายไปทั่วประเทศและทั่วโลก ท�ำให้ผู้คนจ�ำนวนมากที่ปฏิบัติตามค�ำสอนของท่าน
ได้รับความสุขจากภายใน
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ภายหลังพิธีบรรพชาและพิธีคล้องอังสะ นาคธรรมทายาทร่วมประกอบพิธีขอสรณคมน์และ
ศีล และพิธีขอนิสสัย เพื่อยกฐานะอันประเสริฐจากผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
พระรัตนตรัย เป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา
จากนั้น สามเณรธรรมทายาทประกอบพิธีรับบาตรจากผู้ปกครอง ณ หอฉันคุณยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ก่อนเข้าพิธีอุปสมบท ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายในภาคบ่าย
บวชเป็นพระแท้ เนื้อนาบุญที่โลกรอคอย
ทุกช่วงเวลาในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เหล่าธรรมทายาทล้วนกลั่นจิตกลั่นใจหมั่นท�ำ
ความบริสทุ ธิใ์ ห้บงั เกิดขึน้ ด้วยการตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผูป้ ราบมาร มุง่ หวัง
ให้การบวชครั้งนี้เป็นการบูชาธรรมท่านอย่างแท้จริง
หลังจากบวชแล้ว พระธรรมทายาทเข้ารับการอบรมที่หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย
เพื่อฝึกฝนอบรมตนให้เป็นพระแท้ เป็นเนื้อนาบุญที่โลกต้องการ ให้การบวชครั้งนี้เป็นไปเพื่อการ
ก�ำจัดกิเลสอันเป็นต้นเหตุที่ท�ำให้เกิดนิสัยไม่ดีให้หมดสิ้นไป
ระหว่างการอบรมพระธรรมทายาทได้ไปเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมในพิธีตักบาตร
ฉลองพระใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
และช่วงท้ายโครงการฯ ออกเดินธุดงค์ธรรมชัยไปพัฒนาวัดร้างให้กลับมาเป็นวัดรุง่
บูชาบุคคลที่ควรบูชาได้บุญมหาศาล
การปฏิ บั ติ บู ช าด้ ว ยการอุ ป สมบทหมู ่ ใ นพระพุ ท ธศาสนา แสดงกตั ญ ญู ก ตเวทิ ต าต่ อ
ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเหนือเศียรเกล้า คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร นับว่าเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมารนั้นยากยิ่งกว่าสิ่งใด เมื่อท่าน
ลงมาเกิดแล้ว ท่านได้สละชีวิตจนค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายและมีจิตเป็นกุศล
ไม่คดิ ปิดบัง กลับมุง่ เทศน์สอนให้มหาชนเข้าถึงพระธรรมกายภายในอย่างเปิดเผย
เป็นพยานยืนยันการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และยืนยันค�ำสอนของพระพุทธองค์ว่ามีจริงและดีจริง การที่
กุ ล บุ ต รทั้ ง หลายตั้ ง ใจอุ ป สมบทหมู ่ บู ช าธรรม ๑๓๐ ปี
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร รวมถึงการ
ที่บุพการี คณะญาติมิตร และสาธุชน คอยให้การส่งเสริม
สนับสนุน อนุโมทนาบุญ ด้ว ยจิตที่เลื่อมใสจึ งเป็ นทางมาแห่ งบุ ญ
อันมหาศาลที่ไม่อาจประมาณได้ เพราะท�ำถูกเนื้อนาบุญอันเลิศ ถูก
พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
ที่ส�ำคัญยังเป็นการร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเป็นการ
สืบทอดวิชชาธรรมกายให้คงอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานอีกด้วย..
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ททมาโน ปิโย โหติ 		
มนาปทายี ลภเต มนาปํ
เสฏนฺทโท เสฏฺมุเปติ านํ
อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
ททโต ปุญฺ ปวฑฺฒติ

ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก
เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น

ยาน�ำ้ แก้ไอมะแว้ง ตราไอยรา

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

“มรรค ผล นิพพาน เป็นอกาลิโก ไม่จำ�กัดกาลสมัย และไม่ผูกขาดกับใคร
ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการบรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้
เพราะมรรค ผล นิพพาน มีอยู่แล้วในกลางกายของมนุษย์ทุกคน”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : จันทร์ ซีโร่

บรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด :
ประเทศชาติก้าวไกล
คนรุ่นใหม่ใฝ่ธรรมะ
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โครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัด ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) จัดขึ้นเป็นปีที่ ๖ แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ยุวชนรอบวัด
พระธรรมกายและในเขตจังหวัดปทุมธานีได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อ
พระรัตนตรัย และได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยการฝึกฝนอบรมตนเอง
ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีความกตัญญูกตเวที และเป็นสัมมาทิฐิบุคคล
รวมทั้งยังได้ฝึกสมาธิเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญา ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธวิธี
และที่ส�ำคัญในอนาคตจะได้ขยายผลจากยุวชนเหล่านี้ไปสู่ครอบครัวและชุมชน อันจะน�ำมาซึ่ง
ความสงบร่มเย็นทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป
การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมระยะเวลา ๒๑ วัน
สร้างยุวชนใฝ่ศีลธรรม สร้างผู้นำ� ให้ชาติไทยเจริญ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย
จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมแก่เยาวชน ๖๕ คน ที่เข้าร่วมโครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัด
โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อรรณพ เปมสีโล หัวหน้าโครงการอบรม เป็นประธานสงฆ์
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พิธีเริ่มขึ้นโดยท่านประธานสงฆ์ให้โอวาทแก่ธรรมทายาทและตัดปอยผมเพื่อเป็นสิริมงคล
จากนัน้ ผูป้ กครองร่วมกันตัดปอยผมให้บตุ รหลานของตนเอง ซึง่ หลายท่านปลาบปลืม้ และซาบซึง้ ใจ
จนยากจะกลั้นน�ำ้ ตาแห่งความปีติไว้ได้
เมื่อคณะผู้ปกครองตัดปอยผมเสร็จแล้ว จึงเป็นเวลาที่คณะสงฆ์ปลงผมให้แก่ธรรมทายาท
ยุวชนวัยใสใฝ่คุณธรรม
ส�ำหรับพิธีบรรพชานั้น จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น.
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
วัดสร้างคนดี...คนดีสร้างชาติ
ขออนุโมทนาสาธุการเหล่ายุวชนวัยใสทีฝ่ กั ใฝ่ธรรมะ และขอชืน่ ชมผูป้ กครอง ตลอดจนเจ้าภาพ
ผูใ้ จบุญทีส่ นับสนุนกิจกรรมในโครงการนีใ้ ห้ดำ� เนินไปอย่างสะดวกราบรืน่ ตลอดเวลา ๖ ปีทผี่ า่ นมา
อีกทั้งคณะพระอาจารย์ที่เมตตาอบรมสั่งสอน มุ่งปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดขึ้นแก่เหล่ายุวชนที่จะเป็น
ก�ำลังส�ำคัญของสังคม และจะเป็นผู้สร้างประเทศชาติให้รุ่งเรืองสืบไปในอนาคต..
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๓๙
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สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป
เรื่อง : พ.สนิทวงศ์

สัมมนาพระอาจารย์-คุณครู
สู่บวชสามเณร ๑ ล้านรูป
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เนือ่ งจากด�ำริของ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ทีจ่ ดั “โครงการบรรพชาสามเณร
ทั่วไทย ๑ ล้านรูป” ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชายของเราได้มาศึกษา      
เรียนรู้พระพุทธศาสนา จึงเป็นโอกาสที่พระลูกชาย ตลอดจนลูก ๆ เหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก       
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกรูปทุกคนจะได้บุญใหญ่ในครั้งนี   
้

๗๒ ปี หลวงพ่อ ลูก ๆ รวมใจไปสู่จุดหมาย
“โครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ๑ ล้านรูป” เป็นโครงการที่ใคร ๆ ได้ข่าว ต่างก็ดีใจ
อยากมีส่วนร่วม เพราะได้บุญใหญ่ ดังที่คุณครูอาจารย์ทั้งหลายที่มาสัมมนาต่างเห็นตรงกันว่า        
ประโยชน์ที่เกิดกับนักเรียนนั้นมีมาก เช่นเดียวกับครูผู้เชิญชวนนักเรียนก็ได้บุญใหญ่ ชนิดที่        
พลาดไม่ได้ และส�ำหรับพระลูกชายทุกรูป ตลอดจนลูก ๆ หลวงพ่อ ยิง่ ดีใจอย่างทีส่ ดุ ด้วยว่าทัง้ ได้
ฟื้นฟูศีลธรรมและพระพุทธศาสนา แล้วยังได้สร้างบุญใหญ่ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ      
เนื่องในวาระอายุครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี อีกด้วย

อุปสรรคคือทางผ่าน เป้าหมายคือความส�ำเร็จ
ที่ผ่านมาเมื่อรับนโยบายมาแล้ว ทางคณะกรรมการฯ จึงได้จัดสัมมนาพระประธานจังหวัด      
พระหัวหน้าศูนย์บวช และพระพี่เลี้ยง จ�ำนวน ๓ รุ่น ซึ่งประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับ        
การตอบรับเต็มทีจ่ ากพระประธานจังหวัดและพระหัวหน้าศูนย์บวช ข่าวบุญนีไ้ ด้แพร่กระจายขยาย
ความคึกคักไปอย่างกว้างขวางสู่กัลยาณมิตรทั่วโลก ท�ำให้เกิดกระแสโครงการบรรพชาสามเณร
ล้านรูปขึ้นในหมู่คณะนักสร้างบารมีอย่างมากมาย ซึ่งแน่นอนว่าการท�ำงานต้องมีจุดเริ่มต้นและ
เส้นทางที่ต้องก้าวเดินไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่ผ่านมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้น อุปสรรคคือทางผ่าน
เป้าหมายคือความส�ำเร็จ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเปรียบเสมือนธงชัย
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ที่ ทีม ทุน ธรรมะ : หัวใจความสำ�เร็จ
ระหว่างการสัมมนาทั้ง ๓ รุ่น คณะกรรมการฯ ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ซึ่งจะน�ำไปสู่เป้าหมายความส�ำเร็จ ด้วยการเปิดรับฟังแนวทางที่ดีของแต่ละรูป และได้ข้อสรุปจาก
การเสนอแนะว่า ปัจจัยหลัก คือ ที่ ทีม ทุน และธรรมะ
ที่ คือ การคัดสรรจ�ำนวนศูนย์บวชที่เพียงพอ เพื่อให้งานภาพรวมบรรลุเป้าหมาย
ทีม คือ การคัดสรรหัวหน้าศูนย์บวชที่เพียงพอ เพื่อรองรับสามเณรจ�ำนวนมาก
ทุน คือ ปัจจัยส�ำคัญที่อ�ำนวยความสะดวกตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งด�ำเนินไปสู่ความส�ำเร็จ
ตลอดโครงการอบรม  
ธรรมะ คือ แก่นส�ำคัญของโครงการ ที่จะต้องมีการถ่ายทอดความรู้จากการตรัสรู้ธรรม     
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ใจเยาวชนทั้งหลาย

โอวาทจากหลวงพ่อ คือ กำ�ลังใจที่สำ�คัญ
การระดมความคิดเห็นและการท�ำงานของคณะพระอาจารย์และคณะครูอยู่ในสายตาของ
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มาโดยตลอด ท่านจึงให้โอวาทเป็นเป้าหมายและ
ก�ำลังใจอย่างต่อเนื่องว่า
... “แม้ข้างหน้าจะมีกองเพลิงที่ลุกโชน เร่าร้อนขนาดเต็มภพ เราก็จะฝ่าข้ามไป ด้วยหัวใจ
ของนักรบบรมโพธิสัตว์ บ่ยั่นตาย! ลุยจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายให้ทุกคนเข้าถึงธรรม พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายขยายไปทั่วโลก ผังส�ำเร็จมีอยู่แล้ว เหลืออย่างเดียวไปท�ำให้ส�ำเร็จ ฝาก
ถึงลูก ๆ ทุกคนว่า หลวงพ่ออายุเยอะแล้ว อย่าให้สาธุช้า! อยากให้สาธุเร็ว ๆ ให้ลูก ๆ คิดเร็ว ๆ
และตามให้ทันเร็ว ๆ”
... “อีกไม่กี่วันก็จะ ๒ ปีแล้ว เดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็คืน เดี๋ยวก็ถึงวันบวชสามเณรล้านรูปแล้ว
เป็นบารมีก้อนใหญ่เลย แจกจ่ายบารมีกันไป รับภารกิจนี้ ผู้ที่จะมาบวชมุ่งมาเกิดในโลกนี้ ทั้ง ๆ
ทีม่ แี สนโกฏิจกั รวาล แต่มงุ่ มาเกิดในประเทศไทยอย่างเดียว เขารอคอยตัง้ แต่อยูบ่ นสวรรค์ ทนไม่ไหว
ต้องลงมาเกิดเพื่อโครงการนี้ เราอยู่ในยุคฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เฟื่องฟู เหมือนย้อนยุค         
พุทธกาล ตอนนี้พระศาสนาก�ำลังเรียวลง เราจะช่วยกันยกให้สูงส่ง เราต้องมาช่วยกัน ภารกิจนี้
เป็นบารมีของเรา ... โครงการนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรก เราควรจะเป็นบุคคลรุ่นแรก นึกเมื่อไรจะได้ปลื้ม
ตลอดชาติ แม้เกิดชาติต่อไป ระลึกชาติได้ก็ปลื้ม เมื่อเห็นภาพการสร้างบารมีย้อนหลังจะได้ปลื้ม
ว่า เราเป็นหนึ่งในนักรบบรมโพธิสัตว์ เพราะโครงการนี้ส�ำคัญ ที่จะน�ำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้
บริสุทธิ์ หลุดพ้นจากสิ่งที่พญามารครอบง�ำอยู่ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องลึกซึ้ง ให้รีบลุยกันให้
เต็มที่”
42 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

www.kalyanamitra.org
42

“ทุนพระเทพญาณมหามุนี” เพื่องานบวชสามเณร
นอกจากโอวาทที่ทรงคุณค่าแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทราบดีว่า การด�ำเนิน       
โครงการอบรมในส่วนต่าง ๆ มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้น ซึ่งท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเมตตามอบทุน   
ด�ำเนินการในเบื้องต้น เพื่อให้โครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปบรรลุเป้าหมาย โดยมีพิธีมอบ       
“ทุนพระเทพญาณมหามุนี” แด่พระประธานจังหวัดทุกรูป ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่ผ่านมา ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ซึ่งสร้างความปลื้มปีติและเป็น       
ขวัญก�ำลังใจของทีมงานทุกรูปทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

สัมมนาครูล้นทะลักทุกรุ่น
นอกจากสัมมนาพระประธานจังหวัดและพระอาจารย์ที่รับบุญแล้ว ทางโครงการฯ ได้จัด
สัมมนาคุณครูในชุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้ และไปท�ำหน้าที่ชวนบวช
ทั้ง คุณครูอาสา, คุณครูผู้นำ� บุญ, คุณครูวีสตาร์, คุณครูทางก้าวหน้า โดยจัดทั้งหมด ๑๑ รุ่น ซึ่ง
บรรยากาศการสัมมนาคึกคักมาก ยอดครูเข้าร่วมล้นทะลักทุกรุ่น และต่างแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ความส�ำเร็จกันอย่างสนุกสนานบุญบันเทิง ท�ำให้กระแสการฟื้นฟูศีลธรรมโลกส่งความคึกคักและ
เป็นทีจ่ บั ตามองไปถึงพระอาจารย์และเหล่ากัลยาณมิตรทีไ่ ด้รบั ฟังบรรยากาศการสัมมนาโดยตลอด
ล่าสุดคณะครูจากทั่วประเทศได้เข้าสัมมนา “ยอดครูสู่สามเณรทั่วไทยล้านรูป” ระหว่าง
วันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม และวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละรุ่นมีคุณครูเข้าร่วมสัมมนา
กว่า ๑,๐๐๐ ท่าน/รุ่น เรียกได้ว่า ยิ่งสัมมนายิ่งได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว นับเป็น       
นิมิตหมายที่ดีว่า ความร่วมมือสู่สามเณรทั่วไทยล้านรูปเป็นกุญแจสู่ความส�ำเร็จของการฟื้นฟู      
ศีลธรรมโลก และชักน�ำให้ยอดบวชสามเณรล้านทะลักล้นทั่วผืนแผ่นดินไทยอย่างแน่นอน
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ประธานจังหวัดจับมือครูวีสตาร์ทั่วประเทศ
ในวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ทีผ่ า่ นมา ผูบ้ ริหาร คณะครู และนักเรียนแกนน�ำในโครงการเด็กดี
V-Star จากทั่วประเทศได้ไปประชุมกันที่วัดพระธรรมกายกว่า ๖,๐๐๐ ท่าน เพื่อรับฟังการชี้แจง
รายละเอียดในการเดินทางไปวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผูน้ ำ� ฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก ๑ ล้านคน ครัง้ ที่ ๙
ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม และช่วงท้ายการประชุม พระประธานจังหวัดมีโอกาส
ประชุมกลุ่มร่วมกับคุณครูแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคุณครูเหล่านี้ได้พานักเรียนชายเข้าร่วม
โครงการเด็กดี V-Star และนักเรียนเหล่านี้ก็ฝึกตัวมาในระดับหนึ่งแล้ว จึงมีโอกาสและมีสิทธิ์ได้
บวชสามเณรปีนมี้ ากกว่ากลุม่ นักเรียนอืน่ ๆ ซึง่ การพบปะพูดคุยของพระประธานจังหวัดกับคุณครู
แต่ละจังหวัด ท�ำให้เกิดการประสานงานต่อยอดเรือ่ งบวชสามเณร ๑ ล้านรูป อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

เยาวชนคืออนาคตของชาติ สามเณรคืออายุของพระพุทธศาสนา
เมื่อลูก ๆ หลวงพ่อ คุณครูทั่วประเทศ และพุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดิน ร่วมแรงร่วมใจกัน
พร้อมเพรียงพร้อมใจกันเช่นนี้ “โครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ๑ ล้านรูป” ก็ย่อมส�ำเร็จ          
เป็นอัศจรรย์ ดังนั้นขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านมามีส่วนร่วมแห่งความส�ำเร็จและความรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนา ทั้งในด้านก�ำลังทรัพย์ ด้านก�ำลังกายก็ไปตามคนบวช ด้านก�ำลังสติปัญญา                  
ก็มาร่วมกันท�ำงาน เพื่อเป็นบุญใหญ่ให้แก่ตัวท่านเองและแก่เยาวชนของเรา เป็นประโยชน์แก่
ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ดังค�ำขวัญที่ว่า “เยาวชนคืออนาคตของชาติ สามเณรคืออายุ
ของพระพุทธศาสนา”..
44 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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“คนที่ไม่มีศีล ไม่มีสัตย์ อย่าได้พบเลย
ที่สุดในโลกเรานี้ก็มีแต่บุญและบาป มีแต่ธาตุกับธรรมเท่านั้น ไม่มีอย่างอื่นเลย
มนุษย์เป็นเพียงหุ่นที่ถูกเชิดด้วยบุญและบาป”
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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“พวกที่ขี้เกียจ พวกนี้ไม่มีปัญญาคิด
ตื่นขึ้นมาต้องคิดสิว่า เดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็คืน เดี๋ยวก็ปี
เวลาผ่านไปไม่รอ อยากทำ�ความดีอะไรให้รีบทำ� ให้ทำ�แต่ความดี
ทำ�บุญก็โกยบุญ เอาบุญไป ทำ�บาปก็แบกบาปไป”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำ เนิดวัดพระธรรมกาย

THAIPLASTWOOD CO.,LTD. เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่าย PVC ตราภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย

ได้รับมาตรฐาน มอก. “ไม่ต้องห่วงน�้ำท่วม ไม่ต้องห่วงว่าปลวกจะกิน หรือไม้จะบวม ภายในบ้าน
เย็นสบาย..ไม่ร้อนอบอ้าว เพราะแผ่น PVC ตราภูเขามีคุณสมบัติเหนือกว่าไม้ธรรมชาติ ติดตั้งง่าย
สร้างบ้านได้ทั้งหลังด้วยหลังคา INTERLOCK, พื้น, ผนัง, ฝ้า, ระแนง และเฟอร์นิเจอร์ตามสั่ง”
ที่อยู่ ๕๐๐/๒ KM RIVERSIDE พระราม ๓ กทม. ๑๐๑๒๐ โทร. ๐๘๙-๐๐๔-๗๗๖๖, ๐๒-๒๙๑-๙๕๙๕
WWW.THAIPLASTWOOD.COM
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“วิชชาธรรมกาย
เป็นสุดยอดแห่งวิชชา และเป็นวิชชาที่แท้จริง
ที่จะทำ�ให้เราพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร”
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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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

รักษ์ศาสน์ วาดศิลป์ แผ่นดินสยาม

บรรพชนชาวสยามน้อมรับเอาพระพุทธศาสนามานับถือและรักษาไว้ ไม่วา่ จะเปลีย่ นผ่าน
มากีย่ คุ สมัย ผ่านมากีแ่ ผ่นดิน อาณาประชาราษฎร์ลว้ นอยูร่ ว่ มกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้
พระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์ ผูท้ รงเป็น “ธรรมราชา” องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก
ปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามหลักพระธรรมค�ำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กรกฎาคม
กายน๒๕๕๗
๒๕๕๗
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แม้พระมหากษัตริยจ์ ะได้รบั การยกย่องประดุจสมมุตเิ ทพ แต่
พระองค์ทรงเคารพบูชาพระรัตนตรัยเหนือสิ่งใด ดังจะเห็นได้จาก
จารึกวัดป่ามะม่วง จารึกด้วยอักษรขอมสุโขทัย ภาษาเขมร เมื่อ    
พ.ศ. ๑๙๐๔ ด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๔๔-๔๗ ว่า

“

พระบาทกัมรเดงอัญศรีสุริยพงศ์รามมหาธรรมราชาธิราช
เสด็จยืนขึ้นยกอัญชลีนมัสการพระพุทธรูปทอง

”

และพระไตรปิฎกที่เก็บไว้บนพระราชมณเฑียร

จารึกวัดป่ามะม่วง บนหินแปร กว้าง ๓๐ ซม.
สูง ๒๐๐ ซม. หนา ๒๙ ซม.

จารึกดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คัมภีรพ์ ระไตรปิฎกถูกจารขึน้ ในแผ่นดินสยามตัง้ แต่หลายร้อยปีมาแล้ว
เป็นอย่างน้อย และได้รับการดูแลรักษาอย่างดีภายในพระราชมณเฑียร ซึ่งแม้แต่กษัตริย์ก็ทรงให้
ความเคารพพระธรรมค�ำสอนนั้น
แม้เราจะทราบว่ามีการจารคัมภีร์พระไตรปิฎก และการสร้างอาคารเพื่อเก็บรักษาพระไตรปิฎก
ในแผ่นดินสยามมานานแล้ว แต่ยังไม่มีหลักฐานใดระบุชี้ชัดว่าชาวสยามเริ่มรู้จักใช้ตู้พระธรรมตั้งแต่
เมื่อใด เราสามารถสันนิษฐานได้เพียงว่า เมื่อมีการสร้างหอไตรขึ้น ก็น่าจะมีการสร้างสิ่งที่บรรจุคัมภีร์
พระไตรปิฎกใบลานอย่างเหมาะสม และมีการตกแต่งที่ประณีตงดงาม ให้สมกับความศักดิ์สิทธิ์         
ของพระคัมภีร์อันเป็นตัวแทนของพระบรมศาสดา
   เชื่อกันว่าตู้พระไตรปิฎก หรือตู้พระธรรม   
หรือเป็นทีร่ จู้ กั กันอีกชือ่ หนึง่ ว่าตูล้ ายรดน�ำ ้ แต่เดิม
เป็นหีบที่ใช้เก็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของคหบดี
หรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ตกแต่งด้วยลายรดน�้ำ    
เมื่อเจ้าของหีบเสียชีวิตไป ลูกหลานจึงน�ำมา      
ถวายวัดให้เป็นบุญกุศล พระภิกษุจึงน�ำมาใช้  
เพื่อเก็บรักษาคัมภีร์

หีบพระธรรมลายรดน�ำ 
้ ศิลปะอยุธยา
พุทธศตวรรษที่ ๒๓ ไม้ลงรักปิดทอง   

พฤศจิ
กายน ๒๕๕๗
๒๕๕๗ อยู
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ตู้ที่ท�ำขึ้นใช้ส�ำหรับบรรจุพระไตรปิฎกจริง ๆ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ลูกบาศก์ ส่วนบนสอบเข้าท�ำให้ดแู คบกว่าตอนล่าง ตกแต่งด้วยลายรดน�ำ้ หรือลงรัก
ปิดทอง ภาพลายรดน�ำ้ ทัว่ ไปเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา ภาพเทวดาทวารบาล
ภาพธรรมชาติ เป็นต้น แม้ความนิยมของลวดลายจะแตกต่างไปตามยุคสมัย     
แต่ผลงานที่ช่างศิลป์สรรค์สร้างขึ้นล้วนสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะฝาก
ผลงานชั้นเลิศของตนไว้เคียงคู่และปกปักรักษาค�ำสอนของพระบรมครู อีกทั้งยัง
สะท้อนให้เห็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัยอีกด้วย
อาทิเช่นความงดงามประณีตและความมีชีวิตชีวา
อย่างหาทีต่ ไิ ม่ได้ของงานศิลป์ลายรดน�ำ้
สมัยอยุธยา กระหนกเปลวทีม่ พี ลังและ
เป็ น กลุ ่ ม ก้ อ นแสดงให้ ป ระจั ก ษ์ ถึ ง
ความภาคภูมใิ จเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ของคนในชาติ ความสงบผาสุกของ
ราษฎร โดยเฉพาะลวดลายรดน�้ำช่วง
อยุธยาตอนปลายทีม่ คี วามสลับซับซ้อน
อ่อนช้อย สะท้อนถึงความเจริญรุง่ เรือง
และสั ง คมที่ ห รู ห ราในช่ ว งปลาย
อาณาจักร

ตู้พระธรรม ศิลปะอยุธยา
ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓
ไม้ลงรักปิดทองประดับกระจก

กรกฎาคม
กายน๒๕๕๗
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สมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชมี ก าร
เจริญสัมพันธไมตรีการค้ากับชาวต่างประเทศ จึงมี
การเขียนภาพกษัตริยช์ าวต่างชาติขนึ้ บนบานประตูตู้
พระไตรปิฎก ฝัง่ ขวาเป็นภาพพระเจ้าหลุยส์ท่ี ๑๔
กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ส่วนบานประตูฝั่งซ้ายเป็นรูป
กษัตริย์เปอร์เซีย แสดงว่ารัชสมัยนี้มีความโดดเด่น
ด้านการค้าและการทูตกับต่างประเทศเป็นอย่างดี

สมัยอยุธยาตอนกลางจนถึงอยุธยาตอนปลาย
มั ก เขี ย นภาพเทวดาทวารบาลขนาดใหญ่ บ น            
บานประตูตู้พระไตรปิฎก คือรูปเทวดายืนบนแท่น
มีพระรัศมีรอบพระเศียร มียักษ์แบกแท่นสูงเต็ม   
สองบานประตูตู้ สันนิษฐานว่ามีจุดประสงค์เพื่อให้
เทวดารักษาคุ้มครองคัมภีร์พระไตรปิฎกให้อยู่รอด
ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

ซึ่งต่างจากลวดลายหลังสงครามสมัยกรุงธนบุรีเชื่อมต่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช่วง
รัชกาลที่ ๑-๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นช่วงทีบ่ า้ นเมืองผ่านความคุกรุน่ ของสงคราม สถาปัตยกรรม
อันงดงามและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาถูกเผาท�ำลายไปมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงสละพระราชทรัพย์จา้ งช่างจารจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน สร้างตูใ้ ส่ไว้ใน
หอมณเฑียรธรรม และสร้างพระไตรปิฎกถวายพระสงฆ์ไว้ในพระอารามหลวงทุกแห่ง ส่วนศิลปะ
ลายรดน�้ำบนตู้พระไตรปิฎกในช่วงนี้ยังคงความงามเพราะสืบต่อจากสมัยอยุธยาอันรุ่งเรือง          
แต่ความสูญเสียจากสงครามบั่นทอนขวัญและก�ำลังใจของช่างศิลป์ท�ำให้งานที่ออกมาแม้จะไม่
ด้อยค่าความงาม แต่ไม่มีพลังและไม่เป็นกลุ่มก้อนเหมือนก่อน
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คัมภีร์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

คัมภีร์นิสฺสคฺคิยปาจิตฺติยวณฺณนา
สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺกถา ฉบับทองชุบ

คัมภีร์มหาวคฺคนิสฺสย
ฉบับทองใหญ่

สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรมทั้งหลายที่ยังปรากฏให้เราเห็นในทุกวันนี้นั้น       
ผ่านกาลเวลามาหลายยุคสมัย และล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะทีส่ ะท้อนถึงสภาพความรุง่ เรืองของสังคม
การด�ำเนินชีวิต และจิตใจของคนในชาติที่ช่างศิลป์ในยุคสมัยนั้น ๆ สื่อออกมาให้คนรุ่นหลังทราบ
ภายใต้ความงามของศิลปะทุกแขนงจึงมีเรือ่ งราวแทรกอยู่ ให้มองเห็นสังคมทีส่ งบสุขไพร่ฟา้ หน้าใส
หรือให้รู้สึกถึงช่วงเวลาทุกข์ยากที่มีสงคราม มีการรบพุ่งฆ่าฟันกัน พระพุทธศาสนาในสยามเองก็
เดินทางผ่านทั้งแสงเพลิงแห่งสงคราม ทั้งรุ่งเรืองในยามที่แผ่นดินสงบ แต่ไม่ว่าจะผ่านช่วงเวลาใด
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของผู้คนยังมั่นคง และแสดงออกมาในรูปแบบศิลปะแขนงต่าง ๆ
ทัง้ สถาปัตยกรรมโบสถ์ วิหาร ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ ทัง้ ลายภาพจิตรกรรมทีบ่ รรจงวาดไว้  ทัง้ ความงดงาม
ของลายรดน�ำ้ บนตูพ้ ระไตรปิฎกทีง่ ามสมศรัทธาแห่งช่างศิลป์แผ่นดินสยามวาดไว้ให้เป็นทีป่ ระจักษ์วา่
จะปกปักรักษาคัมภีร์ที่จารจารึกพระธรรมค�ำสอนอันล�้ำค่าให้ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็บอกเล่า  
เรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์แผ่นดินสยามให้คนรุ่นหลังภาคภูมิใจในความเป็นชาติ   
และให้ยืนหยัดรักษาพระศาสนาให้คู่แผ่นดินไทย แผ่นดินธรรมตลอดไป..

กรกฎาคม
กายน๒๕๕๗
๒๕๕๗
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สนใจติ
สนใจติดดตตออพระมหาณั
พระมหาณัฐฐพงศ
พงศสิสิรริวิวังโส
ังโส
ลงทะเบี
ลงทะเบียยนเพี
นเพียยงทงทาานละ
นละ1,000
1,000บาท
บาท(ไม
(ไมรรวมค
วมคาาเดิเดินนทาง)
ทาง)

085-323-8108
085-323-8108

อุอุททิศิศบุบุญญแดแด: :อากงกิ
อากงกิมมปปววแซแซออื้อื้อ-อาม
-อามาาเช็เช็งงบบววยยแซแซตตั้งั้งอุอุททิศิศสสววนบุ
นบุญญกุกุศศลนี
ลนี้ ้
โดยกั
โดยกัลลยาณมิ
ยาณมิตตรชุรชุตติมิมา-นิ
า-นิชชานัานันนทท-แพทย
-แพทยหหญิญิงงชนนพร-นายแพทย
ชนนพร-นายแพทยชชัยัยนันันนทท- ททาานอดี
นอดีตตส.ส.พรเพ็
ส.ส.พรเพ็
ญญบุบุญญศิศิรริวิวัฒัฒนกุ
นกุลลและลู
และลูกกหลานครอบครั
หลานครอบครัววเล็เล็งงวิวิลลาศาศ
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

อีกครั้งในแอฟริกา กับการแสวงหา

“สันติสุขภายใน”

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพาทีมงานพีซเรฟโวลูชันออก
จากประเทศไนจีเรีย เดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐแคเมอรูน ตามด้วยประเทศยูกันดาและ
แทนซาเนียในล�ำดับถัดไป เพื่อตามหาผู้คนที่มีใจเดียวกัน คือใจรักในสันติภาพ
จากประสบการณ์ตรงเราพบว่า บุคคลเช่นนี้มีอยู่มากมาย และพวกเขาก�ำลังรอเราอยู่ !!!
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่พวกเขาจะยอมรับเรา ก็ต้องมีการท�ำความรู้จักกันสักเล็กน้อย ดังเช่น
บางครั้งทีมงานอาจต้องตอบค�ำถามในท�ำนองที่ว่า “องค์กรของคุณคือใคร? การที่เราเข้าร่วมเป็น
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สมาชิกขององค์กรคุณเราจะได้อะไรบ้าง?” ซึง่ ในขัน้ แรกทีมงานก็ให้คำ� ตอบไปประมาณว่า “องค์กร
ของเรามุ่งผลประโยชน์ของคุณเป็นหลัก คุณจะมีความจ�ำดี สุขภาพดี หายเครียด เรียนเก่ง ฯลฯ
ถ้าเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา” หลังจากได้นงั่ สมาธิดว้ ยกันแล้ว ช่องว่างทีม่ อี ยูก่ ส็ ลายไป ตอนนีค้ ำ� ถาม
มักจะกลายเป็น “จะตั้งชมรมสมาธิได้อย่างไร? จะมาน�ำนั่งสมาธิอีกได้ไหม?”
ผลตอบรับดี ๆ ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า เป็นก�ำลังใจที่หนุนเนื่องไม่ขาดสาย ให้ทีมงาน
สืบสานภารกิจสร้างสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุขตลอดมา...
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เจ้าชายโมลิงเกะ

เข้าพบกษัตริย์หัวหน้าเผ่า

๑ วันรุง่ ขึน้ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีมงาน

ลงมือจัดปฏิบัติธรรมที่ประเทศแคเมอรูนทันที
ในแคเมอรูนเรามีพีซเอเจนต์เพียงคนเดียว คือ
เจ้าชายโมลิงเกะ ซึ่งเป็นบุตรของหัวหน้าเผ่าที่
เปรียบเสมือนกษัตริย์องค์หนึ่ง ท�ำให้โมลิงเกะ
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนส�ำคัญของประเทศได้
และประสานงานได้ยอดเยี่ยมมาก

ส�ำหรับการจัดกิจกรรมในแคเมอรูนครัง้ นี้
ใช้เวลาเพียง ๒ วัน จัดนั่งสมาธิได้ ๖ รอบ
และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง ๗๘๔ คน โดยมี
อาสาสมัครช่วยงาน ๑๐ คน ซึ่งถือเป็นทีมงาน
ที่ใหญ่และพร้อมมาก ๆ

๒ วันที่ ๘ นี้ เราจัดกิจกรรมถึง ๔ รอบ (University of Buea) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี
รอบแรก โมลิงเกะชวนอาสาสมัครมาลองนั่ง
สมาธิเพื่อชิมรสชาติของความสุขก่อนที่จะไป
ช่วยจัดกิจกรรมให้คนอื่น ซึ่งวันนี้พวกเขามากัน
๕ คน พระอาจารย์นำ� นั่งประมาณ ๑ ชั่วโมง
ทุกคนนั่งได้ดี มีบางคนถึงกับน�้ำตาไหลเพราะมี
ความสุขมาก
รอบที่ ๒ จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยบัว

ที่สุดของแคเมอรูน รอบนี้มีนักศึกษา เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชนจาก Cameroon
Tribune เข้าร่วมกิจกรรมถึง ๔๒๘ คน โดยมี
รองอธิการบดีมากล่าวเปิดและปิดงาน
ที่นี่พระอาจารย์น�ำนั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ปิดท้ายด้วยการถาม-ตอบ ซึง่ มีคำ� ถามเยอะมาก
เนื่องจากไม่เคยมีใครเห็นพระมาก่อน
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กิจกรรมในวันนีท้ ำ� ให้ทกุ คนต่างประทับใจ
ใน Concept ของ PIPO มาก (สันติสุขภายใน
สูก่ ารสร้างสันติภาพโลก) เพราะต่างได้สมั ผัสกับ
สันติสุขภายในด้วยตนเองแล้ว		
รอบที่ ๓ จั ด ที่ โ รงแรม Residence
Carlos-Muea ที่ นี่ เ ป็ น แหล่ ง ที่ พ วกศิ ล ปิ น
นักแสดง ชอบมารวมตัวกัน โมลิงเกะบอกว่า
คนพวกนี้มีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่มาก ถ้าท�ำให้
พวกเขาเข้าใจสมาธิได้ จะมีผลต่อเยาวชนด้วย
วันนีม้ ผี เู้ ข้าร่วมกิจกรรม ๓๑ คน นัง่ สมาธิ
กันประมาณ ๓๐ นาที แล้วจึงเปิดโอกาสให้
ถาม-ตอบ ศิลปินคนหนึ่งบอกว่า “ผมรู้สึก
ผ่อนคลาย สบาย และสัมผัสได้ว่าเกิดสันติภาพ
ขึ้นภายในตัวผม ผมเชื่อว่า เราต้องมีสันติสุข
ภายในก่อนจะขยายสู่ภายนอก”
วันนีป้ ระธานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ
แคเมอรูนก็มาฟังการเทศน์สอนของพระอาจารย์
ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง

รอบที่ ๔ จัดกิจกรรมที่โรงเรียน Baptist
High School โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจ�ำที่
เก่าแก่และดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ แต่เพิ่ง
เกิดกรณีรุ่นพี่ท�ำร้ายรุ่นน้องจนกระทั่งเสียชีวิต
โมลิงเกะจึงอยากแนะน�ำการท�ำสมาธิให้พวกเขา
จะได้ช่วยลดความรุนแรงในจิตใจลงบ้าง
วันนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถึง ๑๔๗
คน หลายคนให้สมั ภาษณ์วา่ มีความสุขและรูส้ กึ
ผ่อนคลายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
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๓ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบแรก

จั ด กิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย St. Monica
University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนสไตล์
อเมริกันเพียงแห่งเดียวในแคเมอรูน รอบนี้ใช้
เวลา ๒ ชั่วโมง มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ
๓๐ คน ทุกคนตั้งใจนั่งมาก มีคนหนึ่งบอกว่า
“รู้สึกสงบ สดชื่น และผ่อนคลายมาก ผมตั้งใจ
จะท�ำสมาธิตอ่ ไป” อีกคนบอกว่า “ผมปล่อยวาง
ได้ เราควรท�ำสมาธิสม�่ำเสมอ เพราะจะท�ำให้
ชีวติ เกิดสมดุลและควบคุมอารมณ์โกรธได้ดี ผม
คิดว่าโลกต้องการโครงการพีซเรฟฯ มาก เพราะ
โลกต้องการมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิม
พวกคุณให้สิ่งที่แปลกใหม่กับพวกเรา”

รอบที่ ๒ จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
Catholic University Institute of Buea
มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่ดี
ที่ สุ ด ของประเทศ ในรอบนี้ มี นั ก ศึ ก ษาและ
คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๕ คน
นักศึกษาชายคนหนึง่ บอกว่า “ผมเพิง่ รูว้ า่
สมาธิคือการท�ำความรู้จักกับตัวเอง สมาธิคือ
การท�ำให้ตัวเรามีความสุข ผ่อนคลาย สมาธิ
สอนให้เราลืมอดีตที่เราไม่สามารถแก้ไขได้
สอนให้ เ ราอยู ่ กั บ ปั จ จุ บั น และไม่ กั ง วลกั บ
อนาคตที่ยังมาไม่ถึง”
อาจารย์ทา่ นหนึง่ บอกว่า “ฉันเชือ่ ว่าสมาธิ
จะท�ำให้เราท�ำอะไรได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
ขอบคุณมาก ๆ ทีแ่ วะมาทีม่ หาวิทยาลัยของเรา”
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๔ ออกจากแคเมอรูนแล้ว พวกเราไปจัด

ปฏิบัตธิ รรมกันทีป่ ระเทศยูกนั ดา ที่ยกู นั ดาเรามี
พีซเอเจนต์ทั้งหมด ๘ คน กิจกรรมในครั้งนี้
ผูป้ ระสานงานหลักคือ พีซเอเจนต์โซโลนี อเทนยี
และวิลสัน เซบูลิบา
ทีมงานจัดปฏิบตั ธิ รรมในโรงเรียน ๔ แห่ง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗๙๐ คน 		
รอบแรก วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จั ด กิ จ กรรมที่ โ รงเรี ย นมาทู ก ามิ ก ซ์ ซึ่ ง เป็ น
โรงเรียนมุสลิม แต่ทางโรงเรียนให้ความร่วมมือ
ดีมาก ให้เด็กทั้งโรงเรียนมาร่วมนั่งสมาธิ แต่
เนือ่ งจากไม่มหี อ้ งใหญ่พอส�ำหรับคนทัง้ หมด จึง
ต้ อ งออกมานั่ ง สมาธิ กั น ที่ ส นามหญ้ า หน้ า
โรงเรียน

กิจกรรมในวันนี้มีอุปสรรคอยู่บ้าง คือ
เรื่องภาษาอังกฤษ และเรื่องความกลัวคนขาว
(คนเอเชียเขาก็ถือว่าเป็นคนขาว) พระอาจารย์
จึงให้นั่งสมาธิ ๒ ครั้ง จะได้คุ้นเคยกัน ปรากฏ
ว่าครั้งที่ ๒ ได้ผลดีขึ้น ดังนั้นจึงกลายเป็นสูตร
ไปแล้วว่าทีย่ กู นั ดาต้องนัง่ สมาธิแห่งละ ๒ ครัง้
ผลการปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ดี บางคน
ตัวหาย ตัวลอยได้ บางคนเห็นพระอาทิตย์เป็น
ดวงสว่างอยู่ในท้อง มีความสุข ผ่อนคลาย และ
หายเครียด
รอบที่ ๒ ช่วงบ่ายของวันที่ ๒๕ เมษายน
จัดกิจกรรมที่โรงเรียนมัธยมปลายตะวันออก
โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจ�ำของเด็กที่เตรียม
จะเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย วั นนี้ มี นั ก เรี ย นมาร่ ว ม
ตลาด weekend คล้ายตลาดนัดสวนจตุจักรในบ้านเรา
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กิจกรรมนับร้อยคน เมือ่ นัง่ จบครัง้ แรก หลายคน
บอกว่านั่งดี และรู้สึกมีความสุขมาก ครั้งที่ ๒
หลาย ๆ คน นั่งได้ดียิ่งขึ้น
รอบที่ ๓ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จั ด กิ จ กรรมที่ โ รงเรี ย นมั ธ ยมปลายอิ ม โบโก
โรงเรี ย นนี้ เ ป็ น โรงเรี ย นมุ ส ลิ ม ล้ ว น วั น นี้ มี
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมานั่งสมาธิด้วย
ตอนแรกเด็ก ๆ รูส้ กึ เกร็งกับพระมากกว่า
๒ โรงเรียนที่ผ่านมา ซึ่งอาจเนื่องมาจากเป็น
โรงเรียนมุสลิมล้วนก็ได้ แต่หลังจากนั่งสมาธิ
แล้ว รอยยิม้ ของพวกเขาเป็นสัญญาณให้เราเห็น
สภาวะของใจที่เปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจน
ก่อนทีมงานเดินทางกลับ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนออกมาคุยกับทีมงาน เมื่อทราบความ

รู้สึกในเชิงบวกของเด็ก ๆ และรองผู้อำ� นวยการ
แล้ว ผู้อ�ำนวยการก็เชิญทีมงานให้กลับมาจัด
ปฏิบัติธรรมอีก และอยากให้เรามาตั้งชมรม
พีซเรฟโวลูชันด้วย
รอบที่ ๔ วันที่ ๒๖ เมษายน จัดกิจกรรม
ที่โรงเรียนมุสลิมกินนาวา พระอาจารย์น�ำนั่ง
สมาธิ ๒ ครั้ง หลาย ๆ คนนั่งดี และบอกว่า
ผ่อนคลายมาก เหมือนอยู่ในสวรรค์ที่ปราศจาก
ปัญหาและความเครียด บางคนมาสอบถาม
รายละเอียดกับทีมงานว่า จะตั้งชมรมสมาธิได้
อย่างไร มาน�ำนัง่ สมาธิอกี ได้ไหม ทีมงานจึงมอบ
DVD ให้ไปเปิดในเวลาว่าง จะได้นั่งสมาธิ
ร่วมกัน
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๕ จากการสรุปผลการจัดปฏิบัติธรรมที่ ของการตั้งชมรมสมาธิที่ยั่งยืนได้ในระดับหนึ่ง
ประเทศยูกันดาทั้ง ๔ โรงเรียน พบว่า ศาสนา
หรือความเชือ่ ทีต่ า่ งกันไม่สามารถขวางกัน้ ความ
รู้สึกที่ดีต่อสมาธิได้ ทั้งครูและนักเรียนหลายคน
อยากนัง่ สมาธิทกุ วัน บางคนบอกว่าสมาธิเปลีย่ น
ชีวิตของเขา เพราะว่าเขาไม่เคยมีความรู้สึก
ผ่อนคลายและมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลย
การไปยูกันดาครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้น

เลยทีเดียว เพราะหลาย ๆ โรงเรียนเริ่มเข้าใจ
ประโยชน์ของสมาธิแล้ว นอกจากนี้ทีมงานยัง
เชื่อว่า ความทุ่มเทของโซโลนีและวิลสันจะเป็น
แรงบันดาลใจให้พซี เอเจนต์ในแอฟริกาอีกหลาย
ประเทศหันมาท�ำกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
ซึ่งจะน�ำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในแอฟริกาต่อไป
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๖ ประเทศสุดท้ายในการเดินทางไปจัด ๓๐ คนเท่านั้น ที่มีประสบการณ์ที่ดี เนื่องจาก
ปฏิ บั ติ ธ รรมในแอฟริ ก าครั้ ง นี้ ข องที ม งาน
พี ซ เรฟโวลู ชั น คื อ ประเทศแทนซาเนี ย ใน
ประเทศนี้เราจัดกิจกรรม ๒ วัน ทั้งหมด ๔ รอบ
มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ กว่าคน โดยมีพซี เอเจนต์
หนึ่งเดียวของแทนซาเนีย คือ อาอูนี อามินี
มิกิดาดี เป็นแกนน�ำ อายาเป็นผู้ประสานงาน
ครูเกอร์จากมาลาวีมาช่วยงาน และสังเกตการณ์
เพื่อเตรียมจัดงานที่ประเทศมาลาวีต่อไป
รอบแรก วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จัดกิจกรรมที่โรงเรียนมัธยมปลายจัมฮูรี ซึ่งเป็น
โรงเรียนมุสลิมระดับมัธยมปลาย ทีน่ พี่ ระอาจารย์
ใช้สูตรเดียวกับที่ยูกันดา คือนั่ง ๒ ครั้ง ผลการ
ปฏิบัติธรรมพบว่า เด็ก ๑๐๐ คน มีประมาณ

มีอุปสรรคเรื่องภาษา และไม่มีเครื่องขยายเสียง
ท�ำให้เสียงของพระอาจารย์ไปไม่ถึงหลังห้อง
หลายคนจึงนั่งคุยกันขณะที่มีการปฏิบัติธรรม
รอบที่ ๒ จัดกิจกรรมที่โรงเรียนวิวันดานี
รอบนี้ พ ระอาจารย์ แ ก้ ป ั ญ หาด้ ว ยการให้ ต ่ อ
ล�ำโพงเล็กซึง่ เป็นเครือ่ งขยายเสียงของทีมงานให้
อาอูนี และให้เขาช่วยแปลทุก ๆ ประโยค
รอบนี้มีนักเรียนมาร่วมกิจกรรม ๔๐ คน
เด็ก ๆ ให้ความร่วมมือดีมาก เมื่อเริ่มนั่งสมาธิ
ก็นั่งนิ่ง เงียบ และมีประสบการณ์ที่ดี รู้สึกเบา
สบายเกือบทั้งห้องแม้ในครั้งแรก พระอาจารย์
จึงน�ำนั่งครั้งที่ ๒ ต่อทันที
ขณะที่บรรยากาศก�ำลังเงียบสงบ เสียง
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ออดก็ดังขึ้น เด็กทั้งโรงเรียนส่งเสียงดีใจที่จะ
ได้กลับบ้าน แต่ทุกคนในห้องนี้ยังนั่งสมาธิต่อ
เมือ่ ครบ ๒๐ นาที เด็ก ๆ ต่างประหลาดใจว่า เวลา
ผ่านไปไวมาก วันนี้หลายคนนั่งดีจนอายาเลือก
ไม่ถูกว่าจะสัมภาษณ์ใคร
รอบที่ ๓ จัดกิจกรรมที่ UMATI (Youth
Action Movement) กลุ่ม “ยูมาติ” เป็นกลุ่มที่
ท�ำกิจกรรมกับเยาวชน และมีเครือข่ายทั่วทั้ง
ประเทศแทนซาเนีย
พระอาจารย์น�ำนั่ง ๒ ครั้ง และใช้คำ� ว่า
“ฮากูนา มาตาตา” (อย่ากังวล) เป็นค�ำภาวนา
ซึ่ ง ดู เ หมื อ นพวกเขารู ้ สึ ก ผ่ อ นคลายมากเมื่ อ
ได้ยินค�ำนี้ หลายคนมีประสบการณ์ที่ดี บางคน

บอกว่าเหมือนตัวหายไปอยู่ที่อื่น เป็นที่โล่ง ๆ
กว้าง ๆ มีคนหนึ่งบอกว่าเห็นพระอาทิตย์สว่าง
แล้ ว ตรงกลางก็ ก ลายเป็ น จุ ด ที่ ส ว่ า งขึ้ น มา
เป็นต้น
รอบที่ ๔ วันที่ ๓๐ เมษายน จัดกิจกรรม
ที่เมืองโดโดมา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ
วันนี้อาอูนีชวนเพื่อน ๆ มานั่งสมาธิ ๑๐ คน
พระอาจารย์นำ� ปฏิบตั ธิ รรม ๒ ครัง้ พวกเขาต่าง
มีประสบการณ์ที่ดีและอยากให้จัดปฏิบัติธรรม
อย่างนี้อีก พระอาจารย์จึงชวนให้เข้าเว็บไซต์
พีซเรฟโวลูชัน เพื่อพัฒนาพวกเขาให้เป็นกลุ่ม
พีซเอเจนต์ต่อไป

๗ จากการท�ำกิจกรรมในแต่ละประเทศจะ โอกาสไปร่วมท�ำภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ในทวีป
เห็นได้ว่า ทุกรอบการนั่งสมาธิเรามีเวลาให้กัน
ไม่มาก แต่เวลาอันน้อยนิดที่มีล้วนเปี่ยมด้วย
คุ ณ ภาพ ที่ ส ามารถจุ ด ประกายความสว่ า ง
ในใจของหลาย ๆ คนให้ลกุ โชนขึน้ และทีส่ ำ� คัญ
หลายคนยังพร้อมที่จะจุดความสว่างต่อ ๆ ไป
ให้สว่างไสวทั่วแผ่นดินถิ่นแอฟริกา
ทีมงานทุกคนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มี

แอฟริกากับพีซเอเจนต์ทุกคน และอยากบอกว่า
“ตลอดการเดิ น ทางในแอฟริ ก านั้ น ซาฟารี
สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า หรือเนินเขา หาใช่สิ่งที่ทีมงาน
ประทับใจไม่ แต่ความกระตือรือร้นของพี่น้อง
ชาวแอฟริกันที่จะเปลี่ยนแปลงแอฟริกาทั้งทวีป
ให้ เ ปี ่ ย มด้ ว ยสั น ติ สุ ข ต่ า งหากที่ ส ร้ า งความ
ประทับใจให้พวกเราอย่างแท้จริง”..
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

“สัมมา อะระหัง”

คือ เนื้อมนต์วิเศษโดยแท้

ในสมัยที่หลวงปู่วัดปากน�้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านยังมีชีวิตอยู่ หากมีคณะ
สาธุชนเข้าไปกราบขอบารมีหลวงปูแ่ ล้ว จะมีบางคนขอให้หลวงปูร่ ดน�ำ้ มนต์ให้ดว้ ย ซึง่ หลวงปูก่ จ็ ะ
ย้อนถามว่า จะเอาน�ำ้ มนต์หรือจะเอาเนื้อมนต์ ถ้าเอาเนื้อมนต์ก็ต้อง “สัมมา อะระหัง” จากนั้น
หลวงปู่ก็สอนให้ทุกคนนั่งภาวนา ซึ่งปรากฏว่า ต่างพบอานุภาพอันมหัศจรรย์กันถ้วนหน้า คือ       
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บางคนเจ็บป่วยก็หายขาดโดยไม่ต้องใช้ยา บางคนจากที่เคยพบอุปสรรคท�ำอะไรติด ๆ ขัด ๆ           
ก็ราบรื่นขึ้น จะท�ำมาค้าขายก็ร�่ำรวยขึ้น ซึ่งเกิดจากอานุภาพบารมีธรรมที่หลวงปู่ท่านปกป้อง
คุ้มครองและกลั่นแก้ให้ ประกอบกับอานุภาพของเนื้อมนต์ คือ การภาวนา “สัมมา อะระหัง”
ควบคู่กันไปด้วยนั่นเอง ดังนั้นจึงถือเป็นสูตรทีเดียวว่า ถ้าจะอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ให้ท่าน
คุม้ ครองหรือช่วยเหลือเรือ่ งใดก็ตาม ผูข้ อก็ตอ้ ง “สัมมา อะระหัง” ควบคูไ่ ปด้วย แล้วผลจะสัมฤทธิ์
โดยรวดเร็ว ดังเรื่องราวตัวอย่างของผู้ปฏิบัติจริงต่อไปนี้

“

บางคนจากที่เคยพบอุปสรรคท�ำอะไรติด ๆ ขัด ๆ
ก็ราบรื่นขึ้น จะท�ำมาค้าขายก็รำ�่ รวยขึ้น
ซึ่งเกิดจากอานุภาพบารมีธรรมที่หลวงปู่
ท่านปกป้องคุ้มครองและกลั่นแก้ ให้
ประกอบกับอานุภาพของเนื้อมนต์ คือ การภาวนา
‘สัมมา อะระหัง’ ควบคู่กันไปด้วยนั่นเอง

เรียนเก่งขึ้น ด้วย “สัมมา อะระหัง”
คุณสุพิศตรา สุริยท�ำนา
นักเรียน จังหวัดสระบุรี

”

      เมื่อเทอมที่แล้ว หนูสอบได้ที่ ๓ ของห้อง เกรดเฉลี่ยได้ ๓.๐๙ ค่ะ
มาเทอมนี้ได้ที่ ๑ ของห้องค่ะ ๓.๗๐ จากที่แต่ก่อนเวลาเรียนต้องคร�ำ่ เคร่ง
ตั้งใจเรียน แต่เกรดก็ออกมาไม่สูงนัก เพราะว่ายังไม่ได้ “สัมมา อะระหัง”  
ต่อมาคุณแม่ชวนให้มาปฏิบัติธรรมและภาวนา “สัมมา อะระหัง” ท่าน
แนะน�ำให้ทำ� ทุกวัน จะท�ำได้เท่าไรก็ให้ทำ 
� บางวันก็ทำ� ได้ประมาณ ๑๐๐ ครัง้
บางวันก็ได้ ๕๐๐ ครั้ง ซึ่งท�ำให้หลาย ๆ อย่างเปลี่ยนแปลงดีขึ้น เริ่มตั้งแต่
ผลการเรียนเลย อย่างเช่น เกรดที่เราเคยได้ตำ 
�่ และล�ำดับก็ต�่ำด้วย พอเรา
“สัมมา อะระหัง” เกรดก็เพิ่มขึ้น ล�ำดับที่ได้ก็ดีขึ้น จิตใจเริ่มสงบนิ่ง           
ยิ่งกว่าเดิมค่ะ ลองมา “สัมมา อะระหัง” เถิดค่ะ ฝึกลองท�ำวันละนิด      
นะคะ แล้วจะรูว้ า่ การภาวนา “สัมมา อะระหัง” นัน้ ส่งผลดีตอ่ ชีวติ อย่างไร    
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“สัมมา อะระหัง” ขายดิบขายดี
คุณสุนีย์ เหมือนมณี
เจ้าของร้าน “ช้อนเงิน ช้อนทอง” จังหวัดสมุทรสาคร
      มีความรูส้ กึ ว่าทีผ่ า่ นมา ๒-๓ อาทิตย์ เราขายไม่คอ่ ยดี เงิน ๕-๖ พันบาท
กว่าจะได้ก็เกือบเย็น วันที่พระอาจารย์มา เรามีความรู้สึกว่า วันนี้ท�ำไม       
ขายดี พระอาจารย์มาทีไรขายดีทกุ ที แต่ยงั ไม่รวู้ า่ เป็นพระมาจากไหน ก็ยงั
ไม่ได้สนใจ
ต่อมา ท่านบอกให้เรา “สัมมา อะระหัง” เสร็จแล้วพอท่านกลับไป
เราก็ “สัมมา อะระหัง” มีความรู้สึกว่า วันนี้ขายดี ขายได้ตั้งหลายพัน ก็
ยังไม่คิดอะไร พอวันอาทิตย์หยุด วันจันทร์มาขายได้ร่วมหมื่น จากเดิม     
อย่างมากก็ ๗ พัน ๖ พันกว่า แต่วันนั้นได้ร่วมหมื่น ข้าวหม้อใหญ่ธรรมดา      
หม้อนี้หมดราว ๆ เที่ยง แต่ตอนนี้หมดเร็วกว่าเดิม ธรรมดาวันหนึ่งขาย      
๒ หม้อ กินเวลาไปบ่าย ๒ แล้ว แต่เดี๋ยวนี้สักพัก ๓ หม้อก็หมด
“สัมมา อะระหัง” ได้ผลจริง ๆ เป็นอะไรที่ท�ำได้ง่าย เข้าห้องน�้ำ       
ก็ท่อง หั่นถั่วก็ท่อง ธรรมดาผัดถั่วขายไม่ค่อยดี แต่ท�ำไมวันนี้ผัดถั่วขายดี
ภาวนาตอนท�ำกับข้าว พอลูกค้าสั่งก็พูดไป “สัมมา อะระหัง ๆ” ลูกค้าก็
พูดว่า แม่ค้าคนนี้บ่นอะไรหรือเขาร้องเพลง แต่เราไม่ได้ร้องเพลง เราท่อง
“สัมมา อะระหัง” พอลูกค้าจะสั่ง เราก็ฟัง
เรา “สัมมา อะระหัง ๆ” หั่นไก่ หั่นหมู ล้างกระทะ หรือผัดกับข้าว
ก็ทอ่ ง “สัมมา อะระหัง ๆ ลูกค้ามากินก็ให้อร่อยกลับไป แล้วไปบอกต่อ ๆ
กันมา” กับข้าวทุกวันนีไ้ ม่เคยเหลือกลับบ้านเลย ตัง้ แต่พระอาจารย์มาบอก
ให้ท่อง “สัมมา อะระหัง” กับข้าวที่ขายยังไม่เหลือกลับไป ต้องเจียวไข่     
ท�ำกับข้าวกินที่บ้าน
เวลาเราท่องก็มีความรู้สึกว่า ท่องไป ๆ แต่ไม่ได้ยินเสียง มันจะ     
เบา ๆ เราไม่ได้ยินเสียงเราเลย แต่เหมือนยังท่องอยู่ “สัมมา อะระหัง ๆ”
เสียงหายไป แต่ยังท่องอยู่ เราก็งงว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่า เหมือนเสียง   
เบาไป ค่อย ๆ หลุดไป
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พอไปเปิดซีดีที่พระอาจารย์ให้มาให้แม่ดูตอนเย็น พอตกกลางคืน       
แม่ก็บอกว่า “แม่ท่องได้ ๕๐๐ กว่าครั้ง วันนี้เอ็งท่องได้เท่าไร” เราบอกว่า        
“หนูไม่ได้นับ ท่องไปเรื่อย ๆ” แม่ท่องได้ ๕๐๐ กว่า สบาย ตัวเบา
พอวันต่อมา แม่ก็บอกว่าท่องได้ ๑,๐๐๐ กว่าครั้งแล้วนะ ในวันนั้น       
แม่ไปเก็บไม้ ธรรมดาท่านจะเหนื่อย เป็นความดันอยู่ แต่แม่บอกว่า “ท�ำไม
วัน นี้แ ม่ไม่เหนื่อยเลย แม่ท�ำ ไม่ห ยุด เลยนะ” ธรรมดาแม่ จ ะหน้ ามื ด             
จะเป็นลม แต่วันนี้แม่มีแรง “สัมมา อะระหัง” ได้ผลจริง ๆ
แม่ไปนวดให้ลูกค้าคนหนึ่ง บ้านเขารวยมาก สมัยก่อนเขามีหนี้สิน
เยอะแยะ แม่ก็เลยถามว่า เขาได้ของดีอะไรมา ท�ำไมสมัยก่อนมีหนี้สิน       
ตั้งเยอะแยะ แต่เดี๋ยวนี้รวย สามีเขาฝากเงินอาทิตย์ละหมื่น ภรรยาเขาฝาก
อาทิตย์ละหมื่น ลูกเขาฝากอาทิตย์ละห้าพัน ขายของตลาดนัดพักเดียว       
ได้แล้วสองหมื่นกว่า ปรากฏว่า ของดีของเขาก็คือ “สัมมา อะระหัง”      
เชื่อไหมว่า วันนี้ก่อนแม่ไปนวด ข้าวสารหมด ท่อง “สัมมา อะระหัง”
ได้ข้าวสารมา ได้เกลือมาอีกกระสอบ ต้องเหมาแท็กซี่มาเลย นี่เพราะท่อง
“สัมมา อะระหัง” จึงได้ทุกอย่างที่คิด
อยากจะชวนให้มาท่อง “สัมมา อะระหัง” กัน ท่องแล้วดี เราสัมผัส
แล้วว่าดีจริง แค่วนั แรกทีพ่ ระท่านมาแนะน�ำก็ดแี ล้ว เราสังเกตด้วยตัวเราเอง
ว่า สมมุติเราเคยขายได้ ๕,๐๐๐ บาท เงินมันเพิ่มขึ้นมา ที่เราเคยขายได้
แค่ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท แต่ตอนนี้ได้ร่วมหมื่น เหมือนมีสิ่งดี ๆ มาช่วยเรา        
เพราะฉะนั้นเชิญชวนมาท่อง “สัมมา อะระหัง” ท่องแล้วดี ดีอย่างไรต้อง
ลองไปท�ำเอาเอง
พวกเราสาธุชนทุกท่านที่ได้มาพบมหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศ คือ หลวงปู่วัดปากน�ำ 
้ อีกทั้งท่าน
ยังสอนเนื้อมนต์อันวิเศษ ที่มีอานุภาพอันมหัศจรรย์ให้อีกด้วย ถือเป็นความโชคดีอย่างสูงสุด เมื่อ
มีความโชคดีได้พบของดีเพียงนี้แล้ว ต้องรู้จักใช้ของดีนี้ให้เป็นประโยชน์ โดยการหมั่นนั่งสมาธิ
ภาวนา และหมั่นท่องเนื้อมนต์ที่หลวงปู่มอบให้ คือ “สัมมา อะระหัง” ไปเรื่อย ๆ ในทุกกิจกรรม
อย่างน้อยก็วันละ ๕๐๐ ครั้ง แล้วความส�ำเร็จอัศจรรย์ก็จะพลันบังเกิดขึ้น ดังตัวอย่างของบุคคลที่
ได้ปฏิบัติและเห็นผลมาแล้วนี้แล..

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 67

www.kalyanamitra.org
67

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

ตักบาตร ถวายอาหาร
คือทานที่ไม่ธรรมดา
พระมงคลเทพมุ นี (สด จนฺ ท สโร)   
หลวงปู ่ วั ด ปากน�้ ำ  ภาษี เ จริ ญ เคยแสดง      
พระธรรมเทศนาไว้ ว ่ า ถ้ า พุ ท ธศาสนิ ก ชน
ไม่บริจาคทาน ทุกคนปิดประตูบา้ นประตูเรือน
และปิดหม้อข้าวเสีย เพียงเดือนเดียวเท่านั้น
จะหาพระสักองค์กแ็ สนยาก (มรดกธรรม กัณฑ์
ที่ ๒๙)
ทั้งนี้เพราะหากไม่มีใครถวายทานเลย
พระก็จะไม่มีภัตตาหารฉัน ชีวิตของท่านก็จะ
ไม่สามารถด�ำรงอยู่ต่อไปได้
ดังนัน้ การสละทรัพย์นำ� ไปแปรเปลีย่ น
เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง แล้วน�ำไปตักบาตร
พระภิกษุ-สามเณร ผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตักบาตรเพื่อ
ช่วยเหลือพระภิกษุใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ทีก่ ำ� ลัง
ตกอยู่ในความยากล�ำบาก จึงมิใช่การท�ำทาน
ธรรมดา แต่เป็นทานอันเลิศประเสริฐยิ่ง ที่
นอกจากจะช่ ว ยรั ก ษาชี วิ ต ของพระภิ ก ษุ สามเณรเอาไว้แล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นการตาม
รักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้มั่นคงถาวรสืบไป
อีกด้วย และในที่สุดแล้ว ผู้ถวายยังจะได้รับ
อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาล เพราะได้ถวายทาน
ถูกทักขิไณยบุคคล

นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน
นายอ�ำเภอสันทราย
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๐๐๐ รูป
8

อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป บริเวณตลาดนัดสามแยก
ข้างโรงพยาบาลสันทราย อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครู   
โกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอ�ำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน           
นายอ�ำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีมอบทุนโครงการตะวันบนดอย
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง พิธีมอบกองทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน
๔ จังหวัดภาคใต้ จากนัน้ จึงตักบาตรร่วมกัน พิธตี กั บาตรในครัง้ นีส้ ร้างความปลืม้ ใจแก่ผรู้ ว่ มงานเป็น
อย่างยิง่ และต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะจัดเป็นงานบุญประจ�ำปีของอ�ำเภอสันทรายตลอดไป
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ตักบาตรพระ

๒,๒๒๒ รูป
8

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

นายธัชชัย สีสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ประธานฝ่ายฆราวาส
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เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๒๒๒ รูป บริเวณวงเวียน       
หอนาฬิกา อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสครบ ๒๒๒ ปี แห่งการสถาปนา      
เมืองอุบลราชธานี โดยมีพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต และ     
พระราชธีราจารย์  เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายมหานิกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธัชชัย
สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ                  
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อาหารตักบาตรในครั้งนี้จะน�ำไป          
ช่วยเหลือวัด ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และมอบให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๓
ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจในการปกป้องอธิปไตยของชาติ
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ตักบาตรพระ

๑,๒๕๐ รูป
8

อ�ำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร
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นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ
นายอ�ำเภอพังโคน
ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป บริเวณสี่แยก       
อ�ำเภอพังโคน ถนนพังโคน-บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูวรี ธรรมคุณ เจ้าคณะอ�ำเภอพังโคน
เป็นประธานสงฆ์ นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอ�ำเภอพังโคน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรม
ในวันนี้จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลบุญบั้งไฟ เพื่อสืบสานประเพณีประจ�ำปีของอ�ำเภอพังโคน และ      
ถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามโครงการตักบาตรพระ
๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัด       
ภาคใต้ โดยด�ำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและ
ประธานมูลนิธิธรรมกาย
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

“
”

๑๙

ธันวาคม

พุทธศักราช

๒๕๑๔

มหาชนสรรเสริญ พรหมเทวาอนุโมทนา
บุรุษหนุ่ม แกร่งกล้า องอาจ ล�ำ่ สัน
หันหลังให้ความสุขสบายทางโลกทั้งมวล
หันหน้าเข้าหาองค์พระปฏิมา พระประธาน ณ พัทธสีมา
วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ
เปล่งวาจาก้องพระอุโบสถว่า “อุกาสะ วันทามิ ภันเต
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต ...”
สิงหาคม
กายน๒๕๕๗
๒๕๕๗
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สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

สติเดินหน้า เสงี่ยมตามหลัง
โสรจฺจํ อวิหึสา จ ปาทา นาคสฺส เต ทุเว
สติ จ สมฺปชญฺญฺจ จรณา นาคสฺส เต ปเร
โสรัจจะและอวิหิงสานั้น เป็นช้างเท้าหลัง
สติและสัมปชัญญะนั้น เป็นช้างเท้าหน้า
      (ขุ.เถร. ๒๖/๓๖๘)
ท�ำไมบางคนจึงสงบไม่ได้ เสงี่ยมไม่ได้ อดทนไม่ได้
นิดหน่อยก็ไม่พอใจ เล็กน้อยก็ชอบโวยวาย
รังแต่จะเบียดเบียนและสร้างความเดือดร้อนอยู่เสมอ
ทั้ง ๆ ที่เหตุก็เพียงเล็กน้อย เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่
ด้วยเหตุเพราะขาดสติ ขาดความระลึกได้
เพราะขาดสัมปชัญญะ ขาดความรู้ตัวด้วยความรอบคอบ
จึงนิ่งไม่เป็น สงบเสงี่ยมไม่เป็น ก่อเกิดการก้าวร้าว เบียดเบียน
ผู้มีสติระลึกได้ มีสติสัมปชัญญะความรู้ตัว
แม้มีอารมณ์แรง ๆ มากระทบก็ไม่กระเทือน
สามารถรักษาความสงบเสงี่ยม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่ฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด มีความยับยั้งชั่งใจ
สงบนิ่งมั่นคงเหมือนขุนเขาตระหง่าน ไม่หวั่นหวาดแรงลม
ความระลึกได้และความรู้ตัวจึงเป็นช้างเท้าหน้า
ความเสงี่ยมและความไม่เบียดเบียนจึงเป็นช้างเท้าหลัง
รวมพลังสรรค์สร้างต้นแบบดี ๆ แก่โลก ให้สามารถอยู่อย่างปกติสุขได้
ในท่ามกลางอุปสรรคนานัปการ..
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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

ศีลข้อ ๒
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ศีลข้อ ๒ (ตอนที่ ๓)

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

โทษความสกปรก
จากที่กล่าวมาในเรื่องประเภทบุคคลตามโอกาสละเมิดศีล ท่านจะเห็นได้ว่า สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันคือ สะอาด-เป็นระเบียบ หรือ สกปรก-ไร้ระเบียบ มีผลต่อการรักษาศีลมาก ความสกปรก
มีความร้ายกาจมาก ตรงนี้กระผมอยากขออธิบายขยายความ เพราะความสะอาด ความสกปรก
เป็นต้นเหตุทที่ ำ� ให้รกั ษาศีลได้-ไม่ได้ ท�ำไมจึงกล่าวเช่นนี้ เพราะมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความสกปรก

สกปรก

สะอาดไม่พอ

โทษความสกปรก
จัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ไม่ได้
จัดระเบียบความคิดไม่ได้
จัดล�ำดับขั้นตอนการพูดไม่ได้
การใช้คำ� -น�้ำเสียง-อิริยาบถ ๔ ไม่สุภาพ
การแต่งกาย-กิริยามารยาทมักง่าย
มักง่ายทุกเรื่อง แม้เรื่องเพศ
ไม่ตรงเวลา
ไม่มีสมาธิ
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เซลล์ในร่างกายตายนาทีละประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ล้านเซลล์ ของเสียที่เกิดจากเซลล์ตายแสดงออก
มาเป็นสิ่งสกปรกที่ออกจากตัวเรา เช่น ขี้ไคล ขี้มูก ปัสสาวะ อุจจาระ ฯลฯ กายจึงสกปรกเป็นนิจ
เมื่อปัจจัย ๔ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค มาโดนกายเรา สิ่งเหล่านั้นก็สกปรก
ไปด้วย เสื้อผ้า จีวร อาหาร กุฏิ ก็สกปรกไปด้วย ก็เลยพาลไม่จัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ไปด้วย
เพราะมันสกปรกไม่อยากหยิบไม่อยากจับ ทั้งบ้าน ทั้งกุฏิ ก็ทั้งรก ทั้งไร้ระเบียบ อารมณ์ก็ไม่ดี
หงุดหงิดอยู่เสมอ โดยไม่รู้สาเหตุว่ามาจากอะไร จึงท�ำอะไรมักง่าย ชุ่ย ๆ ส่ง ๆ ท�ำพอเสร็จ แต่
ไม่ท�ำให้ดี

อานิสงส์ความสะอาด
สะอาดพอ

จัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ได้
จัดระเบียบความคิดได้
จัดล�ำดับขั้นตอนการพูดได้
การใช้คำ� -น�้ำเสียง-อิริยาบถ ๔ สุภาพ
การแต่งกาย-กิริยามารยาทสุภาพ ประณีต
ส�ำรวมระวังทุกเรื่อง
ตรงต่อเวลา
มีสมาธิมั่นคง
ถ้าสิง่ ของยังจัดระเบียบไม่ได้ ก็จดั ระเบียบความคิดไม่ได้ ทีบ่ อกว่าเด็กไทยคิดไม่ได้ ฟ้องเลย
ว่ามาจากบ้านที่สกปรก ถ้าเด็กมาจากบ้านที่สะอาดจะคิดเป็น เพราะการที่จะท�ำบ้านให้สะอาดได้
ก็ต้องกวาด ต้องปัด ต้องเช็ด ต้องถู การปัด กวาด เช็ด ถู คือบทฝึกให้จัดระเบียบเป็น เพราะ
ฉะนั้นสามเณรที่ไม่ได้ฝึกหัดท�ำความสะอาดก็จะจัดระเบียบความคิดไม่เป็น เรียนให้ตายก็ไม่ได้ดี
ถ้ายังจัดระเบียบสิ่งของไม่ได้ก็คิดไม่เป็น ถ้าคิดไม่เป็น เมื่อถึงคราวพูดก็จัดล�ำดับการพูดไม่เป็น
เมื่อจัดล�ำดับการพูดไม่เป็น การใช้คำ 
� การใช้นํ้าเสียงก็จัดไม่ได้ ค�ำที่จะพูดกับครูบาอาจารย์ก็ต้อง
เลือกอย่างหนึง่ พูดกับพ่อกับแม่ พูดกับเพือ่ นก็เลือกใช้คำ� อีกอย่างหนึง่ เพราะฉะนัน้ ถ้าใครจัดระเบียบ
ความคิดไม่ได้ ค�ำพูดก็จัดไม่ได้ นํ้าเสียงก็จัดไม่ได้ อิริยาบถก็จัดไม่ได้ ความสุภาพก็จะหมด ตกลง
ความไม่สุภาพของมนุษย์ที่เรานึกว่าเป็นมารยาท แท้ที่จริงคือการจัดระเบียบท่าทางไม่ได้ ต่อไปนี้
แม้แต่การแต่งกาย การนุ่งการห่ม ก็จะจัดไม่ได้ ซึ่งเรียกว่า มักง่าย ค�ำค�ำนี้อย่าดูเบา มักง่ายคืออะไร
คือ จะคิด จะพูด จะท�ำอะไร ไม่คิดเอาดี ไม่คิดรับผิดชอบ เอาแต่สะดวกเข้าว่า ห่มก็มักง่าย
นุ ่ ง ก็ มั ก ง่ า ย ตากก็ มั ก ง่ า ย มั ก ง่ า ยก็ คื อ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบ เป็ น ลั ก ษณะของไร้ สั จ จะกั บ ขาด
สติสัมปชัญญะ
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มักง่าย
มักง่าย หมายถึง คิด พูด ท�ำอะไร ๆ  ก็ไม่คิดเอาดี
ไม่คิดรับผิดชอบ เอาแต่สะดวกเข้าว่า
ซึ่งก็คือ ไร้สัจจะ ขาดสติสัมปชัญญะ
หรือ
ขาดทั้งก�ำลังใจ ขาดทั้งสติ
ขาดทั้งปัญญานั่นเอง
กล่าวอีกอย่าง มักง่ายเป็นการกระท�ำที่ขาดทั้งกําลังใจ ขาดทั้งปัญญา ซึ่งไม่น่าเชื่อ ความ
ไม่สุภาพก็จะเกิดขึ้นมาเอง วัยรุ่นจะเป็นแบบนี้ คือยืนก็น่าดีด เดินก็น่าดีด นั่งก็น่าดีด นอนก็น่า
เหยียบ ว่าแล้ววัยรุ่นก็ยกพวกตีกัน ก็มาจากตรงนี้ คือไม่สะอาด ไม่จัดระเบียบ แต่ว่าถ้าต่างเพศ
ยืนก็น่าดีด เดินก็น่าดีด นั่งก็น่าดีด นอนก็น่าปลํ้า การละเมิดทางเพศก็ตามมา ศีลข้อ ๓ ก็พัง
ที่ส�ำคัญเรื่องของเวลาเป็นของที่มองไม่เห็นแต่มันมี เวลาเป็นเรื่องที่บริหารจัดการยาก
ใครท�ำงานไม่ทันแล้วจะไปทันกินได้อย่างไร เมื่อไม่ทันกิน ความมั่นใจก็หมด เมื่อความมั่นใจหมด
ความกล้าสู้หน้า การเผชิญกับความจริงก็ไม่มี ใครที่เป็นคนไม่ตรงต่อเวลา อะไรจะเกิดขึ้น ต้องมี
ข้อแก้ตวั ครับ ข้อแก้ตวั ทุกข้อโกหกทัง้ นัน้ เพราะฉะนัน้ คนไม่ตรงต่อเวลามักจะต้องแก้ตวั เมือ่ แก้ตวั
ก็จะต้องโกหก คนที่เคยโกหกหนึ่งครั้งจะต้องโกหกตัวเองอย่างน้อย ๓ ครั้ง มันเป็นสัดส่วนของมัน
คือ หนึ่ง ต้องเตรียมเรื่อง ถ้าไม่เตรียมเรื่องแล้วจะเอาอะไรมาโกหก สอง พอเจอหน้าก็โกหกตามแผน
จบไหม ไม่จบครับ สาม ต้องตามจ�ำ เดี๋ยวถูกจับได้ว่าโกหก ถ้าเรื่องนั้นส�ำคัญต้องตามจ�ำเป็นปี
ไม่ใช่หนึ่งต่อสาม อาจจะเป็นหนึ่งต่อห้า หนึ่งต่อสิบ
โกหกบ่อย ๆ หรือไม่ตรงเวลาบ่อย ๆ สิง่ ทีต่ ามมาจะเป็นอย่างไร สิง่ ทีต่ ามมา แม้วนั หลังพูดจริง
ก็ยังสงสัยว่า เมื่อกี้ที่พูดมาจริงหรือโกหก เพราะฉะนั้นถ้าจะท�ำเรื่องโครงการรักษาศีล ต้องฝึก
เรื่องการตรงต่อเวลาให้ดี มิฉะนั้นจะต้องมีการโกหก เป็นการละเมิดศีลข้อ ๔ และถ้าพลาดโกหก
อย่างนั้น สมาธิก็หมด เมื่อสมาธิในการท�ำงาน ในการท�ำมาหากินหมด ก็จะเครียด เบื่อบ้าน
เบื่องาน เบื่อแม้กระทั่งคู่ครอง แล้วจะไปไหนดี หนีปัญหาครับ เดี๋ยวไปนั่งกินเหล้าดีกว่า ไปนั่งเล่น
การพนันดีกว่า อบายมุขมาครับ ศีล ๕ ข้อ รักษาไม่ได้แล้ว อาจเสียหายลุกลามเลยไปถึงครอบครัว
แตกแยกได้
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ความชั่วสากล ต้นเหตุท�ำลายศีล ๕
การที่ใครจะรักษาศีล ๕ ได้ ต้องเคี่ยวเข็ญเรื่องการท�ำความสะอาดเบื้องต้นก่อน ไม่อย่างนั้น
ศีลข้อ ๑ ก็รักษาไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงศีล ๔ ข้อ ที่เหลือ คนคนไหนถ้าตัวเองสกปรก พระรูปไหนถ้า
ปล่อยให้ตัวเองสกปรก สิ่งนี้จะเกิดขึ้น คือขี้หัวของมนุษย์ แมลงตัวเล็ก ๆ มดตัวเล็ก ๆ ก็ชอบ
ขี้ตาของเรา มดตัวเล็ก ๆ แมลงหวี่ แมลงวันมันก็ชอบ ขี้หูมันก็ชอบ ขี้มูกออกมาเขียว ๆ มันก็ชอบ
ขากถุยออกมามันก็ชอบ อึออกมามันก็ชอบ ขี้ไคลจากตัวเรามันก็ชอบ ตกลงสิ่งสกปรกที่หลุด
ออกจากตัวมนุษย์คืออาหารของสัตว์เล็กสัตว์น้อย

ความชั่วสากล ต้นเหตุทำ�ลายศีล ๕
๑. ตนเอง
สกปรก
๒. ตนเอง
ไม่มีระเบียบ
๓. ตนเอง
ไม่สุภาพ
๔. ตนเอง
ไม่ตรงต่อเวลา
๕. ตนเอง
ไม่มีสมาธิ

การทำ�ลายศีล ๕

โรค แมลง สัตว์
มักโกรธ
ระบาดรบกวน
มักง่าย
ทรัพย์สินเก่าง่าย เสียง่าย มักมาก
มักง่าย
หยิบใช้ไม่ง่าย หายไม่รู้
มักหลง
กระทบกระทั่งง่าย
ละเมิดทางเพศ
มักง่าย
ไม่มั่นใจ ไม่สู้หน้า
มักจนใจ
ไม่กล้ารับผิด
เครียด ฟุ้งซ่าน เบื่อบ้าน
มักหนีปัญหา
เบื่องาน เบื่อคู่ครอง
เด็กเบื่อเรียน

ฆ่าสัตว์
ของหาย
ลักทรัพย์
แตกแยก
ประพฤติผิดในกาม
พูดขอไปที
พูดเท็จ
• เสพสุรา
• เที่ยวกลางคืน
• เล่นการพนัน
• คบเพื่อนชั่ว

ศีล ๕ ถูกทำ�ลาย อบายมุขครอบงำ�
เพราะฉะนั้นยิ่งตัวเองสกปรกมากเท่าไร ในกุฏิสกปรกมากเท่าไร ก็คือมีอาหารของสัตว์เล็ก
สัตว์น้อยมากเท่านั้น มดจะชุม แมลงหวี่แมลงวันจะชุม แมลงสาบจะชุม หนูจะตามมา จิ้งจกก็จะ
มา ถ้ากุฏิไหนสกปรก พระกุฏินั้นสกปรก วันหนึ่ง ๆ คงเหยียบมดในกุฏิตายไปหลายตัว แล้วถ้า
บ้านโยมสกปรกจะเป็นอย่างไร โยมก็ต้องหาทางแก้ ยิ่งได้ยาฆ่าแมลงกะโหลกไขว้ยิ่งดีเลย เพราะ
ฉะนั้นครัวชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างเตรียมยาฆ่าแมลงกะโหลกไขว้ไว้ฆ่ามด ฆ่าแมลงหวี่เรียบร้อยแล้ว
นั่นคือกับข้าวที่ได้มาฉันอาจมียาฆ่าแมลงปนเปื้อนอยู่ทุกมื้อ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ฝึกให้โยมรักษาศีล
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 81
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ท่านก็จะฉันอาหารที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงไปทุกวัน ๆ นี้คือของจริงครับ แต่ถ้าจะให้โยมรักษาศีล
ข้อ ๑ ได้ ก็ต้องฝึกให้โยมท�ำความสะอาดให้เป็น เลิกสกปรกให้ได้ก่อน ถ้ายังไม่เลิกสกปรกก็ยัง
ต้องฆ่าสัตว์กันต่อไป นี่เป็นสาเหตุที่ท�ำไมรักษาศีลข้อ ๑ ไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใจอยากฆ่า
แท้ท่ีจริงชาวบ้านส่วนมากมักหลงผิดคิดว่า การที่สัตว์แมลงมารบกวนตนถึงบ้าน ล้วนเป็น
ความผิดของสัตว์เหล่านั้นทั้งสิ้น หาได้คิดไม่ว่าเป็นความผิดของตน เพราะความสกปรกจากตัวคน
จากบ้าน เป็นอาหารรสเลิศของสัตว์ เป็นตัวเรียกเชื้อเชิญให้สัตว์ขึ้นบ้าน เมื่อมันมา เราก็ฆ่ามัน
ฆ่าแล้วเดี๋ยวชุดต่อไปมันก็มาอีก เพราะความสกปรกของเรายังทิ้งเกลื่อนอยู่ มันต้องมาอีกแน่ ๆ
แล้วจะป้องกันไม่ให้มันมาได้อย่างไร ก็ต้องท�ำความสะอาดให้ดี ใครยังไม่ได้กวาดกุฏิ ถูกุฏิทุกวัน
อย่าเพิ่งไปสอนชาวบ้าน ให้ศีลโยมไปก็ไม่ออกฤทธิ์หรอกครับ บ้านไหนไม่กวาดทุกวัน ไม่ท�ำความ
สะอาดทุกวัน ถึงรับศีลไปก็รักษาไม่อยู่ เทศน์ให้ปากหัก ให้ศีลจนตาลปัตรหัก เขาก็รักษาศีลไม่ได้
บ้านใดเมื่อยังสกปรกอยู่ บ้านนั้นก็ยังต้องฆ่าสัตว์ ยังจัดระเบียบไม่ได้ เมื่อจัดระเบียบไม่ได้
สมบัตทิ มี่ อี ยูก่ เ็ ก่าง่าย เสียง่าย หยิบใช้กไ็ ม่สะดวก หายก็ไม่รู้ แล้วท�ำอย่างไร ก็มไี ม่พอใช้ หามาเพิม่
โดยสุจริตมันช้า หาได้แต่ก็ไม่ทันใจ ก็ต้องลักสิ สมบัติเก็บไม่ดีมันสกปรกง่าย วางไม่เป็นระเบียบ
หยิบใช้ยาก แต่ขโมยเห็นง่าย พอขโมยเห็นคิดอย่างไรรู้ไหม ว่าจะเลิกขโมยแล้วเชียวนะ มาวางล่อ
ไว้แบบนี้ มันดูถูกฝีมือ ก็เลยต้องกลับมาขโมยอีก ส่วนพวกที่ถูกขโมยของหลาย ๆ ครั้ง ก็เอาคืน
โดยขโมยของของคนอื่นบ้าง
อีกเรื่องหนึ่ง สมบัติควรจะใช้ได้นาน ๆ แต่ไม่หมั่นท�ำความสะอาด จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ
พอจะใช้ก็หาไม่เจอ ก็ต้องซื้อใหม่ รายจ่ายก็เพิ่มขึ้น ท�ำงานหารายได้เพิ่มเท่าไรก็ไม่พอใช้ เมื่อหา
ซื่อ ๆ ตรง ๆ ไม่พอ ก็ลักเขา โกงเขา แล้วศีลข้อ ๒ ก็พัง พระจะเทศน์ก็เทศน์ไป แต่เราไม่รักษา
ตกลงถ้าจะให้บ้านไหนรักษาศีลได้ต้องเคี่ยวเข็ญเรื่องความสะอาดครับ ท่านดูตรงนี้ และถ้าท�ำ
ความสะอาดได้แล้วก็ตอ้ งจัดระเบียบด้วย มิฉะนัน้ เก็บไม่เป็นก็ไม่พอกิน ต้องโกงก็เลยรักษาศีลไม่ได้
อีกนั่นแหละ..

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๑

จรรยาข้อที่ ๒๐-๒๑
“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

๒๐

จงเป็นผู้มีความอดทนและเสงี่ยมเจียมตัว
ปกติคนเราต้องเหงื่อออก
ถ้าใครเหงื่อไม่ออก คือคนขี้เกียจ ไม่ยอมท�ำงาน
เป็นคนดูดาย จะท�ำอะไรก็กลัวเหนื่อยไปเสียหมด
คนประเภทนี้เหงื่อจะตกใน และทะลักออกมาเป็นน�้ำตา
จะไม่ประสบความส�ำเร็จใด ๆ ในชีวิต
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๒๐. จงเป็นผู้มีความอดทนและเสงี่ยมเจียมตัว

		

ความอดทนเป็นข้อส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีค่ วรเราจะปฏิบตั ติ ามอย่างเช่นคนโบราณเขาท�ำ เราก็
ควรจะท�ำให้ได้เช่นกัน คือหนักเอาเบาสู้ อย่าคิดว่าเรีย่ วแรงทีท่ ำ� นัน้ จะหมดเปลืองไปเปล่า อันไม่มี
ประโยชน์นั้นเลย เมื่อเราปรารถนาอันดีแล้วก็ย่อมมีประโยชน์แท้จริงไม่ต้องสงสัย ความอดทน
หนักเอาเบาสู้พากเพียรพยายามหาความดีเช่นนั้น นายคนใดเลยที่จะไม่เมตตากรุณาเล่า เป็นอัน
ไม่มเี สียล่ะ ท่านก็ตอ้ งมีความเมตตารักใคร่ไว้เนือ้ เชือ่ ใจแห่งความดีและความสามารถของเรา เรา
ก็คงจะได้รับผลอันดีเป็นล�ำดับเป็นแน่ และเราอย่าถือตัวเกินไป ให้รู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่ อย่าหมิ่น
ประมาทต่อท่านผู้สูงอายุ ระวังความหยิ่งเย่อเฟ้อฟุ้งไว้มาก ๆ จึงจะดีสมควรนั้น ๆ จึงจะนับว่า
เรามีความกตัญญู ซื่อตรง และสามารถในต�ำแหน่งหน้าที่บ่าวอันดี

ในเรือ่ งของความอดทนเพียรพยายามหาความดีนี้ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล1 ท่านบันทึก
ถึงสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ขณะทรงด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ไว้ว่า เมื่อมีใครมาประจบสอพลอ ท่านจะตรัสตรง ๆ ว่า
“คุณไม่ต้องมาประจบฉันหรอก ถ้าอยากจะประจบฉันละก็ ให้ไปประจบงานดีกว่า เพราะมา
ประจบฉันนัน้ ไม่เกิดประโยชน์ มีแต่จะท�ำให้คณุ เสียศักดิศ์ รี ทัง้ งานก็ไม่ได้อกี แต่ถา้ คุณประจบงาน
ทุม่ เทในการท�ำงาน ฉันตาไม่บอด ฉันเห็นแล้ว จะเอาอะไรฉันจะปูนบ�ำเหน็จให้ เพราะว่ามันได้งาน”
สมัยนั้นเป็นสมัยที่ท่านปกครองบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์ ประชาชนจึงได้รับความยุติธรรม
สมัยนี้ถ้าบังเอิญเราตกไปอยู่ในหมู่คนพาล ถึงตั้งใจท�ำงาน เอางานมาประจบเจ้านาย แต่กลับถูก
เพือ่ นค่อนขอด ก็อย่าไปท้อถอยหมดก�ำลังใจ ขอให้ตงั้ ใจท�ำความดีตอ่ ไป คิดเสียว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา
ของคนที่มีจิตใจเป็นพาล ชอบแต่ประจบแต่ไม่เอางาน
อดีตอธิบดีกรมศาสนา พันเอกปิ่น มุทุกันต์ เคยกล่าวไว้วา่
“เกิดเป็นคนแล้ว ต้องรู้ธรรมชาติของคนว่า ปกติคนเราเหงื่อต้องออก ถ้าใครเหงื่อไม่ออก คือ
คนขี้เกียจ ไม่ยอมท�ำงาน เป็นคนดูดาย จะท�ำอะไรก็กลัวเหนื่อยไปเสียหมด คนประเภทนี้เหงื่อจะ
ตกใน เมือ่ เหงือ่ ตกในมากเข้าก็จะทะลักออกมา แต่ไม่ได้ทะลักออกมาเป็นเหงือ่ จะออกมาเป็นน�ำ้ ตา
คือจะไม่ประสบความส�ำเร็จใด ๆ เลยในชีวิต”
ดังนั้น หากท�ำงานอะไรแล้ว รู้สึกว่าจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอย่างเต็มที่ นับว่า
ถูกต้องแล้ว ใครจะอยู่เฉยไม่ท�ำงานก็ช่างเขา เพราะธรรมชาติของคนเราเหงื่อต้องออก ต้องอดทน
ต่อความล�ำบากตรากตร�ำ มิฉะนั้นเหงื่อจะตกใน กลายเป็นน�้ำตาไป
1

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงเป็นธิดาในสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ และหม่อมเฉื่อย ดิศกุล (ยมาภัย) ผลงานส�ำคัญยิ่ง
อย่างหนึง่ คือ ทรงร่วมก่อตัง้ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) และทรงด�ำรงต�ำแหน่งประธานองค์การตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๒๗
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นอกจากความอดทนแล้ว จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอีกด้วย ทั้งกับเจ้านายและกับเพื่อน
ร่วมงาน โดยเฉพาะผู้ร่วมงานที่เป็นผู้ใหญ่แต่มีต�ำแหน่งใกล้เคียงกับเรา อย่าถือตัวเกินไป ต้องให้
ความเกรงใจ ให้ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนแก่ท่าน เพราะท่านอาจจะถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่เรา อันจะเป็นแนวทางไปสู่ความส�ำเร็จในหน้าที่การงานให้ยิ่งขึ้นไป

๒๑

จงรักษาประโยชน์และเกียรติยศของนาย
สิ่งใดจะเป็นความเสื่อมเสียมาถึงเกียรติยศของนาย
อย่านิ่งดูดายโดยไม่เหลียวแล
รีบแจ้งเตือนหรือหาทางป้องกันแก้ไข
สิ่งใดจะเป็นความเสื่อมเสียมาถึงพระพุทธศาสนา
ต้องช่วยกันปกป้องดูแลรักษา
ทั้งศาสนธรรม ศาสนบุคคล
ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนพิธี
ให้มีความสะอาด ความสงบ ความบริสุทธิ์
ความศักดิ์สิทธิ์ และความถูกต้องดีงาม
๒๑. จงรักษาประโยชน์และเกียรติยศของนาย

			เป็นบ่าวท่าน อยู่ในบ้านท่าน เราต้องรักษาผลประโยชน์และเกียรติยศของท่านโดยดี ซึ่งเรา

สามารถจะกระท�ำได้ เช่น บุตรและภรรยาของท่านก็ดี เราต้องมีความสัมมาคารวะและนับถือ
ซื่อตรงต่อ อย่าสอพลอพลอมแพลมแกมไปด้วยความหมิ่นประมาท และควรสังเกตสังกาสิ่งซึ่งจะ
มามัวหมองจากทางอืน่ ๆ นัน้ ด้วย อันทีเ่ ราจะมีความสามารถป้องกันได้ ถ้ารูแ้ ล้วโดยความสามารถ
เราจะท�ำได้ก็ทำ 
� ถ้าเหลือบ่ากว่าแรงก็ต้องรีบน�ำความร�่ำเรียนให้ท่านทราบ

ข้อนี้ สอนให้เราเป็นคนไม่นิ่งดูดาย เรียกว่าช่วยเป็นหูเป็นตาให้ สิ่งใดที่จะท�ำความเสียหายให้
กับทรัพย์สินและชื่อเสียงของท่าน ต้องช่วยป้องกัน แม้กระทั่งการที่เรามาวัด นอกจากมาท�ำบุญ
ท�ำทานและฟังธรรมแล้ว ขอให้ชว่ ยกันสอดส่องดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา เพราะเราเป็นส่วนหนึง่
ของพระพุทธศาสนาเช่นกัน
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พระพุทธศาสนามีองค์ประกอบ คือ
๑. ศาสนธรรม คือ หลักธรรมค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. ศาสนบุคคล คือ บุคคลในศาสนา ได้แก่ พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าทีว่ ดั
และสาธุชน
๓. ศาสนวัตถุ คือ สมบัติที่เป็นวัตถุ ตั้งแต่พระพุทธรูป โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ รวมไปถึงเครื่องใช้
ทุกอย่างที่เป็นของวัด
๔. ศาสนสถาน ได้แก่ โบสถ์ วิหาร ศาลา ฯลฯ
๕. ศาสนพิธี ได้แก่ พิธีกรรมต่าง ๆ
เราเป็นพุทธศาสนิกชน มีหน้าที่ช่วยกันป้องกันดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่พุทธศาสนาได้
ดังนี้
ศาสนธรรม - หากมีใครที่เข้าใจธรรมะผิดหรือปฏิบัติผิดพลาดไปอย่างใด เรามีหน้าที่ชี้แจงให้
ถูกต้อง มิฉะนั้นพระธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์จะถูกบิดเบือนไป
ศาสนบุคคล - การที่เราไปวัด พบเห็นใครมีความประพฤติบกพร่อง กิริยามารยาทไม่ค่อย
จะดี ขอให้ช่วยกันตักเตือน โดยเฉพาะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของวัด แม้แต่พระภิกษุ สามเณร ถ้าเกรงใจ
ไม่กล้าเตือนโดยตรง ขอให้จดชื่อมาบอกหลวงพ่อด้วย จะได้ช่วยกันแก้ไขไม่ให้เป็นที่ครหาได้
ศาสนวัตถุ - ของใช้ทุกชิ้นในวัดเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ได้มาจากศรัทธาของสาธุชน
ที่เขาท�ำบุญ เงินทุกบาททุกสตางค์เขาจบขึ้นเหนือหัวอธิษฐานถวายพระ ฉะนั้นขอให้ใช้อย่าง
ระมัดระวัง ใช้เสร็จแล้ว ช่วยกันเก็บรักษา โดยเฉพาะพวกโต๊ะ เก้าอี้ ถ้าทิ้งตากแดดตากฝน อีกไม่
นานก็ช�ำรุด แม้กระทั่งเสื่อก็เช่นกัน ถูกฝนแล้วพองเปื่อยรุ่งริ่งน�ำมาใช้อีกไม่ได้ ใครเขามาเห็นเข้า
ก็หมดศรัทธา ขนาดสมบัติเท่านี้ เราชาวพุทธยังรักษาไว้ไม่ได้ นับประสาอะไรกับสมบัติอื่น ดังนั้น
ขอให้พวกเราช่วยกันดูแลสมบัติของศาสนาให้ใช้งานไปได้นาน ๆ
ศาสนสถาน - เราไปวัดต้องช่วยกันดูแลความสะอาด เพื่อความเจริญตาเจริญใจ ทิ้งขยะในที่
ที่จัดไว้ให้ ไม่ท�ำความสกปรกให้กับโบสถ์ วิหาร ศาลา จึงได้ชื่อว่ารักษาศาสนสถาน
ศาสนพิธี - เมือ่ มีพธิ ใี นวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา ขอให้เข้าร่วมพิธดี ว้ ยความเคารพ ไม่สง่ เสียง
รบกวนผู้อื่น แต่งกายให้สุภาพ รวมทั้งไม่ควรใช้เครื่องหอม เพราะกลิ่นอาจไปรบกวนบุคคล
ใกล้เคียงได้ เราว่าหอม แต่คนอื่นบางคนไม่ชอบกลิ่นนั้น ถึงขนาดวิงเวียนคลื่นไส้ไปก็มี
ถ้าใครท�ำได้ดงั นี้ นับว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่ เรืองไปอีกนานเท่านาน
และจะเป็นนิสัยติดตัวไปทุกภพทุกชาติ ชื่อเสียง เกียรติยศ และทรัพย์สมบัติของเราก็จะมีคนคอย
ปกป้องรักษาไว้ให้ เพราะผลบุญทีเ่ ราได้ปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติ และชือ่ เสียงของพระพุทธศาสนา
และของผู้อื่นมาก่อนนั่นเอง..
		
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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หลวงพ่อตอบปัญหา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

อะไรเป็นสาเหตุให้มนุษย์แสดงท่าทีต่อความทุกข์
ในชีวิตแตกต่างกันไป และเพราะเหตุใดค�ำสอน
เรื่องอริยสัจ ๔ จึงส�ำคัญต่อชาวโลกมาก?

QA

ANSWER

คำ�ตอบ

การกระท�ำของแต่ละคนในคราวที่เผชิญปัญหา โดยมากท�ำโดยอาศัยพื้นฐานความคิดเห็น
และมุมมองจากความเข้าใจต่อโลกและชีวิตตามที่ตนเองรู้และเข้าใจ บางคนจะโอดครวญ
บ่นเพ้อเสียใจว่าท�ำดีมามากแล้วท�ำไมจึงต้องประสบกับเคราะห์กรรม บางคนกลับรักษาใจให้มนั่ คง
ไม่หวั่นไหวขึ้นลงไปกับสิ่งที่ได้ประสบ บางคนสามารถพลิกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาส สร้าง
ความดีและช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อนร่วมโลกต่อไปอีก
เมื่อชาวพุทธมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายชีวิต เวลาเผชิญปัญหาก็จะต้องพากเพียรใน
การสัง่ สมบุญบารมีให้ตลอดรอดฝัง่ แม้มอี ปุ สรรคใดมาขวางกัน้ ก็ไม่หวัน่ ไหว ไม่เลิกละความเพียร
พยายาม แต่บุคคลจะสามารถท�ำอย่างนี้ได้จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเห็น “ภาพรวมของชีวิต” รู้จัก
มองทุกสิ่งทุกอย่างได้ตรงตามความเป็นจริง
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“กฎไตรลักษณ์เร่งให้เราแก่ เร่งให้เราเจ็บ เร่งให้เราตาย
เราจะชักช้าไม่ได้ เพราะทุกอนุวินาทีมีค่ากว่าทองค�ำ
ต้องเปลี่ยนเป็นบุญให้หมด”
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธมองโลกและชีวิตผ่านความรู้ที่แท้จริง คือ
“อริยสัจ ๔” ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐที่ทุกคนต้องรู้ เพราะเมื่อรู้แล้วถึงจะด�ำเนินชีวิตให้บรรลุ
เป้าหมายได้ตรงตามความเป็นจริง
๑) ทุกขอริยสัจ คือรู้ตามความเป็นจริงว่า ชีวิตนี้เป็นทุกข์ เพราะเราคือนักโทษประหาร
ต้องเกิดและตายอยู่ในคุกคือวัฏสงสารนี้
เราเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในคุกมาหลายรอบแล้ว ถูกขังอยู่ในคุกคือโลกและจักรวาล โดยที่
เราซึ่งเป็นนักโทษก็ไม่เคยรู้ว่า ตัวเองท�ำผิดอะไรมาก่อน แล้วจะหมดโทษพ้นโทษเมื่อใดก็ไม่ทราบ
นอกจากนี้ คุกนี้ยังมี กฎแห่งกรรม ที่บังคับไว้ว่า ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว ท�ำให้เราเป็นผู้ท�ำกรรมและ
ได้รับผลของกรรมนั้นเอง กรรมดีท�ำให้โทษเบาบาง ได้ไปสู่สวรรค์ แต่สวรรค์นั่นก็คือคุกอยู่ดี แต่
เป็นคุกชั้นดี ถ้าท�ำกรรมชั่ว ผลของกรรมชั่วคือต้องไปรับโทษหนักในนรก นอกจากกฎแห่งกรรม
แล้ว คุกนี้ยังมี กฎไตรลักษณ์ ที่มีกลไกคือเวลาเป็นตัวเร่งและบีบคั้นให้เราทุกข์จากความแก่ ทุกข์
จากความเจ็บ ทุกข์จากความตาย บีบคั้นให้เพิ่มโทษเพิ่มทุกข์ให้ตัวเอง
สภาพที่แท้จริงของเราถูกปิดบังให้มืดมิด มนุษย์ไม่เคยรู้ความจริงมาก่อน ชีวิตจึงวนเวียน
อยู่แต่ในการท�ำผิดท�ำพลาด จนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณด้วย
พระองค์เอง ทรงก�ำจัดทุกข์ของพระองค์เองให้สิ้นไป ทรงเป็นผู้ค้นพบถึงความจริงที่สำ� คัญเหล่านี้
แล้วจึงทรงน�ำมาบอกให้ชาวโลกทราบ แล้วมีผู้ปฏิบัติตามสามารถก�ำจัดทุกข์ให้สิ้นไป ปรากฏเป็น
พระอรหันตเจ้ามากมาย
ดังนั้น เมื่อกฎแห่งกรรมตามประกบเราอยู่ เราจึงว่างเว้นจากการท�ำความดีไม่ได้ มีโอกาส
แล้วต้องรีบท�ำดีเพื่อสั่งสมบุญให้มาก ๆ เราจะได้เอาบุญเป็นเสบียงไว้ไปปราบกิเลส ขณะเดียวกัน
เมื่อกฎไตรลักษณ์เร่งให้เราแก่ เร่งให้เราเจ็บ เร่งให้เราตาย เราจะชักช้าไม่ได้ เพราะทุกอนุวินาที
มีค่ากว่าทองค�ำ ต้องเปลี่ยนเป็นบุญให้หมด และต้องเปลี่ยนเป็นบุญอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ชาวพุทธได้ยินเรื่องความจริงอันประเสริฐประการที่ ๑ คือโลกและชีวิตนี้เป็นทุกข์กันมา
นานแล้ว แต่ไม่ค่อยน�ำไปคิดกัน สิ่งส�ำคัญคือความจริงเรื่องทุกข์นี้ต้องชัดเจนในใจ ถ้าเพียงแต่นำ�
ไปคิดเท่านั้น ชาวโลกจะรู้และเข้าใจสภาพความจริงของตัวเอง แล้วจะเริ่มมีความปลอดภัยขึ้นมา
ระดับหนึง่ ถ้าความจริงนีช้ ดั เจนในใจของใครเข้าเมือ่ ไร คุกคือวัฏสงสารนีจ้ ะสะเทือนด้วยคนคนนัน้
ขึ้นมาทีเดียว พระพุทธองค์จึงทรงบอกว่าความจริงเรื่องทุกขอริยสัจนี้ คือ ความจริงอันประเสริฐ
ที่ชาวโลกทุกคนต้องรู้
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๒) ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือรู้ตามความเป็นจริงว่า ทุกข์ทั้งหลายเกิดจาก “กิเลส” ที่เป็น
เครือ่ งติดตามและบังคับบัญชานักโทษ โดยบังคับให้นกั โทษท�ำบาปเพือ่ ให้มที กุ ข์โทษเพิม่ ขึน้ จะได้
วนเวียนอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีวันได้หมดทุกข์ ไม่มีวันได้ออกจากคุกไปตลอดกาล
กิเลสที่ฝังอยู่ในใจมนุษย์ จะคอยบังคับให้มนุษย์อยากในสิ่งที่ผิด ๆ เพราะกิเลสท�ำให้ใจ
ขุ่นมัวไม่ผ่องใส เมื่อใจขุ่นก็มองเห็นไม่ตรงตามจริง ได้ยินไม่ตรงตามจริง ได้กลิ่นไม่ตรงตามจริง
ได้รสไม่ตรงตามจริง ได้สัมผัสไม่ตรงตามเป็นจริง เมื่อใจคิดแต่สิ่งที่ไม่ตรงตามเป็นจริง ก็เลยเกิด
ความอยากในทางผิด ๆ คืออยากคิดร้าย ๆ คือคิดโลภ คิดโกรธ คิดหลง ส่งผลให้อยากพูด
ร้าย ๆ อยากท�ำร้าย ๆ ตามมา นี้คือการบังคับของกิเลส ซึ่งนักโทษไม่รู้ความจริงมาก่อน ดังนัน้
เพียงแค่นักโทษรู้หลักอย่างนี้เข้าเท่านั้น รู้ว่าความจริงแล้วตัวเองถูกกิเลสควบคุมอยู่ คุกนี้ก็จะ
สะเทือนขึ้นมาอีกระดับทันที ยิ่งไปเห็นกิเลสได้อีก คุกนี้ก็แทบจะระเบิดออกแล้ว
เมื่อวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงเรื่องนี้ แผ่นดินสะเทือนไหวอย่างหนัก เพราะ
มีผู้แหกคุก คือวัฏสงสารนี้ออกไปได้แล้วอีกหนึ่งท่าน คุกก็จึงสะเทือนหนักหนา
มาร ผูเ้ ป็นเจ้าของคุก กลัวเหลือเกินว่าจะมีใครแหกคุกออกไปได้อกี จึงไม่อยากให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน�ำเรื่องอริยสัจนี้มาเทศน์สอนชาวโลก พอมารรู้ว่าพระองค์ตรัสรู้ความจริงนี้แล้ว
ก็รีบปรากฏตัวทันที เพื่อมาทูลเชิญพระองค์ให้เสด็จเข้านิพพาน เพราะว่าสิ่งที่มารหวาดกลัวนั้น
คือกลัวความจริงจะถูกเปิดเผย กลัวต้นก�ำเนิดความชั่วที่มารปิดบังไว้จะถูกเปิดโปง
ดังนั้น การที่ชาวพุทธได้รู้ความจริงว่า กิเลสคือต้นเหตุของทุกข์ทั้งหลาย จึงเป็นความจริง
อันประเสริฐอย่างยิ่ง เป็นความจริงที่สั่นคลอนคุกคือวัฏสงสารได้เลยทีเดียว
๓) ทุกขนิโรธอริยสัจ คือรู้ตามความเป็นจริงว่า กิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ก�ำจัดได้ หากก�ำจัดได้
เมื่อใดก็จะออกจากคุกนี้ได้เมื่อนั้นทันที
เมื่อมนุษย์รู้มาถึงจุดนี้ว่า ทุกข์ทั้งหลายสามารถก�ำจัดได้ด้วยการก�ำจัดกิเลสออกไป คุกก็ยิ่ง
สั่นสะเทือนหนักกว่าเดิม รู้เพียงคนเดียวก็สั่นสะเทือนแบบคนเดียว ถ้ารู้กันจ�ำนวนมากเป็นหมูเ่ ป็น
คณะ คุกก็ยิ่งสั่นสะเทือนอย่างหนัก ถ้าความรู้นี้รู้ให้เต็มโลก มันจะสั่นสะเทือนขนาดไหน เพราะ
ฉะนั้น ความรู้อย่างนี้ต้องแผ่ขยายออกไปให้รู้กันมากที่สุด เร็วที่สุด
ความจริงอันประเสริฐประการที่ ๓ นี้ เรียกว่า “นิโรธ” มารกลัวมากว่ามนุษย์จะรู้ จึงใช้
น�้ำบ้าง ไฟบ้าง แผ่นดินบ้าง ลมบ้าง มาขู่มนุษย์ให้กลัว จะได้เลิกล้มการไปค้นหาความจริง
ฉะนั้นการที่น�้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ พายุกระหน�่ำ มันคืออาการที่เจ้าของคุกกลัวคนจะ
รู้ความจริง จึงรีบหาทางมาขัดขวางหนทาง เบนความสนใจไปจากการค้นหาความจริงเหล่านี้
หาทางให้ไปติดเรื่องอื่น ดังนั้นอย่ากลัวจนเกินเหตุ อย่าไขว้เขว ยิ่งเจออุปสรรค ยิ่งต้องสู้ต่อไป
๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือรู้ตามความเป็นจริงว่า วิธีเดียวเท่านั้นที่จะถอน
กิเลสได้คือปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์ ๘
วิธีถอนกิเลสที่ควบคุมสัตว์โลก ก�ำจัดทุกข์ให้สิ้นไป มีวิธีเดียว คือต้องปฏิบัติอริยมรรค
มีองค์ ๘ ซึ่งประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
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สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
พระพุทธองค์ทรงปฏิบตั อิ ริยมรรคมีองค์ ๘ ถอนกิเลสไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สอนพระอรหันต์
ให้ปฏิบัติตาม สอนชาวโลกให้ปฏิบัติตาม
อันที่จริงแล้ว ชาวพุทธได้ยินเรื่องกิเลสมาเยอะ ได้ยินเรื่องอริยสัจ ๔ มาเยอะ เรื่องต่าง ๆ
ที่หลวงพ่อน�ำมาพูดนี้ไม่ใช่ไม่เคยได้ยิน เคยได้ยินแล้ว แต่มโนภาพที่เกิดในใจยังไม่ชัดเจนมากนัก
หรือบางอย่างชัดเจนแต่ไม่ปะติดปะต่อเป็นภาพใหญ่ ข้อมูลที่ได้รับจึงอยู่ในลักษณะความทรงจ�ำ
ยังเอามาใช้งานไม่ได้ ยังเป็นเพียงความฉลาดหรือปัญญาในระดับความจ�ำ ฤทธิ์ของความรู้
ยังไม่เต็มที่
เราจะต้องน�ำความรู้ทั้งหมดนี้ก้าวเข้าสู่อริยมรรคมีองค์ ๘ ในภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
เข้าสู่ความฉลาดในระดับญาณทัสสนะหรือการเห็นด้วยธรรมกาย เมื่อฝึกไปความสว่างก็เกิดขึ้น
ภายในใจ สว่างจนกระทั่งเห็นพระธรรมกาย อาศัยพระธรรมกายไปเห็นกิเลสที่ซ่อนอยู่ในใจ
เห็นได้เมื่อไร กิเลสจะถูกท�ำลายทันที เหมือนเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้า ก็ขับไล่ความมืดที่
หุ้มห่อโลกได้ทันที
เรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ ในภาคปฏิบัตินี้ นักสร้างบารมีต้องมีภาพรวมเหล่านี้ชัดเจนอยู่
ในใจ แล้วไม่วา่ ประสบเหตุเภทภัยใด ๆ นอกจากตัวเองไม่หวัน่ ไหวแล้ว กลับมีกำ� ลังใจทีจ่ ะเดินหน้า
ต่อไป มีกำ� ลังใจที่จะบ�ำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรชักชวนชาวโลกให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป
เพื่อให้มาร่วมกันศึกษาค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาศึกษาความจริง
อันประเสริฐทั้ง ๔ ประการ ที่เรียกว่า “อริยสัจ ๔” นี้ให้จงได้
ความจริงเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไปในการท�ำความเข้าใจ เพียงแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้
หยุดพิจารณาอย่างจริงจัง เรายังไม่ได้นั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง หรือยังไม่ได้ท�ำการบ้าน ๑๐ ข้อ
มาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้มันยากและรู้สึกห่างไกลจากตัวเราเหลือเกิน แต่เมื่อเราตั้งใจท�ำการบ้าน
๑๐ ข้อมาตามล�ำดับ เราจะพบว่า อริยสัจทั้ง ๔ ข้อ ไม่ได้ยากอย่างที่เราเคยกลัวมาก่อน
ขอให้รักษาแล้วพัฒนาความเข้าใจหรือปัญญาของเราจากระดับความจ�ำสู่ระดับการขบคิด
จนกระทั่งกลายเป็นทิฎฐิ มีก�ำลังใจปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ สามารถท�ำใจหยุดท�ำใจนิ่งเข้าถึง
พระธรรมกาย เข้าไปสู่ระดับญาณทัสสนะ คือการรู้ การเห็น ด้วยญาณของธรรมกาย ปราบกิเลส
ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ สามารถทลายคุกคือโลกนี้ได้เป็นอัศจรรย์โดยพลัน นับแต่วันนี้เป็นต้นไป
เทอญ..

www.kalyanamitra.org

91

ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาดร.สมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

พระพุทธศาสนาโกอินเตอร์
มีวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไรในต่างประเทศที่ท�ำให้คนหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา?
พระพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาอืน่ ศาสนาอืน่ นิยมเผยแผ่เชิงรุก บางศาสนาเข้ามาเผยแผ่
ในประเทศไทย มีทีมงานบุกขึ้นเหนือล่องใต้ เข้าไปในป่าในเขา พิมพ์หนังสือไปแจก ไปเยี่ยมเยียน
แต่ส�ำหรับศาสนาพุทธอย่าว่าแต่เผยแผ่เชิงรุกเลย เผยแผ่เชิงรับยังไม่ค่อยพร้อม อย่างเช่น ถ้ามี   
ชาวต่างชาติอยากฝึกสมาธิ เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ พอเจอคนไทยขอให้ช่วย ถามว่าไปฝึกสมาธิ
ที่ไหนดี คนฟังก็ชักงง ๆ เพราะแม้แต่คนไทยเองก็ยังมีที่ฝึกสมาธิไม่มาก ยิ่งถ้าต้องไปสอน          
ชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษบ้าง ฝรั่งเศสบ้าง ยิ่งยาก เลยตอบไม่ได้ ขนาดเขามาถึงที่แล้ว        
แต่เรายังไม่พร้อมที่จะรับเขาเลย นี่คือความจริง
กายน
9292 อยูอยู่ในบุ่ในบุญญพฤศจิ
พฤศจิ
กายน๒๕๕๗
๒๕๕๗
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ขณะนีท้ วั่ โลกโดยเฉพาะประเทศทีพ่ ฒั นาแล้ว ก�ำลังมีการตืน่ ตัวสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา
เขาอยากรูจ้ ริง ๆ ต่างคนต่างไปเสาะแสวงหาข้อมูลแล้วเอามาแบ่งปันกัน คล้าย ๆ เป็นชมรมพุทธ
กลุม่ ทีส่ อนสมาธิให้กบั ชาวต่างชาติสว่ นใหญ่เป็นทางด้านทิเบต และทางด้านของเซนทีม่ าจากญีป่ นุ่
ซึ่งค่อนข้างไปทางวิชาการ มีหนังสือแนะน�ำออกมามากมาย ส่วนทิเบตนั้นเนื่องจากเกิดปัญหา
ทางการเมือง พระต้องลี้ภัยจากทิเบตเข้ามาอินเดีย แล้วกระจายออกไปทั่วโลก แต่คนทิเบตในที่
ต่าง ๆ ในโลกมีนอ้ ย เพราะฉะนัน้ พระทิเบตจึงต้องสอนธรรมะให้แก่คนในท้องถิน่ ท�ำให้ในปัจจุบนั
พุทธทิเบตค่อนข้างเป็นที่รู้จักคู่กับพุทธแบบเซน แต่พุทธเถรวาทของเราส่วนใหญ่ไปเผยแผ่คนไทย
เป็นหลัก มีคนต่างชาติบ้างนิด ๆ หน่อย ๆ นี้คือภาวะจริง ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าศาสนาพุทธโดยภาพรวมไม่ได้เผยแผ่เชิงรุก แต่ในอเมริกาขณะนี้ก็ยังมี
คนสนใจศึกษาศาสนาพุทธจนกระทั่งเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นแสน ๆ คน และที่ยัง
ไม่เปลี่ยนศาสนา แต่ฝึกสมาธิทุกวัน แล้วปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้าสอน มีเป็นสิบ ๆ ล้านคน และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเขากล่าวกันว่า พระพุทธศาสนาเป็นแนวโน้มใหม่ของสังคมอเมริกัน
ในยุโรปก็มีกระแสความสนใจพระพุทธศาสนาเช่นกัน ในญี่ปุ่นก็มีการตื่นตัวหันมาศึกษาเรื่อง       
เกี่ยวกับจิตใจ หรือ Spiritual Boom ครั้งใหญ่ นี้คือกระแสในประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลก ถ้าหาก
องค์กรพุทธมีการเผยแผ่เชิงรุกอย่างเต็มระบบและมีประสิทธิภาพ พระพุทธศาสนาจะขจรขจายไป
ทั้งโลกอย่างรวดเร็ว เพราะจุดแข็งของพระพุทธศาสนาก็คือค�ำสอน ซึ่งไม่ใช่ความเชื่อ แต่เป็น       
ความจริง ถ้าใครได้ศึกษาและปฏิบัติตามจะต้องได้ผลอย่างแน่นอน

การศึกษาพระพุทธศาสนาในต่างประเทศเขาท�ำกันอย่างไร?
พุทธเถรวาท ไทย พม่า ศรีลงั กา ลาว กัมพูชา ค่อนข้างคล้าย ๆ กัน ในเมืองไทยเป็นอย่างไร
ต่างประเทศก็คล้าย ๆ กัน บทสวดมนต์ต่างกันบ้าง ธรรมเนียมประเพณีต่างกันนิดหน่อย แต่      
รูปแบบมีพระภิกษุเป็นศูนย์กลาง มีวดั เป็นศูนย์กลาง และมีชาวบ้านเข้ามาท�ำบุญทีว่ ดั คล้าย ๆ กัน
ถ้าเป็นมหายาน พระจีนค่อนข้างออกไปหาประชาชนมากหน่อย ถ้าเปรียบเทียบแล้วมากกว่าเถรวาท
แบบญี่ปุ่นเป็นอีกแบบหนึ่ง เนื่องจากถูกอ�ำนาจการเมืองคุกคาม ในสมัยจักรพรรดิเมจิ        
มีประกาศว่าให้พระมีครอบครัวได้ พระญี่ปุ่นที่ส่วนใหญ่เคยประพฤติพรหมจรรย์ก็เลยมีครอบครัว
พระพุทธศาสนาญี่ปุ่นมีค�ำศัพท์ที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า “โซชิขิบุคเคียว” แปลว่า พระพุทธศาสนา        
งานศพ พูดถึงพุทธแล้วนึกถึงงานศพ ไม่ได้นึกถึงการสอนธรรมะเผยแผ่ศาสนา ถ้าถามชาวพุทธ
ในญี่ปุ่นว่า เจ้าชายสิทธัตถะเป็นใคร ส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ศีล ๕ มีอะไรบ้างก็ไม่รู้ อริยสัจ ๔ คืออะไร
ไม่รู้ รู้แต่เพียงว่าถ้าตายก็ไปสวดที่วัด คือแทบไม่รู้อะไรเลย เพราะหลังจากแพ้สงคราม อเมริกา   
สัง่ ให้เอาศาสนาออกจากโรงเรียน เพราะเห็นว่าเดิมญีป่ นุ่ ปลูกฝังให้เด็ก ๆ ศรัทธาในลัทธิชนิ โต ให้
เชื่อว่าจักรพรรดิเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แล้วก็เอาตรงนี้เป็นตัวน�ำให้คนกล้าตาย เป็นทหารรบเพื่อจักรพรรดิ
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พออเมริกาชนะสงครามเลยไม่ให้เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วย คนญี่ปุ่นก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
โชคดีทชี่ าวไทยยังมีวชิ าศีลธรรม เราต้องอย่ายอมให้ใครมาอ้างเหตุผลอะไรเอาวิชาศีลธรรมออกไป
จากหลักสูตรโรงเรียนเด็ดขาด
ส่วนในวงกว้างทั่วโลก เช่น ในอเมริกา ยุโรป คนที่อยากจะศึกษาพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่
ก็ไปหาหนังสือตามร้านหนังสือใหญ่ ๆ ซึ่งจะมีมุมหนังสือพระพุทธศาสนาที่ขายดิบขายดี อีกวิธีก็
คือเข้าอินเทอร์เน็ตไปหาข้อมูลแล้วตั้งกลุ่ม Facebook ตั้งกลุ่ม hi5 ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ที่ไหนมีสอนสมาธิก็พยายามดั้นด้นไปศึกษา นี่คือบรรยากาศในต่างประเทศ

หลักการใดในพระพุทธศาสนาทีเ่ ขาคิดว่าช่วยเติมเต็มความรูส้ กึ ของเขาได้?
คนที่มีความรู้ มีการศึกษามาก ๆ พอศึกษาค�ำสอนที่ให้เชื่อเป็นหลัก บอกให้เชื่อ ห้ามสงสัย
แค่สงสัยก็บาป อย่างในคัมภีร์ที่มีเขียนว่าโลกแบน แล้วบอกให้เชื่อ เขาจะเชื่อได้อย่างไร เขารับ     
ไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้น หลาย ๆ อย่างขัดแย้งกับความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบในปัจจุบัน
ท�ำให้คนรับไม่ได้ และโดยคอนเซปต์พื้นฐานก็รับไม่ได้ เช่น ศาสนาที่เป็นเทวนิยมบอกว่าทุกอย่าง
เกิดจากพระเจ้า ทุกอย่างมาจากพระเจ้า ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็บอกว่าเป็นการทดสอบจากพระเจ้า     
ว่ามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าจริงหรือเปล่า
สมมุติว่าเราท�ำงานในบริษัทไหน แล้วมีหัวหน้ามาทดสอบจับไปขังคุกโดยไม่มีเหตุผล ให้      
อดข้าว ๗ วัน ๗ คืน เพื่อเป็นการทดสอบว่ามีความเคารพเชื่อฟังหัวหน้าหรือเปล่า เรายังอยากอยู่
บริษัทนี้ไหม คนที่มีสติปัญญามากพอที่จะไตร่ตรองภาพรวมก็เลยหลุดออกมาจากกรอบความเชื่อ
ที่ถูกครอบเอาไว้ และต้องการแสวงหาความจริงว่า ค�ำสอนใดที่มีเหตุ มีผล มีคุณธรรม สุดท้ายก็
มาพบค�ำสอนในพระพุทธศาสนาซึง่ เป็นสัจธรรม ซึง่ เขาก็บอกว่าใช่เลย ระดับไอสไตน์กบ็ อกใช่เลย

ในปัจจุบันมีบุคคลที่มีชื่อเสียงให้ความสนใจการนั่งสมาธิมากมาย เรามี
กิจกรรมใดรองรับบุคคลเหล่านี้บ้าง?
ถ้าสังเกตดูจากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักแสดง นักกีฬา ด้วยความที่เป็น      
คนเด่นคนดัง เป็นที่รู้จักของสาธารณชน ชีวิตจะวุ่นวายกว่าคนทั่วไป มีความกดดันทางใจมาก      
คนเหล่านี้เมื่อมีแรงกดดันมาก บางคนหาทางออกไม่ได้ก็หันไปหายาเสพติด แต่พอมาเจอสมาธิ
แล้วรูส้ กึ ว่าใช่เลย บางคนในระดับผูน้ ำ 
� เราเห็นเขาออกทีวดี โู ก้ แต่มจี ำ� นวนมากต้องกินยานอนหลับ
ทุกคืน ชีวิตมีแรงกดดันสูงมาก ไม่รู้จะท�ำอย่างไร พอนั่งสมาธิแล้ว ยานอนหลับโยนทิ้งไปเลย      
ชีวิตมีความสุข ทุกอย่างสดใส ชีวิตโปร่งเบา ประสิทธิภาพการท�ำงานสูงขึ้น ทุกอย่างดีหมด
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ผู้คนในโลกนี้ก�ำลังโหยหาธรรมะ แต่ขาดคนแนะน�ำ  ครั้นจะฝึกให้พระไทยมีความรู้หลาย
ภาษา คงจะใช้เวลาพอสมควรและไม่ใช่เรือ่ งง่าย เราก็เลยน�ำคนในประเทศต่าง ๆ ทีส่ นใจเรือ่ งสมาธิ
มาฝึกหลักสูตรเข้มข้น ๔ เดือน เพื่อเป็นผู้ช่วยสอนสมาธิ ให้เรียนหลักค�ำสอนพระพุทธศาสนา       
๑ เดือน และให้นั่งสมาธิแบบรวดเดียว เช้า สาย บ่าย ค�่ำ  ๓ เดือนเต็ม จะได้มีประสบการณ์      
ในการปฏิบัติธรรม อีก ๒ สัปดาห์สุดท้าย ศึกษาหลักการในการไปเป็นผู้แนะน�ำเรื่องสมาธิ ว่าจะ
ต้องท�ำอย่างไรบ้าง แล้วส่งกลับไปสอนในประเทศตัวเอง จะได้ไม่มปี ญั หาเรือ่ งภาษา เรือ่ งวัฒนธรรม
อย่างนีร้ วดเร็ว พอไปเผยแผ่แล้วมีคนสนใจมาฝึก มาเรียน ตกเย็นหลังเลิกงานมาเลย ๑ ชัว่ โมงครึง่
สัปดาห์ละครั้ง ครบ ๗ ครั้ง จบหลักสูตร แล้วก็มาเรียนหลักสูตร ๒ หลักสูตร ๓ หลักสูตร ๔       
ไปเรื่อย ๆ ใครว่างวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ก็มานั่งหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ วัน หรือ ๗ วัน อย่างนี้
เป็นต้น ถ้าอย่างนี้จะขยายตัวได้เร็ว เพื่อให้พระพุทธศาสนากลับมารุ่งเรืองใหม่อีกครั้งหนึ่งทั่วโลก
นั่นคือความหวังและความตั้งใจ

“

บางคนในระดับผู้น�ำ เราเห็นเขาออกทีวีดูโก้
แต่มีจำ� นวนมากต้องกินยานอนหลับทุกคืน
ชีวิตมีแรงกดดันสูงมาก ไม่รู้จะท�ำอย่างไร
พอนั่งสมาธิแล้ว ยานอนหลับโยนทิ้งไปเลย
ชีวิตมีความสุข ทุกอย่างสดใส ชีวิตโปร่งเบา
ประสิทธิภาพการท�ำงานสูงขึ้น ทุกอย่างดีหมด

ใครเป็นผู้ดำ� เนินการในส่วนนี้?

”

น่าจะเป็นเครือข่ายวัดไทยในต่างประเทศทั้งหมดช่วยกันในเบื้องต้น โดยเข้าไปหากลุ่ม       
โซเชียลเน็ตเวิร์กที่สนใจพระพุทธศาสนา แจ้งให้เขาทราบว่ามีโครงการอย่างนี้ คนที่สนใจจริง ๆ
ก็พร้อมที่จะมาสมัครอบรมเป็นผู้ช่วยสอน แล้วขยายออกไปอีก กว้างขึ้น ๆ เหมือนเราโยนหิน
ก้อนหนึ่งลงไปในสระ ระลอกคลื่นก็จะแผ่กว้างออกไป ขอให้มีหินก้อนแรกที่เป็นจุดเริ่มต้น
แต่เรือ่ งนีจ้ ะท�ำได้ดตี อ้ งอาศัยการประสานความร่วมมือของชาวพุทธทัว่ โลก ทัง้ ในประเทศไทย
และทั่วโลกช่วยกัน เราเองได้รับประโยชน์จากค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พูดง่าย ๆ ว่าได้
มาพึ่งพระพุทธศาสนาแล้ว ควรจะให้พระพุทธศาสนาได้พึ่งเราบ้าง ต้องมาจับมือกันท�ำงาน        
“พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว” เอาความรู้ความสามารถ     
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ของทุกคนมาแชร์กัน แล้วช่วยกันเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ไปสู่ชาวโลก ให้เป็น
ที่พึ่งน�ำความสงบเย็นมาสู่คนทั้งโลก
ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือที่คองโก จุดเริ่มมาจากการที่มีพระภิกษุชาวอินเดียไปเผยแผ่ที่
คองโก ตอนนั้นคองโกเกิดปัญหา สหประชาชาติก็ส่งทีมงานเข้าไป มีพระภิกษุอินเดียเข้าไปด้วย
แต่อยู่ช่วงสั้น ท่านสอนคนที่นั่นว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไร พระรัตนตรัยดีอย่างไร มีหนุ่มคองโก      
ฟังแล้วประทับใจ ขอถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะอันสูงสุด ปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธ
พอพระอินเดียเสร็จภารกิจ ท่านก็กลับ แต่หนุ่มคองโกยังรักษาความเป็นชาวพุทธต่อเนื่องมา แล้ว
ก็สอนเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้าน จนเกิดเป็นชุมชนชาวพุทธมาตลอด ๕๐ ปี ทั้งที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร มี     
บทสวดมนต์สั้น ๆ และรู้ว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์สุดยอด ก็ถือเป็นสรณะ พอเขาอยากจะ
ฝึกสมาธิกไ็ ปถามบาทหลวงทีค่ นุ้ เคยกันในละแวกนัน้ ว่าอยากจะฝึกสมาธิแบบพุทธ ต้องท�ำอย่างไร
บาทหลวงบอกว่ามีสาขาวัดพระธรรมกายมาอยู่ที่แอฟริกาใต้ แต่อยู่คนละประเทศ เขาก็เลยรีบ
ติดต่อไป พระอาจารย์ก็เดินทางไปเยี่ยม จากนั้นเขาก็ติดตามพระอาจารย์มาถึงประเทศไทย มา    
กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้ฟังธรรมจากท่าน เขาบอกปลื้มใจ มีความสุขมาก ออกบวชเลย
และบอกศิษยานุศิษย์ที่คองโกให้รอหน่อย จะบวชฝึกตัวเองให้ดี แล้วจะกลับไปสอนต่อ ฝ่าย         
ลูกศิษย์ก็บอกพระอาจารย์ว่า จะตั้งใจปฏิบัติธรรม ตอนนั้นที่เมืองไทยบวชอุบาสิกาแก้ว ที่คองโก
ก็บวชด้วย รวมตัวกัน ผู้หญิงเป็นหลัก ผู้ชายมาช่วย แล้วก็มาปฏิบัติธรรมด้วยกัน แม้ผิวกายจะด�ำ 
แต่ผิวหน้านวลมาก ได้ใส่บาตรพระครั้งแรกปลื้มใจ มีความสุขมาก

ถ้าพุทธศาสนิกชนทั่ว ๆ ไป อยากจะเผยแผ่หลักธรรมค�ำสอน ควรจะท�ำ
อย่างไร?
ให้ใช้หลักที่พระพุทธองค์ทรงให้ปัจฉิมโอวาทไว้ว่า “จงบ�ำเพ็ญประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” ประโยชน์ตน คือตัวเองต้องท�ำให้ดี ถ้าเราอยากจะเผยแผ่
เราต้องเข้าวัด ศึกษาธรรมะ ท�ำทาน รักษาศีล ท�ำภาวนา ให้ทานคือมีนำ�้ ใจซึง่ กันและกัน รักษาศีล
ให้ดี อย่างน้อยศีล ๕ แล้วตั้งใจสวดมนต์ท�ำภาวนาสม�่ำเสมอ พอเราท�ำตัวดีให้คนรอบข้าง         
ยอมรับ ค�ำพูดเราจะมีน�้ำหนัก เพราะสิ่งที่เราท�ำเป็นตัวการันตี เราก็ชวนคนรอบตัวเรา พามาวัด
ทีละคนสองคน สุดท้ายวงทีม่ าท�ำความดีจะขยายกว้างขึน้ ๆ แล้วอะไรทีเ่ ราท�ำให้พระพุทธศาสนา
ได้ ทั้งด้วยก�ำลังกาย ก�ำลังทรัพย์ ก�ำลังความคิดสติปัญญา ก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ส่วนพระภิกษุแน่นอนว่าสิ่งที่ให้พระพุทธศาสนาก็คือชีวิต เอาชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา            
พอทุกคนเอาสิ่งที่ตัวเองมีมารวมกันอย่างนี้แล้ว รับรองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรุ่งเรืองของ         
พระพุทธศาสนาที่จะขยายกว้างออกไปเป็นที่พึ่งให้แก่สังคมไทยและสังคมโลกอย่างแน่นอน..
พฤศจิ
กายน๒๕๕๗
๒๕๕๗
กายน
9696 อยูอยู่ในบุ่ในบุญญพฤศจิ
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.๙

เวลากับชีวิต

คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เอาใจใส่กับเรื่องของเวลามากนัก และมักจะไม่ได้ให้      
ความสนใจว่าเวลาจะมามีผลกระทบต่อชีวิตของตนเองอย่างไร บางคนจึงปล่อย        
เวลาให้ผ่านไปกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระแก่นสารที่แท้จริง ตั้งแต่เกิดมา เราใช้เวลาไปกับการ
ศึกษาเล่าเรียน การบริหารร่างกาย การพูดคุย การนอนหลับพักผ่อน การท�ำงาน      
การเที่ยวเตร่สนุกสนาน ฯลฯ ในแต่ละวันนานหลายชั่วโมง โดยที่ไม่ได้นึกเฉลียวใจ
เลยว่า ขณะที่เวลาล่วงเลยผ่านไปนั้น ก็น�ำสิ่งที่มีค่า ที่ส�ำคัญต่อการแสวงหาแก่นสาร
สาระในชีวิต คือการสั่งสมบุญบารมี เพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน ของเราให้ผ่าน     
ไปด้วย
พฤศจิ
กายน๒๕๕๗
๒๕๕๗
กายน
9898 อยูอยู่ในบุ่ในบุญญพฤศจิ
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มีความจริงเกี่ยวกับเวลาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะชอบใจ
หรือไม่ก็ตามอยู่อย่างน้อย ๕ ประการ คือ
๑) เวลาผ่านไปแล้วย่อมผ่านเลย แม้เรื่องนี้จะเป็นความจริงที่ทุกคนทราบดี
แต่กลับไม่ค่อยมีใครสังเกตว่า เวลาทุกวินาทีที่คืบคลานผ่านไปส่งผล     
กระทบอะไรกับชีวิตของเราบ้าง
๒) เวลาน�ำวัยอันสดใสและความแข็งแรงไป เมื่อเวลาผ่านไป อายุหรือวัย
ของแต่ละคนก็เพิม่ มากขึน้ ไปตามล�ำดับ แต่เรามักสังเกตไม่เห็น เนือ่ งจาก
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่อย ๆ เป็นไปอย่างช้า ๆ ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “สันตติ” คือ การสืบต่อ หรือการเกิดดับต่อเนื่องกันไป
ยกตัวอย่างที่เห็นได้เป็นรูปธรรม เช่น เมื่อผมเส้นหนึ่งหลุดร่วงไป ก็มีผม
เส้นใหม่เกิดขึน้ มาแทน หรือเมือ่ เซลล์ผวิ หนังหลุดลอกออกไป ก็เกิดเซลล์
ใหม่ขึ้นมาแทน เป็นต้น ด้วยลักษณะความสืบต่อที่ต่อเนื่องเช่นนี้ ท�ำให้
คนส่วนใหญ่ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปนานหลาย ๆ ปี จึงสังเกตเห็นว่า วัยเราเปลี่ยนแปลงไป จาก      
วัยทารกมาเป็นเด็กเล็ก จากเด็กเล็กมาเป็นเด็กโต จากเด็กโตเข้าสู่วัยรุ่น
จากวัยรุ่นเข้าสู่วัยท�ำงาน จากวัยท�ำงานเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ จากวัยผู้ใหญ่                
เข้าสู่วัยชรา ซึ่งกว่าจะรู้สึกว่าตนเองเปลี่ยนไป เวลาก็ผ่านไปหลายปี
พร้อมกันกับที่ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลง
๓) เวลาน�ำความชรามาให้ ความชราหมายถึง ความแก่หง่อมของร่างกาย
ความคร�่ำคร่า ความเสื่อมของอายุ เมื่อความชรามาถึง คนส่วนใหญ่จะ
เริ่มรู้สึกได้จากทั้งความเปลี่ยนแปลงทางสรีระ และความแข็งแรง           
ที่ลดน้อยถอยลงอย่างชัดเจน แต่แม้อย่างนั้นก็ยังมีน้อยคนนักที่ย้อน         
กลับมาพิจารณาว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตนเองได้สั่งสมบุญบารมีมา     
มากน้อยเพียงใด หรือเป็นไปเพื่อการบรรลุเป้าหมายของชีวิตหรือไม่
๔) เวลาน�ำโอกาสดี ๆ ของชีวิตให้ล่วงเลยผ่านไป เพราะเวลาที่เหมาะสม
และดีที่สุดที่จะสร้างบุญบารมีได้ ก็คือเมื่ออยู่ในยามหนุ่มยามสาว          
อันสดใส ซึ่งมีร่างกายอันสมบูรณ์แข็งแรง แต่ผู้คนจ�ำนวนมากกลับใช้     
วันเวลาในระยะนี้ไปกับเรื่องที่ไม่เป็นแก่นสาร แทนที่จะรีบขวนขวาย    
สร้างบุญกุศลให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป บางคนถึงกับมีความเห็นผิดไปอีกว่า ควร
รอให้แก่ก่อนจึงค่อยเข้าวัดสร้างบุญบารมี ซึ่งหลายคนก็ไม่มีโอกาส         
มีชีวิตจนถึงตอนนั้น หรือหากถึงก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะท�ำอย่างที่คิดไว้ จึง     
เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ถ้าปล่อยให้โอกาสดี ๆ ของชีวิตหลุดลอยไป      
เพราะความประมาทในชีวิตของตนเอง
พฤศจิ
กายน
่ในบุ
ญ ญ 9999
พฤศจิ
กายน๒๕๕๗
๒๕๕๗อยูอยู
่ในบุ
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๕) เวลาน�ำความตายมาให้ นีเ้ ป็นความจริงแท้แน่นอนส�ำหรับทุกคน ในขณะ
ทีเ่ วลาผ่านเลยไป แม้อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวติ ของแต่ละคนไม่เหมือน
กัน แต่ที่เหมือนกันก็คือ ทุกชีวิตล้วนก�ำลังเดินทางไปสู่จุดสุดท้าย ซึ่งก็
คือความตายนัน่ เอง และเมือ่ ความตายมาถึง ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้สร้างความ
ดี เพราะมัวปล่อยให้โอกาสดี ๆ ในชีวติ ผ่านเลยไป ก็ยอ่ มประสบกับวิบาก
ที่ตนเองท�ำไว้ในโลกหน้า โดยไม่อาจย้อนเวลาเพื่อกลับมาแก้ตัวใด ๆ
เหมือนดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเทวทูตสูตรว่า ผู้ที่ประมาท
ท�ำบาปไว้ในคราวมีชีวิต เมื่อละโลกไป พญายมจะถามเขาว่า ตอนยังมี
ชีวิตอยู่ได้เห็นเทวทูตทั้ง ๕ คือ เด็กที่เกิดใหม่ คนแก่ คนเจ็บ คนที่        
ถูกลงโทษจองจ�ำ และคนตายหรือไม่ เมือ่ เขาตอบว่าเห็น พญายมจะถาม
เตือนสติต่อไปว่า ตัวท่านนั้นก็มีสติดี เป็นผู้ใหญ่แล้ว เคยคิดบ้างไหมว่า
ตนเองก็ต้องมีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ การถูกลงโทษเมื่อท�ำ       
ความชัว่ และมีความตายเป็นธรรมดา ควรทีจ่ ะท�ำความดีทาง กาย วาจา         
และใจ เมือ่ เขาตอบว่าไม่ได้คดิ เพราะมัวประมาทอยู่ พญายมจึงกล่าวกับ
เขาว่า
“ดูก่อนพ่อมหาจ�ำเริญ ท่านไม่ได้ท�ำความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจไว้
เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้นเหล่านายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาท
แล้ว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไม่ใช่มารดาท�ำให้ท่าน ไม่ใช่บิดาท�ำให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องชาย
ท�ำให้ทา่ น ไม่ใช่พนี่ อ้ งหญิงท�ำให้ทา่ น ไม่ใช่มติ รอ�ำมาตย์ทำ� ให้ทา่ น ไม่ใช่ญาติสาโลหิต
ท�ำให้ท่าน ไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ท�ำให้ท่าน ไม่ใช่เทวดาท�ำให้ท่าน ตัวท่านเองท�ำ
เข้าไว้ ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้”
ดังนัน้ เวลาจึงมีคณุ ค่าส�ำหรับทุกชีวติ และแม้เวลาจะเดินไปโดยทีเ่ ราไม่รสู้ กึ ตัว
ก็ตาม เราก็ต้องพยายามพิจารณา เพื่อใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิต           
มากที่สุด..
จากหนังสือ SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา

ก�ำหนดการกิจกรรมประจ�ำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
โครงการปฏิบตั ธิ รรม Meditation for Relaxing Your Mind ณ มุกตะวัน วันที่ ๑๓-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศผลสอบวัดระดับความรูอ้ งค์รวมประจ�ำปี ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
กิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สนใจเข้าร่วมปฏิบตั ธิ รรม ณ มุกตะวัน โทร. ๐๘๖-๘๘๖-๓๗๘๖, ๐๘๙-๒๓๔-๓๔๘๒
กิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์ โทร. ๐๘๖-๘๘๖-๓๗๘๖, ๐๘๕-๓๔๐-๕๒๖๗
พฤศจิ
กายน๒๕๕๗
๒๕๕๗
100 อยูอยู่ในบุ่ในบุญญพฤศจิ
กายน
100
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สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

คนอัศจรรย์
102 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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สวั ส ดี ค รั บ ! นั ก เรี ย นอนุ บ าล
ฝันในฝันวิทยาทั่วโลก “วันที่ ๒
พฤศจิกายน ทอดกฐินธรรมชัย
บุ ญ ยิ่ ง ใหญ่ ค รอบฟ้ า มหาศาล
ทอดกฐินธรรมชัยกาลทาน สร้าง
สถานทุกสิง่ มิง่ มงคล สร้างอาคาร
ปราบมารอันใหญ่ยิ่ง สร้างทุกสิ่งทุกงานการ
กุศล สร้างทุกอย่างสร้างสถานกลั่นมวลชน
มหากุศลใด ๆ ไม่ประมาณ ขอเชิญร่วมสร้าง
วัตถุทานอันบรรเจิด สิ่งล�้ำเลิศร่วมสร้างทาง
ประสาน สร้างสถานกลัน่ กายธรรมน�ำปราบมาร
ร่วมประสานสร้างทางรอดทางปลอดภัย ใครได้
สร้างกฐินธรรมชัยอันประเสริฐ จะล�้ำเลิศด้วย
ทรัพย์อันยิ่งใหญ่ โลกิยทรัพย์ อริยทรัพย์ รับ
เร็วไว เป็นธงชัยให้ชีวิตหมดสิทธิ์จน”
คนอั ศ จรรย์ คู ่ กั บ สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ใน
โรงเรียนอนุบาลฯ เมื่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านจะ
พูดถึงบุคคลอัศจรรย์ มักจะพูดถึงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ดังบทเพลงที่ท่านแต่งไว้ว่า

“คนอัศจรรย์ที่บันลือลั่นไปทั่วภพสาม
ท่ า นสร้ า งอารามงดงามนามว่ า พระเชตวั น
เอาเงินปูเรียงเคียงกันเต็มผืนแผ่นดินนั้น สร้าง
วั ด ดั่ ง สรวงสวรรค์ ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางเผยแผ่
พระธรรม ทุก ๆ วันท่านถวายจตุปัจจัย ด้วยใจ
ใส ๆ แด่ทักขิไณยอยู่เป็นประจ�ำ แม้ยามยาก
ล�ำบากเพียงใดท่านก็ท�ำ มีความสุขล�้ำสร้าง
มหาทานบารมี ท่านเป็นเลิศกว่าผู้ใดในการ
ถวายทาน พระผู้ทรงญาณทรงยกย่องเป็น
เกียรติศักดิ์ศรี สมความตั้งใจปรารถนามา
แสนกัปปี เป็นต้นแบบทีด่ พี ทุ ธบริษทั ๔ โมทนา
เป็ น พระโสดามี ด วงปั ญ ญาเลิ ศ ล�้ ำ รั ก การ
ฟังธรรมตราบถึงวันสิน้ ชีวา เป็นกัลยาณมิตรให้
แก่ทกุ คนทัว่ ทิศา ผลบุญน�ำพาท่านไปสูด่ สุ ติ บุรี
ขอสาธุการ ๆ ๆ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ๆ ๆ”
วั น นี้ เ รามาติ ด ตามบุ ค คลอั ศ จรรย์
ท่านหนึง่ ในยุคนี้ และเป็นประธานกฐินธรรมชัย
ปีนี้ด้วย คือ กัลฯ ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์
(คู่กับกัลฯ สอง วัชรศรีโรจน์)

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
กระผม ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ เป็น
เบอร์ ๑ ของธุรกิจกาแฟลดความอ้วน ภายใต้
ชื่อว่า เนเจอร์กิฟ ครับ
ตั้งแต่คุณครูไม่ใหญ่เมตตาให้คนมา
ถ่ายท�ำเรือ่ งราวชีวติ ของผมเป็นละคร ผมกลาย
เป็น Talk of the Temple ที่ hot ไปแล้วครับ

คนอัศจรรย์ (ตอนที่ ๑)

๘,๙,๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เพราะใครจะเชื่อว่า อดีตเด็กสลัมอย่างผมจะ
กลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ที่ทะยานขึ้นสู่
ความรวยในระดับ Top แบบนี้ ซึ่งใคร ๆ เขาก็ว่า
น่าจะมีเบือ้ งหลังสุดลึกอะไรบางอย่างทีเ่ ป็นเหตุ
เป็นผลในระดับข้ามภพข้ามชาติ และวันนี้ก็ถือ
เป็นความโชคดีสูงสุดของครอบครัวผมและ
นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทีค่ ณุ ครูไม่ใหญ่
เมตตาช่วยฝันในฝันให้ครับ
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 103
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หลังจากส่งค�ำถาม
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ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว ก็มคี ำ� ตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑. สาเหตุที่ท�ำให้ลูกเกิดเป็นเด็กสลัม
ก็เพราะบุพกรรมที่เคยปฏิเสธการท�ำบุญ ไม่เชื่อ
เรือ่ งผลของบุญ มารวมกับวิบากกรรมทีเ่ คยดูถกู
ดูแคลน และเคยเบี้ยวค่าแรงและค่าสินค้าของ
พวกชาวไร่ชาวสวนในหลาย ๆ พุทธันดรก่อน ๆ
โน้นตามมาส่งผล
ในภพชาติดังกล่าวตัวลูกเกิดมาเป็น
“กุลบุตรสุดหล่อ” ในตระกูลเศรษฐีที่มีศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา ดังนัน้ คุณพ่อคุณแม่จงึ ชอบ
ชวนลูก ๆ ให้ไปท�ำบุญที่วัดเป็นประจ�ำ
104 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒. แต่ด้วยความที่ตัวลูกในภพชาตินั้น
ได้รบั การเลีย้ งดูแบบตามใจมาโดยตลอด ไม่วา่
อยากได้อะไร คุณพ่อคุณแม่และเหล่าพี่เลี้ยง
ก็ตามใจและหามาให้เสมอ ๆ จึงท�ำให้เวลาที่
ตัวลูกได้พบเจอคนที่มีฐานะต�่ำกว่า ก็จะชอบ
ดูถูกดูแคลนอยู่เสมอ อีกทั้งลูกยังชอบชักชวน
เพื่อน ๆ ให้ไปเที่ยวเล่นสนุกสนานตามประสา
วัยรุ่นที่พ่อแม่มีเงินอีกด้วย
๓. เมื่อออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน ๆ
บ่อยเข้า ลูกก็เริ่มติดเพื่อน คราวนี้เวลาคุณพ่อ
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คุณแม่เรียกให้ไปท�ำบุญที่วัด ลูกก็เริ่มรู้สึก
ไม่อยากไป อย่างไรก็ตามลูกก็มิอาจขัดใจ
คุณพ่อคุณแม่ได้ แม้ตัวลูกไปวัด แต่ในใจลูก
ก็ไม่ได้ไปเลย เพราะลูกอยากไปเที่ยวเล่นกับ
เพื่อนมากกว่า และเมื่อวันเวลาผ่านไป ลูกก็ยิ่ง
ติดเพื่อนติดเที่ยวมากขึ้น ท�ำให้ช่วงหลัง เวลา
ที่ลูกไปท�ำบุญที่วัด ลูกก็ไปเพราะเกรงใจที่
คุณพ่อคุณแม่มาชวน ซึ่งท่านก็จะคอยเป็น
ยอดกัลยาณมิตรชักชวนลูกให้ไปท�ำบุญอยู่
เสมอ ๆ
๔. ต่อมา เมือ่ ลูกเติบใหญ่ คุณพ่อคุณแม่
ก็ยกกิจการให้ดูแลต่อ ด้วยภารกิจดังกล่าวจึง
ยิ่งท�ำให้ลูกห่างจากการไปวัดท�ำบุญมากขึ้น
เพราะใจลูกมุ่งอยู่กับการท�ำธุรกิจตลอดเวลา
จนกระทัง่ ช่วงหลัง แม้คณุ พ่อคุณแม่จะท�ำหน้าที่
ยอดกัลยาณมิตรชักชวนลูกให้เข้าวัด ท�ำบุญ
สักแค่ไหน ลูกก็มกั ปฏิเสธ แถมบางครัง้ ยังพูดจา
กระทบกระแทกแดกดั น จิ ต ใจคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่
ว่า “ไม่อยากไปท�ำบุญ! จะท�ำไปท�ำไมกัน!”
๕. ในเวลาต่อมา ลูกขยายกิจการออก
ไป โดยพยายามหาตลาดใหม่ ๆ และสินค้า
ใหม่ ๆ ด้วยการไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นเศรษฐี
บ้าง นักธุรกิจที่รู้จักกันบ้าง ซึ่งในบรรดาพวก
เศรษฐีที่ลูกรู้จักก็มีทั้งคนดีและคนที่คิดจะมา
เอาผลประโยชน์จากตัวลูก
๖. จนในที่สุด ลูกก็ได้รู้จักกับเศรษฐี
หน้าเลือดขี้โกงคนหนึ่ง ซึ่งถ้าดูจากลักษณะ
ภายนอกเป็ น คนที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ ท� ำ ให้ ลู ก รู ้ สึ ก
คล้อยตามเขา และด้วยความเชือ่ ใจนีเ่ อง ลูกจึง
ร่วมลงทุนท�ำธุรกิจกับเศรษฐีขี้โกงคนนี้ โดยไป
ว่ า จ้ า งคนงานในหมู ่ บ ้ า นที่ มี ฐ านะยากจน
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มาเป็นคนงานผลิตสินค้าให้ ซึ่งสินค้าทั้งหมด
ลูกจะต้องออกเงินลงทุนไปก่อน
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการ
ผลิตสินค้า ลูกจึงกดค่าแรงของคนงานให้ต�่ำ
กว่าที่ควรจะเป็น ด้วยเหตุนี้ลูกจึงสามารถผลิต
สินค้าออกมาขายได้เป็นจ�ำนวนมาก เพราะลด
ต้นทุนการผลิตด้วยวิธีดังกล่าว
๗. ส่วนเพื่อนที่เป็นเศรษฐีขี้โกงก็ท�ำ
หน้าที่จัดเตรียมเรือส�ำเภาส�ำหรับขนส่งสินค้า
เพือ่ น�ำไปขายตามแคว้นต่าง ๆ และด้วยความที่
บุญเก่าของลูกยังคอยตามส่งผลอยู่ จึงท�ำให้
กิจการในช่วงแรกไปได้สวย ท�ำก�ำไรมหาศาล
อีกทั้งกิจการก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนท�ำให้
ต้องจ้างคนงานมาเพิม่ จากอีกหลาย ๆ หมูบ่ า้ น
๘. ด้วยเหตุนี้เองจึงท�ำให้ลูกไม่มีเวลา
และไม่คิดที่จะไปท�ำบุญอีกเลย ถึงแม้คุณพ่อ
คุณแม่จะชวนไปและพยายามอธิบายให้เข้าใจ
ว่า ที่ตัวลูกมีเงินได้ในทุกวันนี้มาจากบุญเก่าที่
สั่งสมเอาไว้ แต่ด้วยความที่ลูกถูกเลี้ยงมาแบบ
ตามใจ อีกทั้งตัวลูกก็จัดเป็นหนุ่มมั่น จึงท�ำให้
ลูกไม่เชื่อในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่บอก และยังพูด
กับท่านว่า ที่กิจการเจริญรุ่งเรืองนั้น มาจาก
ความสามารถของตัวลูกเอง ซึ่งนับจากวันนั้น
เป็นต้นมา ลูกก็ไม่เคยไปท�ำบุญที่วัดอีกเลย
๙. ในเวลาต่อมา แคว้นที่ลูกเดินทาง
ไปค้าขายมีมหาวาตภัยหรือภัยจากพายุใหญ่
เกิดขึ้น ท�ำให้ผู้คนในแคว้นดังกล่าวบาดเจ็บ
ล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้งเรือกสวนไร่นา
และพืชผลก็เสียหายเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ผคู้ น
ในแคว้นเกิดทุพภิกขภัย อดอยากขาดแคลน
ตามไปด้วย เมื่อลูกทราบข่าวนี้ ก็เห็นว่าเป็น
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 105
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๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

ช่องทางในการท�ำมาค้าขาย และน่าจะหาก�ำไร
ได้มากมายจากเหตุการณ์นี้ ลูกจึงตัดสินใจ
ทุ่มทุนทรัพย์เพื่อลงทุนท�ำการค้าในครั้งนี้ ด้วย
การรีบน�ำเอาทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปขาย เพื่อซื้อ
ผลิตผลทางการเกษตรจากแคว้นของตน แล้วน�ำ
ไปขายโก่งราคาที่แคว้นดังกล่าว
๑๐. โดยเพื่อนที่เป็นเศรษฐีขี้โกงเป็นคน
จัดการเรื่องการขนส่งเหมือนเดิม แต่ด้วยความ
ละโมบโลภมากอยากได้ก�ำไรจากการค้าเยอะ ๆ
เพื่ อ นเศรษฐี ขี้ โ กงจึ ง เร่ ง ให้ ลู ก เรื อ ช่ ว ยกั น ขน
สินค้าใส่เรือเป็นจ�ำนวนมากจนเรือปริม่ น�ำ้ เพราะ
บรรทุกสินค้าเกินขนาด แล้วรีบน�ำเรือออกเดินทาง
ไปยังแคว้นดังกล่าว
106 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ในคราวนั้นเอง เมื่อวิบากกรรมเก่าของ
เศรษฐีขี้โกงที่เคยท�ำไว้ในอดีตชาติตามมาส่งผล
ในช่วงที่ก�ำลังบุญเก่าของตัวลูกก็หย่อนลงจน
ท�ำให้บญุ ขาดช่วงส่งผลพอดี กอปรกับวิบากกรรม
ปาณาติบาตของพวกลูกเรือ ที่แต่ละคนเคย
ประกอบเหตุแบบต่างกรรมต่างวาระมารวมกัน
ส่งผล จึงท�ำให้เรือที่เต็มไปด้วยสินค้าเจอกับลม
พายุ จนอับปางลงกลางทะเลในที่สุด
๑๑. จากอุบตั เิ หตุทางเรือดังกล่าวนี้ ท�ำให้
สินค้าจมหายไปในทะเลทั้งหมด และท�ำให้ลูก
จนลงทันตาเห็น นอกจากนัน้ ลูกยังถูกพวกคนงาน
กับพวกเกษตรกรทีข่ ายสินค้าให้พากันมาทวงเงิน
ท�ำให้ลูกรู้สึกโกรธและเสียศักดิ์ศรี จึงออกไป
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ด่ า ทอและพู ด จาดู ถู ก ชาวบ้ า นที่ ม าทวงเงิ น
ด้วยถ้อยค�ำหยาบคาย และในที่สุดด้วยความที่
ไม่มเี งินแล้ว ลูกจึงตัดสินใจชักดาบ เบีย้ วค่าแรง
ที่จะต้องจ่ายให้พวกคนงาน รวมทั้งเบี้ยวหนี้
ทีต่ ดิ ค้างจากการไปซือ้ สินค้าจากเหล่าเกษตรกร
วิบากกรรมทีล่ กู ท�ำไว้ในชาติดงั กล่าวนี้
ส่งผลให้ในภพชาติต่อ ๆ มาหลังจากนั้น ลูก
ต้องมาเกิดอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน
และต้องใช้ชีวิตด้วยความยากล�ำบากอยู่หลาย
ภพหลายชาติ แม้ในชาติปัจจุบัน วิบากกรรม
ดังกล่าวก็ยังตามมาส่งผล ท�ำให้ลูกต้องไปเกิด
อยู่ในสลัมและใช้ชีวิตด้วยความยากล�ำบาก
๑๒. การทีล่ กู สามารถสอนตัวเองในเรือ่ ง
การท�ำบุญและไม่คบคนพาลมาได้ตั้งแต่เด็ก ก็
เพราะผลบุญที่เคยท�ำไว้กับหมู่คณะในชาติที่
เกิดเป็นกุลบุตรในตระกูลเศรษฐีนั่นเอง
เรือ่ งมีอยูว่ า่ หลังจากทีเ่ รือบรรทุกสินค้า
ของลูกจมหายไปในทะเล ลูกก็รู้สึกเศร้าโศก
เสียใจมาก เพราะท�ำให้กิจการของครอบครัว
เจ๊งจนแทบหมดตัว ในช่วงนั้นมีกัลยาณมิตร
มาชักชวนให้ลกู ไปวัดของหมูค่ ณะ ซึง่ ตอนแรก
ลูกก็อิดออดไม่อยากไป เพราะในใจลึก ๆ
ยังต่อต้านการสั่งสมบุญอยู่
๑๓. แต่เมือ่ ลูกประสบความทุกข์จนถึง
ขีดสุดแล้ว ลูกจึงเริ่มแสวงหาบางสิ่งที่จะช่วย
ท�ำให้พ้นจากความทุกข์ในครั้งนี้ได้ และใน
ช่วงนั้นลูกก็นึกถึงค�ำที่คุณพ่อคุณแม่เคยอบรม
สั่งสอนไว้ว่า “ทุกชีวิตอยู่ได้ด้วยบุญ เพราะบุญ
คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความส�ำเร็จ
ของมนุษย์ทุก ๆ คน”
หลังจากนัน้ ลูกจึงหันหน้าเข้าวัดเรือ่ ยมา
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ซึ่ ง วั ด ที่ ลู ก เข้ า ก็ คื อ วั ด ของหมู ่ ค ณะของเรา
เมื่ อ เข้ า วั ด แล้ ว ลู ก ก็ มี โ อกาสศึ ก ษาธรรมะ
จนเข้าใจในเรือ่ งกฎแห่งกรรม บุญ บาป รวมถึง
เรื่องอานิสงส์ของการท�ำบุญ ซึ่งเป็นเรื่องที่
คุณพ่อคุณแม่เคยพูดให้ฟังอยู่เป็นประจ�ำ
๑๔. เมื่อลูกทราบความจริงของชีวิต
แล้ว ลูกจึงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อย่างเต็มเปีย่ ม และตัง้ ใจท�ำบุญทุก ๆ บุญอย่าง
เต็มที่เต็มก�ำลัง ไม่ว่าจะเป็นการท�ำทาน รักษา
ศีล และเจริญภาวนา
แต่ทว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลูกก�ำลัง
ตกอั บ และมี ฐ านะยากจน จึ ง ท� ำ ให้ ลู ก รู ้ สึ ก
เสียดายว่า ในช่วงที่ตนเองมีเงินได้ใช้ชีวิตด้วย
ความประมาท ไม่เห็นคุณค่าของการท�ำบุญเลย
แต่พอมาเห็นคุณค่าของการท�ำบุญ ตนเองกลับ
ตกต�ำ่ และมีเงินท�ำบุญได้น้อยนิดเหลือเกิน
ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ทุก ๆ ครั้งที่สั่งสม
บุญ ลูกก็มักอธิษฐานจิตตอกย�้ำซ�ำ้ ๆ อยู่เสมอ
ว่า “ขอให้พบแต่กัลยาณมิตร ขออย่าได้ไปคบ
กั บ คนพาลอี ก เลย และขอให้ รั ก การท� ำ บุ ญ
มาก ๆ และขออย่าได้ประมาทในการด�ำเนิน
ชีวิตเหมือนดังอดีตที่ผ่านมาอีกเลย”
๑๕. ค�ำอธิษฐานจิตที่ลูกได้อธิษฐาน
ตอกย�้ำซ�ำ้ ๆ ในภพชาติดงั กล่าวนี้ กลายเป็นผัง
ที่ติดตามตัวลูกนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเรื่อยมา
ถึงแม้ในภพชาติต่อ ๆ มา วิบากกรรมที่ลูกเคย
ปฏิเสธการท�ำบุญและไม่เชือ่ ในเรือ่ งผลของบุญ
กับวิบากกรรมที่ลูกเคยเบี้ยวหนี้ เบี้ยวค่าแรง
ลูกน้องและพวกเกษตรกร ส่งผลท�ำให้ลูกต้อง
ไปเกิดในพืน้ ทีท่ ที่ รุ กันดาร อดอยาก และแห้งแล้ง
มาหลายภพหลายชาติแล้วก็ตาม
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 107
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๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๑๖. แต่สุดท้ายด้วยค�ำอธิษฐานจิตและ
บุญที่ลูกได้สั่งสมเอาไว้ในภพชาติดังกล่าวนี้
ก็ตามมาส่งผลท�ำให้ลูกได้มาเจอกัลยาณมิตร
ที่คอยสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของบุญ รักในการ
สัง่ สมบุญ และช่วยประคับประคองไม่ให้ลกู ต้อง
หลุดจากเส้นทางการสร้างบารมีอีกเลย
ในภพชาติปัจจุบัน ด้วยผลบุญที่ลูก
เคยร่วมสั่งสมบุญกับหมู่คณะและอธิษฐานจิต
ตอกย�้ำซ�้ำ ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงกลายมา
เป็นผังที่ส่งผลให้สอนตนเองในเรื่องการท�ำบุญ
และการไม่คบคนพาลมาตั้งแต่เยาว์วัย
๑๗. บุพกรรมที่ท�ำให้ลูกมีความขยัน
อดทนตั้งแต่ยังเด็ก ก็เป็นเพราะอานิสงส์จาก
108 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

การทีล่ กู ได้พบเจอแต่กลั ยาณมิตรทีค่ อยแนะน�ำ
สัง่ สอนให้ลกู มีอปุ นิสยั ขยัน อดทน จนกลายเป็น
อุปนิสัยที่ติดตัวมาข้ามภพข้ามชาติ
เรื่องก็มีอยู่ว่า ในหลายพุทธันดรก่อน
โน้น ลูกเกิดเป็นลูกชายของคนสวนที่อาศัย
อยู่ในบ้านเศรษฐีท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นคนจิตใจดี
มีเมตตา และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
๑๘. ด้วยความทีท่ า่ นเศรษฐีเป็นคนทีม่ ี
จิตใจดี กอปรกับคุณพ่อคุณแม่ของลูกในชาติ
นั้น (ซึ่งเป็นบริวารของท่านเศรษฐี) เป็นคน
ซือ่ สัตย์ ท่านเศรษฐีจงึ ส่งเสียเรือ่ งการเรียนและ
ช่วยอุปการะเลี้ยงดูตัวลูก เพื่อที่ลูกจะได้เป็น
เพือ่ นเล่นกึง่ คนรับใช้ของลูกชายและลูกสาวของ
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ท่านเศรษฐี (ไม่ได้รับเลี้ยงดูแบบลูกบุญธรรม)
๑๙. นอกจากส่งเสียเรื่องการเรียนและ
ให้การอุปการะเลี้ยงดูตัวลูกแล้ว ท่านเศรษฐี
ยังให้การอบรมสั่งสอน และปลูกฝังคุณธรรม
เรือ่ งความขยันและความอดทนให้กบั ลูกอีกด้วย
เพราะมีอยู่บ่อยครั้งที่ลูกถูกกลุ่มเพื่อน ๆ ของ
ลูกชายและลูกสาวของท่านเศรษฐี รวมถึงเด็ก ๆ
ที่อยู่ในละแวกนั้นดูถูกดูแคลนอยู่เสมอ ๆ ว่า
“ไอ้ลูกคนใช้” หรือ “ไอ้ลูกคนสวน”
๒๐. แต่ลูกก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจ เพราะ
ยึดถือค�ำที่ท่านเศรษฐีสอนเอาไว้ นั่นก็คือ ให้มี
ความมุมานะ เพียรพยายาม อดทน และต้อง
ท�ำให้คนอื่นยอมรับให้ได้
ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ผังแห่งความขยัน
และความอดทนฝังแน่นติดอยู่ในใจของลูก
เรื่อยมา และกลายเป็นอุปนิสัยที่ติดตัวลูกมา
ข้ามภพข้ามชาติ จนกระทั่งมาถึงชาติปัจจุบัน
ด้วยอุปนิสยั ทีต่ ดิ ตัวมานีเ้ อง จึงท�ำให้ลกู เป็นคน
ที่มีความขยันและอดทนมาตั้งแต่เด็ก
๒๑. ในเวลาต่อมา เมื่อลูกเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่แล้ว ท่านเศรษฐีก็ส่งเสริมให้ลูกออกไป
สร้างเนื้อสร้างตัว โดยส่งให้ไปฝึกงานกับเพื่อน
ของท่านคนหนึง่ เพือ่ ช่วยงานค้าขายอยูท่ หี่ วั เมือง
ในระหว่างที่ก�ำลังฝึกงานอยู่นั้น ลูกก็พยายาม
เรียนรูว้ ธิ กี ารท�ำงานและการติดต่อประสานงาน
จนท�ำให้ลูกมีความรู้และความเข้าใจในระบบ
การท�ำงานอย่างชัดเจน
๒๒. เมือ่ ลูกสัง่ สมประสบการณ์จากการ
ท�ำงานจนมีความมัน่ ใจแล้ว จึงขอแยกตัวออกมา
ท�ำธุรกิจของตัวเอง ซึง่ ในช่วงเริม่ ต้นของการท�ำ
ธุรกิจนั้น บุญเก่าที่ลูกเคยสั่งสมไว้ในอดีตชาติ
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ได้ช่องตามมาส่งผลในช่วงนั้นพอดี ด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้ธุรกิจการค้าของลูกเจริญเติบโตชนิดที่
เรียกว่าขายดิบขายดีเป็นเทน�ำ้ เทท่า ท�ำให้ลกู มี
ฐานะร�่ำรวยอย่างยิ่ง เมื่อลูกสร้างเนื้อสร้างตัว
จนกลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่งแล้ว ลูกจึงเดินทาง
กลับไปเยีย่ มท่านเศรษฐี เพือ่ ขอบคุณในฐานะที่
ท่านเป็นผูม้ พี ระคุณ ทีค่ อยช่วยเหลือดูแลตัวลูก
มาโดยตลอด และที่ส�ำคัญก็คือ ลูกตั้งใจที่จะ
เดินทางไปสูข่ อลูกสาวของท่านเศรษฐีซงึ่ เป็นคน
ที่ลูกแอบปลื้มมาตั้งแต่เด็ก
๒๓. เมื่อท่านเศรษฐีเห็นว่าลูกเป็นผู้ที่
มีความมุ่งมั่น มีความเพียรพยายามดี และ
สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นเศรษฐี
คนหนึ่ง ท่านเศรษฐีจึงรู้สึกวางใจและยินยอม
พร้อมใจทีจ่ ะให้ลกู มาดองเป็นทองแผ่นเดียวกัน
กับครอบครัวของท่าน
ส� ำ หรั บ ลู ก สาวของท่ า นเศรษฐี ค นนี้
(คือภรรยาของลูกในภพชาติปจั จุบนั ) เป็นคนที่
ลูกสนิทสนมคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก จากความ
คุ้นเคยที่มีให้กันก็พัฒนากลายเป็นความชอบ
จากความชอบก็แปรเปลีย่ นเป็นความรักในทีส่ ดุ
ด้ ว ยเหตุ นี้ ลู ก จึ ง รู ้ สึ ก ดี ใ จและภู มิ ใ จ
เป็นอย่างมาก ที่ได้พิสูจน์ความสามารถให้
ท่านเศรษฐีเห็น จนท่านยอมให้ลูกแต่งงานกับ
ลูกสาวของท่านในที่สุด
๒๔. บุพกรรมที่ท�ำให้ลูกมีฐานะร�่ำรวย
และประสบความส�ำเร็จอย่างสูงมาก ก็เป็น
เพราะบุญที่ลูกเคยรวมกลุ่มกัลยาณมิตรและ
ชาวบ้านช่วยกันสร้างวัด และสั่งสมบุญกับ
หมู ่ ค ณะอย่ า งเต็ ม ที่ เ ต็ ม ก� ำ ลั ง ในชาติ ที่ เ กิ ด
เป็นลูกชายคนสวนของท่านเศรษฐีตามมาส่งผล
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๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

ในชาติ ดั ง กล่ า ว หลั ง จากที่ ลู ก และ
บุตรสาวของท่านเศรษฐีแต่งงานกัน วิบากกรรม
เก่าทีล่ กู เคยปฏิเสธการท�ำบุญและไม่เชือ่ ในเรือ่ ง
ผลของบุญ กับวิบากกรรมที่เคยเบี้ยวหนี้ เบี้ยว
ค่าแรงลูกน้องและพวกเกษตรกร ในชาติที่ลูก
เคยเกิดเป็นกุลบุตรในตระกูลเศรษฐีได้ช่อง
ส่งผล ท�ำให้กิจการที่เคยเจริญรุ่งเรืองกลับเริ่ม
ถดถอยและตกต�่ำลง				
๒๕. เพราะในช่วงนั้นมีคนผลิตสินค้า
ขึ้นมาเลียนแบบสินค้าของลูก จนท�ำให้กิจการ
การค้าของลูกได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
เมื่อกิจการของลูกเริ่มตกต�่ำลง พวก
ชาวบ้านที่คอยหาสินค้ามาขายให้ลูกก็พลอย
ย�่ำแย่ตามไปด้วย เมื่อชาวบ้านเหล่านั้นไม่รู้จะ
ไปพึง่ ใคร พวกเขาจึงพากันมาขอความช่วยเหลือ
110 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จากลูก ซึ่งลูกก็ไม่ปฏิเสธ ทั้ง ๆ ที่ลูกก็ก�ำลัง
ประสบปัญหาทางการเงินเช่นเดียวกัน เพราะ
ลูกรู้สึกสงสารและเห็นอกเห็นใจที่ชาวบ้านต้อง
พลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วย ดังนั้นลูกจึง
พยายามคิดหาวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวบ้าน
อย่างเต็มที่
๒๖. แต่ดว้ ยภาวะการค้าทีฝ่ ดื เคืองมาก
อีกทั้งเงินทุนที่มีอยู่ก็ใกล้จะหมดแล้ว ลูกจึง
ตัดสินใจรวมกลุม่ ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
ให้ไปช่วยกันหักร้างถางพงในทีด่ นิ ต่าง ๆ ทีไ่ ม่มี
เจ้าของ จากนัน้ ก็บอกพวกชาวบ้านให้มาช่วยกัน
เพาะปลูกพืชผล จะได้มผี ลผลิตทางการเกษตร
ไปขายเพื่อเลี้ยงชีพ ซึ่งตัวลูกก็คอยให้ก�ำลังใจ
พวกชาวบ้านเหล่านัน้ อยูเ่ สมอว่า “ช่วงนีข้ อให้ทกุ
คนสูแ้ ละอดทนกันไปก่อน ถ้าหากทุก ๆ คนช่วย
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กันคนละไม้คนละมือ ไม่ชา้ พวกเราก็จะผ่านพ้น
วิกฤตนี้ไปได้”
ซึ่งในเวลาต่อมาก็มีชาวบ้านบางส่วน
ทนความล�ำบากไม่ไหวขอลาออกจากกลุ่มไป
ส่วนชาวบ้านที่เหลืออยู่ก็ยังคงหยัดสู้เคียงข้าง
ลูกอย่างไม่หวั่นเกรงต่อความล�ำบาก
๒๗. นอกจากลูกจะคอยให้กำ� ลังใจพวก
ชาวบ้านทีเ่ หลือแล้ว ลูกยังมาช่วยพวกชาวบ้าน
เหล่านัน้ หักร้างถางพงด้วยตัวของลูกเองอีกด้วย
และไม่ว่าพื้นที่ท�ำกินที่ตัวลูกและพวกชาวบ้าน
ช่วยกันหักร้างถางพงจะมีสภาพทีแ่ ห้งแล้งเพียงใด
แต่ลูกก็ยังคงเดินหน้าสู้ต่อไปอย่างไม่หวั่นไหว
ด้วยก�ำลังใจที่เข้มแข็งของทั้งตัวลูกเองและ
คนข้างกายของลูก นัน่ ก็คอื ภรรยาสุดทีร่ กั ทีค่ อย
อยู่เคียงข้างและคอยให้กำ� ลังใจตัวลูกอยู่เสมอ
๒๘. จนกระทั่ ง อยู ่ ม าวั น หนึ่ ง ได้ มี
ยอดกัลยาณมิตรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแถวนั้น
มาชักชวนลูกให้ไปท�ำบุญกับคณะพระภิกษุสงฆ์
ของหมู่คณะที่จาริกผ่านมาที่หมู่บ้านของลูก
เมื่อลูกเห็นคณะพระภิกษุเหล่านั้นแล้ว
ด้วยบุญเก่าทีเ่ คยร่วมสร้างบารมีกบั หมูค่ ณะมา
กอปรกับความสงบเสงี่ยม สง่างาม ของคณะ
พระภิกษุสงฆ์ จึงส่งผลดลบันดาลให้ลูกเกิด
ความเลือ่ มใสศรัทธาในคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก
ดังนั้น ลูกจึงกราบอาราธนาคณะสงฆ์
ให้มาอยูป่ ระจ�ำทีห่ มูบ่ า้ นของลูก เพือ่ ท่านจะได้
เป็นเนือ้ นาบุญและเป็นทีพ่ งึ่ ให้กบั พวกชาวบ้าน
ในละแวกนี้ต่อไป ซึ่งคณะสงฆ์ท่านก็เมตตารับ
นิมนต์อยู่โปรดญาติโยม ณ หมู่บ้านของลูก
๒๙. เมื่อคณะสงฆ์รับนิมนต์แล้ว ลูกก็
รู้สึกปลื้มปีติยินดีอย่างสุด ๆ และได้ท�ำหน้าที่

DMC

ยอดกัลยาณมิตร ชักชวนชาวบ้านที่เหลืออยู่
รวมถึงกลุ่มกัลยาณมิตรและชาวบ้านที่อาศัยอยู่
ในหมูบ่ า้ นใกล้ ๆ กันว่า “ในละแวกหมูบ่ า้ นของ
พวกเรายังไม่มีวัด ไม่มีพระที่อยู่ประจ�ำเลย
พวกเราน่าจะช่วยกันสร้างวัดไว้ที่นี่ เราจะได้
มีพระ มีวัด ไว้เป็นที่พึ่งแก่ตัวเราและทุกคน
ในพืน้ ทีแ่ ห่งนี”้ เมือ่ ทุกคนได้ฟงั ค�ำเชิญชวนจาก
ลูกแล้ว ต่างก็ตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์
เมือ่ เป็นเช่นนี้ ลูกจึงจัดการตัดแบ่งพืน้ ที่
ท�ำกินบางส่วนที่ลูกและพวกชาวบ้านช่วยกัน
หักร้างถางพงไว้ โดยเลือกเอาแปลงที่ดีที่สุด
สวยที่สุด เป็นพื้นที่ส�ำหรับสร้างวัด
๓๐. หลังจากทีท่ กุ คนร่วมแรงร่วมใจกัน
สร้างวัดจนเสร็จแล้ว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มี
พระภิกษุของหมูค่ ณะมาอยูป่ ระจ�ำทีว่ ดั แห่งนัน้
เพือ่ เป็นทีพ่ งึ่ และเป็นเนือ้ นาบุญแก่ชาวบ้านทีอ่ ยู่
ในหมู่บ้านของลูกและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งตัว
ลูกเองก็ได้เข้าวัดท�ำบุญโดยท�ำหน้าที่อุปัฏฐาก
พระ ดูแลวัดแห่งนั้นอย่างเต็มที่เต็มก�ำลัง และ
ยังท�ำอย่างตลอดต่อเนื่องจนตลอดชีวิตอีกด้วย
๓๑. ด้ ว ยอานิ ส งส์ จ ากการที่ ลู ก ได้
รวมกลุ่มกัลยาณมิตรและชักชวนชาวบ้านให้
มาช่วยกันสร้างวัดนี้เอง จึงเป็นบุญใหญ่ที่มา
หนุนน�ำและตามส่งผลให้ตัวลูกในชาติปัจจุบัน
มีฐานะร�่ำรวยและประสบความส�ำเร็จในชีวิต
สูงมาก ๆ
(อ่านต่อฉบับหน้า)
			
จากเรื่ อ งราว case study ของ
ดร.กฤษฎา จ่ า งใจมนต์ ท� ำ ให้ เ ราได้ เ ห็ น
อานิสงส์ของการสร้างวัดและการท�ำหน้าที่
กัลยาณมิตรว่ายิ่งใหญ่เพียงใด
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กฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง
ในครั้ ง นี้ ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น มี
อานิสงส์มากมาย หนึง่ ในทุกสิง่
คืออาคารพระผู้ปราบมาร ซึ่ง
คุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ ไ ด้ ใ ห้ โ อวาท
การสร้างอาคารหลังนี้ ผ่านการ
ท�ำบุญจารึกชื่อที่ห้องสวดมนต์
อาคารพระผู้ปราบมารว่า
“ห้องนี้เป็นห้องที่บริสุทธิ์และสูงส่ง ใครไม่มาเอาบุญก็เป็นคนชอบกลนัก ที่บวชเป็นพระมา
เพื่อต้องการท�ำจิตให้บริสุทธิ์ หลุดพ้น บวชแล้วสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ถูกหลักวิชชาของการ
เป็นนักบวช
ห้องนี้เป็นที่บริสุทธิ์มาก ๆ ใครมีชื่อจารึกที่ตรงนี้ พลังแห่งความบริสุทธิ์จะไหลผ่านจากใจ
ของพระไปสู่โยม ธาตุบริสุทธิ์จะดึงดูดทรัพย์ภายในและภายนอกให้เกิดขึ้น เรามีธาตุไม่บริสุทธิ์ จึง
มีอุปสรรคของชีวิต
วิบากกรรมต่างๆ ที่ถูก set ไว้ บุญนี้จะไปรื้อผัง ปลดล็อกหลุดหมด กฎแห่งกรรม และ
อุปสรรคของชีวิต ปลดล็อกที่พญามารท�ำไว้ อะไรก็ขวางไม่อยู่ ทรัพย์ภายนอกและภายในจะได้
อย่างง่าย ๆ เพราะเป็นห้องแห่งความบริสุทธิ์ ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท�ำใจหยุดใจนิ่ง
พลังอะไรจะเท่าใจหยุดใจนิ่ง หยุดเป็นตัวส�ำเร็จ
หลวงพ่อขอท�ำบุญจารึกชื่อเป็นคนแรก จะได้มีส่วนแห่งบุญด้วย พระท�ำความบริสุทธิ์ เข้ากะ
ท�ำความละเอียดของใจ บุญตรงนี้มาก
ในวัดปากน�ำ้ สมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่ บุญแรงที่สุด คือโรงงานท�ำวิชชา สถานที่ท�ำหยุดท�ำนิ่ง
พระมารวมกันท�ำหยุดท�ำนิง่ บุญน้อยเสียเมือ่ ไร บุญแรงจริง ๆ หลวงพ่อจึงต้องท�ำก่อนใคร จะจารึก
ชื่อเป็นคนแรก
แล้วอาคารของใคร พระผู้ปราบมาร แค่นี้ไม่ต้องแหลงกันละนิ! ลุยอย่างเดียว ไปดูทรัพย์ที่ลับ
ที่แจ้ง ที่แห้ง ที่เปียก อยู่ตรงไหนไปเอามาจารึกชื่อตรงนี้ ด้วยรักและห่วงใย”
งานเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาและวิ ช ชาธรรมกาย
ไปทั่วโลก ณ เวลานี้เรามีวัดและศูนย์สาขาทั่วโลก ๑๖๑ วัด/
ศูนย์สาขา วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้
เจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ฯ ทั่วโลก จะมารับปัจจัยกฐิน
ต้นสมบัติจักรพรรดิจากคุณครูไม่ใหญ่ ดังนั้นขอเรียนเชิญ
นักเรียนอนุบาลทัว่ โลก ร่วมทอดกฐิน ๑๖๑ วัด/ศูนย์สาขา กับ
“ไม่วา่ จะอยูแ่ ผ่นดินไหน ก็สร้างบุญใหญ่ได้ทวั่ โลก” คุณครูไม่ใหญ่ วัดละกี่บาทก็ได้ เพื่อเราจะได้มีส่วนในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วทั้งโลก
ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
“หลวงพ่อขอท�ำบุญจารึกชื่อเป็นคนแรก จะได้มีส่วนแห่งบุญ
ด้วย พระท�ำความบริสุทธิ์ เข้ากะ ท�ำความละเอียดของใจ
บุญตรงนี้มาก”
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The only one channel

ผังรายการ

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
* นำ�นั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
ทศชาติชาดก ตอน ภูริทัตชาดก
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.
15.45-16.00 น.

*นานาเทศนา
*I like English. / MV
/ Spot

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

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

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

*Scoop กฐิน
I Iike Chinese.

16.00-16.15 น.

*ข้อคิดรอบตัว

14.10 น. DMC Variety
14.40 น. อานิสงส์แห่งบุญ
/ วิบากกรรมอบายมุข

*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
English with DELC club

12.10 น. นานาเทศนา

*DOU for You

อานิสงส์แห่งบุญ / วิบากกรรมอบายมุข

15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต
16.00
English with DELC Club

สารคดีกระจกหกด้าน

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
11.45-11.50 น.
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
08.30 น. เส้นทางบุญ
11.50-12.00 น.
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล)
12.00-12.10 น.
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
12.10-12.40 น.
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน) 12.40-13.05 น.
13.05-14.00 น.
11.00 น. ถวายสังฆทาน
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. อานุภาพบุญ
16.00-16.15 น.

16.05 น. *Scoop กฐิน

16.15-16.45 น.
16.45-17.10 น.
17.10-17.30 น.
17.30-17.50 น.
18.00-18.15 น.
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.

*เคลียร์คัตชัดเจน (Rerun)

*คิดใหญ่ใจดี

*กล้าดี Variety (Rerun)
*I like English./

*การ์ตูนบุญโต

*ความดีสากล
ทบทวนบุญ / MV
ข่าว DMC NEWS รอบวัน
สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น / สวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
เดินหน้าประเทศไทย
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
ถ่ายทอดสดภารกิจบวชแสนรูปเข้าพรรษา
ถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
เทปบันทึกเรื่องเด่นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (วันนี้)
*DMC Variety

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

พระภิกษุวัดพระธรรมกายรับประทานรางวัลเกียรติคุณ
คนดีศรีสยาม

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จเป็นประธาน
ในพิ ธี ป ระทานรางวั ล คนดี ศ รี ส ยามแด่ พ ระสงฆ์ แ ละบุ ค คล
ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อสยามประเทศ จ�ำนวน ๑๒๐ ท่าน ณ
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสนี้มีพระภิกษุจาก
วัดพระธรรมกายเข้ารับประทานรางวัลสาขานักพัฒนาและ
ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อสังคมและศาสนา จ�ำนวน ๖ รูป ดังนี้ คือ
๑. พระศรีพัชโรดม   ๒. พระมหาดร.สมชาย านวุฑฺโฒ
๓. พระมหาดร.ชัชวาล โอภาโส ๔. พระมหาเสถียร สุวณฺณิโต
๕. พระครูสังวรสิทธิโชติ ๖. พระสุนันท์ ปญฺานนฺโท

ศูนย์อบรมตัวอย่าง ๓๑ ศูนย์ทั่วประเทศ รับผ้าไตรกฐิน

เมือ่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หัวหน้าศูนย์อบรม
ตัวอย่าง ๓๑ ศูนย์ทั่วประเทศ เดินทางไปรับถวายผ้าไตรกฐิน
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ ห้อง SPD11 สภาธรรมกาย
สากล วัดพระธรรมกาย โดยมีพระมหาดร.สมชาย านวุฑฺโฒ
ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ผ้าไตรกฐิน
ทีต่ ดั เย็บอย่างประณีตนี้ หัวหน้าศูนย์อบรมตัวอย่างทัง้ ๓๑ ศูนย์
จะน�ำไปใช้ในงานกฐินของศูนย์อบรม พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็น
ขวัญก�ำลังใจซึ่งกันและกัน ดังถ้อยค�ำที่ว่า “พุทธบริษัท ๔ ต้อง
เป็นหนึ่งเดียวกัน” ถ้าพุทธบริษัท ๔ สามัคคีกันเป็นอันหวังได้
ว่าความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาก็บังเกิดขึ้นได้

สถาบันดวงตะวันสันติภาพจัดสัมมนาการท�ำหน้าทีก่ ลั ยาณมิตร

เมือ่ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันดวงตะวัน
สั น ติ ภ าพจัดสัมมนาการท�ำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่เจ้าหน้าที่
The Sun of Peace เพื่อการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาในต่างแดน
ณ สถาบันดวงตะวันสันติภาพ โดยมีพระดร.ปวิทัย วชิรวิชฺโช
น�ำปฏิบัติธรรม และอุบาสิการัตนสิริ บรรณธิชัย ให้ข้อคิดและ
หลักการในการท�ำหน้าทีเ่ ป็นยอดกัลยาณมิตร โดยใช้หลัก ๕ ย.
คือ ยิ้มแย้ม เยือกเย็น ยืดหยุ่น ยกย่อง ยินยอม และวิธีการ
ดูแลตัวเองโดยใช้หลัก ๕ ส. คือ สะอาด สุภาพ สดใส สบาย และ
สม�ำ่ เสมอ นอกจากนีย้ งั ต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อม
ในการท�ำหน้าที่ ซึ่งจะท�ำให้การขยายงานพระพุทธศาสนา
ประสบความส�ำเร็จด้วยดี
114 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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มอบหนังสือมรดกธรรมแก่มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มูลนิธิธรรมกาย
มอบหนังสือ “มรดกธรรม” แก่สำ� นักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยมี
พระภาณุ พั น ธ์ อตฺ ถ วโร เป็ น ผู ้ แ ทนมู ล นิ ธิ ธ รรมกาย และ
ดร.นฤนาท รั ช ตะนาวิ น เป็ น ผู ้ แ ทนส� ำ นั ก หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง รับมอบหนังสือจ�ำนวน ๑๐ ชุด ซึ่งจะ
น�ำไปไว้ทห่ี อสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (หัวหมาก) ๕ ชุด
และห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ๒ (วิทยาเขตบางนา)
๕ ชุด เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีโอกาสศึกษาประวัติ
ค�ำสอน คุณวิเศษ และปฏิปทาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

พิธปี ล่อยปลา ๔๐๐,๐๐๐ ตัว จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กัลฯ บุญชัยกัลฯ ปานทิพย์ จันทโรกร ผูป้ ระกอบการเลีย้ งปลาสลิดทีอ่ ำ� เภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมปล่อยปลาลงคลอง
ชลประทานติดกับแม่น�้ำด�ำเนินสะดวก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
โดยมีพระปลัดนพดล สิริวํโส ประธานสงฆ์ น�ำคณะสงฆ์และ
สาธุชนนัง่ สมาธิกอ่ นท�ำพิธปี ล่อยปลา จากนัน้ คณะสงฆ์และสาธุชน
จึงปล่อยปลาลงสูแ่ ม่นำ 
�้ พิธปี ล่อยปลาในครัง้ นีม้ พี ระภิกษุ สามเณร
และสาธุชนเดินทางไปร่วมพิธเี ป็นจ�ำนวนมาก แต่ละท่านต่างปีตใิ จ
ทีม่ สี ว่ นในการให้ชวี ติ สัตว์เป็นทานถึง ๔๐๐,๐๐๐ ตัว ซึง่ จะส่งผล
ให้อายุยนื สุขภาพร่างกายแข็งแรง

วัดพระธรรมกายจัดสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี

เมือ่ วันที่ ๒-๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสงฆ์ในเขต
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมสอบธรรมสนามหลวง
ในระดั บ ชั้ น นั ก ธรรมตรี ประจ� ำ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ณ
สนามสอบวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี การสอบในครั้งนี้
ได้รบั ความเมตตาจากพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอ
คลองหลวง เป็นประธานกรรมการคุมสอบ บรรยากาศในการ
สอบด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบทุกรูปต่างตั้งใจท�ำข้อสอบ
กันอย่างเต็มที่ ก่อนเข้าสนามสอบมีเจ้าภาพถวายปากกา
ท�ำข้อสอบแด่พระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบในครั้งนี้ด้วย
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 115
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ข่าวบุญต่างประเทศ

ประชุมองค์กรพุทธโลก ประเทศจีน

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สมาคมพุทธแห่ง
ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ ๒๗ ในหัวข้อ “พระพุทธศาสนาเพื่องาน
สาธารณกุศล” และการประชุมใหญ่องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์
แห่งโลก ครั้งที่ ๑๘ ณ เมืองเบ๋าจี มณฑลซานซี โดยมีผู้นำ� ชาวพุทธ
จาก ๔๐ ประเทศ ไปร่วมประชุมกว่าพันคน การประชุมครั้งนี้รัฐบาล
จีนเลือกมณฑลซานซีเป็นสถานที่จัดงาน เพราะที่นี่เป็นต้นก�ำเนิด
พระพุทธศาสนาในประเทศจีน ในส่วนขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนั้น นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย
ประเทศไทย ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสมัยที่ ๓

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
ประเทศแอฟริกาใต้

เมือ่ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิรก์
จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวัน
ออกพรรษา โดยมีพระครูสงั ฆรักษ์กฤตสกล กตคุโณ เป็นประธานสงฆ์
และมีคณะกัลยาณมิตรและสาธุชนกว่า ๔๐ ท่านไปร่วมงาน พิธีกรรม
จัดขึ้นตามล�ำดับดังนี้ คือ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์
ให้ศีล พิธีกล่าวค�ำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีถวายภัตตาหาร
เป็นสังฆทาน พิธีตักบาตร พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมบุญยานพาหนะ
จากนั้นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร ตามด้วยพิธี
รับของที่ระลึกเพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญ

พิธที อดผ้าป่าภาคพืน้ ยุโรป ประเทศเดนมาร์ก

เมือ่ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
จัดพิธที อดผ้าป่าภาคพืน้ ยุโรป ๒๔ วัด โดยนิมนต์เจ้าอาวาสภาคพืน้ ยุโรป
ทั้ง ๒๔ วัด ไปเป็นเนื้อนาบุญ และมีพระครูวิเทศธรรมภาวนา
(ไวโรจน์ วิโรจโน) เป็นประธานสงฆ์ ในช่วงเช้าสาธุชนผู้มีบุญ
ตักบาตรคณะสงฆ์จาก ๒๔ วัด ทีเ่ มตตาไปเป็นเนือ้ นาบุญในครัง้ นี้
ในภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นยุโรป ๒๔ วัด เมื่อเสร็จสิ้น
พิธที อดผ้าป่าแล้ว พระครูวเิ ทศธรรมภาวนาเมตตามอบของทีร่ ะลึก
ให้แก่ชาวเดนมาร์กที่เสียสละท�ำคุณประโยชน์ให้วัดพระธรรมกาย
เดนมาร์ก พร้อมทัง้ กล่าวให้โอวาท จากนัน้ เป็นพิธมี ทุ ติ าสักการะพระเถระ
และพระมหาเถระ
116 อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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พิธีทอดผ้าป่า ประเทศบาห์เรน

เมือ่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมบาห์เรน
จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินประจ�ำปี ๒๕๕๗ และพิธีบูชาข้าวพระ
พร้อมกับที่วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC
ภาคสายมีพิธีปฏิบัติธรรม พิธีกล่าวค�ำถวายอาคารพระผู้ปราบมาร
จากนัน้ ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิง่ ประจ�ำปี
๒๕๕๗ ด้วยความปลืม้ ปีตใิ นบุญ ภาคบ่ายมีพธิ ที อดผ้าป่าบริวารกฐิน
พิธเี ริม่ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรมกลัน่ ใจให้สะอาดบริสทุ ธิเ์ พือ่ เป็นภาชนะ
รองรับบุญใหญ่ทจี่ ะเกิดขึน้ จากนัน้ คณะเจ้าภาพตัง้ ริว้ ขบวนอัญเชิญ
ผ้าไตรเข้าสูศ่ นู ย์กลางพิธี ประธานสงฆ์รบั ผ้าป่า เสร็จพิธแี ล้วทุกท่าน
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

พิธีถวายกองทุนปัญญาบารมีและพิธีทอดผ้าป่า ประเทศจีน

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดภาวนาเกาลูน
จัดพิธถี วายกองทุนปัญญาบารมีและพิธที อดผ้าป่าเพือ่ สร้างวัดภาวนา
เกาลูน พิธกี รรมเริม่ ด้วยการท�ำสมาธิ จากนัน้ เป็นพิธถี วายภัตตาหาร
พิธีถวายปัจจัยไทยธรรม พิธีถวายยารักษาโรค พิธีตักบาตร พิธี
ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูน พิธีถวายกองทุนปัญญาบารมี
พิธถี วายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในภาคบ่ายมีพธิ เี จริญพระพุทธมนต์
เพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล และพิ ธี ป ฏิ บั ติ ธ รรมเป็ น ปฏิ บั ติ บู ช าแด่
มหาปูชนียาจารย์ พิธีกรรมในวันนี้เสร็จสิ้นลงด้วยความปลื้มปีติ
เบิกบานใจของสาธุชนผู้ไปร่วมงานทุกคน

พิธถี วายผ้าจีวรบริวารกฐิน ประเทศสวีเดน

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพุทธสตอกโฮล์ม
จัดพิธีถวายผ้าจีวรบริวารกฐิน กิจกรรมในภาคเช้าประกอบด้วย
พิธีสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พิธีปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสเพื่อ
เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ พิธีกล่าวค�ำอาราธนาศีล ๕ พิธีถวาย
ภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ จ�ำนวน ๙ รูป
ภาคบ่ายมีพิธีถวายผ้าจีวรบริวารกฐินเพื่อสร้างวัดพุทธสตอกโฮล์ม
โดยมีพระครูภาวนาพุทธิธรรมเป็นประธานสงฆ์ ปิดท้ายด้วยการฟัง
โอวาทจากประธานสงฆ์ พิธีกรรมในวันนี้มีสาธุชนทั้งชาวไทยและ
ชาวพื้นเมืองไปร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
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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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พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺาทีโป
พระครูธรรมธรอารักษ์ าณารกฺโข
พระครูใบฎีกาอ�ำนวยศักดิ์ มุนิสกฺโก
บรรณาธิการบริหาร
พระสมบัติ รกฺขิตจิตฺโต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สุธิดา จินดากิจนุกูล, ระพีพรรณ ใจภักดี

ท�ำบุญอย่างไรไม่ให้ขาดทุน

กองบรรณาธิการ
พระมหาเสถียร สุวณฺณิโต, พระดร.สมศักดิ์ จนฺทสีโล
พระมหาดร.สมบัติ อินฺทปญฺโ, พระตรีเทพ ชินงฺกุโร,
พระศิริพงษ์ สิริวํโส, พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส,
พระมหาธีระ นาถธมฺโม, พระมหาจตุรงค์ จตฺตมโล,
พระวิฑูรย์ อุชุจาโร, พระสุรศักดิ์ ปภสฺสโร,
พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี, 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

บางคนท�ำบุญแล้วขาดทุน เพราะขณะท�ำหงุดหงิด
ใจหมอง เป็นกังวล ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ เวลาบุญส่งผล ก่อนจะ
ได้สมบัติอะไรมา ก็จะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิด มีอุปสรรค
มากมายกว่าจะได้สมบัตินั้น หรือเมื่อได้สมบัติมาแล้ว สมบัติ
ก็จะติดวิบตั มิ าด้วย เช่น มีตำ� หนิ เสียง่าย ได้ของทีม่ คี ณุ สมบัติ
ไม่ตรงกับที่อยากได้
ดังนั้น เวลาจะท�ำบุญอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็ก
บุญน้อย บุญใหญ่ หรือบุญที่ท�ำด้วยแรงกายก็ตาม ต้องท�ำใจ
ให้ใสมากที่สุด ซึ่งหลวงพ่อท่านก็จะใช้วิธีการให้พวกเรานั่ง
สมาธิท�ำใจให้ใส ๆ ก่อนท�ำบุญทุกครั้ง
บางคนบอกว่า..หลังท�ำบุญไปแล้ว เวลาบุญส่งผล
อยากให้สมบัตเิ กิดขึน้ แบบง่าย ๆ ไม่ใช่กว่าจะได้ทรัพย์มาต้อง
เหนื่อยแสนเข็ญ ต้องทนเขาด่าว่าสารพัด ซึ่งหากเราต้องการ
ให้ชีวิตเป็นอย่างนี้ ก็ต้องสร้างเหตุโดยการท�ำบุญแบบง่าย ๆ
ท�ำทันที ท�ำแบบไร้เงื่อนไข เพราะถ้าท�ำง่ายมาก เวลาสมบัติ
เกิด ก็จะเกิดแบบง่ายมากแบบไร้เงื่อนไขเช่นกัน
แต่ถา้ อยากจะให้บญุ ส่งผลเร็ว ก็ตอ้ งปลืม้ มาก ๆ ต้อง
ปลื้มทั้งก่อนท�ำ ขณะท�ำ หลังท�ำ และยังต้องตามตรึกระลึก
นึกถึงบุญที่ทำ� นั้นบ่อย ๆ ซึ่งยิ่งนึกยิ่งปลื้มมากเท่าไร ดวงบุญ
ก็จะยิ่งโต และยิ่งไปดึงดูดบุญในอดีตให้มารวมกับบุญใน
ปัจจุบันให้ได้ช่องส่งผลเร็วมากขึ้นเท่านั้น
หากเราท�ำบุญอย่างถูกหลักวิชชาอย่างนี้ เวลาบุญ
ส่งผล สมบัติเราก็จะไม่ติดวิบัติ และจะได้บุญอย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย ซึ่งถือว่า..ท�ำบุญแล้วได้ก�ำไร ไม่ขาดทุน..
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เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกนึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว
ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดทำ�อะไรไม่ได้
จะประกอบกิจการงานอย่างใด
ก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล
ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น
บุญย่อมนำ�ผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว

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

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

สารบัญ

ฉบับที่ ๑๔๕
ประจำ�เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พระธรรมเทศนา
๗๘ ศีลข้อ ๒ : ตอนที่ ๓ โทษความสกปรก,
ความชั่วสากล ต้นเหตุท�ำลายศีล ๕
๘๔ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๑ จรรยาข้อที่ ๒๐-๒๑
ปุจฉา-วิสัชนา
๘๘ หลวงพ่อตอบปัญหา : เพราะเหตุใดค�ำสอนเรื่อง
อริยสัจ ๔ จึงส�ำคัญต่อชาวโลกมาก?
๙๒ ข้อคิดรอบตัว : พระพุทธศาสนาโกอินเตอร์
๑๐๒ ฝันในฝัน : คนอัศจรรย์
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ กุศลกรรมบถ ๑๐ : เวมานิกเปรตผู้โดดเดี่ยว
๐๘ เรื่องจากปก : นิทรรศการความลับของชีวิต
๒๐ ทบทวนบุญ  : น้อมร�ำลึกถึงหลวงปู่
        พระผู้ปราบมาร
๒๘     บุญพิเศษ : โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม
๑๓๐ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
๓๖     สร้างคนให้เป็นคนดี : บรรพชาสามเณรยุวชน         
        รอบวัด
e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv

๔๐     สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป : สัมมนา  
        พระอาจารย์-คุณครู สู่บวชสามเณร ๑ ล้านรูป
๔๘ บทความน่าอ่าน : รักษ์ศาสน์ วาดศิลป์
        แผ่นดินสยาม
๕๔     สร้างโลกแก้ว : อีกครั้งในแอฟริกา
กับการแสวงหา “สันติสุขภายใน”
๖๔     อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : “สัมมา อะระหัง”
        คือ เนื้อมนต์วิเศษโดยแท้
๖๘     ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : ตักบาตร
        ถวายอาหาร คือทานที่ไม่ธรรมดา
๗๔     ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : มหาชนสรรเสริญ
พรหมเทวาอนุโมทนา
๗๖     ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : สติเดินหน้า
        เสงี่ยมตามหลัง
๙๘     DOU ความรู้สากล : เวลากับชีวิต
๑๑๔ ข่าวบุญในประเทศ
๑๑๖    ข่าวบุญต่างประเทศ  
๑๓๒ บทบรรณาธิการ : ท�ำบุญอย่างไรไม่ให้ขาดทุน
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