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กุศลกรรมบถ ๑๐
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ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

น�้ำมหาประลัย
“การดื่มน�้ำเมา คือ สุราและเมรัยเป็นอาจิณ ครั้นละโลกแล้ว
จะท�ำให้ไปบังเกิดในนรก ในก�ำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย
วิบากการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุด
เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นคนบ้า” (สัพพลหุสสูตร)

ฆ่ากันตายก็มี บ้างก็ประสบอุบัติเหตุ ต้องเสีย
แขนขาเป็นคนพิกลพิการก็มาก หรือขับรถชน
ผู้อื่นเสียชีวิตก็มาก เรามักได้ยินข่าวร้าย ๆ
เช่นนีเ้ กือบทุกวัน จนดูเหมือนเป็นเรือ่ งธรรมดา
ในสังคม เหตุร้ายเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุหลัก
มาจากความเมา ซึ่งในที่สุดก็หนีไม่พ้นปัญหา
ที่ต้องติดคุก และท�ำให้เสียทรัพย์ตามมาอีก
มากมายทั้งของตัวเองและคู่กรณี
๓. ท�ำให้เสียสุขภาพ คนดื่มเหล้า
เป็นปกติ จะมีสขุ ภาพทรุดโทรมกว่าคนทีไ่ ม่ดมื่
ร่างกายจะไม่มเี รีย่ วแรง ท�ำให้เป็นคนเกียจคร้าน
ในการท�ำงาน และมักจะอ้างว่าถ้าอยากให้ขยัน
ต้องดื่มเหล้าย้อมใจเสียก่อน วันใดไม่ได้ดื่ม
ก็เกิดอาการหงุดหงิด ทุบตีลูกเมีย หรือเอาแต่
นอนเพราะไม่มเี หล้ามาช่วยกระตุน้ จิตประสาท  
เมื่อดื่มมากเข้าก็กลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง  
โรคตับแข็ง โรคกระเพาะ โรคความดันโลหิต

การดื่มน�้ำเมานั้น นอกจากได้ชื่อว่า
เป็นการล่วงละเมิดศีลข้อ ๕ แล้ว พระพุทธองค์
ยังทรงชีโ้ ทษไว้วา่ เป็นอบายมุข คือ ปากทางแห่ง
ความเสือ่ ม ผูด้ มื่ น�ำ้ เมาจะพบกับความหายนะ
อย่างน้อย ๖ ประการ คือ
๑. ท�ำให้เสียทรัพย์ทันตาเห็น เงิน
ที่หามาได้ด้วยความยากล�ำบากนั้น หากน�ำ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะเกิดผลดีตอ่ ชีวติ และ
จิตใจ แต่หากน�ำไปซือ้ น�ำ้ เมาก็เท่ากับว่าเสียเงิน
ไปฟรี ๆ ทั้งยังผลาญสุขภาพอีกด้วย
๒. การดืม่ น�ำ้ เมาท�ำให้เกิดการทะเลาะ
วิวาท เพราะขาดสติ โดยปกติมนุษย์จะยิม้ แย้ม
แจ่มใส มีอารมณ์ดี อารมณ์สบาย แต่พอ
ดื่มน�้ำเมาเข้าไป ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะกด
ประสาท  ท�ำให้จติ ใจไม่แจ่มใส ฤทธิส์ รุ าท�ำให้
ผู้ดื่มรู้สึกมึน ๆ ทึม ๆ หากดื่มมากจะควบคุม
สติไม่อยู่ มักก่อการทะเลาะวิวาทกัน ถึงกับ
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เสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย
๕. ท�ำให้เสียคนเพราะความไม่รจู้ กั อาย
ผู ้ เ สพสุ ร ามึ น เมาแล้ ว มั ก ขาดความละอาย  
เมือ่ ไปท�ำผิดพลาดแล้ว นอกจากจะเสียชือ่ เสียง
และเสียทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาที่ตนก่อไว้แล้ว
ยังอาจต้องกลายเป็นคนหมดอนาคตเสียผู้
เสียคน เพราะผู้ที่มีประวัติด่างพร้อย เช่น
เคยถูกจับเข้าคุกในข้อหาท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น
เพราะเมาสุราอาละวาด ย่อมไม่เป็นที่ต้องการ
ของคนทั่วไป
๖. บั่นทอนสติปัญญา ฤทธิ์ของน�ำ้ เมา
และยาเสพติดทุกประเภท จะตัดทอนก�ำลัง
ปัญญาของผู้เสพ เพราะน�้ำเมาจะไปกดทับ
ระบบประสาท สมองจึงสั่งงานช้า สั่งงาน
ผิดพลาด และไม่มีประสิทธิภาพ งานที่ทำ� จึง
ผิดพลาดเสมอ เมื่อคิดไม่ถูกต้อง การพูดจา
จึงผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปด้วย เพราะว่า

โรคหัวใจ เรื่องนี้มีหลักฐานทางการแพทย์
ยืนยันมานานแล้ว เมื่อสุขภาพเสีย ผู้เสพ
ก็จ�ำเป็นต้องเสียทรัพย์มากมายเพื่อซ่อมแซม
ร่างกาย นับเป็นการเสีย ๒ ต่อ ไม่เคยมีใคร
ที่มีสุขภาพแข็งแรงเพราะการดื่มน�้ำเมาเลย
มีแต่เสื่อมโทรมลงไปทุกวัน
๔. ท�ำให้เสียชื่อเสียง ผู้ดื่มสุราเมรัย
หรือยาเสพติดทั้งหลายจะเป็นที่รังเกียจของ
สังคม เพราะสังคมจะเกิดความระแวงเนือ่ งจาก
คนเมามักควบคุมสติไม่ได้ จนเป็นเหตุให้ทำ� ชัว่
ได้ง่าย คือ อาจฆ่าคนหรือประทุษร้ายคนอื่น
เบียดเบียนทางกายด้วยวิธีการต่าง ๆ บางทีก็
ลักขโมยเงินเพื่อน�ำไปซื้อเหล้า เบียร์ ซื้อยา
เสพติด จี้ ปล้น คดโกง ละเมิดทรัพย์สิน
ของผู้อื่น รวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศ
ซึ่ ง นอกจากท� ำ ให้ ต นเองเสี ย ชื่ อ เสี ย งแล้ ว
ยังท�ำให้พ่อแม่พี่น้องหรือวงศ์ตระกูลพลอย
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ต้นแหล่งแห่งความคิดถูกครอบง�ำด้วยฤทธิ์
แอลกอฮอล์ เมื่อคิด ผิด ก็พูด ผิด และท� ำผิ ด
ถ้าเสพไปนาน ๆ นอกจากจะมีผลให้ปัญญา
เสื่อมถอยลงไปเรื่อย ๆ แล้ว ก็ไม่พ้นที่จะต้อง
สติฟั่นเฟือนกลายเป็นคนบ้าในที่สุด
จากโทษทั้ง ๖ ประการดังกล่าว เป็น
เพียงโทษที่เห็นได้ในภพชาติปัจจุบันเท่านั้น
แต่โทษของการดื่มสุราในชีวิตหลังความตาย
ยิ่งน่าสะพรึงกลัวกว่านี้อีกหลายล้านเท่านัก
ไม่ใช่แค่ใช้กรรมชาติเดียวก็หมด แต่ยงั มีวบิ าก
ทีส่ ง่ ต่อไปอีกยาวนานมาก มีขอ้ สังเกตอีกอย่าง
หนึ่งว่า คนที่ดื่มน�้ำเมาสามารถท�ำผิดศีลอีก
๔ ข้อที่เหลืออย่างไม่รู้สึกกลัวเลย เราคงเคย
ได้ยินข่าวลูกขี้เมาฆ่าพ่อแม่ สามีขี้เมาทุบตี
ภรรยาจนตาย เพราะฉะนั้นเมื่อท�ำไม่ดีเอาไว้
พอบาปส่ ง ผลก็ จ ะต้ อ งไปใช้ วิ บ ากกรรมใน
มหานรกอีกหลายขุม ครั้นพ้นจากนรกหรือ

ใช้กรรมในอบายภูมแิ ล้ว เมือ่ มาเกิดเป็นมนุษย์
ก็จะเป็นโรคสมองเสื่อม สมองฝ่อ เป็นบ้า
ปัญญาอ่อน สติปัญญาไม่สมประกอบเหมือน
คนอื่น ซึ่งเป็นโรคที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ยาก
ต่อการรักษาเยียวยา กลายเป็นภาระของพ่อแม่
ญาติพี่น้องต้องทนเลี้ยงดูกันไป
เราจะเห็นว่า โทษแต่ละอย่างล้วนก่อ
ให้เกิดปัญหากระทบกระเทือนทั้งต่อตัวเอง
ต่อครอบครัว ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
คนดื่ ม น�้ ำ เมาชื่ อ ว่ า ไม่ คุ ้ ม ครองตนเอง ไม่
คุ้มครองรักษาบุตรภรรยา ไม่ให้ความเคารพ
ต่อบิดามารดาหรือบุพการี ชื่อว่าไม่คุ้มครอง
รักษาทรัพย์ที่หามาได้ พอดื่มหนักเข้าก็เป็น
ที่หวาดระแวงของคนรอบข้าง เพราะคนเมา
ขาดสติจะท�ำอะไรก็ท�ำได้ทุกอย่าง เหมือนรถ
ที่ไม่มีเบรก ย่อมเป็นอันตรายทั้งต่อคนขับและ
คนที่เดินถนนด้วย
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๔. น�้ำเมานั้นล่วงพ้นล�ำคอลงไป
นอกจากนี้ การดื่มน�้ำเมามีโทษมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับอกุศลจิตหรือกิเลสความ
อยากในการดื่ม  ปริมาณที่ดื่มเข้าไป และผล
ที่เกิดจากการท�ำผิดพลาดที่ตามมาจากการ
ดื่มน�้ำเมานั้น อย่างไรก็ตามไม่ควรดื่มไม่ว่า
มากหรือน้อย อย่าดื่มเป็นดีที่สุด ใครที่ยังดื่ม
อยู่ก็ให้หักดิบตัดใจเลิกเสีย ใครที่ไม่เคยดื่ม
ก็อย่าไปคิดลอง เหมือนไฟทีร่ อ้ น เราก็รอู้ ยูแ่ ล้ว
ว่าร้อน คูถที่เหม็น เราก็รู้ว่าเป็นของเหม็น
ยาพิษที่กินแล้วรู้ว่าตายแน่ เราก็ไม่ควรไปลอง  
เพราะสุราเมรัยทุกชนิดไม่ใช่ให้โทษเพียงชาตินี้
เท่านั้น แต่ยังให้โทษข้ามชาติ ท�ำให้ใจหมอง
ต้องไปเสวยทุกข์ในอบายอีกยาวนาน ซึ่งเป็น
สิ่งที่ไม่คุ้มกันเลย

ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ต้องสูญเสีย
งบประมาณแผ่นดินอย่างมหาศาล เพื่อรักษา
ผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือปัญหาอื่น ๆ
ที่เกิดจากการดื่มสุรา เช่น อุบัติเหตุตามถนน
หนทาง เป็นต้น ต้องเพิม่ หมอ เพิม่ พยาบาล และ
ยารักษา ทั้งพ่อแม่หรือญาติของผู้ป่วยก็ต้อง
สละเวลามาดูแลผู้ป่วย ท�ำให้เสียเวลาท�ำมา
หากินตามไปด้วย เศรษฐกิจของประเทศต้อง
ย่อยยับไปเพราะน�้ำเมาท�ำให้พลเมืองของชาติ
เสื่อมคุณภาพ พลอยท�ำให้ประเทศชาติต้อง
เสื่อมโทรมตามไปด้วย ประโยชน์ของการดื่ม
น�้ำเมาจึงไม่มีแม้เพียงนิดเดียว มีแต่ทุกข์และ
โทษ ซึ่งล้วนแต่จะน�ำไปสู่อบายทั้งสิ้น
องค์ประกอบของการผิดศีลเพราะดื่ม
น�้ำเมามี ๔ อย่าง คือ ๑. น�้ำที่ดื่มเป็นน�้ำเมา
๒. มีจิตคิดจะดื่ม ๓. พยายามดื่มน�้ำเมานั้น
06 อยู่ในบุญ ธันวาคม 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 : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ร่วมจิตนบบูชา สถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

08 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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รองรับการสถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
การสถาปนาพระมหาเจดี ย ์ แ ห่ ง นี้     
เริ่ ม จากการที่ พ ระเดชพระคุ ณ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เล็งเห็น
คุณปู การอันยิง่ ใหญ่วา่ พืน้ ทีอ่ นั ศักดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ร้าง           
ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีแห่งนี้ จักเป็น
ศูนย์กลางแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมทั้งภายใน
ประเทศและเชื่ อ มไปสู ่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า น       
คื อ ประเทศเมี ย นมาร์ และขณะเดี ย วกั น        
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้ พระเดชพระคุณ
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ซึ่ง   
ถื อ ก� ำ เนิ ด ที่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี จะมี อ ายุ
วัฒนมงคลได้ ๗๔ ปี ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม
กตัญญูบูชา สถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
จึ ง สมควรที่ แ ผ่ น ดิ น อั น เป็ น สิ ริ ม งคลแห่ ง นี้
พื้นที่ริมฝั่งแม่น�้ำแควน้อยอันชุ่มเย็น     จั ก เป็ น ที่ ตั้ ง ของพระมหาเจดี ย ์ ทั ต ตชี โ ว            
ณ บ้านแก่งหลวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อันศักดิ์สิทธิ์ ไว้เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของ    
บัดนีไ้ ด้รบั การพัฒนาให้เป็นศูนย์อบรมเยาวชน ชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศสืบไป
กาญจนบุรี และเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์
การสร้างพระมหาเจดีย์หรือศาสนสถานโดยทัว่ ไปนัน้ นอกจากจะถือว่าเป็นพยาน
วัตถุแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
แล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชนทั่วไปที่ได้
มาสักการบูชาเพือ่ เป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ และเป็น
อนุสติให้ร�ำลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย ดังเช่น
การสถาปนาพระมหาเจดียท์ ตั ตชีโว ซึง่ เริม่ การ
ก่อสร้างและด�ำเนินไปสู่ความส�ำเร็จอย่างน่า
อัศจรรย์ด้วยพลังศรัทธา พร้อมทั้งยังมีการ   
เดินธุดงค์ธรรมชัยของพระภิกษุกว่าหนึ่งพันรูป
เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน  
ณ พระมหาเจดีย์อีกด้วย
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ด้วยพลังศรัทธา ร่วมสถาปนาให้ส�ำเร็จเป็น
อัศจรรย์

หลังจากวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เริ่มประกอบพิธีตอกเสาเข็ม
โปรยทรายและทอดผ้าป่าสามัคคีแล้ว ในวันเสาร์
ที่ ๖ ธันวาคม คณะพระธุดงค์ธรรมชัยกว่า    
พันรูปยังเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
เพือ่ น�ำไปประดิษฐาน ณ พระมหาเจดียท์ ตั ตชีโว
อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ที่ อั ญ เชิ ญ       
ไปประดิษฐานในพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวนั้น
คื อ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ที่ พ ระเดชพระคุ ณ           
พระเทพญาณมหามุนกี ราบไหว้บชู าอยูท่ กุ ค�ำ่ คืน
ส�ำหรับการเดินธุดงค์ในวันนี้มี  ๒ ช่วง    
คือ ช่วงที่ ๑ เริ่มเดินจากวัดเทวสังฆาราม             
(วัดเหนือ) ไปยังโรงเรียนวิสุทธรังษี ระยะทาง
๕.๓ กิโลเมตร ช่วงที่ ๒ เริม่ เดินจากหน้าทางเข้า
ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีไปยังศูนย์อบรม
เยาวชนกาญจนบุรี ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร   
นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม จะมี
พิธีถวายพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวให้เป็นสมบัติ
ของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นสถานที่ประกาศ
ธรรม เผยแผ่พระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป

พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
บังเกิดขึ้นภายในเวลาเพียง ๓ เดือน
และจะสถิตอยู่เป็นศูนย์รวมศรัทธา
ของมหาชนชาวพุทธ
ตราบนานเท่านาน
ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 11
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พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) พร้อมคณะสงฆ์เดินทางไปวางดวงแก้ว
และเทฐานรากเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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การสร้างพระมหาเจดียท์ ตั ตชีโวในครัง้ นี้
นอกจากเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์  (หลวงพ่อ
ทัตตชีโว) ผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพศรัทธา
ของชาวโลกทั้งหลายแล้ว ยังเป็นการแสดง
ความกตั ญ ญู ต ่ อ พระเดชพระคุ ณ พระเทพ-  
ญาณมหามุนี ผูส้ บื ทอดวิชชาธรรมกาย อีกด้วย
นอกจากนี้ เมื่อใดก็ตามหากผู้มาถึงสถานที่  
แห่งนี้ได้พลิกผันชีวิตไปสู่หนทางอันประเสริฐ
ได้เข้าถึงเส้นทางสว่างในกลางตน เข้าถึง     
พระธรรมกายภายใน อานิสงส์อนั ยิง่ ใหญ่ไพศาล
ย่อมบังเกิดแก่ผู้ร่วมสถาปนาตลอดไปตราบ
นานเท่านาน
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“ยายอธิษฐานว่า
แม้จะเป็นโรคหนักหนาเพียงใดก็ตาม
บุคคลทีขออย่
่ควรบูชาให้
า คืหอมอปิ
บุคคลที
ีคุณความดี
าแก่การระลึ
ดบั่มงเลย
ขอให้คหวรค่
มอบอกให้
รู้หมดกนึกถึง
และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิ
บัตยิตมตั
ามวได้
ผู้มีศีล ”สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา
จะได้เตรี
เตรีแก่ยมใจได้
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
บสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ผู้ให้ก�ำเนิดวัสนัดพระธรรมกาย
สนับสนุนการพิมพ์

ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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“คำ�ว่า ไม่วา่ ง ไม่มีเวลา อย่านำ�มาใช้ปิดโอกาสตัวเอง
ในการที่จะแสวงหาความดี บุญกุศล หรือพระรัตนตรัยในตัว”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร

www.kalyanamitra.org
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ทบทวนบุญ
เรื่อง : แป้นแก้ว
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วันมหากาลทาน

วันแห่งการสั่งสมมหาทานบารมี
สภาวะขาลงของเศรษฐกิจโลกไม่อาจดึงรั้งกุศลศรัทธาของผู้ตั้งใจเอาชนะความตระหนี่ได้     
เหล่าทายกทายิกาทัง้ หลายได้สละทรัพย์ทกุ บาททุกสตางค์ทหี่ ามาด้วยความยากล�ำบาก เอาชีวติ
เป็นเดิมพันตั้งกองกฐินธรรมชัย มหากฐินทานเพื่อสร้างทุกสิ่งในพระพุทธศาสนาและเป็นกองทุน
ฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันทอดกฐินสามัคคีที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗          
ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จึงเป็นวันที่พุทธบริษัททั้งหลายรอคอยมาตลอดปี              
รอคอยมาสั่งสมมหาทานบารมีด้วยความปลาบปลื้มปีติใจ

ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 17
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รับอรุณด้วยการสั่งสมบุญ
...ดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าเป็นดั่งสัญญาณเริ่มต้นการสั่งสมบุญในวันมหากาลทาน ภายใน

สภาธรรมกายสากล วั ด พระธรรมกาย บริ เ วณที่ เ คยเป็ น บ้ า นแก้ ว เรื อ นทองของคุ ณ ยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย เนืองแน่นไปด้วยสาธุชนจ�ำนวนมาก
ที่ไปร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณรกว่า ๑,๐๐๐ รูป จากนั้นในภาคสายสาธุชนได้ร่วมปฏิบัติธรรมและ
ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือน
18 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ริว้ ขบวนประวัตศิ าสตร์
อัญเชิญผ้าไตร
บรมจักรพรรดิ
...ช่วงเวลาส�ำคัญทีต่ อ้ งถูกบันทึกไว้เป็น

กุศลศรัทธาได้ เพราะทุกท่านต่างตระหนักว่า
วั น ทอดกฐิ น สามั ค คี เ ป็ น วั น มหากาลทานที่
บังเกิดขึ้นได้ยาก กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องมีการ
บังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้องใช้
เวลาที่ ย าวนาน ต้ อ งมี ก ารบั ง เกิ ด ขึ้ น ของ
พระรัตนตรัย และมีศรัทธาเลื่อมใสที่เปี่ยมล้น
ของสาธุชน เมือ่ สิง่ ทีย่ ากทัง้ หลายมาบรรจบกัน
จึ ง สร้ า งอานิ ส งส์ ม หาศาลสุ ด ประมาณและ
น� ำ มาซึ่ ง ความปลาบปลื้ ม ปี ติ ดี ใ จสุ ด จะนั บ
จะประมาณดุจเดียวกัน
เสียงปรบมือแสดงความยินดีที่มาพร้อม
กั บ เสี ย งแซ่ ซ ้ อ งสาธุ ก ารดั ง กระหึ่ ม ขึ้ น ใน
มหาสมาคม เมื่อกัลยาณมิตรลลิตภัทร เจนจบ
ปรากฏกายในชุดมหาลดาปสาธน์ ยุรยาตร
อัญเชิญผ้าไตรบรมจักรพรรดิในอิรยิ าบถงดงาม
สง่าดั่งนางวิสาขา มหาอุบาสิกาในกาลก่อน

ประวัติศาสตร์การสร้างบารมีเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
เมื่ อ ริ้ ว ขบวนอั ญ เชิ ญ ผ้ า ไตรบรมจั ก รพรรดิ
เคลื่ อ นเข้ า สู่ศู น ย์ ก ลางพิ ธี ท ่ า มกลางความ
ปลาบปลื้มปีติยินดีของสาธุชนจ�ำนวนมากที่ไป
ร่วมสั่งสมบุญภายในธรรมสภาอันกว้างขวาง
วันนั้นทุกท่านได้ประกาศชัยชนะที่แท้จริงด้วย
การเอาชนะความตระหนี่ สละทรัพย์ที่หามา
ด้วยความยากล�ำบาก เอาชีวิตเป็นเดิมพันจน
สามารถตั้งกองกฐินได้ส�ำเร็จ แม้ในท่ามกลาง
สภาวะของเศรษฐกิจโลกขาลงก็ยงั ไม่อาจดึงรัง้
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ผ้าไตรบรมจักรพรรดิที่กัลยาณมิตร
ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และกัลยาณมิตร
สอง วัชรศรีโรจน์ ผู้แทนประธานใหญ่กฐิน
ธรรมชัย พ.ศ. ๒๕๕๗ อัญเชิญผ่านเบือ้ งหน้า
มหาชน ตราตรึงทุกดวงใจให้บังเกิดความ
รู ้ สึ ก ชื่ น ชมยิ น ดี ไ ปกั บ ยอดกั ล ยาณมิ ต ร
ทั้งสองท่าน ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการ
สร้างบารมีมาอย่างตลอดต่อเนือ่ ง และยังเป็น
ต้นแบบให้นักสร้างบารมีที่มาในภายหลัง
ได้ปฏิบตั ติ าม ดังนัน้ ตลอดการอัญเชิญผ้าไตร
บรมจักรพรรดิไปยังศูนย์กลางพิธีจึงได้รับ
เสียงปรบมือและเสียงแซ่ซ้องสาธุการดัง
กึกก้องตลอดเส้นทาง
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กองทุนฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลกเพือ่ สร้างคนดีมศี ลี ธรรม
ซึ่งในพิธีกรรมส�ำคัญได้สร้างความปลาบปลื้ม
ให้เกิดขึน้ ทุกขัน้ ตอน และปลาบปลืม้ ยิง่ ขึน้ เมือ่
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีเมตตา
มาเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธี
ภายหลังนั่งสมาธิกลั่นจิตกลั่นใจตาม
เสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สาธุชน
ทั้งหลายกล่าวค�ำถวายผ้ากฐินตามเสียงของ
กัลยาณมิตร ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และ
กัลยาณมิตรสอง วัชรศรีโรจน์ ให้ทุกค�ำกล่าว
ที่ออกมาจากความตั้งใจตั้งผังส�ำเร็จในชีวิต

พิธีทอดกฐินสามัคคี
ช่วงเวลาที่รอคอยมา
ตลอดปี
...กฐินธรรมชัยพร้อมทั้งบริวารกฐินนี้

ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกสร้างบุญถวายบูชาธรรม
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ
ธัมมชโย) เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา
ให้เจริญรุง่ เรือง กฐินธรรมชัยเป็นมหากฐินทาน
เพื่อสร้างทุกสิ่งในพระพุทธศาสนาและเป็น
26 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ปลื้มใจได้สร้าง
มหาทานบารมี
... โมงยามแห่งมหาปีติในวันทอดกฐิน

สามัคคียังความปลาบปลื้มให้บังเกิดขึ้นสุดจะนับ
จะประมาณ และการตามระลึกนึกถึงช่วงเวลานั้น
ยังคงน้อมน�ำมหาปีติมาสู่ผู้หวนระลึกถึงมิรู้คลาย
เหล่าทายกทายิกาทั้งหลายจึงปรารภความเพียร
ที่จะละความตระหนี่ ตั้งใจสละทรัพย์ที่หามาด้วย
ความยากล�ำบากน�ำมาตัง้ กองกฐินธรรมชัยในปีตอ่ ไป
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของวันมหากาลทานที่
บังเกิดขึน้ ได้ยาก และปรารถนาสัง่ สมมหาทานบารมี
เป็นเสบียงบุญข้ามภพชาติตดิ ตามมหาปูชนียาจารย์
ไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม
ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 27
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“หยุดไม่ได้ เพราะความอยาก
อยากได้ อยากมี อยากเป็น
แม้กระทั่งอยากเห็นธรรมะมากเกินไป
ก็จัดอยู่ในความอยากที่ท�ำให้ใจหยาบ”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

www.kalyanamitra.org
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“ถ้าหยุดนิ่งได้ ใจก็ใสได้
ถ้าหยุดนิ่งได้ ใจก็ละเอียดได้
ถ้าหยุดนิ่งได้ ก็เข้าถึงของจริงในตัวได้”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.kalyanamitra.org
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พลังพุทธศรัทธา
เรื่อง : จันทร์ซีโร่

นึกแล้วปลื้มทุกยาม

สามบุญใหญ่เมืองทวาย
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“ท�ำอย่างไรดีหนอ เมืองไทยจะได้อย่างนี้บ้าง” เป็นค�ำร�ำพึงของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) หลังจากท่านเห็นภาพกิจกรรม ๓ บุญใหญ่เมืองทวาย และทราบพื้นฐานวิถีชีวิต
ของชาวทวายว่า มีการปลูกฝังให้ผู้คนตั้งแต่เยาว์วัย
ฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา จนทวายกลายเป็น
แผ่นดินอั น สงบร่ ม เย็ น ด้ ว ยพระพุ ท ธธรรมค� ำ สอน
มาจนถึงปัจจุบัน
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ปลื้มไม่หยุด
ชนเล่าขาน
ตราบกาลนิรันดร์
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗    
ณ เมืองทวาย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ เกิดปรากฏการณ์แห่งความปลื้มปีติ
ที่ยากจะลืมเลือน ด้วยการจัดงานบุญใหญ่ถึง
๓ งาน คือ ในภาคเช้ามีการตักบาตรพระ
กว่า ๓,๐๐๐ รูป ภาคบ่ายมีธรรมจาริก คือการเดิน
ธุดงค์ธรรมชัยของพระภิกษุกว่า ๑,๐๐๐ รูป
ณ ถนนใจกลางเมืองทวาย และภาคค�่ำมีพิธี
จุดโคมถวายเป็นพุทธบูชากว่า ๑๐,๐๐๐ ดวง
การจัดงานครัง้ นี้ ถือเป็นความร่วมมือกัน
ระหว่ า งชาวพุ ท ธทั้ ง จากประเทศไทยและ
ประเทศเมียนมาร์ และถือเป็นศาสนิกสัมพันธ์
ครัง้ ประวัตศิ าสตร์ทที่ ำ� ให้เกิดกระแสแห่งความรัก
ความศรัทธา และมุง่ ธ�ำรงรักษาพระพุทธศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอาเซียนต่อไปอีก
ยาวนาน
ดังเช่น ค�ำเปิดใจของพระอินทญาณะ
พระภิกษุชาวเมียนมาร์ เจ้าอาวาสวัดยีงเง ผูน้ ำ�
ในการจัดกิจกรรมครัง้ ประวัตศิ าสตร์นี้ ทีก่ ล่าวว่า
งานบุญใหญ่ ๓ งานครัง้ นี้ ถือเป็นความร่วมมือ
ในการฟื ้ น ฟู กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
ระหว่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียน อันเป็นการ
เตรี ย มเปิ ด รั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC) ในปีหน้า งานนี้มีสาธุชนไปร่วมงาน
มากกว่าที่คาดคิด คนแน่นทุกพื้นที่ และมี
ความมหัศจรรย์อย่างหนึง่ เกิดขึน้ คือ ฝนฟ้าพายุ
32 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ทีม่ กี ารพยากรณ์วา่ ก�ำลังจะเข้าเมืองทวาย กลับ
ปรากฏว่ามีแต่ทอ้ งฟ้าแจ่มใส มีฝนบ้างแค่พร�ำ ๆ
ตอนเตรียมงานเท่านั้น ขณะที่เมืองอื่น ๆ   
พายุเข้าจนน�ำ้ ท่วม
พระอินทญาณะยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้
สายตาของคนทั้ ง ประเทศก� ำ ลั ง หั น ไปมอง       
ที่เมืองทวาย เพราะใครจะเชื่อว่าเมืองเล็ก ๆ
จะจัดงานได้ยงิ่ ใหญ่ระดับประเทศ จนกลายเป็น
สัญญาใจให้กบั ผูร้ กั บุญทัง้ หลายทีจ่ ดจ่อรอคอย
ที่จะไปร่วมบุญที่เมืองทวายอีกในปีหน้า ซึ่ง
ท่านจะจัดขึ้นอีก แม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยและ
ต้องฟันฝ่าอุปสรรคใด ๆ ก็ไม่หวั่นเลย
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ร่วมมือ ประสานใจ
สู่เป้าหมายเดียวกัน
พระอาจารย์เอก๊ะ วอน ต๊ะ พระมหาเถระ
แห่งเมืองทวาย หนึ่งในผู้ลงนามอนุมัติให้มี
การจัดงานครัง้ นีก้ ล่าวว่า งานยิง่ ใหญ่นา่ ทึง่ มาก
สาธุชนไปร่วมงานอย่างคับคั่ง แต่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สร้างความปลาบปลืม้ แก่ผพู้ บเห็นมาก
ในฐานะทีเ่ ราเป็นชาวพุทธเหมือนกัน มีเป้าหมาย
เดียวกัน ต้องสามัคคีกนั เพือ่ ให้พระพุทธศาสนา
มีความมั่นคงแข็งแรง เราต้องพบกันอีกเพื่อ  
ช่วยให้พระพุทธศาสนาทั้งสองประเทศมีความ
เข้มแข็ง งานครั้งนี้ประสบผลส�ำเร็จจริง ๆ     
ก่ อ ให้ เ กิ ด การยอมรั บ และยิ น ดี ที่ จ ะร่ ว มมื อ   
ช่วยงานในอนาคต
นักเรียนนักศึกษาที่ไปร่วมงานบางคน
อยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อเห็นพระเยอะ ๆ
ได้ใส่บาตรพระจ�ำนวนมาก ก็ปีติจนน�้ำตาไหล
ช่วงเดินธุดงค์ในตอนบ่ายได้เห็นพระท่านเดิน
อย่างสงบเสงี่ยม สง่างาม ก็เกิดความศรัทธา
เลื่อมใส อยากออกบวชเพื่อจะได้เดินธุดงค์
แบบนี้บ้าง
เมื่อประตูใจเปิด เห็นภาพตรงกัน ความ
สมานฉันท์ก็น�ำไปสู่ความร่วมมือกันในการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม ความ
สงบสุขก็เกิดขึ้นแก่บ้านเมือง และพระพุทธศาสนาซึง่ เป็นศาสนาแห่งสันติภาพก็จะยังด�ำรง
อยู่เพื่อก่อให้เกิดความปรองดองและสันติสุข   
อันยั่งยืนถาวรต่อไปอีกยาวนาน
อย่างไรก็ตาม ภาพพุทธศาสนิกชนที่มี
ความรั ก ในพระพุ ท ธศาสนามารวมตั ว กั น     
36 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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สร้างบุญกุศลอย่างสงบ งดงาม และพร้อมเพรียง
กันในทวาย ดังที่พระเดชพระคุณพระเทพ-   
ญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ปรารภว่า            
“ท�ำอย่างไรดีหนอ เมืองไทยจะได้อย่างนี้บ้าง”
นั้น เชื่อว่าก�ำลังจะปรากฏขึ้นในประเทศไทย  
เร็ว ๆ นี้ เพราะในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้
ประเทศเราจะจัดโครงการบรรพชาสามเณร
ล้านรูป เพือ่ ปลูกฝังให้ผคู้ นตัง้ แต่เยาว์วยั ฝักใฝ่
ในพระพุทธศาสนา รักพระพุทธศาสนาไม่ตา่ ง
จากพุทธศาสนิกชนชาวทวาย ซึ่งจะก่อให้เกิด   
ความสงบร่มเย็นแก่ประเทศชาติของเราในทีส่ ดุ
บุญกุศลจากการมีส่วนร่วมในโครงการนี้      
จะสร้ างความปลื้ ม ใจแก่ เ ราทุ ก คน ดั งเช่ น    
ชาวทวายที่ปลื้มทุกยามเมื่อตามระลึกนึกถึง
บุญใหญ่ที่พวกเขามีส่วนท�ำให้ภาพอัศจรรย์        
แห่ ง พระพุ ท ธศาสนาบั ง เกิ ด ขึ้ น ในทวาย...                 
ขออนุโมทนาสาธุการมา ณ โอกาสนี้
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“ยายเป็นคนเอาหมู่คณะ
เราต้องทำ�ตัวให้เข้ากับทุกคน
ไปไหนจะวางตัวเบ่ง ข้าก็แน่ จะไม่มีหมู่คณะ
เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นก็จะไม่มีใครช่วย”
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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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�
ำ
้
แก้
ไ
อมะแว้
ง
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

สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป
เรื่อง : พ.สนิทวงศ์

จากเด็กดี V-Star
สู่สามเณร ๑ ล้านรูป
44 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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“โครงการดาวแห่งความดีหรือโครงการเด็กดีวีสตาร์” (The
Virtuous Star หรือ V-Star) เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
เพือ่ สร้างผูน้ ำ� เยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมแก่เยาวชน จัดโดยชมรม
พุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน วัดพระธรรมกาย
และมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ ผ่านบทฝึกความดีสากล ๕ ประการ ในกิจวัตรกิจกรรม
ประจ�ำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการท�ำกิจกรรม
สร้างสรรค์สงั คม และการเรียนรูเ้ รือ่ งพระรัตนตรัย ปลูกฝังสัมมาทิฐิ
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริม
ให้มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย
เครือข่ายความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน หรือ “บวร”

ไปร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์แล้วเด็ก ๆ ได้
อะไรบ้าง
ในแต่ละปีวัดพระธรรมกายมีการจัดงาน “วันรวมพลังเด็กดี
วีสตาร์ ผู้น�ำฟื้นฟูศีลธรรมโลก” โดยมีเด็กดีวีสตาร์หลายแสนคน
จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ส�ำหรับในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙
ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้
๑) ให้เยาวชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ คณะครู อาจารย์ และ
ผูบ้ ริหารการศึกษา ได้รว่ มชมนิทรรศการเพือ่ ปลูกฝังศีลธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
๒) ให้ เ ยาวชนมี โ อกาสแสดงพลั ง ศี ล ธรรมและความคิ ด
สร้างสรรค์อนั เป็นผลจากการปฏิบตั คิ วามดีสากล ๕ ประการ
อย่างเคร่งครัดทั้งที่บ้าน-วัด-โรงเรียน มาตลอดทั้งปี
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๓) ให้เยาวชนมีโอกาสใกล้ชิดผู้ใหญ่ใจดี นักสร้างบารมีแห่งยุค ไว้เป็นต้นแบบการสร้างบารมี
และฟื้นฟูศีลธรรมในยุคของตน และรับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้น
๔) ให้เยาวชนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และรับฟังโอวาท
อันทรงคุณค่าจากพระเถระไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนเก่งคนดี
มีศีลธรรมมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ซึง่ ในวันงานเด็กดีวสี ตาร์จากทัว่ ประเทศมีโอกาสท�ำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วย
อาทิ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ตอบปัญหาธรรมะ เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม รวมทั้งรับทุน
การศึกษา “ต้นสมบัตจิ กั รพรรดิ” จากผูใ้ หญ่ใจดีกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ทุน เพือ่ เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
และให้กำ� ลังใจแก่เด็กดีวีสตาร์

หนัง 3D และนิทรรศการ 5D เชิงพุทธศาสนาครั้งแรกของโลก
จุดที่น่าสนใจ (Highlight) ของงาน คือ มีการจัดแสดงนิทรรศการความลับของชีวิตโดยใช้
สื่อผสม ๕ มิติ (5D) ครั้งแรกของโลก และภาพยนตร์ธรรมะ ๓ มิติ (3D) โดยแบ่งการจัดแสดง
เป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑) ส่วนนิทรรศการ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๓ โซน ได้แก่ โซนบาป โซนบุญ และโซนใจหยุด
ส่วนนีม้ ีนิทรรศการสื่อผสม ๕ มิติ (5D) ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการน�ำเสนอในเชิงธรรมะ
และพระพุทธศาสนา
๒) ส่วนโรงภาพยนตร์ธรรมะ ๓ มิติ ระบบ 3D Cinema ความจุโรงละ ๕๐๐ ที่นั่ง จ�ำนวน
๑๐ โรง เป็นภาพยนตร์สั้น ๓ มิติ เรื่อง “The Miracle Day อัศจรรย์วันข้ามภพ” ความยาว
ประมาณ ๓๐ นาที

46 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗

www.kalyanamitra.org
46

“วีสตาร์” ความรู้เชิงศีลธรรมที่ปฏิบัติได้จริง
โครงการเด็กดีวีสตาร์เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยด�ำริพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ
ธัมมชโย) ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า ๕,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ผลการด�ำเนินงาน
ที่ผ่านมา มีการประเมินวัดความรู้พ้ืนฐานด้านศีลธรรมของนักเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
พบว่าประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่งทั้งในเชิงปริมาณที่มีสถานศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น และเชิงคุณภาพคือสถานศึกษาที่ร่วมโครงการมีความพอใจอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรมด้านศีลธรรมของนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามหลัก
พุทธวิธี โดยยึดหลักวินัย เคารพ อดทน และหลักความดีสากล ๕ ประการ ได้แก่ ความสะอาด
ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุม่ นวล ความตรงต่อเวลา และการฝึกใจให้ผอ่ งใสด้วยการฝึกสมาธิ
เป็นแม่แบบการฝึกในชีวิตประจ�ำวัน

“บวร”: การพัฒนาตนและสังคมต้องไปพร้อม ๆ กัน
ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง เด็กดีวีสตาร์ยังท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม พัฒนาบ้าน วัด
โรงเรียน เช่น รวมตัวกันไปพัฒนาวัด น�ำผลไม้ ภัตตาหารไปถวายพระในวันพระ รวมทั้ง
“การทอดกฐินสัมฤทธิ์” แก่วัดที่ไม่มีผู้จองกฐิน ซึ่งจัดมาแล้ว ๖ ปี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด
๒,๓๓๒ โรงเรียน น�ำปัจจัยถวายวัดต่าง ๆ จ�ำนวน ๒,๖๗๔ วัด รวม ๔๖๒ กว่าล้านบาท
นอกจากนี้ มีการจัดตั้งชมรม V-Star Club และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัยด้วยสื่อ
การเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยนักเรียนทุกคนต้องจดบันทึกความดีของตน
ทุกวัน ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ชมภาพกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vstarproject.com
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มาร์ชชิ่งความดี ถูกใจวัยโจ๋
ส� ำ หรั บ เด็ ก อี ก กลุ ่ ม ที่ อ าจเรี ย กว่ า
“เด็กวัยว้าวุ่น” ก็มีกิจกรรมที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อ
รองรับนั่นคือ มาร์ชชิ่งความดี ซึ่งมีเยาวชน
เข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
ทฤษฎี “มาร์ชชิ่งความดี” เป็นนวัตกรรม
ของมูลนิธิครูของแผ่นดิน ที่ชมรมพุทธศาสตร์
สากลฯ น�ำมาใช้ เพื่อพัฒนานิสัยเยาวชน
ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้
คู่คุณธรรม และมีวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต ทั้งนี้เพราะเล็งเห็นปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย
ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น การขาดเรียน สอบตก เสพสิ่งเสพติด ตั้งท้อง
ในวัยเรียน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแปรแถวประกอบดนตรี เพื่อสร้างความดีสากล ๕ ประการ
ในรูปแบบทีส่ นุกสนานเหมาะกับเยาวชน พร้อมทัง้ มีการจัดประกวดมาร์ชชิง่ ความดีดว้ ย เพือ่ กระตุน้
ให้ทุกภาคส่วนตระหนักและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้มีนิสัยที่ดีที่ทุกคนต้องการ
และเป็นเวทีที่เยาวชนได้แสดงออกซึ่งทักษะความดีสากลด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งยกระดับการเป็น
ผู้น�ำเยาวชนต้นแบบที่ทั้งเก่งและดียิ่งขึ้นไป

“เยาวสตรีผู้นำ� ความดีสากล” ส�ำหรับเยาวชนหญิง
เมื่อถึงช่วงปิดภาคเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำหรับเยาวชนหญิงก็มีโครงการอบรม
“เยาวสตรีผู้น�ำความดีสากล” เพื่อสร้างผู้น�ำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน
เป็ น พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ แ ท้ จ ริ ง และ
ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของเด็ ก
และเยาวชน (Child’s Rights) รวมทั้ง
มีจิตอาสาในกิจกรรมของสถานศึกษา
และชุมชน ทีส่ ำ� คัญคือ ฟืน้ ฟูวฒั นธรรม
ชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย
และเตรียมความพร้อมเยาวชนหญิง
ทางด้ า นศี ล ธรรมในการเข้ า ร่ ว ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้
สมกับทีน่ านาประเทศเลือกประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
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จากเด็กดี V-Star สู่สามเณร ๑ ล้านรูป
ส�ำหรับเยาวชนชาย ช่วงปิดภาคเรียนมีโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ๑ ล้านรูป รองรับ
ในชื่ อ ว่ า “โครงการบรรพชาสามเณรฟื ้ น ฟู พ ระพุ ท ธศาสนาทั่ ว ไทย” อบรมระหว่ า งวั น ที่
๒๓ มีนาคม - ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีบรรพชาในพื้นที่แต่ละจังหวัดในวันเสาร์ที่
๒๘ มีนาคม ขอเชิญชวนเยาวชนชาย ชั้น ป.๓ - ม.๓ เข้าอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ
โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนของชาติได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศีลธรรม
และต่อยอดจากโครงการเด็กดีวสี ตาร์แบบครบวงจร คือ ได้ศกึ ษาธรรมะ ได้นำ� หลักธรรมไปปฏิบตั ิ
ในชีวิตประจ�ำวัน ได้มาท�ำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันรวมพลังฯ รวมทั้งเด็กหญิงได้อบรม
เยาวสตรีฯ เพื่อเรียนรู้วิถีแห่งนักบวชหญิง ส่วนเยาวชนชายก็ได้มาเรียนรู้วิถีของสามเณร
ผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ เพื่อความมั่นคงทางศีลธรรมของตนเองและประเทศชาติสืบไป
ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 49
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ร่วมอนุโมทนาบุญโดย
โครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิลด์พีซ (เขาใหญ่) และโครงการปฏิบัติธรรมเวิลด์พีซ (เกาะสมุย)
www.kalyanamitra.org
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“อย่าขาดการปฏิบัติธรรมแม้เพียงวันเดียว
เพราะขาดแม้เพียงวันเดียว
ใจเราจะหยาบ ท�ำให้ผังวิตกกังวลได้ช่อง”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

แลใบลาน ก่อนกาลล่วงเลย

สรรพสิ่งย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา บางสิ่งที่เคยมีคุณค่า               
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง แต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ ของเดิมที่เคยมีคุณค่าก็อาจ  
กลายเป็นเพียงความทรงจ�ำในอดีต ทัง้ ทีค่ วามจริงแล้วคุณค่าและความส�ำคัญของสิง่ นัน้ ไม่ได้
ลดลงเลย เพียงแต่ถูกบดบังจนท�ำให้คุณค่าภายในที่แท้จริงถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย
คัมภีรใ์ บลานแม้ศกั ดิส์ ทิ ธิส์ งู ค่าก็ไม่อาจพ้นจากสภาวธรรมนีไ้ ปได้  
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นับแต่ราชธานีสโุ ขทัยผ่านสมัยอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น คัมภีรใ์ บลาน
มีความส�ำคัญมากในการศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร วัดเป็นศูนย์กลาง          
การศึกษา เป็นส�ำนักเรียนของกุลบุตร โดยมีพระภิกษุผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีเป็นครูผู้สอน   
ดังที่เมอร์ซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ ราชทูตคนหนึ่งในคณะทูตฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔     
ซึ่ ง เข้ า มาเจริ ญ พระราชไมตรี ใ นแผ่ น ดิ น สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า                
“พระสอนหนังสือให้แก่เยาวชน ดังที่ข้าพเจ้าได้เล่าแล้ว และท่านอธิบายค�ำสั่งสอน
แก่ราษฎรตามทีเ่ ขียนไว้ในหนังสือบาลี”

กาลเวลาล่วงไป... ระบบการศึกษาที่พัฒนาไปได้
เปลีย่ นศูนย์กลางการศึกษาจากวัดมาเป็นโรงเรียน หอไตร
ที่แต่เดิมเคยเป็นห้องสมุดของอารามกลายสภาพเป็น
พิพธิ ภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา ประกอบกับการเล่าเรียน
เขียนอ่านหนังสือเปลีย่ นมาใช้ตวั อักษรไทยแทนอักษรขอม
และอักษรธรรมทีเ่ คยใช้จารบนแผ่นลานในอดีต ส่งผลให้
คัมภีร์ใบลานที่เคยเป็นแหล่งความรู้ทางสรรพศาสตร์
ของพระภิกษุสงฆ์ถูกลดบทบาทไปโดยปริยาย คัมภีร์
ใบลานหลายฉบับจึงถูกทอดทิง้ เสือ่ มสลาย และสูญหายไป
แม้วดั หลายแห่งจะตระหนักถึงคุณค่าและเก็บคัมภีร์
ใบลานไว้อย่างดี แต่การดูแลที่ไม่ถูกวิธีก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำ� ให้คัมภีร์ใบลานเสื่อมสลายได้เช่นกัน เพราะใบลาน
เป็นอินทรียวัตถุจากพืช ประกอบด้วยส่วนผิวนอกที่เป็น
เสมือน “หนังก�ำพร้า” มีลักษณะเรียบ มัน ไม่ซับน�ำ้ และ
ส่วนเนื้อในมีน�้ำหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นส่วนประกอบของน�้ำมัน
ธรรมชาติ ท�ำให้เนื้อเยื่อของใบลานมีคุณสมบัติเหนียว
และยืดหยุ่น แต่เมื่อใบลานเก่าหรือมีอายุมากขึ้น น�ำ้ มัน
ตามธรรมชาติที่เคยมีอยู่ในเนื้อลานจะระเหยไป ท�ำให้
ใบลานกรอบ แตกหักง่าย ดังนัน้ ยิง่ เก็บคัมภีรใ์ บลานไว้ใน
หีบธรรมหรือกล่องใบลานนานนับปี โดยไม่เปิดออก
ให้อากาศถ่ายเท เนือ้ ลานจะถูกอบและสูญเสียน�ำ้ มันในตัว
เร็วขึ้น สุดท้ายแผ่นลานจะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งเหมือน
ถูกไฟไหม้
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วัดบางแห่งน�ำคัมภีร์ใบลานเก็บไว้
อย่ างมิ ดชิ ดโดยไม่ แพร่ งพรายให้ ผู ้ อื่ น
ทราบ ด้วยเกรงว่าสมบัติพระศาสนาจะ
สูญหาย เช่น เก็บไว้ในตู้ปิดล็อกกุญแจ
บ้าง น�ำไปเก็บไว้ใต้หลังคาหรือเพดาน
โบสถ์บ้าง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
เพราะเข้าไปดูแลท�ำความสะอาดได้ยาก
เมื่อทิ้งไว้โดยไม่เข้าไปตรวจสภาพเป็น
ระยะเวลานาน คัมภีร์ที่สู้อุตส่าห์เก็บไว้
อาจถูกท�ำลายด้วยปลวกและแมลงที่กัด
กินใบลานเป็นอาหาร และหากหลังคาหรือ
เพดานรั่ว แสงแดดและความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์จะท�ำให้คมั ภีรใ์ บลานแห้งกรอบ
ความชื้นจากน�้ำฝนที่ซึมเข้ามาจะท�ำให้
คัมภีร์ใบลานเปียกชื้นและขึ้นราได้ การ
เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานในลักษณะนี้กลับ
เป็นตัวเร่งให้ใบลานเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้น
ไปอีก
การเสือ่ มสลายและการท�ำลายยังมี
ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการคือ มนุษย์เรา
นั่นเอง ความรู้คุณค่าและการไม่เห็น
คุณค่า แม้ดูเป็นเหตุผลที่ขัดแย้ง แต่ต่าง
ก็น�ำไปสู่การท�ำลายคัมภีร์ใบลานด้วยกัน
ทั้งสิ้น เพราะผู้ที่เห็นค่ากลับมองคัมภีร์
ใบลานในเชิงธุรกิจหรือเครือ่ งรางของขลัง
น� ำ แผ่ น ลานมาบดย่ อ ยท� ำ พระผงหรื อ

คัมภีร์ใบลานที่เก็บไว้นาน แผ่นลานจะเกาะติดกันแน่น
เหมือนท่อนไม้ แล้วค่อย ๆ แห้งกรอบ
มีสีด�ำลงเรื่อย ๆ จนดูเหมือนใบลานถูกไฟไหม้

54 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗

www.kalyanamitra.org
54

เครื่องรางของขลังแจกจ่ายให้สาธุชนน�ำไป
กราบไหว้บูชาบ้าง เห็นคัมภีร์ใบลานเป็นของ
เก่าน่าสะสมบ้าง จึงเสาะหาคัมภีร์ใบลานที่
มีอายุเก่าแก่และอยู่ในสภาพดีจากตลาดค้า
ของเก่า ซือ้ หามาครอบครองเป็นสมบัตสิ ว่ นตัว
โดยที่บุคคลผู้ได้มาไม่ได้เข้าใจเนื้อความใด ๆ
ในใบลานเลยแม้แต่นอ้ ย ความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นคัมภีร์
ใบลานจึงไม่ได้น�ำมาศึกษาค้นคว้า สมบัติ
พระศาสนาจึงเปลี่ยนไปเป็นแค่สมบัติส่วนตัว
ของนักสะสมของเก่าเท่านั้นเอง
ส่วนคนทีม่ องไม่เห็นค่า ความเคารพบูชา
คัมภีร์ใบลานจึงไม่หลงเหลืออยู่ ทิ้งคัมภีร์
ใบลานไปตามยถากรรม ปล่อยทิง้ ให้กองสุมไว้
โดยไม่เหลียวแล กลายเป็นที่อยู่ของแมลง นก
หนู สุดท้ายก็เก็บทิ้ง เผาให้มอดไหม้เป็นเศษ
เถ้าถ่าน โดยหารู้ไม่ว่าได้ท�ำลายมรดกธรรม
ล�้ำค่าไปอย่างเรียกคืนกลับมาไม่ได้

แผ่นลานที่โดนความชื้นจะโค้งงอ ควรผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
ไม่ให้โดนแสงแดด เพื่อป้องกันการขึ้นรา

แผ่นลานเดาะ แตกร้าว ฉีกขาด พรุน ควรซ่อมเสริม
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อต่อเติมส่วนที่ขาดหาย
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แม้วันนี้วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
จะไม่ได้เกี่ยวพันกับคัมภีร์ใบลานเหมือนก่อน และคัมภีร์
ใบลานก็ค่อย ๆ เสื่อมสลายและสูญหายไป บทบาทของ
ใบลานก็เปลีย่ นจากต�ำราเรียนเป็นของเก่าเก็บล�ำ้ ค่า ไม่ได้นำ�
เนื้อความที่ถูกบันทึกไว้มาศึกษาและใช้ให้เป็นประโยชน์
เลยก็ตาม แต่คุณค่าของเนื้อความที่ปรากฏบนใบลานยังไม่
จางหาย ยังเป็นร่องรอยความเจริญของพระพุทธศาสนา เป็น
มรดกธรรมล�ำ้ ค่าทีเ่ ราควรเหลียวแลและมองย้อนไปถึงคุณค่า
เดิมของคัมภีร์ใบลานที่แท้จริง ที่มิใช่เป็นเพียงของโบราณ
หายาก มิใช่ของสะสมมีราคา และมิใช่เอกสารเก่าเก็บล้าหลัง
ด้วยเหตุนี้จึงควรที่เราจะช่วยกันฟื้นคืนคุณค่าของใบลาน
ที่แท้จริง ด้วยการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี ให้สมกับเป็น
“ธรรมเจดีย์” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่จารึกถ้อยพุทธธรรมของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน�ำมรดกธรรมนั้นมาใช้
ประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มที่ต่อไป
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ต�ประเทศไทยของเรามี
ำรับยารัทกรัพยากรธรรมชาติ
ษาใจ มากมาย พืชพันธุ์ธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์

คนไทยจึงโชคดีทไี่ ม่คอ่ ยอดอยากขาดแคลน แม้เวลาเจ็บป่วยก็มหี มอคอยดูแลรักษา เวลาทุกข์ใจ
ก็มีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบรรเทาทุกข์ ต่างจากผู้คนในอีก
นับร้อยประเทศที่มีแค่การดูแลรักษากาย แต่ไม่มีหมอหรือยารักษาใจ…
ด้วยเหตุนี้ ทีมงานพีซเรฟโวลูชันจึงออกเดินทางอีกครั้ง เพื่อน�ำต�ำรับยารักษาใจไปมอบแก่
ผู้คนในประเทศแถบยุโรป จะได้มีติดตัวไว้ใช้ดูแลตนเองในยามจ�ำเป็น
58 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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๑
คราวนีเ้ ราเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป
เมืองหลวงชื่อวิลนีอุส (Vilnius) มีประชากร ๓
ล้านคน มีภาษาลิทัวเนียนเป็นภาษาประจ�ำชาติ
ประชากรราว ๗๗ เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ สนามบินเล็ก ๆ ในเมืองวิลนีอสุ พีซเอเจนต์
เยวา อุคนี อูเลียนสไกเต มาต้อนรับทีมงาน
พร้อมกับอังคา กลิกา ผูป้ ระสานงานภาคพืน้ ยุโรป
ของพีซเรฟโวลูชัน
เยวาเคยเดินทางมาอบรมค่าย Global
Peace on the Move ครั้งที่ ๑๒ ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มุกตะวัน ประเทศไทย
ตั้งแต่วันแรก ๆ ของการอบรม เธอแสดง
เจตจ�ำนงว่าอยากจะเชิญทีมงานพีซเรฟโวลูชัน
ไปแนะน�ำการท�ำสมาธิที่ประเทศของเธอ และ
เมื่อกลับไปยังลิทัวเนีย เธอก็เตรียมงานโดย
จัดหาอาสาสมัคร ประสานงานกับสถานทีต่ า่ ง ๆ
และท�ำประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้การจัดปฏิบตั ธิ รรม
ครั้งแรกในประเทศลิทัวเนียเกิดขึ้นดังที่ฝันไว้
60 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒
การจัดปฏิบัติธรรมในลิทัวเนียจัดขึ้น ๒
วัน ๔ รอบ ที่เมือง Panevéžys
คุ ณ แม่ ข องเยวาเป็ น คุ ณ หมอ ท่ า นมี
คลินิกในเมือง Panevéžys และก�ำลังจะจัดงาน
Palliative Care Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความส�ำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
รวมทั้งจะเปิด Section พิเศษในการดูแลผูป้ ว่ ย
กลุม่ นีด้ ้วย
เยวาเล็ งเห็ นว่ าการจั ดงานของคุ ณ แม่   
ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะแนะน�ำสมาธิแก่ผู้คน
จ�ำนวนมาก เธอจึงเชิญทีมงานพีซเรฟโวลูชันไป
แนะน�ำการท�ำสมาธิเบื้องต้นในงานนี้ รวมทั้งที่
ออฟฟิศคุณแม่ของเธอด้วย และด้วยความ
สามารถของเธอท�ำให้มคี นจองมาร่วมปฏิบตั ธิ รรม
เต็มทุกรอบ นอกจากนีเ้ ธอยังติดต่อสื่อวิทยุจาก
เมื อ งหลวงวิ ลนี อุ ส และหนั งสื อ พิ มพ์ ที่ ใ หญ่
ที่ สุ ด ของเมื อ ง Panev éžys มาสั ม ภาษณ์
พระอาจารย์อีกด้วย
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๓
วันแรก คือ วันที่ ๑๐ ตุลาคม เราจัด
ปฏิบัติธรรม ๒ รอบ
รอบแรก จัดที่ออฟฟิศของคุณแม่เยวา     
มีผู้ร่วมกิจกรรม ๓๕ คน ครึ่งหนึ่งเป็นเด็ก  
มัธยมต้นทีค่ รูพามา เพราะอยากให้เด็กนัง่ สมาธิ
และศึกษาเรือ่ งราวเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาจาก
พระภิกษุโดยตรง
รอบนีพ้ ระอาจารย์นำ� นัง่ ๒ ครัง้ เนือ่ งจาก
ครั้งแรกมีเด็กบางคนส่งเสียงรบกวน ครั้งที่สอง
ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามได้ดีขึ้น หลายคนนึกนิมิต
เป็นดวงสว่างตามได้อย่างง่าย ๆ หลายคนรู้สึก
ผ่อนคลาย มีรอยยิ้มมากขึ้น
รอบที่ ๒ จัดที่ Music Theater ประจ�ำ
เมือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง ๓๒๐ คน
จากประสบการณ์รอบที่ผ่านมา ท�ำให้

พระอาจารย์ย�้ำเรื่องความเงียบสงบเพื่อรักษา
บรรยากาศในการท�ำสมาธิ รอบนี้พระอาจารย์
น�ำนั่ง ๓๐ นาที แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยัง   
ไม่ เ ข้ า ใจว่ า การท� ำ สมาธิ คื อ อะไร จึ ง มี ค น     
กลุ่มหนึ่งเดินออกจากห้อง ท�ำให้มีเสียงรบกวน
พอสมควร เมือ่ คนเหล่านัน้ เดินออกไปหมดแล้ว
ทั้งห้องก็กลับสู่ความสงบอีกครั้ง มีแค่เสียงของ
พระอาจารย์ทนี่ ำ� ภาวนา “สัมมา อะระหัง ๆ ๆ”
เท่านั้น
เมื่อพระอาจารย์บอกให้ลืมตา พวกเขา
ต่ า งก็ ส ่ ง เสี ย งอื้ อ อึ ง ถึ ง ความอั ศ จรรย์ ข องใจ        
ทีห่ ยุดนิง่ และต่างสนทนากันว่าเมือ่ ครูเ่ กิดอะไร
ขึ้น จากการสอบถามของพระอาจารย์พบว่า  
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่ดีในระดับที่ตัวเบา
ราวขนนก ตั ว ขยาย บางคนตั ว หายไปกั บ
บรรยากาศ หลาย ๆ คนเห็นพระจันทร์สว่างที่
กลางกาย
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๔
หลั ง จากนั้ น พระอาจารย์ ไ ด้ แ สดง          
พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิตว่า
จริง ๆ แล้วทุกคนต่างแสวงหาความสุข แต่การ
ที่เราไปแสวงหาความสุขจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น  
ที่ไม่มีความสมบูรณ์ ไม่จีรัง ท�ำให้เป้าหมาย   
ของชีวิตคือการแสวงหาความสุขที่แท้จริงถูก  
ลืมเลือนไป เมื่อละเลยเป้าหมายที่ควรหวัง
ความผิดหวังจึงเกิดขึน้ บัดนีจ้ งึ ถึงเวลาแล้วทีเ่ รา
จะมองกลับเข้าไปในตัว เพื่อค้นพบความสุขที่
เกิดขึน้ เองจากภายใน โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาคน สัตว์
สิ่งของ และสถานที่ใด ๆ  
เมือ่ พระอาจารย์กล่าวจบก็มเี สียงปรบมือ
ดังกึกก้องด้วยความประทับใจ พร้อมทั้งรู้สึก
เสียดายว่าช่วงเวลาที่มีค่านี้ก�ำลังจะสิ้นสุดลง
แล้ว
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๕
วันที่ ๑๑ ตุลาคม จัดปฏิบัติธรรมอีก ๒
รอบ ที่ออฟฟิศของคุณแม่เยวา โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรอบละประมาณ ๓๐ คน
ทัง้ ๒ รอบนี้ เยวาและอังคารูส้ กึ ประทับใจ
เป็นพิเศษ เพราะมีคนเก่าตามมานั่งหลายคน
แต่ละคนมีผลการปฏิบตั ธิ รรมทีด่ ขี นึ้ เช่น ตัวหาย
ตัวขยาย ตัวเบาเหมือนขนนก บางคนรู้สึก
เหมือนนั่งอยู่ตัวคนเดียว หลายคนเห็นเป็นจุด
สว่างเท่าดวงอาทิตย์ และเมือ่ พระอาจารย์นำ� แผ่
เมตตา หลายคนรู้สึกเหมือนมีพลังงานแผ่ขยาย
ไปได้จริง ๆ
เมื่อการนั่งสมาธิสิ้นสุดลง พวกเขาก็ถาม
ว่า "จะมีรอบต่อไปเมื่อไร?" และเมื่อทราบว่า
นีค้ อื รอบสุดท้าย ค�ำถามก็เปลี่ยนไปเป็น "แล้ว
พวกคุณจะมาอีกเมื่อไร?"
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เยวา

คุณแม่ของเยวา

๖
กิ จ กรรมของพี ซ เรฟโวลู ชั น ครั้ ง แรกที   ่
ประเทศลิทัวเนีย แม้จะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ
แต่คุณภาพไม่ธรรมดาจริงๆ เพราะการจัด
กิจกรรมในประเทศใหม่โดยมีคนมาร่วมงานถึง
๓๐๐ คนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หลายประเทศที่เคย
จัดมาก่อนยังไม่สามารถชวนคนได้มากขนาดนี้
ส่วนหนึ่งที่งานนี้ส�ำเร็จได้ด้วยดีก็เพราะ   
เยวาทุม่ ใจให้งานนีเ้ กินร้อย เครือข่ายอาสาสมัคร   
ของเธอก็มาช่วยด้วยความเต็มใจ ท�ำให้เราเชือ่ ว่า
ในอนาคตจะมีเยวา ๒ เยวา ๓...๔…๕...๖...∞
มาช่วยกันเผยแพร่ต�ำรับยารักษาใจไปสู่ชาว     
ลิทัวเนียให้หายทุกข์ โศก โรค ภัยโดยทั่วถึงกัน

ยาชนิดนี้เมื่อใช้เป็นประจ�ำและถูกวิธี จะ
ท�ำให้สนิมในใจ คือ กิเลสทั้ง ๓ ตระกูล ได้แก่
โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นเครื่องกั้นความสว่าง
ของใจ ค่อย ๆ หลุดร่อนออกไป และจะมีผล
ให้ดวงจิตสว่างไสวเปี่ยมด้วยความสุข ร่างกาย
แข็งแรง สติปัญญาก็เฉียบแหลม นอกจากนี้ยัง
มีผลข้างเคียงอีกมากมาย เช่น มองเห็นเพื่อน
มนุษย์น่ารักมากขึ้น ท้องฟ้า ดอกไม้ ใบหญ้า
สวยงามขึ้น โลกนี้ก็น่าอยู่มากขึ้น ดังนั้นต�ำรับ
ยาวิ เ ศษขนานนี้ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งแพร่ ข ยายไป
ให้ทั่วโลก เพื่อให้มนุษย์ทั้งโลกอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุขจริง ๆ เสียที
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

จะเกิดอะไรก็ช่าง
ท่อง “สัมมา อะระหัง” อย่างเดียว

เราชาวพุทธพึงเชื่อมั่นในการภาวนา เพราะการภาวนามิใช่การร้องขอหรือการสวดอ้อนวอน
แต่การภาวนา คือ การช�ำระจิตใจของเราให้สะอาด บริสุทธิ์ ด้วยค�ำภาวนา และหากเราได้ศึกษา
เรื่องราวของพระของขวัญวัดปากน�้ำ รุ่น ๑-๒-๓ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอัศจรรย์ ดังพระธรรมเทศนาของพระมงคลเทพมุนีที่ได้บรรยายความศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่า “...ถ้าแม้ว่าเราได้พระของขวัญนี้
เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วละก็ ติดอยู่กับตัวเสมอ ๆ บ�ำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ โรคภัยไข้เจ็บ
มีในตัวหายหมด ถ้าเด็กเล็กละก็อ้วนท้วนทีเดียว ตกน�้ำก็ไม่ตาย เรือล่มก็ไม่ตาย รถชนรถทับ
ไม่เป็นอันตรายทั้งนั้น ถ้าลองสงครามเกิดขึ้น ไม่ต้องอพยพหลบหลีก เมื่ออยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้น
64 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ตามหน้าที่ ท�ำมาหากินอย่างไรก็ท�ำมาหากินอย่างนั้นตามหน้าที่ ถ้าเข้าสมรภูมิไปรบกับเขา ก็ไม่
ต้องหวั่นหวาด มีพระของขวัญแล้ว อาวุธยุทธภัณฑ์ท�ำอันตรายไม่ได้ ให้รักษาไว้ให้ดีนะ เป็นของ
ส�ำคัญเหมือนแก้วสารพัดนึก พระพุทธเจ้าท่านรับสัง่ เมือ่ ท�ำส�ำเร็จในวันแรก เวลาได้อรุณออกพรรษา
ทรงรับสั่งว่า ตั้งแต่มีธาตุมีธรรมมา ของศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก...”
วิธีการอาราธนาพระของขวัญ ก่อนที่จะอธิษฐานสิ่งต่าง ๆ พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้
เมตตาสอนโดยให้ก�ำกับค�ำภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง ๆ ๆ” ควบคู่กันเสมอ เช่น “...ถ้าว่าท�ำนา
ท�ำไร่ ท�ำสวน ท�ำการงานด้วยปลีแข้งของตน ด้วยก�ำลังอวัยวะร่างกายของตน ขอพระองค์ได้
ทรงโปรด การงานของข้าพระพุทธเจ้าเป็นดังนี้ ขอให้ท�ำง่ายท�ำดายท�ำสะดวก ได้ผลเกินควร
เกินค่า นิ่งอยู่กลางองค์พระของขวัญนั้น ‘สัมมา อะระหัง ๆ ๆ’ ดังเข้าไปถึงพระนิพพาน ส่งผัง
ได้ผลเกินควรเกินค่ามาเต็มตัวเรา ถ้าเราจะไปทางบก ทางน�ำ้ ทางอากาศ ขออาราธนาพระองค์
ได้ทรงโปรด ขอให้ไปดีมาดี สวัสดีมีชัย นิ่งอยู่กลางองค์พระ ‘สัมมา อะระหัง ๆ ๆ’ ดังเข้าไปถึง
พระนิพพาน ส่งผังไปดีมาดี สวัสดีมีชัย มาเต็มตัวเรา...”
แม้บางท่านอาจจะไม่มีพระของขวัญ แต่ทุกท่านล้วนมีพระธรรมกายอยู่ ณ ศูนย์กลางกาย
กันทุกคน เป็นพระของขวัญที่สถิตอยู่คู่ลมหายใจนับแต่เกิดมา ดังนั้นการภาวนา “สัมมา อะระหัง”
โดยให้เสียงค�ำภาวนาดังออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ดังเข้าไปถึง
พระนิพพาน ส่งผังศักดิส์ ทิ ธิ์ รอดตาย หายป่วย ร�ำ่ รวยเป็นอัศจรรย์ได้เช่นเดียวกัน ดังประสบการณ์
จริงของนักปฏิบัติธรรมที่ได้พบกับตัวเองมาแล้ว...

สุขภาพดี มีทรัพย์
คุณอัจจิมา ทีฆวาทิน
เจ้าของสถาบันดนตรีโดเรมี กรุงเทพมหานคร
เมื่อหลาย ๆ เดือนที่ผ่านมา ดิฉันมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เนื่องจากไป
ผ่าตัดรังไข่แล้วก็หมดฮอร์โมน จึงต้องทานฮอร์โมน ปรากฏว่ามีผลข้างเคียง
ท�ำให้ตัวบวม หน้าบวม น�ำ้ หนักขึ้น คลื่นไส้ เวียนหัว อาเจียน ไปไหน
ไม่ได้เลย อ่อนเพลียมาก ต้องนอนอยู่บ้านอย่างเดียว พยายามจะท�ำสมาธิ แต่
ปรากฏว่า ทุกขเวทนาเกิดกับตัวเอง ท�ำสมาธิไม่ได้เลย พยายามใช้เทคนิคหลาย ๆ
วิธีก็ท�ำไม่ได้ จนวันหนึ่งคิดว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้ว ก็เลยพยายามพาสังขาร
ตัวเองไปวัด เพราะว่านั่งสมาธิที่บ้านไม่ได้ พยายามไปวัด ไปนั่งสมาธิที่ห้องปัญญา
ซึ่งก็นั่งได้บ้าง ไม่ได้บ้าง และตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ว่า เราจะพยายามไปให้ได้
ทุกวัน ไปท�ำทาน ไปรักษาศีล ไปนั่งสมาธิให้ได้ทุกวัน
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ยิง่ นานไปสุขภาพสังขารร่างกายของเราก็ยำ�่ แย่ลงเรือ่ ย ๆ เรายังมีหน้าทีต่ ้องดูแล
แม่อกี ด้วย ท�ำให้รา่ งกายทรุดโทรมจนทนไม่ไหว ก็เลยไปวัด และได้เจอเพือ่ น เพือ่ น
แนะน�ำให้ไปสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ดิฉันก็เลยมีความคิดว่า บุญอะไรที่
สามารถท�ำได้ตอนนี้ก็ควรท�ำ และมีความรู้สึกในใจลึก ๆ ว่า ขอให้บุญช่วย บุญ
อะไรก็ได้ขอให้ชว่ ยให้พน้ จากทุกขเวทนาเสียที จากนัน้ ก็ทำ� ตามค�ำแนะน�ำของเพือ่ น
จึงได้สวดธัมมจักฯ
แล้วในวันนัน้ ก็ได้พบหลวงพีป่ รเมษฐ์ ท่านเอาวิดโี อมาเปิดให้ดู เป็นวิดโี อทีเ่ ล่า
เรื่องราวของคนที่เป็นมะเร็ง ปอดฉีก ต้องนอนโรงพยาบาล พี่คนที่ป่วยเล่าให้ฟังว่า
ก่อนป่วยเขาเคยนั่งสมาธิได้ดี แต่พอมาเจ็บป่วยเขาก็ไม่สามารถที่จะตรึกองค์พระ
ตรึกดวงแก้ว หรือท�ำใจใส ๆ อย่างที่เคยท�ำได้ แต่พอพระอาจารย์แนะน�ำให้ท่อง
“สัมมา อะระหัง” ๕๐๐ ครั้ง เขาก็เล่าให้ฟังว่า พอครั้งที่ ๑๐๘ ใจก็หลุดเข้าไปเลย
แล้วสภาวะทางใจของเขาดีขึ้นมาก ความเจ็บปวดก็หายไป จึงท�ำให้ดิฉันกลับมา
ทบทวนตัวเองกับเหตุการณ์ของผู้ป่วยว่า ขนาดเขาเป็นมะเร็ง ปอดฉีก แย่กว่าเรา
หลายเท่า เขายังหายเลย เราเป็นแค่นี้เอง ท�ำให้มีก�ำลังใจภาวนา “สัมมา อะระหัง”
แต่ก่อนเราก็เคยท่อง แต่ไม่เห็นความส�ำคัญ ท่องไปไม่ถึง ๑๐ ครั้ง มีความ
รู้สึกว่าไม่มีอะไร ท่องไปก็ธรรมดา แต่พอวันนั้นท่อง ๑๐๐ ครั้ง พอครั้งที่ ๑๐๐ ขึ้นไป
เริ่มมีความรู้สึกแล้วว่า สภาวะใจดีขึ้นเรื่อย ๆ ความเจ็บปวดลดน้อยลง พอท่องได้
๒๐๐ กว่าครั้ง ความเจ็บปวดหายไปเลย สิ่งที่มาแทนที่คือตัวเบา โล่ง และใจ
สบายมาก
ดิฉันดีใจมาก ไม่น่าเชื่อว่า “สัมมา อะระหัง” จะช่วยเราได้ขนาดนี้ อีกวันหนึ่ง
ก็เลยไปห้องปัญญา แล้วก็ไปนั่งสมาธิท่อง “สัมมา อะระหัง” ท่องเพียงไม่กี่ครั้ง
สภาวะทีใ่ จเราได้ในตอนนัน้ ก็เข้ามาเลย คือนิง่ สงบ ในวันนัน้ นัง่ ได้ยาว ๒-๓ ชัว่ โมง
มีความสุขมาก ๆ สบายใจมาก ๆ สภาวะใจเดิม ๆ ที่เคยนั่งได้ดีก็หวนกลับคืนมา
ตอนนี้ดิฉันมีธุรกิจเปิดสถาบันสอนดนตรี มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ธุรกิจติดลบ แต่หลัง
จากที่ท่อง “สัมมา อะระหัง” ไม่น่าเชื่อเลยว่า มีน้อง ๆ เข้ามาสมัครเรียนกันเยอะ
มาก และน้อง ๆ ที่เคยมาเรียนกับเราก็ต่อคอร์สขยายเวลาในการเรียนออกไปอีก
จึงท�ำให้มีรายได้เข้ามามากมาย จนท�ำให้ธุรกิจที่ติดลบนั้นหายไป และยังมีรายได้
เพิ่มเข้ามาอีก ตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนมาไม่เคยมีรายได้เยอะมากมายขนาดนี้
อีกทั้งสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ เศรษฐกิจก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ คนรอบข้างและคุณพ่อ
คุณแม่ก็มีความสุข คุณแม่ก็หายจากอาการป่วย สุขภาพดีขึ้น
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ดังนั้น ก็อยากจะขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านว่า จะเกิดอะไรกับเราก็ช่างมันให้หมด
แล้วก็ท่อง “สัมมา อะระหัง” อย่างเดียวเลย อย่าเพิ่งท้อ ท่องให้ได้อย่างน้อยวันละ
๕๐๐ ครั้ง จะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลง จะต้องมีอะไรดี ๆ เกิดขึ้นกับตัวของคุณ
สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอน

สุขด้วย “สัมมา อะระหัง”
คุณรุ่งอรุณ มณีวรรณ์
แม่ค้าหมูปิ้งตลาดเพิ่มทรัพย์ จังหวัดปทุมธานี
ตอนที่ชีวิตดิฉันก�ำลังวิกฤต ครอบครัวก็วิกฤต แฟนก็ย้ายไปอยู่
อีกบ้านหนึ่ง แล้วลูกดิฉันก็คิดจะฆ่าตัวตาย ชีวิตดิฉันในตอนนั้นเป็นทุกข์
มาก แต่อยู่มาวันหนึ่งนั่งรถผ่านวัดพระธรรมกาย เพราะว่าจะไปขายของ ก็เลยมอง
ไปที่พระมหาเจดีย์ แล้วก็อธิษฐานขอพรหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยายว่า ขอให้ลูกเจอ
ทางออกที่ดี เจอทางสว่างที่ดี แล้วก็ถือโอกาสนั่งหลับตาภาวนา “สัมมา อะระหัง”
พอเจริญภาวนาไปเรื่อย ๆ ก็เห็นดวงแก้วที่ใส ๆ ดวงโต ๆ เท่ากับพระจันทร์
ตกวูบเข้ามาอยู่ในใจ ถึงตอนนั้นมีความรู้สึกว่า ในใจโล่ง สว่าง มีความสุข จนทิ้ง
ความทุกข์ ความกลุ้มใจทุกอย่างที่มีอยู่ไปหมด อยากจะบอกให้ทุก ๆ คนในโลกนี้
ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ขอให้ใจของเรามุง่ มัน่ และตัง้ ใจจริง ๆ เราก็จะเจอทางออก
ที่ดี เจอความสว่าง เจอความสุขที่แท้จริง
อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไม่ว่าเราจะท�ำอะไรอยู่
ก็สามารถภาวนา “สัมมา อะระหัง” ได้ บางวันดิฉนั ท่องได้ถงึ ๘,๐๐๐ ครัง้ มากทีส่ ดุ
ก็ถึง ๑๐,๐๐๐ ครั้ง มีความรู้สึกปลื้มและดีใจมาก ดีใจที่สุดในโลก อยากจะบอก
กับทุก ๆ คนว่า ให้ทำ� แบบนี้ ความสุขอยูท่ ตี่ วั ของเรา เราสามารถทีจ่ ะคว้าเอาไว้ได้
แค่ตรงนี้เอง มันไม่ได้ไกลไปจากมือของเรา พอเราสัมผัสได้แล้ว เราก็จะมองเห็น
ความสุขที่แท้จริง
ดังนั้น บทสรุปสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่ผู้หวังความสุข ความสบาย ความร�่ำรวย
ความสมปรารถนา หรือความดีเลิศประเสริฐศรีใด ๆ สารพัดดี พึงรีบท�ำโดยด่วน
เลยก็คอื จะเกิดอะไรกับเราก็ชา่ งมันให้หมด แล้วก็ทอ่ ง “สัมมา อะระหัง” อย่างเดียว
เลย โดยนึกถึงเสียงของหลวงปู่วัดปากน�้ำตอกย�้ำเป็นก�ำลังใจเข้าไปในกลางกาย
“...สัมมา อะระหัง ๆ ๆ ดังเข้าไปถึงพระนิพพาน ส่งผังไปดีมาดี สวัสดีมีชัย
มาเต็มตัวเรา...”
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“คิดแต่เรื่องดี ๆ พูดแต่เรื่องดี ๆ
และทำ�แต่เรื่องดี ๆ เดี๋ยวใจจะใสเอง”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือดีที่หนึ่ง
ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐-๒๖๗๓-๒๓๖๐, www.cha-thai.com
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“ความเพลิดเพลินภายนอกเป็นส่วนเกินของชีวิต
แต่ความเพลินภายในเป็นเรื่องหลักของชีวิต”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

ตักบาตร

ธ�ำรงพุทธศาสน์คู่โลกา
“ชั่วกัลปาวสาน” อาจจัดได้ว่าเป็น

หน่วยของเวลาชนิดหนึ่งที่มักใช้แทนระยะเวลา
ที่ยาวนานมาก ๆ (กัลป์หนึ่ง คือ ช่วงเวลา
๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์) แต่เวลาหนึง่ ชัว่ กัลป์นี้
ยังสั้นนิดเดียว เมื่อเทียบกับเวลาที่พระโพธิสัตว์
บ�ำเพ็ญบารมีจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งนานถึง ๒๐ อสงไขยกับแสน
มหากัปเป็นอย่างน้อย
เมื่ อ คิ ด ถึ ง วั น เวลานานแสนนานที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทุม่ เทชีวติ จิตใจบ�ำเพ็ญ
บารมีจนกว่าจะตรัสรู้แล้วมีพระพุทธศาสนา
บังเกิดขึน้ ก็ทำ� ให้ตระหนักได้วา่ พระพุทธศาสนา
มีค่าและมีความหมายต่อพระพุทธองค์และ
สรรพชีวิตมากเพียงใด ดังนั้นการที่เราตั้งใจ
บ�ำรุงรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ จึงเป็นความดี
ที่ยิ่งใหญ่ ที่จะส่งผลดลบันดาลให้เราพบแต่
ความสุขสวัสดีทั้งในชาตินี้และชาติเบื้องหน้า
นับจากนี้ไป ขอเชิญพุทธศาสนิกชน
ทุกท่านออกมาตักบาตรทุกเช้า และไปตักบาตร
กับโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูปฯ เพื่อ
ทะนุบ�ำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลก
ตลอดไป

นายชัช กิตตินภดล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๑๑๑
รูป
8
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ ถนนประชานิมิต
บริเวณอนุสาวรียพ์ ระยาพิชยั ดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีพระครูวสิ ทุ ธิปญั ญาสาร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัช กิตตินภดล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรในครั้งนี้นอกจากจัดขึ้นเพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชา และส่งก�ำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามด�ำริของ
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธธิ รรมกาย
แล้ว ยังเป็นการฉลองวาระครบ ๙๙ ปี เมืองอุตรดิตถ์อีกด้วย
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นายจ�ำลอง ไกรดิษฐ์
นายอ�ำเภอสะเดา
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๐๐๐
รูป
8
อ�ำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป บริเวณหน้า
ศูนย์ราชการอ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีพระครูบณั ฑิตธรรมาลังการ เจ้าคณะอ�ำเภอสะเดา
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจ�ำลอง ไกรดิษฐ์ นายอ�ำเภอสะเดา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
การตักบาตรในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา ฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
ให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเป็นการท�ำบุญเนื่องในวาระครบ ๑๐๕ ปี เมืองสะเดา และส่งความ
ช่วยเหลือไปยังคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้อีกด้วย
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

ตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกมาจาก
พระอุโบสถวัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ ในวันที่ท่านอุปสมบท
ภารกิจสร้างศาสนทายาทของท่านก็เริ่มต้นขึ้นทันที
หลวงพ่อท่านเป็นพระอาจารย์คอยพร�ำ่ สอนเหล่าธรรมทายาท
ตั้งแต่รุ่นแรก

(ธรรมทายาทท่านหนึ่ง ปัจจุบันคือพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ปรากฏอยู่ในภาพ)
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

คนดีจริงกับคนดีแต่พูด
ยญฺหิ กริยา ตญฺหิ วเท
อกโรนฺตํ ภาสมานํ

ยํ น กริยา น ตํ วเท
ปริชานนฺติ ปณฺฑิตาฯ

ท�ำสิ่งใดได้ จึงค่อยพูดถึงสิ่งนั้น ท�ำสิ่งใดไม่ได้ อย่าพูดถึงสิ่งนั้น
คนที่ท�ำไม่ได้ ดีแต่พูดนั้น
พวกคนฉลาด เขาก�ำหนดรู้ได้
				 (สุจจชชาดก ขุ. ชา. ๒๙/๕๗๙)
วิธีสังเกตคนได้ดีอย่างหนึ่ง คือ การดูคำ� พูด
คนดีแต่พูดมักพูดให้คนเคลิบเคลิ้ม พูดใหญ่โต
พูดให้คนลุ่มหลง พูดเกินความจริง พูดเอาดีเข้าตัว
คนดีจริง ท�ำได้จริงจึงค่อยพูด ที่ท�ำได้มากก็พูดแต่น้อย
ที่ทำ� ไม่ได้ก็ไม่โอ้อวด ไม่พูดเกินความจริง
คนดีแต่พูด พูดไม่จริง ท�ำไม่จริง ท�ำไม่ได้ตามที่พูด
ไม่นานความจริงย่อมปรากฏ ผู้คนย่อมรู้เท่าทัน
ความเสื่อมเสียย่อมเกิดแก่เขา
คนดีจริง พูดจริง ท�ำจริง ท�ำดีตามที่พูด
ไม่นานผลงานย่อมปรากฏ ผู้คนย่อมสรรเสริญ
ความเจริญย่อมเกิดแก่เขา
กระท�ำให้เกิดผลงานดีกว่าสร้างวิมานกลางอากาศ
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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
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ศีลข้อ ๒
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ศีลข้อ ๒ (ตอนที่ ๔)

วิธีดำ� เนินการหมู่บ้านรักษาศีล 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

วิธีดำ� เนินการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ถามว่าท่านกลับไปแล้วท่านจะมีวิธีเริ่มงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อย่างไร ท่านจะต้องไปท�ำ
ความเข้าใจกับประชาชนว่า ศีล ๕ ส�ำคัญต่อชีวิตของเขา ต่อครอบครัวของเขา ช่วยปิดนรก
เปิดสวรรค์ให้เขาได้ เพราะฉะนัน้ ถ้าจะให้โครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีลเกิดขึน้ มาได้ อยากจะฝากเอาไว้
เมื่อกลับไป ท่านมีงานท�ำอยู่ ๓ ประการ
ประการทีห่ นึง่ สร้างกระแสนิยมรักศีล ๕ ให้ได้ เรือ่ งนีต้ อ้ งอาศัยความสามารถในการบรรยาย
ความสามารถในการเทศน์ของท่าน
ประการที่สอง ต้องหาวิธีปิดโอกาสละเมิดศีล เช่น เหล้า รัฐบาลบอกไม่รู้จะท�ำอย่างไรกับมัน
ไม่ให้มกี ารผลิตเหล้าในประเทศไทยก็ทำ� ไม่ได้ ก็ใช้วธิ กี ารปิดโอกาส คือ ป้องกันไม่ให้มกี ารกินเหล้า
ได้งา่ ย โดยก�ำหนดมาตรการในการขาย ก�ำหนดเวลาขาย ก�ำหนดอายุผซู้ อื้ เป็นต้น การพนันก็เช่นกัน
ใครจะเล่นการพนันก็ตอ้ งขออนุญาต ผูเ้ ข้าไปเล่นต้องขออนุญาตอีกเหมือนกัน ต้องมีอายุเท่านัน้ เท่านี้
นี่เป็นตัวอย่าง โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ถ้าจะช่วยกันท�ำจริง ๆ นอกจากเทศน์ นอกจากให้ศีล
นอกจากไปชวนเชิญให้รักษาศีลแล้ว ยังต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้ละเมิดศีลอีกด้วย ซึ่งก็ต้องพิจารณา
เป็นพื้นที่ ๆ ไป
ประการที่สาม เมื่อไม่ละเมิดศีลแล้ว ท�ำอย่างไรให้รักษาศีลมั่นคง อันนี้มี ๓ ขั้นตอนด้วยกัน
ครับ
78 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗

www.kalyanamitra.org
78

ขัน้ ตอนแรก ไปประชาสัมพันธ์เชือ้ เชิญ ความส�ำเร็จอยูท่ จี่ ำ� นวนผูแ้ สดงเจตจ�ำนงทีจ่ ะรักษาศีล
เพราะคนในโลกรออยูแ่ ล้ว คือกลุม่ ทีธ่ รรมดาก็หากินโดยชอบธรรม-ไม่ชอบธรรม รีบให้กำ� ลังใจดี ๆ
เดีย๋ วท่านจะได้กลุม่ นีเ้ ป็นพวก ส่วนกลุม่ ทีห่ ากินแบบชอบธรรม พอรูข้ า่ วโครงการนีก้ อ็ ยากเข้าร่วมด้วย
รีบคว้าเอามา ส�ำหรับพวกนีท้ า่ นสร้างกระแสนิยมเชิญชวน รับสมัครแล้วก็จะมีผแู้ สดงเจตจ�ำนงรักษาศีล
เป็นการแสดงถึงความส�ำเร็จขัน้ ต้น คือแสดงถึงความสามารถในการเชือ้ เชิญชักจูงของท่านว่าไม่เลว
เหมือนกัน                                                                                                                      
ขั้นตอน
๑.
สร้างกระแสนิยม
๒.
ปิดโอกาสละเมิดศีล
๓.
รักษาศีลให้มั่นคง

วิธีด�ำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
วิธีการ
ผลส�ำเร็จ
๑. จ�ำนวน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ผู้แสดงเจตจ�ำนงรักษาศีล
รับสมัคร
• จัดค่ายปฏิบัติความดีสากล ๒. จ�ำนวนคนปฏิบัติความดีสากล
• จัดบ้านสะอาด
๓. จ�ำนวนบ้านสะอาด
  เป็นระเบียบ ฯลฯ
  เป็นระเบียบ ฯลฯ
• ประชุม สวดมนต์ รักษาศีล ๕ ๔. จ�ำนวนคนรักษาศีล ๕
• เจริญสมาธิเป็นประจ�ำ ฯลฯ ๕. ไม่มีของหายที่บ้าน
  โรงเรียน ชุมชน
๖. ไม่เสพอบายมุข ฯลฯ

เมื่อได้ผู้แสดงเจตจ�ำนงมาแล้ว ขั้นตอนที่สอง ปิดโอกาสละเมิดศีล ท�ำอย่างไร? จัดค่ายฝึก
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ สองเรือ่ งนีต้ อ้ งฝึก แม้พวกเราทีม่ าบวชก็ตอ้ งมาฝึกท�ำความสะอาด
การจัดระเบียบ หรือที่เรียกว่าขอนิสัย ฝึกดูแลตัวเอง รักษาความสะอาด ดูแลสบง ผ้าผ่อน สังฆาฏิ
กุฏิ ข้าวของต่าง ๆ ของตัวเองให้รัดกุมยิ่งขึ้น
เรื่องนี้ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่องการจัดห้องนอน ถ้าจะท�ำความสะอาดก็ถามก่อนว่า
นีห่ อ้ งอะไร นีเ่ ป็นห้องนอน อย่างนัน้ ท�ำการส�ำรวจเลย ของทีม่ อี ยูใ่ นห้องทีไ่ ม่เกีย่ วกับเรือ่ งนอนมีไหม
ถ้ามีก็รีบขนออก ขนออกไปได้หลายรายการเลยครับ เพราะเดี๋ยวนี้พ่อบ้านแม่บ้านมีนิสัยพอ ๆ กัน
คือของทีซ่ อื้ มา จริง ๆ แล้วไม่คอ่ ยอยากได้เท่าไร แต่ชอบใจของแถมก็เลยไปซือ้ เอามา ของทีไ่ ม่ได้ใช้
เอามาไว้ในห้องนอน ของที่ซื้อมาแล้วสามปีห้าปียังไม่ได้ใช้เลย เอาไว้ท�ำอะไร ขนออกไป เมื่อ
ขนออกไปแล้ว จากนั้นค่อยกลับมาดูว่าของที่ใช้ จ�ำเป็นไม่จ�ำเป็นมากน้อยแค่ไหน ถ้าไม่จ�ำเป็น
ขนออกไปอีก ท่านเชื่อไหมยังไม่ทันท�ำความสะอาดห้องนอน มีของเตรียมจะแจกเกินกว่าครึ่งห้อง
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จากนั้นจึงปัดกวาดเช็ดถู แล้วคืนนี้ตอนกลับเข้าไปนอน อะไรที่จะใช้ก็หยิบเข้ามาทีละชิ้น
ถ้ายังไม่ใช้ไม่ต้องไปหยิบ ปรากฏว่าของที่ขนออกไปเดือนหนึ่งแล้วยังไม่ได้หยิบเลยมีอีกตั้งเยอะ
ถ้าอย่างนั้นเก็บใส่กล่องเลย ถ้าภายในอีกเดือนหนึ่งก็ยังไม่ได้ใช้ รีบเอาไปแจกเลย ดูนะครับ
รายได้เท่าเดิมแต่มีของไปแจกแล้วครับ เวลาจะซื้ออะไรใหม่ ต่อไปนี้คิดเยอะเลยว่าใช้ไหม รายได้
ก็ยังไม่มีเพิ่ม แต่ว่ามีเงินเหลือพอมาท�ำบุญเพิ่ม จากการท�ำความสะอาดถูกวิธีอย่างนี้ครับ
ความสะอาดมีฤทธิ์ที่จะท�ำให้รักษาสมบัติ มีฤทธิ์ที่จะท�ำให้ได้ท�ำบุญเพิ่ม และมีฤทธิ์ที่จะท�ำให้
รักษาศีลข้อ ๑ ได้ไม่ยากจนเกินไป

ความดีสากล ๕
(Universal Goodness)
		
		
		
		

๑. ความสะอาด (Cleanliness)
๒. ความเป็นระเบียบ (Orderliness)
๓. ความสุภาพ (Politeness)
๔. การตรงต่อเวลา (Punctuality)
๕. การมีสมาธิ (Focus Mind)
ปฏิบัติความดีสากล
ส่งผลให้ขยัน-ฉลาด-สมปรารถนา

ไม่น่าเชื่อเลยครับ เมื่อท�ำความสะอาดได้ จัดระเบียบได้ ต่อจากนี้ความสุภาพ การตรงต่อ
เวลาจะมาเอง มีสมาธิเข้ามาเองครับ ไม่น่าเชื่อ ในฐานะที่จะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ก็เลยตั้งชื่อ ความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ การตรงต่อเวลา การท�ำใจใส ๆ ให้มีสมาธิ
ว่า “ความดีสากล ทุกคนท�ำได้”
ใครนับถือศาสนาไหนก็ตาม ถ้ารักษาความสะอาดได้ดี ก็จะรักษาศีลข้อ ๑ ได้ สะอาดและ
เป็นระเบียบแล้วจะรักษาศีลข้อ ๒ ก็ได้ เมือ่ ความสะอาดยังอยู่ ความสุภาพก็เกิดขึน้ ได้ เพราะฉะนัน้
ศีลข้อ ๓ ก็มีแนวโน้มที่จะมั่นคงเพิ่มมากขึ้น พอรักษาศีลได้ ๓ ข้อ ต่อไปเรื่องการตรงต่อเวลา
ก็จะเริ่มได้ เรื่องการบริหารเวลา เรื่องจัดระเบียบความคิดได้แล้ว พอบริหารเวลาได้ ท�ำไมจะต้อง
โกหกด้วย ศีลข้อ ๔ ก็จะรักษาได้ พอตรงเวลาเลยมีสมาธิขั้นต้นอยู่ในตัว พอลงมือฝึกท�ำสมาธิ
ยิง่ ขึน้ ความดีตา่ ง ๆ จะไหลเข้ามาเอง ไม่นา่ เชือ่ ครับ แต่ตอ้ งเริม่ ต้นจากการท�ำความสะอาดนะครับ
ถ้าเป็นพระก็กวาดกุฏิ ถูกุฏิกันทุกวันครับ ถ้ากุฏิยังสกปรกอยู่ หลวงพี่ยังเหยียบมดตายอยู่ อย่าไป
ให้ศีลให้ยากเลย ต้องบอกว่า การท�ำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หลังจากรับสมัครมาแล้ว ต้องรีบ
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จัดค่ายปฏิบตั คิ วามดีสากลก่อน ฝึกให้เขาจัดระเบียบ ท�ำความสะอาด ฝึกให้เขาจัดบ้านให้เป็น เรือ่ งนี้
ต้องฝึกครับ ผลส�ำเร็จของโครงการให้ดทู จี่ ำ� นวนบุคคลทีป่ ฏิบตั คิ วามดีสากล ดูจำ� นวนบ้านทีส่ ะอาด
เป็นระเบียบครับ เมือ่ ประชาชนท�ำแล้ว ได้บา้ งไม่ได้บา้ งแล้ว ติดตามให้ดคี รับ ทัง้ ติดตาม ทัง้ ประชุม
ทัง้ ฟังเทศน์ ทัง้ สวดมนต์ ทัง้ รักษาศีล หนักเข้า ๆ ก็จะได้ ถ้าเอาแต่เทศน์และให้ศลี แล้ว ประชาชนจะ
รักษาศีลโดยไม่จบั มือกันท�ำความดีสากล ผมว่ายากครับ ชาติหน้าก็ไม่ได้ ก็ตอ้ งถามว่า ความส�ำเร็จ
อยู่ที่ไหน อยู่ที่ตัวท่านที่จะปฏิวัติตัวเอง หรืออยู่ที่การเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองว่า ท่านจะ
ไปเคี่ยวเข็ญเรื่องการท�ำความสะอาดของตัวท่านเองและสมบัติที่มีอยู่ แล้วจัดระเบียบสิ่งของ
ที่มีอยู่อย่างไร

“พระพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดกุฏิให้โยมดูว่า ถ้าจะจัดบ้านก็จัด
อย่างกุฏอิ าตมานี่ หรือถ้าจะจัดบ้านให้มาดูเลยว่าฉันจัดวัดอย่างไร
แล้วกลับไปจัดบ้านของตัวเอง ท�ำอย่างนี้หมู่บ้านศีล ๕ เกิดครับ”
จากนั้นจึงค่อยจัดอบรมในหมู่บ้าน บุคคลที่น่าจะฝึกอบรมมากก็คือ พระภิกษุที่จะไปเป็น
ต้นแบบครับ ถ้าไม่มตี น้ แบบ ไม่มโี มเดลท�ำไม่ได้ ถ้าจะผลิตรถก็ตอ้ งมีตน้ แบบ มีโมเดลของรถออกมา
จะผลิตอาหาร จะผลิตขนม ก็ต้องมีตัวอย่างมีโมเดลอาหารขนมออกมา จะผลิตเสื้อก็ต้องมีโมเดล
เสื้อผ้าออกมา จะแก้ไขพฤติกรรมสันดานของคนก็ต้องมีโมเดลออกมา โมเดลเอามาจากไหน
เอาจากพระครับ พระพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดกุฏิให้โยมดูว่า ถ้าจะจัดบ้านก็จัดอย่างกุฏิอาตมานี่
หรือถ้าจะจัดบ้านให้มาดูเลยว่าฉันจัดวัดอย่างไร แล้วกลับไปจัดบ้านของตัวเอง ท�ำอย่างนี้หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ เกิดครับ แต่ว่าถ้าเทศน์ ๆ ขอดูกุฏิท่านหน่อย ขอดูที่ท�ำงานท่านหน่อย เฮ้ย! เรื่องของ
พระเอ็งอย่ามายุ่ง เจ๊งครับเรื่องนี้ มีแค่นี้ครับ พระภิกษุต้องเป็นต้นแบบให้ได้ จากนั้นเรียกตัวผู้น�ำ
ชุมชนมาฝึก ถ้าได้นายกเทศมนตรี นายก อบต. คุมเอาพวกพ้องลูกน้องมาฝึกด้วยได้ละก็ เดีย๋ ว
โครงการนีไ้ ปลิ่วเลยครับ เพราะถ้าฝึกอย่างนี้ได้ เท่ากับช่วยเขาหาเสียง หาสมาชิกไปด้วย ถึงเวลา
เลือกตั้งไม่ต้องซื้อเสียงเลยครับ

สรุป
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
คือ โครงการปลูกฝังวินัยของคนทั้งหมู่บ้าน-ชาติ
คือ โครงการแก้ไขนิสัยมักง่ายของคนทั้งหมู่บ้าน-ชาติ
เป็น ความมั่นคงของประเทศชาติ-พระพุทธศาสนา
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สรุปโครงการรักษาศีล ๕ คืออะไร คือโครงการปลูกฝังวินัยของคนทั้งหมู่บ้านและทั้งชาติ คือ
โครงการแก้นิสัยมักง่ายของคนทั้งหมู่บ้านและทั้งชาติ แล้วก็เป็นความมั่นคงของประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา วัดของพวกเราพระเณรทั้งวัดจะกราบพระพร้อม ๆ กันยังยาก ถ้าวันนี้ยัง
ไม่เคี่ยวเข็ญให้พระ สามเณร และประชาชน กราบพระประธานหรือว่าท�ำวัตรพร้อมกันได้ทั้งวัด
ทั้งหมู่บ้าน โดยไม่มีใครขาดตกบกพร่องแม้แต่คนเดียว โอกาสที่จะท�ำให้พระพุทธศาสนามั่นคง
ประเทศชาติมนั่ คง คงจะยาก เพราะเมือ่ เปิดเศรษฐกิจอาเซียนขึน้ มาเมือ่ ไร คนแต่ละประเทศ แต่ละ
ศาสนาจะไหลถึงกัน ถ้าเราไม่ฝึกคนของเราให้มีศีลมั่นคงก็จะพลาด ถ้าเราเริ่มท�ำตอนนี้โอกาส
ส�ำเร็จมีครับ มองให้ไกล มองทั้งตัวเอง มองทั้งอนาคตลูกหลาน มองทั้งอนาคตของประเทศ
เดี๋ยวก็มีก�ำลังใจที่จะสร้างหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขึ้นมา ถ้าพระเราช่วยกัน ญาติโยมช่วยกัน จะมี
สิ่งหนึ่งที่งอกขึ้นมาเอง คือกลายเป็นการฝึกคนให้มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ฝึกพระ
ให้มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ต่อพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นผมก็ขออนุโมทนาบุญ
ล่วงหน้ากับทุก ๆ ท่าน ขอให้ประสบผลส�ำเร็จในการท�ำหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เป็นอัศจรรย์
จงทุกท่านเทอญ
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“การจะเข้าไปสู่ภายใน ต้องหยุดอย่างเดียว
หยุด คือ การเคลื่อนไป
ยิ่งหยุดยิ่งเคลื่อนที่
ยิ่งหยุด ยิ่งนิ่ง ยิ่งดิ่งไม่หยุด”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

บริษัท ศิริชิน จ�ำกัด ๒๙/๑๐, ๑๗, ๑๙ หมู่ ๒ ต.บึงทองหลาง อ.ล�ำลูกกา
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐-๒๙๙๕-๒๒๔๓ ถึง ๔, ๐-๒๙๙๗-๔๓๕๕ ถึง ๖, www.sirishin.com
ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
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น�้ำส้มและน�้ำผลไม้ ๒๕ %
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๒

จรรยาข้อที่ ๒๒-๒๓
“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

๒๒

อย่าเป็นผู้ล�ำเอียงในบุตรภรรยาของนาย
การเข้าไปรับรู้เรื่องในครอบครัวของนาย
รับรู้ไว้ แต่อย่ารับมาเป็นเรื่องปวดหัว
อย่าเข้าไปสมทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอันขาด
วางตัวเป็นกลางไม่ล�ำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ประพฤติตนดังพระพุทธองค์ทรงสอนว่า
ไม่ว่าร้าย ไม่ท�ำร้าย ส�ำรวมศีลและมารยาทให้ดี
เป็นการฝึกอุเบกขาธรรม
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๒๒. อย่าเป็นผู้ล�ำเอียงในบุตรภรรยาของนาย
ของท่านก็ดี ภรรยาน้อยของท่านก็ดี เราไม่ควรถือแก่งแย่ง       
		เลือกทีภรรยาใหญ่
่รักมักที่ชัง นับถือทางนั้น ดูถูกทางนี้ให้แปลกปลาดเหลือเกินไป เป็นอัน      
ไม่ควร
ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ปรองดองกันก็ดี ก็ไม่ใช่ธุระของเราที่จะหันเหเปรปรวน       
ไปด้วย เช่น ประจบทางโน้น หาความใส่ทางนี้ อย่าให้มีแก่ตัวเราเลยเป็นอันขาด
เมื่อจะมีเกี่ยวข้องเข้ามาเฉพาะตัวเราบ้าง ก็จงคิดผันผ่อนหลีกเลี่ยงไปเสีย     
ให้พ้นผิดได้เป็นดี และเมื่อมีทางอันใดดีที่จะกลบเกลื่อนให้ละลายหายไปกับฝั่งได้      
ก็ยิ่งจะเป็นการดีที่สุด อย่าให้เหมือนดังค�ำที่เขากล่อมเด็กว่า “ตีเมียหลวงด้วย     
ท่อนอ้อย ตีเมียน้อยด้วยท่อนจันทน์” นั้นเลย
ถึงว่าบุตร์ของท่านก็เหมือนกัน จะเกิดจากอุทรท่านคนใดก็ดี เราไม่ควรจะไป
ขีดคั่นว่าสูงว่าต�่ำว่ารักว่าชัง สุดแต่เป็นบุตร์ของท่านแล้ว เราต้องรักใคร่นับถือ
ทั้งหมด คิดเสียว่าเป็นนายทั้งนั้น อย่าถือว่าคนนั้นพ่อรัก คนนี้พ่อไม่รัก อย่างนี     ้
ไม่ควร แท้จริงบุตร์แล้วก็ยอ่ มเสน่หารักใคร่ทงั้ นัน้ แต่หากว่าจะเชิดชูเชยชมมากไม่ได้
เสมอกัน ท่านก็คงจะมีความคับใจอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเกิดจากความร�ำคาญ
ขืนกระท�ำไปมิได้ เมือ่ เราสังเกตดู ๆ ไปแล้ว ก็คงจะทราบได้ แต่เมือ่ เรานับถือ รักใคร่
ทัว่ ไปเช่นนัน้ แล้ว นายเราท่านคงเห็นความดี ความหลักถานมัน่ คงของเราเหมือนกัน
ส่วนนายผูห้ ญิงท่านจะไม่เห็นบ้างก็ชา่ งเถอะ เมือ่ พอทนได้กท็ นเอา เราจะผันแปรไป
อย่างอื่นก็ไม่ควร

เมื่อเราเป็นลูกน้องใกล้ชิดกับเจ้านาย ย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องมีส่วนรับรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ครอบครัวของท่าน ท่านผู้เขียนเรื่องนี้นับว่าเป็นผู้มีประสบการณ์มาก ในกรณีที่เจ้านายเรามีทั้ง
ภรรยาหลวงและภรรยาน้อย ก็ย่อมเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่ลงรอยกัน ยิ่งลูกของแต่ละฝ่ายแล้ว
ยิ่งหนักขึ้นไปอีก หรือแม้แต่เจ้านายเราจะมีภรรยาคนเดียว แต่ล�ำเอียงรักลูกไม่เท่ากัน เราเป็น
ลูกน้องก็ต้องวางตัวเป็นกลาง เป็นการฝึกอุเบกขาธรรม พวกเขาทะเลาะวิวาทกันหรือถึงขั้นลงมือ
ท�ำร้ายกัน เราอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ยกเว้นเราสามารถช่วยคลี่คลายเหตุการณ์ได้ แต่อย่าไป
สมทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอันขาด เลี่ยงได้เลี่ยงเสียดีกว่า ให้รับรู้ไว้ แต่อย่ารับเข้ามาให้เป็นเรื่อง
ปวดหัว ท�ำตัวดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า
“อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร
ห้ามว่าร้าย ห้ามท�ำร้าย จงส�ำรวมศีลและมารยาทของเราให้ดี”
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พยายามท�ำตัวให้ดีเช่นนี้ เป็นการฝึกอุเบกขา ฝึกให้ตัวเรามีความยุติธรรม จะตกน�้ำไม่ไหล
ตกไฟไม่ไหม้ ต่อไปท�ำงานจะไม่พลาด เป็นที่ไว้วางใจของเจ้านาย

๒๓

อย่าเป็นคนเจ้าชู้ ในบ้านท่าน
เมื่อเป็นลูกน้องที่นายไว้วางใจ
มีโอกาสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัวของท่าน
อย่าให้เรื่องความเจ้าชู้มาท�ำให้เราเสียอนาคตได้
อย่ากินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา
จงอุตส่าห์สร้างตัวสร้างฐานะของเราให้ดี
อย่าเอาอนาคตที่ดี อย่าเอาชีวิตมาทิ้ง
เพราะความเจ้าชู้มักมากในกามารมณ์
๒๓. อย่าเป็นคนเจ้าชู้ในบ้านท่าน
เราอยูใ่ นบ้านท่าน ก็ยอ่ มมีคนชายหญิงพลุกพล่านเป็นธรรมดา มีทงั้ ญาติและ
			พวกอาษาพึ
ง่ บุญก็คงมีมาก เราต้องรักษาความเรียบร้อยให้จงดี อย่าปัวเปียเข้าไป

กับหญิงที่ต้องห้าม เช่น ญาติของท่าน เป็นต้น ฤๅคนส�ำคัญที่ท่านใช้สนิทอันพึงที่
ท่านหวง ฤๅรังเกียจ เราอย่าลวนลามล่วงเกินจะเป็นการหมิ่นประมาทต่อท่าน     
หรือเสียความไว้วางใจในเราไปด้วย ถ้าถูกที่ส�ำคัญเข้า ก็เลยเกิดความใหญ่โตไป
เราเลยเสียชื่อเสียงหรือเป็นการทุจริตไปด้วย อย่า ๆ อย่า ๆ ไม่ได้การ
ถ้าแม้หากว่าเรามีความพอใจกับคนใดที่สมควร ก็อย่าเพ่อลวนลาม จงซับ
ทราบเค้าเงือ่ นฟังความจะส�ำเร็จฤๅไม่ ดูไปพลางก่อน เมือ่ ทราบชัดว่าท่านปราศจาก
ความรังเกียจแล้ว เราจึงเดินทางสุภาพขอร้องว่ากล่าวโดยตรงจึงจะดี และส�ำเร็จ
ด้วยทางเรียบร้อยดีนักแล จึงจะนับว่าเป็นคนดีมีความกตัญญูซื่อตรงต่อนาย
อ้อ อีกอย่างหนึ่งเกือบลืม ถ้าไปเกี่ยวข้องจะเกิดความใหญ่ ท�ำให้เสียแปลน
หาว่าคุมเหงท่านก็ได้ งดงามพอใจอย่างไรก็ต้องจ�ำงดอย่าพ้องพานเป็นอันขาด    
คือแม่นมลูกท่าน
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โบราณมีคำ� กล่าวไว้วา่ “อย่ากินบนเรือน ขีร้ ดบนหลังคา” เราเป็นลูกน้องทีเ่ จ้านายไว้วางใจ ได้
มีโอกาสใกล้ชดิ กับบุคคลในครอบครัวของท่าน อย่าให้เรือ่ งเจ้าชูม้ าท�ำให้เราเสียอนาคตได้ ข้อนีเ้ ป็น
ข้อเตือนใจส�ำหรับลูกน้องที่เป็นผู้ชาย ภรรยาท่านเราให้เกียรติท่านอยู่แล้ว ลูกสาวท่านเราก็
ไม่ควรเกี่ยวข้องด้วย เพราะศักดิ์ศรีของเราด้อยกว่ามาก จะท�ำให้ทา่ นไม่พอใจ เพราะท่านต้องหวัง
ให้ลูกสาวได้คู่ครองที่มีศักดิ์ มีฐานะเสมอท่าน พยายามตัดใจเสีย แต่ถ้าเกิดรักใคร่ชอบพอจริง ๆ
ก็ขอให้เราสร้างตัว สร้างฐานะให้ดี จนกระทั่งท่านเห็นฝีมือและความสามารถของเรา ถึงวันนั้นจึง
ค่อยไปกราบเรียนท่าน อย่าท�ำอะไรตามอ�ำเภอใจ แม้แต่หลานสาวของท่านก็เช่นกัน
ส�ำหรับแม่นมนั้น ครอบครัวในสมัยโบราณที่มีฐานะ เมื่อภรรยาคลอดลูก เขาจะหาแม่นมมา
ช่วยเลี้ยงลูกด้วย แม่นมเป็นผู้หญิงที่มีลูกเหมือนกัน มีสุขภาพสมบูรณ์ มีน�้ำนมเหลือเฟือ ส่วนมาก
เขาจะเลือกผู้หญิงที่ดี ไม่มีชื่อเสียงด่างพร้อยมาเป็นแม่นมให้ลูก ดังนั้นคนโบราณจึงให้เกียรติ
ให้ความเคารพแม่นมมาก เปรียบเสมือนเป็นแม่อกี คนหนึง่ ของลูก หากบ่าวคนใดไปล่วงเกินจะเป็น
ความผิดใหญ่หลวง แต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีแม่นมแล้ว มีแต่พี่เลี้ยงของลูก ก็ขอให้ระวังไว้เช่นกัน
สิ่งใดที่เป็นของรักของหวงของนายแล้ว ขอให้หลีกเลี่ยงให้ห่างไว้จะเป็นการดี ถ้าอยากจะมี
อนาคตที่ก้าวหน้า มีชีวิตที่ยืนยาว ก็อย่าเป็นคนเจ้าชู้
		
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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หลวงพ่อตอบปัญหา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมุ่งเน้นที่การสอนให้
แสวงหาปัญญาด้วยการฝึกสมาธิเจริญภาวนา
มากกว่าวิธีการอื่น ?

QA

ANSWER

คำ�ตอบ

เจ้าชายสิทธัตถะทรงเรียนเก่งมาตั้งแต่เล็ก เมื่อสมัยที่มีพระชนมายุได้เพียง ๗ พรรษา
พระองค์ก็ทรงเก่งขนาดที่ว่าพออาจารย์พูดจบ ก็ทรงท�ำตามได้ทันที ทรงเรียนอยู่กับอาจารย์เป็น
เวลา ๗ วัน ก็ทรงเจนจบทั้งหมดของความรู้ที่อาจารย์สอน
เพราะเหตุใดพระองค์ถึงทรงมีพระปรีชาสามารถมากขนาดนั้น นั่นก็เพราะเมื่อตอนมี
พระชนมายุ ๗ พรรษา พระองค์ทรงมีโอกาสท�ำสมาธิตามล�ำพังที่โคนต้นหว้าในวันพิธีแรกนาขวัญ
ซึ่งในครั้งนั้นทรงบรรลุปฐมฌาน คือเข้าถึงดวงปฐมมรรค ซึ่งมีลักษณะเป็นดวงธรรมกลมใส ๆ อยู่
ภายในกายของพระองค์เป็นครั้งแรก
หลังจากนัน้ เมือ่ พระองค์เสด็จออกผนวช ก็ทรงใช้ประสบการณ์จากการเข้าถึงปฐมฌานเมือ่
ตอน ๗ พรรษา มาต่อยอดความรู้ คือทรงแน่พระทัยว่า ธรรมะที่ใช้ดับทุกข์ให้สิ้นไปอย่างถาวรนั้น
ต้องซ่อนอยู่ภายในตัวอย่างแน่นอน
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เมื่อพระองค์ทรงมีความมั่นพระทัยอย่างนั้นแล้ว ก็ทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า แม้เลือดเนื้อจะ
แห้งเหือดหายไป เหลือแต่เอ็นและหนังหุ้มกระดูกก็ตามที ตราบใดที่ยังไม่ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็จะไม่ทรงลุกขึน้ จากทีป่ ระทับคือโพธิบลั ลังก์แห่งนี้ จากนัน้ พระองค์กท็ รงนัง่ ท�ำสมาธิ
อย่างแน่วแน่ ทรงมองเข้าไปในกายที่ยาววา หนาคืบ กว้างศอก เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่
ปฐมยาม มัชฌิมยาม ปัจฉิมยาม ตลอดคืนยันรุ่ง
ในที่สุดพระองค์ก็ทรงรู้จักตัวเองชัดเจนขึ้นตามล�ำดับ ๆ จนกระทั่งทรงมองเห็นใจของ
พระองค์เอง มองเห็นกิเลสที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ที่คอยบีบคั้นบงการใจ มองเห็นธรรมะที่ใช้
ดับกิเลสดับทุกข์ได้คือนิพพาน และมองเห็นกระบวนการที่ธรรมะคือนิพพานนั้นก�ำจัดกิเลส
ออกจากใจรอบแล้วรอบเล่า จนกระทั่งกิเลสสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ เป็นสมุจเฉทปหาน ทรงตรัสรู้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเช้าตรูว่ นั รุง่ ขึน้ ของวันเพ็ญขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๖ หรือวันวิสาขบูชา
นั้นเอง
คนทั้งโลกไม่มีใครเห็นใจตัวเอง แต่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชไม่นานก็ทรงเห็นใจของ
พระองค์เองได้ แล้วทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนพุทธบริษทั ทัง้ ๔ ให้พจิ ารณาเข้าไปข้างในเนือง ๆ เพือ่ รูจ้ กั
ตัวเองให้มากที่สุด ไม่ต้องไปห่วงเรื่องรู้จักคนอื่น เพราะเมื่อรู้จักตัวเองแล้วก็จะรู้จักคนทั้งโลกเอง
การที่หลวงพ่อยกพุทธประวัติขึ้นมาเล่าให้ฟังตั้งแต่แรก ก็เพราะว่าก่อนที่จะตอบค�ำถามนี้
เรามีเรือ่ งพืน้ ฐานทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจให้ตรงกันก่อน นัน่ คือ คนทีย่ งั ไม่เคยฝึกสมาธิหรือเพิง่ เริม่
ฝึกสมาธิใหม่ ๆ จะพบปัญหาว่าเขาไม่คนุ้ กับการประคองใจให้มองกลับเข้ามาในตัวเอง เพราะเขา
ชอบมองออกไปนอกตัวเป็นปกตินิสัย ใจของเขาจึงไปติดอยู่กับเรื่องนอกตัวอยู่ตลอดเวลา นาน ๆ
จะดึงใจกลับเข้ามาในตัวได้สักที ท�ำให้เขามีสมาธิกระท่อนกระแท่น และท�ำให้เขาไม่ค่อยเชื่อว่า
การฝึกสมาธิเป็นเรื่องที่ดี
ตรงนี้คือความแตกต่างกับคนที่ฝึกสมาธิอยู่เป็นประจ�ำ โดยเฉพาะคนที่ฝึกสมาธิหยุดใจนิ่ง
จนกระทั่งเห็นดวงปฐมมรรคในกลางกายอย่างชัดเจนแล้ว เขาจะมีความสามารถพิเศษประจ�ำตัว
เกิดขึน้ มาเป็นปกติวสิ ยั นัน่ คือการมองเข้าไปในตัวเองเป็นปกติ ใจของเขาจึงไม่ไปยึดมัน่ ถือมัน่ อยูก่ บั
เรื่องนอกตัว
คนที่มีปกติมองเข้าไปในตัวหรือหมั่นตรึกดวงธรรมในกลางกาย จะมีนิสัยว่าเวลามองอะไร
ก็ตามจะมองจากข้างในเป็นหลัก หรือหากมีเรื่องต้องครุ่นคิดตัดสินใจก็จะไม่ปล่อยใจไปข้างนอก
แต่จะท�ำใจนิง่ ๆ แล้วพิจารณาจากข้างใน เพราะเมือ่ ใจบริสทุ ธิ์ แหล่งความคิดก็บริสทุ ธิ์ ความคิด
ก็จะถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ซึ่งเท่ากับท�ำให้ค�ำพูด การกระท�ำ การประกอบอาชีพการงาน
ถูกต้องตรงตามหนทางแห่งความส�ำเร็จไปโดยปริยาย
เมือ่ สมัยทีค่ ณุ ยายอาจารย์ฯ ยังมีชวี ติ อยู่ หลวงพ่อเคยมีโอกาสสนทนาธรรมกับท่าน คุณยาย
ท่านถามให้ได้คิดว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมได้ด้วยการเดินทางตระเวนไปรอบโลก
หรือว่าทรงตรัสรู้ธรรมได้ด้วยการมองเข้าไปในตัวของพระองค์เอง?
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ค�ำตอบคือ มองเข้าไปในตัวเอง ซึ่งก็คือพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมได้ด้วยการฝึกท�ำสมาธิ
เจริญภาวนากระทั่งใจหยุดนิ่ง มองเข้าไปในศูนย์กลางกายของพระองค์เอง จนกระทั่งทรงตรัสรู้
อริยสัจ ๔
เนื่องจากพวกเราเองก็ยังถือว่าเป็นผู้ฝึกใหม่กันอยู่ แล้วงานท�ำภาวนาก็เป็นงานที่ต้องท�ำกัน
อย่างต่อเนื่องไปอีกหลายภพหลายชาติ กว่าจะตรัสรู้ได้เช่นเดียวกับพระพุทธองค์ ดังนั้นการมอง
เข้าไปในตัว ซึ่งเป็นก้าวแรกของการบรรลุธรรมนั้น จึงเป็นสิ่งที่เราทิ้งไปไม่ได้
ส�ำหรับข้อดีในเบื้องต้นของการมองเข้าไปข้างในนั้น
ข้อแรก คือ จะท�ำให้เรารู้จักตัวเอง คือเมื่อหมั่นมองเข้าไปข้างในก็จะเห็นกายตัวเอง
ข้อสอง คือ เมือ่ เห็นกายตัวเองแล้ว ก็จะเห็นนิสยั ของตัวเราเอง ท�ำให้เราแก้ไขปรับปรุงตัวเอง
ได้ถูกจุดมากขึ้นตามล�ำดับ
ข้อสาม คือ เมื่อมองข้างในกลางกายของเราบ่อย ๆ ก็จะเริ่มมองเห็นใจของตัวเอง
ล�ำพังแค่การเห็นนิสัยตัวเองได้ทะลุปรุโปร่ง ก็จะท�ำให้เราเข้าใจนิสัยคนทั้งโลกได้เลยทีเดียว
และสามารถท�ำความเข้าใจได้ว่า สาเหตุที่เขามีนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นเพราะเขาฝึกตัวเองมา
อย่างไร หรือถูกสิง่ แวดล้อมหล่อหลอมให้เติบโตมาอย่างไร กลายเป็นปัญญาทีเ่ กิดจากความเข้าใจ
นิสัยตัวเอง ก่อให้เกิดความเข้าใจนิสัยเพื่อนมนุษย์ขึ้นมาได้เลยทีเดียว
ดังนั้น ถ้าลูกต้องการที่จะมีปัญญาเฉียบจริง ๆ ก็ต้องฝึกนะลูกนะ ฝึกมองเข้าไปข้างใน
ศูนย์กลางกายของเราเองบ่อย ๆ ในที่สุดลูกก็จะรู้จักนิสัยตัวเอง เมื่อเห็นนิสัยทั้งดีและไม่ดีของ
ตัวเองแล้ว ลูกก็จะแก้ไขได้ และจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา เพราะลูกจะเป็นคนที่เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา เอาใจเราไปใส่ใจเขา ด้วยการหมั่นมองเข้าไปข้างในตัวเอง ปัญญาที่เกิดจาก
การสังเกตตัวเองก็จะเพิม่ พูนขึน้ ตามล�ำดับ จนกลายเป็นปัญญาทีม่ คี วามละเอียดลออ เข้าใจตัวเอง
เข้าใจเพื่อนมนุษย์ เข้าใจโลก แล้วลูกก็จะเข้าถึงธรรมในตัวไปตามล�ำดับ ๆ ในสักวันหนึ่ง
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ.
(หลวงพ่อธัมมชโย)

“จะหยุดนิ่งได้ใจต้องทิ้งทุกสิ่งหมดเลย
บุคคลที่ควรบูชา คืต้ออบุงไม่
คคลที
ควรค่
ผูก่มพัีคนุณกัความดี
บสิ่งใดทั
้งสิา้นแก่การระลึกนึกถึง
และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิ
บัตนิตคน
าม ได้
ีศีล สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา
ไม่ว่าจะเป็
สัตแว์ก่ สิผ้่งูมของ
หรือเรื่องราวอะไรต่าง ๆ ต้องไม่ผูกพันเลย”
สนุนการจัดอพิธัมมพ์มชโย)
วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
พระเทพญาณมหามุสนัส�นำี นับ(หลวงพ่
กงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

มีวธิ ีใดทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ยระยะสุดท้าย
ยืนหยัดต่อไปได้อย่างมีความสุข?
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ ในโลกนี้
มีบุคคลที่กลัวความตายเมื่อมัจจุราชมาอยู่    
ตรงหน้า ๔ จ�ำพวก และมีอีก ๔ จ�ำพวก ที่ไม่
กลัวความตาย

เคล็ดลับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
คนที่กลัวความตาย ๔ จ�ำพวก ก็คือ
๑. คนที่ยึดติดอยู่ในเรื่องที่ตนเองผูกพัน เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ยึดติดในบุคคลอันเป็นที่รัก เช่น
ลูก สามี หรือภรรยา พอรู้ว่าจะต้องตายก็อาลัยอาวรณ์ผูกพันในสิ่งเหล่านี้ ท�ำให้กลัวตาย  
๒. คนที่ยึดติดในตัวเอง คือรักตัวเองมาก รู้สึกว่าอายุเราแค่น้ีเอง ยังใช้ชีวิตไม่จุใจเลย             
คิดยึดติดตัวเองก็เลยกลัวตาย
๓. คนที่ท�ำบุญไว้น้อย ท�ำบาปไว้มากกว่า พอรู้ว่าจะตายก็หวาดกลัว เพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะ
ไปที่ไหน ถ้าตกนรกจะท�ำอย่างไร กลัวเส้นทางข้างหน้าที่ไม่ชัดเจนว่าจะไปสู่สุคติหรือทุคติ
๔. คนที่ลังเลสงสัยในค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า คนเราต้องเวียนว่ายตายเกิด บุญ
บาปมีจริงหรือไม่ ท�ำให้ไม่มั่นใจในเส้นทางข้างหน้าก็เลยยึดอยู่กับปัจจุบัน แต่ปัจจุบันก็ยึด
ได้ไม่นาน เพราะว่าก�ำลังจะจากโลกนี้ไปแล้ว จึงเกิดความไม่มั่นใจก็เลยกลัว
คน ๔ จ�ำพวกนี้จะกลัวความตาย พอกลัวก็จะเกิดผลตามมามากมาย คนดูแลจะปวดหัว
มาก ทั้งดูแลยาก ทั้งสงสาร หมอพยาบาลที่จะมารักษาก็ยาก มีปัญหากันหมด
แต่มีคนอีก ๔ จ�ำพวก ที่ไม่กลัวความตาย คือ
๑. คนที่ไม่ยึดติดในเรื่องคน สัตว์ สิ่งของ จนเกินไป
๒. คนทีไ่ ม่ได้รกั ตัวเองจนเกินไป ท�ำใจได้วา่ ถึงคราวก็ตอ้ งตาย คนอายุนอ้ ยกว่าเราตายก่อนเรา
ก็มี ไม่แน่ไม่นอน บางคนยังไม่ได้เกิด แค่อยู่ในท้องก็แท้งไปแล้วก็มี พอท�ำใจได้ ความกลัว
ต่อมรณภัยก็จะน้อยลงไปตามส่วน ยิ่งตัดใจได้มากเท่าไร ความกลัวก็น้อยลงไปตามล�ำดับ
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๓. คนที่ท�ำความดีไว้มากพอ มั่นใจว่าตายแล้วไปดีแน่นอน อย่างนี้ไม่กลัวตาย
๔. คนทีม่ ีความเชื่อมั่นในพระสัทธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
เรือ่ งบุญและบาป โลกนีโ้ ลกหน้ามีจริง พอมัน่ ใจอย่างนีแ้ ล้ว รูเ้ ลยว่าชีวติ หลังความตายตนเอง
จะไปสู่ที่ที่ดีกว่าแน่ จะไปกลัวท�ำไม ก็เลยไม่กลัว
พอรู้หลักอย่างนี้แล้ว ก็น�ำหลักนี้มาประยุกต์ใช้เวลาไปเยี่ยมไข้ ถ้าเป็นญาติของเราก็ต้อง
พยายามท�ำให้เขาคลายความยึดมั่นผูกพัน ให้เขาสร้างบุญอยู่เรื่อย ๆ ถ้าเขาไม่สะดวก เราก็ไป
ท�ำให้ แล้วเอาภาพมาให้ดู ให้เขาระลึกนึกถึงบุญบ่อย ๆ ยิ่งทบทวนบุญก็ยิ่งเพิ่มพูน และให้เขาท�ำ
สมาธิ สวดมนต์ ให้ใจอยู่กับบุญกุศล เขาก็จะยิ่งเชื่อมั่นในค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้ว
ความกลัวต่อมรณภัยก็จะคลายลง และจะเป็นคนไข้ที่น่ารัก
เคยมีคนไข้ท่านหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย นอนร้องโอย ๆ อยู่บนเตียง ญาติพี่น้องที่
เฝ้าอยู่ก็มีแต่ความหดหู่ สงสารแต่ไม่รู้จะท�ำอย่างไร เขานับถือศาสนาอื่น แต่มีคนรู้จักคนหนึ่งรู้จัก
พระวัดพระธรรมกาย ก็มานิมนต์พระให้ไปเยี่ยมเขา
พอพระไปถึงก็พูดคุยกับเขา สอนให้ท�ำสมาธิ ถ้าเขานึกดวงแก้วองค์พระแล้วไม่สบายใจ ให้
นึกเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาเขาก็ได้ เพื่อเป็นนิมิตในการท�ำสมาธิ แล้วบอกเขาตรง ๆ ว่า คนเรา
ทุกคนตายแน่นอน ต่างแต่เร็วหรือช้าเท่านั้น บางคนยังแข็งแรงอยู่รถคว�่ำตาย ไม่มีโอกาส         
เตรียมตัวด้วยซ�ำ 
้ แต่คนป่วยยังมีโอกาสเตรียมตัว โชคดีกว่ามาก เพราะฉะนั้นจะตายเร็วตายช้า     
ก็ต่างกันไม่กี่ปี ต่างแต่เพียงว่าจะไปแบบแมวหรือราชสีห์ ไปแบบแมวคือร้องครวญครางแล้วก็      
จากโลกนี้ไปอย่างผู้แพ้ ไปอย่างราชสีห์คือไม่หวาดหวั่นต่อมรณภัย มั่นใจในคุณความดีที่ตน        
เคยท�ำเอาไว้ เมื่อถึงคราวต้องจากโลกนี้ก็จากไปด้วยอาการแห่งผู้ชนะเหมือนราชสีห์
พอพระพูดอย่างนี้เขาก็หยุดร้อง อยากจะเป็นอย่างราชสีห์ แต่ปวดเหลือเกิน ท่านก็เลยบอก
ให้ทำ� สมาธิ เขาก็พยายามท�ำ  พอใจนิ่งดีแล้ว สัญลักษณ์ศาสนาเดิมหายไป เห็นดวงสว่างขึ้นมา
แทน เขาบอกว่าลืมความเจ็บปวดเลย มีความสุข ใบหน้าเปล่งปลั่งขึ้น จากเดิมร้องโอย ๆ ตอนนี้
ไม่ร้องแล้ว เพราะนึกถึงดวงสว่างแล้วมีความสุข ลืมความเจ็บปวด ญาติ ๆ งงเลยว่าท�ำไมเปลี่ยนได้
ขนาดนี้ หมอก็งง เพราะหมอรู้ดีว่า มะเร็งระยะสุดท้ายเจ็บปวดทรมานมาก
เขายังกลายมาเป็นคนที่คอยให้ก�ำลังใจญาติ ปลอบใจคนมาเยี่ยม และเปลี่ยนมานับถือ
พระพุทธศาสนาในช่วงท้ายของชีวติ แล้วยังน�ำความสว่างและศรัทธาทีถ่ กู ต้องมาให้ญาติพนี่ อ้ งด้วย
ตอนแรกหมอบอกว่าจะอยู่ได้เดือนหนึ่ง สุดท้ายยืดเวลาได้เป็นปี และจากไปด้วยอาการแห่งผู้ชนะ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักการไว้หมดแล้ว ถ้าเราถึงจุดนัน้ เมือ่ ไรไม่มคี วามกลัวแน่นอน
ถ้าหากจะพยายามยืดชีวิตให้ยาวขึ้นก็มีวัตถุประสงค์ประการเดียว คือเพื่อให้มีเวลาในการสั่งสม
บุญกุศลให้มากขึ้น ถ้ารู้หลักการเราจะพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งด้วยความมั่นใจ เพราะรู้ว่า
จะไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม เสมือนนักเดินทางที่มีเข็มทิศ รู้ว่าเป้าหมายปลายทางคืออะไร ไม่ใช่เดิน
สะเปะสะปะไปเรื่อย จะตกเหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ นี่คือความแตกต่าง
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มีผปู้ ว่ ยระยะสุดท้ายหลายรายนัง่ สมาธิแล้วยืดอายุได้นานขึน้ บางรายโรคภัย
ไข้เจ็บหายเป็นปลิดทิ้ง เป็นเพราะอะไร?
มีเหตุอยู่ ๒ อย่าง คือ
๑. พอผูป้ ว่ ยได้สร้างบุญ ได้ทำ� สมาธิ ผลก็คอื บุญเกิดขึน้ แล้วบุญใหม่ทที่ ำ� จะไปเหนีย่ วน�ำบุญเก่า
ที่สั่งสมไว้ให้เชื่อมต่อกัน บุญนั้นก็เลยส่งผล ท�ำให้วิบากกรรมที่ท�ำให้เกิดอาการเจ็บป่วย    
ทุเลาลง ที่ป่วยไม่หนักจนเกินไปก็หาย ที่ป่วยหนัก ๆ ก็ยังยืดเวลาออกไปได้ เป็นเพราะบุญ
มาหล่อเลี้ยงท�ำให้วิบากกรรมเบาบางลง
๒. คนเราประกอบด้วยกายกับใจที่ส่งผลต่อกัน เคยสังเกตไหมว่า ข้าราชการผู้ใหญ่บางคน      
พอเกษียณอายุผ่านไป ๒ ปี ป่วยตายเพราะท�ำใจไม่ได้ เคยมีคนมาล้อมหน้าล้อมหลังเต็ม
ไปหมด พอเกษียณแล้วไม่มีใครสนใจเลย ท�ำใจไม่ได้ ก็เลยป่วย หรือบางคนที่มีเรื่องกลุ้ม
มาก ๆ ร่างกายจะรวนเรไปด้วย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เพราะใจกับกายเกีย่ วเนือ่ งกัน ถ้าใจ
แย่ อีกหน่อยร่างกายก็จะแย่ตาม แต่ในทางกลับกันถ้าร่างกายแย่ ใจที่เคยดี ๆ อยู่บางทีก็
แย่ตาม แต่ถ้ากายแข็งแรงใจก็มีแนวโน้มจะสดใส ถ้าจิตใจสดใสสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้น
เพราะฉะนั้นในคนไข้คนเดียวกัน ถ้ารู้หลักการท�ำความดี การท�ำสมาธิ การสร้างบุญ           
เมือ่ สร้างบุญแล้วใจก็จะมีพลัง สมดุลของใจจะเกิดขึน้ พอใจมีพลังก็สง่ ผลถึงทางกาย ท�ำให้
โรคร้ายที่มีอยู่คลี่คลายเบาบางลงไป ที่เป็นไม่มากก็หาย ที่เป็นหนัก ๆ ก็ยืดเวลาออกไปได้
ผลบุญกับสมดุลกายใจ ๒ อย่างนี้ประกอบกันขึ้นมาท�ำให้สุขภาพดีขึ้น หรือยืดเวลาอยู่ใน
โลกนี้ให้ยาวนานขึ้นได้

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องทำ�อย่างไรบ้าง?
ควรรู้หลักอย่างที่อธิบายไปแล้ว ถ้าคนไม่รู้หลักก็หาเรื่องคุยเฮฮา ผู้ป่วยก็ฝืนยิ้มแต่ในใจไม่มี
ความสุข แบบนี้ผิดหลัก ต้องหาวิธีให้คนไข้นึกถึงบุญกุศล นึกถึงความดีที่เคยท�ำ แล้วก็คุยแต่เรื่อง
ที่ดีงาม ซึ่งจะท�ำให้ใจผ่องใส พูดถึงการปฏิบัติธรรมก็ได้ หรือเอาหนังสือธรรมะไปให้ เอาสิ่งที่เป็น
สื่อให้เขานึกถึงความดี นึกถึงบุญกุศล และท�ำใจให้สงบไปให้ ถ้ารู้หลักอย่างนี้การไปเยี่ยมคนไข้
หรือการดูแลของเราก็เป็นประโยชน์ต่อคนไข้

ในทางพระพุทธศาสนามีข้อคิดอย่างไรในการพูดถึงความตาย?
แง่คิดเกี่ยวกับความตายมี ๒ ประเภท คือ
๑. คนไม่รู้หลัก คือคนไม่รู้หลักธรรม ไม่รู้หลักการของโลกและชีวิต พอนึกถึงความตายแล้ว
เศร้า หดหู่ หวาดเสียว เพราะฉะนั้นเขาจะพยายามไม่นึก นึกแล้วมันน่ากลัว
๒. คนรู้หลัก คือผู้ท่ีได้ศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา รู้หลักที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้นึกถึง
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ความตายบ่อย ๆ เพราะยิ่งนึกถึงแล้วจะท�ำให้เกิดความไม่ประมาท แล้วก็ขวนขวายเกิด
ก�ำลังใจในการท�ำความดีมากขึ้น
มีอยู่คราวหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถามพระอานนท์ว่า นึกถึงความตายบ่อยแค่ไหน
พระอานนท์กราบทูลว่านึกถึงอยู่บ่อย ๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังประมาทอยู่ จะไม่ประมาทต้อง
นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก แล้วตัง้ ใจท�ำกิจต่าง ๆ ด้วยความมีสติ ด้วยความไม่ประมาท
ขวนขวายในการสร้างความดีอย่างสม�ำ่ เสมอ นีค่ อื การเจริญมรณานุสติ ยิง่ นึกถึงความตาย ยิง่ เกิด
ความองอาจแช่มชืน่ เกิดก�ำลังใจในการท�ำความดี นีค่ อื ชาวพุทธเต็มตัวทีท่ ำ� ถูกต้องตามหลักวิชชา

ปัจจุบันมีโรคแปลก ๆ เกิดขึ้นมาก รักษาก็ยาก สาเหตุมาจากอะไร?
ส่วนแรกเกิดจากสิ่งแวดล้อมปัจจุบันแย่ลง คนมากขึ้น แล้วก็สร้างมลพิษขึ้นมาทั้งในอากาศ
ในน�้ำ  รวมทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เราบริโภคเข้าไปก็ใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย ยาเร่ง สารเคมีเหล่านี้    
เข้าไปสะสมในตัวมากกว่าสมัยก่อน เลยเกิดโรคแปลก ๆ หลายอย่าง ส่วนทีส่ องเกิดจากเทคโนโลยี
พัฒนามากขึน้ คนเราก็สร้างกรรมแปลก ๆ ขึน้ มาอีกหลายอย่าง เช่น โจรกรรมคอมพิวเตอร์ สร้าง
ไวรัสคอมพิวเตอร์ พอมีคนท�ำกรรมแปลก ๆ ก็เลยเกิดวิบากกรรมแปลก ๆ ขึ้นมา

ถ้าจะไปเยีย่ มใครทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย เรานำ�ซองร่วมบุญไปด้วยได้ไหม?
ได้ แต่ต้องอย่าให้เขาล�ำบากใจ ความมากน้อยของปัจจัยเป็นเรื่องรอง เรื่องหลักคือให้เขา
ได้มสี ว่ นในการสร้างบุญ ขอให้ได้ทำ 
� ให้ใจนึกถึงบุญ อย่าเอาความเกรงใจน�ำหน้า แต่ให้มงุ่ ประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นกับเขา เพราะทรัพย์ที่มีอยู่อีกไม่กี่วันก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ จะติดตัวไปได้ต้องเปลี่ยน
ทรัพย์นนั้ เป็นบุญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “เรือน” คือร่างกาย ถูก “ไฟ” คือชาติ ชรา มรณะเผาอยู่
เรือนที่ถูกไฟเผาอยู่ ทรัพย์ใดขนออกไปได้ ทรัพย์นั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา แต่ทรัพย์ใดขนออก
ไปไม่ได้ก็จะถูกเผาไหม้อยู่ในเรือนนั้นเอง การขนทรัพย์จากเรือน คือขนด้วยการให้ทานย่อมแปร
เป็นบุญติดตัวเขาข้ามภพข้ามชาติ การที่เราไปแนะน�ำให้เขาท�ำบุญ เสมือนไปรักษาสมบัติให้เขา
ถ้าไม่บอกให้เขาท�ำบุญ ทรัพย์นั้นจะถูกเผาอยู่ในเรือนก็คือร่างกายที่สลายไป

เมือ่ มีญาติเป็นผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ควรจะบอกหรือไม่บอกให้ผปู้ ว่ ยรับทราบ?
ควรบอกให้ทราบ แต่ให้ทราบเป็นขัน้ เป็นตอนอย่างมีศลิ ปะ เมือ่ ทราบแล้วเราควรให้เขารูจ้ กั
การสร้างความดี สร้างบุญกุศล รู้พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเท่ากับว่าให้เขามี    
เครือ่ งยึดเหนีย่ ว ถ้าบอกให้รแู้ บบกะทันหันโดยทีเ่ ขาไม่รหู้ ลักพวกนีเ้ ลย ชีวติ ก็เคว้งคว้าง กลุม้ กลาย
เป็นกลุ่มประเภทที่กลัวความตาย ๔ ประเภท บางคนไม่ยอมรับ บางคนโกรธ บางคนต่อต้าน แต่
ถ้าให้ทราบโดยรู้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องด้วย เขาก็จะรู้ความจริง พร้อมกับมีหนทางว่าช่วงเวลา          
ที่เหลืออยู่ควรจะท�ำอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุด บอกอย่างนี้จะเป็นประโยชน์แก่เขา
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

รู้จักมนุษ ย์
ในจักรวาลวิทยา
มนุษย์มาจากค�ำว่า “มน” (อ่านว่า มะนะ) แปลว่า ใจ รวมกับค�ำว่า อุษย์ หรือ
อุตม (อุดม) แปลว่า สูง มนุษย์จึงหมายถึง ผู้มีใจสูง ใจรุ่งเรือง และกล้าแข็ง ภพภูมิ
มนุษย์จัดเป็นภูมิหนึ่งใน ๓๑ ภูมิ หรือหากจัดอยู่ในภพสาม มนุษย์ก็อยู่ในกามภพ        
อัน เป็นที่เกิด ของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู ่ ใ นกาม ภพนี้ เ ป็ นภพของผู ้ ที่ ยั งมี ค วามใคร่          
ความอยาก ความพึงพอใจอยู่ในจิตใจ ซึ่งภูมิที่อยู่ในภพนี้มีทั้งหมด ๑๑ ภูมิ ได้แก่     
มนุสสภูมิ ๑ อบายภูมิ ๔ และเทวภูมิ ๖
มนุสสภูมิ คือ โลกซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ผู้มีใจสูง จัดเป็นภูมิที่เป็นศูนย์กลาง
ของการสร้างบุญและบาป เป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำสัตว์ทงั้ หลายไปเกิดในภูมฝิ า่ ยสุคติ
และทุคติ ซึ่งเป็นที่เสวยผลบุญและบาป
ตามหลักจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา ที่อยู่ของมนุษย์หรือมนุสสภูมิอยู่บน
พื้นดินในระดับเดียวกับไหล่เขาพระสุเมรุ ตั้งอยู่ทั้ง ๔ ทิศ ของเขาพระสุเมรุซึ่งเป็น      
แกนกลางของจักรวาล ผืนแผ่นดินใหญ่ทั้ง ๔ เรียกว่า “ทวีป” มีชื่อว่า ปุพพวิเทหทวีป
อปรโคยานทวีป อุตตรกุรุทวีป และชมพูทวีป
ที่ตั้งของโลกมนุษย์ทั้ง ๔ ทวีป มีดังนี้
๑. ปุพพวิเทหทวีป อยู่ตรงกับไหล่เขาด้านทิศตะวันออก มีพื้นเป็นเงิน แสงสีเงิน
สะท้อนไปยังทวีปซีกนั้น
๒. อปรโคยานทวีป อยู่ตรงกับไหล่เขาทางด้านทิศตะวันตก มีพื้นเป็นแก้วผลึก             
แสงใส ๆ สะท้อนไปยังทวีปซีกนั้น
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๓. อุตตรกุรทุ วีป อยูต่ รงกับไหล่เขาด้านทิศเหนือ มีพนื้ เป็นทองค�ำ แสงสีทองสะท้อน
ไปยังทวีปซีกนั้น
๔. ชมพูทวีป อยู่ตรงกับไหล่เขาด้านทิศใต้ มีพื้นเป็นมรกต แสงสีเขียวสะท้อนไปยัง
ทวีปซีกนั้น
เพราะเหตุนี้ ในทวีปทั้งสี่จึงมีสีของต้นไม้ ใบไม้ น�้ำในทะเล มหาสมุทร ท้องฟ้า
ตามสีของรัตนะที่ไหล่เขาพระสุเมรุสะท้อนแสง แต่ละทวีปมีทวีปน้อย ๕๐๐ ทวีป       
เป็นบริวาร คนที่อาศัยอยู่ในทวีปน้อยมีความเป็นไปต่าง ๆ ตามผู้คนที่อยู่ในทวีปใหญ่   
รูปใบหน้าของมนุษย์มีลักษณะตามสัณฐานของทวีป
มนุษย์ในทวีปทัง้ สี่ เมือ่ กล่าวโดยรวมมีรปู ร่าง สัณฐาน และหน้าตา อยูใ่ นลักษณะ
เดียวกัน ต่างกันตรงขนาด ความได้ส่วนสัด และความประณีตสวยงาม เช่น มนุษย์
ในชมพูทวีปมีใบหน้ารูปไข่ มนุษย์ในอปรโคยานทวีปมีใบหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์    
วันเพ็ญ มนุษย์ในปุพพวิเทหทวีปมีใบหน้าเหมือนมะนาวตัดหรือพระจันทร์ครึง่ ซีก ส่วน
มนุษย์ในอุตตรกุรทุ วีปมีใบหน้าเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม (รูปหน้าของมนุษย์ทวีปใดก็จะมีลกั ษณะ
เหมือนสัณฐานของทวีปนั้น) มนุษย์ในชมพูทวีปมีความสวยงามและแตกต่างกัน
มากมายตามแต่กุศลและอกุศลที่เจ้าตัวกระท�ำไว้มาให้ผล ส่วนมนุษย์ในทวีปอื่นอีก     
๓ ทวีป ความสวยงามของผูค้ นไม่แตกต่างกัน เนือ่ งจากมีคณุ ธรรมในจิตใจเสมอเหมือน
กันโดยทั่วไป
คุณสมบัติ ๓ ประการ ที่คนในชมพูทวีปประเสริฐกว่าคนในทวีปอื่นและเทวดา
ชั้นดาวดึงส์ คือ
๑. สูรภาวะ มีจติ ใจกล้าแข็งในการกระท�ำความดี เช่น บ�ำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนา
๒. สติมันตะ มีสติตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย
๓. พรหมจริยวาส สามารถประพฤติพรหมจรรย์ คือบวชได้
นอกจากนี้คนในชมพูทวีปยังมีลักษณะพิเศษ ๔ ประการ ที่ประเสริฐกว่าคนใน
ทวีปอื่นอีก คือ
๑. มีจิตใจกล้าแข็ง ทั้งในด้านประกอบกรรมดีและกรรมชั่ว ทางฝ่ายดีนั้นสามารถ
ปฏิบัติตนให้ส�ำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัครสาวก          
พระสาวก พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นต้น ฝ่ายชัว่ ก็สามารถกระท�ำได้ถงึ ขัน้ ฆ่ามารดา
ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ท�ำโลหิตุปบาท ท�ำสังฆเภท เป็นต้น ซึ่งคนในอีก          
๓ ทวีป ไม่สามารถกระท�ำกล้าแข็งได้ถึงเพียงนี้
๒. มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นเหตุ ทั้งที่สมควรและไม่สมควร รู้จักพิจารณาหาเหตุ         
ทีท่ ำ� ให้เกิดสิง่ ต่าง ๆ เป็นอย่าง ๆ ได้ ทัง้ ฝ่ายทีเ่ ป็นนามธรรมและรูปธรรม
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๓. มีความเข้าใจในสิ่งที่มีประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ รู้จักทั้งโลกิยประโยชน์ และ
โลกุตรประโยชน์ โลกิยประโยชน์ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มนุษยสมบัติ
เทวสมบัติ เป็นต้น โลกุตรประโยชน์ ได้แก่ การบรรลุมรรค ผล นิพพาน            
ส่วนความเข้าใจจะลึกซึง้ มากน้อยระดับใด ขึน้ อยูก่ บั ศรัทธา วิรยิ ะ ปัญญา บารมี
และการคบหาสมาคม
๔. มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศล ทั้งโลกิยกุศลและโลกุตรกุศล ฝ่ายกุศล
ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ฝ่ายอกุศล ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น
ส�ำหรับคนที่อยู่ในอุตตรกุรุทวีปมีคุณสมบัติพิเศษสูงและประเสริฐกว่าคนที่อยู่ใน
ชมพูทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงส์ ๓ ประการ คือ ๑) ไม่ถือเอาเงิน ทอง ทรัพย์สมบัติ
ว่าเป็นของตน ๒) ไม่หวงแหนหรือถือเอาว่า ผู้นั้นผู้นี้เป็นบุตร ภรรยา สามีของตน       
๓) มีอายุยืนถึง ๑,๐๐๐ ปี เสมอ
ส�ำหรับเรื่องของปุพพวิเทหทวีปและอปรโคยานทวีปไม่มีอะไรพิเศษ ชีวิตความ
เป็นไปต่าง ๆ คล้ายคนในชมพูทวีป เว้นแต่ความเจริญของโลกและจิตใจของผู้คน ถึง
จะสูงก็ไม่สูงเท่าคนในชมพูทวีป แม้จะต�่ำก็ไม่ต�่ำเท่าคนในชมพูทวีป เป็นไปในฐานะ
กลาง ๆ พระโพธิสัตว์ก็ดี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดี เมื่อจะ
บังเกิด จะอุบัติขึ้นเฉพาะในชมพูทวีปเท่านั้น ไม่เกิดสร้างบารมีที่โลกมนุษย์ทวีปอื่น ๆ
เหตุที่สัตว์ผู้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะเป็นผู้     
มีมนุษยธรรม คือ ธรรมที่ทำ� ให้เป็นมนุษย์ ซึ่งก็คือศีลทั้ง ๕ ข้อ หากเป็นผู้ที่บกพร่อง
ในการรักษาศีลแล้ว ก็ยากที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีก
พวกเราทุกคนในโลกใบนี้ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ในชมพูทวีป ซึ่งถือเป็นทวีปที่ม      ี
ความพิเศษดังกล่าวข้างต้น จึงนับเป็นความโชคดีประการหนึ่ง และจะโชคดียิ่งกว่านั้น
หากเราได้อยูบ่ นโลกใบนีอ้ ย่างมีเป้าหมายเพือ่ ตักตวงบุญบารมีเพือ่ เป็นเสบียงในการข้าม
วัฏสงสารอันยาวไกลนี้ไป
เรือ่ งราวของมนุษย์ยงั มีสงิ่ ทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย ผูท้ สี่ นใจสามารถศึกษาเพิม่ เติม
ได้จากรายวิชา GL101 จักรวาลวิทยา
กิจกรรมประจ�ำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
สอบวัดความรูห้ ลักสูตรสัมฤทธิบตั รบูชาครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกาย วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส�ำหรับระบบ ก (สอบทางไกล)
รับข้อสอบ
วันที่ ๒๑-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่งข้อสอบและแบบฝึกปฏิบตั ิ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ส�ำหรับระบบ ข (เข้าห้องสอบ)
สอบวัดผลประจ�ำภาคเรียน
วันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

พลังเด็กดี V-Star คือความโชคดีของชาวพุทธ
สวั ส ดี ค รั บ ! นั ก เรี ย นอนุ บ าล
ฝันในฝันวิทยาทั่วโลก วันนี้น�ำ
บทความโดยโคชลิน มาฝากครับ
“คิดอย่างยิว ขยันอย่างจีน มีวนิ ยั
อย่างญีป่ นุ่ รวดเร็วอย่างเกาหลีใต้
แต่โชคดีที่สุดคือพี่ไทย”
วันหยุดยาวที่ผ่านมามีโอกาสอ่านรีวิว
ของหนังสือเล่มหนึง่ ชือ่ ว่า “มหาอ�ำนาจ 4 ชาติ
สอนรวย” หน้าปกเขียนว่า “คิดอย่างยิว ขยัน
อย่ า งจี น มี วิ นั ย อย่ า งญี่ ปุ ่ น รวดเร็ ว อย่ า ง
เกาหลีใต้” เมื่อได้อ่านเนื้อหาจึงพบว่า ผู้คน
แต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่ง
วัฒนธรรมนีเ้ องเป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศ วัฒนธรรมการท�ำงานของคนจีน คือ
ความขยัน แน่นอนว่าด้วยจ�ำนวนประชากรของ

ประเทศจีนที่มีมากถึง ๑,๓๐๐ ล้านคน แต่ด้วย
ลั ก ษณะของคนจี น ที่ ชื่ น ชอบการค้ า ขาย
ประกอบกับนิสัยขยันหมั่นเพียร ท�ำให้เมื่อจีน
เปิดประเทศเมือ่ ไรก็พร้อมจะผงาดสูม่ หาอ�ำนาจ
ของโลกแน่นอน วัฒนธรรมการท�ำงานของ
ชาวยิว คือ การคิดอย่างเป็นระบบ ประกอบกับ
ความฉลาดโดยเชื้อชาติ ท�ำให้ว่ากันว่า “เงิน
ส่วนใหญ่ของโลกอยูใ่ นกระเป๋าชาวอเมริกนั แต่
เงินส่วนใหญ่ของชาวอเมริกันอยู่ในกระเป๋า
ชาวยิว” เพราะ ๑ ใน ๓ ของเศรษฐีชาวอเมริกนั
มีเชื้อชาติยิว วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น คื อ
ความซื่อสัตย์ เป็นระเบียบ และรับผิดชอบ
รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ทุ ่ ม เทกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคลในประเทศแบบไม่อั้น ท�ำให้แม้ญี่ปุ่น
เป็ น ประเทศที่ แ พ้ ส งครามแต่ ก ลั บ พั ฒ นา
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อย่างก้าวกระโดด
วั ฒ นธรรมของชาวเกาหลี ใ ต้ ก็ คื อ
ความสามัคคี คนเกาหลีมคี วามเป็นชาตินยิ มสูง
รัฐบาลของเกาหลีจึงมีความเข้มแข็งและเป็น
ศูนย์รวมอ�ำนาจ และใช้กลยุทธ์ส�ำคัญ คือ
การให้ “วัฒนธรรมน�ำเศรษฐกิจ” วัฒนธรรม
เกาหลี หรือ K-Pop จึงระบาดไปทัว่ โลก หันกลับ
มามองเมืองไทย ประเทศทีม่ หาอ�ำนาจอย่างจีน
ยังยกย่องว่าเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก
หนึง่ ในข้อทีส่ อื่ จีนกล่าวถึงความโชคดีของไทยไว้
มีเพียงข้อเดียวที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมไทย
มากทีส่ ดุ นัน่ คือข้อสุดท้ายทีก่ ล่าวว่า “พระพุทธศาสนาเจริญที่สุดในโลกในประเทศไทย...”
นั่นก็เพราะศาสนาพุทธส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
คนไทยอย่างมาก กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมของ

Case Study

คนไทยได้รบั อิทธิพลมาจากวัฒนธรรมชาวพุทธ
ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เสียดายทีส่ ดุ ทีว่ ฒั นธรรม
ชาวพุ ท ธก� ำ ลั ง เลื อ นหายไปจากสั ง คมไทย
ถ้าผู้ใหญ่ไม่ช่วยกันรักษาสืบทอดไว้ ต่อไป
ลูกหลานคงห่างวัด ห่างทั้งตัว ทั้งใจ จนยากที่จะ
ชักชวนลูกหลานเข้ามาเรียนรูว้ ฒั นธรรมชาวพุทธ
อันทรงคุณค่าจากแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน คือ
วัดวาอาราม ดังนั้นควรช่วยกันสนับสนุนให้คน
รุน่ ใหม่ได้ใกล้ชดิ แหล่งแห่งมรดกทางวัฒนธรรม
ไทยเสียแต่วันนี้ ก่อนที่ความโชคดีนี้จะหายไป
เพราะนั่นคือ โอกาสทองสู่การเป็นประเทศ
มหาอ�ำนาจด้วยมรดกจากบรรพบุรษุ ของเราเอง
(ที่มา : นสพ. พิมพ์ไทย วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๗
หน้า ๗) ดังนัน้ โครงการเด็กดีวสี ตาร์ คือค�ำตอบ
ที่พวกเราทุกคนต้องมาช่วยกันครับ

ก ร ณี ศึ ก ษ า

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

คนอัศจรรย์ (ตอนจบ)

๑๑,๑๒,๑๓,๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๓๒

๑

๒

๓

๔

๕

๓๔

๓๓

๓๒. บุ พ กรรมที่ ท� ำ ให้ ลู ก มี ค วามรู ้
หลากหลายวิชาเป็นเพราะค�ำอธิษฐานจิตที่ลูก
มักจะอธิษฐานซ�ำ้ ๆ อยูเ่ สมอทุกครัง้ ทีส่ งั่ สมบุญ
ในชาติทเี่ กิดเป็นลูกชายคนสวนของท่านเศรษฐี
ว่า “ขอให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในวิชาการด้าน
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง”
ในภพชาติดงั กล่าว ในระหว่างทีล่ กู เริม่

แยกตัวออกมาท�ำธุรกิจของตัวเอง ด้วยความที่
ในช่วงแรก ๆ ลูกยังไม่มีความช�ำนาญในการ
เพาะปลูก จึงท�ำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่มี
อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
๓๓. ด้วยเหตุนี้ลูกจึงพยายามทดลอง
เพาะปลูกพืชผลต่าง ๆ หลายชนิด แต่ถึง
กระนั้นผลผลิตก็ยังไม่ได้ดังใจอยู่ดี อย่างไร
ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 101
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DMC

ช่องนี้มีค�ำตอบช่องนี้มีคำ� ตอบ

DMC

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓
ชนิดต่าง ๆ ตามกรรมวิธีที่ชาวบ้านเหล่านั้น
แนะน�ำจนผลผลิตทางการเกษตรเริ่มดีขึ้น
นอกจากนั้นลูกยังมีความตั้งใจที่จะ
พัฒนาการเพาะปลูกของตนเองให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป
โดยการหมั่นไปซักถามขอความรู้จากชาวบ้าน
แต่ละคนที่มีความช�ำนาญแตกต่างกันไป ด้วย
เหตุนี้จึงท�ำให้ลูกมีอุปนิสัยที่ใฝ่รู้ติดตัวข้ามภพ
ข้ามชาติจนมาถึงชาติปัจจุบัน
๓๕. และด้วยความที่ลูกเข้าใจเรื่อง
กฎแห่งกรรมและได้เข้าวัดอยูเ่ ป็นประจ�ำ ลูกจึง
พบว่า ความรูเ้ ป็นเครือ่ งมืออันส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้
เราสามารถมองเห็นโอกาสและช่องทางในการ
ที่จะท�ำสิ่งต่าง ๆ ให้ส�ำเร็จได้

ก็ตาม ถึงแม้ว่าในช่วงนั้นลูกจะเหน็ดเหนื่อย
สักเพียงใด แต่ลกู ก็ยงั เข้าวัดท�ำบุญอย่างตลอด
ต่อเนื่อง และไม่เคยมีอาการท้อแท้หรือท้อถอย
แต่อย่างใด เพราะโดยพื้นฐานจิตใจของลูกนั้น
เป็นคนที่มีความอดทนและมีนิสัยนักสู้อยู่แล้ว
ด้วยความที่ชาวบ้านในหมู่บ้านของลูก
และในละแวกใกล้เคียงเห็นถึงความมุมานะ
และเห็นว่าลูกเป็นคนดี จึงมีชาวบ้านบางคนมา
แนะน�ำว่าควรปลูกพืชชนิดนั้นชนิดนี้ ควรปลูก
แบบนั้นแบบนี้
๓๔. ด้วยค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เหล่านี้จึง
ท�ำให้ลูกมีความช�ำนาญทางด้านการเพาะปลูก
มากยิง่ ขึน้ และท�ำให้ลกู ทดลองเพาะปลูกพืชผล
102 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ทกุ ๆ ครัง้ ทีส่ งั่ สมบุญ
เสร็จแล้ว ลูกจึงมักอธิษฐานจิตตอกย�้ำซ�้ำ ๆ
อยู่เป็นประจ�ำว่า “ขอให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้
ในวิชาการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง” จนค�ำ
อธิษฐานเหล่านี้กลายเป็นผังส�ำเร็จที่ติดตาม
มาส่ ง ผลท� ำ ให้ ลู ก มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
หลากหลายวิชาในชาติปัจจุบัน
๓๖. สาเหตุที่ท�ำให้ทุกคนในครอบครัว
ของลูกต้องมาเจอกับวิกฤตในชีวติ พร้อม ๆ กัน
และหลุดพ้นจากวิกฤตพร้อม ๆ กัน เป็นเพราะ
บุ พ กรรมที่ ทุ ก คนในครอบครั ว เคยประกอบ
กรรมดีและกรรมไม่ดีร่วมกัน ในภพชาติที่
ตัวลูกเกิดเป็นลูกชาวสวนของท่านเศรษฐีมารวม
กันส่งผล
เรื่องมีอยู่ว่า ในชาติดังกล่าว หลังจาก
ทีไ่ ด้ศกึ ษาหาความรูเ้ พิม่ เติมเรือ่ งการเพาะปลูก
พืชผลชนิดต่าง ๆ ตามค�ำแนะน�ำของชาวบ้าน
ในละแวกนั้นแล้ว ตัวลูกและลูกน้องที่เหลือ ซึ่ง
ก็คอื สมาชิกในครอบครัวของลูกในชาติปจั จุบนั
จึงช่วยกันท�ำไร่ท�ำสวนอย่างขยันขันแข็ง ท�ำให้
ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีและขายดิบขายดี
จนมีก�ำไรเป็นที่น่าพอใจของทุกคน
๓๗. ในตอนนั้นชีวิตของทุกคนก็เริ่ม
ดี ขึ้ น อี ก ทั้ ง ทุ ก คนยั ง รั ก ใคร่ ก ลมเกลี ย วกั น
เหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันอีกด้วย เวลา
จะท�ำกิจการงานใด ๆ ทุกคนก็พร้อมใจกันท�ำ
เวลาไปวัด ทุกคนก็ไปพร้อม ๆ กัน หรือเวลา
ทีท่ างวัดมีกจิ กรรมงานบุญอะไร ตัวลูกก็จะเป็น
ผู้น�ำทีมในการสั่งสมบุญ ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม
ของลูกก็ช่วยกันท�ำกิจกรรมงานบุญเหล่านั้น
ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยความเบิกบาน
๓๘. ด้วยผลแห่งบุญทีต่ วั ลูกและลูกน้อง
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ทุ ่ ม เทท� ำ กั น นี้ เ อง จึ ง ไปดึ ง ดู ด ให้ บุ ญ เก่ า ที่
แต่ละคนเคยท�ำเอาไว้ในอดีตชาติได้ช่องส่งผล
ท�ำให้ฐานะการเงินของลูกและทุก ๆ คนดีขึ้น
อย่างเป็นอัศจรรย์
ด้วยเหตุนี้เอง เวลาที่ทุก ๆ คนท�ำบุญ
ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกหรือลูกน้องของลูก (ที่ร่วม
เป็นร่วมตายกัน) จึงได้อธิษฐานจิตตอกย�ำ้ ซ�ำ้ ๆ
คล้าย ๆ กันว่า “ขอให้ได้เกิดเป็นครอบครัว
เดียวกัน และขอให้ได้สร้างบารมีรว่ มกันต่อไป”
๓๙. ในเวลาต่อมาเมื่อการค้าเจริญ
รุง่ เรืองขึน้ ทัง้ ตัวลูกและลูกน้องจึงมีภาระหน้าที่
ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ท�ำให้แต่ละคน
ต้องวุ่นอยู่กับเรื่องงานและภาระหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบ จนท�ำให้ทุก ๆ คนเริ่ม “หลงทาง”
ลืมภาระหน้าที่ที่แท้จริงของชีวิต นั่นก็คือการ
สร้างบารมี
ยกตัวอย่างเช่น พอมีใครสักคนว่างเว้น
จากภารกิจการงาน คนที่ว่างก็จะมาชักชวน
สมาชิกที่เหลือให้ไปวัดท�ำบุญด้วยกัน แต่ด้วย
ความทีบ่ างคนยังเคลียร์งานไม่เสร็จ จึงไม่คอ่ ย
มีอารมณ์ไปวัด และมักบอกปัดด้วยเหตุผลที่
สวยหรูดูดีว่า “ขอโทษจริง ๆ วันนี้งานเข้า เรา
คงไปวัดด้วยไม่ได้” ท�ำให้ในช่วงนั้นทั้งตัวลูก
และลูกน้องของลูกจึงไม่ได้ไปท�ำบุญทีว่ ดั พร้อม
หน้ากันเหมือนเมื่อก่อน
๔๐. ยิ่งช่วงไหนที่ตัวลูกและลูกน้อง
มีงานล้นมือ แต่ละคนก็จะนึกถึงแต่งานจนลืม
ที่จะไปวัด เมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยเข้าก็กลายเป็น
ความเคยชิน ท�ำให้แต่ละคนเริ่มห่างจากการ
ท�ำบุญ และไม่ได้ไปวัดท�ำบุญร่วมกันเหมือน
ที่ผ่านมา
จากจุดนี้แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่
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๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

ก็มีผลอันใหญ่หลวงต่อชีวิตในสังสารวัฏ เพราะ
เมื่อแต่ละคนต่างอ้างเรื่องภารกิจหน้าที่การงาน
จนไม่ได้เข้าวัดท�ำบุญ สมาชิกในกลุม่ ทีพ่ อมีเวลา
ไปวัดก็อาจจะขาดก�ำลังใจในการสร้างบารมี
และเกิดความรู้สึกไม่อยากไปวัดตามไปด้วย
ดังนั้นการกระท�ำเยี่ยงนี้จึงถือเป็นการกระท�ำที่
เข้าข่ายการขัดบุญกันเอง คือท�ำให้ก�ำลังใจใน
การสร้างบารมีของทั้งตนเองและผู้อื่นลดน้อย
ถอยลง
ด้ ว ยวิ บ ากกรรมท� ำ บุ ญ ตามอารมณ์
จึงท�ำให้ในภพชาติปจั จุบนั นี้ เมือ่ ทุกคนได้มาเกิด
อยู่ในครอบครัวเดียวกัน เวลาเกิดปัญหาทุกคน
จึงต้องประสบปัญหาพร้อม ๆ กันและผ่านพ้น

ปัญหาเหล่านัน้ ไปพร้อม ๆ กัน แต่อย่างไรก็ตาม
แต่ละคนก็ยังมีวิบากกรรมที่แตกต่างกันไปตาม
แต่ละบุคคล ซึ่งบุพกรรมทั้งดีและไม่ดีเหล่านั้น
ก็จะส่งผลเฉพาะบุคคล คือส่งผลเป็นเอกเทศ
ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดั ง นั้ น ให้ ตั ว ลู ก และทุ ก ๆ คนใน
ครอบครัวหมั่นสั่งสมบุญให้มาก ๆ อย่าได้
ประมาทในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต อย่ า งในภพชาติ
ก่อน ๆ โน้นอีก
๔๑. กว่าลูกจะตัง้ ตัวได้กล็ ม้ ลุกคลุกคลาน
มากับหลายอาชีพ เป็นเพราะวิบากกรรมทีล่ กู เคย
ปฏิเสธการท�ำบุญในชาติทเี่ กิดเป็นลูกชายเศรษฐี
มารวมกับวิบากกรรมจากการท�ำบุญตามอารมณ์
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ในชาติทเี่ กิดเป็นลูกชาวสวน วิบากกรรมเหล่านี้
มาตัดรอนท�ำให้บุญที่ลูกเคยสั่งสมเอาไว้ใน
อดีตชาติสง่ ผลขาดช่วง จนท�ำให้ในชาติปจั จุบนั
ต้องมาประสบปัญหาในหน้าที่การงานและ
ล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายครั้ง
๔๒. แต่เมื่อผลบุญในอดีตชาติที่ลูก
สั่ ง สมมาอย่ า งเต็ ม ที่ เ ต็ ม ก� ำ ลั ง และท� ำ อย่ า ง
ตลอดต่อเนื่องมาหลายภพหลายชาติได้ช่อง
ส่งผล จึงท�ำให้สามารถหาช่องทางแก้ไขปัญหา
และพลิกฟื้นวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ในที่สุด
แม้จะล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนก็ตาม
จริง ๆ แล้ววิบากกรรมที่ท�ำให้ลูก
ต้องมาเกิดเป็นเด็กสลัมหรือเป็นคนที่มีฐานะ
ยากจนยังไม่หมด เพียงแต่กำ� ลังของวิบากกรรม
เหล่านัน้ เริม่ เจือจางเบาบางลงไปเรือ่ ย ๆ แต่ถงึ
กระนั้นมันก็พร้อมที่จะส่งผลอยู่ตลอดเวลา
๔๓. อย่ า งในภพชาติ ที่ ลู ก เกิ ด เป็ น
ลู ก คนสวนของท่ า นเศรษฐี และได้ สั่ ง สม
บุญใหญ่โดยการสร้างวัดในขณะทีต่ วั เองก็กำ� ลัง
ตกต�่ำนั้น แม้จะมีอานิสงส์มากเพียงไร แต่
วิบากกรรมที่ลูกเคยปฏิเสธการท�ำบุญในชาติ
ที่ลูกเกิดเป็นลูกชายเศรษฐี และวิบากกรรม
จากการท�ำบุญตามอารมณ์ในชาติที่เกิดเป็น
ลูกคนสวน ก็มาชิงช่วงและตัดรอน ท�ำให้ใน
ภพชาติต่อ ๆ มาหลังจากนั้น รวมถึงในชาติ
ปัจจุบัน ตัวลูกต้องพลัดไปเกิดอยู่ในครอบครัว
ที่มีฐานะยากจน และมีความเป็นอยู่อย่างยาก
ล�ำบาก ก่อนที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้
๔๔. ยกตัวอย่างเช่น ในบางชาติด้วย
วิบากกรรมดังกล่าว หมายถึง วิบากกรรมที่
ตัวลูกเคยปฏิเสธการท�ำบุญและวิบากกรรม
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จากการท�ำบุญตามอารมณ์ ก็ดงึ ดูดให้ลกู ไปเกิด
เป็นลูกของข้าราชการชั้นผู้น้อยของพระราชา
องค์ที่ออกบวช ที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่
ในชนบทอันห่างไกล แต่บุญจากการสร้างวัดก็
ส่งผลท�ำให้ลูกสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมา
จนเป็นเศรษฐีได้ในชาตินั้น
๔๕. ส่วนภรรยาและสมาชิกภายใน
ครอบครัวของลูกในชาติปจั จุบนั นัน้ จริง ๆ แล้ว
แต่ละคนต่างก็ได้เกิดมาเจอกันและมีความ
ผูกพันกันหลายภพหลายชาติแล้ว นับตั้งแต่
ชาติที่ลูกรวบรวมทีมงานเพื่อพลิกฟื้นผืนดิน
อันรกร้างสร้างวัดให้สว่างไสวด้วยแสงธรรม
สมาชิกทุก ๆ คนในชาตินั้นก็ได้เกิดมาเจอกัน
ทุก ๆ ชาติ เพียงแต่ในบางชาติบางคนก็เกิดมา
เป็นสมาชิกภายในครอบครัวของลูก บางคน
ก็ไม่ได้เป็น แต่ถึงกระนั้นทุก ๆ คนก็จะได้
กลับมาเจอกันและได้มารวมกลุ่มสร้างบารมี
ร่วมกันอีก
ดังนั้น ตัวลูกและสมาชิกในครอบครัว
ทุก ๆ คน ต้องหมั่นท�ำทาน รักษาศีล และ
เจริญภาวนา ท�ำบุญอย่างเต็มที่เต็มก�ำลังใน
ทุกงานบุญ และทุกภารกิจทีห่ มูค่ ณะมอบหมาย
ให้ และที่ส�ำคัญให้ทุก ๆ คนสวมหัวใจยอด
กัลยาณมิตรชักชวนผู้อื่นให้มาสู่เส้นทางธรรม
เพือ่ ทีก่ ำ� ลังแห่งวิบากกรรมทีแ่ ต่ละคนเคยท�ำไว้
จะได้เจือจางเบาบางและไม่สามารถส่งผลได้
ในที่สุด
๔๖. และที่ส�ำคัญ ทุกครั้งที่สั่งสมบุญ
ให้ลูกและทุกคนในครอบครัวหมั่นอธิษฐานจิต
ตอกย�ำ้ ซ�ำ้ ๆ อยู่เสมอว่า “ขอให้เป็นผู้ที่ได้เกิด
ในตระกูลสูง และให้ได้ไปเกิดในดินแดนที่
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๕๘
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๖๑

มี พ ระพุ ท ธศาสนา วิ ช ชาธรรมกาย เป็ น
ศูนย์กลาง อย่าได้พลัดไปเกิดในดินแดนที่ไม่มี
พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไม่ว่าจะเกิด
มากี่ ภ พกี่ ช าติ ก็ ข อให้ เ ป็ น ผู ้ ที่ ส มบู ร ณ์ ด ้ ว ย
รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข และมรรค ผล นิพพาน ขอให้
เป็นผู้ที่รักบุญ เอาบุญเป็นที่ตั้ง ให้ได้เจอแต่
กัลยาณมิตร และได้ท�ำหน้าที่กัลยาณมิตร
ให้แก่ผู้อื่น” เป็นต้น
ถ้าทุก ๆ คนท�ำได้อย่างนีเ้ ป็นอย่างน้อย
วิบากกรรมดังกล่าวก็จะอ่อนก�ำลังลงไปเรือ่ ย ๆ
จนไม่มีช่องว่างที่จะส่งผลในที่สุด
๔๗. แต่ ถ ้ า ลู ก อยากให้ วิ บ ากกรรม

ดังกล่าวหมดเร็วขึ้น ลูกก็ต้องตั้งใจนั่งสมาธิ
เจริญภาวนาจนเข้าถึงพระธรรมกายภายใน เมือ่
เข้าถึงพระธรรมกายแล้ว ก็มาศึกษาวิชชา
ธรรมกาย เพื่อเข้าไปเก็บผังหรือวิบากกรรม
ต่าง ๆ ที่ตัวลูกเคยท�ำผิดท�ำพลาดมาในอดีต
ให้หมดไป ซึง่ วิธนี ถี้ อื ว่าเป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ เร็วทีส่ ดุ
แล้วก็ลัดที่สุด ในการแก้ไขวิบากกรรมดังกล่าว
๔๘. ผลบุญในชาติที่ตัวลูกเกิดเป็นลูก
คนสวนของท่านเศรษฐี ที่ลูกเคยแบ่งเอาผืนดิน
ทีเ่ พิง่ หักร้างถางพงเสร็จ ซึง่ เป็นส่วนทีส่ วยทีส่ ดุ
ดีที่สุด เลิศที่สุด ถวายเพื่อสร้างวัดด้วยจิตที่
เลือ่ มใสศรัทธาในพระรัตนตรัยติดตามมาส่งผล
ท�ำให้ในภพชาติปัจจุบันลูกจึงได้เป็นเจ้าของ
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ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการตักบาตรพระ
๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ก่อน
ที่จะขยายและเพิ่มจ�ำนวนเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป
ในเวลาต่อมา (ปัจจุบัน ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป)
๕๒. การจั ด งานตั ก บาตรพระเป็ น
จ�ำนวนมากท่ามกลางทุง่ ทานตะวันนัน้ จะส่งผล
ท�ำให้แผ่นดินผืนนี้เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์
เพราะเป็นดินแดนทีใ่ ช้เพือ่ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย และเมื่อใดก็ตามที่
พุทธบริษัททั้งหลายได้มาใช้พื้นที่แห่งนี้เพื่อ
สัง่ สมบุญสร้างบารมี ลูกก็จะมีสว่ นในบุญทุกบุญ
ที่เกิดขึ้น ณ ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
๕๓. ส�ำหรับภพชาติในอดีตนั้น ลูกก็
เคยท�ำธุรกิจเพือ่ สุขภาพมาก่อน แต่ลกั ษณะของ
สินค้าในชาตินั้นแตกต่างไปจากลักษณะของ
สินค้าในชาติปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ในชาติที่
ลูกรวมกลุม่ กัลยาณมิตรและชาวบ้านให้มาช่วย
กันสร้างวัด หลังจากที่ลกู ได้เรียนรู้ know-how
ในการเพาะปลูกจากพวกชาวบ้านแล้ว ลูกก็น�ำ
know-how เหล่านัน้ มาท�ำการเพาะปลูกพืชผล
หลากหลายชนิด ทั้งพืชที่เป็นอาหารและพืชที่
เป็นยาสมุนไพร
๕๔. เมื่อพืชชนิดต่าง ๆ เจริญเติบโต
พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้ว ลูกก็ส่งสินค้าไปขาย
ทั้งในหมู่บ้านของตัวเองและหมู่บ้านในละแวก
ใกล้เคียง โดยมีพ่อค้าจากเมืองอื่นมารับซื้อ
สินค้าของลูกไปขายต่ออีกที
๕๕. สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้สินค้าของลูกมี
ความโดดเด่นเป็นพิเศษก็คอื สินค้าทุกชนิดทีล่ กู
น�ำไปขาย ผลิตขึ้นด้วยความเอาใจใส่ที่เจือไป
ด้วยความรักและห่วงใยต่อผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้

ที่ดินผืนใหญ่ซึ่งมีขนาดถึง ๕๐๐ ไร่
๔๙. ตัวลูกกับที่ดินผืนนี้ไม่ได้มีความ
เกี่ยวพันกันมาในอดีต แต่ที่ลูกรู้สึกผูกพันกับ
ทีด่ นิ ผืนนีก้ เ็ พราะลูกตัง้ ใจทีจ่ ะพลิกผืนดินแห่งนี้
ให้รน่ื รมย์ สวยงาม น่าอยู่ น่าอาศัย ด้วยเหตุนี้
ลูกจึงสร้างภาพแห่งความส�ำเร็จของที่ดินผืนนี้
ไว้ในใจอยูเ่ สมอ และด้วยความทีใ่ จของลูกชอบ
คิดวนเวียนอยู่กับที่ดินผืนนี้อยู่บ่อย ๆ จึงท�ำให้
ลูกรู้สึกผูกพันกับที่ดินผืนนี้มาก
๕๐. ที่ลูกรู้สึกอยากถวายที่ดิน ๕๐๐ ไร่
ผืนนี้ให้เป็นสมบัติของพระศาสนานั้น ก็เพราะ
บุญในตัวของลูกที่เคยถวายที่ดินสร้างวัดมา
ดลบันดาลใจให้รู้สึกเช่นนี้ เพราะในชาติที่ลูก
ถวายที่ดินสร้างวัดนั้น ลูกรู้สึกปลื้มในบุญมาก
บุญนี้จึงมาดลใจให้ตัวลูกในชาติปัจจุบันเกิด
ศรัทธาและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะ
ถวายทีด่ นิ ให้เป็นสมบัตขิ องพระศาสนา เหมือน
ดังภพชาติในอดีตนั่นเอง
๕๑. ผืนดินแห่งนี้กลายเป็นดินแดน
ที่มีการตักบาตรเกิดขึ้นถึงหมื่นรูปท่ามกลาง
ทุ่งทานตะวัน ก็เพราะผืนดินแห่งนี้สวยงาม
ดูน่ารื่นรมย์ น่าอยู่ น่าอาศัย แถมผู้ให้ก็ยังเป็น
คนใจบุ ญ เพราะสามารถตั ด ใจถวายพื้ น ที่
ที่ใครเห็นแล้วก็อยากเป็นเจ้าของให้แก่ผู้ที่
ปรารถนาจะฟืน้ ฟูวดั ร้างให้เป็นวัดรุง่ และอยาก
จะให้พุทธบริษัท ๔ รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันทีม่ ดี วงเดียว เพือ่ จะได้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ออกไปทัว่ โลก
(เมื่อดู ๆ แล้วเจ้าของที่ดินผืนนี้ก็เหมือนท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐีกลับชาติมาเกิด)
ดังนั้น ผืนดินแห่งนี้จึงเหมาะสมที่สุด
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๖๒

๖๓

ู๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๙

๖๘

ผู้บริโภคทุก ๆ คน
๕๖. บุพกรรมที่ท�ำให้คุณพ่อของลูก
เกิดมามีฐานะยากจนและมีชีวิตที่ล�ำบาก เป็น
เพราะวิบากกรรมที่เกิดจากความตระหนี่ ไม่
ชอบท� ำ บุ ญ และไม่ ช อบสงเคราะห์ ห มู ่ ญ าติ
เนื่องจากไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาในหลายภพหลายชาติก่อน ๆ
โน้นตามมาส่งผล
เรื่องมีอยู่ว่า ในชาติดังกล่าว คุณพ่อ
ของลูกเกิดในตระกูลของพ่อค้าทีม่ ฐี านะยากจน
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ท่านก็ทำ� หน้าที่ดูแล
กิจการค้าขายของครอบครัว ด้วยความที่ท่าน

จึงท�ำให้สินค้าของลูกเป็นที่เลื่องลือระบือไกล
แบบปากต่อปากไปในหลาย ๆ พื้นที่
จะเห็นได้ว่าการท�ำธุรกิจเพื่อสุขภาพที่
ผลิตขึ้นด้วยความเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคในชาติ
ดังกล่าว ก็มีลักษณะคล้าย ๆ กับธุรกิจของลูก
ในชาติปัจจุบัน ที่ลูกผลิตสินค้าอันเป็นเสมือน
ของขวั ญ จากธรรมชาติ หรื อ ที่ เ ราเรี ย กกั น
ติดปากว่า “Nature Gift” นั่นเอง เพราะ
นอกจากจะเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการผลิตแล้ว
ลูกยังใส่สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติที่ลูกไม่ได้เขียน
เอาไว้ในฉลากของผลิตภัณฑ์ “Nature Gift”
อีกด้วย สิ่งนั้นก็คือ ความรักและผูกพันที่มีต่อ
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มีความเพียรพยายามและมัธยัสถ์อดออม จึง
ท�ำให้ฐานะของท่านดีขึ้นเรื่อย ๆ
แต่ เ นื่ อ งจากคุ ณ พ่ อ ของลู ก มี ค วาม
มัธยัสถ์อดออมมากเกินไปจนกลายเป็นความ
ตระหนี่ ดังนั้นเมื่อญาติทั้งหลายมาขอความ
ช่วยเหลือ ท่านจึงไม่สนใจและไม่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ญาติเหล่านัน้ เลย อีกทัง้ ในภพชาติ
นั้น ท่านไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการท�ำบุญเลย
แม้แต่น้อย เพราะท่านเชื่อแต่เรื่องหนึ่งสมอง
สองมือเพียงอย่างเดียว
ด้วยความที่ท่านเป็นคนตระหนี่และมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถที่มาจากหนึ่ง
สมองสองมือมากกว่าที่จะเชื่อในเรื่องของบุญ
นี้เอง จึงท�ำให้ในภพชาติต่อ ๆ มา ท่านต้อง
มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นยุค
ทีห่ าเนือ้ นาบุญอันเลิศในการทีจ่ ะท�ำบุญได้ยาก
ท�ำให้ท่านขาดโอกาสสั่งสมบุญใหม่เพิ่มเติม
๕๗. เมื่อไม่ได้สั่งสมบุญเพิ่มเติม ท่าน
จึงใช้บุญเก่าที่สั่งสมไว้ในอดีตชาติไปเรื่อย ๆ
จนกระทั่งบุญเก่าหมดไป ชีวิตความเป็นอยู่
ของท่านจึงยิ่งล�ำบากยากจนมากขึ้นไปเรื่อย ๆ
จนกระทั่งมาถึงชาติปัจจุบัน
ด้วยวิบากกรรมทีเ่ กิดจากความตระหนี่
นี้เอง จึงท�ำให้ท่านเกิดมามีฐานะยากจนและมี
ชีวิตที่ล�ำบากตั้งแต่เด็ก และวิบากกรรมนี้ได้
ดึงดูดตัวลูกและคุณแม่ของลูกที่มีวิบากกรรม
คล้าย ๆ กันให้มาเกิดอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
เมือ่ วิบากกรรมของทุกคนมารวมกัน ก็ยงิ่ ท�ำให้
ครอบครัวของลูกล�ำบากยากจนมากขึ้นไปกว่า
เดิมอีก
๕๘. หลังจากคุณพ่อของลูกเสียชีวิต
ไปแล้ว กายละเอียดของท่านก็หลุดออกมาจาก

DMC

กายหยาบ แล้วเดินไปเรื่อย ๆ ด้วยความรู้สึก
ที่ยังงง ๆ และไม่รู้ว่าต้องท�ำอะไรต่อไป
ในเวลาต่อมา บุญปัจจุบนั ทีค่ ณุ พ่อของ
ลูกเคยสัง่ สมไว้ในสมัยทีท่ า่ นยังมีชวี ติ อยูก่ พ็ ลัน
ได้ช่องส่งผลดึงดูดให้ท่านไปเกิดเป็นภุมเทวา
ระดับกลาง ๆ ทีม่ วี มิ านหลังเล็ก ๆ อยูใ่ นหมูบ่ า้ น
ของภุมเทวาแห่งหนึง่ ทีม่ คี วามเชือ่ แบบเดียวกัน
๕๙. หลังจากทีล่ กู และครอบครัวท�ำบุญ
และอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อแล้ว แม้ท่านยัง
ไม่คอ่ ยเข้าใจเรือ่ งของการอนุโมทนาบุญ แต่พอ
ลูกอุทิศบุญส่งไปให้ ท่านก็รู้สึกมีความสุขและ
ปลื้มปีติในทุก ๆ บุญ
และด้วยผลบุญที่ลูกท�ำแล้วอุทิศส่งไป
ให้ท่านนี้เอง จึงท�ำให้ท่านได้เลื่อนชั้นจาก
ภุมเทวาระดับกลางเป็นภุมเทวาระดับสูง ที่มี
ชีวติ ความเป็นอยูด่ ขี นึ้ กว่าเดิมมาก อีกทัง้ วิมาน
ของท่านก็ยงั ใหญ่โต สวยงาม และอลังการขึน้
กว่าเดิมมาก ๆ อีกด้วย
๖๐. ส่วนบุพกรรมทีท่ ำ� ให้คณุ แม่ของลูก
ต้องเกิดมามีฐานะทีย่ ากจนและมีชวี ติ ทีล่ ำ� บาก
นั้น ก็เพราะวิบากกรรมที่ท่านไม่สนใจเรื่องบุญ
และปฏิเสธการท�ำบุญในหลาย ๆ พุทธันดรก่อน
โน้นตามมาส่งผล
ในภพชาติดังกล่าว คุณแม่ของลูกเกิด
เป็นกุลธิดาสุดสวยในครอบครัวของผู้ที่ไม่มี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ท่านจึงไม่เข้าใจเรือ่ ง
ของการท�ำบุญและผลของบุญ ดังนัน้ ท่านจึงไป
นับถือความเชื่อแบบเทวนิยม ซึ่งค�ำสอนของ
ความเชื่อนั้นมุ่งสอนให้ทุกคนที่นับถือบูชาแต่
เทพเจ้า และห้ามไม่ให้ท�ำบุญให้ทานอีกด้วย
๖๑. ด้วยค�ำสอนของลัทธิความเชื่อ
ดังกล่าว จึงท�ำให้คณุ แม่ของลูกหมดโอกาสทีจ่ ะ
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ท�ำบุญให้ทาน ยิ่งตัวท่านศรัทธาและเชื่อใน
ค�ำสอนของลัทธิความเชื่อนั้นมากเท่าไร ท่าน
ก็ยิ่งไม่สนใจและไม่เชื่อเรื่องผลของบุญมากขึ้น
เท่านั้น
จากวิบากกรรมทีท่ า่ นไม่สนใจเรือ่ งบุญ
และปฏิ เ สธการท� ำ บุ ญ นี้ เ อง ท� ำ ให้ ใ นชาติ
ปั จ จุ บั น คุ ณ แม่ ข องลู ก ต้ อ งเกิ ด มามี ฐ านะที่
ยากจน และต้ อ งใช้ ชี วิ ต อยู ่ ด ้ ว ยความยาก
ล�ำบากมาก
๖๒. แต่ในเวลาต่อมา ก็มีเพื่อนสนิทที่
เป็นชาวพุทธมาชักชวนคุณแม่ของลูกให้ไป
ท�ำบุญด้วยกัน ซึง่ ตอนแรก ๆ ท่านก็ตอบปฏิเสธ
แต่พอโดนเพื่อนชวนบ่อย ๆ เข้า ท่านก็เริ่ม
เกรงใจ แล้วในที่สุดท่านก็ไปปล่อยสัตว์ปล่อย
ปลาร่วมกันกับเพื่อนสนิท ซึ่งถือว่าเป็นการ
ท�ำบุญครั้งแรกในชีวิตของท่านเลยทีเดียว
เมื่อคุณแม่ของลูกได้ท�ำบุญปล่อยสัตว์
ปล่อยปลาแล้ว ท่านก็รู้สึกประทับใจและมี
ความสุขเป็นอย่างมาก จากนัน้ ท่านจึงเริม่ เข้าวัด
แต่ก็ไม่ได้ท�ำบุญอะไรกับทางวัดเลย
ต่ อ มาหลั ง จากที่ ท ่ า นเข้ า ใจในหลั ก
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านก็เกิด
ความศรัทธาและเริม่ เปลีย่ นความเชือ่ ของตัวเอง
ในที่สุดก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาและเริ่ม
เข้าวัดท�ำบุญอย่างจริง ๆ จัง ๆ เรื่อยมา ซึ่ง
บุญที่ท่านชอบท�ำมากที่สุดก็คือ บุญปล่อยสัตว์
ปล่อยปลา ดังนั้นท่านจึงท�ำบุญให้ชีวิตสัตว์
เป็นทานอยู่เป็นประจ�ำ
ด้วยอานิสงส์จากการปล่อยสัตว์ปล่อย
ปลาอยู่เป็นประจ�ำในชาติดังกล่าว ส่งผลให้
คุณแม่ของลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ
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มีอายุที่ยืนยาวถึง ๙๑ ปี
๖๓. เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมา ลูกและ
ทุกคนในครอบครัวท�ำหน้าทีเ่ ป็นกองเสบียงหลัก
ส�ำคัญของหมู่คณะ ที่คอยดูแลอุปัฏฐากพระ
อุปัฏฐากวัด และได้สร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะ
มาอย่างเต็มที่เต็มก�ำลัง ซึ่งแต่ละคนท�ำหน้าที่
เป็นกองเสบียงที่มั่นคง เข้มแข็ง อย่างเอาชีวิต
เป็นเดิมพันมาอย่างตลอดต่อเนื่อง โดยมีตัวลูก
เป็นผูน้ ำ� ในการสร้างบารมีของกลุม่ เรือ่ ยมา นับ
ตั้งแต่ชาติที่เกิดเป็นลูกชายคนสวนของท่าน
เศรษฐีและร่วมกันสร้างวัดกับลูกน้อง
ในพุทธันดรที่ผ่านมา ตัวลูกและทุก ๆ
คนในครอบครัวก็มผี ลการปฏิบตั ธิ รรมทีด่ ี บางคน
ได้เข้าถึงดวงธรรมใส ๆ บางคนได้เข้าถึงองค์พระ
ใส ๆ และสามารถเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้
ในที่สุด
๖๔. ในห้วงวัฏสงสารอันยาวนาน อัน
หาเบือ้ งต้น ท่ามกลาง และเบือ้ งปลายไม่ได้นนั้
ตั ว ลู ก และภรรยาของลู ก ก็ ไ ด้ เ กิ ด มาเจอกั น
หลายภพหลายชาติแล้ว ซึง่ ในบางชาติกเ็ กิดมา
เป็นเพือ่ นสนิทกัน บางชาติกเ็ กิดมาเป็นพีน่ อ้ งกัน
และอีกหลาย ๆ ชาติได้เกิดมาเป็นสามีภรรยา
กัน ท�ำให้ตัวลูกและภรรยามีความสนิทสนม
คุ้นเคยกันเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในชาติ
ที่ลูกเกิดเป็นลูกชายคนสวนของท่านเศรษฐี
ในตอนที่ตัวลูกยังเป็นเด็กน้อยอยู่นั้น ลูกก็ได้
เป็นทั้งเพื่อนเล่นและคนรับใช้ลูกสาวของท่าน
เศรษฐี (ซึ่งก็คือภรรยาของลูกในชาติปัจจุบัน)
มาโดยตลอด ดั ง นั้ น ตั ว ลู ก และลู ก สาวของ
ท่านเศรษฐีจึงมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมาก
๖๕. และด้วยความที่ตัวลูกเป็นคนดี มี
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ความเพียรพยายาม อีกทัง้ ยังชอบดูแลเอาใจใส่
ลูกสาวของท่านเศรษฐีเป็นอย่างดี ดังนัน้ เวลาที่
มีคนมาดูถูกดูแคลนลูกว่าเป็น “ไอ้ลูกคนใช้”
หรือ “ไอ้ลูกคนสวน” เธอจึงคอยพูดให้ก�ำลังใจ
ตัวลูกอยู่เสมอ ท�ำให้ลูกยิ่งรู้สึกซาบซึ้งใจใน
น�ำ้ ใจอันงดงามที่เธอมีให้ลูกมาโดยตลอด
๖๖. ในเวลาต่อมาเมื่อลูกเติบโตเป็น
หนุ่มใหญ่แล้ว ท่านเศรษฐีก็ส่งลูกให้ไปฝึกงาน
กับเพื่อนของท่าน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
และมีโอกาสในการสร้างฐานะของตนเอง ซึง่ ใน
ระหว่างที่ลูกก�ำลังฝึกงานอยู่นั้น ท่านเศรษฐี
ก็ส่งลูกสาวให้มาติดต่อเรื่องการซื้อขายสินค้า
กับเพื่อนของท่านอยู่เสมอ
เมื่อลูกได้เจอกับเธอในคราวนี้ ด้วย
ความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้กันมาตั้งแต่เด็ก จึงท�ำให้
ความสนิทสนมคุน้ เคยทีม่ มี ากอยูแ่ ล้วพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ตัวลูกและเธอมีความรู้สึก
ที่พิเศษเกินไปกว่าค�ำว่า “เพื่อน”
ยิ่ ง เวลาที่ ลู ก ต้ อ งเดิ น ทางไปติ ด ต่ อ
ค้าขายต่างเมือง หากบังเอิญได้เจอกับลูกสาว
ของท่านเศรษฐี เธอก็จะคอยพูดให้ก�ำลังใจลูก
อยู่เสมอ ท�ำให้ลูกมีความรู้สึกที่ดีกับเธอมาก
และเป็นแรงผลักดันอันส�ำคัญที่ท�ำให้ลูกตั้งใจ
ท�ำการค้าอย่างเต็มที่ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างฐานะ
ขึ้นมาให้เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งให้ได้ เพื่อที่
สักวันจะได้ไปสู่ขอเธอจากท่านเศรษฐีได้อย่าง
องอาจและภาคภูมิใจ
๖๗. ด้วยความขยันขันแข็งในการท�ำงาน
ของลูก เพื่อนของท่านเศรษฐีจึงเอ่ยปากชม
เรื่องราวของลูกให้ท่านเศรษฐีฟังอยู่เป็นประจ�ำ
ซึ่งท่านเศรษฐีก็รู้สึกปลื้มปีติและภาคภูมิใจ
ในตัวลูกเป็นอย่างมาก
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แล้วในที่สุดลูกก็สามารถสร้างฐานะได้
จนกลายเป็นเศรษฐีทปี่ ระสบความส�ำเร็จในชีวติ
สมดังความตั้งใจ
หลังจากทีส่ ร้างเนือ้ สร้างตัวจนกลายเป็น
เศรษฐีแล้ว ลูกจึงเดินทางกลับไปสู่ขอลูกสาว
ของท่านเศรษฐีมาเป็นคู่ชีวิต เมื่อท่านเศรษฐี
ทราบถึงเจตนาและเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจอันดี
ของลูกแล้ว ท่านจึงรู้สึกวางใจและยินยอม
พร้อมใจที่จะยกลูกสาวสุดที่รักให้เป็นคู่ชีวิต
ของลูก
๖๘. หลังจากทีล่ กู และลูกสาวท่านเศรษฐี
ได้แต่งงานกันแล้ว เธอก็คอยให้กำ� ลังใจตัวลูกมา
โดยตลอดว่า “คุณท�ำได้ You can do it. คุณ
ต้องท�ำได้ดีกว่าเมื่อวานนี้อีก” นอกจากเธอ
คอยให้ก�ำลังใจลูกแล้ว ตัวลูกเองก็ยังคอยเป็น
กัลยาณมิตรให้แก่เธอเช่นกัน ซึ่งตัวลูกกับเธอ
ก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเป็นกัลยาณมิตร
ซึง่ กันและกันอย่างนีม้ าหลายภพหลายชาติแล้ว
๖๙. ส�ำหรับในภพชาติดังกล่าว ซึ่ง
ก็คือภพชาติที่ตัวลูกเกิดเป็นลูกชายคนสวน
ของท่านเศรษฐี ลูกทั้งคู่ก็มีผลการปฏิบัติธรรม
ที่ดี สามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในและ
เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ในที่สุด
ดังนั้น ในชาติปัจจุบันนี้ ตัวลูกและ
ครอบครั ว ก็ ต ้ อ งไม่ ป ระมาท ให้ สั่ ง สมบุ ญ
สร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มก�ำลัง และตั้งใจ
นั่งธรรมะให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้
อย่างน้อยก็ท�ำให้ได้เหมือนอย่างในภพชาติ
ที่ผ่านมานะลูกนะ
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จากเรื่ อ งราวฝั น ในฝั น ของ
ดร.เค กัลฯกฤษฎา จ่างใจมนต์
และครอบครัว ช่วยให้เรา
ตระหนักได้ดีถึงเรื่องราวของ
กฎแห่งกรรมที่บุญบาปคอยหาโอกาสชิงช่วงช่วงชิงกันตลอดเวลา แน่นอนสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต
เราไม่มีโอกาสแก้ไข แต่เราสามารถออกแบบชีวิตในอนาคตของเราได้ ด้วยการท�ำปัจจุบันให้ดีที่สุด
ชีวติ ของ ดร.เค และครอบครัวในชาติปจั จุบนั ก็เป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการสร้างบารมี ท่านและครอบครัว
ท�ำบุญเต็มที่เต็มก�ำลังทั้งในบุญเขตและบุญสังคมสงเคราะห์ และแน่นอนกับโครงการเด็กดี V-Star
ดร.เค และครอบครัวสนับสนุนในการท�ำความดีของเด็ก ๆ อย่างเต็มทีท่ งั้ กองทุนต้นสมบัตจิ กั รพรรดิ
และผลิตภัณฑ์เนเจอร์กิฟ ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๙
ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กันเยอะ ๆ นะครับ จากการทีค่ ณุ ครูไม่ใหญ่ดำ� ริให้ทำ� โครงการนี้
อย่างต่อเนื่อง และพวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกัน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของเด็กดี V-Star คุณครู
ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน อย่างมหาศาล
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนห้วยจริงวิทยา อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรงเรียน
ต้นแบบ ตัวจริง ดีจริง เป็นโรงเรียนมัธยม มีคณุ ครู ๔๒ ท่าน นักเรียน
๘๐๐ คน ผ่านการอบรมโรงเรียนในฝันยกโรงเรียน และเข้าร่วม
โครงการเด็กดี V-Star ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วย ในปีนี้น�ำนักเรียนมา
รวมพลัง ครั้งที่ ๙ จ�ำนวน ๑๖ รถบัส เป็นโรงเรียนที่นำ� ความดีสากล ๕ ห้องชีวิต ไปสู่คุณครูและ
นักเรียนทุกคน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ท�ำต่อเนือ่ งทุกวันตลอดปีการศึกษา โดยมีโครงการจัดค่ายความดีสากล
๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ขึ้นเองในโรงเรียน ท�ำกิจกรรมในชุมชุน บวชสามเณร AEC ได้รางวัล
เหรียญทองระดับชาติ ระดับ ม.ต้น ในการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลสัมฤทธิ์
ที่เกิดขึ้นจากการเข้าโครงการเด็กดี V-Star สามารถแก้ปัญหานักเรียนไปโรงเรียนสาย ขาดเรียน
เสพยาเสพติด ท�ำให้โรงเรียนเป็นทีย่ อมรับของชุมชน มีผปู้ กครองส่งลูกหลานเข้ามาเรียนทีโ่ รงเรียน
แห่งนี้เป็นจ�ำนวนมาก ผอ.สมศักดิ์ บุญโต ผู้อำ� นวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา ให้ความส�ำคัญกับ
การรวมพลังที่วัดพระธรรมกายมาก ท่านกล่าวว่า “การรวมพลังครั้งที่ ๙ ผมมาทั้งโรงเรียนเลย
๑๖ รถบัส เพราะการรวมพลังเป็นการฝึกฝนทักษะชีวิต ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง จะได้เอาตัวรอด
เพราะเด็กบางคนอยู่บ้านสะดวกสบาย แต่มาถึงวัดเด็กได้เรียนรู้ทุกอย่าง กินข้าวตรงไหน การรอ
คิว การนัดหมาย ต้องบริหารเวลา ต้องฝึกฝน เราจะมัวแต่นอนเหมือนที่บ้านไม่ได้ ดังนั้นการมา
รวมพลัง คือ บทเรียนบทหนึ่งของการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียนครับ!” ดังนั้น V-Star ครั้งที่ ๙ ผู้ใหญ่
ใจดี สู้ ๆ นะครับ
และแน่นอนมือน้อย ๆ ของเด็กดีวีสตาร์เหล่านี้
จะมาโปรยดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทาง
พระผู้ปราบมาร ปีที่ ๔ ในวันที่ ๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
ให้เป็นถนนสายทองค�ำตลอดเส้นทางอย่างไม่ขาดตอน
ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
112 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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The only one channel

ผังรายการ

เวลา

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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.

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

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.
ธรรมะเพื่อประชาชน
07.10-07.25 น.
07.25-07.35 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
07.25-07.35 น.
07.35-08.00 น.
เศรษฐีในสมัยพุทธกาล
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
*กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
08.00-08.25 น.
*นั่งสมาธิออนไลน์
08.25-08.50 น.
*DMC Guide (Rerun เมื่อวาน)
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
08.50-10.00 น.
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
10.00-10.10 น.
DMC NEWS
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 น.
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
10.10-10.55 น.
11.00-11.15 น.
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
Spot / MV
11.15-11.20 น.
11.20-11.35 น.
ชาดก 500 ชาติ
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV
I like Chinese. 11.15 น. ความดีสากล ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์ 11.20-11.35 น.
11.35-11.45 น.
สวรรค์ + อานิสงส์
11.45 น. MV / Spot
11.35-11.45 น.
ณ สภาธรรมกายสากล
*สู้ต่อไป
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ข้อคิดรอบตัว
*เดินไปสู่ความสุข
*ทันโลกทันธรรม
11.45-11.50 น. *English with DELC Club
11.45-11.50 น.
11.50 น. l like English. 08.30 น. เส้นทางบุญ
11.50-12.00 น.
MV / Spot
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล) 11.50-12.00 น.
12.00-12.10 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
12.00-12.10 น.
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
12.10-12.40 น.
กล้าดี Variety
12.10-12.40 น.
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
*ผู
อ
้
อกแบบชี
ว
ต
ิ
เคลี
ย
ร์
ค
ต
ั
ชั
ด
เจน
คิ
ด
ใหญ่
ใ
จดี
12.10
น.
นานาเทศนา
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน) 12.40-13.05 น.
12.40-13.05 น.
*Scoop
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
11.00 น. ถวายสังฆทาน
13.05-14.00 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
13.05-14.00 น.
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
14.00-14.10 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ) 14.00-14.10 น.
14.10-14.15 น.
Spot / MV
14.10-14.15 น.
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
14.10 น. DMC Variety 13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.15-14.30 น.
ชาดก 500 ชาติ
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท 14.30-14.45 น.
14.40 น. DOU for You 15.45 น. พระธรรมเทศนา
14.45-15.15 น.
14.45-15.15 น.
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
*นานาเทศนา
16.00 น. กิจกรรมสืบสาน
15.15-15.45 น.
*ทบทวนบุญ / MV
*Scoop
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You
15.15-15.45 น.
วัฒนธรรมคุณยายฯ
15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต
ish. / MV English with DELC club I Iike Chinese.
17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย 15.45-16.00 น.
15.45-16.00 น. *I like /Engl
อานิ
ส
งส์
แ
ห่
ง
บุ
ญ
/
วิ
บ
ากกรรมอบายมุ
ข
Spot
เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
17.30 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
16.00
English with DELC Club 18.25 น. คำ�วัด
16.00-16.15 น.
สารคดีกระจกหกด้าน
16.00-16.15 น.
18.30 น. อานุภาพบุญ
16.05 น. อานิสงส์แห่งบุญ /
วิบากกรรมอบายมุข

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
สวดมนต์ท�ำ วัตรเย็น / สวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
เดินหน้าประเทศไทย
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
DMC GUIDE
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

พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถรานุเถระ
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หลังจาก
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายท�ำพิธีกรานกฐินในอุโบสถเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว มีพิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถรานุเถระ
บริเวณรอบ ๆ อุโบสถ โดยมีพระถวัลย์ศักดิ์ ยติสกฺโก เป็น
ประธานสงฆ์ งานนี้คอนเซปต์ของงานคือ “ปั้นดินเป็นอิฐ
ก่ออิฐเป็นบ้าน จากบ้านสู่เมือง รุ่งเรืองร่วมกัน” ภายในงานมี
พิธีถวายเครื่องใช้สอย พิธีถวายไทยธรรม พิธีถวายผ้าไตร
พิธีกล่าวค�ำอธิษฐานจิต และพิธีมอบกองทุนมุทิตาปี ๒๕๕๘
แก่คณะกรรมการจัดงานปีต่อไป กิจกรรมในวันนี้ มีผู้มีบุญ
จ�ำนวนมากไปแสดงมุทิตาจิตและจัดบูธถวายน�ำ้ ปานะ

กฐินสัมฤทธิ์รวมใจ เด็กดี V-Star ภาคใต้ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ ๑-๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนใน
โครงการฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทอดกฐิน
สัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ณ วัดต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ดังนี้
รร.กอบกุลวิทยาคม อ.สะเดา ทอดกฐิน ณ ที่พักสงฆ์ปลักจิก,
รร.จุลสมัย อ.เมือง ทอดกฐิน ณ วัดตีนเมรุศรีสุดาราม,
รร.ระโนดวิทยา อ.ระโนด ทอดกฐิน ณ วัดราษฎร์บ�ำรุง,
รร.สามบ่อวิทยา อ.ระโนด ทอดกฐิน ณ วัดสามบ่อ ทั้งนี้เพื่อ
สื บ ทอดประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม สร้ า งความรั ก
และศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้ง
ฝึกทักษะการท�ำงานแก่เด็กดี V-Star

ค่ายความดีสากล วิทยาลัยเทคโนโลยีภเู ขียว จ.ชัยภูมิ

เมือ่ วันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กองอาสาสมัคร
ส�ำนักบริการกลาง วัดพระธรรมกาย ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จัดค่ายอบรมการด�ำเนินชีวิตตามแบบความดี
สากล รุ่นที่ ๑ โดยใช้หลักคุณธรรม ๕ ประการ คือ สะอาด
ระเบียบ  สุภาพ ตรงเวลา และสมาธิ โดยฝึกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การรับประทาน การรับบุญล้างภาชนะ การรับบุญเก็บ
เพชรพลอย การรับบุญท�ำความสะอาดสถานที่ และในภาคค�ำ่
มี ก ารสวดมนต์ นั่ ง สมาธิ พร้ อ มทั้ ง รั บ ฟั ง การแสดงธรรม
ขยายความเรื่องความดีสากลเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและ
สามารถน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันได้
114 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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V-Peace ประชุมอาสาสมัครหัวเพชร
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะท�ำงาน
อาสาสมัครวัดพระธรรมกายและองค์กรอาสาสมัครเพือ่ สันติภาพโลก
V-Peace จัดประชุมอาสาสมัครหัวเพชร (อาสาสมัคร V-Peace
ระดับผู้บริหารแผนก) ประจ�ำไตรมาส ๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ณ ห้องหยุดนิ่ง ส�ำนักศรัทธาภิบาล วัดพระธรรมกาย กิจกรรม
ประกอบด้วยเกมสะท้อนแนวคิดการบริหารแผนก การระดมสมอง
เรื่องปัญหาที่พบในงานอาสาสมัคร แนวทางรักษาอาสาสมัคร
แนวทางพัฒนางานอาสาสมัครทัง้ ในระดับแผนกและระดับองค์กร
การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิบูลย์ จุง ที่ปรึกษา
ตัวอย่างแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
มาเป็นวิทยากรและน�ำระดมสมอง

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด
ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ปีที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑๐๗ จ.สงขลา

เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพธิ ถี วายสังฆทาน
แด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และพิธมี อบกองทุน
หนุนแรงใจช่วยครูใต้ ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมภาคใต้ ต.ท่าช้าง อ.บางกล�ำ ่
จ.สงขลา กิจกรรมภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีตักบาตร ภาคสายมีพิธี
มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้จ�ำนวน ๑๕๗ กองทุน พิธีท�ำบุญ
อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จากนัน้ เป็น
พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจแด่คณะสงฆ์
ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามด�ำริของพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

งานรวมพลังพิชติ ชัยสูส่ ามเณรล้านรูป ครัง้ ที่ ๑ จ.นนทบุรี

เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีมงานเครือข่าย
พัฒนาเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยชมรมพุทธศาสตร์
สากลฯ คณะท�ำงานจังหวัด และครูอาสา จ.นนทบุรี จัดงาน
รวมพลังพิชิตชัยสู่สามเณรล้านรูป จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครัง้ นี้
เพือ่ รวมทีมงานให้มารับทราบนโยบาย ตอกย�ำ้ เป้าหมายในการ
ท�ำหน้าทีว่ างแแผนสูเ่ ป้าหมาย รวมทัง้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีตอ่ กันเพือ่ ความส�ำเร็จของงานพระพุทธศาสนาในอนาคต
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ข่าวบุญต่างประเทศ

พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่า
วัดพระธรรมกายไทเป ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
ไทเปจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่ากองบุญ “มหาเศรษฐีคู่บุญ
ค�้ำจุนพระพุทธศาสนา” โดยมีพิธีกรรมดังนี้ คือ ภาคเช้าสวดมนต์
ท�ำวัตรเช้า อาราธนาศีล ๕ ตักบาตร บูชาข้าวพระ และถวาย
ภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายมีพธิ ที อดผ้าป่ากองบุญ “มหาเศรษฐี
คูบ่ ญุ ค�ำ้ จุนพระพุทธศาสนา” พิธกี ล่าวค�ำถวายอาคารพระผูป้ ราบมาร
พิธีกล่าวค�ำถวายปัจจัยไทยธรรม พิธีมอบพระของขวัญโครงการ
รักองค์พระภายใน จากนั้นฟังบรรยายธรรมเรื่องเป้าหมายชีวิต
ของมนุษย์ แล้วร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์

พิธีลอยกระทงถวายเป็นพุทธบูชา
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
สวิตเซอร์แลนด์จัดงานบุญลอยกระทงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ภายในงาน
พระอาจารย์น�ำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สวดบทสรรเสริญคุณ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร จากนั้นปฏิบัติธรรมกลั่น
กาย วาจา ใจให้ใสสะอาด เพือ่ ระลึกคุณของน�ำ้ ทีห่ ล่อเลีย้ งสรรพสัตว์ทงั้ หลาย
ให้มีชีวิตอยู่เพื่อสร้างคุณงามความดี หลังจากกล่าวค�ำอธิษฐานจิตแล้ว
สาธุชนผู้มีบุญพากันน�ำกระทงไปลอยในอ่างขนาดยักษ์บนภูเขาที่อยู่เหนือ
ระดับน�ำ้ ทะเล ๙๖๐ ฟุต ด้วยความปลืม้ ปีติ โดยไม่หวัน่ ต่ออากาศทีห่ นาวเย็น

พิธีทอดผ้าป่าและปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
เมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

เมือ่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กัลยาณมิตรเมือง
รอตเตอร์ดมั กราบนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
ประเทศเบลเยียม ไปเป็นเนือ้ นาบุญเพือ่ จัดปฏิบตั ธิ รรมบ้านกัลยาณมิตร
พิธีกรรมในภาคเช้ามีดังนี้ สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม
พิธกี ล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่าย เจริญสมาธิภาวนา
เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาด จากนั้นร่วมพิธีทอดผ้าป่า
แล้วรับฟังธรรมะในหัวข้อ “ไม่มีอะไรที่ท�ำให้ชีวิตเราภูมิใจเท่ากับ
การสร้างบารมี” งานบุญวันนีส้ ร้างความปลืม้ ปีตแิ ก่คณะกัลยาณมิตร
เป็นอย่างมาก
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โครงการ One Day Retreat
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
แคลิฟอร์เนียจัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวอเมริกันในโครงการ One Day
Retreat ภาคเช้ากิจกรรมเริ่มด้วยการออกก�ำลังผ่อนคลายร่างกาย
ก่อนปฏิบัติธรรม ภาคบ่ายมีกิจกรรมสันทนาการ ฝึกสติด้วยการ
ท�ำสมาธิในท่าเดิน และหล่อหลอมความสามัคคี จากนั้นเป็นการ
ปฏิบตั ธิ รรมและแบ่งปันประสบการณ์ภายใน ซึง่ หลายท่านมีผลการ
ปฏิบัติธรรมที่ดีแม้เพิ่งฝึกสมาธิเป็นครั้งแรก เช่น ตัวเบา ตัวขยาย
เห็นแสงสว่างภายใน ในช่วงท้ายของโครงการมีพิธีจุดเทียนรวมใจ
เพื่อแผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
เมืองไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กัลยาณมิตร
ในเมือง Heilbronn นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธไฮล์บรอนน์
ไปเป็นเนือ้ นาบุญเพือ่ จัดปฏิบตั ธิ รรมบ้านกัลยาณมิตร โดยมีกจิ กรรม
ดังนีค้ อื สวดมนต์ทำ� วัตรเช้า ปฏิบัติธรรมกลั่นใจ อาราธนาศีล ๕
กล่าวค�ำถวายกองทุนภัตตาหาร กองทุนผ้าป่า กองทุนคิลานเภสัช
จากนั้นร่วมกันถวายกองทุนต่าง ๆ พร้อมทั้งปัจจัยไทยธรรม
และรับฟังพระอาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถาเรื่อง “หลักในการท�ำบุญ”
ปิดท้ายงานบุญวันนีด้ ว้ ยการถ่ายภาพหมู่ เพือ่ เก็บไว้ระลึกนึกถึงบุญ
ที่ได้ท�ำร่วมกัน

พิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายนางาโน ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
นางาโนจัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัชและปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน กิจกรรมในภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีตักบาตร
พิธีกล่าวค�ำอาราธนาศีล พิธีกล่าวค�ำถวายภัตตาหาร จากนั้น
สาธุชนร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุ แล้วร่วมกัน
สวดมนต์ทำ� วัตรเช้า และรับชมประมวลภาพสหวาระวันเกิด ภาคบ่าย
มีการปฏิบตั ธิ รรม พิธกี ล่าวค�ำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พิธกี ล่าวค�ำถวาย
กองทุนคิลานเภสัช จากนั้นเดินทางไปปล่อยปลาที่แม่น�้ำชิกุมะ
ร่วมกันด้วยความเบิกบาน
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วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
สมาธิ คือ ความสงบ สบาย และความ
รู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้
ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาก�ำหนดเอาไว้
เป็นข้อควรปฏิบัติ เพื่อการด�ำรงชีวิตทุกวันอย่าง
เป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ
และปัญญา อันเป็นเรื่องไม่เหลือวิสัย ทุกคน
สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ดังวิธีปฏิบัติที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่
วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ เมตตาสั่งสอนไว้ดังนี้
๑. กราบบู ช าพระรั ต นตรั ย เป็ น การ
เตรียมตัวเตรียมใจให้นุ่มนวลไว้เป็นเบื้องต้น แล้ว
สมาทานศีล ๕ หรือ ศีล ๘ เพื่อย�ำ้ ความมั่นคงใน
คุณธรรมของตนเอง
๒. คุกเข่าหรือนั่งพับเพียบสบาย ๆ ระลึก
ถึงความดี ที่ได้กระท�ำแล้วในวันนี้ ในอดีต และที่
ตั้งใจจะท�ำต่อไปในอนาคต จนราวกับว่าร่างกาย
ทั้งหมดประกอบขึ้นด้วยธาตุแห่งคุณงามความดี
ล้วน ๆ
๓. นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวา
ทับมือซ้าย นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือ
ข้างซ้าย นั่งให้อยู่ในท่าที่พอดี ไม่ฝืนร่างกายมาก
จนเกินไป ไม่ถึงกับเกร็ง แต่อย่าให้หลังโค้งงอ
หลั บ ตาพอสบายคล้ า ยกั บ ก� ำ ลั ง พั ก ผ่ อ น ไม่ บี บ
กล้ามเนื้อตาหรือขมวดคิ้ว แล้วตั้งใจมั่น วางอารมณ์
สบาย สร้างความรู้สึกให้พร้อมทั้งกายและใจว่า
ก�ำลังจะเข้าไปสู่ภาวะแห่งความสงบสบายอย่างยิ่ง
๔. นึกก�ำหนดนิมิตเป็น “ดวงแก้วกลมใส”
ขนาดเท่าแก้วตาด�ำ ใสบริสุทธิ์ ปราศจากรอย
ต�ำหนิใด ๆ ขาวใส เย็นตาเย็นใจ ดังประกายของ
ดวงดาว ดวงแก้วกลมใสนี้เรียกว่า บริกรรมนิมิต
นึกสบาย ๆ นึกเหมือนดวงแก้วนั้นมานิ่งสนิทอยู่
ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นึกไปภาวนาไปอย่าง
นุ่มนวล เป็นพุทธานุสติว่า “สัมมา อะระหัง” หรือ

ค่อย ๆ น้อมนึกดวงแก้วกลมใสให้ค่อย ๆ เคลื่อน
เข้าสู่ศูนย์กลางกายตามแนวฐาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่
ฐานที่ ๑ เป็นต้นไป น้อมนึกอย่างสบาย ๆ ใจเย็น ๆ
ไปพร้อม ๆ กับค�ำภาวนา
อนึ่ง เมื่อนิมิตดวงแก้วกลมใสปรากฏแล้ว
ณ กลางกาย ให้วางอารมณ์สบาย ๆ กับนิมิตนั้น
จนเหมือนกับว่าดวงนิมิตเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์
หากดวงนิมิตนั้นอันตรธานหายไป ก็ไม่ต้องนึก
เสียดาย ให้วางอารมณ์สบาย แล้วนึกนิมิตนั้นขึ้น
มาใหม่แทนดวงเก่า หรือเมื่อนิมิตนั้นไปปรากฏ
ที่อื่น ที่มิใช่ศูนย์กลางกาย ให้ค่อย ๆ น้อมนิมิต
เข้ามาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่มกี ารบังคับ และเมือ่
นิมิตมาหยุดสนิท ณ ศูนย์กลางกาย ให้วางสติ
ลงไปยังจุดศูนย์กลางของดวงนิมิต ด้วยความรู้สึก
คล้ายมีดวงดาวดวงเล็ก ๆ อีกดวงหนึ่ง ซ้อนอยู่
ตรงกลางดวงนิมิตดวงเดิม แล้วสนใจเอาใจใส่แต่
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ดวงเล็ก ๆ ตรงกลางนั้นไปเรื่อย ๆ ใจจะปรับจน
หยุดได้ถกู ส่วน เกิดการตกศูนย์และเกิดดวงสว่างขึน้
มาแทนที่ ดวงนี้เรียกว่า “ดวงธรรม” หรือ “ดวงปฐมมรรค” อันเป็นประตูเบื้องต้นที่จะเปิดไปสู่
หนทางแห่งมรรค ผล นิพพาน
การระลึ ก นึ ก ถึ ง นิ มิ ต สามารถท� ำ ได้ ใ น
ทุกแห่ง ทุกที่ ทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะนั่ง นอน ยืน
เดิน หรือขณะท�ำภารกิจใดๆ
ข้อแนะน�ำ คือ ต้องท�ำให้สม�่ำเสมอ
เป็นประจ�ำ ท�ำเรื่อย ๆ ท�ำอย่างสบาย ๆ ไม่เร่ง

ไม่ บั ง คั บ ท� ำ ได้ แ ค่ ไ หนให้ พ อใจแค่ นั้ น ซึ่ ง จะ
เป็ น การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความอยากจนเกิ น ไป
จนถึงกับท�ำให้ใจต้องสูญเสียความเป็นกลาง และ
เมื่อการฝึกสมาธิบังเกิดผลจนได้ “ดวงปฐมมรรค”
ที่ ใ สเกิ น ใส สวยเกิ น สวย ติ ด สนิ ท มั่ น คงอยู ่ ที่
ศูนย์กลางกายแล้ว ให้หมั่นตรึกระลึกนึกถึงอยู่เสมอ
อย่างนี้แล้ว ผลแห่งสมาธิจะท�ำให้ชีวิต
ด�ำรงอยู่บนเส้นทางแห่งความสุข ความส�ำเร็จและ
ความไม่ประมาทได้ตลอดไป ทั้งยังจะท�ำให้สมาธิ
ละเอียดลุ่มลึกไปตามล�ำดับอีกด้วย

ข้อควรระวัง
๑. อย่าใช้กำ�ลัง คือไม่ใช้กำ�ลังใด ๆ ทั้งสิ้น
เช่น ไม่บีบกล้ามเนื้อตาเพื่อจะให้เห็นนิมิตเร็ว ๆ
ไม่เกร็งแขน หรือกล้ามเนือ้ หน้าท้อง ไม่เกร็งตัว ฯลฯ
เพราะการใช้กำ�ลังตรงส่วนไหนของร่างกายก็ตาม จะ
ทำ�ให้จิตเคลื่อนจากศูนย์กลางกายไปสู่จุดนั้น
๒. อย่าอยากเห็น คือทำ�ใจให้เป็นกลาง
ประคองสติ มิ ใ ห้ เ ผลอจากบริ ก รรมภาวนาและ
บริกรรมนิมิต ส่วนจะเห็นนิมิตเมื่อใดนั้น อย่ากังวล
ถ้าถึงเวลาแล้วย่อมเห็นเอง การบังเกิดของดวงนิมิต
นั้นอุปมาเสมือนการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ เรา
ไม่อาจจะเร่งเวลาได้
๓. อย่ากังวลถึงการกำ�หนดลมหายใจเข้า
ออก เพราะการฝึกสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน อาศัยการนึกถึง “อาโลกกสิณ” คือ
กสิ ณ แสงสว่ า งเป็ น บาทเบื้ อ งต้ น เมื่ อ ฝึ ก สมาธิ
จนเข้าถึงดวงปฐมมรรคแล้ว ฝึกสมาธิต่อไปผ่าน
กายมนุ ษ ย์ ล ะเอี ย ด กายทิ พ ย์  กายรู ป พรหม
กายอรู ป พรหม จนกระทั่ ง เข้ า ถึ ง พระธรรมกาย
แล้วจึงเจริญวิปัสสนาในภายหลัง ดังนั้นจึงไม่มี
ความจำ�เป็ น ต้ อ งกำ�หนดลมหายใจเข้ า ออกแต่
ประการใด
๔. เมื่อเลิกจากนั่งสมาธิแล้ว ให้ตั้งใจไว้ที่

ศูนย์กลางกายที่เดียว ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด
ก็ตาม เช่น ยืนก็ดี เดินก็ดี นอนก็ดี หรือนั่งก็ดี
อย่าย้ายฐานที่ตั้งจิตไปไว้ที่อื่นเป็นอันขาด ให้ตั้งใจ
บริกรรมภาวนา พร้อมกับนึกถึงบริกรรมนิมิตเป็น
ดวงแก้วใสควบคู่กันตลอดไป
๕. นิมิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะต้องน้อม
ไปตัง้ ไว้ทศี่ นู ย์กลางกายทัง้ หมด ถ้านิมติ เกิดขึน้ แล้ว
หายไปก็ไม่ต้องตามหา ให้ภาวนาประคองใจต่อไป
ตามปกติ ในที่สุดเมื่อจิตสงบ นิมิตย่อมปรากฏขึ้น
ใหม่อีก
การฝึ ก สมาธิ เ บื้ อ งต้ น เท่ า ที่ ก ล่ า วมา
ทั้ ง หมดนี้ ย่ อ มเป็ น ปั จ จั ย ให้ เ กิ ด ความสุ ข ได้ พ อ
สมควร เมื่อซักซ้อมปฏิบัติอยู่เสมอ ๆ ไม่ทอดทิ้ง
จนได้ดวงปฐมมรรคแล้ว ก็ให้หมั่นประคองรักษา
ดวงปฐมมรรคนั้ น ไว้ ต ลอดชี วิ ต ดำ�รงตนอยู่ ใ น
ศีลธรรมอันดี ย่อมเป็นหลักประกันได้ว่า ได้ที่พึ่ง
ของชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ที่จะส่งผลให้เป็นผู้มีความ
สุขความเจริญ ทั้งในภพชาตินี้และภพชาติหน้า
หากสามารถแนะนำ�ต่อ ๆ กันไป ขยายไป
ยังเหล่ามนุษยชาติ อย่างไม่จำ�กัดเชื้อชาติ ศาสนา
และเผ่ า พั น ธุ์ สั น ติ สุ ข อั น ไพบู ล ย์ ที่ ทุ ก คนใฝ่ ฝั น
ก็ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 119
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วารสาร

๑๑ ปี มหาธรรมทาน
คนนับล้านอ่าน !!
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ที่ปรึกษา
พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโ)
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
พระมหาดร.สมชาย านวุฑฺโฒ
พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺาทีโป
พระครูธรรมธรอารักษ์ าณารกฺโข
พระครูใบฎีกาอ�ำนวยศักดิ์ มุนิสกฺโก
บรรณาธิการบริหาร
พระสมบัติ รกฺขิตจิตฺโต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สุธิดา จินดากิจนุกูล, ระพีพรรณ ใจภักดี,
กนกพร เทศนา

ท�ำไม..ต้องเข้าถึงธรรมก่อนตาย?

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,
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, อดิเศรษฐ์ นัฐกรานต์นุวัฒน์,
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

หากเราเข้าถึงธรรมก่อนตาย เข้าถึงดวงธรรมหรือ
องค์พระ เมือ่ ถึงวันหมดอายุขยั เราจะไม่หวาดหวัน่ ต่อมรณภัย
อย่างบางคนท�ำบาปไว้มาก นอกจากจะทรมานจากการเจ็บป่วย
ในวาระสุดท้ายของชีวิตแล้ว ยังเห็นภาพกรรมนิมิตไม่ดีที่เคย
ท�ำไว้ในอดีตมากมาย จึงหวาดหวั่นต่อมรณภัย เนื่องจาก
ไม่รู้ว่าหลังตายแล้วจะไปไหน จะมีความทุกข์ทรมานหลังจาก
ตายแล้วอย่างไร อีกทั้งหลังตายแล้วก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตาย
ยังมาวนเวียนหาญาติพี่น้องหรือถูกดึงดูดไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดี
ทันที เนื่องจากไม่มีบุญจากการเข้าถึงธรรมหรือบุญใหญ่ที่เคย
ท�ำช่วยไว้
แต่คนทีเ่ ข้าถึงธรรมก่อนตาย เมือ่ กายละเอียดหลุดออก
จากกายหยาบแล้ว เขาจะรูต้ วั ได้ทนั ทีวา่ ตัวเองตาย อีกทัง้ กาย
มนุษย์ละเอียดยังเปลี่ยนเป็นกายทิพย์ได้เร็ว
มากไปกว่านั้น ถ้าเข้าถึงธรรมในระดับที่ละเอียดมาก
ก็จะสามารถรู้วันตายของตัวเองได้อีกด้วย ซึ่งการรู้วันตาย
มีข้อดี คือ สามารถตายก่อนตายได้ โดยใช้วิชชาที่ได้จากการ
ฝึกสมาธิชั้นสูงถอดกายละเอียดออกจากกายหยาบออกไป
ได้ก่อน ท�ำให้ไม่ทรมานจากการเจ็บป่วยในขณะที่มรณภัย
ใกล้มาถึง
ที่ส�ำคัญ การเข้าถึงธรรมขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ยังท�ำให้
เรามีโอกาสไปศึกษาวิชชาธรรมกายและเกิดความสุขที่แท้จริง
ในปัจจุบัน อีกทั้งยังท�ำให้เราเป็นผู้มีความบริสุทธิ์มาก ซึ่ง
การเป็นผู้มีความบริสุทธิ์มากมีประโยชน์ คือ เวลาจะท�ำบุญ
อะไรก็จะได้บุญมากกว่าปกติ เพราะว่า..ตัวผู้ท�ำมีความ
บริสุทธิ์มาก อีกทั้งทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นยังประณีตละเอียด
กว่าคนที่ไม่เข้าถึงธรรมอีกด้วย
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หยุด...คือ มรรค ผล
หยุด...เป็น ตัวสำ�เร็จ

สารบัญ

ฉบับที่ ๑๔๖
ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พระธรรมเทศนา
๗๘ ศีลข้อ ๒ : ตอนที่ ๔ วิธีด�ำเนินการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕
๘๔ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๒ จรรยาข้อที่ ๒๒-๒๓
ปุจฉา-วิสัชนา
๘๘ หลวงพ่อตอบปัญหา : เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมุ่ง
เน้นที่การสอนให้แสวงหาปัญญาด้วยการฝึกสมาธิ...?
๙๒ ข้อคิดรอบตัว : เคล็ดลับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
๑๐๐ ฝันในฝัน : พลังเด็กดี V-Star คือความโชคดี
ของชาวพุทธ
บทความ-ข่าวสาร
๐๒   กุศลกรรมบถ ๑๐ : น�้ำมหาประลัย
๐๘   เรื่องจากปก : อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ร่วมจิตนบบูชา สถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
๑๖   ทบทวนบุญ : วันมหากาลทาน วันแห่งการสั่งสม
มหาทานบารมี
e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv

๓๐   พลังพุทธศรัทธา : นึกแล้วปลื้มทุกยาม
สามบุญใหญ่เมืองทวาย
๔๔ สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป : จากเด็กดี
V-Star สู่สามเณร ๑ ล้านรูป
๕๒ บทความน่าอ่าน : แลใบลาน ก่อนกาลล่วงเลย
๕๘ สร้างโลกแก้ว : ต�ำรับยารักษาใจ
๖๔ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : จะเกิดอะไรก็ช่าง
ท่อง “สัมมา อะระหัง” อย่างเดียว
๗๐ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : ตักบาตร
ธ�ำรงพุทธศาสน์คู่โลกา
๗๔ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : ตั้งแต่ก้าวแรก...
๗๖ ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : คนดีจริงกับคนดีแต่พูด
๙๖ DOU ความรู้สากล : รู้จักมนุษย์ในจักรวาลวิทยา
๑๑๔ ข่าวบุญในประเทศ
๑๑๖ ข่าวบุญต่างประเทศ  
๑๓๒ บทบรรณาธิการ : ท�ำไม..ต้องเข้าถึงธรรมก่อนตาย?
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