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

อานิสงส์แห่งการสดุดียกย่อง
พระพุทธคุณ
การยกย่องสดุดี คือ การประกาศ
คุณธรรมของผูท้ ำ� ความดี เพือ่ เป็นแบบอย่างให้
ผู้อื่นได้รับรู้และปฏิบัติตาม ความหอมแห่ง
คุณธรรมที่เราได้ประกาศไปนี้ จะส่งผลย้อน
กลับมาหาตนให้เป็นผู้ที่น่าคบหา น่าเข้าใกล้
และน่าสนทนาด้วย ดังเรือ่ งราวของพระสุคนั ธเถระ ผูใ้ ช้ปญั ญาในการยกย่องสรรเสริญพระคุณ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระนามว่ากัสสปะ ท่า นได้มาบังเกิด เป็น
กุลบุตรแห่งตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์มากมาย
ในนครพาราณสี วันหนึ่งกุลบุตรนั้นได้เดิน
เทีย่ วเล่นไปเรือ่ ย ๆ จนถึงป่ามฤคทายวัน ในเขต
เมืองพาราณสีนั้น เขาได้พบพระบรมศาสดา
โดยบังเอิญ ขณะที่พระองค์ก�ำลังทรงแสดง
ธรรมเทศนาเรื่องหนทางอมตธรรม ทันทีที่เห็น
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า เขาก็เกิดความปีตเิ ลือ่ มใส
ในพระสุรเสียงแห่งการแสดงธรรมของพระองค์
ว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเทพที่ยิ่งกว่า
ทวยเทพองค์ใด ๆ ทรงมีถ้อยค�ำที่กลมกล่อม

น่าชืน่ ใจ พระสุรเสียงก็ไพเราะดุจนกการเวก
ขับขาน พระส�ำเนียงกึกก้องเหมือนเสียงหงส์
และกลองที่ตีเสียงกึกก้องกังวาน จนสามารถ
ท�ำให้มหาชนได้ยินกันชัดเจนทั่วถึง”
เมือ่ เขาได้สดับธรรมะและพระสุรเสียง
ที่ไพเราะของพระพุทธองค์เช่นนี้ ก็คิดจะสละ
ทรัพย์สมบัติเพื่อออกบวช ครั้นได้บวชสมใจ
แล้ว ก็หมั่นศึกษาธรรมะต่าง ๆ จนแตกฉาน
เป็ น พหู สู ต อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น พระธรรมกถึ ก
(นักแสดงธรรม) ทีม่ คี วามสามารถด้านปฏิภาณ
วิจิตร คือ สามารถกล่าวบทธรรมในรูปแบบ
ร้อยกรองกาพย์กลอนได้
เนื่องจากท่านมีความสามารถพิเศษ
ด้านการใช้ภาษาที่ไพเราะในการแสดงธรรม
เช่นนี้ จึงได้พรรณนาพระคุณอันไม่มีประมาณ
ของพระพุ ท ธเจ้ า ให้ ช าวประชาได้ ส ดั บ ฟั ง
และยังจิตให้เลื่อมใสในพุทธคุณ เป็นต้นว่า
“พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นเี้ ป็นพระขีณาสพ
(หมดกิเลส) เป็นผูต้ นื่ แล้ว ทรงไม่มที กุ ข์ ทรงตัด
ความสงสัยได้หมดสิ้นแล้ว ทรงพ้นกิเลสแล้ว”
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“พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้เป็น
ผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้ประเสริฐยิ่งนัก ทรงประกาศ
พระธรรมค� ำ สอนทั้ ง แก่ ม นุ ษ ย์ แ ละเทวดา
ทรงเป็ น ผู ้ ฝ ึ ก พระองค์ เ องและทรงฝึ ก ผู ้ อื่ น
ทรงเป็นผูส้ งบและทรงท�ำผูอ้ นื่ ให้สงบตาม เป็น
ผู้ดับกิเลสและทรงท�ำให้ผู้อื่นดับกิเลสตาม
ทรงมีความเพียรและองอาจกล้าหาญ ทรงมี
พระปัญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ” ซึ่ง
ท่านมักชอบแสดงธรรมกถาอย่างนีใ้ นท่ามกลาง
หมูช่ น โดยการพรรณนาสรรเสริญพระพุทธเจ้า
ผู้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดอยู่เสมอ ๆ เมื่อละโลก
ในชาติ นั้ น ก็ ไ ด้ ไ ปเสวยทิ พ ยสุ ข อั น โอฬาร
ในสวรรค์ชั้นดุสิต
ครัน้ มาบังเกิดเป็นมนุษย์อกี ครัง้ และได้
ออกบวชในภพชาติสดุ ท้าย อานิสงส์จากการที่

ได้พรรณนาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็ตามส่งผลอย่างน่ามหัศจรรย์ดังนี้ คือ ท�ำให้
เป็นผูม้ กี ลิน่ หอม ไม่วา่ จะเป็นกลิน่ ลมหายใจก็ดี
กลิ่นปากหรือกลิ่นตัว ล้วนแผ่หอมฟุ้งกระจาย
ไปเป็นนิจทุกทิพาราตรีกาล ปานดังดอกปทุม
และดอกจ�ำปาที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลอด เพราะ
เหตุนี้พระเถระจึงมีนามว่า “พระสุคันธเถระ”
หรือพระเถระผู้มีกลิ่นหอม อีกทั้งยังเป็นผู้มี
สรีระที่งดงามได้สัดส่วน ซึ่งก็ล้วนเกิดจาก
ผลบุญอันอัศจรรย์ที่เคยพรรณนาพระคุณของ
พระพุทธเจ้านั่นเอง
ยกย่องเช่นใด..ย่อมได้เป็นเช่นนั้น
ในการพรรณนาพระคุ ณ ของพระพุทธเจ้านัน้ คุณสมบัตดิ า้ นใดของพระพุทธองค์
ที่ ท ่ า นได้ พ รรณนาประกาศพระคุ ณ เอาไว้
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ท่านก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณสมบัตินั้น ๆ
ตามที่พรรณนาด้วย พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ
“สร้างผังส�ำเร็จ..ด้วยวจีกรรมที่ดี” ดังต่อไปนี้
๑. การทีท่ า่ นได้พรรณนาถึงพระยศของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะฉะนั้นแม้ท่านจะ
ไปเกิดในภพใด ก็ย่อมได้เป็นผู้มียศรุ่งเรืองใน
ภพนั้น ๆ
๒. การที่ท่านได้สรรเสริญพระพุทธเจ้า
ว่า พระพุทธองค์ชื่อว่าเป็นผู้ประทานความสุข
แก่สตั ว์ทงั้ หลาย เพราะฉะนัน้ ท่านจึงได้อานิสงส์
คือ เป็นผู้เข้าถึงความสุข
๓. การทีท่ า่ นได้กล่าวสรรเสริญพระคุณ
ของพระพุทธเจ้าในด้านคุณสมบัตสิ ว่ นพระองค์
และคุณสมบัตใิ นส่วนทีเ่ ป็นประโยชน์แก่มหาชน
ท่านจึงได้อานิสงส์ คือ เป็นผู้มีความงดงาม

๔. การทีท่ า่ นได้กล่าวสรรเสริญชมเชย
พระพุทธองค์วา่ เป็นผูท้ รงชนะมาร ทรงโดดเด่น
เหนือจากนักบวชเดียรถีย์ อีกทั้งยังทรงปราบ
เดียรถีย์ชั่ว จึงท�ำให้เป็นผู้มีแต่ความรุ่งเรือง
๕. การทีท่ า่ นได้กล่าวสรรเสริญพระคุณ
ของพระพุทธเจ้าว่า พระองค์ทรงเป็นที่รัก
แห่งหมู่ชน จึงท�ำให้ได้อานิสงส์ คือ เป็น
ผู้น่ารัก น่าชม เหมือนพระจันทร์ในสรทกาล
(เดือนท้ายฤดูฝน ซึ่งจะพ้นช่วงที่เมฆหมอก
ปกคลุม)
๖. การที่ท่านได้ชมเชยพระพุทธเจ้า
ในทุก ๆ ด้าน ตามสติกำ� ลังและความสามารถ
อย่างเต็มที่ จึงท�ำให้ได้อานิสงส์ คือ มีปฏิภาณ
วิจิตร เหมือนพระวังคีสะ (ปฏิภาณวิจิตรของ
พระวังคีสะ คือ ท่านสามารถเล่าธรรมะในรูป
พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ ๐5
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สรรเสริญครั้งนี้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตลอด
ทัั้งแสนกัป ท่านไม่ต้องไปอบายภูมิอีกเลย
จนสามารถเผากิเลสในชาติสุดท้ายได้หมดสิ้น
จับดีให้เป็นนิสัย
การที่ ใ ครสั ก คนยกย่ อ งชื่ น ชมผู ้ อื่ น
ได้นนั้ ต้องเกิดจากจิตทีด่ งี ามและมีใจทีผ่ อ่ งใส
มาก ๆ จนสามารถมองเห็นข้อดีของผู้อื่นหรือ
ที่เรียกว่าการจับดี แม้ว่าจะรับรู้ข้อไม่ดีของ
ผู้อื่นโดยบังเอิญ ก็ไม่ควรดูหมิ่นเขา แต่ให้น�ำ
ข้อบกพร่องของเขามาเป็นบทเรียนแก่ตัวเอง
ว่าจะไม่ยอมกระท�ำผิดพลาดอย่างนั้น ประดุจ
ม้าอาชาไนยทีเ่ ห็นเพือ่ นม้าโดนแส้เฆีย่ นลงโทษ
ฉันใด ก็รีบน�ำความผิดพลาดของเพื่อนม้า
มาเป็นบทเรียนว่าจะไม่ยอมท�ำผิดอย่างนั้น
เด็ดขาดฉันนั้น

แบบกาพย์กลอนได้ในทันที โดยทีไ่ ม่ตอ้ งนึกคิด
เตรียมมาก่อนเลย)
๗. คนพาลเหล่าใดมักมีความสงสัย
กังขาแล้วดูหมิ่นพระพุทธเจ้า ท่านได้ใช้วาทะ
ปราบคนพาลเหล่านั้นโดยชอบธรรม จึงได้
อานิสงส์ คือ ไม่เคยถูกใครดูหมิ่นเลย
๘. การที่ท่านได้ช่วยท�ำให้กิเลสของ
สัตว์ทงั้ หลายหมดไปจากใจ ด้วยการสรรเสริญ
พระคุณของพระพุทธเจ้า กรรมนั้นจึงท�ำให้ได้
อานิสงส์ คือ เป็นผู้มีใจไม่มีกิเลส
๙. การที่ท่านได้เทศน์พุทธานุสติ และ
ท�ำปัญญาตรัสรู้ให้เกิดแก่ผู้ฟัง จึงท�ำให้ได้
อานิสงส์ คือ เป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งเนื้อความ
แห่งธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง
และด้ ว ยผลบุ ญ จากการพรรณนา
๐6 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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ทบทวนบุญวันคุ้มครองโลก
เรื่อง : แป้นแก้ว

๒๒ เมษายน หรือวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ของทุกปี
เป็นวันแห่งการสั่งสมมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ที่มีพระสังฆาธิการ
จากทั่วประเทศ และพุทธบุตรใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ร่วมใจกัน
เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในพิธี
ถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และ
พุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปีที่ ๑๑ ครัง้ ที่ ๑๑๑)
นอกจากนัน้ วันนีย้ งั เป็นวันมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
จาก ๔ จังหวัดภาคใต้ และทีพ่ เิ ศษก็คอื มีพธิ ตี อกเสาเข็ม
๐8 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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สลักไว้ในความทรงจำ�
วันคุ้มครองโลก...ด้วยบุญ

ต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา เพื่อใช้เป็นที่ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของ
พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ทุกเหตุการณ์เกิดจากหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความ
กตัญญูกตเวทิตาของศิษยานุศษิ ย์ผปู้ รารถนาทีจ่ ะน้อมน�ำบุญมหาศาลถวาย
เป็นของขวัญอันล�้ำค่าแด่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ๗๑ ปี
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นอีกหนึง่ วันประวัตศิ าสตร์
ในชีวิตนักสร้างบารมีที่สลักไว้ในความทรงจ�ำและน�ำมาซึ่งมหาปีติ
สุดประมาณ
พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ ๐9
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วันบุญใหญ่ ธรรมะสว่างไสว
มอบขวัญก�ำลังใจช่วยครูใต้

ในวันคุ้มครองโลก ผู้มีบุญทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งพระภิกษุสงฆ์และนักบวชชาวต่างชาติ
เดินทางไปร่วมงานบุญที่วัดพระธรรมกายเป็นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้ทั่วทั้งสภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคด
รอบมหาธรรมกายเจดีย์เนืองแน่นด้วยมหาชนที่เดินทาง
ไปปฏิบตั ธิ รรมในวันบุญใหญ่ วันทีธ่ รรมะสว่างไสวคุม้ ครอง
ทุกดวงใจให้ประสบสุขและพร้อมจะขยายคุ้มครองโลก
ให้พบกับความสงบร่มเย็น
ในภาคเช้า หลังจากปฏิบตั ธิ รรมกลัน่ จิตกลัน่ ใจแล้ว
มีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทน
พระเทพญาณมหามุนี มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
แก่ตัวแทนคณาจารย์จากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจและช่วยเหลือ
สนับสนุนครูอาจารย์ผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการอบรม
สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีและทุ่มเทท�ำหน้าที่แม้ในยาม
ประสบทุกข์ภัย

พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 11
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ต่อจากนั้น สาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรม
ร่วมบุญมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทัว่ ประเทศ ตามด้วย
พิธีกล่าวค�ำถวายอาคารบุญรักษาและพิธีกล่าวค�ำถวาย
ภัตตาหารเป็นสังฆทาน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 13
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มหาสังฆทาน มหาปีติ
หนึ่งปีที่รอคอย

พิธถี วายมหาสังฆทานในวาระมหามงคลปีนี้ ได้รบั
ความเมตตาจากเจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร และพระเดชพระคุณ
พระวิสทุ ธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่
หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ เป็นประธาน
ในพิธี
พิธีเริ่มจากพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี
น�ำสาธุชนปฏิบัติธรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ต่อจากนั้น
พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค ๔,๕,๖,๗ (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร น�ำพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ
๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทัว่ ไทย เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ต่ อ จากนัน้
พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา
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อภิลักขิตสมัย วันคุ้มครองโลก
สัมโมทนียกถาพระวิสุทธิวงศาจารย์

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
รองเจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ

วันนี้เป็นวันคุ้มครองโลก ก�ำหนดตรงกับอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันเกิดของ
พระเทพญาณมหามุนี ทุกปีเมื่อถึงวันที่ ๒๒ เมษายน เราก็มาประกอบพิธีเสริมบุญ
สร้างบารมี มาร่วมบุญร่วมกุศลกัน
ในการร่วมบุญร่วมกุศลกันนั้น นอกจากสมาทานศีลแล้ว ยังบ�ำเพ็ญทาน และ
เจริญจิตภาวนา ในการสมาทานศีลนั้น ศีล ๕ เป็นสมบัติของมนุษย์ เพราะว่ามนุษย์
ท�ำบุญด้วยการรักษาศีล ๕ ได้ แต่ในภพภูมิต่าง ๆ ไม่ว่าอบายภูมิหรือเทวโลกก็ตาม
สร้างไม่ได้ ได้แต่ไปเสวยผลกรรมและผลบุญของตนที่ท�ำไว้ในโลกมนุษย์ เพราะฉะนั้น
ศีล ๕ จึงเป็นศีลของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม และสร้างได้เฉพาะในโลกมนุษย์นี้เท่านั้น
ทุกคนจะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะสมาทานศีล ๕ จะมั่งมีศรีสุขก็เพราะอานิสงส์ของ
ศีล ๕ อย่างน้อยก็มชี วี ติ ยืนยาวนาน ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ อันนีเ้ ป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนปรารถนา
ศีลข้อที่ ๑ นั้น ท�ำให้เราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีอายุยืนยาวนาน ข้อที่ ๒
ท�ำให้มั่งมีศรีสุข มากด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ข้อที่ ๓ ท�ำให้มีคู่ครองอยู่กันยืดยาว ไม่
หย่าร้างกัน ข้อที่ ๔ นั้น เราจะเจอแต่ค�ำไพเราะเสนาะโสต ไม่หยาบคาย และข้อที่ ๕
จะปราศจากความมึนเมาทั้งหลายที่ท�ำให้ขาดสติสัมปชัญญะ
เมื่อเกิดมาแล้ว ถ้ามีศีลก็จะได้เสวยบุญต่อไป นอกจากนั้นก็คือ ทาน ในการ
ให้ทานแต่ละครัง้ นัน้ ท่านก็ตงั้ จิตอธิษฐานให้ได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพาน
สมบัติ ทานเป็นปฐมแห่งบารมีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงได้รับการ
พยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร ว่าในภพต่อ ๆ ไปจะได้ตรัสรู้
เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสมณโคดม จากวันนั้นเมื่อได้รับการ
พยากรณ์แล้ว ก็เริ่มบ�ำเพ็ญทานบารมีเป็นเบื้องต้น
16 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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ท่านทัง้ หลายคงเคยทราบประวัตพิ ระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน�ำ้ ตอนที่
ได้บรรพชาจากวัดสองพี่น้องแล้วมาอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวันแรก
บิณฑบาตได้ข้าวทัพพีเดียวกับกล้วยหนึ่งลูก ต่อจากนั้นก็กลับมาที่กุฏิ เห็นสุนัข
แม่ลูกอ่อนนอนท้องกิ่ว ก็เลยพิจารณาว่า มันก็ชีวิต เราก็ชีวิต แต่มันอยู่ในภูมิของ
สัตว์เดรัจฉาน เราอยู่ในภูมิของมนุษย์ เมื่อมันก็หิว เราก็หิว เลยแบ่งข้าวกับกล้วยกัน
คนละครึ่ง นี่เรียกว่า เป็นการสร้างทานบารมี
ในวันนี้ พระเทพญาณมหามุนีได้นิมนต์พระใน ๔ จังหวัดภาคใต้มาด้วย และ
ได้ถวายปัจจัย วัตถุสงิ่ ของทีจ่ ะเป็นปัจจัยเครือ่ งอาศัยของบรรพชิตทีอ่ ยูอ่ ย่างยากล�ำบาก
แต่ปฏิบตั กิ จิ เพือ่ พระศาสนา จึงได้ทนสูย้ าก สูล้ ำ� บาก แม้กระทัง่ เสีย่ งชีวติ พระเหล่านัน้
ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพุทธบุตร พระเทพญาณมหามุนีท่านอยู่ภายหลัง ก็ส่งก�ำลังให้
พระเหล่านั้นไม่ต้องอยู่อย่างฝืดเคืองจนเกินไป เรียกว่าด้วยปัจจัยสี่ มีจีวร บิณฑบาต
ที่อยู่อาศัย หยูกยารักษาไข้ เป็นการส่งเสริมเพิ่มก�ำลังให้ อยู่เบื้องหลังก็ไม่นิ่งดูดาย
ท�ำให้ตลอด
ในวันนี้ ถือเป็นอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันเกิดของท่าน ซึ่งเป็นวันคุ้มครองโลก
เหล่าศรัทธาสาธุชน กัลยาณมิตรทั้งหลายได้ร่วมบุญ ร่วมกุศล เสริมบุญบารมีแก่ตน
ด้วยการมาประกอบกิจบ�ำเพ็ญบุญ ด้วยการสมาทานศีล บ�ำเพ็ญทาน และเจริญสมาธิ
ด้วยการที่ปรารภวันนี้เป็นต้นเหตุ จะท�ำให้ท่านได้บุญกิริยาทั้ง ๓ ประการ ทาน ศีล
และภาวนา เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มาพร้อมกันอยู่
ณ สถานที่ที่เป็นบุญเขต เขตแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลนี้ จะว่าไปแล้วเป็นจ�ำนวนแสน
ท่านทัง้ หลายจงตัง้ จิตอธิษฐาน ประมวลเอากุศลกรรม ความดี มีการรักษาศีล การบ�ำเพ็ญ
ทาน การเจริญภาวนา ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอให้ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี
ปราศจากการเจ็บไข้ได้ปว่ ย ปราศจากการอยูร่ อ้ นนอนทุกข์ ให้มชี วี ติ ยืนยาวนาน เพือ่
อยู่ร่วมสร้างบุญกับเราต่อไป
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ก่ อ นที่ ส าธุ ช นจะร่ ว มกั น ถวายมหาสั ง ฆทาน
กัลยาณมิตรบุญชัย เบญจรงคกุล ท�ำพิธีน�ำกล่าวอัญเชิญ
เทวดาและกล่าวค�ำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
เมือ่ ถวายมหาสังฆทานเรียบร้อยแล้ว พระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมหามุนีกล่าวขอบพระคุณคณะสงฆ์

กล่าวค�ำปวารณา

ขอโอกาสอาราธนาพระเถรานุเถระ
พิธีถวายมหาสังฆทานครั้งนี้ พระสังฆาธิการจาก
วัดต่าง ๆ ทั่วไทย รวมทั้งพุทธบุตรจาก ๓๒๓ วัด ใน ๔
จังหวัดภาคใต้ ผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปกปักรักษา
พระพุทธศาสนา ต่างพากันวางภารกิจ ศาสนกิจ ไปเป็น
เนื้อนาบุญแก่พุทธศาสนิกชน ดังนั้นวันที่ ๒๒ เมษายน
ของทุกปี จึงเป็นวันที่มีความส�ำคัญมากและบังเกิดขึ้น
ได้ยากอย่างยิ่ง
ด้ ว ยความปลาบปลื้ ม ในมหาทานบารมี ค รั้ ง นี้
พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกล่าวค�ำปวารณาขอโอกาส
อาราธนาพระเถรานุเถระไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวาย
มหาสั ง ฆทานที่ วั ด พระธรรมกายในปี ต ่ อ ไป โดยมี
กัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้แทนน� ำกล่าวค�ำ
อาราธนา
พิธถี วายมหาสังฆทานแด่พทุ ธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด
ทั่ ว ประเทศ นอกจากสร้ า งมหาปี ติ ใ ห้ บั ง เกิ ด ขึ้ น แล้ ว
ยังแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า หากพุทธบริษัท ๔
เป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น เหมื อ นดวงตะวั น ที่ มี ด วงเดี ย ว
พระพุทธศาสนาย่อมคุ้มครองโลกให้กลับมาสงบสุขและ
น�ำไปสู่สันติสุขที่แท้จริงได้
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กราบขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระ
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
กราบแทบเท้าท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ
ภาษีเจริญ และพระมหาเถระที่เคารพทุก ๆ รูป
กระผมกราบขอโอกาส ขออนุญาตกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระ เจ้าคณะ
พระสังฆาธิการ และเพื่อนสหธรรมิกทุกรูป ที่เมตตาให้เกียรติเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ
ให้กระผมและลูก ๆ ผูน้ ำ� บุญยอดกัลยาณมิตร ได้สร้างบุญถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด
ทั่วประเทศ และในวันนี้พระเดชพระคุณยังเมตตาให้ศีล ให้พร และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลในวันคุ้มครองโลก
กระผมดีใจและสุขใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันของ
พุทธบริษัททั้งสี่ ที่ตั้งใจทุ่มเทสร้างบารมีเพื่อที่จะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และรู้สึก
ปลาบปลื้มใจในความเสียสละอย่างไม่ย่อท้อและไม่หวั่นไหวของพุทธบุตรผู้อุทิศตน ที่มีหัวใจ
เป็นดวงเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ในการที่จะพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา
ให้มั่นคงเจริญวัฒนาถาวรสืบต่อไป โดยไม่เกรงกลัวต่อภัยคุกคามใด ๆ ทั้งสิ้น
กระผมและหมูค่ ณะขอแสดงเจตนารมณ์อนั บริสทุ ธิใ์ จว่า เรารักพระพุทธศาสนา และ
มีมโนปณิธานอันแน่วแน่ที่จะฟื้นฟูกอบกู้พระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ดังนั้น
เราจะร่วมกันปกป้อง จรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกตลอดไป ตราบจนกว่าชีวิต
จะหาไม่
ภาพแห่งมหาปีตใิ นวันนี้ เป็นภาพทีง่ ดงามน่าเลือ่ มใส เป็นทัสนานุตริยะ คือ การได้เห็น
อันประเสริฐ เป็นภาพที่แสดงออกถึงพลังสามัคคีของพุทธบริษัททั้งสี่ ผู้ที่รักและหวงแหน
พระพุทธศาสนายิ่งชีวิต
กระผมรูส้ กึ ซาบซึง้ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ที่พระเดชพระคุณทุกรูปได้เมตตาให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา
ด้วยดีตลอดมา
ท้ายที่สุดนี้ หากมีส่วนหนึ่งประการใดบกพร่องผิดพลาดไปบ้าง กระผมกราบขออภัย
ไว้ในทีน่ ดี้ ว้ ย และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความเมตตา อีกทัง้ ค�ำแนะน�ำจากพระเดชพระคุณ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป
ขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณพระเดชพระคุณทุกรูปมา ณ โอกาสนี้ กราบขอบพระคุณครับ
พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 21

www.kalyanamitra.org
21

ตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย
สร้างอาคารบุญรักษา

วันนี้มหาปีติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงเย็นมีพิธี
ตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายเพื่อสร้างอาคารบุญรักษา โดยมี
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธี
หลังจากปฏิบัติธรรมกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์
เหมาะสมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ทกี่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ แล้ว
ผู้แทนพระเทพญาณมหามุนี คือ กัลยาณมิตรเพียงใจ
หาญพาณิชย์ และกัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน ขึ้นรับ
พานแผ่นทองและรัตนชาติจากท่านประธานสงฆ์ เพื่อ
ประกอบพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคาร
บุญรักษาและโปรยรัตนชาติ
จากนั้น พระราชภาวนาจารย์กดปุ่มประกอบพิธี
ตอกเสาเข็มต้นสุด ท้ายสร้างอาคารบุญรัก ษา ผู ้ แทน
พระเทพญาณมหามุนีปิดแผ่นทองเสาเข็ม ประกอบพิธี
โยกปัน้ จัน่ ตอกเสาเข็มสร้างอาคารบุญรักษา และร่วมโปรย
รัตนชาติบริเวณศูนย์กลางพิธี
ทุกอนุวินาทีในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ สาธุชนผู้มีบุญ
จ�ำนวนมากได้หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อ
ร่วมประกอบพิธีด้วยความปีติยินดีที่ได้มีส่วนแห่งบุญ
ในการสถาปนาอาคารบุญรักษา เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ฟื้นฟูสุขภาพของพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
ปิดท้ายความปลืม้ ด้วยการทีค่ ณะสงฆ์มอบเหรียญ
ที่ระลึกวันคุ้มครองโลกประจ�ำปี ๒๕๕๘ แก่สาธุชนผู้มีบุญ
เพื่อน�ำกลับไปตรึกระลึกนึกถึงบุญให้สลักในความทรงจ�ำ
พร้อมนับถอยหลังจากวันนี้ไปอีกหนึ่งปี ที่จะได้กลับมา
สร้างมหาปีติเฉกเช่นครั้งนี้ให้บังเกิดขึ้นอีกครั้ง
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พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย
อาคารบุญรักษา
พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ในการสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปในภายภาคหน้า สิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งก็คือ
ต้องมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เราจึงตั้งใจมาสร้างบุญใหญ่เพื่อเป็นหลักประกันว่า
ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายในวัฏสงสาร นับแต่นี้ต่อไปเราจะต้องมีบุญใหญ่ที่จะป้องกัน
ไม่ให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บ ป้องกันให้เราไม่อายุสนั้ ให้อายุยนื ยาวอยูค่ กู่ บั พระพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้นจึงตั้งใจมาร่วมกันสร้างอาคารบุญรักษา ซึ่งเป็นที่มาของบุญที่จะท�ำให้เรา
ไม่รู้ป่วย ไม่รู้ไข้ ท�ำให้เราอายุยืนยาวยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งภพนี้และภพหน้า
วันนี้เป็นวันดี เราได้สร้างบุญใหญ่มาตั้งแต่เช้า สร้างบุญกับพระที่เป็นผู้บริหาร
การคณะสงฆ์ทงั้ แผ่นดิน ทีอ่ ยูใ่ นวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศถึง ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดด้วยกัน ท่าน
มาเป็นเนื้อนาบุญให้เรา เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันดีอย่างยิ่งของเรา เป็นวันสว่าง
ทีเ่ ราได้มาพร้อมใจกันประกอบพิธตี อกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาอาคารบุญรักษา
ให้บุญติดตามคุ้มครองปกป้องรักษาเรา เพราะอาคารหลังนี้จะเป็นอาคารซึ่งก่อให้เกิด
บุญใหญ่จากการดูแลรักษาพระภิกษุ-สามเณรนักสร้างบารมีที่อาพาธในภายภาคหน้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า “ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากดูแลเราตถาคต
ให้เป็นสุข ผูน้ นั้ พึงอุปฏั ฐากดูแลภิกษุไข้” การทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนีก้ เ็ พราะ
ทรงเห็นความส�ำคัญในเรื่องสุขภาพพลานามัยของพระภิกษุ เนื่องจากพระภิกษุจะต้อง
เป็นเนือ้ นาบุญของชาวโลก เป็นอายุของพระพุทธศาสนา ถ้าพระภิกษุผสู้ บื ทอดค�ำสัง่ สอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน จะสามารถ
ท�ำหน้าที่ของท่าน คือเผยแผ่พระธรรมค�ำสั่งสอนที่พระองค์ทรงค้นคว้ามาชนิดเอาชีวิต
เป็นเดิมพันไว้ได้ ท่านจะเผยแผ่พระธรรมค�ำสั่งสอนได้เต็มที่เต็มก�ำลัง และจะสามารถ
ขยายพระธรรมวินยั ให้กว้างไกล ครอบคลุมไปตลอดโลก ตลอดจักรวาล ตลอดภพสาม
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กันทีเดียว แล้วก็ยงั จะเป็นบุญใหญ่ของผูท้ บี่ ำ� รุงอุปฏั ฐากท่านด้วย พระภิกษุกท็ ำ� หน้าที่
ได้เต็มที่ ผู้อุปัฏฐากดูแลท�ำบุญกับท่านก็ได้บุญใหญ่ พระศาสนาก็จะรุ่งเรืองอยู่คู่โลก
ต่อไปอีกนานแสนนาน พระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่า
“ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากดูแลภิกษุไข้เถิด”
ยิ่งกว่านั้น พระองค์ยังตรัสพุทธพจน์เอาไว้อีกบทหนึ่ง ให้พวกเรามีความ
ระมัดระวังดูแลสุขภาพตัวเอง จะต้องสร้างบุญใหญ่ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพของเราดี
ทั้งชาตินี้ ชาติหน้า และชาติไหน ๆ โดยตรัสว่า
“อาโรคฺยปรมา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ”
คือ ใครทีไ่ ม่มโี รคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ผูน้ นั้ ถือว่าเป็นผูท้ มี่ โี ชคมีลาภมากมาย
มหาศาลจริง ๆ เพราะถ้าเราไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้ จะนั่งสมาธิ จะสร้างความดี สร้าง
บุญบารมีแค่ไหน ใครขวางไม่ได้ทีเดียว ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้ จึงนับว่ามีมหาโชค
มหาลาภยิ่งกว่าการได้มหาสมบัติใด ๆ ทั้งสิ้น ยิ่งถ้าหากเราช่วยกันสนับสนุนบ�ำรุง
พระภิกษุ-สามเณรให้แข็งแรง ไม่ยอมให้ท่านเจ็บป่วย ท่านก็จะสามารถสร้างบารมี
ได้เต็มที่เต็มก�ำลังอย่างสะดวกง่ายดาย ส่วนตัวของพวกเราก็จะได้รับอานิสงส์ให้เรา
แข็งแรง สุขภาพกายและสุขภาพใจก็ดีเลิศ แถมได้ความเป็นผู้มีอายุยืนยาวทั้งชาตินี้
ชาติหน้า และชาติไหน ๆ อีกด้วย เหมือนพระพากุละในสมัยพุทธกาล ซึ่งตลอดชีวิต
ของท่านไม่เคยอาพาธเลย แล้วท่านก็อายุยนื ถึง ๑๖๐ ปี ไม่มพี ระอรหันต์องค์ไหนสูท้ า่ นได้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกชาติไปดู แล้วทรงประกาศให้ชาวโลกรับทราบเอาไว้
เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้อายุยืน ไม่ป่วย ไม่ไข้ เช่นเดียวกับพระพากุละ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกชาติไปก็พบว่า ที่พระพากุละมีอายุยืน
แข็งแรงอย่างนัน้ เป็นผลบุญทีเ่ คยถวายยารักษาโรคแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอโนมทัสสี
ยิ่งกว่านั้นท่านยังถวายคิลานเภสัชหรือยาทุกชนิดแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของ
พระวิปัสสีพุทธเจ้า สาวกของพระกัสสปพุทธเจ้า รวมทั้งสาวกของพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าผูท้ รงเป็นบรมครูของพวกเราด้วย พระพากุละท่านท�ำบุญด้วยหยูกยา
ท�ำบุญถูกเนือ้ นาบุญต่อพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ และต่อพระสาวกของพระพุทธเจ้า
ต่อเนือ่ งกันมาอย่างนี้ ด้วยเหตุนที้ า่ นจึงอายุยนื เป็นพิเศษ แข็งแรงเป็นพิเศษ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงทรงสถาปนาพระพากุละไว้ในต�ำแหน่งเอตทัคคะ ว่าเป็นภิกษุ
ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งปวงในความเป็นผู้มีอาพาธน้อย
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ตลอดระยะเวลา ๑๖๐ ปี ของท่านในชาตินี้ พระพากุละไม่เคยฉันยาชนิดใด ๆ
เลย และมีความแข็งแรงในทุก ๆ วัย คือตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ท่านก็เจริญตามวัย
ตามอายุ ไม่ป่วย ไม่ไข้ แม้มารดาของท่านก็พลอยแข็งแรงตามท่านไปด้วย บุญของ
ท่านคุ้มครองมารดาของท่านไปในตัว แล้วตั้งแต่ท่านคลอดออกมา ตั้งแต่วัยทารก
วัยเด็กอ่อน จนกระทัง่ โตเป็นวัยรุน่ ขึน้ มา ก็ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บใด ๆ มารบกวน จนกระทัง่ ได้
มาบวชก็ไม่รู้ป่วย ไม่รู้ไข้ จนกระทั่งเข้านิพพานเมื่อท่านอายุได้ ๑๖๐ ปี
วันนี้ เราตั้งใจมาร่วมกันสถาปนาอาคารบุญรักษา เพื่อจะได้เอาบุญใหญ่จาก
การสถาปนาอาคารบุญรักษานี้ติดตัวเราไปในภายภาคหน้า บุญนี้จะท�ำให้เราทั้งหลาย
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บไม่บังอาจเข้ามาเบียดเบียนได้ ให้โรคภัย
ทัง้ หลายถ้ามีอยูข่ ณะนีล้ ะลายหายไปให้เตียนด้วยบุญใหญ่นี้ และให้เรามีอายุขยั ยืนยาว
เช่นเดียวกับพระพากุละ เริ่มต้นตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไป และไม่ว่าจะต้องเวียนว่าย
สร้างบารมีปราบมารไปอีกกี่ภพกี่ชาติเบื้องหน้า ก็ให้อายุยืนยาวสมยุคสมสมัย เมื่อ
ร่างกายของเราแข็งแรงอย่างนี้ ปลอดโรคปลอดภัยไร้กงั วลอย่างนี้ ถึงคราวเจริญภาวนา
ปฏิบัติธรรม ใจของเราก็จะได้หยุด ได้นิ่ง เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ง่าย เราจะได้
มีความสุขกาย สุขใจ สร้างบารมีของเราด้วยความเบิกบานสดชื่นตลอดไป หลวงปู่
ครูไม่ใหญ่ คุณยายอาจารย์ฯ ท่านแตกฉานวิชชาธรรมกายไปถึงไหน เราก็จะได้แตกฉาน
ตามท่านไปได้โดยง่ายทุกภพทุกชาติ
การทีพ่ วกเราตัง้ ใจสร้างศาสนวัตถุ คืออาคารบุญรักษาทีจ่ ะอ�ำนวยประโยชน์สขุ
แด่ภิกษุสงฆ์ ก็ยิ่งมีอานิสงส์เพิ่มพูนท�ำให้เราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมบัติทั้งสามอีกด้วย
ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ และจะได้รับการอุปถัมภ์ค�้ำจุนทุกเมื่อ
เพราะได้ท�ำนุบ�ำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความยินดีปรีดากันอย่างนี้ ตราบใดยังเวียนว่าย
สร้างบารมีอยู่ เราจะเป็นทีร่ กั ของมนุษย์และเทวดา เทวดาก็รกั ทีจ่ ะติดตามคุม้ ครองรักษา
เรา เมือ่ หมดอายุขยั ในชาตินหี้ รือในชาติไหน ๆ ก็จะมีสคุ ติโลกสวรรค์เป็นทีไ่ ป ดุสติ บุรี
วงบุญพิเศษจะกลายเป็นที่พักถาวรของเราไปทุกภพทุกชาติที่ยังต้องสร้างบารมีอยู่
เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านปลื้มปีติในบุญนี้
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“มรรค ผล นิพพาน เป็นอกาลิโก ไม่จ�ำกัดกาลสมัย
และไม่ผูกขาดกับใคร ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน
ในการบรรลุมรรค ผล นิพพานได้ เพราะมรรค ผล นิพพาน
มีอยู่แล้วในกลางกายของมนุษย์ทุกคน”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.kalyanamitra.org
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ทบทวนบุญวันสามเณรทั่วไทย
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

วันสามเณรทั่วไทย

รวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
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ต้นโพธิ์ใหญ่ล้วนงอกงามมาจากเมล็ดโพธิ์เมล็ดเล็ก ๆ
ฉันใด ความเจริญรุง่ เรืองของพระพุทธศาสนา ก็ยอ่ มเกิดจาก
ความเจริญงอกงามของศาสนทายาทฉันนั้น โดยเฉพาะ
สามเณรผู ้ เ ป็ น เหล่ า กอของสมณะที่ ก� ำ ลั ง ถู ก บ่ ม เพาะ
เตรียมจะเป็นคลืน่ ลูกใหม่ ทีจ่ ะช่วยธ�ำรงรักษาพระพุทธธรรม
ค�ำสอนให้สืบต่อยืนยาวยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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เราคือ สามเณรผู้ร่วมใจฟื้นฟู
พระพุทธศาสนา
หลังจากทีศ่ นู ย์อบรมเยาวชนทัว่ ประเทศ
เปิดรับการรายงานตัวของเยาวชนทั้งระดับ
มัธยมและระดับประถมศึกษา ตัง้ แต่กลางเดือน
มีนาคมทีผ่ า่ นมาเรียบร้อยแล้ว ทุกศูนย์ฯ ก็เริ่ม
กระบวนการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรและสื่อ   
โสตทัศนศึกษาทีเ่ ตรียมการมาเป็นอย่างดี และ
มี ก ารประกอบพิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ เพื่ อ การ
บรรพชายกสถานะเยาวชนเหล่านี้ขึ้นสู่ความ
เป็นสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ
จนกระทัง่ เมือ่ วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘ ซึ่งจัดให้เป็น “วันสามเณรทั่วไทย
รวมใจเพือ่ ฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนา” สามเณรจาก
ทุกศูนย์ฯ ทั่วประเทศนับแสนรูป เดินทางไป
พร้อมเพรียงกัน ณ วัดพระธรรมกาย แล้วเข้า
ชมนิทรรศการ และภาพยนตร์ ๓ มิติ เรื่อง
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอก
ของโลก”
นิทรรศการเรื่องราวพุทธประวัติและการ
บ�ำเพ็ญบารมีในแต่ละชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึง่ มีถงึ ๘ ห้อง และภาพยนตร์ ๓ มิติ
เรื่อง “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา
เอกของโลก” นอกจากจะให้ความรู้ในด้าน
พุทธประวัติแล้ว ยังสร้างแรงบันดาลใจให้
สามเณรทั้งหลายยึดถือเป็นแบบอย่างในการ
สร้างบารมีและการด�ำเนินชีวิต และก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจที่ตนเองได้ก้าวเข้าสู่เพศแห่ง
ผู ้ ท รงศี ล ที่ ด� ำ เนิ น รอยตามแบบอย่ า งของ     
พระอริยเจ้าทั้งหลาย
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หลังจากได้ชมนิทรรศการและภาพยนตร์ที่
แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาแล้ว
สามเณรทัง้ หลายต่างตระหนักถึงคุณค่าและความ
ส�ำคัญของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น พร้อมกับรู้สึก
ภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลก และต่าง
ตั้งใจที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
34 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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ประจ�ำศูนย์อบรมฯ ท�ำให้สามเณรทัง้ หลายต่าง
มีความแกล้วกล้าอาจหาญขึ้นแสดงปาฐกถา   
สามเณรแกล้วกล้า
ที่สร้างความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้ฟัง
ประกวดแสดงปาฐกถา
และยังช่วยปลุกอุดมการณ์ของทุกคนในการ
แสดงสุนทรพจน์
ช่ ว ยกั น รั ก ษาและฟื ้ น ฟู พ ระพุ ท ธศาสนาให้
รุ่งเรืองดุจสมัยพุทธกาลหรือโบราณกาล
และประกวดสวดมนต์
ผู้ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด
กิจกรรมในภาคบ่าย หลังจากสามเณร แสดงปาฐกถาก็คือ สามเณรพฤก ชาตะปัทมะ
ฉันภัตตาหารเพลที่มีทานบดีผู้ใจบุญน�ำมา อายุ ๑๐ ปี จากศูนย์บรรพชาสามเณรฟื้นฟู
ถวายอย่ า งไม่ ข าดตกบกพร่ อ งแล้ ว มี พิ ธี       พระพุทธศาสนา เบญจธรรม กรุงเทพมหานคร
เปิดงาน “วันสามเณรทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟู แสดงปาฐกถาเรื่องสามเณรราหุล รางวัลรอง
พระพุทธศาสนา” ณ บริเวณศูนย์กลางพิธ   ี ชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือ สามเณรเมธาสิทธิ    ์
สภาธรรมกายสากล โดยพระครูสมุห์ธานินทร์ สมรักษ์ อายุ ๑๐ ปี จากศูนย์บรรพชาสามเณร
ปฺุนนฺโท เป็นผู้กล่าวเปิดงาน จากนั้น ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา จ.นครราชสีมา แสดง
เป็นการประกวดแสดงปาฐกถา “เรื่องความ ปาฐกถาเรื่องสามเณรสังกิจจะ รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับที่ ๒ คือ สามเณรภัคพล สมเนตร
ส�ำคัญของสามเณรต่ออายุพระพุทธศาสนา”
ด้วยการทุ่มเทฝึกฝนของพระอาจารย์ อายุ ๑๒ ปี จากศูนย์บรรพชาสามเณรฟื้นฟู
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พระพุทธศาสนา ธุดงคสถานชุมพร จ.ชุมพร
แสดงปาฐกถาเรื่องสามเณรคุณานันทะ
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การแสดงปาฐกถา
เป็นการแสดงสุนทรพจน์ “เรื่องสามเณรฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาได้อย่างไร” โดยสามเณร     
ณัชพล เรียนรังษี และสามเณรธนภูมิ ผลิตวานนท์
จากวัดพระธรรมกาย
ต่อจากนัน้ เป็นการท�ำกิจกรรมวัดความรู้
ทางพระพุทธศาสนา และการประกวดสวดมนต์
บทธั ม มจั ก กั ป ปวั ต นสู ต ร ซึ่ ง การประกวด      
ในครั้งนี้ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ   
ธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและ
ประธานมูลนิธธิ รรมกาย มีดำ� ริให้จดั ขึน้ เพือ่ ให้
สามเณรที่ บ วชแม้ เ พี ย งไม่ กี่ วั น แสดงความ
สามารถในการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดงเป็นครั้งแรก
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การประกวดสวดมนต์ฯ ครั้งนี้ เป็นการ
ประกวดแบบทีม โดยแบ่งเป็นทีมละ ๒๐ รูป
ผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทีมสามเณรจากศูนย์
เบญจธรรม กรุงเทพมหานคร
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๑ ที ม
สามเณรจากธุดงคสถานอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๒ ที ม
สามเณรจากธุ ด งคสถานอุ ทั ย แสง จั ง หวั ด
อุทัยธานี
สามเณรผู ้ เ ข้ า ประกวดทุ ก รู ป ในวั น นี      ้
ได้รบั มอบพระของขวัญ และทุนการศึกษาเพือ่ เป็น
ก�ำลังใจในการแสดงความสามารถ
ในช่วงเย็น สามเณรทั้งหลายทยอยเข้าสู่
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ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อนั่งสมาธิ
และรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) แล้วร่วมกัน
จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และพร้อมใจกัน
สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรก้องกังวาน
ทั่วลานธรรม ตอกย�้ำอุดมการณ์ของความเป็น
ชาวพุทธ และความเลือ่ มใสศรัทธาทีจ่ ะร่วมกัน
ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า   
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
หลังจากนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
เมตตาน�ำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา และบูชา   
พระรัตนตรัย ก่อนทีส่ ามเณรทัง้ หลายจะแยกย้าย
กันเดินทางกลับสู่ศูนย์อบรมของตนในจังหวัด
ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
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ความปลาบปลื้มซึมลึก
ตรึกครั้งใดใจสว่างยากจะลืมเลือน
ขณะนีแ้ ม้สามเณรเดินทางกลับไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ความปลาบปลืม้ ทีซ่ มึ ลึกเข้าสูก่ ลางใจของทุกรูป
ทุกคนอย่างยากจะลืมเลือน ท�ำให้เมื่อตรึกระลึก
นึกถึงเหตุการณ์นี้ครั้งใด จิตใจก็สุกใสสว่าง และ
เกิดความภาคภูมิใจว่า เราคือผู้มีส่วนในการท�ำสิ่ง
อัศจรรย์นี้ ซึ่งมิเพียงมีคุณค่าต่อผู้เข้าบรรพชา
เท่านัน้ แต่ในอนาคตจะส่งผลให้สงั คม ประเทศชาติ
และโลกทั้งโลกสงบร่มเย็นลงได้
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการทั้งหลายที่
ส�ำเร็จลงได้ดว้ ยดี มิใช่เกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึง่
หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นการร่วมมือกัน
ของหลาย ๆ บุ ค คลและหลาย ๆ องค์ ก ร            
จึงกล่าวได้ว่า “ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงาน
เป็นของทุกคน”
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วันสามเณรทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟู
พระพุทธศาสนา
โอวาทพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ลูกสามเณรทีร่ กั ทัง้ หลาย วันนีล้ กู เณรผูม้ บี ญุ จากทัว่ ประเทศได้รบั การบรรพชา
เป็นสามเณรและได้มารวมตัวกันสร้างบารมี ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดียแ์ ห่งนี้
หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจมากที่ได้เห็นลูกเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ  
๑. ได้ตงั้ ใจสัง่ สมบุญบารมีตงั้ แต่ยงั ตัวน้อย ๆ นีก้ เ็ ป็นความอัศจรรย์อย่างหนึง่
ในโลกนี้ และมิใช่เพียงล�ำพัง แต่มาพร้อม ๆ กันหนึ่งแสนรูปทั่วประเทศ ซึ่งน�ำ
ความปลาบปลื้มมาให้ทั้งโยมพ่อ โยมแม่ ครูบาอาจารย์ ลุงป้า น้าอา ทั้งแผ่นดินเลย  
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๒. ลูกเณรได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองให้เหมาะเป็นเนื้อนาบุญ ท�ำให้โยมได้มา
ตักบาตร ท�ำบุญกับเณรพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดในประเทศไทย
มาก่อน และไม่เคยเกิดในโลกนี้มาก่อนด้วย แต่ครั้งนี้ได้มาเกิดเพราะลูกเณรแท้ ๆ    
เลย ให้ลกู เณรปลืม้ ใจเถิดว่า ลูกเณรเป็นบุคคลประวัตศิ าสตร์ของโลกและพระพุทธศาสนา
ได้มาพร้อมใจกันสร้างบุญบารมีตั้งแต่ยังตัวน้อย ๆ
๓. ลูกเณรได้ท�ำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปด้วยในตัว เพราะ  
ทีพ่ ระพุทธศาสนาอยูม่ าได้ทกุ วันนีก้ เ็ นือ่ งจากมีพระ มีสามเณรบวชในพระพุทธศาสนา
จะบวชระยะสัน้ ระยะยาว ก็ได้ชอื่ ว่าสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยกันทัง้ สิน้ ครัง้ นี้
ลูกเณรก็ได้มาท�ำหน้าที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา แม้ในช่วงปิดเทอมนี้ก็ถือว่า      
ได้ท�ำหน้าที่แล้ว นี้เป็นความดีของลูกเณร
๔. ยิง่ ไปกว่านัน้ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นการแสดงว่า ลูกเณรเป็นผูม้ บี ญุ มาก โดยทีล่ กู เณร
ไม่รู้ตัว เพราะทั้งโลกนี้มีเด็กอายุน้อย ๆ เช่นเดียวกับลูกเณรอีกเป็นร้อยเป็นพันล้าน
แต่ท่ีจะกล้าตัดสินใจมาบวชอย่างลูกเณรมีไม่มาก ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มานั่งกัน     
อยูท่ ลี่ านธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ รวมทัง้ ลูกเณรทีบ่ วชอยูต่ ามวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศไทย
แสดงถึงความเป็นผู้กล้า ผู้มีบุญมากของลูกเณร บุญน้อย ๆ จะไม่กล้าจากบ้าน จาก
พ่อ จากแม่ มาบวชหรอก มาบวชเพื่อเป็นเนื้อนาบุญ มาบวชเพื่อให้ลุงป้า น้าอา          
ปู่ย่า ตายาย ได้ตักบาตรกัน มาบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
๕. ลูกเณรได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เป็น   
ขั้นต้นก็ถือว่าบุญมาก ดีใจและภูมิใจเถิด  
(พระเดชพระคุณหลวงพ่อน�ำปฏิบัติธรรม)
ลูกเณรจะต้องหมั่นท�ำสมาธิอย่างนี้ตลอดเวลาที่ยังบวชอยู่ แม้กลับไปถึงวัด
โรงเรียน หรือศูนย์อบรมของเราก็ตาม  ให้ตงั้ ใจท�ำสมาธิเป็นประจ�ำตามทีพ่ ระอาจารย์
ท่านแบ่งเวลาให้ แม้เวลาอยู่ที่บ้านก็ต้องท�ำอย่างนี้ กลับไปถึงที่วัด กลับไปถึงศูนย์ฝึก
ก็ให้อยูใ่ นโอวาทของพระพีเ่ ลีย้ ง พระอาจารย์ให้ดี แล้วก็นงุ่ ห่มให้เรียบร้อยเหมือนอย่าง
วันนี้ แล้วลูกเณรต้องดูแลรักษาจีวร สบง ทีน่ งุ่ ทีห่ ม่ ให้ดี เพราะว่าสบง จีวร ทีล่ กู เณร     
นุ่งห่มเป็นเครื่องแบบของพระอรหันต์ พระอรหันต์และพระพุทธเจ้าของเราก็ใช้   
เครื่องแบบคือชุดแบบนี้ใส่ปราบกิเลสจนกระทั่งได้ตรัสรู้
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ความในใจของเหล่ากอสมณะ
สามเณรอิสรา พัชระกุล อายุ ๑๔ ปี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ผมบวชแล้วพ่อแม่ภูมิใจ ผมได้ฝึกความอดทน ได้น่ังสมาธิ ได้ท�ำบุญ  
ให้ตนเอง พระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงก็ดี ท�ำให้รู้สึกอบอุ่น
ในงานวันสามเณรผมมีความสุขมาก ได้เห็นความเพียรของผูท้ ตี่ งั้ ใจเป็น
พระพุทธเจ้า ผมชอบหนัง ๓ มิติ ท�ำให้ผมอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
สามเณรวัชระ พรมแพทย์ อายุ ๑๑ ปี

ศูนย์อบรมโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี
มาเป็นสามเณรท�ำให้รู้จักรับผิดชอบ ได้ฝึกตัว ได้ฝึกความสะอาด         
ความมีระเบียบ ความมีวินัย ท�ำให้ใจสะอาด เป็นคนดี
ไปดูนิทรรศการและหนัง ๓ มิติแล้ว ได้รู้เรื่องพระพุทธเจ้าเอาชนะมาร
ด้วยการสะสมบารมีทั้ง ๓๐ ทัศ รู้สึกชอบตรงที่พระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มาก          
ผมอยากเป็นเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรูส้ กึ ดีทเี่ ห็นสามเณรทัว่ ประเทศ    
มารวมตัวกัน
สามเณรปรมัตถ์ ทองแท้ อายุ ๑๓ ปี

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ผมได้นงั่ สมาธิทกุ วัน วันหนึง่ มีแสงวาบเข้าตา ตัง้ แต่นนั้ ผมตัง้ ใจฝึกสมาธิ
มากขึ้น เวลานั่งสมาธิผมนึกถึงหน้าโยมพ่อ โยมแม่ และอธิษฐานให้ท่าน         
ได้ขึ้นสวรรค์
วันรวมพลังสามเณรผมสนุกมาก ชอบดูหนังประวัติพระพุทธเจ้า ๓ มิติ
อลังการมาก ผมรู้สึกรักพระพุทธเจ้ามากครับ หากไม่มีพระพุทธศาสนา เราก็
คงตกอยู่ในวัฏสงสารไปเรื่อยครับ อนุโมทนาบุญด้วยครับ
สามเณรชยุต โจบู้ อายุ ๑๒ ปี

ศูนย์อบรมวัดห้วยตองสัก ไซต์อบรมวัดดงดินแดง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ผมเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เด็ก ไม่เคยเปลี่ยนศาสนาเลย ผมได้เรียนรู้
ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผมเข้าใจเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะมากขึ้น
กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ     
ขนสรรพสัตว์ให้ออกจากความทุกข์ เข้าสู่พระนิพพาน
ผมรักพระพุทธเจ้าครับ เพราะพระพุทธเจ้าท�ำให้ผมรู้ทางสวรรค์ และ
ทางนิพพาน
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“อย่าขาดการปฏิบัติธรรมแม้แต่เพียงวันเดียว
เพราะขาดแม้เพียงวันเดียว ใจเราจะหยาบ
ท�ำให้ผังวิตกกังวลได้ช่อง”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ไม่พลาด...ทุกงานบุญ

MT RESIDENCES

คอนโดหน้าวัดพระธรรมกาย

พร้อมอยู่ ปี

๕๘
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ชมห้องตัวอย่าง

พร้อมรับโปรฯ พิเศษ

๐๘๑-๗๗๗-๓๒๒๒

“คิดแต่เรื่องดี ๆ พูดแต่เรื่องดี ๆ
และทำ�แต่เรื่องดี ๆ เดี๋ยวใจจะใสเอง”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือดีที่หนึ่ง
ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐-๒๖๗๓-๒๓๖๐, www.cha-thai.com
www.kalyanamitra.org
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“จะหยุดนิ่งได้ ใจต้องทิ้งทุกสิ่งหมดเลย
ต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ
หรือเรื่องราวอะไรต่าง ๆ ต้องไม่ผูกพันเลย”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : มาตา

หมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งแรก
ในประเทศญี่ปุ่น

“...งานที่พวกเราจะต้องท�ำต่อไปในอนาคตเป็นงานที่ส�ำคัญ เป็นงานสร้างสันติสุข
ให้เกิดขึ้นกับโลก เป็นสิ่งที่หลวงพ่อย�้ำอยู่เสมอว่า งานนี้สืบเนื่องมาจากมโนปณิธานของหลวงปู่
วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ ที่ท่านมีความตั้งใจจะขยายธรรมกายไปทั่วโลก เพราะท่านเห็นคุณค่าของ
ธรรมกาย ว่าเป็นสิ่งประเสริฐ และเป็นสิ่งเดียวในโลกที่จะท�ำให้มนุษย์ทั้งหลายเข้าถึงความสุข
ที่แท้จริง ท่านจึงตั้งมโนปณิธานอย่างนี้เรื่อยมา ตั้งแต่วันที่ท่านบรรลุธรรมจนกระทั่งวาระสุดท้าย
และได้มอบภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้สืบทอดผ่านกันมา โดยเฉพาะผ่านทางคุณยายของเรา แล้วก็มาถึง
หลวงพ่อและหมูค่ ณะ เพราะฉะนัน้ พวกเราจะต้องท�ำหน้าทีส่ บื ทอดเจตนานีต้ อ่ ไป จนกว่ามโนปณิธาน
ที่ตั้งใจเอาไว้จะบรรลุเป้าหมาย” (พระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔)
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๑

ย้อนไปเมื่อครั้งที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) ยังมีชีวิตอยู่ ท่านมุ่งมั่นสอนธรรมปฏิบัติ
แก่ประชาชนทั้งที่วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ และส่งพระภิกษุ แม่ชี
ออกไปสอนธรรมปฏิบตั เิ กือบทุกจังหวัดในประเทศไทย ด้วยหวัง
ให้มหาชนทั้งหลายเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและได้พบกับ
ความสุขที่แท้จริง
ในครั้ ง นั้ น มี ผู ้ ค นสนใจมาร่ ว มปฏิ บั ติ ธ รรมและมี
ผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเป็นจ�ำนวนมาก ต่อมาบุคคลเหล่านี้
ได้ไปลงชื่อในสมุดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จัดไว้ที่วัดปากน�้ำ
ภาษีเจริญ เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าถึงธรรมหลายหมื่นคน

๒
กระแสการปฏิบัติธรรมแผ่ขยายไปอย่าง
กว้างขวางและคึกคัก จากในประเทศกระจายออกไป
ยังต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น
และมีชาวญี่ปุ่นคนแล้วคนเล่าชักชวนกันเดินทาง
มาศึกษาธรรมปฏิบัติที่วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งเป็น
ดัชนีบ่งชี้ว่า ในประเทศญี่ปุ่นยังมีชาวญี่ปุ่นที่อยาก
ศึกษาธรรมปฏิบตั อิ ยูอ่ กี ไม่นอ้ ย แต่ไม่สะดวกในการ
เดินทางมายังประเทศไทย พระเดชพระคุณหลวงปู่
จึงมีด�ำริที่จะส่งพระภิกษุชาวญี่ปุ่นไปสอนธรรมปฏิบัติที่ประเทศญี่ปุ่น ดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่า
“...ฝรั่งมังค่ายังเข้ามาเป็นที่พึ่ง มาพึ่งพาอาศัย มา
เล่าเรียนศึกษา แล้วเอาไปประกาศ เวลานี้ก�ำลังไป
ประกาศอยู่ที่ลอนดอน ที่เรียกว่าประเทศอังกฤษ
ณ เวลานี้ก�ำลังไปประกาศอยู่ นี้มาน�ำเอาธรรม
วัดปากน�้ำไปประกาศ เหมือนอาจารย์ที่ไปสอนอยู่
วัดจันทร์ปะขาวนั่นแหละ ไปประกาศธรรมอย่างนั้น
แหละ เวลานี้ไปประกาศอยู่ประเทศอังกฤษโน่น
ต่อแต่นไี้ ม่ชา้ เท่าใดจะส่งไปญีป่ นุ่ อีกองค์หนึง่ มีวชิ ชา
แบบเดียวกัน...” (๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๗)
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ตั้งความปรารถนาไว้
ส� ำ หรั บ หมู ่ ค ณะวั ด พระธรรมกาย
ขณะนี้ไปสร้างวัดที่ประเทศญี่ปุ่นไว้เป็นจ�ำนวน
๑๐ วัด และศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม ๑ แห่ง เพือ่ รองรับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
ในประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ คณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ จ าก
วัดพระธรรมกายยังร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง
หมู ่ บ ้ า นปฏิ บั ติ ธ รรมส� ำ หรั บ ชาวญี่ ปุ ่ น ไว้ ที่
วัดพระธรรมกายกุมมะ จังหวัดกุมมะ ซึง่ ถือเป็น
หมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นแห่งแรกในโลก
และท�ำพิธีเปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี พ ระราชภาวนาจารย์
(หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมตตาเดินทางไปเป็นประธานในพิธี
และมีพระภิกษุไปเป็นเนือ้ นาบุญจ�ำนวน ๕๓ รูป
มีสาธุชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นกว่า ๔๐๐ ท่าน
ไปร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้

นอกจากส่งพระภิกษุไปประกาศธรรมแล้ว
พระเดชพระคุ ณ หลวงปู ่ ยั ง มี โ ครงการสร้ า ง
วัดไทยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม (นิกายเถรวาท)
แต่เนื่องจากท่านมรณภาพเสียก่อน โครงการ
จึงถูกระงับไปชั่วคราว

๓

ในยุคต่อ ๆ มา มีพระภิกษุผู้เป็น
ศิษยานุศษิ ย์ของพระเดชพระคุณหลวงปูจ่ ากวัด
ต่าง ๆ เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะและสร้างวัด
ในประเทศญีป่ นุ่ สมดังทีพ่ ระเดชพระคุณหลวงปู่

๔

			
พิธีเปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ประการ คือ
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๑. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ชาวญี่ปุ่นที่ไป
ปฏิบตั ธิ รรมและช่วยเหลืองานพระศาสนาทัง้ ใน
วัดพระธรรมกาย ๑๐ วัด และทีศ่ นู ย์ปฏิบตั ธิ รรม
๒. เพื่ อ ให้ ส าธุ ช นทั้ ง หลายมี โ อกาสสั่ ง สม
มหากุศลครั้งใหญ่ด้ว ยการทอดผ้าป่าสร้า ง
หมู่บ้านปฏิบัติธรรม
กิจกรรมในวันนี้เริ่มด้วย พิธีเปิดป้าย
หมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น (Thai Meisou
Village) โดยมี ป ระธานฝ่ า ยฆราวาส คื อ
กัลยาณมิตรพรสรร ก�ำลังเอก และกัลยาณมิตร
โมหงิ มิคิโอะ
จากนั้ น เป็ น พิ ธี ม อบใบประกาศ
เกียรติคุณ แก่ชาวญี่ปุ่นที่มีอุปการคุณช่วยงาน
พระศาสนา จ�ำนวน ๖๒ ท่าน โดยพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อเป็นผู้มอบ
ตามด้วย พิธีปลูกต้นไม้มหามงคล ใน
โอกาสนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อธิษฐานจิต
ว่า “ขอให้ร่มไม้มงคลต้นนี้ น�ำความเย็นกาย
เย็นใจมาสู่มหาชนทั้งหลาย ให้สถานที่นี้เป็น
สถานที่ ที่ เ หมาะแก่ ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรม
บุคคลใดได้มาปฏิบตั ธิ รรม ณ หมูบ่ า้ นปฏิบตั ธิ รรม
แห่งนี้ ขอให้เทวดาปกป้องคุม้ ครองรักษา ขอให้

บรรลุธรรมได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน ขอให้ธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงแผ่ขยาย
ไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น ทั่วทั้งโลก โดยเร็วพลัน
เทอญ”
พิ ธี ถ วายสั ง ฆทานและพิ ธี ตั ก บาตร
น�ำบิณฑบาตโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พิธที อดผ้าป่าสร้างหมูบ่ า้ นปฏิบตั ธิ รรม
ประธานในพิธี คือ กัลยาณมิตรพรสรร ก�ำลังเอก
				

๕

เนื่องในวาระเปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรม
ชาวญี่ปุ่นแห่งแรก ซึ่งถือเป็นอีกก้าวส�ำคัญของ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวได้เมตตา
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พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวและคณะสงฆ์
ร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น

แสดงพระธรรมเทศนาโดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี...้
ประเทศญีป่ นุ่ ถือได้วา่ เป็นผูน้ ำ� ทางด้าน
เศรษฐกิจในโซนเอเชีย เพราะบรรพบุรษุ ของคน
ญี่ปุ่นเข้าใจหลักการสร้างชาติให้มีความเจริญ
ว่าต้องเริ่มต้นจากการสร้างคนให้มีคุณภาพ
และสิ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือ วินัย ดังนั้นวินัย
จึงสร้างชาติให้เจริญรุง่ เรืองได้ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเอง
ได้ปฏิบัติตามหลักความสะอาด ความสุภาพ
ความเป็นระเบียบ ความตรงต่อเวลา อันจะ
น�ำพาจิตใจให้เป็นสมาธิในระดับเบื้องต้นได้
ในระดับหนึ่ง แม้จะยังไม่ได้นั่งสมาธิก็ตาม
ดังนั้น ถ้าหากคนญี่ปุ่นได้ฝึกสมาธิ
อย่างจริง ๆ จัง ๆ ก็จะท�ำให้ประเทศญีป่ นุ่ เป็น
มหาอ�ำนาจทางด้านจิตใจต่อไปในอนาคต
บั น ทึ ก ของผู ้ เ ข้ า ถึ ง วิ ช ชาธรรมกาย
รุ่นเก่าในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ได้บันทึกไว้
ว่า “วิชชาธรรมกายจะเจริญรุ่งเรืองได้ในผู้ที่มี
วินัยอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มี
วินัยหรือประเทศที่มีวินัย ซึ่งประเทศที่มีวินัยดี
ในโลกมีอยู่ ๒ ประเทศ ในทวีปเอเชีย คือ
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ประเทศญี่ปุ่น ในยุโรป คือ ประเทศเยอรมนี
ส�ำหรับประเทศญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีม่ พี ทุ ธศาสนา
เป็นศาสนาหลักอยู่แล้ว ส่วนประเทศเยอรมนี
ยังนับถือศาสนาอื่นอยู่ ต่อไปในภายภาคหน้า
ถ้าจะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปให้ทั่วโลก ก็ต้อง
ไปเริม่ กับประเทศทีม่ วี นิ ยั เคร่งครัดในยุคนัน้ ๆ”

ขณะนี้ ทั่วโลกยอมรับว่าทั้งประเทศ
ญีป่ นุ่ และเยอรมนีเป็นประเทศทีม่ วี นิ ยั เคร่งครัด
ดังนั้นการมาเปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งนี้
จึงเป็นการท�ำตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้
สั่งไว้ว่า “จะขยายวิชชาธรรมกายได้ ต้องขยาย
ไปยังประเทศที่มีวินัย”
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๖
ตราบจนถึงวันนี้ ภารกิจสร้างโลกทัง้ ใบ
ให้ มี สั น ติ สุ ข ตามมโนปณิ ธ านของพระเดชพระคุณหลวงปูย่ งั คงเดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้
และสามารถด�ำเนินการรุดหน้าไปได้ด้วยดีใน
ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการริเริ่ม
สร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นขึ้น ซึ่งจะ
เป็นต้นแบบให้เกิดการสร้างหมูบ่ า้ นปฏิบตั ธิ รรม
ส�ำหรับประชาชนในประเทศต่าง ๆ ตามมาใน
อนาคต และจะช่วยให้มหาชนชาวโลกมีโอกาส
สัมผัสความสุขภายในกันมากขึ้น ซึ่งเท่ากับ
เป็นการปูทางให้ผู้คนอีกมากมายเข้ามาสานต่อ
มโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ในการ
สร้างสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติร่วมกัน จนกว่า
จะบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ มวลมนุษย์หลุดพ้น
จากความทุกข์ เข้าสู่นิพพานแดนเกษม
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อยากเป็นน�ำ้ หยดนิ่งติดปลายหญ้า 		
กลั่นเป็นก้อนเมฆใสโดยเร็วพลัน
		
ให้ส�่ำสัตว์ทั้งหลายได้ดื่มกิน
ส่วนมนุษย์หยุดได้กลางกายา
		
							

ให้แสงฟ้าพาระเหยสู่สวรรค์
แล้วพาฉันโปรยปรายสายธารา
นกมีแรงโบยบินสู่เวหา
แสวงหาจนพบสบนิพพาน
(สุนทรพ่อ)
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คุณอิตะบะชิ

ครั้งแรกที่ได้พบหลวงพ่อ
รูส้ กึ ว่าท่านยิม้ แย้มแจ่มใส
สูงใหญ่ สง่างาม ผิวพรรณ
ผ่องใส แม้ผมฟังภาษา
ไทยไม่ได้ แต่ทราบผ่าน
ผู้แปลว่า ท่านบอกให้พวก
เราขยันปฏิบัติธรรม นี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจ
ครับ
เมื่ อ วานนี้ ผมได้ ฟ ั ง การเทศน์ ข อง
หลวงพ่อ เรื่องการฝึกนิสัยด้วยกิจวัตรในชีวิต
ประจ�ำวัน ได้แก่ เรื่องการท�ำความสะอาด
การรักษาความเป็นระเบียบ การใช้คำ� พูดอย่าง
สุภาพ การท�ำกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้
เป็นประจ�ำทุกวัน ฝึกฝนซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีกหลาย ๆ ปี
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ นี้เป็นค�ำสอน
ของท่านที่ผมประทับใจครับ โอกาสที่จะได้ฟัง
การเทศน์สอนแบบนี้ไม่ค่อยมีในญี่ปุ่น จึงขอ
ขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ
พวกเราขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ
ธัมมชโยเป็นอย่างสูงด้วยครับ ที่เมตตาสร้าง
สถานที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมอั น ยอดเยี่ ย มแห่ ง นี้ ขึ้ น

ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้มีบุญชาวญี่ปุ่น
คุณมิคิโอะ

วั น นี้ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ ม า
ร่ ว มในพิ ธี เ ปิ ด หมู ่ บ ้ า น
ปฏิบัติธรรม ผมมีโอกาส
ได้ พ บพระเดชพระคุ ณ
หลวงพ่ อ ทั ต ตชี โ วด้ ว ย
รู้สึกประทับใจในรอยยิ้มของหลวงพ่อมากครับ
วันนี้ผมยังได้รับโอกาสพิเศษร่วมกับท่าน ใน
การท�ำพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน ผมอยากจะกล่าว
ขอบคุณที่วันนี้ผมและครอบครัว ทั้งลูกและ
หลานของผมได้รับใบประกาศเกียรติคุณครับ
นอกจากนี้ ผ มอยากให้ ห มู ่ บ ้ า นปฏิ บั ติ ธ รรม
แห่งนีม้ ชี าวญีป่ นุ่ มาร่วมกันปฏิบตั ธิ รรมมาก ๆ
และจากนี้ไปครอบครัวของเราจะปฏิบัติธรรม
จนเข้าถึงความสุขภายในให้ได้ครับ
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และจะเผยแพร่การท� ำสมาธิไปให้คนอื่นให้
มากขึ้นครับ

และเมตตาถ่ายทอดวิธีท�ำสมาธิอันมีคุณค่าให้
พวกเราอีกด้วย

คุณคุวาบาร่า

คุณยาสึดะ

ฉันมาทีว่ ดั ตัง้ แต่อยูใ่ นท้อง
แม่เลยค่ะ ฉันกับแม่เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ร ่ ว มสร้ า งวั ด
ที่โตเกียว ฉันดีใจมากที่
เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกลุ่มแรก
ที่ได้มาวัด ตอนนี้ฉันเป็น staff ช่วยงานศูนย์
เผยแผ่ชาวญี่ปุ่นที่นิปโปริค่ะ คนญี่ปุ่นเป็นคนที่
เครียดง่าย ฉันก็เครียดง่ายและเอาความเครียด
ออกไปไม่ง่ายเลยเวลาที่ไม่นั่งสมาธิ
หมู่บ้านปฏิบัติธรรมที่นี่ดีมาก ๆ เลย
ค่ะ ทิวทัศน์งดงาม อากาศดี และมีพระอาจารย์
ที่สอนสมาธิให้พวกเราเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ
เวลามาปฏิบตั ธิ รรมทีน่ รี่ สู้ กึ ใจสงบมาก ลืมเรือ่ ง
ที่ท�ำให้ไม่สบายใจหมดเลยค่ะ ฉันอยากให้
ชาวญี่ปุ่นได้พบกันในสถานที่ดี ๆ เช่นนี้ และ
อยากให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

ผมภูมิใจมากที่ได้สร้างวัด
ขึ้นในจังหวัดกุมมะร่วมกับ
พวกเราทุกคน ผมคิดว่า
วัดนี้เป็นสถานที่หลอมรวม
วัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่นเข้า
ด้วยกัน และเป็นที่ที่เกิดขึ้นได้ยากในญี่ปุ่นครับ
ในชีวิตประจ�ำวันที่ยุ่งเหยิง เมื่อได้มาที่นี่ ได้
ปฏิบัติธรรมร่วมกันและใช้เวลาในการด�ำเนิน
ชีวติ อย่างมีคณุ ค่า ท�ำให้ลมื ปัญหาทุกอย่าง ผม
อยากให้ที่นี่เป็นที่ที่ทุกคนได้สนิทสนมกัน เป็น
ทีท่ ไี่ ด้สนุกกับการท�ำใจว่าง ๆ การนัง่ สมาธิ และ
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ผมอยากให้คนทุกคนมา
ที่นี่ ไม่ใช่เพียงแต่คนญี่ปุ่นนะครับ

คุณโอซากะ

ผมมาวั ด พระธรรมกาย
ที่ ญี่ ปุ ่ น ได้ สิ บ กว่ า ปี แ ล้ ว
ตอนนี้ลูกชายผมบวชเป็น
สามเณรอยู่ที่ประเทศไทย
วันนี้ผมได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณจากหลวงพ่อ ผมดีใจมากครับ และ
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิง่ ทีส่ ร้างสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม
ทีย่ อดเยีย่ มอย่างนี้ แค่จนิ ตนาการว่าจะมีคนมา
ปฏิบัติธรรมที่นี่กันอีกมากมาย ผมก็สุขใจมาก
ครับ และเพื่อให้หมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งนี้
เกิดประโยชน์สงู สุด ผมอยากให้มชี าวญีป่ นุ่ และ
ชาวต่างประเทศมาใช้สถานที่นี้มาก ๆ และได้
ปฏิบัติธรรมกันจนกระทั่งใจใสสะอาดบริสุทธิ์
ครับ ผมเองก็ตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิให้มากขึ้น

คุณทากิซาว่า

ผมรู ้ สึ ก ประทั บ ใจพิ ธี
เปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรม
ในวั น นี้ ม ากครั บ ด้ ว ย
ความร่วมมือร่วมใจของ
ทุกท่าน สถานที่นี้จึงเกิด
ขึ้นได้ ต่อไปสถานที่นี้จะเป็นที่ปฏิบัติธรรม
ที่ยอดเยี่ยมที่สุด พวกเราชาวญี่ปุ่นรู้สึกดีใจ
มากครับ และผมขอเป็นตัวแทนของชาวญี่ปุ่น
กล่าวขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ
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“บุญไม่มีกิเลส คนมีกิเลส
เวลาเดือดร้อน ต้องนึกถึงบุญ
หาบุญได้ ใช้ให้เป็น หาเงินได้ ใช้เงินเป็น”
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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“การสร้างบารมีบางครั้งเราก็ต้อง
อดทน ต้องเหนื่อยยากลำ�บาก
เพราะถ้าเราไม่เหนื่อยยากลำ�บาก
เราจะได้บารมีมาจากไหน”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

www.kalyanamitra.org

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต
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..บนเส้นทางธรรมทายาท..
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ลมร้อนในช่วงต้นคิมหันตฤดูของเดือน อยูเ่ ลย เป็นเพียงทุง่ นาฟ้าโล่ง ท่ามกลางผืนดิน
มีนาคมพัดพาสายลมแรง แสงแดดจ้า ไม้ดอก แตกระแหง ไม่มีไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแม้แต่ต้นเดียว
นานาพรรณหลากสี ส ดใสเริ่ ม ผลิ ด อกออกใบ
เบ่งบานรับฤดูกาลใหม่ ดอกกัลปพฤกษ์สีชมพู
“ชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่ปลอดกังวล
อ่อนหวาน กลิ่นหอมของดอกนนทรีลอยมา
ตามลม ต้นประดูด่ อกสีเหลืองเข้มทีย่ นื เรียงราย ใกล้หนทางพระนิพพาน เครื่องแบบนี้
นับร้อยต้น ท�ำให้บรรยากาศรอบบริเวณอุโบสถ เป็นชุดเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ
วัดพระธรรมกายในยามนี้ ประหนึง่ ต้อนรับเทศกาล พระอริยสาวกที่ท่านดับขันธปรินิพพาน
แห่งการฝึกฝนอบรมตนเองบนเส้นทางธรรม ไปแล้ว เป็นชุดสุดท้ายของทุก ๆ ชีวิต”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ของเหล่ากุลบุตรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมูห่ ลายโครงการ
ภายใต้ร่มเงาไม้เขียวครึ้ม สงบ ร่มรื่น
ประหนึ่งป่าประดู่ลายในครั้งพุทธกาล ยามนี้
น้อยคนนักจะรูว้ า่ เมือ่ กว่า ๔๐ ปีมาแล้ว พืน้ ดิน
ผืนเดียวกันนี้ ไม่ปรากฏความสมบูรณ์ให้เห็น
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ในครั้งนั้นมีชายหนุ่ม ๖๐ คน ท�ำการ
ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต เอาตนเองเป็น
เครื่องทดสอบ ใช้หอ้ งแล็บ คือ กลดหลังน้อยและ
เสือ่ กกอีก ๑ ผืน พ�ำนักอยู่บนท้องนาอันเวิ้งว้าง
ณ ศูนย์พทุ ธจักรปฏิบตั ธิ รรม  (วัดพระธรรมกาย)
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งใจ
ฝึกฝนอบรมตนเอง รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
ฟังธรรมและปฏิบตั ธิ รรมวันละ ๖-๘ ชัว่ โมง  เพือ่
ค้นหาสาระแก่นสารอันจริงแท้ ว่าคนเราเกิดมา
ท�ำไม และอะไรคือเป้าหมายชีวิต ภายใต้ชื่อ
“ธรรมทายาท” ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
หลังจากสมาทานธุดงค์ รักษาศีล และ
นั่งสมาธิวันแล้ววันเล่า ท่ามกลางลมร้อนใน
เดือนเมษายน น�้ำค้างเหน็บหนาวในยามค�่ำคืน
ไม่มไี ฟฟ้า น�ำ้ ประปา มีเพียงคบเพลิงต่างแสงนีออน
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๑๕ วันผ่านไป คนหนุ่มทั้ง ๖๐ คน แม้ผิวจะ
เกรียมแดดจนเข้มคล�้ำ แต่กลับแข็งแกร่งทั้งกาย
และใจ พวกเขาได้เรียนรู้ไม่เพียงในสิ่งที่อยากรู้
แต่ยังได้ความรู้อันประเสริฐที่มนุษย์ทุกคนพึงรู้
อีกมากมาย ว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้เกิดมาใช้กรรม
แต่เกิดมาสร้างบารมี กลัน่ กาย วาจา และใจให้ใส
สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการท�ำทาน รักษาศีล และ
เจริญภาวนา ไถ่ถอนตนให้พ้นจากอ�ำนาจกิเลส
จนกว่าจะเข้าสู่ฝั่งพระนิพพาน  และการเข้าถึง
พระธรรมกาย คือ เป้าหมายชีวิตของพวกเรา
ทุกคน ความสุขและสันติภาพอันแท้จริงที่เรา
ทุกคนต่างแสวงหาไม่ได้อยู่นอกตัว แต่อยู่ใน
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กลางตัวของพวกเราทุกคน โดยไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ใด
ความส�ำเร็จของโครงการอบรมธรรมทายาท
จากปากต่อปาก จากเพือ่ นสูเ่ พือ่ น จากพีถ่ งึ น้อง
ถ้อยค�ำชักชวนให้เข้ารับการอบรมในโครงการ
ได้แพร่สะพัดกระจายออกไป ผ่านกาลเวลาปีแล้ว
ปีเล่า ท�ำให้โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูป่ ระจ�ำปี
ขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ มีเด็กและเยาวชน
ผ่านการอบรมนับหมื่นนับแสนคน จากเดิม
มีเพียงปีละหนึ่งโครงการ เพิ่มขึ้นเป็นกว่าสิบ
โครงการ ครอบคลุมกลุ่มเยาวชนและสาธุชน
ทุกระดับชั้น ตลอดจนทุกภูมิภาคทั่วโลก
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โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ของวัดพระธรรมกายขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ปีแล้วปีเล่า
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ความโดดเด่นของโครงการบวชตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน คือ สัมฤทธิผลของการฝึกคน
ให้เป็นคนดี ฝึกพระให้เป็นพระแท้ทโี่ ลกต้องการ
ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนารูปแบบหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เข้า
อบรมจากทุกภูมภิ าคทัว่ โลก ซึง่ มีความแตกต่าง
กันในทุก ๆ ด้าน ทัง้ วัยวุฒิ คุณวุฒิ การศึกษา
และวัฒนธรรม กลัน่ เป็นประสบการณ์กว่า ๔๐ ปี
แห่งการสร้างคนดี ที่มีการศึกษาเรียนรู้สืบทอด
เรื่อยมาถึงปัจจุบัน
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กุลบุตรผู้มีบุญ ไม่ว่าอยู่มุมไหนของโลก ก็มีปัญญาเล็งเห็นคุณค่า
ของการบรรพชาอุปสมบท และฝ่ากระแสกิเลสมาบวชจนได้

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP)
๒. โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
๓. โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
๔. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๗๑ ปี พระเทพญาณมหามุนี
๕. โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๔
๖. โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๐
๗. โครงการสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๓
๘. โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ ๔
๙. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ ชาวเมียนมาร์ รุ่นที่ ๑
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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
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ยาน�ำ้ แก้ไอ ตราไอยรา

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

เนื้อนาบุญอันอุดม
“พืชแม้เล็กน้อยอันบุคคลหว่านแล้ว   
ในนาดี เมื่อฝนหลั่งสายน�้ำถูกต้องตามกาล       
ผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีได้ฉันใด สักการะแม้
เล็กน้อยอันทายกท�ำแล้วในเหล่าท่านผู้มีศีล     
ผู้มีคุณ ผู้คงที่ ผลก็ย่อมยังทายกให้ยินดีได้    
ฉันนั้นเหมือนกัน” (ขุททกนิกาย ธรรมบท)
การสร้ า งบุ ญ เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ
ทุกชีวติ ทีเ่ กิดมาในสังสารวัฏ เพราะตราบใดทีย่ งั
ไม่หมดกิเลส ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด บุญที่
สั่งสมไว้ในแต่ละชาติ จะเป็นเสบียงให้เราได้
ใช้สอยตลอดการเดินทางอันยาวไกล ถ้าหาก
ขาดบุญแล้ว ไม่วา่ จะท�ำอะไรก็ตดิ ๆ ขัด ๆ ดังนัน้
ผู้มีปัญญาจึงหมั่นสั่งสมบุญไม่ให้ขาดแม้แต่
วันเดียว และที่ส�ำคัญต้องรู้จักเลือกเนื้อนาบุญ
อันอุดม คือ พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
เพื่ อ ให้ ไ ทยทานของเราแม้ เ พี ย งนิ ด เดี ย ว
สามารถส่งผลมากมายไม่มีประมาณ ดุจดัง
ชาวนาทีไ่ ถหว่านธัญญาหารลงในเนือ้ นาดี แล้ว
ได้ผลกลับมาเกินควรเกินคาด

รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๒๗๑
รูป
8
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๗๑ รูป ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์
เนื่องในโอกาสครบ ๗๑ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่
ซึ่งถือเป็นการหล่อหลอมความรัก ความสามัคคี และยืนหยัดในเจตนารมณ์ของความเป็น
มหาวิทยาลัยสีขาว พิธีตักบาตรในครั้งนี้ พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๒,๖๐๐
รูป
8
เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
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นายอิทธิพล คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา
ประธานฝ่ายฆราวาส
เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เมืองพัทยา สมาคมสมาธิเพือ่ การพัฒนาศีลธรรมโลก
คณะกัลยาณมิตรจังหวัดชลบุรี องค์กรภาครัฐและเอกชนในเมืองพัทยา วัดพระธรรมกาย และ
มูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีพระครู
วิจติ รธรรมสาร เจ้าคณะอ�ำเภอบางละมุง เป็นประธานสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลืม้ นายกเมืองพัทยา
เป็ น ประธานฝ่ า ยฆราวาส พิ ธี ตั ก บาตรพระในโครงการตั ก บาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รู ป ฯ
ที่เมืองพัทยาจัดขึ้นเป็นปีที่ ๗ แล้ว ทั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ท�ำบุญเมืองพัทยา สนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนาและศีลธรรม และช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย…
รัชสมัยแห่งการฟื้นฟู

ภาพประกอบโคลงพระราชพงศาวดารเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงผนวช
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ เป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จกั รี
ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรง
พระเยาว์ ทรงฝากตัวเป็นศิษย์กับพระวันรัต (ทองอยู่) เพื่อเข้ารับการศึกษาเบื้องต้น ณ
ส�ำนักวัดระฆังโฆสิตาราม เดิมเรียกว่า วัดบางหว้าใหญ่ ครั้นเมื่อพระชันษาครบก�ำหนด
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สมเด็จพระบรมชนกนาถจึงโปรดเกล้าฯ ให้ทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
ขณะนั้นยังทรงด�ำรงต�ำแหน่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร นับเป็น
นาคหลวงองค์แรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และถือเป็นราชประเพณีการผนวชพระบรมราชวงศ์
เป็นนาคหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สืบมา
พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตีขึ้น
ด้วยฝีพระหัตถ์ เดิมทรงท�ำเป็นพระแสงฝักไม้
ทารักสีด�ำ เคยทรงใช้เป็นพระแสงคู่พระหัตถ์
และพระราชทานแด่สมเด็จเจ้าฟ้าบรมราชโอรส
สืบเนื่องกันมาหลายรัชกาล ถือเป็นพระแสง
ส�ำคัญของแผ่นดินองค์หนึ่ง

พ.ศ. ๒๓๔๙ พระองค์ทรงได้รับการ
สถาปนาเลื่อนยศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ทีพ่ ระมหาอุปราช มีฐานะเป็นองค์รชั ทายาทสืบราชสมบัติ
เป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์ ล� ำ ดั บ ต่ อ ไป ซึ่ ง ในพระราชพิ ธี
อุปราชาภิเษกนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชพระราชทานพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง พร้อม
มีพระราชด�ำรัสฝากพระพุทธศาสนา และพระราชทานพร
ให้พระองค์ทรงตั้งอยู่ในสุจริตธรรม ด้วยทรงหวังว่า
พระราชโอรสจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองบ้านเมือง
ให้ร่มเย็นเป็นสุข และยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
ยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า
ต่อมาในปี

เมือ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ที่พระมหาอุปราช จึงได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และได้สืบทอด
พระราชด�ำรัสของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม ธ�ำรงไว้ซงึ่
พระพุทธศาสนา และให้ราษฎรในแผ่นดินตัง้ อยูใ่ นศีลธรรม โดยนับแต่ปแี รกของรัชกาล โปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติเรื่องห้ามเลี้ยงไก่ นก ปลากัด เพื่อการพนัน และออกพระราชก�ำหนด
ห้ามสูบ ขาย หรือซื้อฝิ่น พร้อมก�ำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด เพื่อให้พสกนิกรงดเว้น
จากอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ
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ในขณะเดียวกันทรงส่งเสริมให้ไพร่ฟ้า
ประชาราษฎร์ ทุ ก ชนชั้ น หมั่ น บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ล
เป็นอาจิณ โดยพระองค์ทรงประพฤติตนเป็น
แบบอย่างในการให้ทาน รักษาศีล และไถ่ชวี ติ สัตว์
เป็นทานอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อคราว
ฟื ้ นฟู การประกอบพระราชพิ ธี วั นวิ สาขบู ชา
ซึ่งเลือนหายไปตั้งแต่สมัยอยุธยา โปรดเกล้าฯ
ให้ จั ด พระราชพิ ธี ต ามอย่ า งประเพณี ที่
ถื อ ปฏิ บั ติ กันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเริ่ม
ในวันขึ้น ๑๔ ค�่ำ ถึงแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๖
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย
ทรงรักษาอุโบสถศีล และปรนนิบัติพระสงฆ์
ปล่อยนก ปล่อยปลา ห้ามเสพสุรา ห้ามฆ่าสัตว์
เวลาเพลให้ มี พระธรรมเทศนาในวัดราษฎร์
และพระอารามหลวง เวลาค�่ำให้ถวายประทีป
ตั้งโคม แขวนเครื่องสักการะ และเวียนเทียน
บูชาพระรัตนตรัย

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา จิตรกรรมฝาผนัง
วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร

เมือ่ ครัง้ บ้านเมืองประสบภัยพิบตั คิ รัง้ ใหญ่จากอหิวาตกโรค ผูค้ นล้มตายหลายหมืน่ คน พสกนิกร
ต่างหวาดกลัวต่อมรณภัยที่ระบาดไปทั่วแว่นแคว้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
โปรดเกล้าฯ ให้ด�ำเนินการด้านการรักษาพยาบาลเพื่อเยียวยาโรคทางกาย และน�ำพิธีกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องเยียวยาสภาพจิตใจ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง พระราชพิธี
อาพาธพินาศ อัญเชิญพระบรมธาตุและพระแก้วมรกตออกแห่ พระราชาคณะประพรมน�ำ้ พระปริตร
ทัง้ ทางบกและทางน�ำ้ เพือ่ ขับไล่โรคร้าย ให้สวดพระพุทธมนต์ทวั่ พระนคร ส่วนพระองค์กท็ รงรักษา
อุโบสถศีล และให้ชีวิตสัตว์เป็นพระราชกุศล เพียงระยะเวลา ๑๕ วัน โรคระบาดที่คร่าชีวิตผู้คน
ไปจ�ำนวนมากก็หายไปจากพระนครอย่างอัศจรรย์
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การบ�ำเพ็ญพระราชกุศลเป็นธรรมทาน
ในครั้ ง นี้ ยั ง เป็ น ที่ ม าของการสั ง คายนา
บทสวดมนต์แปลเป็นภาษาไทยเป็นครั้งแรก
ของกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯ ให้แปลบท
สวดมนต์เป็นภาษาไทย และให้เจ้านายรวมทั้ง
ข้าราชการฝ่ายในฝึกสวดมนต์ที่หอพระและ
พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณทุกวันจนช�ำนาญ ถูกต้อง
ทัง้ อักขระและท่วงท�ำนอง กล่าวกันว่า ช่วงเวลา
กลางวันเจ้านายและข้าราชการฝ่ายในแบ่งหัดซ้อมสวดกันเป็นหมู่เป็นพวก ส่วนในเวลากลางคืน
พร้อมกันไปสวดถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในท้องพระโรงในเป็นประจ�ำทุกคืน
โดยมุ่งให้เกิดบุญกุศลมาคุ้มบ้านคุ้มเมืองให้ปลอดภัยจากอุปัทวันตรายต่าง ๆ และเพื่อรักษา
ประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ประเพณีการสวดมนต์ทั้งค�ำบาลีและค�ำแปลเป็น
ภาษาไทยนี้ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
พระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๓๑
หลังเสร็จสิ้นการสังคายนา

ในด้านการคณะสงฆ์ ทรงปรารถนาให้คณะ
พระภิกษุสามเณรมีความงามพร้อมทั้งด้านปฏิบัติและปริยัติ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของมหาชน
จึงทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชให้แต่งหนังสือโอวาทานุสาสนีแจกจ่ายไปตามพระอาราม
ให้คณะสงฆ์ทั่วพระนครรับทราบข้อวัตรปฏิบัติอันสมควรแก่สมณะ และทรงยกมาตรฐานความรู้
ของพระภิกษุสามเณรเพื่อให้แตกฉานในภาษาบาลีและพระไตรปิฎก โดยจัดระเบียบการสอนและ
การสอบพระปริยัติธรรมใหม่ จากเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาก�ำหนดหลักสูตรเป็นเปรียญ ๓ ขั้น คือ
เปรียญตรี เปรียญโท และเปรียญเอก มาเป็นระบบเปรียญ ๙ ประโยค ก�ำหนดหลักสูตรให้ยากขึ้น
ตามล�ำดับ และพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนสร้างคัมภีร์ใบลานเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการ
ศึกษา นับว่าหลักสูตรการเล่าเรียนบาลีที่ปรับปรุงใหม่นี้ท�ำให้การศึกษาพระไตรปิฎกได้มาตรฐาน
และเจริญขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก
ทั้งยังมีรับสั่งให้ส�ำรวจตรวจสอบคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานหลวงที่ประดิษฐาน ณ หอพระ
มณเฑียรธรรมภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสร้างขึ้นหลังการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ท�ำให้พบว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกหลวงบางชุด
ได้สูญหายไป เนื่องจากในรัชกาลก่อนทรงอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรขอยืมคัมภีร์พระไตรปิฎก
ไปคัดลอกตามพระอารามต่าง ๆ ได้ แต่ภายหลังก็ไม่น�ำต้นฉบับส่งคืน และทางฝ่ายเจ้าพนักงาน
ทีม่ หี น้าทีด่ แู ลก็มไิ ด้ตดิ ตามเรียกคืนมาให้ครบ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างคัมภีรพ์ ระไตรปิฎกหลวงขึน้
ซ่อมแซมฉบับทีส่ ญู หายไปจนครบบริบูรณ์ และสร้างคัมภีร์ใหม่ขนึ้ อีกฉบับ เรียกว่า ฉบับรดน�้ำแดง
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คัมภีร์ขนฺธวารวคฺคปาลิ สํยุตฺตนิกาย ฉบับรดน�ำ้ แดง ไม้ประกับลายทองจีนมีรูปสัญลักษณ์ประจ�ำ
รัชกาลเป็นรูปวงรี ตรงกลางเป็นภาพครุฑยุดนาค ขนาบด้วยฉัตร ๕ ชั้น พื้นที่ว่างเป็นลาย
ช่อกนกเปลวอยู่ที่ริมขวาและซ้ายของลานที่ใบปกรองและใบปกหลังของคัมภีร์แต่ละผูก

มีลักษณะเด่น คือ ใบลานปกหน้าและปกหลังตกแต่งด้วยลายรดน�้ำบนพื้นรักแดง ขอบลานทั้ง
๔ ด้าน ปิดทองทึบ กึ่งกลางขอบลานด้านยาวมีชาดล่องกลาง ที่รอยต่อของทองกับชาดมีเส้นด�ำ
คั่นเป็นขอบคิ้วทั้งสองข้าง
ตลอดรัชสมัย ๑๖ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรง
สืบทอดพระราชปณิธานและพระราชภารกิจน้อยใหญ่จากพระบรมชนกนาถ ทั้งในยามบ้านเมือง
ปกติสขุ และประสบเภทภัย ทรงน�ำค�ำสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารแผ่นดิน
ปลูกฝังให้ประชาชนทุกระดับชั้นมีพื้นฐานศีลธรรมในใจ โดยทรงลงมือปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่         
ข้าราชบริพาร และจัดระเบียบการคณะสงฆ์ให้เป็นทีต่ งั้ แห่งความเลือ่ มใส ราชธานีในยุคของพระองค์
จึงมัน่ คงร่มเย็น เป็นยุคแห่งการฟืน้ ฟูดา้ นศิลปวัฒนธรรมทุกสาขาให้วจิ ติ รตระการตาเป็นเกียรติยศ
ยิ่งของพระนครดั่งร่ายเฉลิมพระเกียรติว่า
“พระบาทบรมพงศ์ ลงทั่วท้าวถวายมือ ฦๅพระยศฟุ้งฟ้า หล้าศิระสยบ ลบสุรมลาย หายเศิก
เสี้ยนเสียราบ ทาบทุกทิศทั่วด้าว น้าวนครดาลเดช เขตขัณฑกว่ากว้าง ช้างเผือกผู้มากมี
พระนครศรีอยุธยิ่งแล้ว ฤๅทิพยรัตนกรุงแก้ว เกียรติล�้ำใดเสมอแลฤๅฯ”
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และวิรตั น์ อุนนาทรวรางกูร. คัมภีรใ์ บลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพ :
กรมศิลปากร, ๒๕๔๖.
ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย.์ มกุฎกษัตริยานุสรณ์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ , ๒๕๕๓.
ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร. วิวัฒน์การอ่านไทย. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๖.
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“ชีวิตของคนเรามีแต่ร่อยหรอลงไปทุกวัน
รีบท�ำความดีให้มาก ๆ อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์
เสียดายเวลาที
่ผ่านไป
ชีวิตของเราพลอยร่
บุคคลที่ควรบู
ชา คือเพราะมั
บุคคลทีน่มท�ีคำุณให้ความดี
ควรค่าแก่การระลึอยหรอไปด้
กนึกถึง วย”
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิมหารั
บัติตตามนอุได้บาสิ
แก่กผ้าจัูมีศนีลทร์สมาธิ
ปัญญา
คุณยายอาจารย์
ขนนกยู
ง สูงกว่าเรา
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย
สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

ตักบาตรเทโว
วัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ
พุทธศักราช ๒๕๑๒
(อาคารที่เห็นในภาพ คือ หอพระไตรปิฎก)

นบุญญพฤษภาคม
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล
ยาวเทว อนตฺถาย
หนฺติ พาลสฺส สุกฺกํสํ
ความรู้เกิดแก่คนพาล
มันท�ำสมองของเขาให้เขว

ตฺตํ พาลสฺส ชายติ
มุทฺธํ อสฺส วิปาตยํ
ก็เพียงเพื่อความฉิบหาย
ย่อมฆ่าส่วนที่ขาวของคนพาลเสีย
(ขุ.ธ. ๒๕/๒๔)

วิชาการความรู้ต่าง ๆ เป็นสิ่งควรรู้ ควรศึกษา
เป็นของกลางที่มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าของได้
แต่เมื่อคนพาลได้ความรู้เหล่านั้นมา
กลับน�ำมาใช้ในทางที่ผิด
แล้วบั่นทอนความดีของเขาเอง
ด้วยมิจฉาทิฐิที่เต็มในใจคนพาล
จึงท�ำให้วินิจฉัยผิด คิดผิด พูดผิด ท�ำผิด
น�ำทุกสิ่งที่มี น�ำความรู้ที่ได้ ไปสู่ความเสื่อมถอย
คนพาลยิ่งขยันมาก ยิ่งเสื่อมมาก
คนพาลยิ่งรู้มาก ยิ่งอันตราย
คนพาลย่อมแปลงทุกสิ่งไปสู่ความเดือดร้อน
ให้แก่ตนเองและผู้อื่น...
ขออย่าเป็นเช่นนั้นเลย!
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๗

จรรยาข้อที่ ๓๐-๓๑
“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

๓๐

อย่าคิดว่าการที่ตนต้องท�ำเป็นของเลวทราม
คนเราหากรักความก้าวหน้า
ไม่ว่าจะท�ำงานอยู่ทางโลก
หรือมาบวชเป็นพระอยู่ทางธรรม
งานทุกชนิดถ้าไม่ผิดศีล
ถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้น
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๓๐. อย่าคิดว่าการที่ตนต้องท�ำเป็นของเลวทราม

		

กับ อนึ่ง อย่าถือตัวเกินไป สิ่งใดควรท�ำต้องท�ำ  อย่าเลือกว่า
สิง่ นัน้ เป็นของทีห่ ยาบ เลวทรามท�ำไม่ได้ (เขาจะว่าขีค้ า่ ) ฤๅอายหน้า
แก่เพื่อนทั้งหลาย ซึ่งจะติเตียนว่าท�ำการที่เลวนั้นเลย ควรคิดว่า
การงานของเจ้านายที่จ�ำเป็น ฤๅผู้ที่ควรท�ำสิ่งนั้นบกพร่อง ฤๅไม่
สามารถ ไม่พอทันการ เราก็ควรท�ำให้สำ� เร็จประโยชน์ของนาย ไม่ควร
ถือเกียรติยศอันเกินการไปนัก
เมื่อเราลงมือท�ำการเช่นนั้นได้ นายเราก็คงมีความยินดีและ
เห็นอกเห็นใจ เห็นความภักดีของเราเป็นอันมาก ฤๅก�ำลังการงานก็ดี
แขกเหลื่อทั้งหลายและเพื่อน ฤๅคนเสมอชั้นเราก็ดี เมื่อได้เห็น       
เราท�ำการทีต่ ำ�่ เลวอันไม่ควรทีเ่ ราจะพึงท�ำเช่นนัน้ แล้ว ฝ่ายแผนกท่าน
ผูด้ ฤี ๅท่านผูม้ บี รรดาศักดิจ์ ะสรรเสริญชมเชยเราว่ามีความจงรักภักดี
และมีความอุสาหะรักเจ้าขุนมูลนาย ฝ่ายแผนกคนชั่ว คนส�ำรวย    
ผิวเผิน ก็จะติฉนิ ว่าเราท�ำการงานเลวทราม ยกโต๊ะเก้าอีแ้ ละอะไร ๆ
ซึ่งเป็นของอันมิควรซึ่งเราจะกระท�ำ  เป็นไพร่ทาษเต็มที คนที่กล่าว
เช่นนี้และนึกเช่นนี้เป็นคนเลวเอง
เพราะฉะนั้น เราไม่ควรจะถือเอาถ้อยค�ำคนเลวติเตียนมาเป็น
อารมณ์ และเปรียบความให้เห็นได้ว่า คือเช่นท�ำงานการอะไรก็ดี  
ท่านเจ้าของงานและพวกท่านผู้ดี ๆ ออกรับแขกยิ้มแย้มแจ่มใส    
ยกโต๊ะ เก้าอี้ น�้ำร้อน หมากบุหรี่สิ่งต่าง ๆ ซึ่งไม่จำ� เป็นแก่ตัวท่าน
ต้องกระท�ำ ท่านท�ำให้ไม่มคี วามรังเกียจ อันเป็นทีส่ นิทชิดชมเช่นนัน้      
แขกผูท้ ไี่ ด้รบั ปฏิบตั คิ วามเอือ้ เฟือ้ เป็นอันดีเช่นนัน้ คนใดเลยจะปฏิเสธ
ได้วา่ จะไม่มคี วามยินดีและชืน่ ชมโสมนัศเล่า ขอให้คดิ ดูเถิด ถึงแม้วา่
สิ่งของที่เลี้ยงนั้น ตลอดกระทั่งอาหารจะเลวทรามสักหน่อย ท่านผู้
เป็นแขกรับเชิญทั้งหลายก็กลืนลง ฤๅบางทีทำ� ให้อาหารนั้นโอชารส
เป็นการพิเศษไปเสียอีก โดยความรับรองอันดีของเจ้าของงานฉะนัน้
ไม่ใช่ฤๅ
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คนเราหากรักทีจ่ ะมีความก้าวหน้า ไม่วา่ จะท�ำงานอยูท่ างโลก หรือมาบวชเป็นพระอยูท่ างธรรม
ก็ตาม งานทุกชนิดถ้าไม่ผิดศีลถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้น
หลวงพ่อเองมีความเคารพคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง อย่างจับใจ ตัง้ แต่
วันแรกที่ได้พบท่าน ท่านบอกว่า ท่านเคารพบูชาธรรมความกตัญญูมาตลอด ดังนั้นพอได้ข่าวว่า
หลวงปู่วัดปากน�้ำสามารถสอนคนให้ปฏิบัติธรรมจนไปเห็นนรกสวรรค์ และไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ตาย
แล้วได้ ท่านจึงตัดสินใจออกจากบ้านโดยที่ไม่มีเงินทองติดตัวมาเลย ทั้ง ๆ ที่ฐานะทางบ้านของ
คุณยายก็อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ท่านมุ่งมั่นที่จะไปเรียนวิชชาเพื่อพบพ่อที่ตายแล้วให้ได้ ท่านจึงคิดไป
หาเงินช่วยเหลือตัวเองข้างหน้า โดยไม่ยอมรบกวนขอเงินจากทางบ้าน
คุณยายเล่าให้ฟังต่อไปว่า ตลอดเวลาคุณยายหมั่นสอนตัวเองว่า
“เราออกจากบ้านมาครั้งนี้ เราจะต้องล�ำบากอย่างแน่นอน เพราะไม่มีเงินติดตัวมาเลย แต่ว่า
เมือ่ เราจะไปเอาธรรมะแล้ว ถึงล�ำบากอย่างไรก็ตอ้ งอดทน หางานท�ำรับจ้างเขาไป ดัน้ ด้นไปจนกว่า
จะได้พบหลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ และให้ทา่ นรับเราเป็นลูกศิษย์ ระหว่างนีถ้ งึ แม้ไม่มงี านอะไรท�ำ รับจ้างเขา
เทหม้อเมล์ก็ยังดี เพราะเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ไม่ได้คดโกงใคร แต่จะไม่ยอมไปขโมยเขากินเป็น
อันขาด”
พวกเรารุ่นหลังคงจะไม่รู้จักหม้อเมล์ สมัยก่อนในกรุงเทพฯ ยังไม่มีส้วมซึม มีแต่ส้วมถัง
ท�ำเป็นถังแล้วมีไม้พาดไว้ส�ำหรับให้นั่งถ่ายบนถัง พอเช้าขึ้นเขาจะให้นักโทษไปรับเอาถังอุจจาระ
ตามบ้านต่าง ๆ ไปทิ้งและน�ำถังใหม่มาใส่ไว้แทน ถังอุจจาระเคลื่อนที่นี้เขาเรียกว่า ถังเมล์หรือ
หม้อเมล์
คุณยายท่านตั้งปณิธานไว้ดังกล่าว ท่านตัดสินใจละทิ้งความสุขความสะดวกสบายทางบ้าน
เพื่อแสวงหาธรรม ท่านตัดใจลงไปว่า ถ้าหากเงินทองขาดมือก็เตรียมใจแล้วที่จะรับจ้างเทถังเมล์
ปณิธานอันนี้ย่อมแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวของคุณยายที่จะแสวงหาธรรม
หลวงพ่อฟังคุณยายเล่าแล้วตื้นตันใจ ท�ำให้ความถือตัวของหลวงพ่อหมดไปได้ ขนาดท่าน
เป็นผู้หญิงและสมัยนั้นท่านยังเป็นสาว ท่านยังตัดใจเพื่อธรรมะ จะไปให้ถึงหลวงปู่วัดปากน�้ำ
ให้จงได้ หากจะต้องรับจ้างเทถังเมล์ก็ยอม หลวงพ่อจึงนึกถึงตัวเอง หากจะเข้าถึงธรรมะได้อย่าง
คุณยายก็จะต้องลดทิฐิมานะของตัวเองให้ได้
ดังนั้น พอเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่ง เวลาไปเรียนธรรมะกับคุณยายที่วัดปากน�้ำ เพื่อน ๆ ที่ไป
วัดรุ่นเดียวกันมีหลายคน พวกที่เขามีความรู้ทางด้านการครัวก็ไปท�ำครัว พวกที่มีความสามารถ
จัดดอกไม้ก็จัดดอกไม้ พวกที่มีความสามารถทางด้านเย็บปักถักร้อย เขาก็ไปท�ำผ้าม่าน ผ้าบังตา
กัน ส่วนตัวเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยก็เหลียวซ้ายแลขวาว่าจะหาบุญอะไรได้บ้าง หันไปเห็น
รองเท้าของคนทีม่ าวัดวางเกลือ่ นไปหมด คิดว่าคงจะเป็นบุญของเรา ถ้าได้จดั รองเท้าให้เป็นระเบียบ
จึงตัดสินใจรับบุญจัดรองเท้า
แต่กว่าจะหยิบรองเท้าคู่แรกมาจัดได้นั้นยากจริง ๆ เพราะกว่าจะจัดรองเท้าได้ ต้องรอให้
คนอื่นเขาหลับตานั่งสมาธิกันก่อน เพราะกลัวว่าหากเขาเห็นเราจัดรองเท้า ก็จะมาดูถูกเราได้
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เราเป็นถึงนักเรียนนอก พ่อแม่เราก็มีฐานะดี มีหน้ามีตา เราเองก็เป็นคนที่มีชื่อเสียง ล้วนแต่เป็น
ความคิดเข้าข้างตัวเองทั้งนั้น ความจริงแล้วไม่ได้มีใครรู้จักเราเท่าไรนัก แต่ก็เข้าข้างตัวเองก่อนว่า
ตัวเราส�ำคัญนัก ถ้าใครมาเห็นเราจัดรองเท้าก็จะดูถูกได้ หรือถ้าพ่อแม่มาเห็นเราท�ำอย่างนี้
ท่านคงจะเสียหน้า นึกไปกระทัง่ ว่า เจ้าของรองเท้าคู่นเี้ ป็นฮ่องกงฟุตหรือเปล่า เมื่อเอื้อมมือไปหยิบ
รองเท้าคูแ่ รกนัน้ มือมันหดกลับ ต้องจด ๆ จ้อง ๆ อยูถ่ งึ ๓-๔ ครัง้ กว่าจะตัดใจหยิบรองเท้าขึน้ มา
จัดได้ พอหยิบคู่แรกได้ มันก็ได้ตลอด ที่เหลืออีกกี่คู่ ๆ ก็จัดจนเรียบ จัดไปใจก็ฟูว่า วันนี้เรา
หมดทิฐิมานะแล้ว
แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ก็รีบจัดให้เสร็จก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้น กลัวใครเขาจะรู้ว่าเราจัด จะเป็น
การเสียหน้า จัดเสร็จเรียบร้อยไม่กล้าให้ใครรู้ จนกระทัง่ เขาเลิกนัง่ สมาธิลงมาจากบ้าน เห็นรองเท้า
วางเป็นระเบียบ ได้ยินเสียงเขาพูดกันว่า
“แหม...ดีจังเลย วันนี้รองเท้าไม่เกลื่อน ไม่รู้ใครจัด ขออนุโมทนาด้วยนะ”
พอหลวงพ่อได้ยินเขาอนุโมทนาก็รู้สึกใจฟูขึ้นมาทันที ตระหนักว่าเราท�ำถูกแล้ว แต่ก็ไม่กล้า
แสดงตัวให้ใครรูว้ า่ เป็นฝีมอื เราเอง การหักมานะลดความถือตัวได้สำ� เร็จในคราวนัน้ เป็นความภูมใิ จ
ของหลวงพ่อตลอดมา
การที่คนเราจะไม่เลือกว่างานต�่ำหรือสูง โดยอาศัยความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่ท�ำได้
ยาก ข้อนี้เป็นความแตกต่างระหว่างคนไทยกับคนอินเดีย คนอินเดียแม้เป็นขอทานแต่จะไม่ยอม
ขโมย เพราะกลัวบาป ตรงกันข้ามกับคนไทย ยินดีจะปล้นเขากินแต่ไม่ยอมเป็นขอทาน อาชญากร
ในเมืองไทยจึงมีมากกว่าในอินเดีย โดยเฉพาะอาชญากรวัยรุ่นที่ไปท�ำโจรกรรมกันนั้นไม่ใช่เป็น
เพราะความยากจน แต่เพราะความฟุ่มเฟือย เลือกงาน ดูถูกว่างานนั้นไม่มีเกียรติ แต่ที่ไปขโมย
เขากินกลับไม่ดูถูกตัวเอง ความมีทิฐิมานะถือตัวอย่างไม่เข้าท่าด้วยการดูถูกงานเช่นนี้ ท�ำให้
คนไทยต้องตกงานกันมาก ไม่ใช่ไม่มีงานท�ำ แต่เลือกงานเกินไป แล้วจะมาโยนความผิดให้รัฐบาล
ก็ไม่ถูก ต้องต�ำหนิว่าขณะนี้คนไทยสอนลูกไม่เป็น สอนให้ลูกมีมิจฉาทิฐิ ดูถูกงาน นับว่าไม่ถูกต้อง
ควรแก้ไขค่านิยมกันเสียใหม่วา่ งานใดทีบ่ ริสทุ ธิ์ ไม่ได้โกงเขา ไม่ได้ผดิ ศีล ต้องถือว่างานนัน้ มีเกียรติ
ถึงแม้จะเป็นงานขัดส้วมขัดห้องน�้ำก็ตาม
เมื่อปีก่อน มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกผู้มีอันจะกิน อาจารย์เขา
ส่งมาอบรมที่วัด พวกนี้มาวันแรกอบรมยากจนหลวงพ่อต้องขอใช้ค�ำว่า “ดัดสันดาน” คือเมื่อมา
ถึงวัด กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีใครสักคนที่จะยอมล้างจาน หลวงพ่อจึงถามเขาว่า
“หนูท�ำไมไม่ลา้ งจานกันล่ะ”
“หนูล้างไม่เป็น”
“อ้าว! อยู่บ้านไม่เคยล้างเลยหรือ”
“ไม่เคยค่ะ”
“แล้วใครล้างล่ะ”
“คนใช้ลา้ งให้”
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“แล้วถ้าคนใช้ไม่อยู่ ใครล้าง”
“แม่ลา้ ง”
หลวงพ่อเลยนึกในใจว่า มันเห็นแม่เป็นคนใช้ จึงถามต่อไปว่า
“แล้วถ้าคนใช้ไม่อยู่ แม่ก็ไม่อยู่ จะท�ำอย่างไรล่ะ”
“ไม่เคยเลย ถ้าแม่ไม่อยู่ก็ต้องมีคนใช้อยู่ ถ้าคนใช้ไม่อยู่ก็ต้องมีแม่”
“งั้นดีแล้ว วันนี้คนใช้ก็ไม่อยู่ แม่ก็ไม่อยู่ วันนี้ต้องล้างเอง”
ขนาดหลวงพ่อพูดอย่างนี้ แกก็ยังไม่ยอมล้าง หลวงพ่อจึงบอกไปว่า
“ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไร ไม่ล้างก็ได้ แต่หลวงพ่อขอแรงอีกนิดเดียว ช่วยเอาจานที่กินแล้วไปวาง
เรียงไว้ขา้ งถนน เรียงไว้เป็นตับเลยนะหนู ขอแรงหน่อย อีกสักพักเดียวหมามันก็มาเลียเองแหละ
พอหมามันเลียเกลี้ยงแล้ว พวกหนูก็เอาไปใช้ต่อก็แล้วกันนะ”
คราวนี้จึงยอมล้างจานได้ ขนาดจานข้าวที่ตัวกินเองยังดูถูกไม่ยอมล้าง เห็นว่างานล้างจาน
เป็นงานต�่ำ แล้วต่อไปจะท�ำอะไรได้ เด็กพวกนี้เกิดมาเพื่อดูถูกคน ดูถูกงาน เป็นเทวดามาจากไหน
กัน เด็กเหล่านี้จะเอาดีไม่ได้ถา้ ไม่แก้นิสัย หลวงพ่อจึงต้องดัดสันดานโดยวิธีนี้ ถ้าไม่ยอมล้างจาน
มื้อต่อไป ก็ต้องกินข้าวจากจานที่หมาเลีย เดี๋ยวเดียวก็เห็นเขาล้างกันเสร็จเรียบร้อย
จ�ำไว้วา่ อย่าสอนให้ลูกหลานหรือตัวเองเป็นคนดูถูกงาน เลือกงาน งานใดที่เป็นงานบริสุทธิ์
ถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้น ใครจะว่าค่อนขอดอย่างไรไม่ต้องสนใจ ขอให้ตั้งใจท�ำไป แล้วเราจะ
ประสบความส�ำเร็จก้าวหน้าในที่สุด
		

๓๑

ผู้ดีคืออะไร
มีอายุยืนร้อยปี แต่ไม่เคยรักษาศีล ๕
โบราณท่านกล่าวว่า ยังไม่นับเป็นผู้ดี
เพราะผู้ดี หมายถึง ผู้ที่ประเสริฐด้วยการกระท�ำความดี
ดั่งค�ำโคลงโลกนิติ ว่า
๏ มีอายุร้อยหนึ่ง
ศีลชื่อปัญจางค์จัก
ขวบเดียวเด็กรู้รักพระตรัสสรรเสริญผู้

นานนัก
ไป่รู้
ษานิจ ศีลนา
เด็กนั้นเกิดศรีฯ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
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๓๑. ผู้ดีคืออะไร

		

อ้อ จะต้องอธิบายหรือแปลค�ำที่ว่าผู้ดีเสียสักหน่อย ไม่เช่นนั้น
บางทีจะเข้าใจผิดไป ถ้าเข้าใจผิดไปแล้ว เนื้อความที่กล่าวมาก็จะ
ไขว้เขว ไม่ตรงกับความประสงค์ในท้องเรือ่ ง เพราะค�ำพูดหรือเข้าใจใน
ค�ำว่าผู้ดียังมัวอยู่ มักเข้าใจกันไม่ตรงความก็มีมาก คือไปเข้าใจเสีย
ว่า ผู้ดีนั้นเป็นวงษ์ตระกูลไป ฤๅผู้มีบรรดาศักดิ์และมีทรัพย์ ที่ถูกอัน
แท้จริงไม่ใช่เช่นนั้น
ผู้ดี หมายความว่า ผู้ที่มีจิตร์เป็นกุศล ประกอบไปด้วยเมตตา
กรุณาแก่สตั ว์ และหลักถานมัน่ คงในอารมณ์ ถือเอาซึง่ ศีลห้าเป็นต้น
(สัปปุรษุ ) อย่างนีแ้ หละเป็นผูด้ ี ลูกเจ้าขุนนางนับเนือ่ งมาเช่นนัน้ เขา
เรียกว่าผู้มีวงษ์ตระกูลต่างหาก ค�ำที่ถูกไม่ได้ใช้ว่าผู้ดี ถ้าแม้ท่าน
ปฏิบัติการดีดังที่กล่าวแล้ว ก็ได้สมบัติผู้ดีเข้าอีกกระทงหนึ่ง

ข้อนี้มีความต้องการที่จะอธิบายให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของค�ำว่า “ผู้ดี” ว่าหมายถึง
ผู้ที่กระท�ำความดี ซึ่งไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะร�่ำรวย หรือมาจากตระกูลที่มีชื่อเสียง
หากแต่ผู้ใดมีจิตที่เป็นกุศล มีความเมตตากรุณาและรักษาศีล ๕ ได้ครบถ้วน ประกอบแต่กรรมดี
ผู้นั้นคือ ผู้ดี
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๗

จรรยาข้อที่ ๓๐-๓๑
“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

๓๐

อย่าคิดว่าการที่ตนต้องท�ำเป็นของเลวทราม
คนเราหากรักความก้าวหน้า
ไม่ว่าจะท�ำงานอยู่ทางโลก
หรือมาบวชเป็นพระอยู่ทางธรรม
งานทุกชนิดถ้าไม่ผิดศีล
ถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้น
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๓๐. อย่าคิดว่าการที่ตนต้องท�ำเป็นของเลวทราม

		

กับ อนึ่ง อย่าถือตัวเกินไป สิ่งใดควรท�ำต้องท�ำ  อย่าเลือกว่า
สิง่ นัน้ เป็นของทีห่ ยาบ เลวทรามท�ำไม่ได้ (เขาจะว่าขีค้ า่ ) ฤๅอายหน้า
แก่เพื่อนทั้งหลาย ซึ่งจะติเตียนว่าท�ำการที่เลวนั้นเลย ควรคิดว่า
การงานของเจ้านายที่จ�ำเป็น ฤๅผู้ที่ควรท�ำสิ่งนั้นบกพร่อง ฤๅไม่
สามารถ ไม่พอทันการ เราก็ควรท�ำให้สำ� เร็จประโยชน์ของนาย ไม่ควร
ถือเกียรติยศอันเกินการไปนัก
เมื่อเราลงมือท�ำการเช่นนั้นได้ นายเราก็คงมีความยินดีและ
เห็นอกเห็นใจ เห็นความภักดีของเราเป็นอันมาก ฤๅก�ำลังการงานก็ดี
แขกเหลื่อทั้งหลายและเพื่อน ฤๅคนเสมอชั้นเราก็ดี เมื่อได้เห็น       
เราท�ำการทีต่ ำ�่ เลวอันไม่ควรทีเ่ ราจะพึงท�ำเช่นนัน้ แล้ว ฝ่ายแผนกท่าน
ผูด้ ฤี ๅท่านผูม้ บี รรดาศักดิจ์ ะสรรเสริญชมเชยเราว่ามีความจงรักภักดี
และมีความอุสาหะรักเจ้าขุนมูลนาย ฝ่ายแผนกคนชั่ว คนส�ำรวย    
ผิวเผิน ก็จะติฉนิ ว่าเราท�ำการงานเลวทราม ยกโต๊ะเก้าอีแ้ ละอะไร ๆ
ซึ่งเป็นของอันมิควรซึ่งเราจะกระท�ำ  เป็นไพร่ทาษเต็มที คนที่กล่าว
เช่นนี้และนึกเช่นนี้เป็นคนเลวเอง
เพราะฉะนั้น เราไม่ควรจะถือเอาถ้อยค�ำคนเลวติเตียนมาเป็น
อารมณ์ และเปรียบความให้เห็นได้ว่า คือเช่นท�ำงานการอะไรก็ดี  
ท่านเจ้าของงานและพวกท่านผู้ดี ๆ ออกรับแขกยิ้มแย้มแจ่มใส    
ยกโต๊ะ เก้าอี้ น�้ำร้อน หมากบุหรี่สิ่งต่าง ๆ ซึ่งไม่จำ� เป็นแก่ตัวท่าน
ต้องกระท�ำ ท่านท�ำให้ไม่มคี วามรังเกียจ อันเป็นทีส่ นิทชิดชมเช่นนัน้      
แขกผูท้ ไี่ ด้รบั ปฏิบตั คิ วามเอือ้ เฟือ้ เป็นอันดีเช่นนัน้ คนใดเลยจะปฏิเสธ
ได้วา่ จะไม่มคี วามยินดีและชืน่ ชมโสมนัศเล่า ขอให้คดิ ดูเถิด ถึงแม้วา่
สิ่งของที่เลี้ยงนั้น ตลอดกระทั่งอาหารจะเลวทรามสักหน่อย ท่านผู้
เป็นแขกรับเชิญทั้งหลายก็กลืนลง ฤๅบางทีทำ� ให้อาหารนั้นโอชารส
เป็นการพิเศษไปเสียอีก โดยความรับรองอันดีของเจ้าของงานฉะนัน้
ไม่ใช่ฤๅ

พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 87

www.kalyanamitra.org

คนเราหากรักทีจ่ ะมีความก้าวหน้า ไม่วา่ จะท�ำงานอยูท่ างโลก หรือมาบวชเป็นพระอยูท่ างธรรม
ก็ตาม งานทุกชนิดถ้าไม่ผิดศีลถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้น
หลวงพ่อเองมีความเคารพคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง อย่างจับใจ ตัง้ แต่
วันแรกที่ได้พบท่าน ท่านบอกว่า ท่านเคารพบูชาธรรมความกตัญญูมาตลอด ดังนั้นพอได้ข่าวว่า
หลวงปู่วัดปากน�้ำสามารถสอนคนให้ปฏิบัติธรรมจนไปเห็นนรกสวรรค์ และไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ตาย
แล้วได้ ท่านจึงตัดสินใจออกจากบ้านโดยที่ไม่มีเงินทองติดตัวมาเลย ทั้ง ๆ ที่ฐานะทางบ้านของ
คุณยายก็อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ท่านมุ่งมั่นที่จะไปเรียนวิชชาเพื่อพบพ่อที่ตายแล้วให้ได้ ท่านจึงคิดไป
หาเงินช่วยเหลือตัวเองข้างหน้า โดยไม่ยอมรบกวนขอเงินจากทางบ้าน
คุณยายเล่าให้ฟังต่อไปว่า ตลอดเวลาคุณยายหมั่นสอนตัวเองว่า
“เราออกจากบ้านมาครั้งนี้ เราจะต้องล�ำบากอย่างแน่นอน เพราะไม่มีเงินติดตัวมาเลย แต่ว่า
เมือ่ เราจะไปเอาธรรมะแล้ว ถึงล�ำบากอย่างไรก็ตอ้ งอดทน หางานท�ำรับจ้างเขาไป ดัน้ ด้นไปจนกว่า
จะได้พบหลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ และให้ทา่ นรับเราเป็นลูกศิษย์ ระหว่างนีถ้ งึ แม้ไม่มงี านอะไรท�ำ รับจ้างเขา
เทหม้อเมล์ก็ยังดี เพราะเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ไม่ได้คดโกงใคร แต่จะไม่ยอมไปขโมยเขากินเป็น
อันขาด”
พวกเรารุ่นหลังคงจะไม่รู้จักหม้อเมล์ สมัยก่อนในกรุงเทพฯ ยังไม่มีส้วมซึม มีแต่ส้วมถัง
ท�ำเป็นถังแล้วมีไม้พาดไว้ส�ำหรับให้นั่งถ่ายบนถัง พอเช้าขึ้นเขาจะให้นักโทษไปรับเอาถังอุจจาระ
ตามบ้านต่าง ๆ ไปทิ้งและน�ำถังใหม่มาใส่ไว้แทน ถังอุจจาระเคลื่อนที่นี้เขาเรียกว่า ถังเมล์หรือ
หม้อเมล์
คุณยายท่านตั้งปณิธานไว้ดังกล่าว ท่านตัดสินใจละทิ้งความสุขความสะดวกสบายทางบ้าน
เพื่อแสวงหาธรรม ท่านตัดใจลงไปว่า ถ้าหากเงินทองขาดมือก็เตรียมใจแล้วที่จะรับจ้างเทถังเมล์
ปณิธานอันนี้ย่อมแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวของคุณยายที่จะแสวงหาธรรม
หลวงพ่อฟังคุณยายเล่าแล้วตื้นตันใจ ท�ำให้ความถือตัวของหลวงพ่อหมดไปได้ ขนาดท่าน
เป็นผู้หญิงและสมัยนั้นท่านยังเป็นสาว ท่านยังตัดใจเพื่อธรรมะ จะไปให้ถึงหลวงปู่วัดปากน�้ำ
ให้จงได้ หากจะต้องรับจ้างเทถังเมล์ก็ยอม หลวงพ่อจึงนึกถึงตัวเอง หากจะเข้าถึงธรรมะได้อย่าง
คุณยายก็จะต้องลดทิฐิมานะของตัวเองให้ได้
ดังนั้น พอเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่ง เวลาไปเรียนธรรมะกับคุณยายที่วัดปากน�้ำ เพื่อน ๆ ที่ไป
วัดรุ่นเดียวกันมีหลายคน พวกที่เขามีความรู้ทางด้านการครัวก็ไปท�ำครัว พวกที่มีความสามารถ
จัดดอกไม้ก็จัดดอกไม้ พวกที่มีความสามารถทางด้านเย็บปักถักร้อย เขาก็ไปท�ำผ้าม่าน ผ้าบังตา
กัน ส่วนตัวเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยก็เหลียวซ้ายแลขวาว่าจะหาบุญอะไรได้บ้าง หันไปเห็น
รองเท้าของคนทีม่ าวัดวางเกลือ่ นไปหมด คิดว่าคงจะเป็นบุญของเรา ถ้าได้จดั รองเท้าให้เป็นระเบียบ
จึงตัดสินใจรับบุญจัดรองเท้า
แต่กว่าจะหยิบรองเท้าคู่แรกมาจัดได้นั้นยากจริง ๆ เพราะกว่าจะจัดรองเท้าได้ ต้องรอให้
คนอื่นเขาหลับตานั่งสมาธิกันก่อน เพราะกลัวว่าหากเขาเห็นเราจัดรองเท้า ก็จะมาดูถูกเราได้
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เราเป็นถึงนักเรียนนอก พ่อแม่เราก็มีฐานะดี มีหน้ามีตา เราเองก็เป็นคนที่มีชื่อเสียง ล้วนแต่เป็น
ความคิดเข้าข้างตัวเองทั้งนั้น ความจริงแล้วไม่ได้มีใครรู้จักเราเท่าไรนัก แต่ก็เข้าข้างตัวเองก่อนว่า
ตัวเราส�ำคัญนัก ถ้าใครมาเห็นเราจัดรองเท้าก็จะดูถูกได้ หรือถ้าพ่อแม่มาเห็นเราท�ำอย่างนี้
ท่านคงจะเสียหน้า นึกไปกระทัง่ ว่า เจ้าของรองเท้าคู่นเี้ ป็นฮ่องกงฟุตหรือเปล่า เมื่อเอื้อมมือไปหยิบ
รองเท้าคูแ่ รกนัน้ มือมันหดกลับ ต้องจด ๆ จ้อง ๆ อยูถ่ งึ ๓-๔ ครัง้ กว่าจะตัดใจหยิบรองเท้าขึน้ มา
จัดได้ พอหยิบคู่แรกได้ มันก็ได้ตลอด ที่เหลืออีกกี่คู่ ๆ ก็จัดจนเรียบ จัดไปใจก็ฟูว่า วันนี้เรา
หมดทิฐิมานะแล้ว
แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ก็รีบจัดให้เสร็จก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้น กลัวใครเขาจะรู้ว่าเราจัด จะเป็น
การเสียหน้า จัดเสร็จเรียบร้อยไม่กล้าให้ใครรู้ จนกระทัง่ เขาเลิกนัง่ สมาธิลงมาจากบ้าน เห็นรองเท้า
วางเป็นระเบียบ ได้ยินเสียงเขาพูดกันว่า
“แหม...ดีจังเลย วันนี้รองเท้าไม่เกลื่อน ไม่รู้ใครจัด ขออนุโมทนาด้วยนะ”
พอหลวงพ่อได้ยินเขาอนุโมทนาก็รู้สึกใจฟูขึ้นมาทันที ตระหนักว่าเราท�ำถูกแล้ว แต่ก็ไม่กล้า
แสดงตัวให้ใครรูว้ า่ เป็นฝีมอื เราเอง การหักมานะลดความถือตัวได้สำ� เร็จในคราวนัน้ เป็นความภูมใิ จ
ของหลวงพ่อตลอดมา
การที่คนเราจะไม่เลือกว่างานต�่ำหรือสูง โดยอาศัยความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่ท�ำได้
ยาก ข้อนี้เป็นความแตกต่างระหว่างคนไทยกับคนอินเดีย คนอินเดียแม้เป็นขอทานแต่จะไม่ยอม
ขโมย เพราะกลัวบาป ตรงกันข้ามกับคนไทย ยินดีจะปล้นเขากินแต่ไม่ยอมเป็นขอทาน อาชญากร
ในเมืองไทยจึงมีมากกว่าในอินเดีย โดยเฉพาะอาชญากรวัยรุ่นที่ไปท�ำโจรกรรมกันนั้นไม่ใช่เป็น
เพราะความยากจน แต่เพราะความฟุ่มเฟือย เลือกงาน ดูถูกว่างานนั้นไม่มีเกียรติ แต่ที่ไปขโมย
เขากินกลับไม่ดูถูกตัวเอง ความมีทิฐิมานะถือตัวอย่างไม่เข้าท่าด้วยการดูถูกงานเช่นนี้ ท�ำให้
คนไทยต้องตกงานกันมาก ไม่ใช่ไม่มีงานท�ำ แต่เลือกงานเกินไป แล้วจะมาโยนความผิดให้รัฐบาล
ก็ไม่ถูก ต้องต�ำหนิว่าขณะนี้คนไทยสอนลูกไม่เป็น สอนให้ลูกมีมิจฉาทิฐิ ดูถูกงาน นับว่าไม่ถูกต้อง
ควรแก้ไขค่านิยมกันเสียใหม่วา่ งานใดทีบ่ ริสทุ ธิ์ ไม่ได้โกงเขา ไม่ได้ผดิ ศีล ต้องถือว่างานนัน้ มีเกียรติ
ถึงแม้จะเป็นงานขัดส้วมขัดห้องน�้ำก็ตาม
เมื่อปีก่อน มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกผู้มีอันจะกิน อาจารย์เขา
ส่งมาอบรมที่วัด พวกนี้มาวันแรกอบรมยากจนหลวงพ่อต้องขอใช้ค�ำว่า “ดัดสันดาน” คือเมื่อมา
ถึงวัด กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีใครสักคนที่จะยอมล้างจาน หลวงพ่อจึงถามเขาว่า
“หนูท�ำไมไม่ลา้ งจานกันล่ะ”
“หนูล้างไม่เป็น”
“อ้าว! อยู่บ้านไม่เคยล้างเลยหรือ”
“ไม่เคยค่ะ”
“แล้วใครล้างล่ะ”
“คนใช้ลา้ งให้”
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“แล้วถ้าคนใช้ไม่อยู่ ใครล้าง”
“แม่ลา้ ง”
หลวงพ่อเลยนึกในใจว่า มันเห็นแม่เป็นคนใช้ จึงถามต่อไปว่า
“แล้วถ้าคนใช้ไม่อยู่ แม่ก็ไม่อยู่ จะท�ำอย่างไรล่ะ”
“ไม่เคยเลย ถ้าแม่ไม่อยู่ก็ต้องมีคนใช้อยู่ ถ้าคนใช้ไม่อยู่ก็ต้องมีแม่”
“งั้นดีแล้ว วันนี้คนใช้ก็ไม่อยู่ แม่ก็ไม่อยู่ วันนี้ต้องล้างเอง”
ขนาดหลวงพ่อพูดอย่างนี้ แกก็ยังไม่ยอมล้าง หลวงพ่อจึงบอกไปว่า
“ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไร ไม่ล้างก็ได้ แต่หลวงพ่อขอแรงอีกนิดเดียว ช่วยเอาจานที่กินแล้วไปวาง
เรียงไว้ขา้ งถนน เรียงไว้เป็นตับเลยนะหนู ขอแรงหน่อย อีกสักพักเดียวหมามันก็มาเลียเองแหละ
พอหมามันเลียเกลี้ยงแล้ว พวกหนูก็เอาไปใช้ต่อก็แล้วกันนะ”
คราวนี้จึงยอมล้างจานได้ ขนาดจานข้าวที่ตัวกินเองยังดูถูกไม่ยอมล้าง เห็นว่างานล้างจาน
เป็นงานต�่ำ แล้วต่อไปจะท�ำอะไรได้ เด็กพวกนี้เกิดมาเพื่อดูถูกคน ดูถูกงาน เป็นเทวดามาจากไหน
กัน เด็กเหล่านี้จะเอาดีไม่ได้ถา้ ไม่แก้นิสัย หลวงพ่อจึงต้องดัดสันดานโดยวิธีนี้ ถ้าไม่ยอมล้างจาน
มื้อต่อไป ก็ต้องกินข้าวจากจานที่หมาเลีย เดี๋ยวเดียวก็เห็นเขาล้างกันเสร็จเรียบร้อย
จ�ำไว้วา่ อย่าสอนให้ลูกหลานหรือตัวเองเป็นคนดูถูกงาน เลือกงาน งานใดที่เป็นงานบริสุทธิ์
ถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้น ใครจะว่าค่อนขอดอย่างไรไม่ต้องสนใจ ขอให้ตั้งใจท�ำไป แล้วเราจะ
ประสบความส�ำเร็จก้าวหน้าในที่สุด
		

๓๑

ผู้ดีคืออะไร
มีอายุยืนร้อยปี แต่ไม่เคยรักษาศีล ๕
โบราณท่านกล่าวว่า ยังไม่นับเป็นผู้ดี
เพราะผู้ดี หมายถึง ผู้ที่ประเสริฐด้วยการกระท�ำความดี
ดั่งค�ำโคลงโลกนิติ ว่า
๏ มีอายุร้อยหนึ่ง
ศีลชื่อปัญจางค์จัก
ขวบเดียวเด็กรู้รักพระตรัสสรรเสริญผู้

นานนัก
ไป่รู้
ษานิจ ศีลนา
เด็กนั้นเกิดศรีฯ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
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๓๑. ผู้ดีคืออะไร

		

อ้อ จะต้องอธิบายหรือแปลค�ำที่ว่าผู้ดีเสียสักหน่อย ไม่เช่นนั้น
บางทีจะเข้าใจผิดไป ถ้าเข้าใจผิดไปแล้ว เนื้อความที่กล่าวมาก็จะ
ไขว้เขว ไม่ตรงกับความประสงค์ในท้องเรือ่ ง เพราะค�ำพูดหรือเข้าใจใน
ค�ำว่าผู้ดียังมัวอยู่ มักเข้าใจกันไม่ตรงความก็มีมาก คือไปเข้าใจเสีย
ว่า ผู้ดีนั้นเป็นวงษ์ตระกูลไป ฤๅผู้มีบรรดาศักดิ์และมีทรัพย์ ที่ถูกอัน
แท้จริงไม่ใช่เช่นนั้น
ผู้ดี หมายความว่า ผู้ที่มีจิตร์เป็นกุศล ประกอบไปด้วยเมตตา
กรุณาแก่สตั ว์ และหลักถานมัน่ คงในอารมณ์ ถือเอาซึง่ ศีลห้าเป็นต้น
(สัปปุรษุ ) อย่างนีแ้ หละเป็นผูด้ ี ลูกเจ้าขุนนางนับเนือ่ งมาเช่นนัน้ เขา
เรียกว่าผู้มีวงษ์ตระกูลต่างหาก ค�ำที่ถูกไม่ได้ใช้ว่าผู้ดี ถ้าแม้ท่าน
ปฏิบัติการดีดังที่กล่าวแล้ว ก็ได้สมบัติผู้ดีเข้าอีกกระทงหนึ่ง

ข้อนี้มีความต้องการที่จะอธิบายให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของค�ำว่า “ผู้ดี” ว่าหมายถึง
ผู้ที่กระท�ำความดี ซึ่งไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะร�่ำรวย หรือมาจากตระกูลที่มีชื่อเสียง
หากแต่ผู้ใดมีจิตที่เป็นกุศล มีความเมตตากรุณาและรักษาศีล ๕ ได้ครบถ้วน ประกอบแต่กรรมดี
ผู้นั้นคือ ผู้ดี
(อ่านต่อฉบับหน้า)

พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 91

www.kalyanamitra.org

หลวงพ่อตอบปัญหา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

แนวทางการด�ำเนินชีวิตให้ประสบ
ความส�ำเร็จของชาวพุทธเป็นอย่างไร?

QA

ANSWER
คำ�ตอบ

มนุษย์ทุกคนต่างก็หวังที่จะประสบความส�ำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น แต่การจะด�ำเนินชีวิต
ให้ประสบความส�ำเร็จได้ มีหลักปฏิบัติเบื้องต้น ๒ ประการ คือ
ประการแรก ต้องแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง
ประการสอง ด�ำเนินชีวิตไปตามเส้นทางที่ถูกต้องที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
การจะแก้ไขตนเองต้องเริ่มแก้ไขที่ใจ ใจบกพร่องเพราะมักท�ำไปตามอ�ำนาจกิเลส คือ
ถูกชักจูงให้ท�ำผิดด้วยอ�ำนาจของโลภ โกรธ หลง มีผลท�ำให้ชีวิตพบกับความทุกข์และอุปสรรค
ต่าง ๆ
การแก้ไขที่ใจจึงต้องวางเป้าหมายไว้ที่การน�ำใจกลับมาอยู่กับธรรมะ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่
บริสุทธิ์มีอยู่ภายในตัวมนุษย์ทุกคน
ธรรมะภายในจะเข้าถึงได้เมือ่ ใจหยุดใจนิง่ เมื่อเข้าถึงธรรมแล้ว ก็อาศัยอานุภาพของธรรมะ
ขจัดกิเลสออกไปจากใจ
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ใจที่สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรม จึงจะรู้เห็น คิด พูด ท�ำ ไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม
ดีงาม ก่อให้เกิดความส�ำเร็จในชีวิตทุกช่วงตอน
ท�ำอย่างไรใจจะเข้าถึงธรรม?
ใจ ของพุทธศาสนิกชนต้องมี ศรัทธา คือ เชื่อพระปัญญาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและ
จรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค
พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี ๙ ประการ ดังปรากฏในบทสวดมนต์ว่า
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ
อะระหัง เป็นพระอรหันต์ คือ หมดกิเลส ทีห่ มดกิเลสเพราะว่าพระองค์ทรงฝึกอบรมใจมาดี
จนกระทั่งใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอด ๒๔ ชั่วโมง เหมือนเอาไข่แดงไปใส่ไว้กลางไข่ขาว เอาใจ
ไปไว้กลางดวงธรรม ๒๔ ชัว่ โมง ตัง้ แต่วนั ตรัสรู้ ไม่เคยเคลือ่ นออกมาอีกเลย กิเลสมีเท่าไรถูกก�ำจัด
ให้หมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิง
สัมมาสัมพุทโธ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ พระองค์ทรงทั้งรู้ ทั้งเห็น แทงตลอดในเหตุ
และผลของสรรพสิ่งทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงด้วยพระองค์เอง ไม่ต้องมีผู้สั่งสอน
วิชชาจะระณะสัมปันโน เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ทรงได้ “วิชชา” คือ ความรูท้ สี่ ามารถ
ก�ำจัดความมืดทีป่ ดิ บังครอบง�ำสรรพสัตว์ทงั้ หลายไม่ให้รเู้ ห็นความจริงของชีวติ ไปเสียได้ “จะระณะ”
คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางประจ�ำโลก ทรงประพฤติหนักแน่นมั่นคงต่อเนื่องเป็นเลิศ
สุคะโต เสด็จไปดี คือ พ้นจากกิเลสไปดีแล้ว ไม่มาอยู่ในกิเลสอีกแล้ว แล้วพระองค์เสด็จไป
ถึงไหนก็ทรงชวนชาวโลกให้ออกจากกิเลสอีกด้วย เสด็จไปถึงไหนก็ท�ำให้ชนที่นั่นพลอยดีไปด้วย
โลกะวิทู คือ รู้แจ้งโลก ทรงรู้สภาพความเป็นไปของโลกทั้งหมด สว่างจนเห็นแจ้งหมด ไม่มี
อะไรจะมาซ่อนเร้นอ�ำพรางได้อีก
อนุตตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ เป็นสารถีฝกึ ผูท้ คี่ วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ ม สารถีสว่ นมากหมายถึง
นักฝึกม้า แต่พระองค์ทรงเป็นนักฝึกคน มีพระปรีชาญาณเฉลียวฉลาดในอันทีจ่ ะฝึกสอนคนให้เป็น
คนดีได้
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แม้แต่เทวดาก็ต้องมาให้
พระองค์ฝึก มนุษย์ทั้งหลายด้วย
พุทโธ เป็นพระพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้เบิกบานแล้ว พระสัพพัญญุตญาณของพระองค์สมบูรณ์
เต็มเปี่ยม เหมือนดอกบัวที่โผล่พ้นน�้ำออกมาแล้วก็คลี่กลีบบานอย่างสมบูรณ์ พระองค์สมพระทัย
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ที่ได้ตั้งปณิธานมานานนับได้ ๒๐ อสงไขย แสนมหากัป ได้ตรัสรู้แล้ว และโปรดสรรพสัตว์ให้พ้น
ทุกข์ตามแล้ว
ภะคะวา เป็นพระผูม้ พี ระภาค พระองค์ทรงรูแ้ จ้งธาตุธรรมทัง้ ปวง ในเวลาฝึกศิษย์พระองค์จงึ
ทรงสามารถแจกแจงธรรมที่ยากแก่การเข้าใจออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ ทีละน้อย ค่อย ๆ ป้อนเป็น
ภาค ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการน�ำไปปฏิบัติพอเหมาะพอสมกับสติปัญญาของศิษย์
ข้อดีของการมีศรัทธา
๑. ได้ตน้ แบบ คือ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยูใ่ นใจ จะน้อมน�ำท่านมาเป็นต้นแบบในระดับไหน
ก็เลือกเอาตามแต่ใจปรารถนา เพราะพระองค์ทรงด�ำเนินชีวิตได้ดีมาทุกระดับจนสมบูรณ์แล้ว
๒. ได้เป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ในชีวิตต้องให้ได้ดีอย่างพระพุทธองค์ ตามเส้นทางชีวิตที่
พระองค์ทรงเดินไม่ว่าจะระดับไหนก็ตาม
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เป้าหมายชีวิตมนุษย์มี ๓ ระดับ
๑. เมื่อมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ต้องสามารถท�ำประโยชน์ตนและอยู่อย่างเป็นสุข หมายถึง
สามารถยืนบนขาของตัวเอง ตั้งหลัก ตั้งฐานะได้ จะท�ำส�ำเร็จได้ต้องอาศัยการด�ำเนินชีวิตตาม
ธรรม ๔ ประการ คือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา
๒. ชีวิตหลังความตายอยู่อย่างเป็นสุข ต้องปิดทางไปนรกและเปิดทางไปสวรรค์ โดยอาศัย
การด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันตามธรรม ๔ ประการ คือ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
๓. การบรรลุธรรมไปตามล�ำดับ ธรรมชั้นในสุด คือ นิพพาน เพื่อขจัดทุกข์ ก�ำจัดกิเลส
ไปสู่การไม่เกิดอีก ด้วยการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็คือศรัทธาเดียวกันนี้ แล้วเป็น
หน้าที่ของทุกคนที่จะขวนขวายพาตนเองไปเข้าวัด ศึกษาธรรม ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมให้เข้าใจ
และเพิ่มพูนศรัทธาของตน เพื่อให้ใจมีความเลื่อมใสในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงจะเกิด
ฉันทะ และความตัง้ ใจด�ำเนินตามเส้นทางของพระบรมศาสดา สามารถเข้าใจธรรมทีล่ กึ ซึง้ ยิง่ ขึน้
จะเป็นเหตุให้ใจสว่างไสวด้วยธรรม มีธรรมคุ้มครอง
เมื่อนั้นการกระท�ำทางความคิด ค�ำพูด การกระท�ำทางกาย ก็จะเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์
ดีงาม จะเป็นเส้นทางชีวิตเพื่อการสั่งสมบุญสร้างบารมี เพื่อการบรรลุธรรมตามพระพุทธองค์
เพื่อให้มวลมนุษย์ประสบความส�ำเร็จในชีวิตในทุกระดับตามความปรารถนาของเรานั่นเอง
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“พระรัตนตรัยภายในนั่นแหละ
ที่จะพาเราข้ามฝั่งวัฏฏะไปสู่ฝั่งพระนิพพาน”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
สนับสนุนการพิมพ์

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

หจก.ซี.เอส.ไอที ซิสเต็มส์
ห้างเดอะมอลล์บางแค The Mall Bangkhae ๒๗๕ ม.๑ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐-๒๘๐๓-๘๕๔๗, ๐-๒๘๐๓-๘๓๓๖ จ�ำหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก Acer Asus, LCD MONITOR ACER
ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG.
RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

แก่นแท้ของวันวิสาขบูชา คือ อะไร?
คนทั่วไปมองว่า วันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งก็ถูก แต่ถ้าจะให้
เกิดประโยชน์แก่ตัวเราจริง ๆ วันวิสาขบูชาควรเป็น
วันที่เราพิจารณาตัวเองว่า ขณะนี้เราก�ำลังด�ำเนิน
ชีวิตไปในเส้นทางใด แล้วเส้นทางนั้นจะน�ำเราไป
สุคติโลกสวรรค์หรือไปอบาย
การตรวจสอบว่า เราก�ำลังเดินถูกทางหรือ
ไม่ ท�ำได้โดยการเทียบกับบุคคลที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ในโลก คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนกับเวลา
เราเจอของชิ้นหนึ่งที่มีลักษณะกลม ๆ ซึ่งเราไม่รู้ว่า
กลมจริงหรือเปล่า แต่เมื่อเอาของที่กลมดิ๊กมาเทียบ
เราก็จะรู้เลยว่า ของนั้นกลมหรือเบี้ยว เช่นเดียวกัน

วิสาขบูชา วันส�ำคัญของชาวโลก
คนทั่วไปมักเข้าใจว่า แม้ตนเองไม่ได้เข้าวัด แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้ใครเดือดร้อน ถือว่าใช้ได้แล้ว ซึ่ง
ความคิดแบบนี้ถือเป็นความประมาทอย่างยิ่ง แต่ถ้าเราดูเส้นทางการสร้างบารมีของบุคคลต้นแบบ
คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะพบว่า ทางที่เราเดินอยู่ตอนนี้ถูกหรือไม่ ถูกกี่เปอร์เซ็นต์
ดังนั้น วันวิสาขบูชานอกจากเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นวันที่เราควรจะดู
พระองค์ในฐานะบุคคลต้นแบบ แล้วพยายามด�ำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดา ถ้าอย่างนี้ชีวิต
ของเราจะมีแต่ความสุข ความส�ำเร็จ และความสว่างไสวทั้งภพนี้ภพหน้าตลอดไป

เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ทรงเดินได้ถึง ๗ ก้าว เหตุการณ์นี้
เป็นจริงหรือไม่?
เรื่องนี้บางท่านคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่พระราชกุมารที่เพิ่งประสูติจะทรงเดินได้ เพราะเด็ก
ทั่วไปก็ยังเดินไม่ได้ นี้คือการคิดตามวิสัยคนทั่วไป แต่พระบรมโพธิสัตว์สร้างบารมีมาถึง ๒๐
อสงไขยกับแสนมหากัป บารมีเต็มเปี่ยมแล้ว เราเอาความคิดอย่างคนธรรมดาไปใช้กับพระองค์ไม่ได้
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เมื่อประสูติแล้วทรงเดิน ๗ ก้าวจริง ๆ และมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับจริง ๆ พอครบ ๗ ก้าว
พระราชกุมารก็ทรงชูนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้ว แล้วทรงเปล่งอาสภิวาจา (วาจาอันยิ่งใหญ่) ว่า “เราเป็นผู้เลิศ
ที่สุดในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ภพนี้เป็นภพสุดท้าย ภพใหม่
ส�ำหรับเราไม่มีอีกแล้ว” อาสภิวาจาที่ทรงกล่าวมานี้สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ และ
บันทึกเอาไว้ทั้งในคัมภีร์พุทธประวัติ และพระไตรปิฎกของบาลีเถรวาท พระไตรปิฎกฉบับจีน
ฉบับญี่ปุ่น ข้อความนี้ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่า “เทนโจวเทนเกะ ยุยงะอิจิเนียว” แปลว่า “ทั้งบนฟ้า
คือในมวลหมู่เทพยดาทั้งปวง และใต้ฟ้า คือบรรดามวลมนุษย์ เราเป็นหนึ่งในโลก” ของภาษาจีน
ออกเสียงไม่เหมือนกัน แต่ตัวหนังสือตัวเดียวกัน
ในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้หรืออธิบายไม่ได้อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น คนทรงที่ภูเก็ต
เวลาเทศกาลกินเจ เขาเอาหอกแทงเข้าไปในปาก เดินลุยไฟ ปีนบันไดดาบ ฯลฯ วันรุง่ ขึน้ แผลก็หาย
แบบนี้หมอจะอธิบายอย่างไร แต่ถ้าเราท�ำอย่างนั้นบ้าง บางทีเดือนหนึ่งยังไม่หายเลย แค่คนทรง
ยังสามารถท�ำสิ่งที่มนุษย์สามัญท�ำไม่ได้ อย่าว่าแต่พระบรมโพธิสัตว์ซึ่งสูงส่งกว่าอย่างเทียบกัน
ไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้ตรองดี ๆ ก่อนที่จะสรุปอะไร

ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ ทำ�ไมต้องบำ�เพ็ญทุกรกิริยาถึง ๖ ปี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องบำ�เพ็ญทุกรกิริยาแบบนี้หรือไม่?
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางพระองค์ไม่ต้องบ�ำเพ็ญทุกรกิริยาและแสวงหาโมกขธรรมนาน
ถึง ๖ ปี บางพระองค์แค่ ๗ วัน บรรลุธรรมเลยก็มี ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ต้องบ�ำเพ็ญ
ทุกรกิริยาถึง ๖ ปี กว่าจะตรัสรู้ธรรม เป็นเพราะวิบากกรรมที่ท�ำมาในอดีตชาติ เรื่องมีอยู่ว่า
ชาติหนึ่งพระองค์ฉลาดมาก พอไปเห็นคนที่ไม่ฉลาดก็ดูถูกเขาว่าหัวทึบ วิบากกรรมจึงติดตามตัวมา
ขนาดชาติสดุ ท้ายจะตรัสรูธ้ รรมแล้วยังต้องบ�ำเพ็ญทุกรกิรยิ าตัง้ ๖ ปี ล�ำบากแสนสาหัสกว่าจะตรัสรู้
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได้

อริยสัจ ๔ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุคืออะไร?
อริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เริ่มจาก ทุกข์ ก็คือ ความทุกข์ ได้แก่ ความเกิด
ความแก่ ความตาย ซึ่งทุกคนต้องเจอแน่นอน ไม่มีใครไม่เกิด เมื่อเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องแก่
และต้องตายในที่สุด และยังมีทุกข์จรอีก เช่น ความเจ็บไข้ได้ป่วย การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
ความไม่สบายกายไม่สบายใจต่าง ๆ สารพัดอย่าง
ความทุกข์มีสาเหตุมาจากอะไร? พระองค์ทรงพบว่า สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ ตัณหา
ความทะยานอยาก เพราะมีความทะยานอยากจึงเกิดทุกข์ ถ้าไม่ทะยานอยากก็ไม่ทกุ ข์ ตัณหาความ
ทะยานอยากแบ่งเป็น ๓ อย่าง คือ “กามตัณหา” ความอยากได้ “ภวตัณหา” ความอยากเป็น และ
“วิภวตัณหา” ความอยากที่จะไม่เป็นนั่นเป็นนี่
พระองค์ทรงดูต่อไปว่ามีทางพ้นทุกข์หรือไม่ ก็ทรงเจอว่ามีสภาวะที่เรียกว่า นิโรธ คือ
ความดับหรือความหยุด นี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์
พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 97

www.kalyanamitra.org

แล้วท�ำอย่างไรจะไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้ ก็ต้องอาศัย มรรค คือ มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฐิ
เห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ด�ำริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ
เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ มีสติชอบ และสัมมาสมาธิ มีสมาธิชอบ
มรรคมีองค์ ๘ คือ เส้นทางสายกลางที่หลีกเลี่ยงจากทางสุดโต่ง ๒ สาย คือ การหมกมุ่นในกามคุณ
(กามสุขัลลิกานุโยค) อันนี้หย่อนเกินไป ส่วนการทรมานตัวเอง (อัตตกิลมถานุโยค) ก็ตึงเกินไป
ต้องเดินตามเส้นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) โดยอาศัยอริยมรรคมีองค์ ๘ ถึงจะเป็นหนทาง
สู่การพ้นทุกข์ได้จริง
เนื่องจากอริยสัจ ๔ เป็นธรรมที่เป็นแกนกลาง เราจึงยกสิ่งนี้ขึ้นมากล่าว แต่ในความเป็นจริง
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้ว พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกไม่เฉพาะอริยสัจ ๔ แต่ทั้งขันธ์ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท ทรงรู้หมด อีกทั้งสรรพความรู้ทั้งหลาย ทั้งใน
โลกนี้ โลกหน้า อดีต ปัจจุบัน อนาคต นรก สวรรค์ นิพพาน ทรงรู้หมด ทรงมีพระสัพพัญญุตญาณ
คือ ญาณทัสนะที่หยั่งรู้ความจริงของโลกและชีวิตทั้งมวล คือ รู้ทุกสรรพสิ่งในโลก ธรรมะใน
พระไตรปิฎกทีพ่ ระองค์ทรงสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ไม่ใช่คดิ ไปสอนไป ความรูท้ กุ อย่างทีท่ รงสอน
ตลอด ๔๕ พรรษา เกิดขึ้นพรึ่บเดียวตั้งแต่ตอนตรัสรู้ธรรมแล้ว นี้คือความแตกต่างระหว่างการรู้
โดยใช้ความคิดกับการเห็นแจ้งด้วยญาณทัสนะจากสมาธิ
คนทัว่ ไปรูโ้ ดยใช้ความคิด นักวิทยาศาสตร์อยากจะรูอ้ ะไรก็ตงั้ สมมุตฐิ าน แล้วตัง้ กระบวนการ
วิจัย ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล สุดท้ายก็สรุปเป็นค�ำตอบ บางทีนึกว่าถูกแล้ว แต่อีก ๕๐ ปี บอกว่าผิด
ยกเลิกทฤษฎีเก่า ตั้งทฤษฎีใหม่ขึ้นมา แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นแจ้งด้วยญาณทัสนะ
จากสมาธิ ไม่ได้เกิดจากความคิด เป็นความรู้ระดับที่เรียกว่า ภาวนามยปัญญา คือ ความเห็นแจ้ง
แทงตลอดด้วยญาณทัสนะ ความรู้อย่างนี้ถูกตลอด ไม่มีผิด และเป็นอกาลิโก ไม่ขึ้นกับกาลเวลา
จะกี่ล้านปีก็ถูกตลอด แล้วก็รู้หมดในเวลาแค่พรึ่บเดียว
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีค�ำตอบมากกว่าปัญหา ชีวิตพระองค์ไม่มีปัญหา เพราะ
ทุกปัญหามีค�ำตอบหมดแล้ว เวลามีใครไปกราบทูลถามปัญหา พระองค์ทรงตอบได้ทันที เช่น
มีผู้ถามว่า อะไรเป็นมงคลแห่งชีวิต? พอถามจบก็ทรงตอบครบ ๓๘ ข้อ รวดเดียวจบ ถ้าหากใช้
ความคิด ถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ได้แน่ แต่พระองค์ทรงตอบทันที และทรงจัดเป็นหมวดหมู่ เรียงล�ำดับ
ขั้นตอนเรียบร้อย แล้วกี่ล้านปีก็ถูกอย่างนั้นตลอดกาล เพราะทั้งหมดเกิดจากการเห็นแจ้งด้วย
ญาณทัสนะ ค�ำตอบมีรออยูแ่ ล้ว ใครถามก็ตอบได้เลย เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีพ่ ระองค์ตรัสรูใ้ นวันวิสาขบูชา
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ก็คือความจริงของโลกและชีวิตทั้งมวลนั่นเอง

ก่อนเสด็จดับขันธปรินพิ พาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักธรรมอะไรไว้?
ในวันสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงฝากปัจฉิมโอวาทไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
สังขารทัง้ หลายไม่เทีย่ ง มีความเสือ่ มไปเป็นธรรมดา เธอทัง้ หลายจงยังประโยชน์ตน ประโยชน์ทา่ น
ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” พูดง่าย ๆ ว่า เราต้องแก่ ต้องตายแน่นอน เพราะฉะนั้น
อย่าประมาท จะไม่ประมาทต้องท�ำอย่างไร ต้องเร่งบ�ำเพ็ญประโยชน์ตน คือ ตั้งใจสร้างความดี
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ให้เต็มที่ ทัง้ ทาน ศีล ภาวนา ทัง้ ศีล สมาธิ ปัญญา และให้บำ� เพ็ญประโยชน์ทา่ นด้วย คือต้องแนะน�ำ
คนอื่นให้ท�ำความดีตามไปด้วย ถ้าท�ำอย่างนี้ได้ ชื่อว่าไม่ประมาท ใครไม่ท�ำอย่างนี้ยังประมาทอยู่
จะเห็นได้ว่าชีวิตของพระองค์งามพร้อม เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนจริง ๆ ขนาดก�ำลัง
จะเสด็จดับขันธปรินพิ พาน มีผมู้ าขอเข้าเฝ้ากราบทูลถามปัญหาธรรมะ พระสาวกไม่ให้เข้าไปรบกวน
พระองค์ทรงทราบก็อนุญาตให้เข้าเฝ้า แล้วทรงสอนธรรมะจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เรียกว่าตลอด ๔๕ พรรษา ทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์โดยการสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์จริง ๆ

ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกอยูท่ ปี่ ระเทศไทย คนไทยควรทำ�อย่างไร
ในฐานะชาวพุทธ?
การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกนัน้ ไม่ได้เป็นเพราะการประกาศ ซึง่ เป็นแค่เปลือก
แต่ถ้าจะดูที่แก่น เราต้องนึกว่า ธรรมชาติของน�้ำย่อมไหลจากที่สูงลงไปที่ต�่ำ การที่เราจะเป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกได้ กระแสพุทธธรรม วัฒนธรรมชาวพุทธ จะต้องหลั่งไหลจาก
ประเทศไทยไปสู่นานาอารยประเทศ นั่นคือพระพุทธศาสนาในประเทศไทยต้องเจริญรุ่งเรือง
ชาวพุทธต้องตัง้ ใจประพฤติปฏิบตั ธิ รรมให้เป็นแบบอย่างแก่ชาวโลก ให้เกิดเป็นสามัญส�ำนึกของคน
ทั้งโลกว่า ถ้าอยากจะศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ต้องมาประเทศไทย จะเรียนปริยัติต้องมา
ประเทศไทย จะปฏิบัติธรรมต้องมาประเทศไทย ถ้าอยากรู้ว่าชาวพุทธอยู่กันอย่างไรต้องมาดู
ชาวพุทธในประเทศไทย
แล้วตอนนี้วัตรปฏิบัติของเราเป็นแบบอย่างให้ชาวโลกได้หรือยัง? ถ้ามีคนอยากเรียนรู้
พระพุทธศาสนา อยากรู้ว่าเป็นชาวพุทธต้องท�ำอย่างไร พอเขามาถึงประเทศไทยแล้วเจอเรา
เราเป็นต้นแบบได้หรือ? ถ้าเป็นได้แสดงว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ท� ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาของโลกจริง ๆ ถ้ายังไม่ได้ขอให้รีบตั้งใจปรับชีวิตของเราให้เป็นแบบอย่างให้ได้
ถ้าท�ำอย่างนี้ตัวเราเองก็จะได้ดีด้วย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชาวโลกได้ด้วย

ถ้าเราอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นไปได้หรือไม่?
ฐานะของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นฐานะกลางที่ทุกชีวิตมีโอกาสเป็นได้ ก่อนที่
พระโพธิสัตว์จะตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเรา
แต่เมื่อเจอภัยเรือแตก ต้องแบกมารดาลอยคอแหวกว่ายอยู่กลางมหาสมุทรตั้ง ๗ วัน ท่านก็คิดว่า
ชีวิตนี้เป็นทุกข์ เกิดแรงบันดาลใจตั้งความปรารถนาพุทธภูมิ มีความมั่นใจว่าต้องมีทางพ้นทุกข์
และจะต้องไปแสวงหาให้เจอให้ได้ เมื่อเจอแล้วจะไม่พ้นทุกข์คนเดียว จะเอาหนทางนั้นมาสอน
ให้คนทั้งโลกรู้ตาม พ้นทุกข์ตามไปด้วย
ผู้ใดตั้งความปรารถนาอย่างนี้ เราเรียกว่า พระโพธิสัตว์ คือ สัตว์ผู้ปรารถนาพระโพธิญาณ
แต่ช่วงแรกยังเป็นอนิยตโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เที่ยงแท้ว่าจะตรัสรู้ ยังอาจล้มเลิกความตั้งใจได้
พระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้ต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวจริง ๆ กี่ภพกี่ชาติก็ไม่ยอมเลิกกลางคัน แม้บางชาติ
พลาดพลั้งขนาดไปตกนรก พอหลุดจากนรกขึ้นมาได้ก็ยังเดินหน้าสร้างบารมีต่อไป เมื่อบารมี
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เต็มเปีย่ มก็จะพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วได้รบั พุทธพยากรณ์วา่ บุคคลผูน้ ตี้ อ่ ไปจะตรัสรูธ้ รรม
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว เรียกว่า นิยตโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์
ที่เที่ยงแท้ จะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน แต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้ต้องสร้างบารมี
นานมาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ต้องสร้างบารมีนานถึง ๑๖ อสงไขยกัป เมื่อบุญ
ในตัวเต็มที่แล้ว ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องสร้างบารมีต่อไปอีก ๔ อสงไขยกับแสนมหากัป
จึงได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ฉะนั้น พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ แต่อยู่ที่ว่าเอาจริงหรือไม่ ตั้งใจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้
ก็เป็นพระโพธิสัตว์แล้ว แต่บารมียังอ่อน ๆ เป็นอนิยตโพธิสัตว์ไปก่อน ถ้าสร้างไปตลอดชีวิต
ชาติหน้าบารมีก็จะแก่ขึ้นมาอีกนิด สร้างบารมีตลอดต่อเนื่องร้อยชาติ บารมีก็แก่ขึ้นมาอีกหน่อย
สร้างอีกล้าน ๆ ชาติบารมีก็แก่ขึ้นเรื่อย ๆ จนได้เป็นนิยตโพธิสัตว์ แล้วสุดท้ายก็ตรัสรู้ธรรมเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกัน

มีข้อแนะนำ�อย่างไรที่จะช่วยให้ทำ�ความดีได้อย่างต่อเนื่อง?
ให้ดูอย่างวันพระ ที่ ๗ วันมีครั้งหนึ่ง เพราะว่าต้องเติมก�ำลังใจกันทุก ๗ วัน ไม่อย่างนั้น
อาจจะไปไม่รอด เหมือนชาร์จแบต ๗ วันครั้งหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนแบตของมนุษย์คุณภาพอ่อนลง
เพราะมีสิ่งที่ท�ำให้แบตรั่วเยอะ เช่น อบายมุขต่าง ๆ สื่อไม่ดีต่าง ๆ พลังงานที่สะสมเอาไว้รั่ว
ออกไปได้รอบด้าน ดังนัน้ ถ้าเราจะส�ำเร็จในการสร้างบารมีได้ เราต้องชาร์จแบตบ่อย ๆ โดยอาศัยกิจวัตร
ประจ�ำวัน เช่น เช้าตื่นขึ้นมาสวดมนต์ แล้วอาราธนาศีล ๕ ก่อนออกจากบ้าน ย�้ำทุกวันจะได้
ไม่พลาด กลางคืนก็ให้สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืน ระหว่างกราบพระก็ให้เอาใจระลึกถึง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบครั้งที่หนึ่ง ระลึกถึงพระปัญญาธิคุณของพระองค์ กราบครั้งที่สอง
ระลึกถึงพระบริสุทธิคุณของพระองค์ กราบครั้งที่สาม ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ อย่างนี้
เป็นต้น แล้วตรวจสอบตัวเองทุกวันว่า วันนี้เราพลาดอะไรหรือไม่ ถ้าพลาดให้ปรับศูนย์ใหม่ พรุ่งนี้
จะต้องไม่พลาด และต้องดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบ ให้ทาน รักษาศีล ท�ำภาวนาทุกวัน
โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในใจ ถ้าอย่างนี้เราจะสามารถสร้างบารมีได้ตลอดรอดฝั่ง เพราะเรา
ชาร์จแบตทั้งเช้าทั้งเย็น ถ้าจะให้แน่ใจก็ทำ� อย่างที่หลวงพ่อท่านสอน ทุก ๑ ชั่วโมง ขอ ๑ นาที
หลับตานิ่ง ๆ นาทีเดียวเท่านั้น เอาใจมาหยุดที่ศูนย์กลางกาย อย่างนี้ไม่พลาด
วิสาขบูชาปีนี้ขอให้เป็นวันแห่งการตั้งหลักในการสร้างบารมีของพวกเราทุกคน ส�ำรวจตัวเอง
อีกทีว่า วิถีชีวิตที่ด�ำเนินอยู่ทุกวันนี้ตรงตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า การให้
ทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนาของเราดีแล้วหรือยัง ถ้ายังให้เริ่มตั้งหลักใหม่ แล้ว
ชาร์จแบตบ่อย ๆ ทุกวัน ทั้งเช้าทั้งเย็น หรือถ้าชาร์จทุกชั่วโมงได้ก็ยิ่งดี
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบ�ำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา
ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

ทางสายกลาง
เส้นทางตรัสรู้ของพระพุทธองค์
วันเพ็ญ ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖ นับเป็นวันส�ำคัญทีม่ หาบุรษุ เจ้าชายสิทธัตถะ
บ�ำเพ็ญเพียรทางจิต ณ ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ จนกระทัง่ ตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยการด�ำเนินจิตตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา แต่ทว่าทางสายกลาง
ที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัตินั้น ไม่ได้บอกรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนไว้
ชัดเจนนักในพระคัมภีร์ บอกแต่เพียงลักษณะความหมายของมรรคมีองค์ ๘ เป็น
ข้อ ๆ จนกระทัง่ หลังจากการปฏิบตั โิ ดยเอาชีวติ เป็นเดิมพันของพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว จึงได้ค้นพบว่า ทางสายกลางหรือ
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มัชฌิมาปฏิปทาอันประกอบด้วยมรรคมีองค์ ๘ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงค้นพบนั้น
แท้จริงแล้วมิได้หมายถึงข้อปฏิบตั หิ รือความประพฤติทวั่ ๆ ไปในชีวติ ประจ�ำวัน แต่
หมายถึงการฝึกใจทีด่ ำ� เนินไปตามมรรคมีองค์ ๘ ซึง่ พระมงคลเทพมุนไี ด้อธิบายไว้
ในพระธรรมเทศนา “เรือ่ งธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ว่า ...
นีท่ ไี่ ปถึงพระตถาคตเจ้าอย่างนี้ ไปถึงธรรมกายเช่นนี้ ไม่ได้ไปทางอืน่ เลย ไป
ทางปฐมมรรค ไปกลางดวงธรรมานุปสั สนาสติปฏั ฐาน ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา
ดวงวิมตุ ติ ดวงวิมตุ ติญาณทัสนะ
ดวงศีลคืออะไร ดวงศีลน่ะ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
อริยมรรค ๓ องค์นี้ เรียกว่า ดวงศีล
ดวงสมาธิ สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ อริยมรรค อีก ๓ องค์
ดวงปัญญา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป เป็น ๘ องค์ ในอริยมรรคนัน้ ทัง้ สิน้
พระมงคลเทพมุนียังได้อธิบายถึงหลักในการปฏิบัติสมาธิหรือการฝึกใจตาม
เส้นทางสายกลางว่า การทีจ่ ะพบหนทางสายกลางได้ ต้องน�ำเอาใจให้เข้าถึงเฉพาะ
ซึง่ กลาง ซึง่ วิธกี ารเอาใจให้เข้าถึงมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนี้ ท่านสรุปว่า
คือ การท�ำใจให้ “หยุด” เพียงอย่างเดียว ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในพระธรรมเทศนา
“เรือ่ งธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ว่า ...
ไปหยุดอยู่ที่ศูนย์กลาง นั่นแหละได้ชื่อว่า มัชฌิมา มัชฌิมานะ พอหยุดก็      
หมดดี หมดชัว่ ไม่ดไี ม่ชวั่ กัน หยุดทีเดียว พอหยุดจัดเป็นบุญก็ไม่ได้ พอหยุดจัดเป็น
บาปก็ไม่ได้ จัดเป็นดีกไ็ ม่ได้ ชัว่ ก็ไม่ได้ ต้องจัดเป็นกลาง ตรงนัน้ แหละกลางใจ หยุด
ก็เป็นกลางทีเดียว นี้ที่พระองค์ให้นัยไว้กับองคุลิมาลว่า สมณะหยุด สมณะหยุด
พระองค์ทรงเหลียวพระพักตร์มา สมณะหยุดแล้ว ท่านก็หยุด นีต้ อ้ งเอาใจไปหยุด    
ตรงนี้ หยุดตรงนัน้ ถูกมัชฌิมาปฏิปทาทีเดียว พอหยุดแล้ว ก็ตงั้ ใจอันนัน้ ทีห่ ยุดนัน้
อย่าให้กลับมาไม่หยุดอีกนะ ให้หยุดไปท่าเดียวนั่นแหละ พอหยุดแล้วก็ถามสิว่า       
หยุดลงไปแล้วยังตามอัตตกิลมถานุโยคมีไหม ยินดีในรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส       
ตัวรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส ยินดีไหม ไม่มี นัน่ กามสุขลั ลิกานุโยคไม่มี ล�ำบากยากไร้
ประโยชน์ไม่มี หยุดตามปกติของเขา ไม่มที างเขา ไม่มแี ล้ว เมือ่ ไม่มที างดังกล่าวแล้ว
นี่ตรงนี้แหละ ที่พระองค์รับสั่งว่า ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา พระตถาคตเจ้ารู้แล้ว        
ด้วยปัญญายิง่ ตรงนีแ้ ห่งเดียวเท่านัน้ (ตรงหยุดอยูท่ ศี่ นู ย์กลางกาย) ตัง้ แต่ตน้ นีแ้ หละ
จนกระทัง่ ถึงพระอรหัตผล
ดังนั้น หลักค�ำสอนที่พระมงคลเทพมุนีได้สอนสมาธิจึงมีถ้อยค�ำสั้น ๆ ว่า
“หยุดเป็นตัวส�ำเร็จ”
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“

ในการฝึกใจตามทางสายกลางด้วยการท�ำหยุดให้เกิดขึน้ นัน้ พระเดชพระคุณ
พระมงคลเทพมุนยี งั บอกไว้อกี ว่า ต้องเอาใจให้เข้าถึงเฉพาะซึง่ กลาง คือศูนย์กลางกาย
ฐานที่ ๗ ดังทีท่ า่ นอธิบายไว้วา่
กลางนีล่ กึ ซึง้ นัก ไม่มใี ครรูใ้ ครเข้าใจกันเลย ธรรมทีเ่ รียกว่า ข้อปฏิบตั อิ นั เป็นกลาง
น่ะ ในทางปฏิบตั ิ แปลว่า ถึงเฉพาะซึง่ กลาง อะไรถึง ต้องเอาใจเข้าถึงซึง่ กลางสิ เอาใจ
เข้าไปถึงซึง่ กลาง กลางอยูต่ รงไหน ในมนุษย์นมี่ แี ห่งเดียวเท่านัน้ ศูนย์กลางกายมนุษย์
ศูนย์กลางกายจึงมีความส�ำคัญในการฝึกใจตามเส้นทางสายกลาง เป็นหนทาง
ทีจ่ ะท�ำให้เข้าถึงพระธรรมกาย หากไม่ได้ฝกึ สมาธิโดยเอาใจไว้ทศี่ นู ย์กลางกาย และ
ด�ำเนินจิตเข้ากลางตรงศูนย์กลางกาย เราก็จะไม่พบค�ำว่าธรรมกาย

มัชฌิมา มัชฌิมานะ พอหยุดก็หมดดี หมดชัว่
ไม่ดีไม่ชว่ั กัน หยุดทีเดียว พอหยุดจัดเป็นบุญ
ก็ไม่ได้ พอหยุดจัดเป็นบาปก็ไม่ได้
จัดเป็นดีก็ไม่ได้ ชัว่ ก็ไม่ได้
ต้องจัดเป็นกลาง ตรงนัน้ แหละกลางใจ
หยุดก็เป็นกลางทีเดียว

”

ดังนั้น หากกล่าวโดยสรุป หลักการด� ำเนินจิตไปตามทางสายกลางหรือ
มัชฌิมาปฏิปทาจะเกิดขึน้ ได้เมือ่ เอาใจให้เข้าถึงเฉพาะซึง่ กลาง คือ ให้ใจหยุดนิง่ อยูท่ ี่
ศูนย์กลางกาย เมือ่ ท�ำได้เช่นนีจ้ งึ จะได้ชอื่ ว่า ปฏิบตั สิ มาธิฝกึ ใจตามทางสายกลาง และ
ผลแห่งการปฏิบตั นิ นั้ ก็คอื การเข้าถึงพระธรรมกาย ซึง่ หลังจากทีป่ ฏิบตั เิ ข้าถึงแล้ว
ท่านได้ตรวจหาหลักฐานในสิ่งที่ท่านค้นพบว่าตรงกับหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
หรือไม่ ท่านก็พบหลักฐานเกีย่ วกับค�ำว่า “ธรรมกาย” ทีป่ รากฏอยูใ่ นคัมภีรพ์ ระไตรปิฎก
จึงท�ำให้มนั่ ใจในสิง่ ทีป่ ฏิบตั วิ า่ ถูกต้อง
การบังเกิดขึ้นแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญวิสาขะ เมื่อ
ประมาณ ๒,๖๐๐ ปีทแี่ ล้ว เป็นประดุจดวงอาทิตย์อทุ ยั ทีโ่ ผล่ขนึ้ มาเพือ่ ขจัดความมืด
ให้แก่โลก เพราะพระองค์ทรงเปิดเผยเส้นทางสายกลาง ซึง่ เป็นทางสายเอกอันน�ำไปสู่
ความหลุดพ้นที่ผู้คนในยุคนั้นไม่เคยรู้จัก และเส้นทางสายกลางนี้แจ่มชัดขึ้นเมื่อ
พระมงคลเทพมุนีได้ปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และได้พิสูจน์แล้วว่า
เส้นทางสายกลางนัน้ เป็นเช่นไร
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วันวิสาขบูชานี้ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๘) จึงเป็นวันส�ำคัญที่พวกเราชาวพุทธ
จะมิได้รำ� ลึกถึงเพียงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินพิ พานของพระพุทธองค์เท่านัน้ แต่
เป็นวันทีพ่ วกเราควรปฏิบตั บิ ชู าด้วยการท�ำสมาธิดำ� เนินจิตไปตามเส้นทางสายกลาง
ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เพือ่ เป็นพยานการตรัสรูธ้ รรมของพระพุทธองค์ และยืนยัน
ว่า ค�ำสอนของพระพุทธองค์นนั้ เป็นอกาลิโก ไม่จำ� กัดด้วยกาล และรอคอยการพิสจู น์
ด้วยการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองของทุกคน
จากหนังสือ MD102 หลักการปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
กิจกรรมประจ�ำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
ระบบ ก (ทางไกล) รับข้อสอบและสอบปลายภาค
๓-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ระบบ ข (เข้าห้องสอบ) สอบปลายภาค ณ วัดพระธรรมกาย ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ส่งข้อสอบและการบ้าน				
๑๐-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
หลักสูตรสัมฤทธิบตั รพิเศษ : บูชาครูฯ-เราคือใคร-กัลยาณมิตรทีโ่ ลกต้องการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่				
๙ พฤษภาคม-๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

ที่สุดแห่งถ้อยค�ำ

“ถ้าใจใส ใจสบาย ท�ำอะไรก็ส�ำเร็จ ถ้าใจอยู่ฐานที่ ๗ ท�ำอะไรก็ส�ำเร็จอย่างสบาย ๆ”
ข้อความประโยคข้างต้น คือ ที่สุดแห่งถ้อยค�ำ ที่เป็นเคล็ดลับน�ำความส�ำเร็จมาสู่มนุษย์ได้
ทุกภารกิจ ซึ่งพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้เมตตาสอนลูก ๆ เสมอมา และสิ่งที่
จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมดวงใจให้ปรับเข้าสูโ่ หมดของความสบายก็ไม่ได้ซบั ซ้อนหรือกระท�ำได้ยากแต่
อย่างใด แค่ภาวนา “สัมมา อะระหัง” เรื่อยไป เดี๋ยวความส�ำเร็จอย่างสบาย ๆ ก็บังเกิดขึ้นแล้ว
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ดังตัวอย่างของนักสร้างบารมีผู้ไปท�ำหน้าที่ชวนบวชและสามารถพิชิตความลังเลหรือกิเลส
ในใจของชายแมน ๆ ให้ตัดสินใจมาบวชได้อย่างง่ายดาย

ยิ่งภาวนา ยิ่งสำ�เร็จ
พระประทีป กตทีโป

หลวงพี่เป็นผู้สนับสนุนทีมงานชวนบวช มีหน้าที่ดูแลเรื่องการกิน
การอยู่ของผู้ที่ออกไปชวนบวชในแต่ละวัน และสนับสนุนเรื่องรถ บางครั้ง
ก็มีโอกาสออกไปชวนบวชเองบ้าง
ทีมงานของเราท�ำหน้าที่ชวนบวชได้ใบสมัคร ๑๒๓ ใบ และมีคน
มาบวชจริง ๆ ถึง ๙๓ คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงถึง ๗๕ เปอร์เซ็นต์
ของใบสมัคร
หลวงพี่กับทีมงานประชุมกันอยู่เป็นประจ�ำ จึงมีโอกาสทราบว่า ทีม
ทีเ่ ขาชวนบวชได้ผลดีนนั้ เขารักษาใจ ไม่เกีย่ วกับการพูดเก่งหรือมีวาทศิลป์
อะไรต่าง ๆ เลย แต่ละคนมีแต่หวั ใจและยึดหลักทีพ่ ระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ท่านบอกว่า “ถ้าใจใส ใจสบาย ท�ำอะไรก็ส�ำเร็จ ถ้าใจอยู่ฐานที่ ๗ ท�ำอะไร
ก็สำ� เร็จอย่างสบาย ๆ”
เพราะฉะนั้น ก่อนออกไปท�ำหน้าที่ แต่ละคนก็จะนั่งสมาธิกันตั้งแต่
ตอนเช้า ๘-๙ โมง นั่งทุกวัน และระหว่างที่นั่งรถออกไปชวนบวช เขาก็
จะภาวนา “สัมมา อะระหัง” ภาวนาไปเรื่อย ๆ เพลิน ๆ เวลาคนที่มี
หน้าที่ลงไปคุยชวนคนบวช คนที่ไม่ได้ลงไปคุยก็ภาวนา “สัมมา อะระหัง”
รักษาใจเป็นหลัก คนท�ำหน้าที่ก็ภาวนาไปด้วย ปรากฏว่า ทีมไหนขยัน
ภาวนา ทีมนั้นได้คนบวชมากที่สุด ทีมงานของหลวงพี่ใช้เวลาก่อนบวชแค่
เดือนเดียวสามารถชวนคนบวชได้ถึง ๙๓ คน

“สัมมา อะระหัง” ชวนบวชไม่ยาก
คุณทองล้วน พงศ์ศิริวิวัฒน์

ทุกครัง้ ทีล่ งพืน้ ทีจ่ ะภาวนา “สัมมา อะระหัง” ทัง้ ทีมค่ะ “สัมมา อะระหัง”
ตลอดเวลา ตอนแรกคิดว่าการที่เราจะไปชวนใครสักคนมาบวชคงเป็น
เรื่องยาก แต่พอถึงเวลาจริง ๆ แล้วไม่ยากเลย หากเรา “สัมมา อะระหัง”
ตรึกเชื่อมสายบุญกับครูบาอาจารย์ตลอดเวลา ท�ำใจให้ใส ๆ และตั้งใจ
ท�ำหน้าที่ ก็จะส�ำเร็จได้ไม่ยาก
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การที่เราจะชวนใครบวช สิ่งแรกที่จะพูดกับเขาก็คือ บวชไหมคะ?
โครงการนี้บวชฟรีนะคะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บวชไหม? เราพูด
แค่นี้จริง ๆ ไม่ได้มีกลยุทธ์อะไรมากมายเลย เราถามแค่ว่าบวชไหมคะ?
น้องบวชไหมคะ? ลุงบวชไหมคะ? คนไหนที่อยากบวชเขาจะสนใจ แล้วก็
หันมามองเรา พอเราเห็นว่าเขาสนใจ เราก็เข้าไปคุยและถามว่ามีบัตร
ประชาชนไหม? ถ้าเขาบอกว่ามี ก็ถามว่าเขียนใบสมัครเลยได้ไหม?
กลยุทธ์การชวนบวชเราคิดว่าง่ายมาก คือ เราตรึกระลึกนึกถึง
ครูบาอาจารย์ตลอดเวลาด้วยการ “สัมมา อะระหัง” และใช้เครือ่ งนับดิจทิ ลั
“สัมมา อะระหัง” ทีหนึ่งก็กด ๑ ครั้ง ทั้ง ๓ ท่านในทีมงานเราก็ท�ำ
อย่างนี้ตลอดเวลา วันหนึ่งท�ำได้ประมาณ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ครั้ง ปลื้มนะ
ใจเราจดจ่ออยู่กับครูบาอาจารย์ และตรึก “สัมมา อะระหัง” ตลอดเวลา
ท�ำแบบนีแ้ ล้วการชวนบวชของเราง่ายมากเลยค่ะ

“สัมมา อะระหัง” จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย
แม่ชีบัวผัด กันทวิเดช

เวลาท�ำหน้าที่ก็ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ตั้งแต่นั่งรถจนไปถึง
จุดหมายปลายทาง
พอไปถึงก็เดินลงตามหมู่บ้าน แล้วก็ “สัมมา อะระหัง” ไปเรื่อย ๆ
ถ้าเจอผู้ชายก็ชวนเลย ถ้ายังไม่เจอก็ “สัมมา อะระหัง” ไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดเลย
จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายก็ยังไม่กลับ แต่ก็ถึง
เป้าที่เราตั้งใจไว้ทุกครั้งค่ะ

ช่วงเวลานับจากนี้ของหมู่คณะยังต้องมีภารกิจส�ำคัญอย่างต่อเนื่องในการชักชวนกุลบุตร
หรือชายแมน ๆ ให้เข้ามาบวชศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง
ชักชวนเยาวชนมาบวชเณรให้ครบล้านรูปตามโครงการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวางไว้ ทั้งนี้      
เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และขจัดปัดเป่าความรุ่มร้อนทุกข์ล�ำเค็ญแก่ผู้คน          
บนโลกใบนี้ ดังนั้นผู้ท�ำหน้าที่ชวนบวชทั้งหลายจึงเปรียบเสมือนขุนรบที่ก้าวเข้าสู่สมรภูมิที่ต้อง
เอาชนะกิเลสในใจของผู้คนให้ได้ ขุนรบที่เก่งกล้าต้องคู่กับกลยุทธ์ที่ดี ดังนั้นเวลาท�ำหน้าที             ่
ก็ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไปเถิด นี่แหละคือสุดยอดแห่งกลยุทธ์ที่จะท�ำให้เป็นผู้ชนะทุกทิศ..
อย่างสบาย ๆ
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

มาร้อยเลี้ยงร้อย มาล้านเลี้ยงล้าน
สวัสดีครับ! นร.อนุบาลฝันในฝัน
วิทยาทัว่ โลก และแล้วพวกเราก็ได้
กล่าวค�ำว่า ชิตัง เม! เราชนะแล้ว
กั น อี ก วาระหนึ่ ง ในวั น ที่ ๒๒
เมษายน กับ ๒ Big Boon มหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด และ
ตอกเสาเข็มอาคารบุญรักษา
คุณครูไม่ใหญ่ท่านปลื้มมาก ที่เห็น
ลูก ๆ “สร้างบารมีกันเป็นแล้ว” คือ ไม่มีข้อแม้
เงื่อนไข และอุปสรรค มองเป้าหมายเป็นหลัก!
พระปลื้มพระ พระปลื้มโยม โยมปลื้มพระ
พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือน
110 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ดวงตะวันที่มีดวงเดียว... แม้อากาศวันนั้นร้อน
อบอ้าว โดยเฉพาะช่วงตอกเสาเข็ม ทุกคนก็
ไม่หวั่นไหว เอาบุญเป็นหลัก! แล้วพวกเรายัง
เป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ชาวพุทธต่างแดน ที่
มาร่วมงานและมาดูงาน ๑๐ กว่าประเทศ กว่า
๗๐๐ รูป /คน ซึ่งต่างพากันทึ่งและอัศจรรย์ใจว่า
เราท�ำกันได้อย่างไร งานจึงเป็นระบบระเบียบ
และศักดิ์สิทธิ์
ด้วยความปลืม้ ของคุณครูไม่ใหญ่ ปลืม้
ที่ ไ ด้ ถ วายมหาสั ง ฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่ า วั ด
แก่เนื้อนาบุญ และปลื้มที่เห็นลูก ๆ ทุกคน
“ท�ำบุญเป็นกันแล้ว” ท่านให้พรแก่ลูก ๆ ว่า
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ให้ได้บุญเยอะ ๆ กันทุกคน และรีบไปรวยกัน
เยอะ ๆ ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของ
ทุกคน เราต้องรีบลุยสร้างบารมี เพราะเวลาของ
ชีวิตเหลือน้อยแล้ว ต้องไม่ประมาท
จากความส�ำเร็จในงานบุญ ๒๒ เมษายน
วันคุม้ ครองโลก การทุม่ เทสร้างอาคารบุญรักษา
และมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด คุณครูไม่ใหญ่
ท่านเห็นคณะสงฆ์มาเป็นเนือ้ นาบุญกันมากมาย
ท่านปรารถนาให้ลูกๆ ได้บุญใหญ่ จึงชวนลูกๆ
มาร่วมกันสร้าง โรงครัว ๗๑ ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อผลิตอาหาร
ส�ำหรับงานบุญ และเพื่อยังมโนปณิธานของ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ให้สมปรารถนา คือ “มาวัดร้อยเลี้ยงได้ทั้งร้อย
มาวัดล้านเลี้ยงได้ทั้งล้าน” ซึ่งสามารถร่วมบุญ
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ ๑

มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งในวันนั้นเราจะมีพิธีบูชา
ข้าวพระ พิธบี วชอุทศิ ชีวติ สามเณรเปรียญธรรม
๑๒ รูป จุดประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็น
พุทธบูชา ปลืม้ บุญเก่า สร้างบุญใหม่ เพราะเรา
ได้เรียนรู้จากโรงเรียนอนุบาลว่า เราใช้บุญเก่า
ไปทุกอนุวินาที หมดบุญก็หมดลม หมดลมก็
หมดสิทธิ์ครอบครองร่างกายและทรัพย์สิน เรา
จ�ำเป็นต้องสร้างบุญเพิม่ เติมทุกวัน และสร้างบุญ
เพิ่มได้ด้วยกายมนุษย์เท่านั้น เป็นกายละเอียด
หมดสิทธิส์ ร้างบุญ ทีส่ ำ� คัญการท�ำบุญในบุญเขต
พระพุทธศาสนาสามารถอุทศิ บุญให้แก่หมูญ่ าติ
ได้ด้วย
ฝั น ในฝั น ฉบั บ นี้ เ รามาติ ด ตามเรื่ อ ง
ผีเปรตกันนะครับ

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

http://goo.gl/NmrX3Y http://goo.gl/EUxmgn
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ก ร ณี ศึ ก ษ า

ไม่เชื่อนรก-สวรรค์

๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

ตอนที่ ๑ จดหมายฉบับแรก
กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่ที่เคารพอย่างสูง
ผมชื่อนายแพทย์วุฒิพันธ์ เลาบริพัตร
เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เตี่ยกับแม่
ของผมเป็นคนจีน เตี่ยมาจากเมืองจีน ส่วนแม่
เป็นคนจีนที่เกิดในเมืองไทย เตี่ยเป็นคนที่ไม่
ท�ำบุญกับพระ แต่จะเน้นความกตัญญูต่อบิดา
มารดา เตี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมาโดยตลอด แต่
ต่อมามีอาการแน่นที่ท้อง ลูก ๆ พาไปหาหมอ

ในเมืองทีโ่ คราช คุณหมอสงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง
ระยะสุดท้าย แต่ลูก ๆ ไม่เชื่อ จึงพาเตี่ยเข้ามา
รักษาในกรุงเทพฯ
วั น ที่ วิ นิ จ ฉั ย อาการเป็ น วั น ที่ มี ก าร
ประชุ ม แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นทางเดิ น
อาหารทั้งโรงพยาบาล ซึ่งผมกับพี่ชายที่เป็น
แพทย์ก็ได้เข้าไปร่วมฟังด้วย แพทย์ทุกคน
สรุปว่า เตี่ยไม่ได้เป็นมะเร็ง แต่เป็นนิ่วใน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 111
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ช่องนี้มีค�ำตอบช่องนี้มีคำ� ตอบ

ทางเดินน�้ำดี และได้เอานิ่วออกให้
อีก ๑ เดือนต่อมา เตี่ยมีอาการเหมือน
เดิม ลูก ๆ จึงพากลับมาหาหมออีก แต่คราวนี้
หมอที่กรุงเทพฯ คนเดิมบอกว่าเป็นมะเร็ง
ทางเดินน�้ำดีระยะสุดท้ายแล้ว
เตี่ ย เสี ย ชี วิ ต ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตลอดชีวิต
เตี่ยไม่เชื่อเรื่องนรก-สวรรค์ พี่สาวที่คอยดูแล
ใกล้ชิดเล่าว่า ก่อนเสียชีวิตประมาณ ๑ เดือน
เตี่ยเห็นคนตัวด�ำนุ่งผ้าสีแดงมายืนให้เห็น
หลั ง จากเตี่ ย เสี ย ชี วิ ต แล้ ว แม่ ก็ ม า
อยู่ที่กรุงเทพฯ ผมกับพี่สาวพยายามพาแม่ไป
ท�ำบุญที่วัดในวันบุญใหญ่ และพาไปถวาย
สั ง ฆทาน ผมพยายามสอนให้ แ ม่ ท� ำ สมาธิ
แต่แม่ท�ำไม่ได้ เนื่องจากหูไม่ได้ยินข้างหนึ่ง
อีกข้างก็ได้ยินไม่ชัด เวลาคุยต้องพูดดัง ๆ
หลาย ๆ ครั้ง และความจ�ำเสื่อมด้วย
ประมาณ ๑ เดื อ น ก่ อ นเสี ย ชี วิ ต
แม่ป่วยเป็นโรคปอดบวม ไม่รู้สึกตัวไป ๒ วัน
ตลอดระยะเวลาที่ป่วย แม่เห็นภาพผู้ที่เสียชีวิต
ไปแล้ว ภาพปลาและแมลงต่าง ๆ โดยที่พี่สาว
ที่ดูแลอยู่มองไม่เห็น ผมจึงนิมนต์พระมารับ
ปัจจัยทอดกฐินสร้างอาคารภาวนาที่บ้าน
หลั ง จากนั้ น แม่ มี อ าการดี ขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็ว เดินได้ ทานข้าวได้แต่น้อยลง และ
ไม่เห็นภาพผู้ที่เสียชีวิตและภาพแมลงต่าง ๆ
ครั้ ง สุ ด ท้ า ยผมพาแม่ ไ ปวั ด ในวั น ที่
๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒
สิงหาคม ตอนเช้าแม่ตื่นขึ้นมาตามปกติและ
หิวข้าว แม่กินข้าวได้มากกว่าทุกวันและบอกว่า
ง่วงนอน พี่สาวจึงให้แม่นอนเล่นสักพักใหญ่
112 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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ต่อมาพีส่ าวเอะใจจึงไปดู พบว่าแม่เสียชีวติ แล้ว
ด้วยอาการสงบ
หลังจากส่งค�ำถาม
ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีคำ� ตอบจากโรงเรียนอนุบาล
ฝันในฝันวิทยาดังนี้
เตี่ย ก่อนตายได้เห็น จ.น.ท. นุ่งหยักรั้ง
สีแดงมาหาเพื่อจะพาไปยมโลก
เมื่อ ๓ เฮือกแล้ว ก็หลุดออกมาจาก
กายหยาบ ได้อยู่กับครอบครัว ๑ วัน แล้ว
จ.น.ท. ก็พาไปยมโลกเลย ซึ่งท�ำให้เตี่ยตกอก
ตกใจมาก เพราะแต่เดิมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์
ระหว่างทางได้เห็นคนที่ถูก จ.น.ท. ที่
หน้าตาน่าสะพรึงกลัวลากตัวมามากมาย และ
ได้เห็นไฟนรกยมโลกลุกโชน ได้ยินเสียงร้อง
คร�่ำครวญโหยหวนตลอดทาง ท�ำให้เตี่ยขาสั่น
ท�ำอะไรไม่ถูก จ.น.ท. ต้องฉุดกระชากลากตัวไป
แล้วไปรออยูท่ หี่ น้าโรงพิพากษา จนถึงคิวทีต่ อ้ ง
เข้าไป
กายเตี่ยล้อนจ้อน นั่งคุกเข่าต่อหน้า
พญายมราช และทีมงานในนั้นได้ตรวจสอบ
บัญชีบญุ -บาป พบว่าเตีย่ เป็นคนตระหนี่ ไม่เชือ่
บุญ-บาป และมักโกรธ ขี้หงุดหงิด สูบบุหรี่เป็น
อาจิณกรรม และผิดศีลข้ออื่นประปราย เช่น
ฆ่าสัตว์ท�ำอาหาร เป็นต้น จะต้องถูกพาไป
ลงโทษ
แต่บุญที่ลูกบวช และทุกบุญที่ลูกท�ำให้
ในสมัยทีท่ า่ นยังมีชวี ติ อยูค่ มุ้ ไว้ จึงถูกส่งตัวกลับ
มาโลกมนุษย์ เป็น “ผีเปรต” คือ กึ่งผีกึ่งเปรต
หิวโหย ผิวด�ำ ผิวแห้ง และเนื้อตัวเน่าเหม็น

www.kalyanamitra.org

ช่องนี้มีค�ำตอบ
ต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพ
ที่ดีขึ้น คือ ทรมานน้อยลง แต่ยังไม่พ้นกรรม ที่
ผิวเน่าเพราะชอบต�ำหนิในเรื่องการท�ำบุญกุศล
ของลูกและติเตียนพระ
แม่ ตอนก่อนตายได้เห็นกรรมนิมติ คือ
ญาติทตี่ ายแล้ว ปลาทีต่ วั เคยฆ่าท�ำอาหาร และ
แมลงที่ตัวฉีดยาฆ่า แต่ด้วยบุญที่ลูกพยายาม
ท�ำให้แม่ เพื่อให้แม่มีส่วนร่วมในบุญ จึงส่งผล
ท�ำให้แม่หลับไปอย่างสบายไม่ทรมาน
หลังจากตายแล้ว ด้วยบุญที่ลูกท�ำให้
หลังจาก ๗ วัน ท�ำให้แม่ไปเป็นเทพธิดาที่เกิด
ในวิมานทองของคนอื่น “ชั้นดาวดึงส์” เฟส ๓
ในฐานะ “บริวาร”
ที่ลูกเกิดในครอบครัวที่ไม่มีความเชื่อ
ในพระพุทธศาสนา เพราะในอดีตชาติเป็นคน
มีนสิ ยั ใจร้อน ดือ้ และมีทฐิ มิ านะในช่วงวัยหนุม่
ไม่ชอบให้ใครแนะน�ำ เคยบวชสร้างบารมีกับ
หมูค่ ณะ แต่ตอ่ มาดือ้ และมีทฐิ มิ านะ จึงลาสิกขา
แล้วไปแต่งงาน ต่อมาได้เห็นโทษภัยในชีวิต
ฆราวาสจึงย้อนกลับมาเป็นผูน้ �ำบุญในหมูค่ ณะ
อีกด้วยใจที่ใสกว่าเดิม เพราะกรรมดื้อรั้นและ
มีทิฐิมานะจึงท�ำให้เกิดมาในครอบครัวที่ไม่มี
ความเชื่อในพระพุทธศาสนา
ที่แพทย์ผู้ช�ำนาญโรควินิจฉัยโรคของ
เตี่ยผิดพลาด เพราะกรรมบดบัง คือ กรรมใน
อดีตชาติ มักโกรธ ฆ่าสัตว์ทำ� อาหารและไว้ขาย
กอปรกับหมดอายุขัยของท่านพอดี จึงท�ำให้มี
เหตุการณ์เช่นนี้
ตอนที่ ๒ จดหมายฉบับที่ ๒
เมื่อวานนี้เมื่อผมรู้ว่า หลวงพ่อจะเล่า
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เคสเตีย่ แม่ของผม หัวใจผมเต้นโครมคราม ผม
ปิดคลินิก ไม่รับคนไข้ งดรวย ๑ วันครับ ผม
อัดเทปไว้เลย เพราะพี่น้องผมเป็นแบบเตี่ยแม่
ทั้งนั้น จะได้เอาไว้ให้พวกเขาฟัง
เรื่ อ งที่ คุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ เ ล่ า ให้ ฟ ั ง นั้ น
ตรงเผงจริง ๆ ครับ ตัวผมเองโดยอุปนิสยั ดือ้ มาก
ทิฐเิ ยอะ เป็นมาตัง้ แต่เด็ก อารมณ์รอ้ น แม้เข้าวัด
แล้ว ใครเตือนไม่ได้ จะหงุดหงิด ยัวะขึน้ มาทันที
ต้องรีบไปนัง่ สมาธิ แต่กย็ งั ไม่หาย เพราะเชือ้ ดือ้
ยังติดอยู่เต็มหัวใจ ในอดีตเป็นอย่างไร ชาตินี้
เหมือนกันเลย
ตอนผมไปกราบคุณยาย ผมสงสัยว่า
ท�ำไมคุณยายไม่ค่อยมองหน้าผม คงจะเห็นว่า
ผมดื้อ มีทิฐิมาก คุณยายจะสอนผ่านคนอื่น
พูดกับคนอื่นแล้วท�ำให้ผมได้คิด พอคุณครู
ไม่ใหญ่เล่ามาก็เหมือนตอกย�้ำนิสัยผม ท�ำให้
ผมเกิดแรงบันดาลใจว่าต้องแก้ไขนิสัยให้ได้
ไม่อย่างนั้นจะติดตัวข้ามชาติ จะต้องไปเกิด
ในครอบครัวมิจฉาทิฐิอีก
คุณครูไม่ใหญ่เล่าว่า ในอดีตผมเคย
บวช แล้วก็สึกออกมามีครอบครัว แล้วกลับไป
เป็นผู้น�ำบุญอีกครั้ง ชาตินี้ผมก็เคยบวชครับ
ตอนนั้นมีครอบครัวแล้ว บวชไปได้สักพักหนึ่ง
ไม่รเู้ ป็นอย่างไร คิดถึงครอบครัวมาก ๆ ก็เลย
สึกไป เสียดาย ชาตินี้คงต้องสั่งสมบุญให้มี
อัธยาศัยที่บวชไปได้นาน ๆ ครับ
ส�ำหรับเรื่องของเตี่ยนี่ผมประหลาดใจ
ที่สุด หลังจากที่เตี่ยตายไป เวลาผมนั่งสมาธิ
ผมจะได้กลิ่นเหม็นสุด ๆ เลยครับ เหม็นจน
แสบจมูก ผมได้กลิ่นอยู่คนเดียว แล้วหมา
แถวบ้านมันก็ส่งเสียงหอน หอนได้ทุกคืน เป็น
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DMC

ช่องนี้มีค�ำตอบ

ช่องนี้มีคำ� ตอบ

DMC
ที่ ลู ก ได้ ยิ น เสี ย งหมา
หอนและได้ ก ลิ่ น นั้ น
ก็ เ พราะเตี่ ย ที่ ต ายไป
วนเวียนอยู่แถว ๆ บ้าน
ที่ลูกพักอยู่ เพราะรู้ว่า
ลูกคนนี้ของท่านเท่านั้น
ที่จะช่วยท่านได้ เตี่ยจึง
เข้ามาใกล้ ๆ แล้วพยายาม
ทีจ่ ะส่งเสียง แต่ปากท่าน
เล็ก “เท่ารูเข็ม” ตัวผอมด�ำ
ผิวหนังเน่าเฟะ เพราะฉะนัน้
เสี ย งจึ ง ออกมาคล้ า ย
เสียงของแมลง ส่วนลูก
มีใจที่พอจะรับได้เวลาที่
นั่งสมาธิ จึงรับสัมผัสได้

อย่างนี้มา ๒ ปีแล้ว ตั้งแต่เตี่ยตาย พอคุณครู
ไม่ใหญ่บอกว่า เตี่ยไปเป็นผีเปรตมีกลิ่นตัว
เหม็น ผมจึงถึงบางอ้อ เมื่อผมท�ำบุญอุทิศ
ส่วนกุศลไปให้ เดี๋ยวนี้กลิ่นก็จางลงแล้วครับ
ตอนที่ผมเขียนเรื่องราวส่งมา แฟนผม
บอกว่าไม่ตอ้ งเขียนมามาก เอาประเด็นส�ำคัญ ๆ
คุณครูไม่ใหญ่จะได้ไม่เสียเวลามาก ผมจึงเขียน
มาสั้น ๆ แต่ที่คุณครูไม่ใหญ่ฝันในฝันมาสิครับ
ตรงเป๊ะกับประเด็นส�ำคัญที่ผมไม่ได้เล่ามาเลย
เตีย่ เป็นคนมักโกรธ ขีห้ งุดหงิด ตระหนี่ สูบบุหรี่
เรื่องเหล่านี้ผมไม่ได้เขียนเล่ามาเลย และเตี่ย
เป็นคนไม่เชื่อนรก-สวรรค์จริง ๆ
ส�ำหรับแม่ ผมก็กลัวว่าต้องไปนรก แม่
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ผิดศีลทุกข้อ ยกเว้นข้อ ๓ โดยเฉพาะข้อ ๔
จะผิดเป็นประจ�ำ ผมดีใจทีใ่ นช่วงท้ายชีวติ ของ
แม่ ผมได้พาท่านไปท�ำบุญ ช่วยปิดประตูอบาย
ให้ท่านได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบริวารบนสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ เฟส ๓ ก็ยังดี แต่ผมตั้งใจว่า
จะต้องสร้างบุญช่วยให้แม่มีวิมานเป็นของ
ตนเองให้ได้
ตอนนี้ผมก�ำลังท�ำหน้าที่ชวนคนไปอยู่
ธุดงค์ปีใหม่ ตั้งใจเอาบุญให้ท่าน สิ่งที่คุณครู
ไม่ใหญ่เล่า ท�ำให้ผมกระจ่างแจ้งซาบซึง้ ผมจะ
แก้นิสัยตัวเองให้ได้ก่อนจะลาโลกและช่วยเตี่ย
ช่วยแม่ทุกวิถีทาง
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ช่องนี้มีค�ำตอบ
หลังจากส่งจดหมายไปอีกฉบับ
ก็มีคำ� ตอบจากโรงเรียนอนุบาล
ฝันในฝันวิทยาดังนี้

ที่ลูกได้ยินเสียงหมาหอนและได้กลิ่น
นัน้ ก็เพราะเตีย่ ทีต่ ายไปวนเวียนอยูแ่ ถว ๆ บ้าน
ที่ลูกพักอยู่ เพราะรู้ว่าลูกคนนี้ของท่านเท่านั้น
ที่จะช่วยท่านได้ เตี่ยจึงเข้ามาใกล้ ๆ แล้ว
พยายามที่จะส่งเสียง แต่ปากท่านเล็ก “เท่า
รูเข็ม” ตัวผอมด�ำ ผิวหนังเน่าเฟะ เพราะฉะนั้น
เสียงจึงออกมาคล้ายเสียงของแมลง ส่วนลูกมีใจ
ที่พอจะรับได้เวลาที่นั่งสมาธิ จึงรับสัมผัสได้
ที่หมาหอน เพราะหมาเห็นแล้วรู้สึก
กลัว เหมือนคนกลัวผี คือหนาว ๆ เสียวตัว
อย่างนั้นแหละ
เสียงคล้ายแมลงที่ได้ยินเป็นปี ๆ ก็คือ
เสียงของเตี่ยที่ผ่านปากเท่ารูเข็ม ซึ่งอยากจะ
สื่อสารกับลูก
จะช่วยให้แม่มีวิมานเป็นของตัวเองนั้น
ต้องสร้างถาวรวัตถุอย่างใดอย่างหนึง่ แล้วอุทศิ
ให้ ซึง่ ในช่วงนีก้ เ็ ห็นจะมีแต่ “หอฉัน” ทีเ่ ป็นบุญ
มหาศาล ซึ่งหอฉันนี้จะใช้เป็นถาวรวัตถุรองรับ
พระภิกษุ-สามเณรผูป้ ระพฤติธรรมถึง ๖,๐๐๐ รูป
มาขบฉันภัตตาหาร
วิธแี ก้ไขนิสยั ดือ้ และมีทฐิ มิ านะมากนัน้
ก็ ไ ม่ ย าก คื อ เมื่ อ รู ้ ตั ว ว่ า ดื้ อ หรื อ มี ม านะทิ ฐิ
ก็เลิกเสีย เท่านี้ก็หมดเรื่อง หรือเริ่มต้นจาก
การสืบสานวัฒนธรรมของคุณยายอาจารย์ฯ
คือ การมา “ขัดวิมาน” ที่วัดบ่อย ๆ ก็จะช่วย
ลดมานะทิฐิ ดื้อ ถือดีลงได้ ซึ่งกิจกรรมนี้
ก็มีอยู่เรื่อย ๆ

DMC

นิสัยดื้อ มีทิฐิมานะนี้ ติดตัวมาหลาย
ชาติแล้ว โดยมีอยู่ชาติหนึ่งเคยบวชเป็นพระ
เทศน์เก่งมาก เทศน์แบบมัน ๆ เฮ้ว ๆ หน่อย
เนื่องจากเป็นพระหนุ่ม ต่อมาพระอาจารย์ท่าน
ก็เลยเตือนให้เทศน์ให้มีหลักธรรมที่ท�ำให้เกิด
ความสลดสังเวชในชีวิต ในวัฏฏะหน่อย อย่า
เทศน์แค่เอามัน ตัวก็เลยโกรธ หาว่าพระเถระ
อิจฉาที่มีคนมาชื่นชอบตน เมื่อพระอาจารย์
เตือนบ่อยเข้าก็ทนไม่ได้ จึงเถียงไป พระเถระ
จึงห้ามไม่ให้ไปเทศน์ที่ไหนอีก และห้ามรับ
กิจนิมนต์ ตัวก็เลยโกรธ แล้วลาสิกขาไปมี
ครอบครัว
ต่อมาก็กลับมาใหม่ เมื่อเรียนรู้โลก
มากขึน้ ได้พยายามปรับตัวเอง แต่ยงั แก้ไม่หาย
แค่ดีขึ้นบ้างเท่านั้น เพราะฉะนั้นชาตินี้ต้อง
“หักดิบ” ท�ำตัวให้เหมือน “ผ้าขีร้ วิ้ เช็ดเท้า” หรือ
เหมือนโคเขาขาด คล้ายพระสารีบุตรนั่นแหละ
จึงจะแก้ได้ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองที่จะ
ท�ำให้เข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างง่าย ๆ
การท�ำหน้าที่กัลยาณมิตรจะได้บริวาร
สมบัติเป็นหลักกับปัญญาบารมี จะช่วยท่าน
ทั้งสองได้นั้น ต้องสร้างถาวรวัตถุดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว แล้วอุทศิ เจาะจงไปให้ทา่ น หรือชวนลูก
ของเตี่ยแม่บวชให้ท่าน แต่อย่างไรก็ตามบุญที่
ท�ำหน้าที่กัลยาณมิตรก็มีอานิสงส์ที่จะอุทิศไป
ให้ท่านได้บ้าง ให้ท�ำบ่อย ๆ แต่บุญโดยตรงก็
เป็นดังที่กล่าวมาแล้ว
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บทสัมภาษณ์เจ้าของ Case Study รายการชีวิตในสังสารวัฏ
นพ.วุฒพิ นั ธ์ : ต้องบอกอีกครัง้ ว่า อัศจรรย์
คุณครูไม่ใหญ่มาก ๆ ว่าท่านรู้ได้อย่างไร
เพราะผมไม่ได้เขียนเล่าในจดหมาย เช่น
นายแพทย์วุฒิพันธ์ เลาบริพัตร
เรือ่ งนิสยั ของเตีย่ นิสยั ของผมเอง และยัง
แพทย์ประจ�ำห้องตรวจประกันสังคม
มีเรื่องของแม่ที่คุณครูไม่ใหญ่บอกว่า แม่
รพ.แพทย์รังสิต
(เจ้าของเคส)
เห็นกรรมนิมิตที่แม่เคยฆ่าปลา ฉีดยา
ฆ่าแมลง ท่านรู้ได้อย่างไร นี้คืออาชีพ
ของแม่ในสังคมเกษตรกรรม ต้องจับปลา
มาฆ่ากิน บี้มด ตบยุง ฉีดยาฆ่าแมลง
นพ.วุฒิพันธ์ : เพราะบุญบวชของผมท�ำให้เตี่ยไม่ตกนรก เป็นแค่ผีเปรตซึ่งรับบุญได้ บุญบวชพระแรงมาก
ขนาดตอนผมบวชเตี่ยไม่อนุโมทนา แรก ๆ เตี่ยไม่ยอมให้บวช เตี่ยบอกผมว่า ถ้าแกบวชจะไปพังวัด
ที่เตี่ยให้ผมบวชเพราะขัดไม่ได้ ผมให้หัวหน้าศาลที่เตี่ยผมชอบมาขอให้ผมบวช เตี่ยเลยขัดไม่ได้
นพ.วุฒิพันธ์ : การจะช่วยเตี่ยให้พ้นจากการเป็น
ผีเปรตและช่วยให้แม่มีวิมานเป็นของตนเอง คุณครู
ไม่ใหญ่แนะน�ำให้ผมและพี่น้องท�ำบุญแบบจ�ำเพาะ
เจาะจงอุทิศไปให้ท่าน โดยเฉพาะบุญถาวรวัตถุ
ช่วงนั้นบุญสร้างหอฉันผมท�ำเต็มที่เลย แล้วท�ำหน้าที่
หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ และโมดูลวิหารคด
ผู้นำ� บุญชวนเพื่อนมาท�ำบุญหอฉัน ๑ M ท�ำทุกบุญ
ชวนทุกบุญ ใส่ชื่อเตี่ยกับแม่เจาะจงไปเลย ยิ่งท�ำบุญ เสียงผีเปรตเตี่ยยิ่งเริ่มห่าง โดยเฉพาะบุญโมดูล
วิหารคด จากท�ำเองด้วย บอกบุญด้วย ผมท�ำบุญโมดูลได้เกือบ ๒ M
นพ. วุฒิพันธ์ : ตั้งแต่เตี่ยตาย ผมไม่เคยฝันถึงเตี่ยเลย ได้ยินแต่เสียงและกลิ่น วันนั้นปีติในบุญโมดูลมาก
กลับถึงบ้านนอนหลับไป ประมาณตี ๔ ฝันว่า เตี่ยกับผู้ชาย ๒ คน ใส่เสื้อขาว ๆ เดินมาหา แล้วบอก
ว่า “จะไปแล้วนะ” พูดแค่นี้แล้วหันหลังเดินไปแบบไม่อาลัยอาวรณ์เลย ผมตื่นขึ้นมาดูนาฬิกา ตี ๔ และ
นั่งสมาธิต่อ เรื่องที่ฝันเหมือนเหตุการณ์จริง ๆ เหมือนไม่ได้ฝัน เหมือนเพิ่งคุยกันเมื่อกี้ เตี่ยต้องได้บุญ
แล้ว หลังจากนั้นทุกวัน ๐๔.๓๐ น. ผมตื่นมาสวดมนต์นั่งสมาธิ จะได้กลิ่นนิดหนึ่ง ก็รู้ว่าเตี่ยมารับบุญ
ผมจะท�ำบุญบวชสามเณรล้านรูปปี ๒๕๕๙ วันละ ๒๐ บาท โดยใส่ชื่อเตี่ยและแม่ และทุกวันอาทิตย์ก็จะ
ไปวัดท�ำบุญอุทิศบุญให้เตี่ยกับแม่ ส�ำหรับ โรงครัว ๗๑ ปี พระเทพญาณมหามุนี ผมถือว่าเป็นบุญพิเศษ
เหมือนอาคารบุญรักษา แม้เราตายไปแล้วก็ยังได้ท�ำบุญทุกวัน เราถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด
ได้ครั้งเดียว แต่สร้างโรงครัวเท่ากับเลี้ยงพระเณรทุกวัน บุญนี้ผมไม่พลาดแน่นอนครับ

ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
116 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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The only one channel

ผังรายการ

เวลา

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
* นำ�นั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
ทศชาติชาดก ตอน วิธูรบัณฑิต
00.00 น. *ผู้ออกแบบชีวิต
งานบุญวันอาทิตย์
*DOU for You
*ชาดก 500 ชาติ
ทบทวนบุญ / MV World of Peace
-ปฏิบัติธรรม
Scoop / MV / Spot
กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
01.00 น. World News
-เส้นทางบุญ
-สู้ต่อไป
*ข่าว DMC NEWS รอบวัน
-ปฏิบัติธรรมและโอวาท
*เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
-พระธรรมเทศนา
*เดินไปสู่ความสุข
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก *I like Chinese. / MV
*สุดยอดภาษากับ
*นานาเทศนา
04.00 น. *สู้ต่อไป
มหาเปรียญ
*DMC Variety
*ข้อคิดรอบตัว
*ทันโลกทันธรรม
สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
05.00-05.35 น.
สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่ สวดสรรเสริญคุณยาย / วันพระ สวดธรรมจักร
05.45-06.40 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-01.50 น.
01.50-04.00 น.
04.00-04.30 น.
04.30-05.00 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 เนมิราช-มโหสถบัณฑิต
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
*สุดยอดภาษากับ
14.30-14.45 น.
ทศชาติชาดก ตอน ภูริทัตชาดก
มหาเปรียญ
14.45-15.15 น.
*นานาเทศนา
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
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.
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.

สารคดีกระจกหกด้าน

*เคลียร์คัตชัดเจน (Rerun)

*คิดใหญ่ใจดี

*กล้าดี Variety (Rerun)
*DMC Variety

*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)

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

เวลา
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-01.50 น.
01.50-04.00 น.
04.00-04.30 น.
04.30-05.00 น.
05.00-05.35 น.
05.45-06.40 น.
06.40-07.10 น.

07.10-07.25 น.
07.25-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
11.15 น. ความดีสากล ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์ 11.20-11.35 น.
ณ สภาธรรมกายสากล
11.45 น. MV / Spot
11.35-11.45 น.
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
08.30 น. เส้นทางบุญ
11.45-11.50 น.
11.50 น. l like English.
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล)
11.50-12.00 น.
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
12.00-12.10 น.
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน) 12.10-12.40 น.
12.10 น. นานาเทศนา
12.40-13.05 น.
11.00 น. ถวายสังฆทาน
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
13.05-14.00 น.
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ) 14.00-14.10 น.
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
14.10-14.15 น.
14.10 น. DMC Variety 13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.15-14.30 น.
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท 14.30-14.45 น.
14.40 น. DOU for You 15.45 น. พระธรรมเทศนา
14.45-15.15 น.
16.00 น. กิจกรรมสืบสาน
15.15-15.45 น.
วัฒนธรรมคุณยายฯ
15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต 17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย
เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์ 15.45-16.00 น.
17.30 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
16.00 น.
18.15 น. สุดยอดภาษา
English with DELC Club
กับมหาเปรียญ
16.00-16.15 น.
16.05 น. สุดยอดภาษา
กับมหาเปรียญ

16.15-16.45 น.

17.05 น.
MV / Spot

16.45-17.10 น.
19.00 น. *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
19.30 น. ทันโลกทันธรรม
20.00 น. *ผู้ออกแบบชีิวิต
21.00 น. *ความดีสากล
21.30 น. เดินไปสู่ความสุข
22.00 น. *DMC Time สุดสัปดาห์
23.00 น. *นานาเทศนา

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.

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

พิธสี รงน�ำ้ ขอพร ถวายสักการะและจตุปจั จัยไทยธรรม จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าคณะอ�ำเภอ
เจ้าคณะต�ำบล และคณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานี เดินทางไปสรงน�ำ ้ ขอพร
ถวายสักการะและจตุปจั จัยไทยธรรมพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี
รองเจ้าคณะจังหวัด ณ วัดเขียนเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เนือ่ งใน
เทศกาลสงกรานต์ ในโอกาสนี้พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย น�ำคณะพระภิกษุวัดพระธรรมกาย
ประมาณ ๒๐ รูป เข้าร่วมพิธี

พิธถี วายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๑ ครัง้ ที่ ๑๑๐ จังหวัดนราธิวาส
เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกาย
และมูลนิธิธรรมกายร่วมกับคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลก จัดพิธี
ถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ปีท่ี ๑๑ ครัง้ ที่ ๑๑๐ ทีว่ ดั โคกงู จ.นราธิวาส
โดยมีพระครูวรปัญญา เจ้าคณะอำ�เภอตากใบ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในพิธตี กั บาตรภาคเช้า นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ นายอำ�เภอตากใบ
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วนพิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ใน
๔ จั ง หวั ด ภาคใต้ และพิ ธีทำ� บุ ญ อุ ทิศ ส่ ว นกุ ศ ลแด่ ผู้ว ายชนม์
ได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสทุ ธิ์ เจ้าคณะ
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พิธที อดผ้าป่า จังหวัดปทุมธานี
เมือ่ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม
นครราชสีมา ๑ จัดพิธที อดผ้าป่าขึน้ ทีว่ ดั มะขาม จ.ปทุมธานี เพือ่ ซือ้
ทีด่ นิ สร้างศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม และท�ำพิธปี ล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชวี ติ
สัตว์เป็นทาน โดยมีพระมหาสุรตั น์ อคฺครตโน เป็นประธานสงฆ์ และ
ดร.สุทศั น์ เศรษฐ์บญุ สร้าง สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส หลังจากทอดผ้าป่าแล้ว ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
เพือ่ เป็นก�ำลังใจในการสร้างบารมี ส�ำหรับพิธที อดผ้าป่าของศูนย์
ปฏิบตั ธิ รรมนครราชสีมา ๑ จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ ให้สาธุชน
ได้สงั่ สมบุญใหญ่
118 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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โครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุน่ จังหวัดจันทบุรี
เมือ่ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงานกัลยาณมิตร
อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุน่
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชฌกูฏ โครงการนี้จัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกวันพุธ ตัง้ แต่เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. โดยมีสาธุชนเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยพิธี
อาราธนาศีล ๕ สวดมนต์ท�ำวัตรเย็น สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี
นัง่ สมาธิ ฟังธรรม และแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ เพือ่ เป็นแรงบันดาลใจ
แก่สมาชิกท่านอืน่ ๆ ในการท�ำความดีอย่างสมำ�่ เสมอ

พิธตี กั บาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่ผา้ ขึน้ ธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมือ่ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ธุดงคสถานนครธรรม
และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธตี กั บาตรพระภิกษุ
สามเณร ๔๐๐ กว่ารูป เนือ่ งในวันสงกรานต์ โดยมีพระเดชพระคุณ
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘ เจ้าอาวาส
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ นายศิรพิ ฒั พัฒกุล
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารแห่ ผ ้ า ขึ้ น ธาตุ โ ดยสามเณรในโครงการ
บรรพชาสามเณรฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนาทัว่ ไทย และมีการประกวด
“สามเณรธรรมาสน์ ปราชญ์นครธรรม” ด้วย

กิจกรรมเดินธุดงค์ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สามเณรในโครงการ
บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ�ำนวน ๖๐ รูป
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกเดินธุดงค์เพื่อโปรดญาติโยม โดยมี
จุดเริม่ ต้นจากวัดเนินสว่าง ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ ถึงวัดบ้านโคกเจริญ
ในการเดินธุดงค์ครั้งนี้มีสาธุชนในหมู่บ้านออกมาต้อนรับและน�ำ
น�้ำเย็นมาถวาย และเมื่อสามเณรเดินธุดงค์ไปถึงวัด ก็มีสาธุชนมา
ร่วมกันโปรยดอกไม้ตอ้ นรับและล้างเท้าสามเณรด้วยความปลืม้ ปีติ
จากนั้นมีพิธีจุดเทียนรวมใจถวายเป็นพุทธบูชา
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ข่าวบุญต่างประเทศ

โครงการค่ายเยาวชน V-Camp รุน่ ที่ ๑ ประเทศเยอรมนี
เมือ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม - วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วัดพุทธฮัมบวร์กจัดโครงการค่ายเยาวชน V-Camp รุ่นแรก เพื่อ
ปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชนตามหลักความดีสากล และเพือ่ หล่อหลอม
เป็นอาสาสมัครระดับโลก โดยมีกจิ กรรมดังนี้ คือ พิธปี ฐมนิเทศเปิด
โครงการ สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า-เย็น ปฏิบตั ธิ รรม ฟังธรรม เข้าฐาน
กิจกรรมความดีสากล และเรียนรูเ้ รือ่ งวัฒนธรรมชาวพุทธ ช่วงท้าย
โครงการมีพธิ มี อบของขวัญและประกาศนียบัตรแก่เยาวชนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการทุกคน

พิธบี ชู าข้าวพระและพิธที อดผ้าป่าสร้างทุกสิง่ ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกาย
บริสเบนจัดพิธบี ชู าข้าวพระและพิธที อดผ้าป่า พิธกี รรมในภาคสาย
เริ่มด้วยการสวดมนต์ทำ�วัตรเช้า พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และพิธีถวายภัตตาหาร ภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง และ
พิธบี ชู าข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านทางช่อง
DMC จากนัน้ พระอาจารย์ให้โอวาทเกีย่ วกับความสำ�คัญของอาคาร
บุญรักษา ซึง่ เป็นสถานทีด่ แู ลรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ก่อนที่
สาธุชนจะแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความเบิกบานใจ

พระราชภาวนาจารย์แสดงพระธรรมเทศนา ประเทศญีป่ นุ่
เมือ่ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชภาวนาจารย์
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แสดงพระธรรมเทศนาแก่ชาวญีป่ นุ่
กว่า ๑๐๐ คน ณ วัดพระธรรมกายโตเกียว ในหัวข้อ “การฝึกสมาธิ
โดยผ่านหลักความดีสากล” มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการส�ำคัญของ
การท�ำสมาธิภาวนา ซึง่ ได้แก่การน�ำใจให้กลับมาอยูก่ บั ตัว และ
การสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ เี พือ่ ส่งเสริมการท�ำสมาธิ โดยน�ำหลักความดี
สากล ๔ ประการแรก คือ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
ความสุภาพ ความตรงต่อเวลา มาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
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พิธที อดผ้าป่าฉลองครบ ๑๐ ปี วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือ่ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกาย
ออเรกอนจัดพิธที อดผ้าป่าฉลองครบ ๑๐ ปี และงานบุญวันสงกรานต์
โดยมีกจิ กรรมดังนี้ ภาคเช้าพระอาจารย์น�ำสวดมนต์และปฏิบตั ธิ รรม
ต่อด้วยพิธถี วายภัตตาหาร จากนัน้ คณะสาธุชนร่วมกันตักบาตรแด่
คณะสงฆ์ ภาคบ่ายมีพธิ ที อดผ้าป่าฉลองครบ ๑๐ ปี วัดพระธรรมกาย
ออเรกอน พิธชี �ำระหนีส้ งฆ์ ส�ำหรับกิจกรรมพิเศษเนือ่ งในเทศกาล
สงกรานต์ ได้แก่ การก่อเจดียท์ ราย สรงนำ�้ พระประธาน และรดนำ�้
ขอพรญาติผใู้ หญ่

ตักบาตรวันสงกรานต์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมือ่ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ชมรมสามัคคีนกั เรียนไทย
จัดพิธี ท�ำบุ ญ ตั ก บาตรเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นเป็ นครั้ งแรกของ
นครคุนหมิง ณ ร้านอาหารไทย (Thai Paradise) โดยมีพระมหา
แสง จนฺทวณฺโณ รองประธานพุทธสมาคมนครเชียงรุ้ง คณะสงฆ์
จากวิทยาลัยสงฆ์ยูนนาน และพระภิกษุจากวัดพระธรรมกาย
รวม ๓๓ รูป เมตตาไปเป็นเนือ้ นาบุญ ในงานยังมีขา้ ราชการระดับสูง
อาทิ กงสุลใหญ่นครคุนหมิง ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธี
กิจกรรมในวันนีน้ อกจากพิธตี กั บาตรและถวายภัตตาหารแล้ว ยังมี
พิธสี รงนำ�้ พระ รดนำ�้ ด�ำหัวขอพรผูใ้ หญ่ ปล่อยปลา และน�ำอาหารไปมอบให้บา้ นพักคนชราและคนพิการด้วย

งานบุญวันคุม้ ครองโลก ประเทศสวีเดน
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกาย
บูโรสจัดงานบุญวันคุ้มครองโลก โดยมีกิจกรรมดังนี้ ภาคเช้ามีพิธี
กล่าวค�ำถวายมหาสังฆทาน พิธีกล่าวค�ำถวายอาคารบุญรักษา
พิธีถวายพานธูปเทียนแพและพานสักการะมุทิตาจิต เนื่องในวาระ
ครบ ๗๑ ปี พระเทพญาณมหามุนี ตามด้วยพิธีตักบาตร ภาคสาย
ร่วมพิธถี วายมหาสังฆทานพร้อมศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย
ประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC และร่วมกันโปรยรัตนชาติในพิธี
ตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา
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วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
สมาธิ คือ ความสงบ สบาย และความ
รู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้
ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาก�ำหนดเอาไว้
เป็นข้อควรปฏิบัติ เพื่อการด�ำรงชีวิตทุกวันอย่าง
เป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ
และปัญญา อันเป็นเรื่องไม่เหลือวิสัย ทุกคน
สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ดังวิธีปฏิบัติที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่
วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ เมตตาสั่งสอนไว้ดังนี้
๑. กราบบู ช าพระรั ต นตรั ย เป็ น การ
เตรียมตัวเตรียมใจให้นุ่มนวลไว้เป็นเบื้องต้น แล้ว
สมาทานศีล ๕ หรือ ศีล ๘ เพื่อย�ำ้ ความมั่นคงใน
คุณธรรมของตนเอง
๒. คุกเข่าหรือนั่งพับเพียบสบาย ๆ ระลึก
ถึงความดี ที่ได้กระท�ำแล้วในวันนี้ ในอดีต และที่
ตั้งใจจะท�ำต่อไปในอนาคต จนราวกับว่าร่างกาย
ทั้งหมดประกอบขึ้นด้วยธาตุแห่งคุณงามความดี
ล้วน ๆ
๓. นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวา
ทับมือซ้าย นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือ
ข้างซ้าย นั่งให้อยู่ในท่าที่พอดี ไม่ฝืนร่างกายมาก
จนเกินไป ไม่ถึงกับเกร็ง แต่อย่าให้หลังโค้งงอ
หลั บ ตาพอสบายคล้ า ยกั บ ก� ำ ลั ง พั ก ผ่ อ น ไม่ บี บ
กล้ามเนื้อตาหรือขมวดคิ้ว แล้วตั้งใจมั่น วางอารมณ์
สบาย สร้างความรู้สึกให้พร้อมทั้งกายและใจว่า
ก�ำลังจะเข้าไปสู่ภาวะแห่งความสงบสบายอย่างยิ่ง
๔. นึกก�ำหนดนิมิตเป็น “ดวงแก้วกลมใส”
ขนาดเท่าแก้วตาด�ำ ใสบริสุทธิ์ ปราศจากรอย
ต�ำหนิใด ๆ ขาวใส เย็นตาเย็นใจ ดังประกายของ
ดวงดาว ดวงแก้วกลมใสนี้เรียกว่า บริกรรมนิมิต
นึกสบาย ๆ นึกเหมือนดวงแก้วนั้นมานิ่งสนิทอยู่
ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นึกไปภาวนาไปอย่าง
นุ่มนวล เป็นพุทธานุสติว่า “สัมมา อะระหัง” หรือ
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ค่อย ๆ น้อมนึกดวงแก้วกลมใสให้ค่อย ๆ เคลื่อน
เข้าสู่ศูนย์กลางกายตามแนวฐาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่
ฐานที่ ๑ เป็นต้นไป น้อมนึกอย่างสบาย ๆ ใจเย็น ๆ
ไปพร้อม ๆ กับค�ำภาวนา
อนึ่ง เมื่อนิมิตดวงแก้วกลมใสปรากฏแล้ว
ณ กลางกาย ให้วางอารมณ์สบาย ๆ กับนิมิตนั้น
จนเหมือนกับว่าดวงนิมิตเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์
หากดวงนิมิตนั้นอันตรธานหายไป ก็ไม่ต้องนึก
เสียดาย ให้วางอารมณ์สบาย แล้วนึกนิมิตนั้นขึ้น
มาใหม่แทนดวงเก่า หรือเมื่อนิมิตนั้นไปปรากฏ
ที่อื่น ที่มิใช่ศูนย์กลางกาย ให้ค่อย ๆ น้อมนิมิต
เข้ามาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่มกี ารบังคับ และเมือ่
นิมิตมาหยุดสนิท ณ ศูนย์กลางกาย ให้วางสติ
ลงไปยังจุดศูนย์กลางของดวงนิมิต ด้วยความรู้สึก
คล้ายมีดวงดาวดวงเล็ก ๆ อีกดวงหนึ่ง ซ้อนอยู่
ตรงกลางดวงนิมิตดวงเดิม แล้วสนใจเอาใจใส่แต่
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ดวงเล็ก ๆ ตรงกลางนั้นไปเรื่อย ๆ ใจจะปรับจน
หยุดได้ถกู ส่วน เกิดการตกศูนย์และเกิดดวงสว่างขึน้
มาแทนที่ ดวงนี้เรียกว่า “ดวงธรรม” หรือ “ดวงปฐมมรรค” อันเป็นประตูเบื้องต้นที่จะเปิดไปสู่
หนทางแห่งมรรค ผล นิพพาน
การระลึ ก นึ ก ถึ ง นิ มิ ต สามารถท� ำ ได้ ใ น
ทุกแห่ง ทุกที่ ทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะนั่ง นอน ยืน
เดิน หรือขณะท�ำภารกิจใดๆ
ข้อแนะน�ำ คือ ต้องท�ำให้สม�่ำเสมอ
เป็นประจ�ำ ท�ำเรื่อย ๆ ท�ำอย่างสบาย ๆ ไม่เร่ง

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

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

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

ให้ดวงบุญนั้นช่วย
เมื่อต้องภัยได้ทุกข์อะไร จรดอยู่ดวงบุญนั้น ให้ดวงบุญนั้นช่วย อย่าไปนึกถึง
สิ่งอื่นนะ นึกถึงบุญกุศลที่ตนกระท�ำนั่นแหละ เป็นที่พึ่งของตัวจริง ช่วยตัวได้จริง ๆ
พระพุทธเจ้าเมื่อเข้าที่คับขัน ท่านยังนึกถึงบุญของท่านที่ท่านได้บ�ำเพ็ญบารมี
ของท่านมา แน่วแน่ทเี ดียว มัน่ คงทีเดียว เมือ่ มัน่ คงเช่นนัน้ นางธรณีผดุ ขึน้ มาบ�ำบัดพญามาร
ให้พ่ายแพ้ ด้วยน�้ำที่พระองค์ทรงหลั่งให้ตกลงเหนือพื้นปฐพี นางธรณีรับไว้รูดปราดเดียว
เป็นทะเลท่วมพญามารป่นปีห้ มด ยับเยิน แพ้พระพุทธเจ้าด้วยน�ำ้ ทีพ่ ระองค์ทรงกรวดนัน่ แหละ
นี้พระองค์ทรงนึกถึงทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติ
บารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ให้เป็นอาวุธผจญพญามาร
ให้อันตรธานพ่ายแพ้พระองค์ไป
เราก็เหมือนกัน ต้องภัยได้ทุกข์ก็นึกถึงบุญบารมีที่เราได้สั่งสมอบรมมานี้ นิ่งอยู่ตรง
นั้นแหละ กลางดวงนั่นแหละ ถูกดวงบุญพอดี
ทานการให้ส�ำเร็จเป็นบุญดังนี้ เมื่อส�ำเร็จเป็นบุญแล้ว ก็เป็นที่ระลึกดังนี้ นี้
เรียกว่า ทานญฺ จ
มรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน�ำ้ (สด จนฺทสโร)
				
เรื่องสังคหวัตถุ
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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

ท�ำอย่างไร ให้ได้บุญมากที่สุด

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

ถ้าเรานั่งสมาธิท�ำใจหยุดนิ่งสนิท จนเกิดแสงสว่าง
ขึ้นแวบหนึ่ง ซึ่งเป็นความสว่างภายในเมื่อใจพ้นจากนิวรณ์
บุญที่เกิดขึ้นจากความสว่างเพียงแค่แวบเดียวนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน�ำ้ ท่านกล่าวไว้ว่า มีอานิสงส์มากกว่า
สร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญเสียอีก
		 การสร้างสิ่งเหล่านี้ แม้จะต้องใช้ทรัพย์ ใช้ก�ำลังใจ
ในการตัดความตระหนี่ ใช้เวลานานในการก่อสร้าง อีกทั้ง
ยังต้องแก้ปัญหาทุกอย่างจนกว่าจะสร้างเสร็จ ถึงอย่างนี้ก็ยัง
ถือว่าได้อานิสงส์นอ้ ยกว่าการท�ำใจหยุดนิง่ เพียงแวบเดียว แล้ว
ความสว่างเกิดขึน้ เพราะการสร้างถาวรวัตถุยงั เป็นกามาวจร
คือ ยังส่งผลให้เราอยู่ในภพแห่งกาม แต่ความสว่างที่เกิดขึ้น
ภายในนัน้ เป็นต้นทางแห่งมรรค ผล นิพพาน เป็นทางหลุดพ้น
จากกิเลสอาสวะทั้งหลาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ต้อง
ท�ำทานวัตถุ ให้นั่งสมาธิอย่างเดียว เพราะบุญส่งผลกัน
คนละอย่าง
		 ดังนั้น นักสร้างบารมีที่ฉลาด ต้องหมั่นนั่งสมาธิควบคู่
ไปกับการท�ำทาน เพราะถ้าเราท�ำทานเอาไว้มากพอ ก็จะ
ส่งผลให้เรามีทรัพย์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปกับ
การท�ำมาหากิน และมีเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
ได้สะดวกจนสามารถท�ำมรรค ผล นิพพานให้แจ้งนั่นเอง
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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
พระธรรมเทศนา
๘๖ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๗ จรรยา 
ข้อที่ ๓๐-๓๑
๑๓๕ มรดกธรรม : ให้ดวงบุญนั้นช่วย
ปุจฉา-วิสัชนา
๙๒ หลวงพ่อตอบปัญหา : แนวทางการด�ำเนินชีวิต
ให้ประสบความส�ำเร็จของชาวพุทธเป็นอย่างไร?
๙๖ ข้อคิดรอบตัว : วิสาขบูชา วันส�ำคัญของชาวโลก
๑๑๐ ฝันในฝัน : มาร้อยเลี้ยงร้อย มาล้านเลี้ยงล้าน
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์แห่งการสดุดียกย่อง
พระพุทธคุณ
๐๘ ทบทวนบุญวันคุ้มครองโลก : สลักไว้ในความ
ทรงจ�ำ วันคุ้มครองโลก...ด้วยบุญ
๓๐ ทบทวนบุญวันสามเณรทั่วไทย : วันสามเณร
ทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
e-mail : yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv

ฉบับที่ ๑๕๑
ประจำ�เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๐ สร้างโลกแก้ว : หมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งแรก
ในประเทศญี่ปุ่น
๖๒ สร้างคนให้เป็นคนดี : ..บนเส้นทางธรรมทายาท..
๗๒ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : เนื้อนาบุญอันอุดม
๗๖ บทความน่าอ่าน : พระพุทธเลิศหล้านภาลัย...
รัชสมัยแห่งการฟื้นฟู
๘๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : ตักบาตรเทโว
๘๔ ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล
๑๐๒ DOU ความรู้สากล : ทางสายกลาง เส้นทางตรัสรู้
ของพระพุทธองค์
๑๐๖ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : ที่สุดแห่งถ้อยค�ำ
๑๑๘ ข่าวบุญในประเทศ
๑๒๐ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๓๖ บทบรรณาธิการ : ท�ำอย่างไร ให้ได้บุญมากที่สุด
www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.net
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