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ร่วมอนุโมทนาบุญโดย

“ชีวิตนี้เกิดมาสร้างบารมี บุญที่ได้เพิ่มขึ้นก็รักษาให้ดี
มีแต่บุญเท่านั้นที่จะช่วยเราได้”
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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อานิสงส์แห่งบุญ
เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณิโต ป.ธ.๙ / พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี ป.ธ.๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

อานิสงส์บุญถวายสังฆทาน
“พี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า การถวายสังฆทานมีผลมาก
หากพี่กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง จะหมั่นถวายทานมุ่งตรงต่อหมู่สงฆ์
และจะไม่ประมาทในการด�ำเนินชีวิตเลย”
สังฆทาน มิได้หมายถึง การถวาย
ถังเหลืองที่บรรจุสิ่งของจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์
ตามมโนภาพในใจคนทั่วไป แต่ สังฆทาน คือ
ทานทีม่ งุ่ เจาะจงไปในหมูส่ งฆ์โดยไม่เลือกถวาย
จ�ำเพาะรูปใดรูปหนึ่ง ถวายให้เป็นสิทธิ์กลาง
แด่คณะสงฆ์ เพื่อคณะสงฆ์จะจัดสรรแบ่งปัน
ต่อไป การถวายสังฆทานแม้ถวายพระภิกษุ
เพียงรูปเดียว แต่ถ้าท่านมารับถวายในนาม
ตัวแทนสงฆ์ก็จัดว่าเป็นสังฆทานเช่นกัน
สังฆทาน...เป็นทานที่ขยายใจให้กว้าง
ไปในความเป็ น หมู ่ ค ณะ คื อ เพื่ อ ให้ เ ป็ น
ประโยชน์แด่สงฆ์โ ดยส่วนรวม ไม่เหมือน
ปาฏิ บุ ค ลิ ก ทาน ซึ่ ง เป็ น ทานที่ เ ลื อ กถวาย
เจาะจงแด่พระทีค่ นุ้ เคยหรือทีต่ นศรัทธาเท่านัน้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญ
สังฆทานว่ามีผลมากกว่าปาฏิบุคลิกทานดังนี้
“เราไม่กล่าวว่า ปาฏิบุคลิกทานมีผลมากกว่า
สังฆทานด้วยปริยายอะไร ๆ เลย สังฆทานเป็น
ประมุ ข ของผู ้ ห วั ง บุ ญ พระสงฆ์ นั่ น แลเป็ น
๐2 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

ประมุขของผูบ้ ชู า และเป็นเนือ้ นาบุญของชาวโลก
ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า”
ต่อไปนีเ้ ป็นการเปรียบเทียบผลานิสงส์
ของสังฆทานกับปาฏิบุคลิกทาน
สมัยหนึ่ง มีธิดาสองพี่น้องชื่อภัททา
และสุ ภั ท ทาแห่ ง บ้ า นนาลกคาม บิ ด าของ
พวกเธอเป็นอุปัฏฐากพระเรวตเถระ ต่อมา
นางภัททาผูเ้ ป็นพีส่ าวได้แต่งงานไป แต่พอรูว้ า่
ตัวเองเป็นหมัน จึงขอให้สามีพาน้องสาวของตน
คือนางสุภัททามาเป็นภรรยาร่วมด้วยอีกคน
เมือ่ มาอยูด่ ว้ ยกันแล้ว พีส่ าวยังได้สอนน้องด้วย
ความปรารถนาดีวา่ “เธอต้องยินดีในการให้ทาน
ไม่ประมาทในการประพฤติธรรม แล้วประโยชน์
ในปั จ จุ บั น และในภพหน้ า จะได้ บั ง เกิ ด ขึ้ น
แก่เธอ” นางสุภัททาผู้เป็นน้องสาวก็ท�ำตาม
โอวาทของพีส่ าว โดยตัง้ ใจสัง่ สมบุญกุศลอย่าง
ไม่ขาดตกบกพร่องเลย
วั น หนึ่ ง นางสุ ภั ท ทาได้ ไ ปนิ ม นต์
พระเรวตเถระมาฉันภัตตาหารทีบ่ า้ น พระเถระ

www.kalyanamitra.org
2

www.kalyanamitra.org
3

ต้องการให้นางได้บุญมากขึ้นกว่านี้ จึงแนะน�ำ
ให้นางมีโอกาสถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ โดย
ท่านเมตตาพาพระภิกษุอีก ๗ รูป เพื่อให้เป็น
องค์สงฆ์มาฉันทีบ่ า้ นด้วย นางได้ถวายภัตตาหาร
แด่พระทุกรูปด้วยจิตเลื่อมใสยิ่งนัก
อุปนิสัยในการถวายทานของทั้งสอง
พี่น้องนั้นแตกต่างกัน คือ พี่สาวมักเลือกถวาย
เฉพาะพระทีต่ นศรัทธาหรือคุน้ เคย แต่นอ้ งสาว
ไม่เลือกถวายเฉพาะเจาะจงรูปใด ครัน้ ละโลกไป
น้องสาวไปเกิดเป็นเทพธิดาในชั้นนิมมานรดี
ส่วนพีส่ าวได้ไปบังเกิดในชัน้ ดาวดึงส์ เป็นบริจาริกา
ของท้าวสักกเทวราช
เทพธิดาสุภทั ทาตรวจตราสมบัตขิ องตน
ในชั้นนิมมานรดีก็พบว่า “สมบัติเหล่านี้ เรา
ได้มาด้วยการอยูใ่ นโอวาทของพีส่ าว แล้วท�ำทาน
ด้วยจิตที่มุ่งไปในหมู่สงฆ์” จากนั้นก็ตรวจดู
สมบัติของพี่สาวตน ก็เห็นว่าพี่สาวได้ไปเกิด
เป็นเทพธิดาในชั้นดาวดึงส์ซึ่งต�่ำกว่าตน นาง
๐4 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

จึงคิดที่จะอนุเคราะห์พี่สาวโดยลงไปหาที่วิมาน
ของภัททาเทพธิดา พร้อมกับกล่าวเรียกชื่อ
ของอดีตพี่สาวแสนดี ฝ่ายภัททาเทพธิดาเห็น
เทพธิดาผูแ้ ปลกหน้า จึงถามขึน้ ว่า “ท่านมีรศั มี
รุง่ เรืองเกินทวยเทพชัน้ ดาวดึงส์ ข้าพเจ้าไม่เคย
เห็นท่านมาก่อน ท่านมาจากเทวโลกชั้นไหน
จึงได้เรียกชื่อเดิมของข้าพเจ้าว่าภัททา”
สุภทั ทาเทพธิดาตอบว่า “ฉันชือ่ สุภทั ทา
ในภพครั้งยังเป็นมนุษย์ ฉันเป็นน้องสาวของพี่
ทัง้ ได้เป็นภรรยาร่วมสามีของพีด่ ว้ ย ครัน้ ละจาก
ภพมนุษย์แล้ว ก็ได้ไปเกิดในชั้นนิมมานรดี”
ภัททาเทพธิดาถามถึงบุพกรรมของน้องสาวว่า
ท�ำบุญอะไรถึงได้ไปบังเกิดในชั้นนิมมานรดี
ทั้งยังเป็นผู้สว่างไสวรุ่งเรืองมากเช่นนี้ สุภัททา
เทพธิดาก็เฉลยว่า “เมื่อชาติก่อน ฉันมีใจ
เลื่อมใสได้ถวายบิณฑบาต ๘ ที่ แด่สงฆ์ผู้เป็น
ทักขิไณยบุคคล ๘ รูป เพราะบุญนั้นฉันจึง
มีวรรณะงามเช่นนี้ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่ว
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ทุกทิศ”

อีกครัง้ จะหมัน่ ถวายทานมุง่ ตรงต่อหมูส่ งฆ์ และ
จะไม่ประมาทในการด�ำเนินชีวิตเลย” จากนั้น
สุภัททาเทพธิดาก็ลาไปสวรรค์ชั้นนิมมานรดี
ของตน
ล�ำดับนัน้ ท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็น
สุภทั ทาเทพธิดาซึง่ มีรศั มีรงุ่ เรืองกว่าชาวสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ทั้งหมด และได้สดับการสนทนา
ของเทพธิดาทั้งสอง จึงตรัสสรรเสริญผลบุญ
อันมากมายของสังฆทานว่า “ดูก่อนภัททา
น้องสาวของเธอรุ่งเรืองกว่าเธอ ก็เพราะใน
ชาติก่อนนางได้ถวายสังฆทานซึ่งมีผลไม่มี
ที่เปรียบได้ ความจริงในเรื่องนี้ ฉันเคยทูลถาม
พระพุทธเจ้าครั้งประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ
ว่าถวายทานในบุคคลประเภทใดถึงจะมีผลมาก
ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสตอบฉันอย่างแจ่มแจ้งว่า
ชื่ อ ว่ า สงฆ์ เ ป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ต รง ตั้ ง มั่ น
อยูใ่ นปัญญาและศีล เมือ่ มนุษย์ทงั้ หลายผูม้ งุ่ บุญ
ถวายทานในท่านเหล่านี้ ทานทีถ่ วายแด่หมูส่ งฆ์

ภัททาเทพธิดาถามต่อไปว่า “พี่ได้
ถวายภัตตาหารแด่ภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติ
พรหมจรรย์มากครั้งกว่าเธอ แต่ท�ำไมยังเกิด
ในเหล่าเทวดาชั้นต�่ำกว่าเธอ ส่วนเธอได้ถวาย
น้อยครัง้ กว่าพี่ ท�ำไมจึงได้รบั ผลวิเศษเช่นนีล้ ะ่ ”
สุภทั ทาเทพธิดาจึงอธิบายบุพกรรมของตนเพิม่
ไปอีกว่า “พระเรวตเถระมุง่ จะให้เกิดประโยชน์
เพือ่ อนุเคราะห์แก่ฉนั จึงบอกให้ฉนั ถวายแด่สงฆ์
เถิด เพราะการถวายทานที่เป็นไปในหมู่สงฆ์
นั้น มีผลมากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจง
บุคคล ทานของฉันจึงเป็นสังฆทานซึ่งมีผล
หาประมาณมิได้ ส่วนพี่ถวายเฉพาะพระภิกษุ
เป็นรายบุคคล ดังนัน้ ทานของพีจ่ งึ มีผลไม่มาก
เท่าฉัน”
ภัททาเทพธิดาได้ฟังก็รู้สึกอัศจรรย์ใจ
จึงกล่าวว่า “พี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า การถวาย
สังฆทานมีผลมาก หากพีก่ ลับไปเกิดเป็นมนุษย์
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เมษายน ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ ๐5

ส่วนบุคคล หากมองในระยะยาว ถ้าปรารถนา
ให้พระศาสนามัน่ คงเป็นทีพ่ งึ่ ของมวลมนุษยชาติ
ในยุคต่อ ๆ ไปแล้ว ก็ต้องอาศัยการขับเคลื่อน
จากหมูค่ ณะสงฆ์ มิใช่จากบุคคลใดบุคคลหนึง่
เพราะการสื บ ทอดพระศาสนาเป็ น ภารกิ จ
ของศาสนทายาททุกรุน่ ทุกคน ดังนัน้ จึงเป็นเหตุ
เป็นผลว่า ท�ำไมการถวายด้วยใจที่มุ่งไปใน
หมู่สงฆ์จึงได้ผลบุญมากกว่าการเลือกถวาย
รายบุคคล การเลือกถวายเจาะจงรายบุคคล
แม้ว่าเป็นผู้มีคุณวิเศษมากเพียงใดก็ตาม ก็ยัง
ไม่เทียบอานิสงส์แห่งการถวายทานที่มุ่งตรง
ต่อหมู่คณะสงฆ์ได้เลย ดังนั้นเมื่อปรารภเหตุ
จะถวายทาน ไม่พงึ เลือกทีร่ กั ผลักทีช่ งั ในตัวพระ
พึงถวายเป็นสังฆทานอุทศิ สงฆ์เถิดประเสริฐนัก
ได้ทั้งบุญเน็ต ๆ ได้ทั้งประโยชน์ต่อพระศาสนา
และอนุชนรุ่นหลังที่จะตามมาอีกมากมาย

ย่อมมีผลมากกว่าถวายเป็นรายบุคคล แม้วา่ จะ
เป็นท่านผูป้ ฏิบตั อิ ริยมรรค ๔ หรือท่านผูต้ งั้ อยู่
ในอริยผล ๔ ก็ตามที
พระสงฆ์เป็นผู้มีคุณยิ่งใหญ่ไพบูลย์
ไม่มที เี่ ปรียบได้ เหมือนทะเลทีย่ ากจะคาดคะเน
ได้วา่ มีปริมาณน�ำ้ เท่านัน้ เท่านี้ ฉะนัน้ พระสงฆ์
แลเป็นผูป้ ระเสริฐสุด เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
ผู้มีความเพียร พระสงฆ์เป็นเยี่ยมในหมู่นรชน
เป็นผู้น�ำแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วมาชี้แจงแถลงไข
ใครก็ตามที่ได้ถวายทานมุ่งตรงต่อหมู่สงฆ์
ชื่อว่าเป็นทานที่ถวายดีแล้วและบูชาโดยชอบ
แล้ว เพราะทานนั้นจัดเป็นสังฆทานที่มีผล
มากมาย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ความ
ส�ำคัญกับความเป็นหมู่คณะส่วนรวมมากกว่า

๐6 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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V-Star สามเณร
เรื่อง : พุทธศิลป์

8 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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เปิดศักราชต้อนรับสามเณรเหล่ากอของสมณะ โครงการบรรพชาสามเณรฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนา
ทั่วไทย ด้วยนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก”
พบกับเรื่องราวการบังเกิดขึ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมค�ำสอนที่คงอยู่คู่โลกมา
ยาวนานกว่า ๒,๖๐๐ ปี ทีจ่ ดุ ประกายสร้างแรงบันดาลใจให้พทุ ธบุตรเยาวชนไทยได้เรียนรูว้ ถิ กี าร
สร้างบารมีบนเส้นทางของพระมหาบุรุษ ที่ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันต่อกรกับทัพพญามารด้วย
ศึกสงครามภายใน และชนะได้ดว้ ยการหยุดนิง่ สูท่ างสายกลางตรงต่อนิพพาน พร้อมค้นพบพระธรรม
ค�ำสอนที่เป็นดั่งแสงสว่างภายในน�ำใจคนทั้งโลก เป็นต้นแบบปณิธานให้ศาสนทายาทได้ก้าวตาม
สู่การพิสูจน์ความตั้งใจอันแน่วแน่ของลูกผู้ชายใจสู้ฟื้นฟูศีลธรรมครั้งยิ่งใหญ่ ให้พระพุทธศาสนา
กลับมารุง่ เรืองดัง่ พุทธกาลอีกครัง้

www.kalyanamitra.org
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ขอเรียนเชิญผูม้ บี ญุ ทุกท่านชมนิทรรศการและภาพยนตร์สามมิติ ชุด “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระบรมศาสดาเอกของโลก” ซึ่งจัดแสดงบนพื้นที่กว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร เพื่อเรียนรู้เรื่องราว
พุทธประวัติตั้งแต่ภพชาติแรกจวบจนพระชาติสุดท้ายที่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ และเผยแผ่
พระสัทธรรมสู่ชาวโลกทั้งมวล

นิทรรศการแบ่งออกเป็น ๘ ห้อง ดังนี้

ห้องที่ ๑ พระพุทธเจ้าคือใคร

ห้องที่ ๒ พระโพธิสตั ว์

ห้องที่ ๓ พระมหาบุรษุ

ห้องที่ ๔ ทางสายกลาง

ห้องที่ ๕ ตรัสรูธ้ รรม

ห้องที่ ๖ ความเป็นเลิศของพระพุทธเจ้า

ห้องที่ ๗ สืบสานพระพุทธศาสนา

ห้องที่ ๘ บันทึกความประทับใจ

๑๐ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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ส่วนภาพยนตร์สามมิติสุดตระการตานั้น จะพาทุกท่านตื่นใจไปกับการจ�ำลองเหตุการณ์
เมือ่ ครัง้ พระบรมโพธิสตั ว์ทรงเอาชนะกองทัพพญามารโดยล�ำพังพระองค์เอง ด้วยบารมีทที่ รงสัง่ สมมา
แสนยาวนาน ซึ่งผู้ชมจะได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่ในสถานการณ์จริงอย่างที่ไม่เคยสัมผัส
มาก่อน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรูท้ างพระพุทธศาสนากับเรือ่ งราวอันทรงคุณค่าของพระบรมศาสดาเอกของโลก ร่วมทบทวน ศึกษาพุทธประวัติ การสร้างบารมี และพระคุณของพระพุทธองค์
ที่มีต่อโลก ที่ไม่ใช่แค่ในต�ำรา แต่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่สวยสดงดงามสุดตระการตา ดูแล้วเต็มอิ่ม
เพลิดเพลิน ซาบซึ้งประทับใจอย่างแน่นอน

ก�ำหนดการ

รอบพระภิกษุ-สามเณร
• วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๒๒.๐๐ น.
• วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๓๐ น. และ ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.
รอบสาธุชน
• วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.
						 สถานที่
• นิทรรศการจัดแสดงทีส่ ภาธรรมกายสากล เสา J26-J32
• ภาพยนตร์ 3D ฉายทีม่ หารัตนวิหารคด Core 4 และ Core 28
• ภาพยนตร์ 2D ฉายทีห่ อ้ งแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
www.dmc.tv/expo
www.kalyanamitra.org
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“ชีวิตต้องมีค่าใช้จ่าย ถ้าเราไม่ดึงมาท�ำบุญก็ต้องจ่ายในทางอื่น
แต่จ่ายทางอื่นไม่ได้ติดไปในภพเบื้องหน้า
แต่ถ้ามาจ่ายทางบุญแล้ว จะเป็นสมบัติติดไปในภพเบื้องหน้า”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.kalyanamitra.org
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“คนเราจะตายเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้เวลา เพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าวัด
ก่อนที่เขาจะหามเข้า เดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็คืน ชีวิตก็หมดไปวัน ๆ
ต้องตักตวงเอาบุญติดตัวเราไปให้เยอะ ๆ”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย

www.kalyanamitra.org
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ทบทวนบุญมาฆบูชา
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

14 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

..มาฆบูชามหาปีติ
ฉลอง ๔๕ ปี
วัดพระธรรมกาย..
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ร�ำลึกถึงเมือ่ ครัง้ สมัยพุทธกาล ณ วัดเวฬุวนั มหาวิหารทีเ่ คยเป็นทีป่ ระชุมกันของสงฆ์ครบองค์ ๔
ที่เรียกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” อันมีพระอรหันตสาวกมาพร้อมเพรียงเป็นสมานฉันท์ ๑,๒๕๐ รูป
ซึง่ ในปัจจุบนั พระภิกษุสงฆ์สาวกผูม้ งุ่ ประพฤติปฏิบตั ดิ ำ� เนินรอยตาม ก็ได้มาพร้อมเพรียงกัน ณ ลานธรรม
มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ�ำนวนกว่า ๓,๐๐๐ รูป รวมทั้งศรัทธาสาธุชนนับแสนจากหลาย
ประเทศทัว่ โลก เพือ่ ประกอบพิธบี ำ� เพ็ญบุญกุศลและจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา อันเป็นประเพณี
ที่ประพฤติปฏิบัติสืบมานับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย จนถึงกาลปัจจุบันล่วงมาแล้ว ๔๕ ปี

www.kalyanamitra.org
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มาฆบูชามหามงคล

สาธุชนหลั่งไหลมาจากทั่วโลก
เมือ่ วันพุธที่ ๔ มีนาคม ทีผ่ า่ นมา มีการจัดพิธสี ำ� คัญ
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย
นับตัง้ แต่เช้าตรูเ่ ป็นพิธตี กั บาตรคณะสงฆ์กว่า ๓,๐๐๐ รูป
โดยมีสาธุชนทัง้ ทีเ่ ป็นนักบวชจากนิกายต่าง ๆ และสาธุชน
จากต่ างประเทศทั่ วโลกมาร่ว มงาน ซึ่ งเป็นภาพแห่ ง
ความปลืม้ ปีตทิ แี่ ต่ละท่านแม้จะมาจากต่างแดน ต่างนิกาย
ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา แต่ด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ทุ ก คนก็ ท� ำ บุ ญ ร่ ว มกั น ได้ ด ้ ว ยความแช่ ม ชื่ น เบิ ก บาน
และต่างประจักษ์แล้วว่า การท�ำบุญเป็นความดีสากลที่
สามารถสื่อให้ทุกคนพบกับความสงบร่มเย็นทั้งภายนอก
และภายในจิตใจ หลังจากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสงฆ์
และสาธุชนผูใ้ จบุญก็ไปพร้อมเพรียงกัน ณ สภาธรรมกายสากล เพื่อนั่งสมาธิเจริญภาวนา บูชาข้าวพระ ท�ำพิธี
กล่าวค�ำถวายอาคารบุญรักษา เพื่อเป็นที่พักฟื้นสุขภาพ
ของพระภิกษุอาพาธ และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

www.kalyanamitra.org
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นานาชาติสามัคคี
ร่วมยินดีอนุโมทนา

พิธกี รรมในภาคบ่ายมีการมอบรางวัลแด่ผชู้ นะเลิศ
ในโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า และ
โล่วชั รเกียรติยศแก่ผรู้ ว่ มโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม
เพือ่ สันติภาพโลก (World-PEC) โดยมีพระราชภาวนาจารย์
(หลวงพ่อทัตตชีโว) เป็นประธาน
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ถือ
เป็นกิจกรรมที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ด�ำริขนึ้ และด�ำเนินมาอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั เป็นครัง้ ที่
๓๓ เพื่อให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทัง้ สถาบันการศึกษาต�ำรวจและ
ทหาร รวม ๔ เหล่าทัพ ตลอดจนถึงระดับครูอาจารย์มโี อกาส
ศึกษาและวัดผลความรูค้ วามเข้าใจในธรรมะทีจ่ ะสามารถ
น�ำไปใช้ให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต นับตั้งแต่ปีแรก
มาจนถึงปัจจุบนั มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะ
ทางก้าวหน้า ๖,๐๔๒,๖๗๐ คน จาก ๑๘,๑๗๕ โรงเรียน
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ส� ำ หรั บ โครงการสอบตอบปั ญ หาศี ล ธรรมเพื่ อ
สันติภาพโลก หรือ World Peace Ethics Contest
(World-PEC) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ปีนี้
นับเป็นครั้งที่ ๙ มีผู้สนใจสมัครเข้าสอบทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศทั่วโลก ๓๓,๕๗๕ คน
รางวัลต่าง ๆ นอกจากมีโล่พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังมีโล่เกียรติยศที่ผู้น�ำ
จากต่างประเทศมอบให้เพือ่ เป็นการประกาศเกียรติคณุ แก่
ผู้ชนะเลิศในการสอบรายการต่าง ๆ
จากพิ ธี อั น ยิ่ ง ใหญ่ ใ นท่ า มกลางมหาสมาคมที่
ประกอบด้วยผู้คนจากนานาชาติครั้งนี้ ท�ำให้เกิดภาพแห่ง
ความร่วมมือร่วมใจกันทีจ่ ะประสานสามัคคีกนั น�ำพระพุทธธรรมค�ำสอนไปประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนช่วยกันเผยแผ่
และธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามนี้ไปสู่ผู้คนนานาชาติ
หลังจากพิธีมอบโล่รางวัลอันทรงเกียรติทั้งหลาย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เมตตาน�ำสาธุชนทัง้ หลายเจริญสมาธิภาวนา พร้อมทัง้ มอบ
คติธรรมอ�ำนวยพรให้ทกุ คนประสบแต่ความสุขความเจริญ
และให้เข้าถึงธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของชีวิตตลอดไป
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วันมาฆบูชา

วันแห่งความสว่างไสวแห่งพุทธธรรม
งานบุญภาคค�ำ่ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เมตตาเป็น
ประธานในการประกอบพิธพี ทุ ธบูชามาฆประทีป จุดประทีป
อันสว่างไสวน้อมถวายบูชาและร�ำลึกถึงพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้า และในวาระส�ำคัญครั้งนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้น�ำพุทธบริษัททั้งในและต่างประเทศ
ที่รับชมการประกอบพิธีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC
นั่งสมาธิโดยให้ก�ำหนดนึกถึงความสว่างภายในดวงใจ
ก่อนที่จะจุดแสงแห่งมาฆประทีปให้สว่างไสวภายนอก
และตอกย�้ำศรัทธาให้คงมั่น เพื่อร่วมมือกันแผ่ขยาย
ธรรมปฏิบัติและยังสันติสุขอันไพบูลย์แห่งพระพุทธธรรม
ค�ำสอนไปสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติ อันเป็นมโนปณิธาน
ของหมูค่ ณะตัง้ แต่เริม่ สร้างวัดพระธรรมกายมาจนถึงปัจจุบนั
นับเวลาได้ ๔๕ ปี และภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ก็จักด�ำเนิน
ก้าวหน้าต่อไปสูอ่ นาคต ตราบกระทัง่ ถึงทีส่ ดุ แห่งธรรม
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จุดใจให้ใสสว่างก่อนจุดมาฆประทีป

ถวายเป็นพุทธบูชา

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วันนี้เป็นวันมาฆบูชา วันที่มีความส�ำคัญต่อตัวเราซึ่งเป็นชาวพุทธและชาวโลก
ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าไม่มีวันนี้ก็ยากที่การสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะแผ่ขยายกว้างไกลไปได้ทั่วโลก ซึ่งเมื่อราว ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อนโน้น มีการชุมนุมกัน
ของพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งท่านมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมายกัน
ทางวาจา แต่ทว่ารู้กันด้วยญาณทัสนะของพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้ว อีกทั้งทุกรูปยัง
ทรงอภิญญา มีตาทิพย์ หูทิพย์ เป็นต้น และล้วนเป็นผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทาน
การบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ด้วยพระองค์เอง
ในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมแม่บท
ที่ส�ำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นกับ
มวลมนุษยชาติ โดยไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ เพื่อชาวโลกทั้งหลายจะได้
28 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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มีความรูท้ จี่ ะด�ำเนินชีวติ ได้ถกู ต้อง ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของชีวติ ทีส่ มบูรณ์สมกับทีไ่ ด้
เกิดมาเป็นมนุษย์ตามแบบอย่างของท่านผูร้ ู้ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ทั้งหลาย หลักโอวาทปาฏิโมกข์นั้นประกอบไปด้วยอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
ในการเผยแผ่พระธรรมค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เริม่ ด้วยอุดมการณ์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีตกิ ขา
แปลว่า ความอดทนเป็นตบะธรรมอย่างยิง่ หมายถึงว่า ผูท้ จี่ ะไปท�ำหน้าทีใ่ ห้แสงสว่าง
ต่อชาวโลกจะต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่ความอดทนต่อความตรากตร�ำ
อดทนต่อทุกขเวทนา อดทนต่อการกระทบกระทั่ง และอดทนต่อกิเลส ความโลภ
โกรธ หลง ถ้าหากอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเหล่านี้ได้ ก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลาย
ไปสู่เป้าหมาย คือ อายตนนิพพานได้ เหตุที่ทรงสอนให้อดทนอย่างมีเป้าหมายเพื่อไป
นิพพานนั้น เพราะทรงเห็นแจ้งว่า นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา ท่านผู้รู้ทั้งหลาย
คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสว่า พระนิพพานเป็นเยีย่ ม พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทุกพระองค์ทรงเห็นพ้องต้องกันว่า สิ่งที่เยี่ยมที่สุดคือพระนิพพาน พระนิพพาน
เป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ทุกคนต้องท�ำพระนิพพานให้แจ้ง
และระหว่างที่สร้างบารมีอยู่ก็อย่าไปก่อเวรหรือเบียดเบียนใคร ดังพระพุทธด�ำรัสที่ว่า
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต คือ บรรพชิตผู้ฆ่า
สัตว์อื่น เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะผู้สงบเลย เอตัง พุทธานะ สาสะนัง
นี้เป็นค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
เมื่อทรงให้อุดมการณ์แล้ว ก็ทรงให้หลักการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของชีวติ ว่า สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง คือ การไม่ทำ� บาปทัง้ ปวง กุสะลัสสูปะสัมปะทา
การบ�ำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การท�ำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง นี้เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พูดง่าย ๆ ก็คือ
ทรงสอนให้ละชัว่ ท�ำความดี และท�ำใจให้บริสทุ ธิผ์ อ่ งใส เพือ่ ทีจ่ ะได้เข้าถึงพระรัตนตรัย
ทีม่ อี ยูแ่ ล้วภายในตัวของทุก ๆ คน เพราะขึน้ ชือ่ ว่าเป็นมนุษย์แล้ว ล้วนมีพระธรรมกาย
อยูใ่ นตัวทัง้ สิน้ พระพุทธองค์ทรงมุง่ เน้นให้ทกุ คนแสวงหาตัวตนทีแ่ ท้จริงภายใน เพราะ
สิ่งนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริง และเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด
ต่อจากนั้นก็ทรงให้วิธีการในการเผยแผ่ แนะน�ำ ถ่ายทอด เพื่อที่จะได้น�ำไป
ประพฤติปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ยังเป็นต้นบุญต้นแบบทีด่ แี ก่ชาวโลก โดยทรงให้
วิธกี ารตามหลักวิชาดังต่อไปนี้ คือ อะนูปะวาโท ไม่ให้เข้าไปว่าร้ายใคร อะนูปะฆาโต
ไม่ให้ไปท�ำร้ายใครและไปขู่บังคับให้ใครเขามาเชื่อเรา แต่ต้องให้เขาเกิดความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องตามเหตุ ตามผล แล้วเกิดความศรัทธาเชือ่ มัน่ ด้วยตัวเอง ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร
ให้ส�ำรวมในศีลและมารยาท จะได้ไม่ไปกระทบกระทั่งกับใคร และยังก่อให้เกิด
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ความน่าเคารพเลื่อมใสอีกด้วย มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง ให้รู้จักประมาณในการ
บริโภคแต่พอดี ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง ให้อยู่ในเสนาสนะ ที่นอน ที่นั่งอันสงบสงัด
ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม และประการสุดท้าย อะธิจิตเต จะ อาโยโค
การประกอบความเพียรในอธิจิต คือ หมั่นเจริญสมาธิภาวนา ท�ำใจให้หยุด ให้นิ่ง
ให้ใจละเอียด ใสบริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เอตัง พุทธานะ สาสะนัง นี้เป็นค�ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
บทโอวาทปาฏิโมกข์นี้มีความส�ำคัญมาก ไม่ว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา
บังเกิดขึ้นกี่พระองค์แล้วก็ตาม ก็จะทรงสั่งสอนอย่างนี้เหมือนกันหมด ตรงกันหมด
เหมือนเป็นเนติแบบแผนเดียวกัน พุทธโอวาททีก่ ล่าวมาข้างต้นโดยสรุปนี้ เป็นสิง่ ทีต่ วั เรา
และชาวโลกจะต้องน�ำไปประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพ เอื้อเฟื้อในพระธรรม เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งต่อตัวเราเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ประเทศชาติ และ
โลกใบนี้ โดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธจะต้องยึดหลักโอวาทปาฏิโมกข์นี้อย่างเคร่งครัด
และปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสม จึงจะได้ชอื่ ว่าเป็นชาวพุทธทีส่ มบูรณ์ ถ้าหากชาวโลกทุก ๆ คน
ได้ศึกษาความรู้สากลนี้ และได้ปฏิบัติตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ โลกก็จะเกิดสันติสุข
ที่แท้จริง มวลมนุษยชาติจะปรองดองกัน เหมือนเป็นประดุจครอบครัวเดียวกัน จะมี
ความรักและปรารถนาดีตอ่ กันอย่างแท้จริง จะรูจ้ กั การให้อภัย เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ แบ่งปัน
ความรักสากลที่มาพร้อมกับสันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลก
ดังนัน้ วันนีจ้ งึ เป็นวันส�ำคัญของโลก ถ้าหากไม่มวี นั มาฆบูชา ชาวโลกก็จะไม่รจู้ กั
วิธีการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ในการที่จะน�ำพาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงได้เลย
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องมาทบทวนโอวาทปาฏิโมกข์และระลึกนึกถึงค�ำสั่งสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพเลื่อมใส และร่วมใจกันปฏิบัติบูชาแด่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย เมือ่ ใจเราบริสทุ ธิผ์ อ่ งใส เราก็จะได้รว่ มกัน
จุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชารวมทั้งพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ซึ่งการบูชาด้วย
ประทีปแสงสว่างนี้ จะท�ำให้เราได้รับอานิสงส์เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งมังสจักษุ ทิพยจักษุ
ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ และธัมมจักษุ เราจะมีดวงตาแจ่มใส สวยงาม ไม่เป็นโรค
เกีย่ วกับดวงตา จะมีรศั มีกายทีส่ ว่างไสว อีกทัง้ มีดวงปัญญาทีส่ ว่างไสว สามารถรูท้ วั่ ถึง
ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ หลายอีกด้วย เพราะฉะนัน้ ก่อนทีเ่ ราจะได้จดุ ประทีป
ถวายเป็นพุทธบูชา ขอให้ลกู ๆ ทุกคนจุดใจของเราให้สว่างไสวด้วยการหยุดใจของเรา
ให้นิ่ง ๆ นุ่ม ๆ เบา ๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ดังกล่าว จนกว่าใจของเราจะสว่าง
เราจึงจะพร้อมใจกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชากัน
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มนาปทายี ลภเต มนาปํ		
อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
วรสฺส ทาตา วรลาภี จ โหติ
เสฏฺนฺทโท เสฏฺมุเปติ านํ
อคฺคทายี วรทายี เสฏฺทายี จ โย นโร
ทีฆายุ ยสวา โหติ ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ

ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศ
ผู้ให้สิ่งที่ดี ย่อมได้สิ่งที่ดี
ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมเข้าถึงฐานะที่ประเสริฐ
นรชนใดให้สิ่งที่เลิศ ให้สิ่งที่ดี และให้สิ่งที่ประเสริฐ
นรชนนั้นจะบังเกิด ณ ที่ใด ๆ ย่อมมีอายุยืนและมียศ
(องฺ.ปญฺจก. ๒๒ / ๕๖)

ยาน�
้ำแก้ไอมะแว้ง ตราไอยรา
จากสูตรต�ำรับโบราณสู่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับทั่วโลก

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

“อย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดี แม้เป็นเรื่องของคนอื่น ถ้าขืนไปคิด
มีแต่จะเข้าตัว เสียอะไรเสียได้ เสียไป แต่อย่าให้ใจเสีย”
บุคคลทีคุ่คณวรบู
ชา คือบุคคลที
วรค่นาทร์แก่กขนนกยู
ารระลึกงนึกถึง
ยายอาจารย์
มหารั่มีคตุณนอุความดี
บาสิกคาจั
และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิ
ได้แก่ ผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา
ผู้ให้ก�ำบเนิัตดิตวัามดพระธรรมกาย

สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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“ต้องสั่งสมบุญบารมีกันให้เต็มที่ ใครจะว่าเราเชยก็ช่าง
ใครจะว่าเรางมงายก็ช่างเขาอีก เอาไว้เมื่อไรบุญส่งผลนั่นแหละ
จึงจะรู้ว่าใครกันแน่ที่เชย หรือใครกันแน่ที่ช้าไปแล้ว เราทำ�เราก็ได้”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร

www.kalyanamitra.org
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เรื่องจากปก
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ Line ID : 0815660072
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ในสภาวะที่ มี เ หตุ ก ารณ์ อั น เลวร้ า ย    
เกิดขึน้ กับพุทธศาสนามากมาย บางคนอาจคิด
ว่า “เราก็เป็นเพียงคนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง คง
ช่วยอะไรไม่ได้!” หรือบางคนก็อาจก�ำลังคิดว่า
“แม้เราจะเป็นแค่คนธรรมดา ๆ ก็นา่ จะช่วยอะไร
ได้บ้าง แต่จะต้องท�ำอย่างไร?”
ขณะทีห่ ลายคนก�ำลังครุน่ คิดท่ามกลาง
โลกที่หมุนด้วยความสับสนอยู่นี้ พระภิกษุ
จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ก็ก�ำลังได้รับความ
เดือดร้อน ได้รบั ผลกระทบจากความไม่ยตุ ธิ รรม
และความเข้าใจผิดหลายอย่าง จากกระแสข่าว
ทีท่ ำ� ให้ชาวพุทธเสือ่ มศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหลายประการ!
ด้วยเหตุนี้ จึงมีคนตักบาตรหรือไป
ท�ำบุญที่วัดต่าง ๆ น้อยลง ซ�้ำร้ายยังถอยห่าง
จากการเข้าวัด ไม่เคารพพระ ทั้ง ๆ ที่หากไป

ศึกษาดูข้อมูลจากส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติทรี่ วบรวมปัญหาของพระสงฆ์ไว้ จะพบ
ว่า พระสงฆ์ที่มีปัญหามีแค่ไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์
เท่านั้น
จากผลกระทบตรงนี้เอง ได้ท�ำให้วัด   
ในถิ่ น ทุ ร กั น ดารที่ ข าดปั จ จั ย สนั บ สนุ น งาน    
พระศาสนาอยู ่ แ ล้ ว ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น

www.kalyanamitra.org
35

เมษายน ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 35

เพิ่มขึ้นไปอีก และที่น่าสลดใจเป็นที่สุด คือ   
พระภิกษุ ๓๒๓ วัด จาก ๔ จังหวัดภาคใต้      
ทีก่ ำ� ลังได้รบั ความยากล�ำบากในเรือ่ งความเป็นอยู่
ขาดแคลนภัตตาหาร ขาดปัจจัยและยารักษาโรค
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ก็ได้รับผลกระทบ
ตรงจุดนี้ด้วยเช่นกัน
ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธจะนิ่งดูดาย
ปล่อยให้พวกท่านสู้อยู่เพียงล�ำพังได้อย่างไร?

อายุพระพุทธศาสนา
จะสั้นลงเรื่อยๆ
ถ้าวันนี้เราไม่ช่วยกัน
36 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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๓๐,๐๐๐ วัด จากทั่วประเทศ เดินทางมาเป็น
เนื้อนาบุญแก่ญาติโยม เพื่อสร้างมหากุศล
ครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ชีวิต
โอกาสที่จะสร้างมหากุศลใหญ่มาถึง
แล้ว ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ของเรามีคุณค่า
อย่างยิ่งกับการด�ำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา
เพราะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่พระภิกษุจ�ำนวนมาก
จะมารวมตัวกันเช่นนี้ ซึง่ ถือเป็นความมหัศจรรย์
ของโลกเลยทีเดียว เป็น ทัสนานุตริยะ คือ     
การเห็นอันประเสริฐ เพราะการที่เราจะเห็น  
พระภิ ก ษุ พ ร้ อ มกั น ที เ ดี ย ว ๓๐,๐๐๐ วั ด         
เกือบแสนรูป และมีโอกาสถวายสังฆทานกับ
ท่านทุกวัดนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง และเมื่อ    
ควรแล้วหรือที่จะให้แสงธรรมดับหายไปจาก เราได้ถวายแล้ว ภาพนี้จะไปปรากฏขึ้นใน           
ผืนแผ่นดินไทยในยุคของเรา!
ทุกขณะจิตที่เราระลึกถึง แม้กระทั่งบั้นปลาย
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น ให้         ชีวิตที่เรามีเวลาเพียงน้อยนิดในการนึกถึงบุญ
พระภิกษุทงั้ แผ่นดินรักษาอุดมการณ์ในการบวช เราก็ จ ะสามารถใช้ เ วลาเพี ย งแค่ ไ ม่ กี่ วิ น าที     
และมุง่ หยัดสูส้ บื ทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป นึกได้เลยว่า ครัง้ หนึง่ เคยถวายสังฆทานกับพระ
ใน “วันคุ้มครองโลก” ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๒๒ ถึง ๓๐,๐๐๐ วัด แล้วภาพนี้จะกลายเป็นเครื่อง
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ทางวัดพระธรรมกาย ปลื้มใจท�ำให้บุญใหญ่เกิดขึ้นกับเรา ตลอดจน
จึงได้นิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการจ�ำนวน บรรพบุรุษทั้งหลายที่เราอุทิศผลบุญไปให้
www.kalyanamitra.org
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ที่ส�ำคัญ สาธุชนที่มาร่วมงานในวันนี้  
ยังได้ร่วมพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสถาปนา
อาคารบุญรักษา ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้เป็นสถานที่
ฟืน้ ฟูสขุ ภาพของพระภิกษุสามเณรแบบองค์รวม
ซึ่งหากเรามีส่วนร่วมในการสร้างอาคารหลังนี  ้
ก็จะถือเป็นการสร้างเหตุแห่งความแข็งแรง  
ปราศจากโรคภั ย ให้ แ ก่ ต นเองไปตราบนาน     
เท่านาน
38 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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“ถ้าหยุดนิ่งได้ ใจก็ใสได้
ถ้าหยุดนิ่งได้ ใจก็ละเอียดได้
ถ้าหยุดนิ่งได้ ก็เข้าถึงของจริงในตัวได้”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ไม่พลาด...ทุกงานบุญ

MT RESIDENCES

คอนโดหน้าวัดพระธรรมกาย

พร้อมอยู่ ปี 58
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ชมห้องตัวอย่าง
พร้อมรับโปรฯ พิเศษ

ทบทวนบุญบวช
เรื่อง : แป้นแก้ว

“ภารกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
”
บรรพชาอุปสมบทหมู่
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อดีต...ผู้ปกครองจะส่งเสริมบุตรหลานให้บวชเรียนเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาและ
กุลบุตรจะออกบวชทดแทนพระคุณบิดามารดา ปัจจุบัน...วิถีปฏิบัติดั้งเดิมแม้ยังคงอยู่ แต่กลับถูก
ลดทอนความส�ำคัญลงเพราะถูกละเลยด้วยหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และกิจกรรมของ
เยาวชนตามสมัยนิยม ท�ำให้สงั คมยุคใหม่เสือ่ มถอยจากศีลธรรมด้วยชาวพุทธถอยห่างจากวิถปี ฏิบตั ิ
อันดีงาม ด้วยเหตุนี้พุทธบริษัทผู้เห็นความส�ำคัญจึงร่วมมือกันจัดบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
โดยวัดพระธรรมกายได้จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทหมู่เป็นประจ�ำทุกปี และขยายไปทั่วประเทศ
เพือ่ เปิดโอกาสให้กลุ บุตรทัง้ หลายได้เข้ารับการอุปสมบทหมูท่ กุ หมูบ่ า้ นทัว่ ไทยและเยาวชนได้เข้ารับ
การบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา
www.kalyanamitra.org
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บรรพชา
ยกฐานะอันประเสริฐ
นับเป็นครั้งที่ ๑๑ ในการจัดโครงการ
อุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
ซึ่งครั้งนี้จัดอบรมระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม - ๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในวันเสาร์ที่ ๑๔
มี น าคม ทางโครงการจั ด ให้ มี พิ ธี บ รรพชา
สามเณรขึน้ ทีว่ ดั พระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
พิธีกรรมส�ำคัญเริ่มขึ้นในภาคเช้า เมื่อนาค
ธรรมทายาทพร้อมด้วยผู้ปกครอง คณะญาติ
และเหล่ า กั ล ยาณมิ ต ร ร่ ว มประกอบพิ ธี
เวี ย นประทั ก ษิ ณ รอบมหาธรรมกายเจดี ย ์
จากนั้นนาคธรรมทายาทท�ำพิธีวันทาเจดีย์
ช่ ว งเวลาส� ำ คั ญ ในชี วิ ต ของลู ก ผู ้ ช าย
ผู้ตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนา และ
ช่ ว งเวลาที่ ส� ำ คั ญ ของการมี ส ่ ว นร่ ว มสร้ า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นวงการพระพุ ท ธศาสนา
เริ่ ม ขึ้ น อี ก ครั้ ง ที่ ส ภาธรรมกายสากล
วั ด พระธรรมกาย เมื่ อ นาคธรรมทายาท
ร่วมประกอบพิธีบรรพชาและพิธีคล้องอังสะ
ในพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ
พระมหาโพธิวงศาจารย์ ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต
เจ้ า อาวาสวั ด ราชโอรสาราม ราชวรวิ ห าร
พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการและพระมหาเถระ
ร่วมคล้องอังสะให้แก่นาคธรรมทายาท
ภายหลังพิธีคล้องอังสะ ธรรมทายาท
ทั้งหลายได้แสดงพลังแห่งความพร้อมเพรียง
ด้วยใจที่มุ่งมั่นในพิธีขอสรณคมน์และศีล และ
พิธขี อนิสสัย เป็นการยกฐานะอันประเสริฐจาก
ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
พระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์
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อบรมเพื่อน�ำค�ำเทศน์สอนของพระอุปัชฌาย์
และพระอาจารย์มาฝึกฝนอบรมตนให้เป็น
พระแท้ เป็นเนือ้ นาบุญทีโ่ ลกต้องการ ให้การบวช
ครัง้ นีเ้ ป็นไปเพือ่ การก�ำจัดกิเลสอันเป็นต้นเหตุ
ที่ท�ำให้เกิดนิสัยไม่ดีให้หมดสิ้นไป และจะได้
น�ำความรู้ที่ได้รับไปขยายในวงกว้างด้วยการ
ท� ำ หน้ า ที่ พ ระพี่ เ ลี้ ย งและสามเณรพี่ เ ลี้ ย ง
ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
การอุปสมบทหมูภ่ าคฤดูรอ้ นทุกหมูบ่ า้ น
ทั่วไทย ครั้งที่ ๑๑ จึงพิเศษกว่าทุก ๆ ครั้ง
เพราะเหล่าธรรมทายาทในโครงการจะได้เป็น
บุคคลส�ำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและได้รว่ มสืบสานภารกิจส�ำคัญในการ
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในคราวเดียวกัน

อุปสมบทครั้งพิเศษนี้
มีหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยง
ทุ ก อนุ วิ น าที ที่ ก ้ า วย่ า งเข้ า สู ่ โ ครงการ
อุปสมบทหมูก่ ระทัง่ ก้าวสูร่ ม่ กาสาวพัสตร์ เหล่า
ธรรมทายาทผู้เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นได้หมั่น
กลั่นจิตกลั่นใจท�ำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้น
มุ่งหวังให้การบวชครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อตนเองและพระพุทธศาสนา โดยสามเณร
ธรรมทายาทได้กลับไปยังภูมลิ ำ� เนาของตนและ
เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา สร้างช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในชีวิต
ให้ด�ำเนินต่อเนื่อง
ภายหลั ง ออกบวช พระธรรมทายาท
และสามเณรธรรมทายาททัง้ หลายจะเข้ารับการ
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โครงการบรรพชาสามเณร
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
โครงการนี้ ถื อ เป็ น ก้ า วส� ำ คั ญ ในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC เพราะเศรษฐกิจควรเติบโต
ไปพร้อมกับศีลธรรมด้วยการปลูกฝังเยาวชน
ให้เป็นเด็กเก่งและดี ที่ส�ำคัญยังเป็นการสร้าง
สิ่งแวดล้อมใหม่ให้เยาวชนปรับพฤติกรรมให้
เข้าสูว่ ถิ ปี ฏิบตั ทิ ดี่ งี าม ก้าวสูก่ ารเป็นลูกทีด่ ขี อง
พ่อแม่ เป็นศิษย์ทดี่ ขี องครูอาจารย์ เป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ และเป็นอนาคตของพระศาสนา
ทางโครงการจึงจัดให้มีการอบรมแบ่งเป็น
๒ ระดับ โดยแบ่งเป็นนักเรียนที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๑
(ป.๒ - ม.๑) เรียกว่า สามเณรเล็ก จัดให้มี
การอบรมระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคมถึงวันที่
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา
๓๐ วัน และจัดให้มีพิธีบรรพชาเป็นสามเณร
ณ วัดหรือศูนย์อบรมทั่วประเทศในวันเสาร์ที่
๒๘ มีนาคม ส่วนนักเรียนทีจ่ บการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖
(ม.๒ - ม.๖) เรียกว่า สามเณรโต จะเข้าอบรม
ระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน
และเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกัน
ทั่ ว ประเทศในวั น เสาร์ ที่ ๑๔ มี น าคม ณ
วัดพระธรรมกาย ซึ่งสามเณรโตจะท�ำหน้าที่
เป็นสามเณรพี่เลี้ยงให้แก่สามเณรเล็กร่วมกับ
พระธรรมทายาทในโครงการอุ ป สมบทหมู ่
๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
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บรรพชาอุปสมบทหมู่
ภารกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
การบรรพชาอุปสมบทหมู่เป็นอีกหนึ่ง
ภารกิจส�ำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้
กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งดั่งย้อนยุคพุทธกาลที่
ผ่านมา และเป็นการทอดบันไดให้เยาวชนไทย
ก้าวสู่เส้นทางแห่งศีลธรรม เพื่อยังประโยชน์
ให้เกิดขึน้ แก่สงั คมปัจจุบนั ทีส่ ำ� คัญยังเป็นการ
ยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงส่ง ซึ่งการก้าวสู่
ร่มกาสาวพัสตร์ของพระภิกษุและสามเณร
ธรรมทายาทครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจส�ำคัญ
ที่ พุ ท ธบริ ษั ท ทั้ ง หลายได้ ร วมพลั ง สามั ค คี
สร้างความส�ำเร็จให้บังเกิดขึ้น ตั้งแต่ออกไป
ท�ำหน้าทีช่ วนบวช จัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู่
กระทัง่ คอยต้อนรับอุปฏั ฐากเป็นอย่างดี เพือ่ ให
ผูบ้ วชใช้วนั เวลาในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริง
เป็นพระแท้สามเณรดีที่โลกต้องการ
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บวชเรียนครั้งพิเศษ เป็นพระแท้
และพระพี่เลี้ยง
โอวาทพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

บัดนี้ เธอทัง้ หลายได้เป็นสามเณรถูกต้องตามพระวินยั ตามหลักการบวชในพระพุทธศาสนา
การเป็นสามเณรถือว่าเป็นเบื้องต้นของการอุปสมบท ส�ำเร็จได้ด้วยการถึงไตรสรณคมน์
หมายความว่าได้รับไตรสรณคมน์ ตั้งแต่พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ จนถึงตะติยัมปิ สังฆัง
สะระณัง คัจฉามิ แค่นี้ก็เป็นสามเณรโดยสมบูรณ์ รับไตรสรณคมน์เป็นสามเณรแล้ว ก็รับ
สิกขาบท ๑๐ ส�ำหรับประพฤติปฏิบัติ ถ้าหากจะเป็นพระภิกษุต่อไป ก็ต้องไปขอรับ
การอุปสมบทในอุโบสถ ในช่วงนีเ้ ธอทัง้ หมดเป็นสามเณรถูกต้องตามพระวินยั เป็นการเริม่ ต้น
ที่จะได้บำ� เพ็ญคุณงามความดี สั่งสม อบรมบุญบารมีให้แก่ตัวเอง
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ตัง้ แต่เราได้นงุ่ ห่มผ้ากาสาวพัสตร์เป็นสามเณร ญาติโยมทัง้ หลายก็ปลืม้ อกปลืม้ ใจว่า
ลูกได้ใกล้ชดิ พระพุทธเจ้า ได้ใกล้ชดิ พระสงฆ์แล้ว ได้เป็นผูป้ ระเสริฐ สมควรเคารพกราบไหว้
ได้แล้ว โยมก็จะเคารพเรา ปลื้มปีติในการบวชของเรา ยิ่งต่อมาบวชพระด้วยก็ยิ่งปลื้มปีติ
มากขึ้น นี้คือประโยชน์หรืออานิสงส์ที่เกิดจากการบวชที่ญาติโยมเขาได้รับ ส่วนตัวเราเอง
ก็ให้ตงั้ ใจบวช สร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ อย่าได้ทอ้ แท้ ท้อถอย หนักเอาเบาสู้ ไม่เห็นแก่
สนุกสนาน เรือ่ งอะไรต่าง ๆ ทีผ่ า่ นมานัน้ ไม่ตอ้ งไปค�ำนึงถึง คนเราก่อนบวชเป็นอย่างหนึง่
ทุกคนไป พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ประสูติมาแล้วก็อยู่
ในรัว้ ในวัง ทรงมีครอบครัว ทรงมีพระโอรส จนกระทัง่ อายุ ๒๙ จึงออกบวช ออกบวชแล้ว
ก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์จนกระทั่งได้ฌาน ได้สมาบัติ จนครูบาอาจารย์บอกว่า
หมดความรู้แล้ว เพราะว่าการบวชในยุคนั้นได้สมาบัติ ๘ ก็คือฌาน ๘ ครบถ้วน ถือว่า
ได้สิ่งที่สูงสุดแล้ว เรียกกันว่าได้บรรลุถึงระดับปรมาตมัน ปรมาตมันก็คือ ปรมัตตาหรือ
อัตตาทีส่ งู สุด ถือว่าไม่มอี ะไรยิง่ ใหญ่ไปกว่านัน้ แล้ว แต่พระพุทธเจ้าของเราทรงเห็นว่าไม่ใช่
จุดสูงสุดที่ต้องการ จึงเสด็จออกบ�ำเพ็ญเพียร ทรงอดอาหารจนกระทั่งเกือบสิ้นพระชนม์
และทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางอีกเหมือนกัน จึงทรงเสวยพระกระยาหาร ดูแลรักษาร่างกาย
จนสมบู ร ณ์ เ หมื อ นเดิ ม แล้ ว ปฏิ บั ติ ท างสายกลาง บ� ำ เพ็ ญ เพี ย รทางจิ ต ท� ำ สมาธิ
จนกระทั่งได้บรรลุอาสวักขยญาณ ได้ญาณสูงสุดที่ก�ำจัดกิเลสได้ และได้อาโลกสัญญา
ได้ความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งแจ่มแจ้ง ที่เรียกกันในยุคต่อมาว่าบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ
จึงทรงรู้ว่าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว นั้นแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่า
ทรงบ�ำเพ็ญทางสายกลาง ได้บรรลุถึงปรมัตตาที่แท้จริง หรือปรมาตมันอย่างแท้จริง
บรรลุพระนิพพานแท้จริง
ตอนหลังพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะหมวดนี้กับพระปัญจวัคคีย์ เรียกกันว่า
อนัตตลักขณสูตร คือ พระสูตรที่ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา ว่าปรมาตมันของพวกพราหมณ์
ทีไ่ ด้บรรลุมานัน้ ยังเป็นอนัตตา แต่สงิ่ ทีพ่ ระองค์ทรงบรรลุนนั้ ตรงกันข้าม แม้พระองค์ไม่ได้
ตรัสว่าเป็นอัตตา แต่เป็นอันเข้าใจกันได้ว่า เมื่อไม่ทรงยอมรับว่าอย่างนั้นเป็นอัตตา แต่
เป็นอนัตตา ก็แสดงว่าของพระองค์เป็นอัตตา อันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งในพระพุทธศาสนา
เธอทัง้ หลายบวชมา ถ้าหากว่าได้ศกึ ษาเล่าเรียนว่าอะไรเป็นอะไร ก็จะมีศรัทธาลึกซึง้
เพราะฉะนั้นการบวชสมัยโบราณจึงเรียกว่า “บวชเรียน” มีค�ำว่าเรียนต่อท้าย ค�ำว่าบวช
เรียน คือบวชแล้ว เรียนแล้วหรือยัง เรียนอะไร เรียนค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เรียนสิ่งที่
พระพุทธเจ้าตรัสรูแ้ ละทรงแนะน�ำสัง่ สอน เรียนเรือ่ งทีไ่ ม่ใช่ควรรู้ แต่เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งรู้ อย่าง
เรื่องพระวินัยเราต้องรู้ ไม่ใช่ควรรู้ เพราะว่าเราต้องประพฤติปฏิบัติตามเคร่งครัด เรื่องที่
ควรรูก้ ค็ อื เรือ่ งค�ำสอนของพระพุทธเจ้า รูไ้ ด้มากเท่าไรยิง่ ดี แต่บางเรือ่ งทีร่ กู้ ไ็ ด้ ไม่รกู้ ไ็ ด้นนั้
ก็คือเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเหมือนกัน แต่ว่าธรรมะบางข้อ เราไม่รู้ ไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไร
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เพราะความเป็นพระเป็นเณรของเราก็ไม่ได้สนิ้ สุดลง แต่เรือ่ งทีเ่ ราต้องเรียนต้องศึกษาก็คอื
เรือ่ งพระวินยั เรือ่ งศีล สามเณรมีศลี ๑๐ ข้อ มีอะไรบ้าง ห้ามอะไรบ้าง ไม่ควรท�ำอะไรบ้าง
อย่างนีต้ อ้ งรู้ หรือศีล ๒๒๗ ข้อ ของพระมีอะไรบ้าง เรือ่ งนีต้ อ้ งท�ำความเข้าใจ ต้องรู้ ส่วนเรือ่ ง
ธรรมะที่ควรรู้ ครูบาอาจารย์ท่านก็จะแนะน�ำสั่งสอน หรือไปอ่านเอาจากหนังสือธรรมะได้
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามีมาก แม้ทมุ่ เทอย่างไรก็ไม่มที างรูห้ มด แค่อา่ นพระไตรปิฎก
๔๕ เล่ม บวชมาปีหนึ่งยังอ่านไม่หมดเลย ก็เก็บเฉพาะส่วนที่ส�ำคัญซึ่งท่านคัดลอกมาจาก
พระไตรปิฎกมาแนะน�ำสั่งสอนกัน อันนี้เรียกกันว่าเป็นภารกิจของพระ-เณร ต้องการบุญ
ต้องการกุศลเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นพระเป็นเณรที่ดี ที่ถูกต้อง บริสุทธิ์ผุดผ่อง เพื่อ
ให้ชาวบ้านญาติโยมเขาได้กราบ ได้ไหว้ ได้ท�ำบุญ ได้ใส่บาตร แล้วได้บุญได้กุศลเต็มที่
ตัวเราเองก็ภาคภูมใิ จว่าบวชมาแล้วได้ประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ สิง่ ต่าง ๆ ทีแ่ ล้วมาไม่ตอ้ งไป
ค�ำนึงถึง ถ้าเราท�ำชั่วท�ำผิดอะไรไว้ ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง บวชแล้วก็ให้อภัยกัน ถ้าเขา
ล้มหายตายจากก็กรวดน�้ำคว�่ำขันไปให้ ชีวิตของเราก็เป็นพระเป็นเณรที่ดี ไม่มีเวรไม่มีภัย
อะไรกับใคร ใครจะมาโทษ มาด่า มาว่าอะไร เขาเห็นเราเป็นพระเป็นเณรแล้ว เขาก็ให้อภัย
ต่อเรา เราก็ให้อภัยต่อเขา หรือเขาไม่รวู้ า่ เราบวชแล้วก็ไม่เป็นไร เราให้อภัยต่อเขา ไม่ถอื โทษ
โกรธเคืองต่อกัน เราก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงาม บริสุทธิ์
เมื่อเราอยู่ในเพศที่ดีที่งาม จิตใจงดงามบริสุทธิ์ ถ้ามีบุคคลที่มาคิดร้ายต่อเรา มาด่า
ว่าเรา มาพูดอะไรที่ไม่ดีต่อเรา เราก็ให้อภัยเขา ไม่ต้องตอบโต้อะไร คนที่มาด่ามาว่าเรา
ก็ได้รับผลของเขาเอง เป็นเวรเป็นกรรมส�ำหรับเขาเอง เขาจะประสบสิ่งที่เป็นเวรเป็นภัย
ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า หรือได้รับความวิบัติ ความทุกข์ร้อน ก็เป็นเรื่องของเขา
เราให้อภัยไปแล้ว ก็แล้วแต่กรรมของเขา เราไม่ถือโทษโกรธเคือง ไม่ก่อเวรอะไรกับเขา
พวกเวรภัยต่าง ๆ ก็ไม่มากระทบตัวเรา แต่ว่าจะกลับไปหาเขา เขาก็ได้รับผลของเขาเอง
ชีวิตของพระเป็นอย่างนั้น
ฉะนัน้ เมือ่ เราบวชมาแล้ว ประพฤติปฏิบตั ติ วั ให้บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์ดงั นีไ้ ด้ เราก็เป็นพระ
เป็นเณรที่ดี เป็นเนื้อนาบุญ ญาติโยมทั้งหลายมาท�ำบุญ เขาก็ได้บุญได้กุศล เมื่อเรา
ประพฤติดีปฏิบัติดี เราก็เป็นบุญเขตอันยอดเยี่ยมของชาวโลก ค�ำว่ายอดเยี่ยมในที่นี้ก็คือ
เมื่อเขาท�ำบุญท�ำกุศลกับเรา เสียสละอะไรแก่เรา ท�ำอะไรให้แก่เรา เขาก็ได้บุญได้กุศล
อันยอดเยีย่ มสูงสุด มีความสุข ความเจริญ ความรุง่ เรืองก้าวหน้า สมหวัง มีกนิ มีใช้ พ้นจาก
ความเดือดร้อนต่าง ๆ เรื่องนี้เป็นสัจธรรม เป็นจริง ค�ำว่าจริงในที่นี้ไม่ต้องพิสูจน์ ไม่ต้อง
อธิบาย เพราะว่าจริงก็คอื จริง เหมือนเรารับประทานอาหาร เมือ่ รับประทานเข้าไปแล้วก็อมิ่
แน่นอน นัน้ คือสัจธรรม รับประทานของดีมปี ระโยชน์ ร่างกายก็เจริญเติบโตจริง เช่นเดียวกัน
เมื่อเราบวชแล้ว ประพฤติดีปฏิบัติชอบนั่นก็คือจริง เมื่อจริงแล้วใครมาท�ำบุญกับเรา
ท�ำจริงไหม จริง เมื่อจริงกับจริงมาเจอกันก็เป็นดับเบิลจริง นี่เป็นทางบุญที่เราหาได้ ท�ำได้
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เป็นโชคดีของเธอทัง้ หลายทีไ่ ด้มาบวช หลายรูปเคยบวชมาแล้ว แต่มาบวชครัง้ นีพ้ เิ ศษ
มาบวชเพื่อเป็นพี่เลี้ยง เป็นพี่เลี้ยงของพระ-เณรที่จะบวชต่อไป ขอให้ตั้งใจประพฤติให้ดี
เป็นพีเ่ ลีย้ งให้ดเี ป็นพิเศษ การนุง่ การห่ม การพูดจา การขบฉัน หรืออะไรต่าง ๆ ต้องระแวดระวัง
ต้องเป็นแบบอย่างแก่พระ-เณรรุ่นหลัง เหมือนวัดพระธรรมกายเมื่อ ๓๐-๔๐ กว่าปี
ทีแ่ ล้ว บริเวณวัดทัง้ หมดมีแต่ทงุ่ ไม่มตี น้ ไม้สกั ต้นเดียว กุฏกิ ไ็ ม่มี อะไรก็ไม่มี ในยุคนัน้
บวชทีน่ ไี่ ม่ได้ โบสถ์ไม่มี ต้องไปบวชวัดราชโอรสฯ ธรรมทายาทบวชครัง้ แรกทีว่ ดั ราชโอรสฯ
๒ ปี ตอนนัน้ บวช ๒๐ กว่ารูป บวชแล้วก็อบรมอยูท่ วี่ ดั ราชโอรสฯ ต่อมามีมากขึน้ สถานที่
วัดราชโอรสฯ ไม่พอ ต้องไปวัดเบญจมบพิตรฯ แต่บวชแล้วต้องมาอยู่วัดพระธรรมกาย กุฏิ
ไม่มีก็ต้องอยู่เต็นท์ อบรมในเต็นท์ ท�ำบุญในเต็นท์ วันดีคืนดีฝนตกลมพัดเต็นท์พังหมด
เปียกปอนกัน เป็นอยูอ่ ย่างนีห้ ลายปี จนกระทัง่ สร้างกุฏสิ ร้างศาลาขึน้ มา เราเกิดมายุคนีส้ ะดวก
สบาย นี้เป็นบุญเป็นบารมีของเรา แต่ว่าก็เป็นบุญบารมีของญาติโยมวัดพระธรรมกาย
ของหลวงพ่อธัมมชโย ของหลวงพ่อทัตตชีโว ของพระ-เณรในยุคนั้นที่สร้างสรรค์กนั เข้าไว้
ท�ำแบบอย่างให้เห็น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีงาม เป็นเรื่องน่าอนุโมทนา เพราะฉะนั้นเราก็
สืบสานต่อ ก็ขอให้ทา่ นทัง้ หลายได้ชนื่ ใจ แล้วจะได้มกี ำ� ลังใจ ไม่ทอ้ แท้ ท้อถอย มุมานะสร้างบุญ
สร้างบารมีสบื สานคุณงามความดี เอาตัวเองเป็นทีต่ งั้ คือท�ำตัวเองให้ดี เป็นแบบอย่างให้ดี
ไม่ถือโทษโกรธใคร แล้วประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นพี่เลี้ยงให้ดี เขาได้แบบ
ได้อย่างไป เราก็ได้บุญได้กุศล ถ้ามีภารกิจ หมดเวลาแล้วก็สิกขาลาเพศไปท�ำมาหากิน
ช่วยเหลือเกื้อกูลพระพุทธศาสนาตามแบบคฤหัสถ์ แต่ถ้าไม่มีภาระอะไรก็บวชต่อ
เป็นพระต่อ เป็นเณรต่อ ศึกษาเล่าเรียนไป เป็นเณรเมือ่ ครบอายุกบ็ วชพระต่อ ถ้าอย่างนีแ้ ล้ว
เป็นประโยชน์แน่นอน พระศาสนาเราก็อยู่ได้
ขออนุโมทนาบุญต่อทุก ๆ ท่าน อนุโมทนาบุญต่อวัดพระธรรมกาย ต่อหลวงพ่อ
พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาส หลวงพ่อพระราชภาวนาจารย์ พร้อมทัง้ พระพีเ่ ลีย้ ง เหล่า
กัลยาณมิตรทั้งชายหญิงของวัดพระธรรมกายที่ช่วยเหลือเกื้อกูล ขออนุโมทนาญาติโยม
ทัง้ หลายทีเ่ ป็นกัลยาณมิตรชักชวนเธอทัง้ หลายเข้ามาบวชในพระศาสนาตามจังหวัดต่าง ๆ
ขออนุ โ มทนาบุ ญ ต่ อ ท่ า นทั้ ง หลายที่ มี น�้ ำ ใจ ที่ เ สี ย สละมาบวชเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของ
พระพุทธศาสนา ขอให้ทกุ ท่านเจริญงอกงามไพบูลย์ ร่มเย็นเป็นสุขในร่มเงาพระศาสนาของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ปรารถนาสิ่งใด ต้องการสิง่ ใดอันเป็นไป
ในทางทีช่ อบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สำ� เร็จสมความมุง่ มาดปรารถนาด้วยกันทุก ๆ รูป
ทุก ๆ ท่านเทอญ
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พ.ศ. ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๑๓๔ ครัง้ รวม ๑๖๒,๓๓๒ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๖๓ ครั้ง รวม ๒๐๗,๖๘๓ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๗๗ ครั้ง รวม ๓๙๘,๒๕๘ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๔๓ ครั้ง รวม ๑๑๘,๙๐๘ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๒๕ ครั้ง รวม ๗๖,๓๘๐ รูป
(ข้อมูลสรุปเมื่อ ๙ มี.ค. ๒๕๕๘ โดยกองส่งเสริม   
และเผยแพร่ ส�ำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย)
ความสามั ค คี กั น ของพุ ท ธบริ ษั ท ทั้ ง หลาย         
สร้างความเจริญรุง่ เรืองให้พระพุทธศาสนาได้มากมาย
ฉันใด ความแตกแยกของพุทธบริษทั ก็สร้างความเสียหาย
ให้พระพุทธศาสนาได้มากมายฉันนัน้

นายธวัชชัย รักขนาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประธานฝ่ายฆราวาส

60 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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ตักบาตรพระ

๑,๓๐๐
รูป
8
อ�ำเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๓๐๐ รูป เพื่อ   
ถวายเป็นพุทธบูชา และสร้างขวัญก�ำลังใจแด่พระภิกษุ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ บริเวณ
ถนนสีแ่ ยกไฟแดง อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีพระวิชยั ธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
เป็นประธานสงฆ์ นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
การตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย   
โดยด�ำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธาน
มูลนิธิธรรมกาย
www.kalyanamitra.org
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ตักบาตรพระ

๑๑,๑๑๑
รูป
8
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ

62 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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นายพินิจ หาญพาณิชย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มี พิ ธี ตั ก บาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รู ป ปี ที่ ๔                     
ณ ตลาดปากน�้ำ  บริเวณสามแยกหอนาฬิกา ถนนศรีสมุทรและถนนประโคนชัย อ�ำเภอเมือง    
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร            
เจ้าอาวาสวัดสามพระยา วรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ
๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ส่วนหนึ่งของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตร
จะน�ำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
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ตักบาตรพระ

๑,๒๓๔
รูป
8
อ�ำเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร
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นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ชมรมรวมใจไทยสกล   
ร่วมกับเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๒๓๔ รูป บริเวณ
ถนนข้างที่ว่าการอ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เพื่อส่งก�ำลังใจและน�ำข้าวสารอาหารแห้ง     
ส่งไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
มายาวนานกว่า ๑๐ ปี พิธีตักบาตรในครั้งนี้ พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร        
เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส

www.kalyanamitra.org
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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

พระมหากษัตริย์ไทย
กับพระไตรปิฎก

ตอน ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

“
”

ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา
จะป้องกันขอบขัณฑสีมา
รักษาประชาชนและมนตรี
ปฐมบรมราชโองการแสดงพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ราชอาณาจั ก รรั ต นโกสิ น ทร์ ส ถาปนาขึ้ น เมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ ๑ ทรง
ย้ายราชธานีจากฝั่งกรุงธนบุรีมาฝั่งตะวันออกของ
แม่นำ�้ เจ้าพระยา และพระราชทานนามราชธานีแห่งใหม่
๒๕๕๗
66
อยู่่ใในบุ
นบุญ
ญ กรกฎาคม
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ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ฯ” แผ่นดินไทยขณะนั้นเพิ่งผ่านความคุกรุ่นของ
สงครามเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า หรือแม้ในรัชสมัยพระองค์เองก็ยังปรากฏมี
ศึกสงครามอย่างต่อเนื่อง บ้านเมืองถูกข้าศึกท�ำลายย่อยยับ จิตใจของผู้คนในชาติบอบช�้ำ
จากการสูญเสีย พระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะปกป้องเอกราชของ
บ้านเมือง ควบคู่ไปกับการเร่งฟื้นฟูขวัญและก�ำลังใจของพสกนิกรในชาติ ด้วยการ
ท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาให้กลับมายิง่ ใหญ่ไพศาลเฉกเช่นอดีตราชธานีให้จงได้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
วัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง เจริญรอยตาม
พระราชประเพณีสร้างพระอารามหลวงในเขตพระบรมมหาราชวัง
ตามแบบกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา พร้ อ มทั้ ง สร้ า งหอพระไตรปิ ฎ ก
พระราชทานนามว่า หอพระมณเฑียรธรรม ไว้เป็นสถานที่เก็บ
คัมภีร์พระไตรปิฎกของหลวง
ในด้านศาสนสถาน

หอพระมณเฑียรธรรมเป็นหอสมุดพระพุทธศาสนาของหลวงหลังแรก
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ ส านต่ อ งานรวบรวมคั ด ลอกคั ม ภี ร ์ พ ระไตรปิ ฎ กที่
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงริเริ่มไว้แต่ครั้งกรุงธนบุรี แต่สิ้น
รัชกาลก่อนทีค่ มั ภีรพ์ ระไตรปิฎกฉบับหอหลวงจะเสร็จสมบูรณ์
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมาด�ำเนินการ
ต่อ พระองค์มีพระราชวินิจฉัยว่า ข้อความในพระไตรปิฎก
ฉบับหลวงยังมีความคลาดเคลือ่ นอยูม่ าก เนือ่ งจากคัดลอกจาก
ต้นฉบับจากหัวเมืองน้อยใหญ่ที่ไม่ครบถ้วน พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทจึงทรงอาราธนาสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)
และพระราชาคณะฐานานุกรมเปรียญจ�ำนวน ๑๐๐ รูป มาสอบถาม ครั้นทรงสดับว่า พระไตรปิฎก
ที่มีอยู่ผิดเพี้ยนจริง และฝ่ายคณะสงฆ์ก็ประสงค์จะท�ำนุบ�ำรุงให้สมบูรณ์ถูกต้อง แต่มีก�ำลังไม่พอ
จะกระท�ำให้ส�ำเร็จได้ จึงทรงอาราธนาให้คณะสงฆ์จัดท�ำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น นับเป็นการ
สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ ที่ ๒
ของราชอาณาจักรไทย โดยมีพระสงฆ์ ๒๑๘ รูป ราชบัณฑิตยาจารย์ ๓๒ ท่าน มีสมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธาน ท�ำการสังคายนา ณ วัดนิพพานาราม (วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร)
โดยน�ำคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับหอหลวงมาตรวจสอบ ใช้เวลา ๕ เดือน จึงเสร็จสมบูรณ์
ในด้านพระธรรม
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ในบันทึกพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ ๑ บันทึกไว้ว่า ตลอดระยะเวลา ๕ เดือน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระอนุชา
เสด็จไปพระอารามทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง เวลาเช้าทรงประเคนส�ำรับอาหาร
ส่วนเวลาเย็นทรงถวายน�ำ้ อัฐบาน (น�้ำผลไม้คั้น) และธูปเทียนทุกวัน แสดงให้
เห็นพระอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงาม ที่พระองค์ทรงทุ่มเทในฐานะ
ที่เป็นองค์ศาสนูปถัมภกเพื่อสนับสนุนให้การกระท�ำสังคายนาครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ให้จงได้
เพื่อยังค�ำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คืนกลับมาสู่แผ่นดินไทย ดังพระราชด�ำรัสว่า…

“

ครั้งนี้ ขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวง จงมีอุตสาหะในฝ่ายพระพุทธจักรให้พระไตรปิฎกบริบูรณ์
เกิดขึ้นจงได้ ฝ่ายข้างอาณาจักรที่จะเป็นศาสนูปถัมภกนั้น เป็นพนักงานโยม โยมจะสู้เสียสละชีวิต
บูชาพระรัตนตรัย สุดแต่จะให้ปริยัติสมบูรณ์เป็นมูลที่ตั้งพระพุทธศาสนาจงได้
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”

ครั้นเมื่อการสังคายนาเสร็จสมบูรณ์
เมือ่ กลางเดือน ๕ ปีระกา พ.ศ. ๒๓๓๒ ทรง
สละพระราชทรัพย์จ้างช่างจารจารึกลงใน
ใบลานด้วยอักษรขอม ปิดทองแท่งทับ
ทั้งใบปกหน้าหลังและกรอบทั้งสิ้น ห่อด้วย
ผ้ายก เชือกรัดถักด้วยไหมแพรเบญจพรรณ
มีฉลากงาแกะเขียนอักษรด้วยหมึก และ
ฉลากทอเป็นตัวอักษร บอกชื่อพระคัมภีร์
คัมภีร์ใบลานฉบับทองใหญ่ ไม้ประกับทองทึบ
ฉลากทอ
ทุกคัมภีร์ เรียกคัมภีรพ์ ระไตรปิฎกฉบับหลวง
นี้ว่า ฉบับทองทึบ และเรียกฉบับหอหลวงว่า ฉบับสังคายนา หรือที่นิยมเรียกว่า ฉบับครูเดิม
ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลอื่นก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระไตรปิฎก
ฉบับทองทึบขึ้นอีก จึงเรียกฉบับเดิมที่สร้างสมัยรัชกาลที่ ๑ ว่า ฉบับทองใหญ่ ประดิษฐาน
ในตูป้ ระดับมุก รักษาไว้ทหี่ อพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ตู้พระไตรปิฎกประดับมุก
สมัยรัชกาลที่ ๑

ต่อมายังทรงสร้างพระไตรปิฎกขึ้นอีก ๒ ชุด เพื่อใช้ในการสอบพระปริยัติธรรมในกรม
ราชบัณฑิต เรียกว่า ฉบับรองทรงและฉบับทองชุบ นอกจากนีเ้ พือ่ ให้พระภิกษุสามเณรทัว่ แว่นแคว้น
มีพระไตรปิฎกฉบับถูกต้องสมบูรณ์ไว้เล่าเรียนศึกษา พระองค์จงึ ทรงสร้างพระไตรปิฎกพระราชทาน
ทุกพระอารามหลวง และพระราชทานอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์สามารถยืมพระไตรปิฎกฉบับหลวง
ไปคัดลอกเองได้
กรกฎาคม
เมษายน ๒๕๕๗
๒๕๕๘ อยู
อยู่่ใในบุ
นบุญ
ญ
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คัมภีร์ใบลานฉบับรองทรง

คัมภีร์ใบลานฉบับทองชุบ

นอกเหนื อ จากหน้ า ที่ ป กป้ อ งบ้ า นเมื อ งจากศั ต รู ผู ้ รุ ก รานในฐานะกษั ต ริ ย ์ ช าติ นั ก รบ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชจริยวัตรที่งดงามเป็นต้นแบบแก่
พระมหากษัตริย์พระองค์อื่น ๆ ในรัชกาลต่อมา ทั้งงานสืบสานราชประเพณีด้านสถาปัตยกรรม
ทางศาสนา งานรวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎกต่อจากบูรพกษัตริย์ จารจารึกจัดเก็บอย่างประณีต
งดงามทรงคุณค่า และงานสนันสนุนส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
ส่งผลให้พระพุทธศาสนากลับมารุง่ เรืองทัดเทียมอาณาจักรไทยโบราณในกาลก่อน ยังขวัญและก�ำลังใจ
ให้เกิดแก่อาณาประชาราษฎร์ นับว่าพระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ควรแก่
การเคารพยกย่อง สมกับที่ปวงชนชาวไทยเฉลิมพระนามพระองค์ว่า “มหาราช”
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และวิรตั น์ อุนนาทรวรางกูร. คัมภีรใ์ บลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ :
กรมศิลปากร, ๒๕๔๖.
ดินาร์ บุญธรรม. พระมหากษัตริยไ์ ทยกับพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ , ๒๕๕๕.
แน่งน้อย ศักดิศ์ รี, หม่อมราชวงศ์. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : ส�ำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑.

๒๕๕๗
70 อยู
อยู่่ใในบุ
นบุญ
ญ กรกฎาคม
เมษายน ๒๕๕๘
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การบวช...ไมเพียงแคใหชีวิตใหมกับตัวเองเทานั้น
แตยังทำใหพอแมมีความปลื้มปติและภาคภูมิใจในตัวเรา
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ตามไปดู..

ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน
ปัจจุบัน มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย
จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาที่ตาม
มาพร้อม ๆ กันก็คือ มีผู้คนจ�ำนวนมากน�ำ
เทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อตอบสนอง
ความโลภ โกรธ หลงของตนเองและพวกพ้อง
ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หามากมายทั้ ง ต่ อ โลกและ
สรรพชีวิต
ส�ำหรับทีมงานพีซเรฟโวลูชัน เราเลือก    
ที่ จ ะน� ำ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าท� ำ สิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ด้วยการชักชวนผู้คน
ในประเทศต่าง ๆ นั่งสมาธิผ่านระบบออนไลน์
โดยมีพระอาจารย์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน     
น�ำนั่ง
ผลที่ได้รับน่าชื่นใจมาก เราสามารถรวม
ผู้คนมานั่งสมาธิร่วมกันได้เป็นจ�ำนวนมากและ
มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังตัวอย่าง
เช่น ในประเทศสาธารณรัฐเปรู ซึ่งอยู่ไกลถึง
ทวีปอเมริกาใต้ แรกเริ่มมีแค่อาสาสมัครอยู่
ไม่กี่คน แต่ตอนนี้มีสมาชิกนั่งสมาธิออนไลน์
เกือบ ๑,๐๐๐ คนแล้ว
๗๒ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

๑

คอลัมน์สร้างโลกแก้วเดือนนี้ ขออาสาพา
ท่านผูอ้ า่ นไปพบกับบรรยากาศการนัง่ สมาธิของ
ชาวเปรู ซึ่งทีมงานพีซเรฟโวลูชันเดินทางไป    
จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๖-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๗ (จัดขึ้นเป็นปีที่ ๔)
ในช่วงเวลา ๑๐ วันนี้ ทีมงานจัดนั่งสมาธิ
ไป ๑๔ รอบ นั่งสมาธิสุดสัปดาห์ ๑ รอบ รวม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า ๘๐๐ คน
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การจัดกิจกรรม PIPO รอบที่ ๑ จัดขึ้นที่
สนามกีฬาเทศบาล San Borja อันมีชื่อเสียง    
ของประเทศเปรู วันนี้มีเยาวชน ๕๐ คน มานั่ง
สมาธิ และฟังการบรรยายเรื่อง “สมาธิกับ  
ความเชื่อมั่นในตัวเอง” แม้สถานที่นั่งสมาธิ    
ไม่ค่อยสัปปายะ แต่ทุกคนก็ตั้งใจนั่งมาก
เมื่อพระอาจารย์ให้ลืมตา ทุกคนพากัน
ประหลาดใจที่เวลาผ่านไปถึง ๓๐ นาทีแล้ว    

บางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวลอยได้ และลืม
ปัญหาต่าง ๆ ไปเลย

๒

กิจกรรมรอบที่ ๒ จัดที่ DBM มีคนเข้า
ร่วมกิจกรรม ๒๐ คน
DBM เป็นบริษัทบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงลิมา รับบริการให้ค�ำแนะน�ำ

www.kalyanamitra.org

อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘ ๗๓

ในการโยกย้ายผู้บริหารและพนักงานในบริษัท
ใหญ่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะน�ำงานใหม่
แก่บุคลากรที่มีอายุมากซึ่งถูกให้ออกจากงาน
การทีท่ างบริษทั มีนโยบายให้คำ� ปรึกษาทัง้
เรื่องการงานและสุขภาพจิต ท�ำให้พวกเขารู้จัก
สมาธิมาได้ระยะหนึ่งแล้ว และในวันนี้ทุกคนก็
รู้สึกตื่นเต้นมากที่มีโอกาสท�ำสมาธิกับพระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา
รอบนี้ พระอาจารย์แนะน�ำการท�ำสมาธิ
โดยโยงเข้ากับการบริหารจัดการความเครียด  
ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้ทางบริษัท DBM มาก    
ถึงกับขอให้พีซอาร์คิเทคกาบีซึ่งเป็นแกนหลัก     
๗๔ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

ในการจัดกิจกรรม PIPO ในประเทศเปรู เสนอ
แนวทางในการสอนสมาธิ แ ก่ บุ ค ลากรที่ ท าง
บริษัทดูแลอยู่
							
๓
รอบที่ ๓ จัดกิจกรรมทีศ่ นู ย์โยคะอัษฎางค์
มีคนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๒ คน ส่วนใหญ่เคยนั่ง
สมาธิมาแล้ว รอบนี้เก็บค่าใช้จ่ายด้วย
ที่นี่ พระอาจารย์นำ� นั่งสมาธิ ๒ รอบ รวม
๓ ชัว่ โมง รอบแรกให้รจู้ กั ค�ำว่า “สบาย” อีกรอบ
สอนเรื่องฐานที่ตั้งของใจทั้ง ๗ ฐาน แล้วให้ลอง
ฝึกไล่ฐานดู ผูเ้ ข้าร่วมปฏิบตั ธิ รรมซึง่ เคยนัง่ สมาธิ

www.kalyanamitra.org

กันมาก่อนบอกว่า การท�ำสมาธิโดยการน�ำใจไป ในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ได้อย่างลงตัว  
ไว้ทศี่ นู ย์กลางกายนัน้ ง่ายกว่าวิธอี นื่ ทีเ่ คยท�ำมาก
หลังจบกิจกรรม ผู้ร่วมท�ำสมาธิพากัน  
ต่อคิวขอสนทนากับพระอาจารย์ ส่วนใหญ่เป็น
๔
คนทีเ่ คยนัง่ สมาธิดว้ ยกันมาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๔,
รอบที่ ๔ จัดที่โรงละคร Ricardo Blume ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ พวกเขาบอกว่าปัจจุบัน   
มีผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน
ยังฝึกสมาธิอยู่ แต่วันนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี
รอบนี้ถือเป็นรอบไฮไลต์ของการไปเยือน เป็นพิเศษ และมีความสุขมากทีเ่ จอพระอาจารย์
เปรูในครัง้ นี้ เพราะอาสาสมัครของพีซเรฟโวลูชนั และทีมงานอีกครั้ง
เปรูขอจัดคอนเสิร์ตดนตรีบ�ำบัด และนิมนต์  
วันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายคนอยาก
พระอาจารย์ไปน�ำนั่งสมาธิในโรงละครชื่อดัง สมัครไปนั่งสมาธิสุดสัปดาห์ แต่โควตา ๔๐ คน
กลางกรุงลิมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศเปรู เต็มแล้ว นอกจากนี้ทางโรงละครยังขอให้จัด
ที่มีการแสดงดนตรีและการแนะน�ำวิธีท�ำสมาธิ กิจกรรมอย่างนี้อีกทุก ๓ เดือนด้วย
โดยพระสงฆ์
หลั ง จากที่ ไ ด้ ฟ ั ง ดนตรี บ� ำ บั ด เกื อ บ ๑
๕
ชัว่ โมงแล้ว พระอาจารย์ขนึ้ กล่าวสุนทรพจน์ แล้ว
รอบที่ ๕ จัดขึ้นเพื่อกลุ่มอาสาสมัคร     
น�ำนั่งสมาธิเป็นเวลาเกือบ ๓๐ นาที
พีซเรฟโวลูชันเปรูโดยเฉพาะ
กาบีบอกว่ารอบนีป้ ระสบความส�ำเร็จทัง้ ใน
กาบีนัดถวายเพลพระอาจารย์และเลี้ยง
ด้านปริมาณและคุณภาพ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมต่าง ทีมงานทั้ง ๑๒ คน ที่บ้านของเธอ เพื่อให้ทุกคน
ยกนิ้ ว ให้ กั บ ความสอดประสานอย่ า งลงตั ว            ได้พบพระอาจารย์
ของดนตรีบ�ำบัดที่ท�ำให้ร่างกายผ่อนคลาย และ
วันนี้ พระอาจารย์เปิดโอกาสให้ซักถาม
เสียง “สัมมา อะระหัง” ที่น�ำใจให้กลับไปอยู่    ปัญหาเรื่องการนั่งสมาธิ รวมถึงค�ำถามต่าง ๆ
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อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘ ๗๕

เช่น การที่พวกอาสาสมัครได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ
ท�ำให้ห่างจากเพื่อนเก่า และกิจกรรมเก่า ๆ
หลายคนจึงเกิดความสับสนว่าจะเอาอย่างไร   
กั บ ชี วิ ต ดี ซึ่ ง พระอาจารย์ ก็ ช ่ ว ยแนะน� ำ ให้        
เกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่ท�ำ 

๖

รอบที่ ๖ จัดที่โรงเรียน Los Reyes Rojos
โรงเรียนนีเ้ ป็นโรงเรียนแนวใหม่ในประเทศ
เปรู ที่เน้นการพัฒนาสภาพจิตใจของเด็กไป
พร้อม ๆ กับความส�ำเร็จในเชิงวิชาการ ท�ำให้
ทางโรงเรียนสนใจและอนุญาตให้ทีมงานไปสอน
สมาธิแก่นักเรียน
วันนี้ มีเด็กประมาณ ๓๐๐ คน สมัครใจ
ครูใหญ่ยังบอกเลยว่า เด็ก ๆ ดูจะชอบ
ทดลองท�ำสมาธิ และหลายคนได้รบั ประสบการณ์       
ที่ดี เช่น เห็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่ ชัด และสว่าง   ประสบการณ์นี้มาก ดังนั้นต่อไปทางโรงเรียน
มาก ๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกาย บางคนบอกว่า ใน จะจัดกิจกรรมฝึกสมาธิและโยคะเพื่อสุขภาพ
ท้องสว่างมาก และเหมือนมีดวงปรากฏอยูใ่ นนัน้ โดยให้กาบีและทีมงานเข้ามาประสานงาน
๗๖ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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๗

รอบที่ ๗ จัดที่ Casa Taller มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๒๕ คน
Casa Taller เป็ น สถานที่ ที่ ก ลุ ่ ม พี ซ
เรฟโวลูชันเปรูใช้ท�ำกิจกรรมมานานกว่า ๑ ปี
ปกติ Casa Taller เปิดเป็นศูนย์บริการสุขภาพ
แบบองค์รวม (Holistic Center) แต่ก็ให้กลุ่มพีซ
เรฟโวลูชนั เปรูเข้าไปใช้ฟรี จนกลายเป็นศูนย์รวม
ของสมาชิก
ทุกวันจันทร์กลุม่ อาสาสมัคร และชาวเปรู
อีกหลายร้อยคนจะรวมตัวกันมานัง่ สมาธิออนไลน์
ที่นี่ โดยมีพระอาจารย์และพีซอาร์คิเทคน�ำนั่ง
ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษที่สมาชิกขาประจ�ำ   
จะได้เจอกับพระอาจารย์
ปัจจุบัน Casa Taller ปิดกิจการแล้ว
เนื่องจากปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจ

๘

รอบที่ ๘ จัดที่ Le Volant
Le Volant เป็นบริษัทที่ขายรถยนต์ฮุนได
ผู ้ จั ด การที่ ชื่ อ อั น โตนิ โ อเคยไปนั่ ง สมาธิ กั บ      
พระอาจารย์ที่ DBM แล้วติดใจ จึงอยากให้
พนักงานทดลองนั่งดูบ้าง เพราะว่าการขายรถ
มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และเป็นงานที่เกิด
ความเครียดได้ง่าย สมาธิจึงเป็นสิ่งที่ทีมของ   
เขาต้องการ
วันนี้ มีพนักงานมานั่งสมาธิ ๑๕ คน แม้
หลาย ๆ คน เพิ่งเคยนั่งเป็นครั้งแรก แต่ก็รู้สึก
ผ่อนคลายและหายเครียด  
ในโอกาสนี้ อันโตนิโอยังได้ขอบริจาคเงิน
จากพนั ก งานมามอบให้ ก ลุ ่ ม พี ซ เรฟโวลู ชั น
เปรู เพื่อท�ำกิจกรรมในอนาคตด้วย
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อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘ ๗๗

๙

รอบที่ ๙ จัดที่ Respirales ซึ่งเป็นบ้าน
สุขภาพแบบองค์รวม ที่นี่ทีมงานพบรูปน้องวิว
พรีเซนเตอร์ท่านั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย    
ซึ่งเจ้าของบ้านเล่าว่า เมื่อ ๒ ปีก่อน เขาเคย  
นั่ ง สมาธิ อ อนไลน์ กั บ พระอาจารย์ แ ละรู ้ สึ ก    
ชอบมาก จึงเปิดบ้านให้คนมานั่งสมาธิ เขา
อยากตกแต่งบ้านให้สัปปายะ จึงเลือกภาพ   
น้องวิวมาท�ำเป็นวอลล์เปเปอร์
วันนี้ มีคนมานั่งสมาธิที่ Respirales ๑๕
คน เป็นคนใหม่เกือบทั้งหมด ซึ่งทุก ๆ คน ต่าง
ก็บอกว่ารู้สึกผ่อนคลายมาก และหลายคนรู้สึก
ว่าตัวเบา

▼

สัมภาษณ์พระอาจารย์ลงหนังสือพิมพ์

๑๐

รอบที่ ๑๐ จัดนั่งสมาธิร่วมกับภาควิชา
จิตวิทยาของ Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ
หนึ่งของประเทศ ถือเป็นก้าวส�ำคัญที่จะเข้าถึง
ปัญญาชน และกลุม่ นักจิตวิทยาชาวเปรูซงึ่ ชืน่ ชอบ
การใช้สมาธิบำ� บัดคนไข้
กิจกรรมในวันนีจ้ ดั ขึน้ ตอนเทีย่ ง นัง่ สมาธิ
กั น กลางแจ้ ง ในสวนกลางมหาวิ ท ยาลั ย เลย     
พระอาจารย์น�ำนั่งไป ๓๐ นาที มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๓๐ คน ส่วนใหญ่บอกว่าประหลาดใจ
ที่นั่งสมาธิกลางแดดเปรี้ยง ๆ ได้นานถึง ๓๐
นาที และยังรู้สึกผ่อนคลาย หายเครียดอีกด้วย
โอกาสนี้ พระอาจารย์ให้ค�ำแนะน�ำเรื่อง
การใช้สมาธิเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
เรียนและการค้นหาเป้าหมายชีวิตของตนเอง
หลังเสร็จกิจกรรมมีการสัมภาษณ์พระอาจารย์
ลงหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยด้วย
๗๘ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

๑๑

รอบที่ ๑๑ ช่วงเย็น อาธูโร อาสาสมัคร
ของกลุ่มพีซเรฟโวลูชันเปรู นิมนต์พระอาจารย์
ไปที่ค่ายมวยไทย “อัลติจูด” ซึ่งเขาเป็นครูมวย
อยู่ที่นี่
ที่ ค ่ า ยมวยนี้ มี แ ต่ วั ย รุ ่ น ชายที่ ค ลั่ ง ไคล้
วัฒนธรรมไทย พวกเขาเรียนการไหว้แบบไทย
เรียนร�ำไหว้ครู และเรียนภาษาไทยบางค�ำ เช่น
ศอก เข่า จระเข้ฟาดหาง เป็นต้น พวกเขาจึง
ตื่นเต้นมากที่ได้เห็นพระซึ่งเป็นคนไทย
ก่ อ นเริ่ ม นั่ ง สมาธิ เจ้ า ของค่ า ยมวย
ให้ลูกศิษย์ร�ำมวยไทยไหว้ครูให้ดู เพื่อแสดง
ความเคารพต่อพระอาจารย์ซึ่งจะกลายเป็นครู
ของพวกเขาในคืนนี้ รอบนี้พระอาจารย์น�ำนั่ง
๔๐ นาที มีคนนั่งสมาธิ ๒๗ คน ส่วนใหญ่นั่ง
กันได้นิ่ง พระอาจารย์บอกให้ลืมตาก็ยังไม่ยอม
หลังนัง่ สมาธิเสร็จ เจ้าของค่ายมวยขอให้
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เรื่องของคน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งการคิดวนอยู่กับ
เรื่องเดิม ๆ ท�ำให้ร่างกายสิ้นเปลืองพลังงานไป
โดยเปล่าประโยชน์ พวกคุณในฐานะที่ท�ำงาน
บริ ษั ท พลั ง งานแห่ ง ชาติ ควรปฏิ วั ติ ก ารใช้
พลังงานของคุณ ให้ใจไม่ดูดเอาพลังงานจาก
ร่างกายมาใช้ แต่ให้ใจเป็นแหล่งจ่ายพลังงานอัน
บริสุทธิ์ที่สามารถเผื่อแผ่ไปยังคนทั้งโลกได้ด้วย
วันนีท้ กุ คนรูส้ กึ ผ่อนคลาย พวกเขาเห็นด้วย
กับการท�ำสมาธิอย่างสม�่ำเสมอ เพราะนอกจาก
จะช่วยลดความเครียดที่เกิดจากหน้าที่การงาน
แล้ว สมาธิยังเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน   
ได้ด้วย

๑๓

พระอาจารย์คล้องมงคลให้ลูกศิษย์ เมื่อคล้อง
แล้ว พระอาจารย์กอ็ ธิบายความหมายของค�ำว่า
“มงคล” ตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้ฟัง เจ้าของค่ายมวยชอบเรื่องที่พระอาจารย์
เทศน์สอนมาก เขาบอกว่าจะน�ำไปสอนลูกศิษย์   
รุ่นต่อ ๆ ไป
							

๑๒

รอบที่ ๑๒ จัดที่บริษัท REP Perú ซึ่งเป็น
บริษัทพลังงานขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนการใช้
พลังงานของประเทศ เมือ่ พระอาจารย์ไปถึงก็พบ
คนเต็มห้อง  (๕๓ คน) จึงขอให้น�ำเก้าอี้มาเพิ่ม
เพราะเกรงว่าจะต้องยืนท�ำสมาธิกัน
ก่อนเริ่มนั่งสมาธิ พระอาจารย์ถามว่า
เวลาท�ำงานรู้สึกเครียดไหม? ทุกคนตอบว่า
เครียด พระอาจารย์จึงบอกว่าที่เครียดก็เพราะ
ใจไม่ได้ถูกฝึก จึงคุ้นกับการคิดวนไปวนมาใน

รอบที่ ๑๓ ปฏิ บั ติ ธ รรมสุ ด สั ป ดาห์ ที่     
ESMON สถานที่ตากอากาศของกองทัพอากาศ
เปรู รอบนี้กาบีและทีมงานเก็บค่าใช้จ่ายจาก   
ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย
วันนีม้ คี นถึง ๗๐ คน ต้องการมานัง่ สมาธิ
แต่สถานที่รองรับได้แค่ ๔๐ คน
มีหญิงคนหนึ่งถามพระอาจารย์ว่า ตั้งแต่
นั่งสมาธิกับท่านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา
ชีวติ ก็มคี วามสุขขึน้ ซึง่ เธอพึงพอใจในระดับหนึง่
แล้ว จึงมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะพัฒนาการนั่ง
สมาธิต่อไป
พระอาจารย์กล่าวว่า ความสุขทีเ่ ธอได้รบั
ยังห่างไกลจากความสุขที่จะได้จากสมาธิชั้นสูง
มาก หากฝึกต่อไป สักวันจะสามารถไปลิ้มรส
ความสุ ข ที่ เ กิ ด จากใจที่ ห ยุ ด นิ่ ง สนิ ท ได้ ด ้ ว ย
ตนเอง
อีกคนหนึ่งกล่าวว่า ตั้งแต่ฝึกสมาธิกับ
พระอาจารย์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เธอก็ท�ำใจเรื่อง
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สามีที่เป็นมะเร็งและเพิ่งเสียชีวิตไปได้มาก แต่
เธอยังต้องการที่พึ่งทางใจจึงหันไปเข้าโบสถ์
มากขึ้น ซึ่งทางโบสถ์แห่งนั้นกล่าวว่า การฝึก
สมาธิและการท�ำโยคะเป็นหนทางของปีศาจ
ท�ำให้เธอลังเลและหยุดฝึกไปช่วงหนึ่ง
พระอาจารย์จึงให้ค�ำแนะน�ำว่า ปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์พบประโยชน์ของการฝึกสมาธิ
และโยคะมากมาย ในโลกตะวันตกทั้งอเมริกา
และยุโรป ประชากรจ�ำนวนมากพากันหันมาฝึก
สมาธิจนเป็นกระแสเขย่าโลกเลยทีเดียว ดังนั้น
จึงไม่ควรปิดกัน้ โอกาสทีจ่ ะท�ำสิง่ ดี ๆ ให้เกิดขึน้
กับตัวเอง
ในคืนสุดท้าย ทีมงานจัดพิธจี ดุ เทียนและ
ปล่อยโคมลอย ซึ่งทุกคนต่างชื่นชอบกันมาก  

จากการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสานกับการ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้เพือ่ นมนุษย์
ทุกมุมโลกมีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณของตน  
ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับความเจริญ
ทางเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน
ที่ผ่านมา ถ้าหากไม่มีการพัฒนาระบบ
ออนไลน์ให้ผู้คนทั่วโลกฝึกท�ำสมาธิผ่านทาง
เว็บไซต์ ชาวเปรูนับพันคนรวมทั้งประชาชนใน
ประเทศต่าง ๆ ก็คงไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรมเป็นประจ�ำ 
และคงยังไม่รู้ว่าสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้น
ได้อย่างไร แม้พีซอาร์คิเทคผู้ท�ำหน้าที่ออกแบบ
สันติภาพโลกก็คงไม่บังเกิดขึ้น รวมทั้งเรื่องราว
ดี ๆ อีกมากมายของพีซเรฟโวลูชนั ก็คงไม่เกิดขึน้
เช่นกัน  
การหยิบเทคโนโลยีมาต่อยอดท�ำความดี
๑๔
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาจิตใจ จึงเป็น
งานสร้างสันติสุขแก่ชาวโลกของทีมงาน สิง่ ทีม่ คี ณุ ค่าอเนกอนันต์ ดีกว่าผลิตแต่สงิ่ อ�ำนวย
พี ซ เรฟโวลู ชั น ทั้ ง หมดทั้ ง ปวงที่ ด� ำ เนิ น ไปได้    ความสะดวกออกมามากมาย แต่ใจไม่เคยได้รบั
ด้วยดีน้ัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนหนึ่งเป็นผล การดูแล
๘๐ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

ศูนย์พยาบาล ก�ำลังเติบโตเป็น

อาคารบุญรักษา

พร้อม ๆ กับความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพ
ของนักสร้างบารมีตลอดไป
นบุญญเมษายน
กุมภาพัน๒๕๕๘
ธ์ ๒๕๕๘
82 อยูอยู่ใ่ในบุ
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ตนได้ ผู้อื่นเสีย ก็ไม่พูด
เยน เกนจิ วณฺเณน ปโร ลภติ รุปฺปนํ
มหตฺถิยมฺปิ เจ วาจํ
น ตํ ภาเสยฺย ปณฺฑิโตฯ
(ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๐๔๖/๒๑๔)
ถ้อยวาจาใดท�ำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายก็ตาม
บัณฑิตก็ไม่ควรกล่าวถ้อยวาจานั้น
(ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๐๔๖/๒๑๔)
การได้ประโยชน์เป็นสิ่งส�ำคัญ
แต่มีบางถ้อยค�ำแม้เราได้ประโยชน์ก็ไม่ควรพูด
ถ้อยค�ำที่ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
แม้เราจะได้ประโยชน์ก็ไม่สมควรพูด
จะมีประโยชน์อันใดที่เราได้อะไรมากมาย
ท่ามกลางความย่อยยับของผู้อื่น
จะมีสุขอย่างไรที่ได้สุขบนความทุกข์ตรมของผู้อื่น
อย่าพูดให้ผู้อื่นเสียหาย
เพียงเพื่อหวังประโยชน์ตน
อย่าพูดแล้วเกิดโทษทั้งเขาและเรา
ควรพูดให้เป็นประโยชน์ทั้งเขาและเรา
หากพูดอย่างนี้ได้ โทษก็ไม่เกิดขึ้นกับใคร
ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย
สมเป็นถ้อยค�ำของบัณฑิตผู้ฝึกตนดีแล้ว
ควรเป็นแบบอย่างแก่มนุษย์และเทวดาสืบไป
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“จะหล่อ จะสวย
จะรวย ถ้าป่วยก็แย่”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

สนับสนุนการพิมพ์
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๖

จรรยาข้อที่ ๒๙
“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

๒๙

อย่าหน้าไหว้หลังหลอก
คนที่หน้าไหว้หลังหลอก
ท�ำดีเอาหน้า ลับหลังนินทา
นอกจากจะกลายเป็นคนขาดความกตัญญู
ไม่รู้คุณท่านแล้ว
ยังเป็นคนเกียจคร้านการงาน
ซึ่งจัดเป็นอบายมุข ชีวิตย่อมมีแต่ความตกต�่ำ
ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วย
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๒๙. อย่าหน้าไหว้หลังหลอก
การหาความชอบความดีต่อนาย มักจะเป็น ๒ นัย นัยหนึ่งหาความดี
		ความชอบแต่
ต่อหน้า “ผักชีโรยหน้า” เมื่อลับหลังแล้วก็เผินเหินห่าง ฤๅไม่

เอาการทีเดียวเช่นนี้ก็มีเป็นอันมาก คนเช่นนี้ดีก็ไม่ยืดยาว ใช่ว่านายเขาจะ
ไม่รู้ความประพฤติเมื่อไร เขาย่อมจะสังเกตสังการู้นิสัยได้ดี ไม่เร็วก็ช้าเป็น
แน่แท้
คนที่ประพฤติเช่นนั้น เห็นจะคิดว่าท�ำบุญคุณภายหลัง จะไม่มีผลอะไร
เหนื่อยยากล�ำบากเปล่าไม่ต้องการ จะไม่ได้คิดเลยว่า ถึงไม่เห็นก็คงรู้นั้นไม่
แท้จริงประพฤติเช่นนัน้ ขาดความกตัญญูเสียชัน้ หนึง่ แล้ว ซ�ำ้ ขาดความ
อุสาหะในการจงรักภักดีด้วย คือจะอุปมัยให้เห็นง่าย ๆ ว่า เราท�ำบุญกับ
พระนัน้ เราคิดเอาหน้าเอาตาแก่พระองค์นนั้ อย่างเดียวฤๅ ก็หาเช่นนัน้ ไม่ เรา
ก็ย่อมหมายผลภายหน้า ปรารถนาสวรรค์นิพพานสุคติกาลต่าง ๆ ล้วนแต่
หวังความที่ชอบตามอธิษฐานไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้น ควรเราจะปฏิบัติ
หาความดีความชอบทัง้ ต่อหน้าแลลับหลัง โดยความสม�ำ่ เสมออันยืดยาว จึง
จะเป็นการดีไม่มีที่ติ

จุดมุ่งหมายของจรรยาข้อนี้มีอยู่ ๒ เรื่องใหญ่ ๆ คือ ต้องการให้เรา
๑. เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย
๒. ยินดีปิดทองหลังพระ
ข้อ ๑ เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย คือ ต่อหน้าปฏิบัติเช่นไร ลับหลังก็ต้องปฏิบัติเช่นนั้น ไม่ใช่
เป็นประเภทหน้าไหว้หลังหลอกหรือผักชีโรยหน้า
หลวงพ่อภูมิใจในตัวเองว่า ตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีนิสัยที่ท�ำอะไรแบบผักชีโรยหน้า ท�ำอะไรแล้ว
ท�ำจริงและต้องท�ำให้ดีด้วย
ข้อ ๒ ยินดีปิดทองหลังพระ คือ แม้ลับหลังนาย เราท�ำสิ่งใดลงไปถึงคนอื่นจะไม่รู้ ไม่เข้าใจ
แต่เมื่อเป็นความดีก็ต้องทุ่มท�ำอย่างเต็มที่ ใครเขาจะติชมอย่างไรก็ไม่กังวล เพราะเมื่อเราท�ำ
ความดี ท�ำในสิ่งที่เป็นบุญกุศลแล้ว บุญกุศลนั้นย่อมเกิดขึ้นในใจของเรา ใครจะรู้หรือไม่ แต่ใจของ
เราเองย่อมเป็นสุข นี้เป็นผลดีเบื้องต้นแห่งการท�ำความดี
กรณีนี้ ปู่ยา่ ตายายของเราเรียกกันว่า “ปิดทองหลังพระ”
www.kalyanamitra.org
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หากผู้ใดปฏิบัติตนให้เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ต่อหน้าอย่างไรลับหลังก็อย่างนั้น และมั่นใจ
ในการท�ำความดี ยินดีที่จะปิดทองหลังพระ บุคคลประเภทนี้จะหนักแน่นมั่นคงเหมือนขุนเขา ใคร
จะติชมนินทาว่าร้ายอย่างไร จิตใจไม่หวั่นไหว แม้อยู่ท่ามกลางภัยพิบัติหรืออยู่ท่ามกลางศัตรูก็ไม่
หวั่นเกรงภัยใด ๆ ทั้งสิ้น
บุคคลประเภทนี้ หากได้ดีก็จะไม่ลืมตัว เพราะทราบดีถึงเป้าหมายของการท�ำงานนั้น ๆ ว่า
เพื่อเป็นการสร้างความดี สร้างบุญกุศล เขาจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ไม่มีถอยหลัง
แต่หากบุคคลใดกระท�ำตัวเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก แสดงว่าเขาขาดคุณธรรม ๒ ประการ
คือ
๑. ขาดความกตัญญูรู้คุณ
๒. ขาดความวิริยะ อุตสาหะ
บุคคลเช่นนี้ไม่ควรคบหาด้วย หลวงพ่อเคยมีเพื่อนบางคนที่แม้แต่งานของพ่อแม่เขา เขายัง
หน้าไหว้หลังหลอกได้ เพื่อนประเภทนี้ไม่ควรคบ เพราะคนเราต่อหน้าเช่นใด ลับหลังก็ควรเป็น
เช่นนั้น
ในพระไตรปิฎก หมวดวินัยปิฎก มหาวรรค มหาขันธกะ ได้กล่าวถึงพระสารีบุตรว่า เมื่อได้
บรรลุธรรมขั้นแรก ได้เป็นพระโสดาบัน เพราะได้ฟังเทศน์จากพระอัสสชิ ซึ่งเป็นพระปัญจวัคคีย์
องค์สุดท้าย พระอัสสชิเทศน์สั้น ๆ ว่า
“ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านัน้ และความดับแห่งธรรม
เหล่านั้น”
เพียงพระอัสสชิเทศน์สั้น ๆ เท่านี้ พระสารีบุตรก็เข้าถึงธรรมกายพระโสดา บรรลุเป็น
พระโสดาบัน
ตั้งแต่นั้นมา ก่อนเข้านอนทุกคืน พระสารีบุตรจะต้องนั่งเข้าที่ตรวจดูก่อนว่า ขณะนี้พระอัสสชิ
อยู่ที่ใด เมื่อทราบแล้ว ท่านจึงจ�ำวัดโดยนอนหันศีรษะไปทางพระอัสสชิเสมอ จะไม่ยอมหันเท้าไป
ทางทิศทีพ่ ระอัสสชิอยูเ่ ป็นอันขาด ไม่วา่ พระอัสสชิจะทราบหรือไม่กต็ าม ท่านจะให้ความเคารพบูชา
พระอัสสชิโดยตลอดทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ฉะนั้น บุคคลที่หน้าไหว้หลังหลอก นอกจากจะกลายเป็นคนขาดความกตัญญูไม่รู้คุณท่าน
ยังจะกลายเป็นคนที่หย่อนในความเพียรอีกด้วย ใครที่เป็นเช่นนี้ก็ขอให้แก้ไขปรับปรุงตัวเองเสีย
		
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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“วัตถุประสงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียว คือ ท�ำพระนิพพานให้แจ้ง
เพื่อสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ ด้วยการบ�ำเพ็ญสมณธรรม”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน
โดยส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. ๐-๒๕๕๒-๕๒๑๕ แฟกซ์. ๐-๒๕๕๑-๒๖๘๔

สนับสนุนการพิมพ์

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
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หลวงพ่อตอบปัญหา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

เราควรปฏิบัติตนอย่างไรในการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพใจให้เหมาะสม
แก่การฝึกสมาธิและเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงธรรม?

QA

ANSWER
คำ�ตอบ

ร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยธาตุสี่ที่ไม่บริสุทธิ์จึงเสื่อมสลายตลอดเวลา ท�ำให้ต้องหา
ธาตุสี่จากภายนอกมาเติมเข้าไปอยู่เรื่อย ๆ ไม่มีสิ้นสุด ดังที่เราต้องประกอบกรรมต่าง ๆ เพื่อการ
เติมธาตุสี่ แต่กายนั้นก็ท�ำกรรมตามที่ใจของเราเป็นตัวสั่งการ ส่วนของใจท�ำหน้าที่รู้และคิด
ส่วนของกายพูดและท�ำ
กายที่ไม่บริสุทธิ์เกิดจากใจที่ไม่บริสุทธิ์ ใจนั้นเป็นธาตุรู้ เป็นธาตุละเอียด มีที่อยู่ภายในกาย
ท�ำหน้าที่เห็น จ�ำ คิด รู้ ถูกกิเลสซึ่งเป็นธาตุละเอียดที่สกปรกแทรกอยู่ในใจ ท�ำให้ใจไม่บริสุทธิ์
การเห็น จ�ำ คิด รู้ของใจจึงไม่ชัดแจ่ม จึงไม่ถูกต้องไปตามความเป็นจริง เพราะถูกกิเลสบดบัง
เมือ่ ใจตกอยูใ่ นอ�ำนาจกิเลส ใจจึงคิดผิด สัง่ ให้กายพูดผิด ๆ และท�ำผิด ๆ กายจึงไม่บริสทุ ธิ์
ไปตามใจที่ไม่บริสุทธิ์
มนุษย์เราสามารถที่จะแก้ไขใจที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยกิเลส ให้กลับคืนมาบริสุทธิ์และหลุดพ้นจาก
อ�ำนาจของกิเลสได้ด้วย “ธรรม” ซึ่งมีอยู่แล้วภายในกายของมนุษย์ทุกคน
90 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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“ธรรม” เป็นธรรมชาติที่สะอาด บริสุทธิ์ สว่าง มีอยู่ในตัวเราทุกคน เมื่อใดที่ใจของเรา
เข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมเหมือนไข่แดงรวมอยู่ในกลางไข่ขาว ธรรมอันบริสุทธิ์จะ
กลัน่ กรองใจให้สะอาดบริสทุ ธิข์ นึ้ เป็นล�ำดับ ๆ จนกระทัง่ กิเลสหลุดร่อน ไม่สามารถมีอำ� นาจบดบัง
ใจได้อีกต่อไป การเห็น จ�ำ คิด รู้ของใจก็จะชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นไปตามความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นนั้น
ใจก็จะเห็นถูก เมื่อคิดก็คิดได้ถูกต้อง จึงสั่งกายให้พูดและท�ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นบุญกุศลมากขึ้น
กายก็บริสุทธิ์ขึ้นไปตามใจที่บริสุทธิ์
ใจของเราจะเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมภายในได้ด้วยวิธีการเดียวเท่านั้น คือ
“การท�ำสมาธิ” โดยเอากายของเรามานัง่ อยูใ่ นท่าขัดสมาธิดว้ ยอิรยิ าบถทีผ่ อ่ นคลายกล้ามเนือ้ ทุกส่วน
ประคองใจที่แล่นไปในที่ต่าง ๆ ให้กลับเข้ามาอยู่ในตัว โดยใช้บริกรรมคาถา “สัมมา อะระหัง”
และ/หรือบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วใส ๆ องค์พระใส ๆ เพื่อให้ใจมีที่ยึดที่เกาะ ประคองใจให้มา
หยุดมานิง่ ได้งา่ ย เมือ่ ใจหยุดนิง่ ใจจะกลับมาอยูใ่ นฐานทีต่ งั้ ดัง้ เดิมของใจทีศ่ นู ย์กลางกายฐานที่ ๗
กึ่งกลางล�ำตัวเหนือสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ
เมื่อใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ดีแล้ว จะมีแรงดึงดูดใจให้ตกมาที่ศูนย์กลางกาย
ฐานที่ ๖ ซึ่งอยู่กึ่งกลางล�ำตัวในระดับเดียวกับสะดือของเรา ซึ่งเป็นที่ตั้งของธรรมภายใน
เมื่อใจเข้าถึงธรรม ความสว่างภายในก็เกิด การเห็นด้วยใจก็เกิด ความสุขภายในจากใจ
หยุดนิ่งก็เกิด ใจที่ประกอบด้วยธรรมจะกลับขึ้นมาสู่ที่ตั้งของใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ใหม่
เมื่อใจขยายออกไป ใจจะตกศูนย์ใหม่ เข้าถึงธรรมดวงใหม่ที่สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปอีกเป็นล�ำดับ ๆ
จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในตน
ใจที่ไม่บริสุทธิ์เป็นไปตามอ�ำนาจของกิเลสจะถูกกลั่นถูกกรองด้วยธรรมภายในให้สะอาด
บริสุทธิ์ขึ้นเป็นล�ำดับ ๆ อุปมาดังเครื่องกรองน�ำ้ ที่กรองเอาสิ่งสกปรกออกไป น�้ำต้องผ่านการกรอง
ด้วยเครือ่ งกรองหลาย ๆ เครือ่ ง ด้วยความละเอียดทีต่ า่ งกัน ในที่สดุ ก็ได้น�้ำสะอาดมาดื่มกินฉันใด
ใจก็เช่นเดียวกัน ด้วยอ�ำนาจความสะอาดบริสทุ ธิข์ องธรรมทีล่ ะเอียดเข้าไปเป็นชัน้ ๆ จะกลัน่ กรอง
ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้น ส่งผลให้การคิดของใจ การพูด การกระท�ำของกายดีขึ้นเรื่อย ๆ
น�ำความสุขกายความสบายใจมาสู่เจ้าตัว ส่งผลกระทบที่ดีต่อบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม
ความสุข ความบริสุทธิ์ของกายและใจเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการเดียวเท่านั้น คือการท�ำสมาธิ
และตนเองเท่านั้นที่จะฝึกใจของตนได้ ไม่มีใครช่วยใครได้ ไม่มีใครท�ำแทนกันได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้ว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจึงทรงชี้แนะบอกทางให้ แต่ผู้นั้นต้องเป็น
ผู้ปฏิบัติเอง จึงจะเห็นผลได้เอง
สมาธิจึงเป็นเรื่องส�ำคัญของทุก ๆ ชีวิต ที่ทุกคนควรได้ฝึกท�ำทุกวันให้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
การเข้าถึงธรรมแม้เพียงเล็กน้อยยังน�ำความสุขมาให้มากมาย ถ้ามนุษย์รกั ตัวเองเป็น ก็จะรักความ
ก้าวหน้าในการปฏิบตั ธิ รรม มีความเพียรพยายามไม่ลดละเพือ่ การเข้าถึงธรรมภายในทีม่ นั่ คงถาวร
ภพชาติใดภพชาติหนึ่งเมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยม ก็จะสามารถเข้าถึงธรรมภายในได้สมบูรณ์ ก�ำจัด
กิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหาน กิเลสสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดไป
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ในระหว่างที่เราก�ำลังฝึกท�ำสมาธิไปนั้น เราต้องดูแลกายนี้ให้เป็นปกติดี ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบตั ธิ รรม พระพุทธองค์ทรงเตือนให้มคี วามส�ำรวมระวังกาย วาจา และการประกอบอาชีพ
ให้ดี เพราะเรายังต้องอาศัยกายอันประกอบด้วยธาตุ ๔ ไม่บริสุทธิ์นี้ ซึ่งมีแต่วันเสื่อมสลายไป
หากส�ำรวมระวังได้ดี เซลล์ตา่ ง ๆ ก็มอี ตั ราการตายน้อยลง สุขภาพก็จะแข็งแรง อายุขยั ก็ยนื ยาวได้
การดูแลรักษากายเพื่อการท�ำสมาธิด้วย ๓ เรื่องนี้ ได้แก่ การส�ำรวมระวังกาย วาจา และ
อาชีพ หากมองให้ลึกแล้ว เราจะเห็นว่านั่นคือการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ พร้อมเสร็จไปในตัว
เพราะกว่าที่เราจะสามารถท�ำเรื่องเหล่านี้ได้ดี เราต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีก การเห็นถูก
เข้าใจถูกจึงจะเกิดขึ้น เราจึงคิดถูกว่าควรจะท�ำอะไร อย่างไร จึงออกมาเป็นค�ำพูด การกระท�ำ
การประกอบอาชีพถูก และทั้งหมดนี้ต้องล้มลุกคลุกคลาน พยายามแล้วพยายามอีกเพื่อปรับปรุง
แก้ไขท�ำให้ดีขึ้น ซึ่งต้องอาศัยสติเป็นอย่างมากจึงจะพัฒนาขึ้น
เมื่อสติมีก�ำลังมาก ใจก็เป็นสมาธิได้เร็วได้ดีขึ้น การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ จึงเกิดขึ้น
ในชีวติ ประจ�ำวันของเรารอบแล้วรอบเล่า จนกว่าใจจะหยุดนิง่ เข้าถึงพระธรรมกายภายใน เป็นการ
ด�ำเนินชีวิตตามเส้นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้
การส�ำรวมระวังกาย วาจา อาชีพนั้น เรื่องส�ำคัญก็อยู่ที่การเติมหรือการรับธาตุ ๔ เข้าไป
ในตัวให้ถูกต้องเหมาะสมนั่นเอง พระพุทธองค์ทรงเตือนไว้ประการหนึ่งคือ ให้ระวังรู้ตัว เวลา
รับประทานอาหาร อีก ๔-๕ ค�ำจะอิ่ม ให้หยุด
เพราะความจริงคือ อาหารนั้นพอกับความต้องการของร่างกายแล้ว แต่ที่ยังไม่รู้สึกว่า
อิ่มในทันที เพราะอาหารส่วนสุดท้ายยังไม่ตกถึงกระเพาะอาหาร ก�ำลังเดินทางอยู่ในหลอดอาหาร
เมื่อเราดื่มน�ำ้ ตามเข้าไปอีกครึ่งแก้ว อาหารก็จะไปถึงกระเพาะอาหาร เราจะรู้สึกว่าอิ่มพอดี
ถ้าท�ำได้จะแก้ไขอุปสรรคในการฝึกสมาธิไปได้ คือ ขจัดความง่วงในระหว่างการนั่งสมาธิ
และการฝึกสมาธิจะต่อเนื่อง เพราะไม่ต้องลุกออกไปปัสสาวะในระหว่างการนั่งสมาธิ
อีกข้อส�ำคัญคือ การจะฝึกใจได้ต้องฝึกห้ามใจในเรื่องง่าย ๆ ก่อน คือ เรื่องการกิน รู้ตัวว่า
อีก ๔-๕ ค�ำจะอิ่ม ให้หยุดได้แล้ว ซึ่งในจังหวะนั้นเรามักจะก�ำลังเพลิดเพลินกับรสอร่อยของ
อาหารอยู่ การหยุดให้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก และต้องอาศัยความเพียรพยายามให้สามารถท�ำเป็น
นิสัยหยุดได้ทุกมื้ออาหาร
ขอให้รบั รูแ้ ละตระหนักว่า มนุษย์ทกุ คนสามารถแก้ไขใจให้กลับมาบริสทุ ธิไ์ ด้ดว้ ยการฝึกสมาธิ
เพื่อให้ใจเข้าถึงธรรม เพราะมนุษย์นั้นนอกจากประกอบด้วยกายและใจแล้ว มนุษย์ยังมีธรรม
ที่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ หากสามารถรักษาใจให้อยู่กับธรรมได้ มนุษย์ก็จะคิด พูด ท�ำแต่ในทาง
ที่ถูกต้องชอบธรรม พ้นจากอ�ำนาจของกิเลสได้
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“ไม่มีอะไรจะวิเศษสุดเท่ากับการให้โอกาสเพื่อนมนุษย์
ได้เข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุด คือ พระรัตนตรัยภายใน
จากค�ำแนะน�ำของเรา”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
บริษัท ศิริชิน จ�ำกัด ๒๙/๑๐, ๑๗, ๑๙ หมู่ ๒ ต.บึงทองหลาง อ.ล�ำลูกกา
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐-๒๙๙๕-๒๒๔๓ ถึง ๔, ๐-๒๙๙๗-๔๓๕๕ ถึง ๖, www.sirishin.com
ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำส้มและน�้ำผลไม้ ๒๕ %
ตราสายน�้ำผึ้งศิริชิน
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น�้ำส้ม ๒๐ % ผสมเนื้อส้ม
ตราจุ๊บจุ๊บ

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

การกดไลค์คอมเมนต์ต่าง ๆ ที่มีคน
ว่าพระ บาปหรือไม่?
ยุคนีก้ รรมติดจรวด มีโอกาสทีเ่ ราจะพลาด
ไปท�ำกรรมได้โดยง่ายเพราะความคะนอง ความ
ขาดสติ ยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารเร็วเท่าไรก็ตาม
เรายิ่งต้องมีสติในการเสพสื่อและการร่วมแสดง
ความคิดเห็นให้มากไปตามส่วน ไม่อย่างนั้น
เราจะถูกคนพาลชักจูงไปสร้างกรรมหนักโดยไม่รตู้ วั
ขอเตือนแบบแรง ๆ ไว้เลยว่า ตั้งสติให้ดี อย่าไป

บาปที่ท�ำ กรรมที่รับไว้
ด่าว่าบริภาษพระเด็ดขาด มันเสี่ยงเกินไป เรารู้จักท่านดีพอแล้วหรือ ไม่คุ้มเลย อย่าเสียเวลาไป
ด่าพระ ใจเราจะเศร้าหมอง บางคนบอกว่า ถ้าท่านท�ำไม่ดีจะปล่อยไว้ได้อย่างไร พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า พระธรรมวินัยนี้เป็นเหมือนทะเล ทะเลมีธรรมชาติคือจะซัดเอาขยะขึ้นสู่ฝั่งในที่สุด ภิกษุรูปใด
ที่ท�ำผิด ท�ำตัวไม่เหมาะสม สุดท้ายความจริงจะปรากฏ แล้วจะอยู่ไม่ได้เอง
ไม่ต้องคิดว่า เราจะต้องโจมตีท่านเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา อย่าไปท�ำ ถ้าเผอิญตีพลาด
เราจะเจ็บตัว ไม่ใช่เจ็บธรรมดา แต่จะเจ็บอย่างสาหัสสากรรจ์ ถึงตอนนั้นกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไป
เราจะเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวง เพราะฉะนัน้ เอาเวลามาท�ำความดีของเราดีกว่า ตัง้ ใจสวดมนต์
นั่งสมาธิ ท�ำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา อย่าไปกล่าวร้ายพระภิกษุ โบราณเตือนเอาไว้ว่า
ชัว่ ช่างชี ดีชา่ งสงฆ์ แต่คนยุคนีบ้ อกว่าไม่ได้ ปล่อยท่านก็แย่สิ เดีย๋ วจะท�ำให้พระพุทธศาสนาเสียหาย
จะต้องจัดการ หารู้ไม่ว่าก�ำลังจะจับงูพิษที่เขี้ยว
การบริภาษกล่าวร้ายพระภิกษุอนั ตรายยิง่ กว่าจับงูทเี่ ขีย้ วเสียอีก อย่าเสีย่ งดีกว่า หันมาส�ำรวจ
ตัวเองให้ดี ศีลของเราบริบรู ณ์หรือยัง ปรับปรุงศีลของเราให้บริบรู ณ์ดกี ว่า ตัง้ ใจนัง่ สมาธิดกี ว่า และ
อย่าดูหมิ่นกรรมแม้เพียงเล็กน้อยว่าจะไม่ให้ผล ฝนตกทีละหยดท�ำให้หม้อน�้ำเต็มได้ฉันใด กรรมที่
เราท�ำแม้เพียงเล็กน้อย ถ้าท�ำเรื่อย ๆ สุดท้ายจะน�ำกรรมใหญ่มาให้เราได้ฉันนั้น ในทางกลับกัน
บุญที่ทำ� แม้เพียงเล็กน้อย ถ้าตั้งใจท�ำสม�่ำเสมอ จะน�ำเอาผลบุญที่น่าปีติยินดีมาสู่เราได้ในที่สุด
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กรรมมีการแบ่งระดับอย่างไร? และส่งผลในแต่ละระดับต่างกันอย่างไร?
จ�ำแนกกรรมตามล�ำดับการให้ผลได้เป็น ๔ ระดับ ดังนี้
๑. ครุกรรม “ครุ” แปลว่า “หนัก” ครุกรรม คือ กรรมหนัก ใครไปทำ�ครุกรรมเข้า กรรมนี้
จะให้ผลก่อนเลย จะทำ�กรรมอืน่ อีกมากมายเท่าไรก็ตาม รอไว้กอ่ น ครุกรรมให้ผลก่อนทันที เพราะ
ว่าแรงที่สุด ครุกรรมมีทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาป
ครุกรรมฝ่ายบาป แบ่งเป็น ๒ อย่าง ได้แก่
๑.๑ นิยตมิจฉาทิฐิ “มิจฉาทิฐิ” คือ “ความเห็นผิด” เช่น เห็นว่าพ่อแม่ไม่มีพระคุณ นรก
สวรรค์ไม่มี บุญบาปไม่มี ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง ไม่เชื่อว่าผู้ที่หมดกิเลสมีจริง เหล่านี้คือ
มิจฉาทิฐิ
คนที่มีมิจฉาทิฐิบางคนยังไม่ค่อยดิ่งเท่าไร คือ ไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริง ไม่เชื่อว่าผีมีจริง
แต่สัก ๔-๕ ทุ่ม ให้ไปหยิบของอีกบ้านหนึ่งอยู่กลางทุ่ง เขาบอกไม่ไป กลัวผี คือไม่เชื่อว่ามีการ
เวียนว่ายตายเกิด แต่กลัวผี อย่างนี้ก็มีอยู่ เป็นประเภทปากกล้าขาสั่น พวกนี้ยังมีโอกาสกลับไป
กลับมา ที่ว่าไม่เชื่อ ๆ อีกสักพักอาจจะกลับมาเชื่อก็ได้ แต่ว่าพวกนิยตมิจฉาทิฐิ คือ มิจฉาทิฐิดิ่ง
เป็นมิจฉาทิฐิที่ไม่เปลี่ยนแปลง “นิยต” แปลว่าเที่ยงแท้แน่นอน พวกนี้ฝังหัวลึกลงไปเลย ประเภทนี้
ตายแล้วไม่ใช่ลงแค่นรกธรรมดา แต่ลงโลกันตมหานรกเลย ลงอเวจีมหานรกว่าหนักแล้ว โลกันต์
หนักกว่าเป็นล้านเท่า ใครที่ลงไปโลกันต์ กว่าจะหมดกรรมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ยากพอ ๆ
กับคนที่อยู่บนโลกมนุษย์แล้วหมดกิเลสเข้าพระนิพพาน ขนาดนั้นเลย
เพราะฉะนั้น นิยตมิจฉาทิฐิน่ากลัวที่สุด เราอย่าไปเข้ากลุ่มกับคนที่เป็นมิจฉาทิฐิ อันตรายมาก
ถ้าเข้าไปแล้วเราจะค่อย ๆ คล้อยตามเขาไปเรื่อย ๆ ถ้าหนักขึ้น ๆ จนกระทั่งดิ่งเข้าไป เราแย่เลย
ปิดบุญปิดกุศลทุกอย่าง ชีวิตเราจะมีแต่ความทุกข์ชั่วกาลนานเมื่อลงไปสู่โลกันตมหานรก
๑.๒ อนันตริยกรรม ๕ “อนันต” แปลว่า “มากมายมหาศาล” อนันตริยกรรม คือ กรรมที่
หนักมหาศาล มี ๕ ข้อ คือ
		 ๑. ฆ่าบิดา
		 ๒. ฆ่ามารดา
		 ๓. ฆ่าพระอรหันต์
		 ๔. ทำ�ร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อเลือด พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีใครปลงชีวิตได้ หาก
จะทำ�ร้ายพระองค์ ทำ�ได้อย่างมากที่สุดแค่ห้อเลือด ดังที่พระเทวทัตกลิ้งหินจากภูเขาเพื่อให้ลงไป
ทับพระพุทธเจ้า แต่มีแง่งหินมาขวางไว้ จนกระทั่งเกิดสะเก็ดหินเล็ก ๆ มากระทบพระบาทจน
ห้อเลือดขนาดเท่าแมลงวันกินอิ่มเดียว แม้จะเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าพระเทวทัตทำ�อนันตริยกรรมแล้ว
		 ๕. ทำ�สังฆเภท คือ ยุให้พระแตกกัน
ในบรรดาอนันตริยกรรม ๕ ข้อนี้ สังฆเภทหนักที่สุด ใครไปยุให้พระทะเลาะกัน แตกแยก
เป็นก๊กเป็นเหล่า บาปหนักยิ่งกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่เสียอีก อย่าไปเสี่ยง อย่าคะนองปาก นึกว่าข้าแน่
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สามารถยุยงให้พระทะเลาะกันได้ แตกแยกกันได้ แต่ความจริงหารู้ไม่ว่ากำ�ลังสร้างกรรมหนักอยู่
แม้ยังไม่สำ�เร็จก็มีบาป แบบเดียวกับในทางโลกที่การฆ่าคนตายมีโทษหนัก แต่ถ้ายังไม่ตายข้อหา
พยายามฆ่าก็มีโทษ กรรมนี้เป็นกรรมหนักมาก แค่พยายามทำ� กรรมก็หนักหน่วงสาหัสสากรรจ์
แล้ว อย่าทำ�เด็ดขาด
ใครท�ำผิด ๕ ข้อนี้ แม้เคยท�ำบุญอะไรมา หรือว่าหลังจากนั้นกลับตัวกลับใจได้ แล้วสร้าง
บุญใหญ่อย่างไรก็ตาม ตายแล้วตกนรก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และปิดสวรรค์ ปิดนิพพานด้วย ชาตินั้น
ไม่มีทางขึ้นสวรรค์ ไม่มีทางบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานเด็ดขาด เหมือนอย่างพระเจ้าอชาตศัตรู
หลงเชื่อพระเทวทัต ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพ่อ เพื่อแย่งชิงราชสมบัติ ภายหลังกลับตัวกลับใจ
หันมาทะนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาขนานใหญ่ หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ยังเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกในการสังคายนาพระไตรปิฎก ครัง้ ที่ ๑ ท�ำให้มพี ระไตรปิฎกตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั
สร้างบุญใหญ่ขนาดนั้น แต่ตายแล้วก็ตกนรก เพราะครุกรรมให้ผลก่อน บุญอย่างอื่นมาขวางไม่อยู่
ครุกรรมฝ่ายบุญ คือ การนั่งสมาธิกระทั่งได้ฌานสมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔
ถ้าใครนั่งสมาธิจนได้ฌานสมาบัติก็จะปิดอบาย ถ้ายังไม่หมดกิเลสจะได้ขึ้นสวรรค์หรือขึ้น
ชั้นพรหมแน่นอน แล้วถ้าทำ�ครุกรรมทั้ง ๒ อย่าง คือ ฆ่าพ่อฆ่าแม่ด้วย นั่งสมาธิได้ฌานด้วย
อะไรจะให้ผลก่อน ตอบว่า ถ้าใครไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วมานั่งสมาธิ ไม่มีทางได้ฌาน บาปจะมาขวางไว้
จนกระทัง่ ไม่มโี อกาสบรรลุธรรมในชาตินนั้ ต้องไปตกนรกเสียก่อน พอกรรมเบาบางลงกลับมาเกิด
เป็นคนถึงจะมีโอกาสบรรลุธรรม แต่ในชาตินั้นไม่มีโอกาสเลย
๒. อาสันนกรรม “อาสันนะ” แปลว่า “เกือบ, ใกล้” อาสันนกรรม แปลว่า กรรมก่อนตาย
คือ ถ้าก่อนตายจิตนึกถึงอะไร นั่นแหละคือ อาสันนกรรม ชั่วเวลาก่อนที่จะจากโลกนี้ไป ตอนนั้น
ถ้าใจนึกถึงเรือ่ งบุญกุศล ใจก็ผอ่ งใส เมือ่ จิตผ่องใสก็ไปสวรรค์ แต่ถา้ ไปนึกถึงเรือ่ งไม่ดี จิตเศร้าหมอง
ก็จะต้องไปอบาย นัน่ คือ อาสันนกรรม บางคนบอกว่าอย่างนีส้ บายเลย จะทำ�อะไรก็ได้ เดีย๋ วก่อนตาย
ก็ “สัมมา อะระหัง ๆ” นึกถึงพระตลอด รอดแน่นอน
ขอบอกว่าโปรดอย่าเสีย่ ง เพราะขนาดคนทีน่ งั่ สมาธิบอ่ ย ๆ บางทียงั นึกไม่คอ่ ยออกเลย ใคร
ไปท�ำเรื่องไม่ดีไว้มาก ๆ ก่อนตายภาพนั้นจะมาหลอน จะมาให้เห็นเลย อย่างคนที่เคยฆ่าหมูฆ่าไก่
เยอะ ๆ ก่อนตายจะร้องเสียงเหมือนหมูบ้าง เหมือนไก่บ้าง บางทีแสดงอาการคล้าย ๆ อย่างนั้น
เพราะความคุ้น คตินิมิตมาถึงก็โวยวายไม่ได้สติ แล้วก็วูบไปอบายเลย ดีที่สุดต้องท�ำความดี
สม�่ำเสมอจนกระทั่งคุ้น เพราะตอนที่ทุกขเวทนาบีบคั้น ล�ำบากมาก ๆ จะนึกถึงความดีไม่ออก
ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้ว เราจะรู้ว่าทำ�ไมพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เราสร้างบุญใหญ่ ๆ ที่
ท่านเรียกว่าเป็น “ทัสนานุตริยะ” บวชพระรูป ๒ รูป ก็ปลืม้ ใช่ไหม แต่หลวงพ่อบวชครัง้ ละเป็นหมืน่
เป็นแสนรูป เราเห็นภาพนาคธรรมทายาทชุดขาวเดินเวียนประทักษิณรอบลานธรรม มหาธรรมกาย
เจดีย์ เห็นพิธีบรรพชาอุปสมบทครองผ้าเหลืองเต็มสภาธรรมกายสากล เต็มลานธรรม ปลื้มไหม?
ปลื้มนะ พอจะละโลก ภาพที่ปลื้มอย่างนี้จะประทับแน่น ใจเราก็ผ่องใส ใจที่ผ่องใสจะพาเราไป
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สู่สุคติเลย ยิ่งปลื้มมากภาพนั้นยิ่งฝังลึกในใจ ถึงคราวก็จะย้อนกลับมาให้เราเห็น แล้วนำ�เราไปสู่
สุคติโลกสวรรค์ แต่ละอย่างที่หลวงพ่อนำ�เราทำ�ก็เพื่อปกป้องเราไม่ให้พลาดไปสู่อบาย เพราะท่าน
รู้ว่า ลูก ๆ รู้ว่าอะไรบุญอะไรกุศลก็จริง แต่ก็ยังทำ�อะไรไม่ค่อยดีกันบ้างเหมือนกัน เพราะกิเลสยัง
ไม่หมด ฉะนั้นต้องไม่ประมาทในการสั่งสมบุญให้เต็มที่
๓. อาจิณกรรม คือ กรรมที่ทำ� เป็นประจ�ำ ถ้าก่อนตายไม่ได้นึกถึงอะไรที่ปลื้มเป็นพิเศษ
และไม่ได้นึกถึงเรื่องร้าย ๆ ที่เสียใจเป็นพิเศษ อาจิณกรรมหรือกรรมที่ทำ� สม�่ำเสมอก็จะให้ผล เช่น
คนไหนหมั่นตักบาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ แม้ยังไม่ได้บรรลุธรรมก็ตาม
(ถ้าบรรลุธรรมจะเป็นครุกรรม ข้อแรก) แม้ยังมืดตื้อมืดมิด แต่ท�ำเรื่อย ๆ ใจก็เป็นบุญเป็นกุศล
บุญจะส่งไปสู่สุคติโลกสวรรค์
๔. กตัตตากรรม คือ กรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ บางทีไม่ใช่กรรมชาตินี้ด้วย แต่เป็นกรรมที่มา
จากอดีตชาติ ทีร่ อส่งผลอยูก่ ม็ เี หมือนกัน เปรียบเหมือนกับโคแก่ทมี่ กี ำ�ลังน้อย แต่ยนื อยูท่ ปี่ ากคอก
พอเช้ามาประตูคอกเปิด โคแก่ที่อยู่ปากคอกเลยได้ออกไปก่อนโคหนุ่ม ซึ่งมีกำ�ลังเยอะกว่าแต่อยู่
ข้างหลัง
กรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ แม้จะมีก�ำลังไม่มาก แต่พอไม่มีกรรมอื่นที่มีก�ำลังมากกว่ามาขวางก็จะ
แสดงผลก่อน มีตัวอย่างหนึ่งในช่วงหลังพุทธกาล พระภิกษุคณะหนึ่งตั้งใจดั้นด้นเดินทางไปบูชา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานทีต่ รัสรูธ้ รรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ไม่เคยไปมาก่อน ท่านจึงหลงทาง
อยู่ในป่า วนไปเวียนมา เผอิญเห็นชาวนาคนหนึ่งก�ำลังไถนาอยู่ก็ดีใจ แต่ชาวนาคนนี้ตัวใหญ่ ดู
แข็งแรง เขาเอาวัวมาเทียมไถเหล็กทีละ ๔ ตัว แล้วก็ไถนาวนไปเวียนมาตลอด มุ่งมั่นกับการไถนา
มาก ไม่ได้หยุดเลย
พระภิกษุเหล่านั้นพูดกับชาวนาว่า “ช่วยบอกทางไปต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้หน่อย” แรก ๆ
ชาวนาก็ไม่สนใจ ไถนาไปเรื่อย ๆ พระรู้สึกผิดสังเกต แต่ด้วยความเกรงใจก็รออยู่สักพักจึงพูดซ�้ำ
อีกว่า “โยมช่วยบอกเอาบุญเถิด พวกอาตมาหลงทางมา” ชาวนาหันมา แต่ก็ยังไถนาอยู่ ไถไป ๆ
แล้วหันมาพูดว่า “ข้าพเจ้าไถนาอยู่อย่างนี้มาตั้ง ๑ พุทธันดรแล้ว ล�ำบากกว่าพวกท่านเยอะ”
พุทธันดรหนึ่งก็ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อน คือ สมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มาจนกระทั่ง
ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ นานมาก ๆ เลย
พระภิกษุทั้งหลายตกใจ รู้เลยว่าไม่ใช่มนุษย์ จึงถามว่า “ท่านเป็นใคร? ท�ำไมถึงไถนานาน
ตั้ง ๑ พุทธันดร?” ชาวนาคนนี้บอกว่า “ข้าพเจ้าเป็นเปรต” “ท่านไปท�ำกรรมอะไรถึงต้องมาเป็น
อย่างนี้?”
เปรตเล่าให้ฟงั ว่า พุทธันดรทีแ่ ล้วสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาก�ำลังไถนา มีเพือ่ นมา
ชวนให้ไปเข้าเฝ้าแล้วท�ำบุญกับพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาบอกว่า “ไม่ไปหรอก เสียเวลาไถนา”
เพื่อนก็คะยั้นคะยอว่า “นี้เป็นโอกาสที่หาได้ยาก พระองค์เป็นเนื้อนาบุญ ไปเอาบุญก่อน แล้วค่อย
ท�ำตอนหลังก็ได้” ชาวนาตอบกลับด้วยความเหนื่อยและไม่มีศรัทธาว่า “พระพุทธเจ้าไถนาอย่างเรา
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เป็นหรือเปล่า? ถ้ามาช่วยไถนาให้เรา เราถึงจะไปบูชา ถ้ามาไถนาให้เราไม่ได้ เราไม่ไปหรอก”
ด้วยวิบากกรรมดูหมิน่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี ณุ ธรรมสูงยิง่ ตายแล้วจึงมาเกิดเป็น
เปรต ไถนาไม่ได้หยุดเลยตลอด ๑ พุทธันดร ไม่ได้นั่ง ไม่ได้นอน ไม่ได้กินด้วย หิวโหยตลอดเวลา
เหนื่อยล้าแต่หยุดไม่ได้ ไถอยู่ตลอดเวลา ๑ พุทธันดร จากวิบากกรรมคะนองปาก ไปล่วงเกินผู้ที่มี
คุณธรรมสูง น่ากลัวมาก
ยุคปัจจุบัน สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก สื่อออนไลน์มีเยอะ ยิ่งน่ากลัวใหญ่ เพราะคนเราโดยทั่วไป
ถ้าเจอหน้ากัน เวลาจะพูดอะไรยังมีใจยั้งคิด รู้สึกเกรงใจ พูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะว่าเอา แต่พออยู่ใน
โซเชียลเน็ตเวิร์ก ในออนไลน์ ไม่รู้ใครเป็นใคร พอเห็นมีใครว่าพระก็ผสมโรงว่าตามเลย บางทียัง
ไม่รู้จักท่านดี ถ้าท่านเป็นพระที่มีคุณธรรมสูง เผอิญคนที่เป็นมิจฉาทิฐิไปว่าท่าน ไปใส่ร้ายป้ายสี
ต่าง ๆ แล้วเราผสมโรงบวกเข้าไป น่ากลัว เสี่ยงมาก ๆ เลย เวลาเราพิมพ์คอมเมนต์เข้าไปก็มีผล
เหมือนกับการพูด บางทีหนักกว่าด้วย เพราะเวลาพูดมีคนได้ยินไม่กี่คน แต่พิมพ์ในนั้นมีคนมาอ่าน
ร้อยคน พันคน บาปคูณไปร้อยเท่าพันเท่า มีคนมาอ่านหมื่นคนก็คูณบาปเข้าไปอีกหมื่นเท่า

ถ้าเรากระทำ�ความผิดหรือทำ�กรรมไปแล้ว และอยากให้หนักเป็นเบา เรา
ควรทำ�อย่างไร?
บาปที่เราท�ำไปแล้วไม่ได้หายไปไหน แต่มีวิธีแก้ไขคือ บาปกรรมใหม่ไม่ท�ำอีกเด็ดขาด แล้ว
ตั้งใจสร้างบุญเยอะ ๆ ให้บุญไปเจือจางบาปให้อ่อนลง ดังค�ำเปรียบเทียบที่ว่า ท�ำบาปเหมือน
เติมเกลือ ท�ำบุญเหมือนเติมน�ำ้ บาปที่เราท�ำไปแล้วก็เหมือนเติมเกลือไปแล้ว จะแก้ก็ต้องเติมน�้ำ
เยอะ ๆ ยิ่งถ้าเราเติมเกลือไว้เยอะ ก็ต้องเอาน�้ำเติมลงไปไม่ใช่แค่แก้วสองแก้วหรือคูลเลอร์
สองคูลเลอร์ แต่ต้องขนาดเปิดเขื่อนทะลักทลายเลย เกลือเป็นโอ่งเจอแม่น�้ำทั้งสายไหลมา สุดท้าย
หมดฤทธิ์ไปเอง มีก็เหมือนไม่มี
บาปที่เราท�ำไว้จะคอยส่งผลเหมือนกับไล่คุกคามเรา ถ้าหากเราสร้างบุญเยอะ ๆ บุญก็จะ
หนุนส่งให้เราสามารถแคล้วคลาดจากผลแห่งวิบากกรรมหนักที่เราท�ำเอาไว้ แล้วถ้าหากว่าบาปยัง
ตามเราไม่ทัน เราก็สร้างบุญต่อไปเรื่อย ๆ ยิ่งนานบาปก็ยิ่งอ่อนก�ำลังลง สุดท้ายอาจจะกลายเป็น
อโหสิกรรม หยุดการส่งผลก็ได้
วิบากกรรมที่เราท�ำเอาไว้ทั้งในชาตินี้และอดีตชาติเป็นเหมือนทุ่นระเบิด เหมือนหินโสโครก
ในทะเล นาวาชีวิตของเราวิ่งอยู่ดี ๆ อาจเกยหินโสโครกแตก แล้วจมลงได้ แต่ถ้าเราสร้างบุญก็
เหมือนท�ำให้ระดับน�ำ้ ขึ้นสูง หินโสโครกในน�ำ้ ยังมีอยู่ แต่พอน�้ำขึ้นอีก ๕ เมตร เรือวิ่งผ่านฉลุยเลย
ไม่มีปัญหา เพราะน�้ำที่ขึ้นสูงคอยหนุนส่งให้เรือลอยล�ำพ้นหินโสโครกเหล่านั้น เช่นเดียวกับ
วิบากกรรมในอดีตที่ตามจะส่งผล ถ้าเราสร้างบุญเยอะ ๆ บุญก็จะส่งผลจนสุดท้ายวิบากกรรมตาม
ไม่ทัน เราก็รอด บางคนบอกว่ามีวิบากกรรมตามกวดอยู่เยอะเลย จึงตั้งใจสร้างบุญอย่างสม�่ำเสมอ
ด้วยความไม่ประมาท แล้วเขาก็จะรอด ชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยทั้งในชาตินี้และชาติหน้า
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ.
(หลวงพ่อธัมมชโย)

“ชีวชิตานัคืกอบวชเป็
ที่สูงส่งควรค่
ปลอดกั
วล กนึกถึง
บุคคลที่ควรบู
บุคคลทีน่มชีีควุณิตความดี
าแก่กงารระลึ
มีโอกาสในการทำ
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิ�บความบริ
ัติตาม ได้สแุทก่ธิ์ ผ้กาย
ูมีศีล วาจา
สมาธิ ใจ
ปัญญา สูงกว่าเรา

ได้ดีกว่าชีวิตของคฤหัสถ์”
พระเทพญาณมหามุสนันี บ(หลวงพ่
สนุนการจัดอพิธัมมพ์มชโย)
วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

เห็นสมณะ
ในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่จัดให้มีโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่
สามเณรภาคฤดูรอ้ น และอีกหลายโครงการทีต่ ามวัดต่าง ๆ ได้จดั ให้มขี นึ้ เพือ่ รับ
เยาวชนเข้ามาบวชศึกษาธรรมะ ท�ำให้ชาวพุทธได้มีโอกาสพบเห็นสมณะมากขึ้น        
ทั่วทั้งแผ่นดิน การได้พบเห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นถือเป็นมงคลของชีวิต
เพราะสมณะเป็นผูม้ คี วามสงบกาย วาจา ใจ มีความสง่างามอยูใ่ นตัว มีความเชือ่ มัน่ ใน
คุณธรรมทีต่ นเองปฏิบตั อิ ยู่ มีความอิม่ เอิบอยูใ่ นธรรม สมณะจึงเป็นตัวอย่างให้เห็นถึง
อานิสงส์ของการประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ และเป็นมาตรฐานความประพฤติของชาวโลก
ทัง้ หลาย
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การเห็นสมณะของผูม้ จี ติ เลือ่ มใสนัน้ อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ
๑. เห็นด้วยตา เรียกว่า พบเห็น คือเห็นถึงรูปร่าง ลักษณะกิรยิ ามารยาทอันสง่างาม
และสงบของท่าน
๒. เห็นด้วยใจ เรียกว่า คิดเห็น คือนอกจากจะเห็นตัวท่านซึ่งเป็นสมณบุคคลแล้ว
ยังพิจารณาตรองดูดว้ ยใจ จนสามารถคาดคะเนได้ถงึ คุณธรรมภายใน ทีท่ ำ�ให้
ท่านสงบเสงี่ยม แต่สง่างามอย่างน่าอัศจรรย์ หรือเรียกว่าเห็นถึงสมณธรรม  
ของท่าน
๓. เห็นด้วยญาณ เรียกว่า รู้เห็น คือไม่ใช่เป็นเพียงการคิดคาดคะเนถึงคุณธรรม
ของท่านเท่านั้น แต่เห็นด้วยญาณทัสนะ เห็นด้วยปัญญาทางธรรมว่า ท่าน
มีคุณธรรมมากเพียงใด เป็นการเห็นของผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาดีแล้ว จนเข้าถึง
ธรรมกายในตัว แล้วอาศัยญาณทัสนะมองทะลุเข้าไปในใจคนอื่นได้

กิจที่ควรทำ�เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเห็นสมณะ
ในการเห็นสมณะนัน้ ถ้าหากเห็นเพียงชัว่ ขณะ เช่น เห็นท่านเดินผ่านไป หรือ
เราเผอิญเดินไปเห็นท่านแล้วก็ผา่ นเลยไป อย่างนัน้ ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ การทีจ่ ะท�ำให้
ได้ประโยชน์เต็มทีจ่ ากการเห็นสมณะ โดยเฉพาะเมือ่ ได้เห็นสมณะผูผ้ า่ นการฝึกฝน
อบรมตนเองมาอย่างดีแล้ว พึงกระท�ำดังนี้
๑. ต้องเข้าไปหา หมายถึง หมั่นเข้าใกล้ ไปมาหาสู่ท่าน เห็นคุณค่าในการเห็น
สมณะ แม้งานจะยุ่งเพียงไรก็พยายามหาเวลาเข้าไปหาท่านเสมอ เพื่อรับการ
ถ่ายทอดคุณธรรม
๒. ต้องเข้าไปบำ�รุง หมายถึง เข้าไปช่วยทำ�กิจของท่าน เช่น ปัดกวาดเช็ดถูกุฏิ
จัดหาปัจจัย ๔ ไปถวายท่าน ท่านจะได้ไม่มภี าระมาก และจะได้มเี วลา มีโอกาส
ได้สนทนาธรรมกันมากขึ้น
๓. ตามฟัง หมายถึง ตั้งใจฟังคำ�เทศน์คำ�สอนของท่านด้วยใจจดจ่อ
๔. ตามระลึกถึงท่าน หมายถึง เมื่อพบท่าน ได้ฟังคำ�สอนของท่านแล้ว ก็ตาม     
ระลึกถึงทั้งกิริยามารยาทของท่าน และนำ�คำ�สอนโอวาทของท่านมาไตร่ตรอง
พิจารณาอยู่เสมอ
๕. ตามดูตามเห็น หมายถึง ดูท่านด้วยตาเนื้อของเราด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
อย่างหนึง่ และตามดูทา่ นด้วยความคิดและปัญญาทางธรรม ให้เห็นตัวสมณธรรม
ของท่านอีกอย่างหนึ่ง เห็นท่านทำ�อย่างไร เราก็ทำ�อย่างนั้น ไม่ดื้อรั้น
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เมือ่ ผูใ้ ดก็ตามได้เห็นสมณะและพยายามเข้าหาสมณะเช่นนี้ ย่อมเกิดผลเป็น
มงคลชีวิตแก่ผู้นั้น เพราะท�ำให้ผู้นั้นได้แนวทางในการด�ำเนินชีวิตที่ท�ำให้เจริญใน
คุณธรรมความดี โดยมีทา่ นเป็นแบบอย่าง และจะเป็นโชคดียงิ่ ขึน้ ไปอีก หากมีสมณะ
ผูเ้ ป็นพระภิกษุสามเณรทีแ่ ท้จริงเข้าไปเยีย่ มเยียนหรือเป็นทีส่ นิทสนมคุน้ เคย เพราะ    
ท่านกล่าวไว้วา่ เมือ่ สมณะหรือพระผูม้ ศี ลี บริสทุ ธิเ์ ข้าสูส่ กุลใด มนุษย์ทงั้ หลายในสกุลนัน้
ย่อมประสบบุญเป็นอันมาก ด้วยฐานะ ๕ ประการ ดังนี้
๑. จิตของเขาย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นสมณะ เป็นผลให้สกุลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติ    
ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์
๒. เขาย่อมพากันต้อนรับกราบไหว้ ให้อาสนะแก่สมณะผู้เข้าไปสู่สกุล เป็นผล   
ให้สกุลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในสกุลสูง
๓. เขาย่อมกำ�จัดมลทินคือความตระหนี่เสียได้ในสมณะผู้เข้าไปสู่สกุล เป็นผล   
ให้สกุลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันยิ่งใหญ่
๔. เขาย่อมแจกจ่ายทานตามกำ�ลังในสมณะผู้เข้าไปสู่สกุล เป็นผลให้สกุลนั้น
ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้โภคะใหญ่
๕. เขาย่อมไต่ถาม สอบสวน ฟังธรรม จากสมณะผู้เข้าไปสู่สกุล เป็นผลให้สกุลนั้น
ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาใหญ่
การได้เห็นสมณะและมีสมณะเป็นทีป่ รึกษาคุน้ เคยเช่นนี้ ย่อมท�ำให้เราได้เจริญ
ทัง้ คุณธรรมความดี และยังมีโอกาสให้ได้สงั่ สมกุศลทีจ่ ะเป็นเสบียงในการเดินทางข้าม
วัฏสงสารอีกด้วย
ดังนัน้ ในช่วงเวลาทีส่ มณะเกิดขึน้ มากมายทัว่ ทัง้ แผ่นดินไทยในช่วงนี้ จึงเป็น
โอกาสทีพ่ วกเราชาวพุทธทัง้ หลายจะได้ไปตักตวงบุญกุศล ด้วยการท�ำนุบำ� รุงสมณะ
ทัง้ พระภิกษุและสามเณรด้วยปัจจัย ๔  ไปอนุโมทนากับการประพฤติปฏิบตั ธิ รรมของ
สมณะทัง้ หลายทีก่ ำ� ลังฝึกตัวและเรียนรูห้ ลักค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็
ไม่ลมื ทีจ่ ะน�ำต้นแบบวิถชี วี ติ ของสมณะเหล่านัน้ มาใช้ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่
จะท�ำให้ชว่ งฤดูรอ้ นนีเ้ ป็นช่วงทีอ่ บอวลไปด้วยกลิน่ ศีล กลิน่ ธรรม และคุณงามความดี
ของชาวพุทธทัง้ หลายไปพร้อม ๆ กันทัง้ ประเทศ
เนือ้ หาน�ำมาจาก GB102 สูตรส�ำเร็จการพัฒนาตนเอง
กิจกรรมหลักสูตรสัมฤทธิบตั รบูชาครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกาย และสัมฤทธิบตั รเราคือใคร
สอบวัดผล
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่งการบ้านและแบบฝึกหัด วันที่ ๔-๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศผลสอบ
วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สอบซ่อม
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
102 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
102

www.kalyanamitra.org
103

ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

Earth Day
22 April 2015

มหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด บุญใหญ่ไม่ควรพลาด
สวัสดีครับ! นร.อนุบาลฝันในฝัน
วิ ท ยาทั่ ว โลก เดื อ นเมษายน
ซึ่งเป็นเดือนที่พวกเราเฝ้ารอคอย
ก็มาถึงแล้วนะครับ ๒๒ เมษายน
วันคุ้มครองโลก ที่บุญบันดาลมา
พ้องกับวันเกิดของคุณครูไม่ใหญ่
(คุณครูไม่ใหญ่เกิดวันคุ้มครองโลกนะครับ)
วันคุม้ ครองโลกก�ำหนดโดยโครงการสิง่ แวดล้อม
สหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.
๒๕๑๓ ส�ำหรับพวกเราเคลียร์คัตชัดเจนแล้ว
ว่า ตลอด ๔๖ พรรษาของคุณครูไม่ใหญ่ ท่าน
เกิดมาเพือ่ ชาวโลกจริง ๆ ช่วยให้ชาวโลกได้พบ
ความสุขที่แท้จริงด้วยธรรมะขององค์สมเด็จ
104 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ดั ง นั้ น ทุ ก วั น ที่ ๒๒
เมษายน ท่านจึงชวนลูก ๆ และชาวโลกมา
ท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา มหาทานบารมี
ในปีนี้ก็คือ มหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด
ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบุญใหญ่มาก ๆ ดังโอวาท
ของคุณครูไม่ใหญ่ต่อไปนี้... “มหาสังฆทาน
๓๐,๐๐๐ วัด บุญใหญ่ไม่ควรพลาด หลวงพ่อ
ท�ำบุญไปแล้ว วัดละ ๑๐๐ บาท บุญนีเ้ ป็นบุญใหญ่
มีหลักวิชชาอยู่แล้วว่า มหาสังฆทานได้บุญ
มากกว่าท�ำกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่
พระองค์ตรัสบอกไว้ว่า
การท� ำ บุ ญ กั บ สั ต ว์ เ ดรั จ ฉานได้ บุ ญ
เท่าไร ท�ำบุญกับมนุษย์ที่มีศีลจะได้บุญเท่าไร
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วรรณะผ่องใส มีก�ำลังเรี่ยวแรง เฉลียวฉลาด
ช่องนี้มีคำ� ตอบ

ไล่เรื่อยไปจนถึงพระอริยเจ้า จนถึงท�ำบุญกับ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมหาสังฆทานได้บุญ
มากที่สุดเพราะถวายแด่หมู่สงฆ์
พุทธบุตรทุกรูปท่านต้องทิ้งทุกอย่าง
วางทุกสิ่ง มาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญ มาเพื่องาน
พระศาสนา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก ไม่ว่าเราจะ
เดินทางไปท�ำบุญด้วยตัวเอง หรือจะนิมนต์
ท่านมาก็ยาก แต่นี่ท่านพร้อมใจกันมา สะดวก
แล้วทีเ่ ราจะท�ำบุญ พุทธบุตรมารวมกัน ๓๐,๐๐๐ วัด
ไม่ใช่งา่ ย ท่านบวชเป็นพระมาหลาย ๆ พรรษา
ก็ไม่ใช่ง่าย ท่านสั่งสมบุญในเพศสมณะมา
ยาวนานเท่าไร ก็เหมือนเราไปเสียบปลั๊กบุญ
กับท่าน เพราะฉะนั้นไม่ควรปฏิเสธ
ท�ำเร็ว ได้อะไรก็เร็ว เทวดาทั้งหลาย
ที่มีวิมานใกล้เคียงก็ได้อนุโมทนาเร็ว ปลื้มเร็ว
บรรพบุรุษของเราที่ละโลกไป ทั้งไปดีและไม่ดี
ก็จะได้บญุ จากทุกข์มากก็ทกุ ข์นอ้ ย พ้นทุกข์เร็ว
ที่มีสุขก็จะสุขมากยิ่ง ๆ ขึ้น เราจะได้ทั้ง อายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร บริวารสมบัติ
มรรค ผล นิพพาน ทั้งอายุยืน ผิวพรรณ

มีดวงปัญญา ทานบารมีเกิด อะไรทุกอย่าง
ก็จะเกิดขึ้นอย่างเร็ว ๆ บุญถวายสังฆทาน
๓๐,๐๐๐ วัด ไม่ใช่เกิดขึ้นทุกวัน มีแค่ปีละ
ครั้งในวันคุ้มครองโลกเท่านั้น ถ้าเราอายุยืน
๑๐๐ ปี ก็ท�ำได้ ๑๐๐ ครั้ง สงฆ์รวมกัน ก�ำลังใจ
ก็เกิดในหมู่สงฆ์ ถ้าท่านกลับไปเล่าให้โยม
ฟังอีก ก็แปลว่าไปถึงทั่วประเทศเร็วขึ้น เป็น
แรงบันดาลใจให้ประเทศพุทธเมืองอื่นอยากท�ำ
แบบนี้บ้าง เราก็จะได้บุญเป็นต้นบุญต้นแบบ
ด้วย ปัจจัยมันมีทางออก ถ้าเราไม่ใช้มาใน
ทางบุญ มันก็จะไปทางอื่น!!!” (๒๕ มี.ค. ๕๘)
ชัดเจนนะครับ! อย่างนี้รอช้าไม่ได้
รีบท�ำด้วยตัวของเราเอง และไปชักชวนให้
ทุก ๆ คน มาท�ำด้วยกัน ท�ำให้เต็มที่เต็มก�ำลัง
ท�ำแล้วให้ปลืม้ ตลอด โดยไม่เสียดายในภายหลัง
ดังเรื่องราว Case Study ต่อไปนี้

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet
http://goo.gl/tg7RyW

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่ที่เคารพอย่างสูง
ลูกเป็นชาวจังหวัดตราด มีอาชีพค้าขาย
ลู ก มี โ อกาสเข้ า วั ด มาสร้ า งบารมี จ ากการ
ท�ำหน้าที่ของพระอาจารย์ท่านหนึ่ง เมื่อเดือน
มกราคม ๒๕๔๗ ท่านเอาใจใส่เป็นกัลยาณมิตร
ให้ลูกดีมาก ท�ำให้ลูกประทับใจและได้มาวัด
ตลอดจนถึงปัจจุบัน ลูกกราบขอความเมตตา
คุณครูไม่ใหญ่ฝันในฝันดังนี้ค่ะ

ล้มละลาย

๖ กันยายน ๒๕๔๘
เมื่อแม่ท้องตัวลูก พอใกล้ครบก�ำหนด
คลอด วันหนึ่งแม่ได้ไปท�ำบุญที่ส�ำนักสงฆ์
ใกล้ ๆ บ้าน ก่อนกลับบ้าน พระธุดงค์ที่อยู่ใน
ส�ำนักสงฆ์นั้นให้น�้ำมนต์แม่มา ๑ ขวด และ
สั่งว่าอย่าเพิ่งกินนะ ให้ถึงก�ำหนดคลอดก่อน
ค่อยกิน แต่ระหว่างทางแม่เกิดอาการหิวน�ำ้ มาก
จึงยกน�ำ้ มนต์ขนึ้ ดืม่ หมดไปครึง่ ขวด พอกลับไป
ถึงบ้าน แม่ก็คลอดลูกออกมาโดยไม่มีอาการ
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เจ็บปวดเลย
พระธุดงค์รูปนั้นเคยทักแม่ว่า “ลูก
ในท้องเป็นเด็กอินเดียมาเกิด” เมื่อลูกอายุได้
๓ ขวบ ขณะอยู่กับคุณย่า ลูกก็ชี้ไปที่ดวงจันทร์
พูดว่า “ย่า ๆ นี่เจ้าอินเดีย” หลังจากนั้นมา
ลูกก็มักจะถูกเย้าจากคนแถว ๆ บ้านเสมอ ๆ
ว่าเป็นลูกของเจ้าอินเดีย แต่ลูกไม่ชอบเลย
ลูกเคยแต่งงานมาแล้ว มีลูกเป็นหญิง
๒ คน ต่อมาแต่งงานใหม่กับสามีคนปัจจุบัน มี
ลูกด้วยกันอีก ๓ คน ภายหลังสามีคนปัจจุบัน
ไปมีภรรยาน้อย ครอบครัวเลยไม่มีความสุข
เขามีปากเสียงกับลูกเป็นประจ�ำ จนท�ำให้
ลู ก สาวคนที่ ๒ ที่ เ กิ ด จากสามี เ ก่ า ของลู ก
เกิดอาการเบื่อ จึงดื่มยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตาย
ตอนอายุได้เพียง ๑๔ ปี ลูกรักเขาและเสียใจมาก
ทีเ่ ขาต้องมาจากไป ความทุกข์ทมี่ อี ยูจ่ งึ เพิม่ ขึน้
เป็นเท่าตัว ทุกข์เพราะสามีไปมีภรรยาน้อย และ
ยังมาทุกข์เพราะลูกสาวตายอีก
ลูกตระเวนไปตามทีต่ า่ ง ๆ เพือ่ ปรึกษา
เรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้น มีหมอไสยเวทคนหนึ่ง
ทักลูกว่า ลูกและครอบครัวโดนคนท�ำคุณไสยใส่
เขาจึงท�ำพิธีแก้ให้ และลูกก็เลยถามเขาว่า
ลูกอยากให้ลูกสาวคนที่ตายกลับมาเกิดใหม่
จะได้ไหม เขาตอบว่าได้ แล้วแนะน�ำให้เอา
พระพุทธรูปประจ�ำวันเกิดของลูกสาวคนที่ตาย
มา แล้วเขียนวัน เดือน ปีเกิดของเขาใส่ลงไป
ทีฐ่ านพระ แล้วก็นำ� พระพุทธรูปนัน้ ไปถวายพระ
ที่วัด
ลูกท�ำตามที่เขาบอก จากนั้นลูกก็ไป
แก้หมัน ผ่านมาอีก ๓ เดือน วันหนึ่งเวลา
ประมาณ ๑ ทุ่ม ลูกนั่งรถไปโรงงานกับสามี
106 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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ระหว่างทางลูกเห็นดวงไฟดวงใหญ่มากตกลง
มาข้างทาง ห่างจากรถประมาณ ๕๐๐ เมตร
พอไปถึงโรงงาน ลูกก็ไปนอนค้างคืน
ที่นั่น ก่อนนอนลูกนึกถึงลูกสาวที่ตาย แล้วพูด
ขึน้ มาว่า “จะมาเกิดก็มา” พอหลับไปลูกฝันเห็น
ไม้บมู เมอแรงซึง่ ลูกสาวชอบเล่นมากหมุนติว้ ๆ
เข้ามาหาลูก ลูกก็บอกในฝันอีกว่า อยากเกิด
ก็มาเกิด จากนั้นลูกก็ตั้งท้อง แล้วก็คลอดออก
มาเป็นชาย เป็นลูกคนที่ ๖ หน้าตาน่ารัก
ลูกท�ำการค้ากับประเทศเวียดนาม แต่
ต้องไปรับสินค้าที่เขมร เป็นสินค้าประเภท
ปลาหมึกแห้ง กุง้ แห้ง สองสามวันทางเวียดนาม
ถึงจะน�ำสินค้ามาลงที่เขมรครั้งหนึ่ง แล้วลูกก็
ไปรับสินค้าจากเขมรลงเรือมาเมืองไทย ระยะ
ทางเดินเรือจากเขมรมาฝั่งไทยมีช่วงหนึ่งที่
เขาเรียกกันว่า “ปากคลอง” ที่นี่มักมีพายุร้าย
พัดผ่านและน�ำคลื่นลูกใหญ่มหึมาตามมาด้วย
ที่ส�ำคัญคือถ้าใครโดนคลื่นยักษ์นี้เข้าเป็นต้อง
ตายหมด และหาศพไม่เจอ จนกว่าจะขึ้นอืด
วันนั้นก็เช่นเดียวกัน ลูกน�ำสินค้าจาก
เขมรลงเรือตังเก มีสนิ ค้าอยูเ่ ต็มล�ำเรือ มีคนอยู่
ทั้งหมดประมาณ ๑๐ กว่าคน มีหญิงเพียง ๒ คน
รวมตัวลูก นอกนั้นเป็นชายหมด คนส่วนใหญ่
อยูใ่ นเก๋งเรือซึง่ เป็นห้องทีม่ หี ลังคาคลุม แต่ตวั ลูก
อยู่นอกเก๋งเรือที่เป็นลานโล่งไม่มีหลังคา
พอเรื อ แล่ น มาถึ ง บริ เ วณปากคลอง
ทันใดนั้นก็มีคลื่นลูกโตสูงประมาณ ๗ เมตร
กว้างประมาณเนื้อที่ ๑ ไร่ พัดมาปะทะกับเรือ
อย่างแรง จนเรือตะแคงและโคลงเคลงไปมา
แต่ก็ไม่ล่ม กัปตันเรือต้องขับเรือฝ่าคลื่นต่อไป
เรื่อย ๆ หยุดไม่ได้ ถ้าหยุดเรือก็จะล่มทันที
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ลูกอยู่นอกเก๋งเรือเพียงคนเดียว ในสภาพเรือ
ทีโ่ คลงเคลงเพราะแรงคลืน่ ซ�ำ้ โดนพายุฟาดเข้า
อย่างจัง ตัวของลูกเปียกและชา หนาวสะท้าน
สายฝนทีต่ กกระหน�ำ่ ใส่ ลมทีพ่ ดั มาอย่างแรงกล้า
ท�ำให้ลกู สัน่ เกร็งไปทัง้ ตัว จนไม่สามารถขยับตัว
หรือช่วยเหลือตัวเองได้เลย
ลูกต้องอดทนคอยด้วยความสัน่ สะท้าน
จนเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมง เมื่อคลื่นลมสงบลง
ไต้กง๋ เรือก็ออกมาช่วย เขาพยายามดึงลูกเข้าไป
ที่เก๋งเรือ แต่ก็ท�ำไม่ได้เพราะตัวลูกแข็งทื่อและ
หนักอึ้ง ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เลย เป็นอยู่
อย่างนี้นานถึง ๒ ชั่วโมง จนกระทั่งถึงฝั่งไทย
ลูกเจ็บระบมไปทัง้ ตัว แต่กร็ อดชีวติ มา
ได้ ต่อมาทางเวียดนามก็น�ำสินค้ามาลงให้ที่
ประเทศไทยแทนสินค้าทีเ่ สียหายไป ไม่นานลูก
ก็ขายสินค้าได้เป็นเงินก้อนถึง ๑๐ ล้านบาท
ท�ำให้ฐานะในตอนนั้นดีมาก ๆ ร�ำ่ รวย แต่รวย
อยูไ่ ด้ไม่กปี่ กี เ็ กิดภาวะเงินบาทลอยตัว ท�ำให้ลกู
ต้องประสบกับหนี้สิน ถูกฟ้องถึง ๖ คดี บางวัน
ต้องขึ้นศาล ๒ ครั้ง คดียังถูกด�ำเนินการอยู่
จนถึงปัจจุบัน กิจการนั้นจึงต้องเลิกไป
ต่อมา ลูกหันมาผลิตยาน�้ำมันเหลือง
จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า ๑ ต�ำบล
๑ ผลิตภัณฑ์ ลูกมีโอกาสน�ำสินค้าไปแสดงใน
หลายประเทศ จากการสนับสนุนของรัฐบาล
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ครั้งหนึ่ง ลูกน�ำยาน�้ำมันเหลืองไปส่ง
ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ขากลับขณะขับรถผ่านภูชฟี้ า้
ลู ก ก็ แ วะขึ้ น ไปเที่ ย วที่ ย อดภู นั้ น กั บ ลู ก ชาย
พอขึ้นไปถึงยอดภูก็ได้พบกับชายคนหนึ่งใน
ชุดขาวยืนกางร่มอยู่ ช่วงนัน้ เป็นเวลาเย็น มีฝน

DMC

ตกปรอย ๆ เขายืนอยู่บนยอดหินที่ยาวยื่นออก
ไป ลูกรู้สึกสงสัยว่าท�ำไมเขาไม่ตกลงไป
ตอนหลังเขาเดินมาหาลูก เราทักทาย
กัน ลูกก็ถามเขาว่า เขาอยูท่ ไี่ หน อยูก่ บั ใคร เขา
ก็ชี้ไปที่ป่าใกล้ ๆ บริเวณนั้น แล้วบอกว่าอยู่ที่นี่
และอยู่คนเดียว เดินคุยกันได้สักพักหนึ่ง ลูกก็
ขอตัวกลับ แล้วเดินลงมาทีร่ ถ ชายคนนัน้ ก็เดิน
ตามมาด้วย ขณะเดินลงมา ข้อเท้าลูกแพลง
เมื่อถึงรถลูกยกเสบียงซึ่งเป็นของแห้งให้เขาไป
พอลูกขับรถออกมาได้หน่อยเดียวก็หนั หลังกลับ
ไปมอง แต่ก็ไม่เห็นชายคนนั้นแล้ว
พอกลับมาบ้านได้ ๓ วัน ลูกก็ปว่ ย เท้า
ของลูกบวมมาก มีตุ่มขึ้นเป็นเม็ด ๆ พองไป
ทั้งขาเหมือนโดนน�้ำร้อนลวก หมอบอกว่าเป็น
“โรคงูฟักไข่ ไฟลามทุ่ง” เห็นสภาพตัวเองแล้ว
ลูกไม่กล้าไปหาหมอ เพราะคิดว่าหมอต้องสั่ง
ตัดขาแน่ จนสามีและลูก ๆ ทนไม่ได้ จึงอุ้มลูก
ลงจากบ้านไปส่งโรงพยาบาล
หมอผ่าตัดแล่เอาเนื้อออก ลูกสลบไป
แล้วฝันเห็นหมอชีวกะนั่งอยู่ฝั่งซ้ายของลูก ใน
ช่วงทีส่ ลบนัน้ อาการของลูกแย่มาก เพราะขาด
เลือด สามีและลูก ๆ จึงเป็นคนบริจาคเลือดให้
แต่รออยู่นานเลือดที่บริจาคก็ยังไม่ได้เอามาให้
ลูกสักที จนสามีเห็นหน้าของลูกซีดมาก จึงไป
ถามหมอว่าท�ำไมไม่ให้เลือดสักที หมอบอกว่า
“ผมสั่งเลือดไปนานแล้ว” สามีจึงตามหาเลือด
กว่าจะได้มาก็นับว่าหลายชั่วโมง จนลูกเกือบ
ไม่รอด
พอลูกกลับมาบ้านก็มีอาการเจ็บปวด
ทรมานมาก จึงยกมือพนมบอกพ่อปู่ชีวกะว่า
ลูกเจ็บปวดมาก ขอให้ลูกหายเจ็บปวดทรมาน
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ให้นอนหลับได้ จากนั้นประมาณ ๒๐ นาที ก็มี
ความรู้สึกเหมือนมีมุ้งสีทองมาครอบที่ตัวลูก
ลูกหายปวด หลับสบายไปหลายวัน
ช่วงที่แผลยังไม่หาย ลูกต้องท�ำแผล
ทุกวัน หมอบอกว่าเนื้อเป็นฝ้า จึงเอาขาของลูก
ไปแช่ในน�้ำอุ่นจัด แล้วคีบเอาเนื้อที่ไม่ดีออก
ลูกเจ็บปวดทรมานมาก จนตาพร่า เห็นดาวขึ้น
ระยิบระยับ แต่ในที่สุดก็หายเป็นปกติ

DMC

ลูกมีความกังวลใจอยู่เรื่องหนึ่งค่ะ คือ
ตอนลูกอายุ ๘ ขวบ ขณะนั้นก�ำลังเรียนอยู่
ป. ๒ ลูกเคยแอบเปิดปิ่นโตข้าวของเพื่อน
แล้วไปถามเขาว่า “กินข้าวกับอะไร” เพือ่ นคนนัน้
ให้ลูกทาย ลูกเห็นแล้วจึงตอบถูก เขาถามกลับ
มาว่า “เปิดดูแล้วใช่ไหม?” ลูกตอบว่า “ไม่ได้
เปิด ถ้าเปิดให้ฟ้าผ่า” ตั้งแต่นั้นมาเวลาฝนตก
ทีไร ลูกจะวิ่งหนีแทบไม่ทันเพราะกลัวฟ้าผ่า

หลังจากส่งค�ำถามไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๒
๑
๑. ตัวลูกที่พระธุดงค์บอกว่าเป็นคน
อินเดียมาเกิดนัน้ ท่านก็ทกั ไปอย่างนัน้ เอง อย่า
เอาเป็นจริงเป็นจังเลย เพราะลูกก่อนมาเกิด
ดีกว่านั้น
108 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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๔

๕

๖

๗

๘

๙

๒. ที่ลูกคลอดง่ายเพราะลูกไม่ได้มี
กรรมกักขังหน่วงเหนี่ยวคนหรือสัตว์ไว้ อีกทั้ง
พระปริตรพุทธมนต์ที่พระธุดงค์ท่านสวดก็เป็น
ตัวเสริมท�ำให้คลอดง่ายตามที่ท่านอธิษฐานให้
๓. ลูกสาวคนที่ ๒ ที่กินยาตาย เพราะ
มีนสิ ยั หาทางออกของปัญหาชีวติ หรือความกลุม้
ด้วยการฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้ว
๔. ตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไป
ยมโลกเพราะการฆ่าตัวตาย ก�ำลังโดนเจ้าหน้าที่
จับให้กินยาพิษ ตาย-เกิด ๆ ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
ด้วยความทุกข์ทรมานมาก
๕. ส่ ว นที่ ลู ก ฝั น ไปนั้ น ก็ เ กิ ด จาก
ความรักและคิดถึงลูกเท่านั้น อย่าไปยึดมั่น
ถือมั่นเลย ให้ลูกรีบท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้
เธอมาก ๆ จะดีกว่า เพราะจะช่วยให้เธอมีอายุ
สั้นลงในยมโลก

DMC

๖. เรือสินค้าของลูกต้องมาเจอพายุ
เพราะกรรมในอดีต ทุกคนเคยแกล้งสัตว์เล็ก
สัตว์นอ้ ย เช่น เอาลูกหมามาโยนเล่นในน�ำ้ เพือ่
จะดูมันว่ายน�้ ำบ้าง หรือเอามดแมลงอะไร
ต่าง ๆ มาว่ายน�ำ้ บ้าง เป็นต้น แต่ไม่ได้มีกรรม
ใหญ่มากนัก จึงท�ำให้ทุกคนรอดชีวิตมาได้
๗. ตัวลูกที่โดนหนักก็เพราะท�ำกรรม
เล็กกรรมน้อยดังกล่าวมากกว่าคนอื่นในชาติ
ต่าง ๆ ตามมาส่งผล
๘. เท้าลูกบวมเป็นตุ่มพองและถูกแล่
เนื้อออกหลายครั้ง เพราะในชาติหนึ่งตอนเป็น
วั ย รุ ่ น ได้ จุ ด กองไฟเพื่ อ เล่ น รอบกองไฟกั บ
เพือ่ น ๆ ต่อมาก็เกิดความคิดสนุก ๆ แกล้งผลัก
เพือ่ นเข้าไปในกองไฟโดยไม่ได้คดิ อะไร คิดเพียง
เล่น ๆ เท่านัน้ จนเท้าเพือ่ นเข้าไปในกองไฟและ
พองบวม วิบากกรรมนี้ตามมาส่งผล
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๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๙. หมอลืมให้เลือดลูกจนเกือบไม่รอด
เพราะกรรมฆ่าสัตว์ท�ำอาหารในอดีตตามมา
ส่งผล การป่วยครั้งนั้นไม่เกี่ยวกับชายชุดขาว
ทีล่ กู เจอทีภ่ ชู ฟี้ า้ และเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดา
ที่มาท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้เป็นผีสางหรือ
ตาปะขาวผู้มีฤทธิ์
๑๐. ที่ลูกมีฐานะร�่ำรวยมากช่วงหนึ่ง
เพราะมหาทานบารมีทลี่ กู ตัดใจท�ำมาส่งผล แต่
ต่อมาภายหลังล้มละลาย เพราะความเสียดาย
ทรัพย์ที่ท�ำไปแล้ว จึงท�ำให้กรรมแห่งความ
ตระหนี่ได้ช่องส่งผล รวมกับกรรมที่เคยโกงเขา
มา จึงส่งผลให้มหี นีส้ นิ และถูกฟ้องร้องถึง ๖ คดี
๑๑. บุ ญ ที่ เ กิ ด จากการท� ำ ทานใน
ปัจจุบันท�ำให้วิบากกรรมเก่าเบาบางลง ลูก
จึงมีทรัพย์ที่ได้มาจากอาชีพใหม่ คือ การท�ำ
น�้ำมันเหลือง ถึงแม้รายได้ไม่มาก แต่ก็ไม่
110 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

ขาดแคลน ให้ลูกท�ำบุญในปัจจุบันไปเรื่อย ๆ
ก็จะเป็นบุญต่อบุญ สมบัติต่อสมบัติ ไม่ช้า
ก็หมดหนี้
๑๒. ลูกชอบฝันถึงพ่อปู่ชีวกะ และเมื่อ
นึ ก ถึ ง ท่ า นก็ ห ายเจ็ บ ปวดและนอนหลั บ ได้
เพราะลูกมีความผูกพันและความนับถือปู่ครู
ยาโบราณ
๑๓. เจ้าอาวาสญาติของพ่อตายแล้ว
ก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของชั้น
ดาวดึงส์ เฟส ๒ ที่ท่านต้องการพบลูกก็มีเพียง
แค่ความระลึกถึงเพราะเป็นญาติและคุน้ เคยกัน
เท่านั้น ไม่ได้มีธุระอะไร
๑๔. ย่าตายแล้วก็ไปเป็นภุมเทวาอยู่ใน
หมูบ่ า้ นภุมเทวาแห่งหนึง่ ได้รบั บุญทีอ่ ทุ ศิ ไปให้
แล้ว ท�ำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้น
๑๕. พ่อเป็นโรคริดสีดวง ตัวเหลือง และ
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๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

เลือดไม่ดถี งึ กับต้องถ่ายเลือด เพราะกรรมฆ่าสัตว์
ท�ำอาหารและเหนียวหนี้ในอดีตตามมาส่งผล
๑๖. พ่อตายแล้วก็ไปเป็นบริวารของ
ภุมเทวาสายยักษ์ ได้รบั บุญทีอ่ ทุ ศิ ไปให้แล้ว จึง
ท�ำให้มีวิมานเป็นของตัวเอง และมีสภาพดีขึ้น
ในทุกด้าน
๑๗. ลูกมีพลอยทับทิม ๒๐ กะรัต ตัง้ ใจ
ขายมาท�ำบุญ ก็ให้ลูกนั่งสมาธิแล้วนึกถึงบุญ
ทุ ก บุ ญ ที่ ท� ำ มา แล้ ว อธิ ษ ฐานจิ ต ให้ ผู ้ มี บุ ญ
มารับซื้อไปในราคาที่ยุติธรรม และเกิดความ
พึงพอใจด้วยกันทั้งคู่ ให้อธิษฐานบ่อย ๆ
๑๘. ค�ำสาบานของลูกตอน ๘ ขวบ
ในเรือ่ งฟ้าผ่า ก็อย่าไปกังวลใจจนเกินไป แต่เพือ่
ความสบายใจก็ให้สั่งสมบุญแล้วอธิษฐานจิต
ให้พ้นจากค�ำสาบานนั้นบ่อย ๆ
๑๙. ลู ก กั บ ลู ก ชายคนสุ ด ท้ อ งเป็ น

DMC

กองเสบียงของหมู่คณะมา
๒๐. ปั จ จุ บั น ลู ก รั ก ษาศี ล ๘ แล้ ว
อธิ ษ ฐานจิ ต เป็ น ผู ้ ช ายและให้ ไ ด้ บ วชตั้ ง แต่
ยังเยาว์วยั นัน้ บุญนีจ้ ะไปตัดรอนให้วบิ ากกรรม
กาเมฯ เบาบางลงไป และจะมีโอกาสเป็นไปได้
ในชาติใดชาติหนึง่ เพราะลูกยังมีเศษกรรมกาเมฯ
เจ้าชู้อยู่ แต่เจือจางลงไปแล้ว
๒๑. ชาติ นี้ ม าเจอกั น อี ก ก็ ใ ห้ ตั้ ง ใจ
สร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิต
ตามติดไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลย
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บทสัมภาษณ์ เจ้าของ Case Study รายการชีวิตในสังสารวัฏ
นราพร : เข้าใจแล้วว่าท�ำไมช่วงแรกรวย ต่อมาล้มละลายและถูกฟ้องหลาย
คดี มีหนี้สินมากมาย เพราะว่าเราท�ำบุญแล้วเสียดาย ภายหลังเลยท�ำตาม
หลักวิชชาที่คุณครูไม่ไหญ่ให้ไว้ ให้ท�ำบุญต่อบุญ สมบัติต่อสมบัติ บุญ
ปัจจุบันทุกบุญให้ปลืม้ แล้วอธิษฐานจิตทุกวัน ปัจจุบนั นีค้ ดีทกุ คดียกฟ้องหมด
หนี้สิ้นที่มีถึง ๓๖ ล้าน ก็เหลือแค่แสนกว่าบาท คือ เมื่อได้ทรัพย์มาทางไหน
อันดับแรกจัดสรรมาท�ำบุญก่อน บุญจึงต่อบุญ สมบัติต่อสมบัติ อย่างที่
คุณครูไม่ใหญ่บอก
นราพร ไกรวงศ์
นราพร : ในส่วนตัวเราท�ำทานเต็มที่ เต็มก�ำลังทรัพย์แบบสุด ๆ ไปเลยของเรา
เจ้าของธุรกิจยาเหลือง
แดงตราดรวยตลอด
ในขณะนัน้ ทีเ่ หลือเราท�ำหนังสือบอกบุญ เราไปค้าขายจังหวัดไหน ก็บอกบุญ
ทีน่ นั่ เคยถูกยึดรถไปก็ไม่เป็นไร ใจสบาย ก็นงั่ รถแท็กซี่ บอกบุญรถแท็กซี่ ท�ำอย่างนีบ้ อ่ ย ๆ ต่อมาลูกชาย
ซึ่งเป็นคนตระหนี่มาก ไม่เคยให้อะไรเราเลย ก็เอารถมาให้เราใช้อย่างง่าย ๆ นี้คืออานิสงส์การชวนคน
ท�ำบุญ
นราพร : ส่วนเรื่องสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงตลอด ตอนนี้แข็งแรงขึ้นมากเลย ตั้งแต่ได้ถวายยาเหลือง
ที่คุณครูไม่ใหญ่ตั้งชื่อให้ว่า “ยาเหลืองแดงตราดรวยตลอด” แก่พระสังฆาธิการ ๓,๐๐๐ วัดบ้าง ๑๐,๐๐๐
วัดบ้าง ๒๐,๐๐๐ วัด และ ๓๐,๐๐๐ วัดบ้าง ถวายมาแล้ว ๘ ปี ๑๒๐,๐๐๐ ขวด คือถวายแบบไม่คิดชีวิต
ถวายจนยาหมดร้าน หมดบ้าน ซึ่งมันก็แปลก เดี๋ยวก็มีเงินซื้อวัตถุดิบมาท�ำยาถวายได้อีก เมื่อก่อน
นั่งนานไม่ได้ ก่อนนั่งต้องสั่นหัวเข่าก่อน เดี๋ยวนี้ไม่ต้อง สบายมาก สายตาก็ดีขึ้น เมื่อก่อนต้องใส่แว่น
อ่านหนังสือ ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว สามารถลงเรียน DOU ได้ ไม่นานก็จะจบแล้ว ซึ่งป้าแดงไม่ได้ถวายยา
อย่างเดียว ยังท�ำบุญเป็นปัจจัยด้วย ปีนอี้ ย่างน้อย ๆ วัดละ ๑ บาท ๓๐,๐๐๐ วัด บางปีทำ� ได้วดั ละ ๕ บาท
ส่วน “ยาเหลืองแดงตราดรวยตลอด” ปีนี้ก็จะถวาย ๓๐,๐๐๐ ขวด
ชีวิตคนเราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วน แปลว่า เราก็ต้องสั่งสมบุญบาปมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
เช่นกัน ชีวิตของเราจึงมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป ชาตินี้เราได้มาเจอคุณครูไม่ใหญ่ที่รู้ลึกถึงเรื่องราว
ความเป็นจริงของชีวิตในสังสารวัฏ ท่านจึงเพียรสั่งสอนเราให้สั่งสมบุญ แล้วหาบุญใหญ่ ๆ ให้พวกเราได้ท�ำ
เพื่อตัวของเราเองจะได้ถึงพร้อมด้วยสมบัติทั้งสาม คือ มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ และ
ด้วยบุญของพวกเราทุก ๆ คน มารวมกัน ก็จะเป็นพลังบุญอันบริสุทธิ์ไปสู้กับพลังบาป และในยามนี้
“พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว” เพราะพระศาสนาก�ำลังมีภัยจาก
กลุ่มบุคคลที่มีมิจฉาทิฐิ ๒๒ เมษายนนี้ พุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ ท่านพร้อมแล้วที่จะมาเป็น
เนือ้ นาบุญให้เรา พระ-เณรพร้อมแล้ว อุบาสก-อุบาสิกาล่ะพร้อมหรือยัง ดังนัน้ ญาติสนิท มิตรสหาย มีกคี่ น
ต้องชวนกันมาให้หมด เมื่อรวมพระ-เณร อุบาสก-อุบาสิกาได้ และอยู่ในต�ำแหน่งเดียวกัน คือ ศูนย์กลาง
กายฐานที่ ๗ พลังนี้จึงเป็นพลังบุญบริสุทธิ์มากมายมหาศาล ที่จะขจัดภัยพาลทั้งหลายให้มลายหายสูญ
ดังนั้น “เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง” แล้วก็ลุยสร้างบารมีโดยเอาชีวิต
เป็นเดิมพัน ชิตัง เม! แน่นอนครับ
ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
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ผังรายการ

เวลา

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
* นำ�นั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
ทศชาติชาดก ตอน จันทกุมาร
00.00 น. *ผู้ออกแบบชีวิต
งานบุญวันอาทิตย์
*DOU for You
*ชาดก 500 ชาติ
ทบทวนบุญ / MV World of Peace
-ปฏิบัติธรรม
Scoop / MV / Spot
-เส้นทางบุญ
กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
01.00 น. World News
-สู้ต่อไป
*เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
-ปฏิบัติธรรมและโอวาท
*เดินไปสู่ความสุข
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก *I like Chinese. / MV
03.40-04.30 น. -พระธรรมเทศนา
Scoop / MV / Spot
*นานาเทศนา
04.00 น. *สู้ต่อไป
*DMC Variety
*ข้อคิดรอบตัว
*ทันโลกทันธรรม
สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
05.00-05.35 น.
สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่ สวดสรรเสริญคุณยาย / วันพระ สวดธรรมจักร
05.35-06.40 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-03.40 น.

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป

06.40-07.10 น.

07.10-07.25 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
07.25-07.35 น.
ธรรมะเพื่อประชาชน
07.35-08.00 น.
ทศชาติชาดก ตอน มหาชนก
08.00-08.25 น.
*กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
08.25-08.50 น.
* DMC Guide (Rerun เมื่อวาน)
08.50-10.00 น.
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
10.00-10.10 น.
DMC NEWS
10.10-10.55 น.
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
11.00-11.15 น.
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15-11.20 น.
Spot / MV
11.20-11.35 น.
ชาดก 500 ชาติ
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV
I like Chinese.
11.35-11.45 น.
สวรรค์ + อานิสงส์
*สู้ต่อไป
ข้อคิดรอบตัว
*เดินไปสู่ความสุข *ทันโลกทันธรรม
11.45-11.50 น. *English with DELC Club
11.50-12.00 น.
MV / Spot
12.00-12.10 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
12.10-12.40 น.
กล้าดี Variety
*ผู้ออกแบบชีวิต
เคลียร์คัตชัดเจน
คิดใหญ่ใจดี
12.40-13.05 น.
*Scoop
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
13.05-14.00 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
14.00-14.10 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
14.10-14.15 น.
Spot / MV
14.15-14.30 น.
ชาดก 500 ชาติ
14.30-14.45 น.
ทศชาติชาดก ตอน ภูริทัตชาดก
14.45-15.15 น.
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
*นานาเทศนา
ish with DELC
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You
15.15-15.45 น.
*ทบทวนบุญ / MV * Engl
Club / Scoop
*I
l
i
ke
Engl
i
sh.
/
MV
*
Engl
i
s
h
wi
t
h
DELC
Club /
15.45-16.00 น.
English with DELC Club I Iike Chinese.
/ Spot
วิบากกรรมอบายมุข
16.00-16.15 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

11.15 น. ความดีสากล
11.45 น. MV / Spot
11.50 น. l like English.
12.10 น. นานาเทศนา

14.10 น. DMC Variety
14.40 น. DOU for You
15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต
16.00
English with DELC Club

สารคดีกระจกหกด้าน

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
สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น / สวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
เดินหน้าประเทศไทย
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
DMC GUIDE
ถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
เทปบันทึกเรื่องเด่นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (วันนี้)
*DMC Variety

16.30 น.
Scoop / MV / Spot

เวลา
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-03.40 น.
03.40-04.30 น.
05.00-05.35 น.
05.35-06.15 น.
06.40-07.10 น.

07.10-07.25 น.
07.25-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์ 11.20-11.35 น.
11.35-11.45 น.
ณ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
11.45-11.50 น.
08.30 น. เส้นทางบุญ
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล) 11.50-12.00 น.
12.00-12.10 น.
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
12.10-12.40 น.
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน) 12.40-13.05 น.
11.00 น. ถวายสังฆทาน
13.05-14.00 น.
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ) 14.00-14.10 น.
14.10-14.15 น.
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
14.15-14.30 น.
13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท 14.30-14.45 น.
14.45-15.15 น.
15.45 น. พระธรรมเทศนา
16.00 น. กิจกรรมสืบสาน
15.15-15.45 น.
วัฒนธรรมคุณยายฯ
17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย 15.45-16.00 น.
เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
17.30 น. สวดมนต์ท�ำ วัตรเย็น
18.25 น. คำ�วัด
16.00-16.15 น.
18.30 น. อานุภาพบุญ
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

พิธถี วายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด และพิธมี อบ
กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จังหวัดยะลา

เมือ่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกาย
และมูลนิธิธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด
ครัง้ ที่ ๑๐๙ และพิธที �ำบุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์จากเหตุการณ์
ความไม่สงบ ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี
พระราชมงคลวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ เป็นประธานสงฆ์
นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๗๓
จ�ำนวน ๑๖๐ กองทุน โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนมอบกองทุน ส�ำหรับพิธีตักบาตร
ในภาคเช้า พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอ�ำเภอบันนังสตา
เป็นประธานสงฆ์ และนายสามารถ วราดิศยั ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธอี ปุ สมบทหมูธ่ รรมทายาทนานาชาติ จังหวัดปทุมธานี
เมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกายจัด
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่โครงการธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP)
ประจำ�ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยมี
ผูบ้ วช จำ�นวน ๑๑ คน จากหลายประเทศ เช่น เดนมาร์ก เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา โครงการนี้จัดขึ้นโดยดำ�ริของพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพือ่ ขยายพระธรรม
คำ�สอนของพระสั ม มาสัม พุทธเจ้าไปทั่วโลก พิธีบวชในครั้งนี้
พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
เมตตาไปเป็นพระอุปชั ฌาย์

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอสงไขยบุญทุกสิ่ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ธุดงคสถาน
สุราษฎร์ธานีจดั พิธที อดผ้าป่าสามัคคีเพือ่ สร้างอสงไขยบุญทุกสิง่
ซึ่งใช้รองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดใกล้เคียง เพือ่ สร้างคนให้เป็นคนดี มีศลี ธรรม อาทิ
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูธ่ รรมทายาท และทุก ๆ โครงการ
ของวัดพระธรรมกาย ในโอกาสนีส้ าธุชนทีไ่ ปร่วมงานยังร่วมใจกัน
ถวายปัจจัย เพื่อซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงเรียนวัดกงตาก
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วย
๑๑๔ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
114

พิธบี รรพชาสามเณรลูกแก้ว รุน่ ที่ ๒๘ จังหวัดเชียงใหม่
เมือ่ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ธุดงคสถานล้านนา
จัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้ว รุ่นที่ ๒๘ ขึ้น โดยมีพระครู
โกศลธรรมวิจยั เจ้าคณะอ�ำเภอสันทราย เมตตาไปเป็นพระอุปชั ฌาย์
กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีเวียนประทักษิณ พิธีรับผ้าไตรคุณธรรม
ของลูกแก้วทีม่ คี ะแนนคุณธรรมและวินยั ดีเด่น พิธกี ล่าวค�ำขอขมา
พิธถี วายผ้าไตร และพิธบี รรพชา หลังจากบวชแล้วสามเณรจะได้
ปฏิบตั กิ จิ วัตรกิจกรรม เช่น สวดมนต์ ปฏิบตั ธิ รรม บิณฑบาต
เดินธุดงค์ พัฒนาวัด ทัง้ นีเ้ พือ่ ฝึกตนให้เป็นสามเณรทีด่ ี สมกับเป็น
เหล่ากอของสมณะ

พิธเี ปิดอบรมโครงการสมาธิแก้ว จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กองปฏิบัติธรรม
ส�ำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย จัดพิธเี ปิดอบรมโครงการสมาธิแก้ว
รุน่ บูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี ๗๑ ปี ณ หมูบ่ า้ นบุคลากรแก้ว
วัดพระธรรมกาย โดยมีกจิ กรรมดังนี้ สวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย
ขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จากนั้นตัวแทนผู้เข้ารับ
การอบรมถวายพานธูปเทียนแพแด่ประธานสงฆ์ ในโอกาสนี้
ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นในช่วงอบรม โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ ข้าอบรม
มีคุณภาพใจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง   

พิธตี ดั ปอยผมนาคธรรมทายาท จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ศูนย์อบรมโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมือง จ.ระยอง จัดพิธตี ดั ปอยผมนาค
ธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ทั่วไทย โดยมีพิธีกรรมตามล�ำดับดังนี้ คือ พิธีถวายธูปเทียนแพ
และพานดอกไม้แด่ประธานสงฆ์ พิธีกล่าวค�ำขอตัดปอยผม
ประธานสงฆ์ตดั ปอยผม ผูป้ กครองและคณะญาติรว่ มตัดปอยผม
พิธขี อขมาผูป้ กครอง พิธถี วายบาตรและผ้าไตร พิธกี รรมในครัง้ นี้
ได้รบั ความเมตตาจากพระอาจารย์วฒุ ิ อภิวฑุ โฺ ฒ ประธานส่งเสริม
ศีลธรรมจังหวัดระยอง เป็นประธานสงฆ์
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เมษายน ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ ๑๑๕

ข่าวบุญต่างประเทศ

งานบุญวันมาฆบูชา ประเทศอังกฤษ
เมือ่ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกายลอนดอน
จัดพิธีบูชาข้าวพระและงานวันมาฆบูชา เริ่มกิจกรรมในภาคเช้า
ด้วยพิธีบูชาข้าวพระ จากนั้นตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญผ้าไตร
เวียนประทักษิณรอบอุโบสถวัดพระธรรมกายลอนดอน ก่อนทีจ่ ะ
ประกอบพิธกี ล่าวค�ำถวายผ้าป่าสร้างวัด พิธกี ล่าวค�ำถวายผ้าป่า
กองทุนยารักษาโรค พิธกี ล่าวค�ำถวายผ้าป่าปัญญาบารมี และพิธี
กล่าวค�ำถวายภัตตาหาร ตามด้วยการปวารณาสร้างอาคาร
บุญรักษา ภาคสายมีพธิ กี ล่าวค�ำถวายโคมมาฆประทีป พิธเี วียน
ประทักษิณ และพิธจี ดุ โคมมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

พิธที อดผ้าป่าสามัคคี ประเทศออสเตรีย
เมือ่ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกาย
ออสเตรียประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
ภายในงานพระอาจารย์นำ�สาธุชนสวดมนต์ทำ�วัตรเช้าและ
อาราธนาศีล จากนัน้ เป็นพิธที อดผ้าป่าสามัคคี พิธกี ล่าวคำ�ถวาย
ภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธกี ล่าวคำ�ถวายโคมมาฆประทีป และ
อธิษฐานจิตร่วมกันก่อนทีจ่ ะประกอบพิธเี วียนประทักษิณ ปิดท้าย
ด้วยการรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์ของการถวายโคม
มาฆประทีป ก่อนเดินทางกลับบ้าน ทุกท่านถ่ายภาพหมูร่ ว่ มกัน
เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญ

พิธบี ชู าข้าวพระ ประเทศนอร์เวย์
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกาย
นอร์เวย์จดั พิธบี ชู าข้าวพระและงานบุญเนือ่ งในวันมาฆบูชา โดยมี
สาธุชนพร้อมใจกันไปร่วมพิธบี ชู าข้าวพระอย่างเนืองแน่น และ
สวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ตักบาตร พร้อมทัง้ ถวายภัตตาหาร
แด่คณะสงฆ์ จากนัน้ ร่วมพิธที อดผ้าป่าเพือ่ สร้างวัด ในภาคบ่าย
มีพธิ จี ดุ โคมมาฆประทีปและพิธเี วียนประทักษิณ ซึง่ ในวันนีผ้ มู้ บี ญุ
ทุกท่านได้รว่ มกันจุดโคมมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เนือ่ งใน
วันมาฆบูชา สร้างความสว่างไสวไปทั่วบริเวณงาน

๑๑๖ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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การสอบธรรมสนามหลวง ประเทศบาห์เรน
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระพรหมดิลก
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เมตตาไปเป็น
ประธานในการสอบธรรมสนามหลวงครัง้ ที่ ๔ ณ สนามสอบ
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมบาห์เรน โดยมีวชิ าทีจ่ ดั สอบ คือ วิชาเรียงความ
แก้กระทูธ้ รรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินยั บัญญัติ
ผูเ้ ข้าสอบทุกท่านต่างตัง้ ใจสอบอย่างเต็มความสามารถ ในโอกาสนี้
ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทสรุปใจความได้วา่ อุบาสก อุบาสิกา
มีสว่ นส�ำคัญยิง่ ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนัน้ ขอให้ทกุ ท่าน
ท�ำหน้าทีก่ ลั ยาณมิตรชักชวนบุคคลอันเป็นทีร่ กั ให้มาศึกษาธรรมะ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมสอบในครัง้ ต่อไป

พิธปี ฏิบตั ธิ รรมบ้านกัลยาณมิตร เมือง Bremen ประเทศเยอรมนี
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพุทธฮัมบวร์ก
จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรที่ร้านนวดสันติสุข เมืองเบรเมน
โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธฮัมบวร์กไปเป็นเนื้อนาบุญ
พิธีกรรมในภาคเช้า สาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า
ปฏิบตั ธิ รรมกลัน่ ใจให้ใส จากนัน้ พร้อมใจกันกล่าวค�ำอาราธนาศีล
กล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แล้วร่วมกันตักบาตรพระ
ภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้
เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นก�ำลังใจในการสร้างบารมีสืบไป

พิธมี ทุ ติ าสักการะ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือ่ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกาย
ดี.ซี. จัดพิธีมุทิตาสักการะพระวิเทศภาวนาจารย์ เจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
พระวิเทศภาวนาธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี โดยมีกจิ กรรมดังนี้ คือ สวดมนต์ ปฏิบตั ธิ รรม อาราธนาศีล
กล่าวค�ำถวายภัตตาหาร ตักบาตร ส�ำหรับพิธมี ทุ ติ าสักการะจัดขึน้
ในภาคบ่าย โดยมีตวั แทนกัลยาณมิตรอ่านประวัตกิ ารสร้างบารมี
ของเจ้าคุณใหม่ทงั้ ๒ รูป และมีพธิ ถี วายธูปเทียนแพ ถวายเครือ่ ง
ไทยธรรม จากนัน้ เจ้าคุณใหม่ทงั้ ๒ รูป ให้ขอ้ คิดเพือ่ เป็นก�ำลังใจ
ในการสร้างบารมี
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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
118 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

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

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

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

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

พกชาดก-ชาดกว่าด้วยบาปกรรมของผู้ฉลาดแกมโกง

ในอดีตกาล ณ หนองน�้ำกลางป่าแห่งหนึ่ง ยามฤดูแล้งน�้ำก็แห้ง
ลดลงจนเหลือแค่แอ่งเล็ก ๆ ฝูงปลาในหนองน�้ำจึงอยู่กันอย่างแออัด
“โอ๊ย!..อึดอัดเหลือเกิน ว่ายไปทางไหนก็ไปไม่ได้” “เจ้าก็อยู่นิ่งๆ สิ
รู้ว่าหนองน�้ำเหลือแค่แอ่งนิดเดียวก็จะขยับตัวอยู่ได้” ในตอนนั้นมีนกกระยางตัวหนึ่งบินผ่านมานึกอยากกินปลาในนั้น
แบบสบาย ๆ จึงท�ำกลอุบายขึ้น “โอ้..พวกเจ้าช่างน่าสงสารยิ่งนัก แออัดกันอยู่อย่างนี้ อีกไม่ช้าก็พากันตายหมด เมื่อกี้
ข้าบินผ่านบึงใหญ่แห่งหนึ่ง บึงนั้นอุดมสมบูรณ์นัก น�้ำไม่เคยแห้งเลยสักฤดู”
“ฮ้า!..บึงใหญ่ ถ้าพวกเราย้ายไปอยู่บึงนั้นก็คงจะดีนะ” “ข้าจะช่วยคาบพวกเจ้าไปส่งบึงโน้นทีละตัวก็ได้
คาบแล้วก็กิน เอ๊ย..คาบแล้วก็ส่งลงน�ำ 
้ แล้วก็บินมารับตัวใหม่ดีไหมล่ะ” “จริงเหรอ ข้ากลัวเจ้าจะโกหกนะสิ” “ถ้าอย่างนั้น
เพื่อให้พวกเจ้าแน่ใจ พวกเจ้าก็ส่งตัวแทนไปดูบึงนั้นก่อนก็ได้ เอาไหมล่ะ” เหล่าปลาในแอ่งน�้ำเล็กจึงช่วยกันหาตัวแทน
ในที่สุดฝูงปลาก็ตกลงใจคัดเลือกปลาหมอตัวโตมีเกล็ดแข็งและอยู่บนบกได้นานกว่าใครเป็นตัวแทนไปส�ำรวจบึงแห่งใหม่
“เอาล่ะ เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะเจ้าปลาหมอ ข้าจะบินล่ะนะ” นกกระยางบินไปสักพักก็พบบึงใหญ่ตามที่พูดไว้ นกกระยาง
ปล่อยปลาหมอว่ายส�ำรวจจนทั่วบึง
เมือ่ ได้เวลานกกระยางก็คาบปลาหมอกลับจากบึงสวยงามนัน้ เพือ่ ไปบอกกล่าวแก่เพือ่ นปลาตัวอืน่ ๆ ในแอ่งเล็กนัน้
“มาแล้วๆๆๆ ปลาหมอกับนกกระยางมาแล้ว” “เป็นยังไงบ้าง มีบึงใหญ่อย่างเจ้านกนั่นว่าไหม” “มีสิ น�้ำเย็นใสแจ๋วเลย
อาหารก็อุดมสมบูรณ์ สระบัวใหญ่กว้างขวาง ข้าว่ายไปส�ำรวจมาหมดแล้ว”
“ว้าว! ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็รอดตายแล้วละสิ ฮะฮ่ะฮ่า” “เจ้านกกระยางพาข้าไปก่อนเลยนะ คาบให้ดี
อย่าปล่อยให้ตกแล้วกัน” ปลาทุกตัวมารวมกันเพื่อเข้าคิวรอนกกระยางมาคาบไปทีละตัว โดยลืมคิดไปว่านกกระยางนั้น
กินปลาเป็นอาหาร
นกกระยางคาบเอาปลาบินไปส่งจนหมด แต่หาใช่ส่งไปยังบึงใหญ่ไม่ มันเอามาจิกกินบนฝั่งอย่างส�ำราญใจ
ในที่สุดปลาในแอ่งเล็กนั้นก็หมดเกลี้ยง เหลือเพียงแค่ปูตัวหนึ่งเดินงุ่มง่ามอยู่ในดินเลน “จ๊ะเอ๋ เจ้าปูน้อยไม่สนใจไป
ลงบึงใหญ่ที่ป่าฟากโน้นบ้างเหรอ”
เจ้าปูไม่ไว้ใจนกกระยางเลย แต่จำ� ต้องย้ายที่อยู่ จึงท�ำอุบายขอหนีบคอนกกระยางด้วยก้ามที่แข็งแรงของตนแล้ว
ให้บินพาไป “ให้เราหนีบที่คอท่านได้ไหมล่ะ เราจะหนีบแบบเบา ๆ ก็พอ เอาแบบอยู่ได้ไม่ต้องตก” “ก็ได้ ๆ หนีบเบา ๆ
อย่าหนีบแรงนะ ข้าหายใจไม่ออก” เมื่อร่อนมาที่บึงใหญ่ นกกระยางก็นำ� ปูมาทางตลิ่งไม่พาลงสระน�้ำตามวาจา “นี่เจ้าจะพา
ข้าไปไหน” “อะๆ อ้า ขืนให้ลงน�ำ้ ก็อดกินเจ้านะสิเจ้าปูโง่ ฮะฮ้าๆๆ หวานปากข้าล่ะ หือ..มาเป็นอาหารข้าซะดีกว่า”
“นี่เจ้าจะกินข้าอย่างนั้นรึ ข้าจะหนีบคอเจ้าให้ขาดไปเลย” “อ๊าก! ยอมแล้ว โอ๊ย!..ข้าพาไปส่งในบึงแล้ว”
ด้วยความเจ็บปวดและหายใจไม่ออกเจ้านกกระยางจึงยอมพาปูบินมาถึงบึงใหญ่ตามต้องการ แต่อนิจจาเมื่อปูปล่อยก้าม
ออกจากคอ นกกระยางก็สิ้นลมหายใจเสียแล้ว!!
ส่วนปูก็อาศัยในบึงใหญ่ต่อไปจนสิ้นอายุขัย รุกขเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ริมบึงเห็นเหตุการณ์ดังนั้น
โดยตลอดจึงกล่าวสุภาษิตสอนใจว่า บุคคลใดใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่น ย่อมไม่ได้รับความสุขเป็นนิจ เพราะผู้ใช้ปัญญา
หลอกลวงผู้อื่น ย่อมประสบผลบาปที่ตนท�ำไว้ เหมือนนกกระยางถูกปูหนีบคอฉะนั้น
ที่มา : www.dmc.tv
นกยาง : ก�ำเนิดเป็นพระจีวรวัฒฑกะแห่งเชตวัน ปู : ก�ำเนิดเป็นพระจีวรวัฒฑกะแห่งชนบท รุกขเทวา : เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า
อ้างอิงจาก : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เอกกนิบาต กุลาวกวรรค พกชาดก
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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
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,
พระปลัดบริบูรณ์ 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,
พรรณนิภา ทองเต็ม, ปกรณ์ สิทธิวรนันท์

แม้ทกุ ข์..ก็ทกุ ข์แบบคนมีเป้าหมาย

ฝ่ายภาพ
ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายศิลปกรรม
กองพุทธศิลป์, ลือพงศ์ ลีลพนัง,
ชัยชนะ กิตติโสภาพันธุ์, อดิเศรษฐ์ นัฐกรานต์นุวัฒน์,
ธาดา วงศ์คุณานนท์, สันทัด ศักดิ์สาคร,
สุพัตรา ปัญญาแสง, สิริพันธุ์ สมาหารพันธุ์,
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

		 มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนมีความทุกข์ คนจนก็ทุกข์
อย่างคนจน คนรวยก็ทุกข์อย่างคนรวย คนไม่เข้าวัดก็ทุกข์
อย่างคนไม่เข้าวัด คนเข้าวัดก็ทุกข์อย่างคนเข้าวัด แต่คน
เข้าวัด แม้จะทุกข์ก็ทุกข์แบบคนมีเป้าหมาย เพราะเห็น
หนทางแห่งการพ้นทุกข์ และมีความตั้งใจที่จะไปให้ถึง...
		 ดังนั้น การมีความทุกข์จึงเป็นเรื่องธรรมดา เพราะ
ทุกชีวิตที่ยังไม่เข้านิพพานล้วนมีความทุกข์ด้วยกันทั้งหมด
ทั้งสิ้น แต่น่าเสียดายที่มนุษย์ส่วนใหญ่ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าชีวิต
เป็นทุกข์ และอยากพบความสุขทีแ่ ท้จริง แต่กต็ อ้ งด�ำเนินชีวติ
อย่างไร้แก่นสารเพราะขาดความรู้ ในทางกลับกัน หากเรา
ได้เข้าวัดมาศึกษาธรรมะ ได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของ
ชีวิตแล้ว ก็ไม่ควรประมาท ต้องหมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อให้
เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ เพราะหากเราเข้าถึงพระธรรมกาย
แม้เกิดมามีความทุกข์ ก็จะไม่ทุกข์ฟรีตลอดทั้งชาติ เพราะ
ชีวิตมีช่วงเวลาแห่งความสุขที่แท้จริง เพราะพระธรรมกาย
ภายในทีเ่ ราเข้าถึง จะเป็นประดุจหลุมหลบภัย ท�ำให้ความทุกข์
ที่อยู่รายรอบท�ำอะไรใจเราไม่ได้ เป็นประดุจจุดเย็นกลาง
เตาหลอม เป็ น ความสุ ข สงบดั ง ที่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
ตรัสไว้ว่า “นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ” สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
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เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกนึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว
ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดทำ�อะไรไม่ได้
จะประกอบกิจการงานอย่างใด
ก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล
ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น
บุญย่อมนำ�ผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว

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

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

สารบัญ

ฉบับที่ ๑๕๐
ประจำ�เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พระธรรมเทศนา
๘๖ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๖ จรรยา ข้อที่ ๒๙ ๔๐ ทบทวนบุญบวช : “บรรพชาอุปสมบทหมู่
ภารกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนา”
ปุจฉา-วิสัชนา
๙๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : เราควรปฏิบัติตนอย่างไร ๖๐ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : กว่า ๖ ปี กับโครงการ
ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูปฯ
ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ...
๖๖ บทความน่าอ่าน : พระมหากษัตริย์ไทยกับพระ๙๔ ข้อคิดรอบตัว : บาปที่ท�ำ กรรมที่รับไว้
ไตรปิฎก ตอน ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
๑๐๔ ฝันในฝัน : มหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด
๗๒ สร้างโลกแก้ว : ตามไปดู..ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน
บุญใหญ่ไม่ควรพลาด
๘๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : ศูนย์พยาบาล
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์บุญถวายสังฆทาน ๘๔ ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : ตนได้ ผู้อื่นเสีย ก็ไม่พูด
๑๐๐ DOU ความรู้สากล : เห็นสมณะ
๐๘ V-Star สามเณร : พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
๑๑๔ ข่าวบุญในประเทศ
พระบรมศาสดาเอกของโลก
๑๑๖ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๔ ทบทวนบุญมาฆบูชา : ..มาฆบูชามหาปีติ
๑๓๑ ชาดกท้ายเล่ม : พกชาดก
ฉลอง ๔๕ ปี วัดพระธรรมกาย..
๓๔ เรื่องจากปก : ๒๒ เมษายน ร่วมกันคุ้มครองโลก ๑๓๒ บทบรรณาธิการ : แม้ทุกข์..ก็ทุกข์แบบคน
มีเป้าหมาย
ด้วยธรรม ในยามที่พระพุทธศาสนาก�ำลังมีภัย
e-mail : yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv
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