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ทิฏฐุชุกรรม

บุญส�ำเร็จด้วยการท�ำความเห็นให้ตรง
ถูกต้องตามธรรม
ทิ ฏ ฐุ ชุ ก รรม คื อ การท� ำ ความเห็ น
ให้ตรง ถูกต้องและถูกทางตามธรรม ไม่เห็น
ผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยแก้ไข
ปรับเปลีย่ นความเห็นตัง้ แต่เห็นผิดไปเป็นเห็นถูก
และพัฒนาตนให้เห็นถูกยิง่ ๆ ขึน้ ไปในหลักการ
ท� ำ บุ ญ ส่ ว นผู ้ ที่ มี ค วามเห็ น ยั ง ไม่ ต รง เช่ น
ยั ง ไม่ รู ้ เ รื่ อ งผลของกรรม ก็ จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้
กัลยาณมิตรที่ดี ได้ฟังธรรม แล้วมนสิการ
(พิจารณา) โดยแยบคาย ความเห็นนั้นจึงจะ
ถูกปรับให้ตรงตามความเป็นจริงเป็นล�ำดับ ๆ
ท�ำให้ปฏิบตั ถิ กู ทาง เพราะการพัฒนาตนต้องเริม่
ที่ความเห็นก่อน เมื่อความเห็นตรง ค�ำพูดและ
การกระท�ำก็จะตรงตามไปด้วย ตรงต่ออะไร?
ตรงต่อหนทางไปสู่สวรรค์ นิพพาน ดังเรื่องราว
ต่อไปนี้
ชายคนหนึง่ เกิดในครอบครัวของพรานป่า
ในโรหณชนบท เมื่อโตขึ้นมีอาชีพเป็นนายพราน
เลี้ยงบุตรและภรรยาด้วยการฆ่า โดยวางกับดัก
สัตว์ด้วยกับดัก ๑๐๐ คัน บ่วง ๑๐๐ บ่วง
รวมทั้งฝังหลาวในหลุม ๑๐๐ หลุม เขาฆ่าสัตว์
มากมายเพราะไม่รผู้ ลของกรรม คือ มีความเห็น
ผิดนั่นเอง
๐๒ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖

ผลกรรมเห็นทันตา

วันหนึ่ง เขาฆ่าเนื้อที่ติดบ่วงและน�ำมา
ย่างไฟกิน เกิดกระหายน�้ำ จึงเดินไปหาน�้ำใน
โรงน�้ำดื่มที่วัดคเมณฑวาสีวิหาร ซึ่งอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง น่าแปลกว่าทั้งที่มีหม้อน�้ำที่เติมไว้เต็ม
แล้วถึง ๑๐ หม้อ แต่เขากลับไม่เห็นน�้ำเลย
สักหม้อ เขาจึงเอะอะโวยวายว่า “อะไรกันนี่
ในวัดนี้ก็มีพระอยู่มาก แต่ไม่มีน�้ำดื่มบรรเทา
กระหายบ้างเลยหรือ” ขณะนั้น พระเถระชื่อว่า
จูฬบิณฑปาติกติสสะได้ยินเสียงโวยวายจึงเดิน
ไปตรวจดูหม้อน�้ำทั้ง ๑๐ หม้อ เห็นมีน�้ำเต็ม
ทุกหม้อ ท่านคิดว่า “บุคคลผู้นี้เหมือนเปรต
เสวยกรรมทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่” ท่านจึงพูดขึ้นว่า
“ดู ก ่ อ นอุ บ าสก ถ้ า กระหายน�้ ำ ก็ ดื่ ม เสี ย สิ ”
ท่านให้เขาแบมือรองน�้ ำ แล้วท่านก็ยกหม้อ
เทน�ำ้ ลงบนมือของเขา ทันทีทนี่ ายพรานดืม่ น�ำ้ บน
มือตนเอง น�้ำที่ดื่มเข้าไปก็ระเหยไปหมดเหมือน
เทลงบนแผ่นกระเบื้องที่เดือดระอุ ดังนั้นแม้จะ
ดื่มน�้ำไปเท่าไรก็ตาม เขาก็ยังกระหายเช่นเดิม
เพราะมีวิบากกรรมหนัก
พระเถระเห็นเหตุการณ์นนั้ จึงร�ำพึงขึน้ ว่า
“ดูก่อนอุบาสก ท่านท�ำบาปกรรมหนักแค่ไหน
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www.webkal.org

หรือ ถึงเหมือนเปรตที่เสวยกรรมทันตาเห็น
อย่างนี”้ เมือ่ สิน้ ค�ำของพระเถระ เขาฉุกใจนึกถึง
อาชีพบาปของตนทันที เกิดความสังเวชสลดใจ
เป็นอย่างยิ่ง และกราบเรียนพระเถระถึงอาชีพ
ของเขา แล้วรีบกราบลากลับไปรื้อกับดักและ
ท�ำลายอาวุธล่าสัตว์ รวมทั้งปล่อยสัตว์ที่ดักจับ
มาทั้งหมดอีกด้วย
จากนัน้ นายพรานก็รบี กลับมาหาพระเถระ
เพื่อขอบวช พระเถระกล่าวว่า “ดูก่อนผู้มีอายุ
การบวชเป็ น กิ จ ที่ ท� ำ ได้ ย าก ท่ า นจะบวชได้
อย่างไร” เขาตอบว่า “ท่านผู้เจริญ กระผมเห็น
วิบากกรรมแจ้งประจักษ์ขนาดนี้แล้ว จะไม่บวช
ได้อย่างไร” พระเถระจึงรับเป็นพระอุปัชฌาย์
แล้วบอกกรรมฐานแก่เขา เขามีชื่อหลังจากบวช
ว่า “พระมาลกติสสะ”
พระใหม่อยู่ในความดูแลของพระเถระ
อย่างใกล้ชิด ท่านได้ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติของ
พระและเรียนค�ำสอนพุทธพจน์ด้วย
๐๔ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖

สะกิดใจเพราะสะเก็ดไฟนรก

วันหนึ่ง พระมาลกติสสะได้ฟังข้อความ
หนึ่ ง ในเทวทู ต สู ต รจากพระเถระว่ า “ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย พวกนายนิรยบาลย่อมจับสัตว์นรก
เสวยกองทุ ก ข์ ใ นมหานรกอี ก ” ท่ า นจึ ง ถาม
พระเถระว่า “โอ มหานรกนี่ทุกข์หนักนะขอรับ”
“ใช่ ทุกข์หนักมาก” “ผมสามารถมองเห็นได้ไหม
ขอรับ” “เธอไม่อาจมองเห็นได้หรอก แต่ฉันจะ
แสดงอะไรให้ดูเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ เธอจงไปชวน
พวกสามเณรไปเก็บกิ่งไม้สดมาเยอะ ๆ แล้ว
น�ำไปกองรวมกันบนแผ่นหิน” เมือ่ กองไม้สดถูก
ก่อแล้ว พระเถระก็แสดงฤทธิ์โดยน�ำสะเก็ดไฟ
จากนรกขนาดเท่ า หิ่ ง ห้ อ ยใส่ ล งไปในกองไม้
ปรากฏว่า กองไม้มอดไหม้กลายเป็นเถ้าทันที
เพียงชั่วพริบตา
เมื่ อ พระมาลกติ ส สะเห็ น อานุ ภ าพ
แม้ เ พี ย งสะเก็ ด ไฟนรก ท่ า นก็ พิ จ ารณาโดย
แยบคายจนได้ ข ้ อ คิ ด แล้ ว ถามพระเถระว่ า
“ธุ ร ะในพระศาสนานี้ มี เ ท่ า ไรขอรั บ ” “มี ๒
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ประการ คื อ วิ ป ั ส สนาธุ ร ะและคั น ถธุ ร ะ”
“คันถธุระการเรียนปริยัตินั้นเป็นหน้าที่ของผู้มี
ความจ�ำดี แต่ศรัทธาของกระผมนัน้ เกิดจากการ
ได้ เ ห็ น กองทุ ก ข์ ดั ง นั้ น กระผมขอบ� ำ เพ็ ญ
วิปสั สนาธุระอย่างเดียว ขอท่านจงบอกกรรมฐาน
แก่กระผมด้วยขอรับ”
เมื่อพระมาลกติสสะรับกรรมฐานจาก
พระอุปัชฌาย์แล้ว ท่านก็เริ่มบ�ำเพ็ญสมณธรรม
ทั น ที ขณะเจริ ญ วิ ป ั ส สนาหากถู ก ความง่ ว ง
เข้าครอบง�ำ ท่านก็จะน�ำใบไม้ชมุ่ น�ำ้ วางบนศีรษะ
แล้วนั่งห้อยเท้าแช่น�้ำ วันหนึ่งท่านไปที่จิตตลบรรพตวิหาร และท�ำสมาธิทั้งคืน พอเริ่มง่วง
ในเวลาใกล้สว่าง ท่านก็ได้ยินสามเณรท่อง
อรุณวติสูตรอยู่ข้างภูเขาด้านตะวันออกว่า
“จงพากเพี ย รพยายามบากบั่ น ใน
พระพุทธศาสนา จงก�ำจัดกองทัพของมฤตยู
เหมือนกุญชรก�ำจัดเรือนไม้อ้อฉะนั้น ผู้ใดไม่
ประมาทในพระธรรมวินยั นีอ้ ยู่ จักละชาติสงสาร
ท�ำที่สุดแห่งทุกข์ได้”

ท่านจึงเกิดปีตไิ ม่มปี ระมาณว่า “ค�ำนีเ้ ป็น
ค� ำ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส โปรดแก่ ภิ ก ษุ ผู ้ ป รารภ
ความเพียรเช่นกับเรา” ท่านจึงพากเพียรท�ำฌาน
ให้บังเกิดขึ้น ท�ำสมาธิเดินจงกรมจนได้เป็น
พระอนาคามี และเพียรพยายามยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์
การปรั บ ความเห็ น ให้ ต รงตามความ
เป็นจริงของชีวิตนับว่าเป็นบุญ และบุญจะเกิด
ขึ้ น ทุ ก ครั้ ง ที่ ตั้ ง ใจว่ า จะท� ำ ความเห็ น ให้ ต รง
และทุกครั้งที่รู้ว่าความเห็นของเราตรงแล้ว
“ทิฏฐุชกุ รรม” เป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ เพราะ
จะต้องน�ำไปใช้ประกอบกับบุญกิริยาวัตถุข้ออื่น
ทุกข้อ เช่น หากบ�ำเพ็ญทานมัยซึ่งเป็นบุญกิริยา
วัตถุข้อแรก ก็ต้องมีความเข้าใจถูกว่า ทานมี
ผลมาก โดยเฉพาะการให้ทานแด่เนื้อนาบุญ
หรือการบ�ำเพ็ญภาวนามัย หากสวดมนต์ก็มิใช่
สวดเพียงเพราะคล่องปากเท่านั้น แต่ต้องสวด
ด้วยใจทีเ่ ลือ่ มใสในพระรัตนตรัยจริง ๆ เป็นต้น
อย่างนี้จึงจะเกิดผลบุญมาก เพราะท�ำถูกหลัก
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ ๐๕
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การท�ำบุญ ที่ส�ำคัญ หากได้ท�ำบุญกิริยาวัตถุ
ข้อใดก็ตาม ไม่ควรอธิษฐานเพียงเพือ่ ขอให้ชวี ติ
สุขสบายในทางโลกอย่างเดียวเท่านัน้ แต่จะต้อง
อธิ ษ ฐานให้ เ ป็ น ไปเพื่ อ การละกิ เ ลส มุ ่ ง ตรง
ต่อหนทางพระนิพพาน อานิสงส์จึงจะส่งผล
อย่างครบสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่อง

เข้ า ใจแจ่ ม แจ้ ง นั่ ง สมาธิ ก็ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง ธรรม”
คุณยายอาจารย์ท่านจึงเมตตาสรุปเป็นข้อคิดว่า
ปลูกต้นไม้แต่ละต้นเสียเวลาเท่า ๆ กัน คนฉลาด
แม้เหนื่อยเท่ากับคนอื่น แต่ก็ได้บุญไปด้วย
นีเ้ ป็นตัวอย่างว่า ยิง่ เข้าใจถูกต้องมาก ใจจะยิง่ ใส
สว่างมาก บุญก็ย่อมได้มากตามไปด้วย

ตัวอย่างระดับความเข้าใจถูกในเรื่องบุญ

จากเรื่องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ทิฏฐุชุกรรมเป็ น ประธานแห่ ง บุ ญ กิ ริ ย าวั ต ถุ ทุ ก ข้ อ
ท�ำหน้าที่ดั่งผู้ถือหางเสือเรือที่คอยคัดท้ายเรือ
ให้แล่นตรงทางเสมอ เมื่ออานิสงส์ส่งผล ไม่ว่า
จะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็จะมีอวัยวะครบ
สมบูรณ์ไม่พกิ ลพิการ จะมีสติปญ
ั ญาเฉลียวฉลาด
และรอบคอบ อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ ความสุ ข กาย
สบายใจอยู่เป็นนิจ

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์
ขนนกยูง ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย เคยเล่า
ว่า วันหนึ่งขณะที่ท่านเดินตรวจวัด เห็นคนงาน
ก�ำลังปลูกต้นไม้อยู่ ท่านจึงแวะไปถามว่า เวลา
ปลูกต้นไม้คิดอย่างไร คนหนึ่งตอบว่า “ขออย่า
ให้มันตายเลย เดี๋ยวต้องปลูกใหม่” คนถัดไป
ตอบว่า “ขอให้โตเร็ว ๆ จะได้ชื่นใจ แต่ไม่ได้
กลัวมันตายเพราะปลูกมาเยอะแล้ว” ส่วนอีกคน
ตอบว่า “ขอให้โตเร็ว ๆ ใครมานั่งโคนต้นไม้นี้
ให้เขานั่งสบาย ฟังเทศน์ของหลวงพ่อแล้วให้
๐๖ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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“หยุดนั่นแหละเป็นตัวส�ำเร็จ หยุดอันเดียวเท่านั้นแหละ
ทางพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายใจด�ำ”
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. ๐๒-๕๕๒-๕๒๑๕ Fax. ๐๒-๕๕๑-๒๖๘๔

หจก.ซี.เอส.ไอที ซิสเต็มส์

ห้างเดอะมอลล์บางแค The Mall Bangkhae ๒๗๕ ม.๑ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐๒-๘๐๓-๘๕๔๗, ๐๒-๘๐๓-๘๓๓๖ 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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ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

กฐินธรรมชัย... ปลื้มใจตลอดกาล..

การทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ ที่ใคร ๆ ทั้งหลายล้วนยกย่องว่าเป็นกาลทานที่มีอานิสงส์มาก
เป็นพระพุทธานุญาตที่ทั้งผู้ให้และผู้ถวายต่างได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างมากมาย แม้ทางฝ่ายผู้รับ
คือพระภิกษุสงฆ์เองก็ได้รบั อานิสงส์จากการทอดกฐินครัง้ นีด้ ว้ ย ซึง่ กฐินธรรมชัย ณ วัดพระธรรมกาย
ประจำ�ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ ได้สำ�เร็จไปแล้วในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา แม้ทั้ง
๘

อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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ฝ่ายผู้ถวายและผู้รับต่างได้รับอานิสงส์ดังกล่าวไปแล้วทั่วหน้า แต่ความปลาบปลื้ม ปีติยินดีในบุญ
นี้ ยังคงติดตามตัวไปให้เป็นความอิ่มอกอิ่มใจ เป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ รำ�ลึกถึงครั้ง
ใด ปลื้มใจไปทุกครา...
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๙
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๑๐ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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ปลื้มตลอด... บุญทอดกฐินธรรมชัย
ในการทอดกฐินทุกครั้ง เมื่อพิธีทอดถวายเสร็จสิ้นลง เวลาพระให้พรจะมีพระคาถา
บทหนึ่งที่ให้เฉพาะวันทอดกฐิน คือ บท “กาลทานสุตตคาถา” เป็นพระคาถาที่นอกจาก
มีความไพเราะแล้วยังมีความหมายที่ดีด้วย ดังนี้  
		
กาเล ทะทันติ สะปัญญา
วะทัญญู วีตะมัจฉะรา
ทายกเหล่าใดเป็นผู้มีปัญญา, รู้จักถ้อยคำ�พูด ปราศจากความตระหนี่,
		
กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ
อุชุภูเตสุ ตาทิสุ,
วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ
วิปุลา โหติ ทักขิณา,
มีใจเลือ่ มใสแล้วในพระอริยเจ้าทัง้ หลาย, ผูม้ ปี กติเป็นผูซ้ อื่ ตรงคงที,่ ให้ทานในกาลถูกต้อง
ตามสมัย, ทักษิณาทานของทายกเหล่านั้น, ย่อมมีผลอันไพบูลย์,
เย ตัตถะ อะนุโมทันติ,
เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา,
ชนเหล่าใดอนุโมทนาหรือช่วยกระทำ�การขวนขวายในทานนั้น,
นะ เตนะ ทักขิณา โอนา,
เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน,
ทักษิณาทานของทายกเหล่านั้นก็มิได้บกพร่องไป, เพราะเหตุนั้น, ชนทั้งหลายเหล่านั้น ก็
ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย,
ตัส๎มา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต,
ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง,
เพราะเหตุนั้นแล, ท่านทั้งหลายควรเป็นผู้มีใจอันไม่ท้อถอย, เมื่อให้ทานในที่ใด ๆ
มีผลมาก, ก็ควรให้ทานในที่นั้น ๆ เถิด,
ปุญญานิ ปะระโลกัส๎มิง,
ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ,
เพราะเหตุว่าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย, ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าต่อไป
ทั้งนี้ การทอดกฐินแม้เป็นบุญใหญ่ที่ชาวพุทธทั้งหลายรู้จัก แต่การทอดกฐินมิใช่ทานที่
ทำ�ได้ง่าย เพราะมีข้อจำ�กัดหลายประการ คือ
๑. ช่วงเวลาของการทอดกฐินมีเพียงช่วงเวลา ๑ เดือน หลังวันออกพรรษา
เป็นต้นไปเท่านั้น
๒. พระภิกษุผู้มีสิทธิ์รับผ้ากฐินต้องจำ�พรรษาอยู่ที่วัดนั้นครบ ๓ เดือน
๓. เวลาถวาย ต้องถวายเป็นสังฆทาน จะถวายเจาะจงเป็นการส่วนตัวมิได้
๔. ครั้นรับกฐินแล้ว พระภิกษุต้องทำ�พิธีกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น  
๕. ผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำ�หนดไว้
ดังนัน้ การทอดกฐินจึงเป็นบุญพิธปี ระจำ�ปี ทีแ่ ต่ละวัดสามารถจัดงานได้เพียงปีละ ๑ ครัง้
เรียกว่าเป็นกาลทาน ซึ่งจัดเป็นการบำ�เพ็ญบุญที่ได้อานิสงส์มากเป็นพิเศษ
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๑๑
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กฐินรวมศรัทธา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
การทอดกฐินธรรมชัยมีมหาชนจำ�นวน
มากไปร่วมงานเป็นปกติเช่นทุกปี อีกทั้งยังมี
พระภิกษุและสาธุชนจากนานาชาติเดินทางไป
ร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก เช่น คณะเจ้าอาวาส
จากประเทศเกาหลี พระเจ้าคณะจากประเทศ
มาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศกัมพูชา และแขกผู้มีเกียรติจากรัฐ
Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจาก
นี้ยังมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากหลายหน่วยงาน
เข้าร่วมขบวนอัญเชิญผ้ากฐินอีกด้วย
การทอดกฐินปีนี้ เป็นการทอดถวาย
เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพราะในรอบปีที่
ผ่านมา คณะพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนอุบาสก
อุบาสิกา ผู้นำ�บุญ และกัลยาณมิตรทั้งหลาย
ได้ ทำ � หน้ า ที่ ร่ ว มมื อ ประสานใจช่ ว ยกั น ทำ �ให้
พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปทั่วทั้งในประเทศ
และขยายไปสู่นานาชาติครอบคลุมทุกภูมิภาค
๑๒ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖

ทั้งนี้เพราะคำ�สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี
ความเป็นอกาลิโก คือไม่จำ�กัดกาลเวลาและ
ไม่ จำ � กั ด สถานที่ กล่ า วคื อไม่ ว่ า จะอยู่ ที่ ใ ด
มนุ ษ ย์ ทั้ ง หลายย่ อ มสามารถได้ รั บ ความสุ ข
สงบ พบทางหลุ ด พ้ น จากการปฏิ บั ติ ต าม   
คำ � สอนของพระพุ ท ธองค์ โดยไม่ จำ � กั ด   
เชื้ อ ชาติ ศ าสนาและเผ่ า พั น ธุ์ ซึ่ ง ชาวพุ ท ธ   
ทั้งหลายต่างตระหนักและประจักษ์ดีแล้วว่า
ตลอดเวลาที่ พ ระพุ ท ธศาสนาดำ � เนิ น มา    
เป็นเวลา ๒๕๕๖ ปี พระพุทธศาสนายังคงมี
ความเป็นศาสนาแห่งสันติสุข นำ�พาชาวโลก
ให้ พ บความสว่ า งได้ ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ดี ง ามและ
ประเสริ ฐ สู ง สุ ด เช่ น นี้ เป็ น สิ่ ง ที่ พ วกเรา      
ทั้ ง หลายอยากจะให้ ช าวโลกเข้ า มาพิ สู จ น์    
ให้สมกับที่ได้เกิดมามีชีวิตอยู่บนโลก ที่เป็น
ดินแดนแห่งการตรัสรู้ธรรมแห่งองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วน
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ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ
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รุ่งอรุณสู่สายัณห์ ตลอดวันล้วนแต่บุญ
เช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน
ณ บริเวณที่เคยเป็นบ้านแก้วเรือนทองของ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย มีพิธีตักบาตรแด่
คณะสงฆ์หลายพันรูป ซึง่ หลายครอบครัวต่างพา
สมาชิกลูกหลานและหมู่คณะไปร่วมใส่บาตร
ด้ ว ยความเบิ ก บาน พิ ธี ตั ก บาตรครั้ ง นี้ มี
กัลยาณมิตร ดร.ประกอบ จิรกิติ เป็นผู้แทน
สาธุชน น�ำกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
หลังจากนั้น ในช่วงเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นการ
๑๔ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖

ท�ำสมาธิภาวนา และเมื่อถึงเวลาใกล้เพล มีพิธี
กล่าวค�ำถวายทองค�ำเพื่อน�ำไปหล่อรูปเหมือน
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยมี
กัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้น�ำกล่าว
ค�ำถวายด้วยความปีติในบุญ อันแสดงออกถึง
จิตกตัญญูบชู าทีม่ ตี อ่ มหาปูชนียาจารย์ จากนัน้
เป็นการกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
โดยผู้แทนของสาธุชน คือ กัลยาณมิตรบุญชัย
เบญจรงคกุล
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“

การตักบาตร
เป็นทางมาแห่งมหากุศล
เป็นประเพณีที่ชาวพุทธทั้งหลาย
ปฏิบัติกันมายาวนาน
นับตั้งแต่มีพระพุทธศาสนา
บังเกิดขึ้นในโลก

”

ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๑๕

www.webkal.org

๑๖ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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ขบวนอัญเชิญผ้ากฐิน ยิ่งใหญ่...งดงามอร่ามเรือง
พิ ธี ใ นภาคบ่ า ย เป็ น การอั ญ เชิ ญ ผ้ า
กฐินถวายแด่คณะสงฆ์ ในขบวนอัญเชิญล้วน
มี แ ต่ ม หาเศรษฐี คู่ บุ ญ ค้ำ � จุ น พระพุ ท ธศาสนา   
ที่ พ ากั น เดิ น ประคองผ้ า ไตรด้ ว ยความสงบ
สำ � รวม และสง่ า งาม ตามด้ ว ยขบวนของ
กั ล ยาณมิ ต รกั ล ยา ปั ญ ญาสกุ ล วงศ์ ผู้   
ประดับกายด้วยชุดมหาลดาปสาธน์ ประดุจ
นางวิ ส าขา มหาอุ บ าสิ ก าผู้ เ ป็ น ยอดมหาอุปฏั ฐายิกาในสมัยพุทธกาล แต่ทพ่ี เิ ศษสุดและ
ถื อ เป็ น มิ่ ง มหามงคลอย่ า งยิ่ ง แก่ ลู ก พระธั ม ฯ  
ก็คอื ในวันนีพ้ ระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ

ธัมมชโย) เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในการ
ประกอบพิ ธี เ ผดี ย งสงฆ์ แ ละอปโลกน์ ก ฐิ น   
หลังจากที่ท่านปลีกวิเวกไปเป็นระยะเวลานาน
ตลอดทั้ ง พรรษา ทำ �ให้ ญ าติ โ ยมทั้ งในและ  
ต่างประเทศมีความปลาบปลื้มยิ่งขึ้น ที่ท่าน
เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งในวาระนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังได้ให้พร มอบผังสำ�เร็จ
แก่ชีวิตของเหล่านักสร้างบารมี ให้พรั่งพร้อม
ทั้ ง ทรั พ ย์ ส มบั ติ คุ ณ สมบั ติ และนิ พ พาน
สมบั ติ ติ ด ตามตั ว ไปทุ ก ภพทุ ก ชาติ ต ราบ
กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๑๗
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๑๘ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๑๙
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๒๐ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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“

ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย และเมื่อรับแล้ว
จงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้
เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตราบสิ้นกาลนานเทอญ

”

อนุโมทนาบุญกับกัลฯไพศาล ทวีชัยถาวร และ
กัลฯเสาวนี หิรัณยศิริ ผู้แทนประธานใหญ่
กฐินธรรมชัย พ.ศ. ๒๕๕๖

ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๒๑
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๒๒ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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ขออนุโมทนา

มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำ�้ จุนพระพุทธศาสนา
การทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ สำ�เร็จลงด้วย
ความปลาบปลื้ ม ปี ติ แ ละประทั บ ใจใน    
พลั ง บุ ญ อั น บริ สุ ท ธิ์ ยิ่ งใหญ่ ที่ ห ากหมั่ น
ระลึ ก ถึ ง แล้ ว จะทำ �ให้บุญกุศ ลบังเกิด ขึ้น
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังพระคาถาที่ยกมาข้างต้นว่า
“บุคคลทั้งหลาย เมื่อมีใจเลื่อมใส
แล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้มีปกติ
เป็นผู้ซ่อื ตรงคงที่ เมื่อให้ทานในกาลถูกต้อง
ตามสมั ย แล้ ว ทั ก ษิ ณ าทานของทายก  
เหล่านั้นย่อมมีผลอันไพบูลย์ และเมื่อให้
ทานในที่ใด ๆ มีผลมาก ก็ควรให้ทานในที่
นั้น ๆ เพราะเหตุว่า บุญทั้งหลายย่อมเป็น  

ที่ พึ่ ง ของสั ต ว์ ทั้ ง หลาย ทั้ งในโลกนี้ แ ละ
โลกหน้าสืบต่อไป”
หลั ง จากสร้ า งบุ ญ กั น มาอย่ า ง   
เต็มอิ่มเต็มใจและหล่อรูปเหมือนทองคำ�
หลวงปู่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ในปี นี้ พวกเรา    
ทั้ ง หลายก็ จ ดจ่ อ รอคอยที่ จ ะไปต้ อ นรั บ
คณะพระธุดงค์ธรรมชัย เพื่อเติมบุญใหญ่
ในช่วงเริ่มศักราชใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่จะ
มี ก ารอั ญ เชิ ญ รู ป หล่ อ ทองคำ � องค์ นี้
เคลื่อนนำ�ขบวนพระธุดงค์ไปตามเส้นทาง
พระผู้ปราบมาร..

ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๒๓
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“ที่ยังเข้าไม่ถึงก็เพราะประมาทเลินเล่อเผลอตัว ทำ�ไม่จริง
เข้าไม่จริง จรดไม่จริง ตั้งไม่จริง ลอกแลกเช่นนี้โกงตัวเอง
เมื่อโกงตัวเองเสียแล้วเข้าถึงธรรมกายไม่ได้”
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

บุคคลที่ควรบูชา คือบุคคลที่มีคุณความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึง
และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม ได้แก่ ผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา

สนับสนุนการพิมพ์

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

www.webkal.org

“ถ้าเรามีบุญมากแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาก็สำ� เร็จ ที่จะท�ำก็ส�ำเร็จทุก ๆ อย่าง
ใครขวางไม่
ด้ด้วชยอ�า ำคืนาจบุ
ญ เพราะฉะนั
้นการมี
นสิก่งทีนึ่ดกีทถึงี่สุด”
บุคคลที่คไวรบู
อบุคคลที
่มีคุณความดี
ควรค่บาุญแก่มากเป็
การระลึ
คุณยายอาจารย์
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิมหารั
บัติตตามนอุบได้าสิแก่กาจัผ้นูมทร์
ีศีล ขนนกยู
สมาธิ ปังญญา สูงกว่าเรา
ผู้ให้กำ� เนิดวัดพระธรรมกาย

สนับสนุนการพิมพ์

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

www.webkal.org

เรื่องจากปก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

โปรยดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์
พุทธศาสน์ยืนยง ชีวิตสุขสราญ

ในที่สุดเทศกาลปีใหม่ก็กำ�ลังจะเวียนมาถึงแล้ว
พร้อม ๆ กับที่เราจะได้สร้างบุญรับศักราชใหม่กับ
คณะพระธุดงค์ธรรมชัยอย่างจุใจถึง ๒๗ วัน...
ปีใหม่น้ี เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ
ร่วมกันผสานพลังศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่ เรือง สืบทอดพุทธประเพณี
ที่ มี ม าแต่ ค รั้ ง พุ ท ธกาล และเสริ ม สร้ า งสิ ริ ม งคล
รับปีใหม่ ด้วยการไปร่วมโปรยกลีบดอกดาวรวย
ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย ๑,๑๒๙ รูป ทีอ่ อกเดินธุดงค์
ไปตามเส้นทางพระผู้ปราบมาร ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านจังหวัดต่าง ๆ ๗ จังหวัด
คือ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร
เป็นระยะทางกว่า ๔๕๐ กิโลเมตร
๒๖ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖

www.webkal.org

ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๒๗
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ย้อนไปเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ซึ่งเป็น
วันคล้ายวันเกิดของพระมงคลเทพมุนี (สด
จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ในวันนั้นผู้มีบุญจาก
ทัว่ สารทิศพากันหลัง่ ไหลไปทีส่ ภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย เพื่อร่วมพิธีหล่อรูปเหมือน
ทองคำ�พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) องค์ที่ ๗
ซึ่งเป็นองค์ที่จะอัญเชิญไปนำ�ขบวนพระธุดงค์
ธรรมชัยในครั้งนี้และครั้งต่อ ๆ ไป
เมื่อเสร็จพิธีในวันนั้นแล้ว คณะพระภิกษุได้มอบเมล็ดพันธุด์ อกดาวรวย พันธุท์ องชฎิลเศรษฐี แก่สาธุชนทีไ่ ปร่วมงาน เพือ่ นำ�ไปปลูก
ด้วยตนเอง เป็นการเตรียมพร้อมที่จะนำ�ไปโปรย
เป็นเส้นทางสายทองคำ�  รองรับก้าวย่างอันเป็น
มงคลของพระธุดงค์ธรรมชัย
		

๒๘ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖

www.webkal.org

และเพื่อให้ทุกท่านได้บุญกับการโปรยกลีบดอกดาวรวยต้อนรับ
พระธุดงค์ธรรมชัยมากยิง่ ขึน้ ครบทุกขัน้ ตอน คือ ได้ปลูกเอง เด็ดกลีบเอง
และโปรยเอง จึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านไปรับบุญเด็ดกลีบดอกดาวรวย
ที่มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย ซึ่งจะมีขึ้นประมาณกลางเดือน
ธันวาคมนี้ (ติดตามกำ�หนดการได้จาก DMC)..

แจกเมล็ดพันธุ์ดอกดาวรวย
พันธุ์ทองชฎิลเศรษฐี

ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๒๙
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สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
การได้เห็นสมณะ เป็นมงคลอย่างยิ่ง
(พุทธพจน์)

กำ�หนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลล่าสุดได้ที่โทร. ๐๒-๘๓๑-๑๐๐๐
๓๐ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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“ไม่มีทางลัดอื่นในการเข้าถึงธรรม นอกจากค่อย ๆ สั่งสม
ความบริสุทธิ์ ความละเอียด ความหยุดนิ่งของใจ”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

สนับสนุนการพิมพ์

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐๒-๘๑๘-๓๕๐๐

www.webkal.org

“สัมมา อะระหัง” นำ�สุข
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

ภาวนา

“สัมมา อะระหัง” ๕๐๐ ครั้ง
ดวงใจพบสุข

www.webkal.org

ไม่ว่าเราจะทำ�อะไรหรืออยู่ในอิริยาบถไหน ถ้าใจผูกพัน
กับพระรัตนตรัย ณ ตอนนั้น วินาทีนั้น พระรัตนตรัยย่อมลง
ซ้อนในกลางจิต คอยกลั่นแก้ คุ้มครองรักษาตลอดเวลา และ
อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นเป็นอานุภาพที่ไม่อาจจะประมาณ
ได้ ดังนั้นผู้มีปัญญาหรือนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงหมั่นนำ�พา
จิตใจของตนเองให้คุ้นเคยและผูกพันกับพระรัตนตรัยสม่ำ�เสมอ
ในทุ ก อิ ริ ย าบถ ไม่ ว่ า จะด้ ว ยการตรึ ก นึ ก ถึ ง องค์ พ ระไว้ ที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ หรือ การภาวนา “สัมมา อะระหัง”
อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยจิตใจทีเ่ ลือ่ มใสในพระรัตนตรัย ซึง่ ไม่วา่ ใคร
ก็ตาม หากสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ ท่านผู้นั้นย่อมประจักษ์ถึง
อานุภาพอันมหัศจรรย์ ดังเรื่องราวตัวอย่างของกัลยาณมิตร
ผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยด้วยการภาวนา “สัมมา อะระหัง” ๕๐๐
ครั้ง ดังต่อไปนี้....

กัลฯ ทพ.ญ.พุทธธิดา วังศรีมงคล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ก่อนที่ลองใช้วิธีภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ เวลา
นั่งสมาธิจะฟุ้ง เพราะเป็นคนคิดมาก นั่งหลับบ่อย ตื่น
มาก็ไม่สดชื่น รู้สึกเพลีย ทำ�ให้ช่วงหนึ่งไม่อยากนั่ง
สมาธิเลย แต่เมื่อฟังเทศน์จากพระอาจารย์ปรเมษฐ์
ทำ�ให้ได้เทคนิคดี ๆ ท่านบอกว่า เวลานั่งสมาธิให้คิด
ว่าเป็นเรื่องสนุก เหมือนกับเวลาที่เราทำ�อะไรสนุก ๆ
แล้วเราจะมีความสุขกับมัน ก็เลยลองคิดว่าการนั่งสมาธิ
เป็นเรื่องสนุก พอคิดแบบนี้ก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งเวลานั่งสมาธิ
“เมื่อลองนำ�เทคนิค ‘สัมมา อะระหัง’ ๕๐๐ ครั้ง มาใช้ คือ เวลาทำ�กิจกรรมทุกกิจกรรม
ก็ภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ ๕๐๐ ครั้ง ถ้าไม่ครบก็ภาวนาใหม่
ไปเรื่อย ๆ แล้วจดบันทึกทุกครั้ง ทำ�ให้สามารถจรดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายได้ง่าย เวลานั่งสมาธิก็นั่ง
ได้ดีขึ้น การคิดว่านั่งสมาธิแล้วสนุก ทำ�ความรู้สึกให้มีความสุขกับมัน ทำ�ให้นั่งได้ดีมากขึ้น
“ตอนนี้รู้สึกชอบการนั่งสมาธิมากขึ้น ก็เลยอยากเชิญชวนผู้มีบุญทั้งหลายลองนำ�เทคนิค
‘สัมมา อะระหัง’ ๕๐๐ ครั้ง ไปใช้ดูนะคะ ไม่ว่าจะทำ�อะไร ใจเราจะนิ่ง ไม่วอกแวกไปกับ
สิ่งรอบตัว ทำ�ให้เราจรดใจที่ศูนย์กลางกายได้ง่ายขึ้น นั่งสมาธิก็ดีขึ้น”
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ ๓๓
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กัลฯอิศรา ผลประเสริฐวานิช

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“ก่อนรู้จักเทคนิคการภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ เป็นคน
อารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย บางทีเห็นเพื่อนอารมณ์ดีมา เราก็
อารมณ์เสียใส่ ไม่รู้เป็นเพราะอะไร เวลานั่งสมาธิก็หลับ แต่
หลังจากที่พระอาจารย์สอนเทคนิคการภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’
แล้ว ในตอนแรก ๆ ก็ยังไม่ชิน ภาวนาได้ ๖๐ กว่าครั้ง ก็หลับ
อีกเหมือนเดิม
“ระยะหลัง ๆ เริ่มปรับปรุงตัวใหม่ มีสติมากขึ้น ตั้งเป้า
ภาวนาให้ได้อย่างน้อยวันละ ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังดี สำ�เร็จค่ะ ไม่
หลับอีกเลย อารมณ์ก็เย็นขึ้น เวลาเพื่อนทำ�อะไรไม่ถูกใจ เรา
ยิ้มอย่างเดียว ภายในใจก็ภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ไปด้วย เพื่อเก็บอารมณ์ตอนนั้นไม่ให้ปะทุออก
มา ไม่อยากทำ�ให้เพื่อนเสียใจ
“อยากแชร์ประสบการณ์ว่า ชอบภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ก่อนนอนกับเวลาเดิน เพราะเคย
ได้ยินพระอาจารย์เล่าว่า ท่านนำ�วิธีนี้ไปให้พระธุดงค์ทำ� หนูลองทำ�และรู้สึกดีค่ะ รู้สึกนิ่งและได้อยู่
กับตนเองจริง ๆ ก่อนนอนก็ภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ไปเรื่อย ๆ จนหลับ พอตื่นขึ้นมาเห็น
องค์พระผุดขึ้นมาเฉยเลยค่ะ แรก ๆ ก็ไม่คิดอะไร ภาวนาไปเฉย ๆ สุดท้ายเห็นองค์พระขึ้นมา
ประสบการณ์แบบนี้มีน้อยคนที่จะได้เจอ อยากเชิญชวนให้ทุกคนลองมาภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’
ด้วยกันค่ะ และใช้ ‘สัมมา อะระหัง’ เปลี่ยนโลกนี้ค่ะ”

กัลฯศิกิต อุดมคุณากร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
“ก่อนหน้านี้เคยนั่งสมาธิดี เห็นองค์พระ แต่พอไปอยู่ที่
มหาวิทยาลัย ใจก็เผลอหลุดออกจากกลาง ทำ�ให้องค์พระหาย
ใช้เวลาปีกว่าแล้วก็ยังไม่ได้องค์พระกลับคืนมา จนกระทั่งได้
เข้า มาอบรมธรรมทายาทหญิง พระอาจารย์แ นะนำ � เทคนิค
‘สัมมา อะระหัง’ พอท่านแนะนำ�ปุ๊บ ก็น�ำ มาปรับใช้เลยค่ะ
“ท่ า นบอกให้ ภ าวนา ‘สั ม มา อะระหั ง ’ ๕๐๐ ครั้ ง
เราอาจจะทำ �ไม่ ถึ ง ก็ ไ ด้ ค่ ะ แต่ ใ ห้ เ น้ น ที่ ค วามสบายของใจ
ตอนนั้นเริ่มท่องเลย วันรุ่งขึ้นได้นั่งธรรมะ องค์พระก็กลับมา
วันนั้นรู้สึกดีใจมาก และหลังจากรอบนั้นก็นั่งเห็นองค์พระ
เกือบทุกรอบเลย
๓๔ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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“ขอเชิญชวนทุกคนให้ลองใช้เทคนิค ‘สัมมา อะระหัง’ ดูค่ะ ทั้งเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ยัง
ไม่เคยเข้าถึงประสบการณ์ภายใน หรืออาจเข้าถึงแล้วแต่ทำ�หายเหมือนตัวหนู อยากให้ลองใช้
เทคนิคนี้ดูค่ะ ช่วยได้จริง ๆ นะคะ และไม่ได้ช่วยให้นั่งสมาธิดีอย่างเดียวนะคะ เวลาเราออกจาก
การทำ�สมาธิ จะสังเกตได้ว่า ตัวเราเปลี่ยนไป อารมณ์เย็นลง สามารถรับปัญหาทุกอย่างได้ค่ะ”
จากเรื่ อ งราวอานุภ าพอัน มหัศ จรรย์ของการภาวนา ‘สัมมา อะระหัง ’ เราจะเห็นได้ว่า
คำ�ภาวนานี้ไม่ใช่ถ้อยคำ�ธรรมดา แต่เป็นถ้อยคำ�ที่มีอานุภาพมาก ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้กลั่นกรองถ้อยคำ�อันเป็นที่สุดให้เป็นบริกรรมภาวนา
เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น เป็นบทพุทธคุณที่ท่านใช้สอนสานุศิษย์เป็นพิเศษทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรม
เพื่อให้ใจระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ เพราะพุทธานุสติเป็นธรรมให้จิตตื่น สว่างไสว
มีก�ำ ลัง มีความกล้าที่จะปฏิบัติธรรมสืบต่อไป

ความหมายของคำ�ว่า... “สัมมา อะระหัง”
คำ�ว่า “สัมมา อะระหัง” เป็นภาษาบาลี มีศัพท์ควบคู่กันอยู่ ๒ ศัพท์ คือ “สัมมา” และ
“อะระหัง”
“สัมมา” เป็นศัพท์ที่มีความหมายสูง แปลว่า ชอบ ในพระพุทธคุณ ๙ บท ท่านเอาศัพท์นี้
เข้าคู่กับ “สัมพุทโธ” เป็นสัมมาสัมพุทโธ เป็นบทแสดงพระคุณของพระพุทธเจ้า แปลว่าผู้ตรัสรู้เอง
โดยชอบ นอกจากนี้ยังมีใช้ในอริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วย เช่น สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ เป็นต้น
“อะระหัง” เป็นพระพุทธคุณบทต้น แปลว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ เมื่อเข้าคู่กัน
เป็น “สัมมา อะระหัง” ก็แปลว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นพระอรหันต์โดยชอบ
บทบริกรรม “สัมมา อะระหัง” ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ�
ภาษีเจริญ จึงมีความหมายสูงและอยู่ในขอบข่ายของพุทธานุสติ
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ
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บท “สัมมา อะระหัง” นี้ โบราณาจารย์ท่านแยกพรรณนาพระพุทธคุณทีละอักษร คือ
สัม, มา, อะ, ระ, หัง ซึ่งท่านให้ความหมายแต่ละอักษรไว้ดังต่อไปนี้
(สัม)
			 สงฺขตาสงฺขเต ธมฺเม
สมฺมา เทเสติ ปาณินํ
			 สํสารสฺส วิฆาเฏติ		 สมฺพุทฺธํปิ นมามิหํ ฯ
๑. พระพุทธองค์ทรงแสดงสังขตธรรมและอสังขตธรรมโดยชอบแก่สัตว์ทั้งหลาย
๒. พระพุทธองค์ทรงทำ�ลายการเวียนเกิดเวียนตายได้
๓. พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง
ข้าพเจ้าขอนมัสการ
พระคาถาบทนี้ท่านบอกวิธีใช้ไว้ว่า ให้ภาวนาก่อนจะเข้าสู่สงคราม หาผู้ทำ�ร้ายมิได้แล
(มา)
			 มาตาว มานปาลิเต		 มานสตฺเต ปมทฺทิ โย
			 มานิโต เทวสงฺเฆหิ		 มานฆาตํ นมามิหํ ฯ
๑. พระพุทธองค์ทรงย่�ำ ยีสัตว์ผู้มีมานะ (ความถือตัว) ที่มานะ (ความถือตัว) เลี้ยงไว้ดุจมารดา
๒. พระพุทธองค์อันหมู่ทวยเทพยอมรับนับถือ
๓. พระพุทธองค์ทรงทำ�ลายมานะได้
ข้าพเจ้าขอนมัสการ
พระคาถาบทนี้ ภาวนาเพื่อทำ�คนแข็งให้อ่อน หมายความว่า ถ้าบังเอิญต้องเผชิญกับคน
ใจแข็ง แข็งข้อ แข็งกระด้างกับท่าน โบราณาจารย์ท่านแนะนำ�ให้ใช้คาถาบทนี้แก้ไขเหตุการณ์
(อะ)
			 อนุสฺสาหสพฺพสตฺตานํ	 อนุสฺสาเหติ โย ชิโน
			 อนนฺตคุณสมฺปนฺโน		 อนฺตคามี นมามิหํ ฯ
๑. พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนคนไม่มีอุตสาหะ ให้มีความอุตสาหะ
๒. พระพุทธองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมไม่สิ้นสุด
๓. พระพุทธองค์ทรงถึงที่สุดแห่งทุกข์
ข้าพเจ้าขอนมัสการ
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พระคาถาบทนี้ ภาวนาป้องกันเสือและจระเข้ หมายความว่า ถ้าท่านต้องเข้าป่าที่มีสัตว์ร้าย
ชุกชุม หรือต้องลงน้�ำ ในย่านที่มีสัตว์น้ำ�อันตราย ถ้าทำ�ใจให้เป็นสมาธิ ภาวนาคาถาบทนี้จะป้องกัน
สัตว์ร้ายได้
(ระ)
			 รโต นิพฺพานสมฺปตฺโต รโต โส สตฺตโมจโน
			 รมาเปติธ สตฺเต โย
รมทาตํ นมามิหํ ฯ
๑. พระพุทธองค์ทรงยินดีในธรรม ทรงบรรลุถึงพระนิพพาน
๒. พระพุทธองค์ทรงปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นทุกข์
๓. พระพุทธองค์ทรงยังสัตว์ให้ยินดีในพระนิพพาน
๔. พระพุทธองค์เป็นผู้ทรงประทานให้ซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่ยินดี
ข้าพเจ้าขอนมัสการ
พระคาถาบทนี้ ถ้าใครยึดมั่นท่องบ่นภาวนาเป็นนิจ สามารถป้องกันการกระทำ�คุณผีและ
คุณคนทั้งปวงได้
(หัง)
			 หญฺติ ปาปเก ธมฺเม หํสาเปติ ปทํ ชนํ
			 หํสมานํ มหาวีรํ		 หนฺตปาปํ นมามิหํ ฯ
๑. พระพุทธองค์ทรงฆ่าบาปธรรม
๒. พระพุทธองค์ยังชนให้ยินดีซึ่งทางฆ่าบาปนั้น
๓. พระพุทธองค์ทรงร่าเริง
๔. พระพุทธองค์ทรงกล้าหาญยิ่งใหญ่
๕. พระพุทธองค์ทรงฆ่าบาปได้แล้ว
ข้าพเจ้าขอนมัสการ
พระคาถาบทนี้ โบราณาจารย์ท่านแนะนำ�ว่า ให้หมั่นเพียรภาวนาเมื่อจะเข้าสู่สงคราม
จะทำ�ให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้
แต่ละอักขระของบท “สัมมา อะระหัง” ที่น�ำ มาลงไว้พร้อมทั้งวิธีใช้นี้ สำ�หรับผู้ที่นับถือและ
เชื่อมั่นภาวนาให้จริงจังจนจิตเป็นสมาธิมั่นคง ย่อมได้ผลจริงดังใจหมาย..
									 ที่มา : www.watpaknam.org
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“การจะเข้าถึงพระธรรมกายได้ ต้องหยุดอย่างเดียว
การฝึกให้หยุดใช้หลัก คือ ต้องสบาย
ฝึกใจให้สบายๆ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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จากสูตรต�ำรับโบราณสู่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับทั่วโลก
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ที. แมน ฟาร์มา ๑๐๑/๒ ซ.ม่วงสกุล ถ.บางขุนเทียน
แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๐๒-๔๑๕๑๐๐๗, Fax. ๐๒-๔๑๖๑๒๔๑

ยาน�ำ้ แก้ไอ ตราไอยรา
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บทความพิเศษ
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

ร้อยเรียงลาน...
สืบสานพุทธธรรม

ด้วยความเชื่อที่ว่า พระพุทธศาสนาจะมีอายุยืนยาวถึง ๕,๐๐๐ ปี ปู่ย่าตายายของเรา     
จึงอุตสาหะก่อสร้างถาวรวัตถุ และจารึกพระธรรมคำ�สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนวัสดุตา่ ง ๆ
ด้วยความรักและหวงแหน โดยหวังสืบต่ออายุพระศาสนาให้ยืนยาวสู่อนุชนรุ่นต่อไป

๔๐ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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คั ม ภี ร์ ใ บลานจั ด เป็ น เอกสารโบราณ
ป ร ะ เ ภ ท ห นึ่ ง ที่ ยั ง ค ง พ บ เ ห็ นไ ด้ ต า ม วั ด
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หรื อ หอสมุ ด คั ม ภี ร์ ที่ ผ่ า นการ
สำ�รวจแล้วจะได้รับการขึ้นทะเบียน มัดจัดเก็บ
ในห่อผ้าไว้เป็นอย่างดี แล้วจะถูกรักษาไว้ใน
หอไตรบ้าง ในหีบคัมภีร์บ้าง ในตู้กระจกบ้าง
ทั้งนี้เพราะคัมภีร์ที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีนี้
ล้ ว นอยู่ ใ นสภาพที่ เ ปราะบาง ต้ อ งได้ รั บ การ
ดูแลอย่างทะนุถนอมและระมัดระวังอย่างยิ่ง
การเก็บรักษามัดห่อคัมภีร์ไว้อย่างดีนั้น
นับเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมและน่าอนุโมทนา แต่
ก็ อ าจทำ � ให้ ผู้ ส นใจศึ ก ษาเข้ า ถึ ง ตั ว คั ม ภี ร์
โดยตรงได้ไม่สะดวกนัก อีกทัง้ เมือ่ มีวสั ดุอน่ื ๆ
เข้ า มาแทนที่ เช่ น หนั ง สื อ กระดาษหรื อ
คอมพิวเตอร์ คนรุ่นหลังจึงไม่ค่อยรู้จักคัมภีร์
ใบลาน หลายท่านอาจไม่ทราบเลยว่าสมบัติ
พระศาสนาอั น ล้ำ � ค่ า ภายใต้ ผ้ า ห่ อ คั ม ภี ร์ นั้ น มี
รูปลักษณ์เช่นไร
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ
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หนั ง สื อใบลานจะไม่ ใช้ตัวเลขเรียงลำ� ดับหน้า แต่จะใช้อักษรแทน เรียกว่า “อักษรบอกอังกา” จารไว้ที่
ตรงกึ่งกลางริมซ้ายด้านหลังของใบลานแต่ละใบเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

หากเปรี ย บเที ย บคั ม ภี ร์ ใ บลานกั บ หนั ง สื อ ที่ ใ ช้ กั น อยู่       
ในปั จ จุ บั น จะเห็ นได้ ว่ า มี ส่ ว นประกอบหลั ก ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น คื อ       
มีปกหน้า ปกหลัง สัญลักษณ์บอกหน้าหนังสือ การเรียงลำ�ดับหน้า
และการเข้าเล่ม จะต่างกันที่วิธีการ วัสดุที่ใช้ และการเรียกชื่อที่    
ไม่เหมือนกัน
หน้าแผ่นคัมภีร์ทำ�จากใบลานไม่ใช่กระดาษเหมือนทุกวันนี้
การเขียนอักษรลงบนแผ่นใบลานจึงต้องใช้การจารด้วยเหล็กแหลม  
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีเลขบอกลำ�ดับหน้า เรียกว่า “อักษร   
บอกอั ง กา” เป็ น ตัวอักษรตามพยัญชนะภาษาบาลีซึ่งมีอยู่ทั้งหมด    
๓๓ ตัว โดยจารไว้ริมด้านซ้ายด้านหลังของใบลานแต่ละใบ
๔๒ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖

www.webkal.org

ตัวอย่าง คัมภีร์ใบลาน ๑ มัด ประกอบด้วย
๑๐ ผูก ผูกละ ๒๔ ลาน ยกเว้นผูกสุดท้าย  
ที่มีลานมากกว่าปกติ

วิ ธี ร้ อ ยสายสนอง จะทำ � ห่ ว งผู ก ไว้ ที่ ป ลาย
ข้างหนึ่ง แล้วเอาปลายอีกข้างหนึ่งร้อยเข้าไป
ในห่วง โดยโอบรอบกึ่งใบลานด้านบน

ใบลานที่จารแล้วจะถูกมัดรวมเป็นผูก
โดยทั่วไปจะนับ ๒๔ ลานเป็นเกณฑ์ เมื่อ  
จารครบ ๒๔ ลาน จะมัดรวมกันเรียกว่า  
“๑ ผูก” หากเนื้อหาที่จารยาวเกินไป ก็จะ
ขึ้ น ผู กใหม่ คั ม ภี ร์ มั ด หนึ่ ง จึ ง มี จำ � นวนผู ก    
มากน้อยต่างกัน บางเรื่องอาจจบเพียง ๔ ผูก
แต่บางเรื่องอาจยาวถึง ๒๐-๓๐ ผูกก็ได้ ผูก
สุดท้ายพิเศษกว่าผูกอื่น ๆ เพราะโดยมาก  
มีความยาวเกิน ๒๔ ลาน ส่วนที่เกินนับเป็น
จำ � นวนลาน เช่ น มี ๒๘ ลาน เรี ย กว่ า     
๑ ผูก ๔ ลาน เป็นต้น
เมื่อจะมัดใบลานรวมเป็นผูกก็จะใช้
“สายสนอง” คือ ไหมหรือด้ายเป็นหูร้อยผูก
ใบลาน โดยร้อยตามรูที่เจาะเอาไว้ทางริมซ้าย
เพียงข้างเดียว เรียกว่า “ร้อยหู” เมื่อจะอ่าน
คั ม ภี ร์ ก็ ค ลายสายสนองออก และดึ ง เข้ า   
ให้แน่นสนิทเมื่ออ่านเสร็จแล้ว

การอ่ า นคั ม ภี ร์ ใ บลานแต่ ล ะผู ก จะต้ อ งคลาย    
สายสนอง เพื่อให้คลี่หรือพลิกใบลานได้
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ
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หนังสือเรื่องหนึ่งมีหลายผูกรวมกันเป็นคัมภีร์หนึ่งหรือมัดหนึ่ง เพื่อความแข็งแรงและ
สวยงาม เมือ่ จัดเก็บจะมี “ไม้ประกับ” ขนาบ ๒ ข้าง เป็นปกหน้าและปกหลัง ลักษณะเป็นแผ่นไม้
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างยาวเท่าใบลาน และหนาประมาณ ๑-๒ เซนติเมตร ส่วนใหญ่ท�ำ จากไม้
เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้จันทน์ อาจมีการตกแต่งให้สวยงาม มีมากมายหลายประเภทเรียกตาม
ลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง เช่น ไม้ประกับไม้สักธรรมดา ไม้ประกับแกะสลัก ไม้ประกับ
ประดับมุก ไม้ประกับประดับเกล็ดหอย ไม้ประกับประดับงา ไม้ประกับประดับกระจก ไม้ประกับ
ลายทองจีน ไม้ประกับทาสีแดง ไม้ประกับรักทึบหรือทารักดำ� เป็นต้น

ไม้ประกับลายทองจีน

ไม้ประกับประดับมุก

ไม้ประกับขอบบัวลงรักลายไทย

ไม้ประกับทาสีแดง

ไม้ประกับทารัก

ไม้ประกับธรรมดา

องค์ประกอบหลักของคัมภีร์ใบลานไม่ต่างจากหนังสือในปัจจุบันเท่าใดนัก เพียงแต่ใน  
ยุคสมัยที่เทคโนโลยีการพิมพ์ยังไม่เฟื่องฟูนั้น คนโบราณได้สรรหา คัดเลือกวัสดุที่ดีที่สุด เพื่อนำ�
มาใช้เก็บรักษาคำ�สอนอันทรงคุณค่า ตั้งแต่เลือกใช้ใบของต้นลาน ซึ่งเมื่อผ่านกรรมวิธีแล้วสามารถ   
คงอยู่ได้นานกว่าใบไม้ชนิดอื่นมาจารตัวอักษรลงไป เลือกใช้ด้ายหรือไหมชั้นดีมาร้อยรัดใบลาน
แต่ละใบให้เป็นผูกเป็นมัด ไม้ประกับที่นำ�มาแทนปกหน้าและปกหลังก็ตกแต่งประดับประดาด้วย
วัสดุที่คงทน สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงภูมิปัญญา และความรักความศรัทธาของบรรพชนที่ตั้งใจเก็บ
รวบรวม รักษา และสืบทอดคำ�สอนในพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานได้ศึกษา รักษา และสืบทอด
ต่อไป..
๔๔ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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“ในแต่ละวันเมื่อเจอใครก็ตาม
ให้มองหาความดีของเขาให้ได้
ถ้าเรามองคนอื่นมีความดี
แสดงว่าใจเราใสสะอาดเพียงพอ
ใจจะซึมซับแต่สิ่งที่ดี ๆ
ถ้ามองอะไรไม่ดีต้องมาฟอกใจใหม่
การปฏิบัติธรรม คือ...
การฟอกใจ ขยันฟอกใจตัวเอง
เราจะได้สิ่งที่ดี ๆ มาใส่ตัว”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

สนับสนุนการจัดพิมพ์
วารสารอยู่ในบุญ
เพื่อมอบเป็นธรรมทานโดย

www.webkal.org

“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

THAIPLASTWOOD CO.LTD. เป็นผู้ผลิต และจำ�หน่าย PVC ตราภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย
ได้รับมาตรฐาน มอก. “ไม่ต้องห่วงน�ำ้ ท่วม ไม่ต้องห่วงว่าปลวกจะกิน หรือไม้จะบวม ภายในบ้านเย็น
สบาย..ไม่ร้อนอบอ้าว เพราะแผ่น PVC ตราภูเขามีคุณสมบัติเหนือกว่าไม้ธรรมชาติ ติดตั้งง่าย
สร้างบ้านได้ทั้งหลังด้วยหลังคา INTERLOCK, พื้น, ผนัง, ฝ้า, ระแนง และเฟอร์นิเจอร์ตามสั่ง”
ที่อยู่ ๕๐๐/๒ KM RIVERSIDE พระราม ๓ กทม. ๑๐๑๒๐ โทร. ๐๘๙-๐๐๔-๗๗๖๖, ๐๒-๒๙๑-๙๕๙๕
WWW.THAIPLASTWOOD.COM
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“หากเรานั่งสมาธิทุกวัน
เมื่อใจหยุดนิ่งแล้ว จะมีความสุขภายใน
ใจจะมีพลังที่จะสร้างความดี
โดยไม่มีความคิดว่า อะไรจะเป็นอุปสรรค
และจะมีดวงปัญญา
รู้วิธีการว่าจะท�ำอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

“สัมผัสชีวิต ใกล้ชิดความสงบ”
คอนโดมิเนียม ติดรั้ววัด สังคมกัลยาณมิตร
สนใจโทร. ๐๘๑-๗๗๗-๓๒๒๒, ๐๒-๕๒๔-๒๔๕๘
แต่งเฟอร์ฯครบชุด โดย Modernform พร้อมสวนใหญ่
www.MTASSET.com www.facebook.com/mtresidences กว่า ๑ ไร่ สระว่ายน�ำ้ ระบบน�้ำเกลือ ห้องฟิตเนส
*ส่วนลดพิเศษส�ำหรับผู้มีบุญ* มอบทองค�ำสูงสุด ๔ บาท
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ภารกิจของดาวแห่งความดี
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

กฐินสัมฤทธิ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รวมพลังเด็กดี V-Star
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
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ในอดีต บ้าน วัด โรงเรียน สถาบันหลักของสังคมไทย ทำ�หน้าที่อบรมคุณธรรมควบคู่ไป
กับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เป็นเสาหลักสำ�คัญอันแข็งแกร่งที่ช่วยกันหล่อหลอมกล่อมเกลา
จิตใจลูกหลานไทยให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเรื่อยมา จึงทำ�ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ งดงาม
ด้วยอัธยาศัยไมตรีซึ่งกันและกัน
แต่ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไป โลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์แห่งการสื่อสารไร้พรมแดน
บ้าน วัด และโรงเรียน ไม่เกื้อกูลกันดังเดิม ทำ�ให้ต่างฝ่ายต่างทำ�หน้าที่ของตนได้ไม่เต็มที่ ด้วย      
รูปแบบการหล่อหลอมคุณธรรมนั้นมีหลายมิติ ยิ่งความเจริญทางด้านวัตถุรุดหน้าไปมากเท่าใด
ความเจริญทางด้านจิตใจดูจะลดความสำ�คัญลงไปมากเท่านั้น ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชน    
ตามมามากมาย และนับวันปัญหาจะโยงใยสลับซับซ้อนจนยากจะเยียวยาแก้ไข

ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๔๙
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จากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดคำ�ถามหลากหลายตามมาว่า “ทำ�อย่างไรเด็กไทยจึงจะใกล้ชิด
ศาสนามากขึ้น” “ทำ�อย่างไรเด็กไทยจะไม่เห็นธรรมะเหมือนยาขม” และ “ทำ�อย่างไรเด็กไทย     
จึงจะเกิดแรงบันดาลใจในการทำ�ความดี ไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามกระแสค่านิยมในปัจจุบัน”
ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและด้วยความเมตตาอย่างยิ่งของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ
ธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านจึงมีดำ�ริที่จะสร้างกระแสค่านิยมที่ถูกต้องดีงามให้     
เกิดขึ้นในหมู่ของเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ด้วยการปลูกฝังให้เด็กเหล่านี้เป็นผู้นำ�ในการ
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย ผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งโครงการ “กฐินสัมฤทธิ์
เด็กดี V-Star” ด้วย						

๕๐ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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โครงการ “กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star” เริ่มสถาปนาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ความหมาย
ของ “กฐินสัมฤทธิ์” คือ กฐินที่นำ�ความสำ�เร็จมาสู่ผู้ให้และผู้รับ (เดิมเรียกกันว่ากฐินตกค้าง)       
เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปัญ หากฐิน ตกค้า งให้ก ลายมาเป็นกฐินที่มีผู้จองเป็นเจ้า ภาพประจำ � ปี โดยมี       
ทีมเด็กดี V-Star ในแต่ละท้องถิ่นรับอาสาเป็นเจ้าภาพ  
โครงการนี้สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทย ปลุกกระแสตื่นตัวในการ
เป็นผู้นำ�รุ่นใหม่ ร่วมใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เกิดขึ้นในดวงใจของเด็กตัวน้อย ๆ เหล่านี้อย่าง
น่าอัศจรรย์ แม้แต่บรรดาผู้ใหญ่ในชุมชน เมื่อเห็นความสามารถและความตั้งใจของเด็กไทยที่สวม
หัวใจเกินร้อยในการทำ�ความดีอย่างน่าชื่นชม ยังถึงกับต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อเด็กเหล่านี้ใหม่
สำ�หรับปัญหาเรื่องกฐินตกค้างนั้น ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรมีความลำ�บากในการบำ�เพ็ญ
สมณกิจเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยในปัจจุบันคนเข้าวัดทำ�บุญน้อยลง กฐินตกค้างจึงเกิดขึ้นมากมาย
ทั่วประเทศ เหล่าเด็กดี V-Star จากโรงเรียนต่าง ๆ จึงรับมอบหมายภารกิจสำ�คัญในการปกป้อง
ทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา และเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้แก่ชาวโลก ด้วยการทำ�หน้าที่
เป็นตัวแทนของชุมชนไปทอดกฐินสัมฤทธิ์ที่วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้มีกฐินตกค้างอีกต่อไป
ซึ่งโครงการกฐินสัมฤทธิ์นี้ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากสถิติตั้งแต่ปีแรกจนถึง
ปัจจุบัน ดังนี้
ครั้งที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ปีการศึกษา
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

จำ�นวนโรงเรียน
๑
๓๖๘
๖๓๒
๔๖๔
๔๑๐
๔๖๙

จำ�นวนวัด
๑
๓๘๖
๗๕๒
๕๒๐
๔๘๔
๕๕๐
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๕๑
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ภาพหรือตัวอักษรนับล้านคงไม่อาจบรรยายความปลื้มปีติของผู้ที่ได้พบเห็น ซึ่งต่างก็ประจักษ์
ถึงหัวใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์และความรักในพระพุทธศาสนาของเด็กและเยาวชนทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย ที่ต่างน้อมนำ�ผ้ากฐินไปทอดถวาย ณ วัดในถิ่นทุรกันดารอย่างไม่ย่อท้อ
เด็กเหล่านี้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ แรงความคิดและสติปัญญาอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ ซึ่ง
สิ่งดีงามที่ทุ่มเททำ�ลงไปนั้น มิได้สูญสลายหายไปไหน หากแต่จะงอกงามในจิตใจของพวกเขาตลอด
จนชาวพุทธทั้งหลายตลอดไป
ทว่าบนเส้นทางสายผู้นำ�เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสายนี้ ใช่จะสะดวก
ราบรื่นไปตลอดเส้นทาง บ่อยครั้งที่เด็ก ๆ ต้องพบเจอปัญหาและอุปสรรค ที่เป็นดังบททดสอบ
กำ�ลังใจ ตลอดเส้นทางมีทั้งรอยยิ้มและหยดน้ำ�ตา มีทั้งความสำ�เร็จและความผิดหวัง แต่เมื่อถามใจ
ตัวเองครั้งใด ก็ได้คำ�ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่า เด็กดี V-Star ทุกคนพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไป
จนสุดกำ�ลัง เพราะรูด้ วี า่ นีค่ อื “หน้าทีอ่ นั ยิง่ ใหญ่” และในทีส่ ดุ ของปลายทางนัน้ มีแสงสว่าง ระหว่างทางนัน้
มีความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเป็นพลัง สักวันเราต้องไปถึงฝั่งแห่งสันติสุขอันแท้จริงดัง
ตั้งใจ จึงขอเป็นกำ�ลังใจให้น้อง ๆ เด็กดี V-Star ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการสร้างความดีอย่าง
ไม่ท้อถอยตลอดไป..
๕๒ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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“จะท�ำมาหากินอะไรก็ท�ำไปเถิด
แต่หยุดกับนิ่ง ก็ไม่เลิกรา
ให้ภารกิจ ธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกัน
ให้หยุด ให้นิ่ง ให้เข้าถึงธรรมให้ได้
แล้วจะได้รรู้ สชาติของความสุข ทีเ่ กิดจากใจ
ที่หยุดที่นิ่งนั้น”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ�ำกัด

สถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนเพื่อชุมชน ทางเลือก ทางรอดของสังคม
การแก้ปัญหาความยากจนที่ยั่งยืนและสร้างคนดีให้สังคม
๕๐/๑๓๒ หมู่ ๗ ต�ำบลคลองสาม อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทร. ๐-๒๙๐๑-๐๕๐๘-๑๐ Fax. ๐-๒๙๐๑-๐๔๒๗

www.webkal.org
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“การมาวัดวันหนึ่ง ก็ได้บุญไปช่วงหนึ่ง ถ้าไม่มาก็ไม่ได้ ถ้ามาแล้วก็ได้บุญ
อนกับคเก็วรค่
บออมสิ
” กนึกถึง
บุคคลที่ควรบูบุชญาจะสะสมทั
คือบุคคลทีบทวี
่มีคเหมื
ุณความดี
าแก่กนารระลึ

คุณยายอาจารย์
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิมบหารั
ัติตตามนอุบได้าสิแกก่าจัผ้นูมทร์ีศีลขนนกยู
สมาธิ งปัญญา สูงกว่าเรา
ผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย

บริษัท โฮม ทีวี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ๒๔ ชั่วโมง “สาระดี...ทีวีของครอบครัว”

ดาวเทียม THAICOM C-BAND ความถี่ 3838 MHZ, ดาวเทียม NSS-6 KU-BAND ความถี่ 11635 MHZ
แนะนำ�รายการ : รายการธรรมะยามเช้า, รู้รอบบ้าน, รู้ทันกฎหมาย, ลิขิตฟ้า ๕ มิติ, เซียนพระ, สุขภาพดี ๘ อ.,
Q.C. CAR, ผจญภัยไร้พรมแดน, ทศชาติชาดก, การ์ตูนธรรมะ, สอบถาม ๐๘๑ ๖๔๗ ๑๐๕๐, ๐๘๐ ๒๔๕ ๑๐๐๐
เลขที่ ๑๑ ถนนพระรามเก้า ๕๔ แขวง-เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐. โทร. (๐๒) ๓๐๐-๕๕๖๐-๑, (๐๒) ๗๒๐-๑๐๓๓-๔, www.hometv.co.th
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

สุขใจที่ได้ทำ�ทาน
พระมหากั ส สปะ (ปิ ป ผลิ ม าณพ) ก่ อ น
ออกบวชมีทรัพย์สมบัติอยู่ ๘๐ โกฏิ ในอรรถกถา
บรรยายถึงทรัพย์สมบัติของท่านไว้ว่า “มีผงทองคำ�ที่
เขาบดไว้ สำ � หรั บ ทาตั ว แล้ ว ทิ้ ง เสี ยในวั น หนึ่ ง ๆ
ประมาณ ๑๒ ทะนาน มี เ หมื อ งน้ำ �  ๖๐ แห่ ง
มี บ้ า นทาสกรรมกรใหญ่ โ ตเท่ า กั บ เมื อ งอนุ ร าธบุ รี
มีที่ทำ�กินประมาณ ๑๒ โยชน์ มีกองช้าง ๑๔ กอง
กองม้า ๑๔ กอง กองรถ ๑๔ กอง อาหารทีร่ บั ประทาน
เหมือนหนึ่งอาหารของพระเจ้าจักรพรรดิ”
แม้ มี ส มบั ติ ม หาศาลถึ ง ขนาดนี้ ท่ า นก็ ยั ง
แสวงหาความสุขใจด้วยการสละสมบัติเหล่านี้เพื่อ
ออกบวช และไม่ เ พี ย งในชาติ นี้ เ ท่ า นั้ น แม้ ช าติ    
ก่อน ๆ ท่านก็สละทรัพย์มาแล้วมากมาย เช่น เคย
ถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ พระองค์
ถวายทานกั บ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า วิ ปั ส สี และ   
ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ
ท่านก็ถวายทานแด่คณะสงฆ์ ๖,๘๐๐,๐๐๐ รูป
สำ � หรั บ พวกเราพุ ท ธศาสนิ ก ชน แม้ ไ ม่ มี
ทรัพย์มากมายเหมือนปิปผลิมาณพ
แต่เราก็มีโอกาสที่จะแสวงหาความ
สุขใจจากการสละทรัพย์ เพื่อทำ�ทาน
กั บ เนื้ อ นาบุ ญ จำ � นวนมหาศาลได้
เช่นกัน

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์

๕๖ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานฝ่ายฆราวาส

www.webkal.org

ตักบาตรพระ

๑,๑๗๓ รูป
8

กรุงเทพมหานคร

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน       
จัดตักบาตรพระ ๑,๑๗๓ รูป สร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อช่วยเหลือ   
คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด และทหาร ตำ�รวจ พีน่ อ้ งประชาชน ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ รวมทัง้ ผูป้ ระสบภัย
ธรรมชาติ
พิธตี กั บาตรจัดขึน้ บริเวณสนามอินทรีจนั ทรสถิตย์ โดยมีพระธรรมปริยตั โิ มลี รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานสงฆ์ รศ.วุฒชิ ยั กปิลกาญจน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๕๗
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๕๘ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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ตักบาตรพระ

๑,๑๖๒ รูป
8

จังหวัดชลบุรี
(อำ�เภอศรีราชา)

นายสนธยา คุณปลื้ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ประธานฝ่ายฆราวาส

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ชาวอำ�เภอศรีราชาและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า  
๑๐,๐๐๐ คน ร่วมตักบาตรพระครัง้ ใหญ่บริเวณด้านหน้าเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมีพระราชสิทธิวมิ ล
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานสงฆ์ นายสนธยา คุณปลืม้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นผูก้ ล่าวรายงาน
นายวิชยั สัมพันธรัตน์ นายอำ�เภอศรีราชา นำ�กล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
พิธีตักบาตรในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสร้างกุศลและเชิดชูเกียรติผู้ก่อตั้ง
เมืองศรีราชาครบ ๑๖๒ ปี รวมทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่พุทธบุตรที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๕๙
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ตักบาตรพระ

๑,๑๑๑ รูป
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จังหวัดชลบุรี

(มหาวิทยาลัยบูรพา)

ผศ.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานฝ่ายฆราวาส

๖๐ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป   
ที่ส นามกี ฬ ากลางเชาวน์ มณีวงษ์ โดยมีพระราชสิทธิวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็น   
ประธานสงฆ์ ผศ.ชั ย ยศ วนิ ช วั ฒ นานุ วั ติ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต เป็ น ประธาน     
ฝ่ายฆราวาส และ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้แทนนำ�กล่าว
คำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
การตักบาตรพระครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอุทิศส่วนกุศลแด่คณาจารย์และ
ผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า ๘,๐๐๐ คน
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ

๖๑
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ส่องธรรมล้�ำ ภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ปกป้องคนดี

โอวเทยฺยานุสาเสยฺย
สตํ หิ โส ปิโย โหติ

อสพฺภา จ นิวารเย
อสตํ โหติ อปฺปิโย.

บุคคลควรเตือนกัน ควรแนะน�ำกัน ควรห้ามปรามกันไม่ให้ตกอยู่ในอ�ำนาจของบาปอกุศล
คนที่ท�ำเช่นนั้น ย่อมเป็นที่รักของคนดี แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี
                                                          (ขุ.ธ.๒๕/๒๕)

การหวังดีต่อกัน เป็นสิ่งดี การตักเตือนด้วยจิตเมตตา เป็นสิ่งดี
การช่วยกันดูแลคนดี เป็นสิ่งดี การช่วยกันเชิดชูคนดี เป็นสิ่งดี
คนดีย่อมพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน
การพัฒนานั้นอาจท�ำให้คนพาลไม่พอใจ
คนพาลอาจขัดใจ อาจเสียผลประโยชน์
คนพาลอาจจะกลั่นแกล้งต่าง ๆ นานา
พวกเราต้องหนักแน่น อย่าโอนเอนหลงตามเสียงคนพาลง่าย ๆ
และควรปกป้องภัยไม่ให้เกิดกับคนดี ต้องให้คนพาลท้อ คนดีเข้มแข็ง
ควรเชิดชูคนดีให้มีศักดิ์และเป็นต้นแบบ
คนดีจะยืนยง แข็งแกร่ง และพร้อมท�ำความดียงิ่ ๆ ขึน้ ไป
คนส่วนใหญ่จะเป็นสุข สังคมจะร่มเย็น
โลกใบนีจ้ ะน่าอยูย่ ิ่งขึ้นอย่างอัศจรรย์..
๖๒ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖

www.webkal.org

“บุญต้องสั่งสมไว้ตอนมีชีวิต พอหมดชีวิตก็หมดสิทธิ์สั่งสมบุญ”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือ ดีที่หนึ่ง
ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐๒-๖๗๓๒๓๖๐ www.cha-thai.com
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เมื่อเราเข้าวัด ก็มุ่งหวังอย่างเดียวคืwww.webkal.org
อเพื่อมาสร้างความดีให้มาก ๆ มาเอาบุญนั่นเอง
“เมื่อเราเข้าวัด ก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มาก ๆ มาเอาบุญนั่นเอง
มาเพื่อที่จะทำ�ประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ ๆ ฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่า เราจะต้องทำ�ความดีให้สุดชีวิต
เพราะว่าเราได้สละเวลา สละโอกาส ทุ่มเททุกอย่างมาแล้ว ก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำ เนิดวัดพระธรรมกาย

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

นักโทษแห่งวัฏสงสาร
ตอนจบ
สรุป

เส้นทางนักสร้างบารมี
นักโทษแห่งวัฏสงสาร
พระธรรมเทศนาโดยพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
ในรายการ “โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง DMC
(Dhammakaya Media Channel) วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ในช่วงชีวิตขณะนี้ พวกเรากลุ่มหนึ่งก็มาบวชเป็นพระภิกษุ-สามเณรเหมือนกับหลวงพ่อ
		
อีกกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาอยู่ในเส้นทางธรรมในฐานะอุบาสก-อุบาสิกา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของวัด
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในทางโลก เป็นทั้งอาสาสมัครและกองเสบียงเลี้ยงพระพุทธศาสนา
เหตุปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งเสริมให้นักสร้างบารมีประสบผลสัมฤทธิ์ได้จริงมีอยู่ ๒ ประการ
คือ ความจริงของโลกและชีวิต การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘
ปัจจัยส�ำคัญทั้ง ๒ ประการนี้ เป็นสิ่งที่จะท�ำให้นักสร้างบารมีสามารถรู้แจ้งเห็นแจ้ง
อริยสัจ ๔ อันเป็นธรรมส�ำหรับดับกิเลสและดับทุกข์ ส่งผลให้สามารถฝ่าวงล้อกฎแห่งกรรม
กฎไตรลักษณ์ และคุกแห่งวัฏสงสารได้แน่นอน หลังจากนั้นจึงจะมีโอกาสไปศึกษาความรู้
ต่าง ๆ เพื่อการบรรลุที่สุดแห่งธรรมต่อไป

๑. ความจริงของโลกและชีวิต
สิ่งที่นักสร้างบารมีจำ� เป็นต้องท�ำความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิตมีดังนี้
๑.๑ โลก คือ คุกมหึมา เป็นที่กักขังสัตวโลกทั้งหลาย ไม่ว่าดิรัจฉาน มนุษย์ เทวดา
หรือพรหม คือนักโทษรอประหาร แต่มักไม่รู้ตัวว่าเป็นนักโทษ เพราะถูกขังแบบหลวม ๆ ให้
เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย อย่างไม่รู้จบ
๑.๒ ใช้กฎแห่งกรรมควบคุมนักโทษ คือ ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว แต่เก็บเป็นความลับ
๖๖ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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ไม่มีการเปิดเผย เพราะไม่ต้องการให้ใครพ้นโทษ เหมือนกับเจ้าของฟาร์มไม่ต้องการให้สัตว์
เลี้ยงหลุดจากคอกไป
๑.๓ ใช้กิเลสซึ่งเป็นธาตุพิษสกปรกที่สุดฝังลึกไว้ในใจ เพื่อบังคับบัญชาสัตวโลกให้คิด
ชัว่ -พูดชัว่ -ท�ำชัว่ ซึง่ เป็นการละเมิดกฎแห่งกรรม ผลจากการท�ำชัว่ นัน้ ย่อมถูกลงโทษโดยไม่ทนั
รู้ตัว และเพราะไม่รู้กฎที่ใช้ควบคุมคุก จึงอาจท�ำผิดอีก ซึ่งจะต้องถูกเพิ่มโทษ ยิ่งถูกเพิ่มโทษ
ก็ยิ่งติดคุกต่อไปอีกนาน ตามควรแก่กรรมที่ตนได้ท�ำไว้ แต่ถึงแม้จะไม่ถูกเพิ่มโทษก็ต้อง
ติดคุกเรื่อยไป แต่อาจจะทุกข์ทรมานน้อยกว่า
๑.๔ ใช้ผลของกรรมชั่วบีบคั้นร่างกายให้พิการ แล้วใช้ความพิการนั้นเป็นเครื่องทรมาน
แทนโซ่ตรวน ยิ่งทรมาน ยิ่งเผลอท�ำผิดกฎแห่งกรรม ยิ่งถูกเพิ่มโทษ
๑.๕ ใช้ทุกข์ภายใน คือ ความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย ความปวด
อุจจาระ ความปวดปัสสาวะ บังคับให้ร่างกายกระสับกระส่าย
๑.๖ ใช้ทุกข์ภายนอก คือ ภัยธรรมชาติ เช่น น�ำ้ ท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว คลื่นท�ำลาย
ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ บีบคั้นให้ทุรนทุราย ให้อดอยาก ให้หวาดกลัว จนต้องท�ำกรรมชั่ว
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ทำ� ผิดกฎแห่งกรรมเพิ่มขึ้น จึงถูกลงโทษเพิ่มขึ้นอีก
๑.๗ ใช้กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่น่าใคร่ เป็นเหยื่อล่อให้ติดกับดัก
ในเบื้องต้นเมื่อไปติดกับดักก็ติดใจในความสุขเพียงเล็กน้อย แต่ต้องเป็นทุกข์ในการหวงแหน
รักษา จากเดิมที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของ ก็ทุรนทุรายอยากเป็นบ้าง จึงตะเกียกตะกายหลงท�ำ
กรรมชั่ว ผลก็คือ ท�ำผิดกฎแห่งกรรมเพิ่มขึ้น และถูกลงโทษเพิ่มขึ้น
๑.๘ ใช้กฎไตรลักษณ์เป็นเครือ่ งท�ำลายสัตวโลกทุกประเภทและทุกสรรพสิง่ ให้มลี กั ษณะ
แห่งความเสื่อมในท�ำนองเดียวกัน ๓ ประการ คือ
๑) อนิจจัง ความเป็นของไม่เที่ยง ทุกสรรพสิ่งต่างต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตกดับ
๒) ทุกขัง ความทนอยู่ในสภาพเดิมตลอดกาลเวลาไม่ได้ มีอันต้องเสื่อมลงเป็นระยะ ๆ
๓) อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตนแท้จริง ใครจะบังคับให้เป็นไปตามที่ต้องการไม่ได้
ลักษณะเสื่อมทั้งสามนี้ จะน�ำสัตวโลกไปสู่ความแก่ ความเจ็บ ความตาย อันเป็นเหตุให้
สัตวโลกทุรนทุราย ยิง่ ทุรนทุรายก็จะยิง่ ละเมิดกฎแห่งกรรม ผลทีต่ ามมาก็คอื ท�ำให้ยงิ่ ถูกลงโทษ
เพิ่มขึ้นอีก
๒. การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘
๒.๑ ความหมายของอริยมรรคมีองค์ ๘ อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ หลักปฏิบัติเพื่อก�ำจัด
ทุกข์และกิเลสให้สิ้นไปด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต
๒.๒ องค์ประกอบของอริยมรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วย
๑) สัมมาทิฐิ ความเห็นถูก
๒) สัมมาสังกัปปะ ความด�ำริถูก
๓) สัมมาวาจา การพูดถูก
๔) สัมมากัมมันตะ การกระท�ำถูก
๕) สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพถูก ๖) สัมมาวายามะ ความพยายามถูก

๗๑
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ ๖๗
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๗) สัมมาสติ ความระลึกถูก ๘) สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นถูก
			
๒.๓ ในกายมนุษย์มีธรรมชาติบริสุทธิ์ประณีตชนิดหนึ่งสถิตประจ�ำตน เรียกว่า ธรรม

ธรรมมีลักษณะใสบริสุทธิ์ สว่างยิ่งกว่าแสงอาทิตย์เที่ยงวัน แต่ชุ่มเย็นยิ่งกว่าแสงจันทร์เพ็ญ
ดวงอาทิตย์มีอ�ำนาจก�ำจัดความมืดในโลกได้ ฉันใด ธรรมก็มีอ�ำนาจในการก�ำจัดกิเลสในใจ
ได้ ฉันนั้น
หากใครปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ได้ถูกส่วนสมบูรณ์ ใจของผู้นั้นย่อมนุ่มนวลละเอียดอ่อน
สามารถบรรลุธรรมได้ ธรรมนี้เองมีฤทธิ์ฆ่ากิเลสในใจของเขาให้สิ้นไป ภาวะที่กิเลสถูกก�ำจัด
ให้สิ้นไปจากใจนี้ มีถ้อยค�ำส�ำนวนเรียกอยู่หลายอย่าง เช่น นิพพาน นิโรธ บรรลุอาสวักขยญาณ บรรลุวิชชา ๓ ซึ่งน�ำไปสู่การตรัสรู้อริยสัจ ๔
๒.๔ ผลดีอย่างยิ่งที่เกิดตามมา คือ
๑) ใจบริสุทธิ์ผ่องใสเช่นเดียวกับธรรม
๒) เกิดพลังบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งขึ้นในใจ เรียกว่า บุญ ไหลขึ้นมาเป็นกระแสเหมือน
กระแสฝน กระแสน�้ำ กระแสไฟฟ้า บุญนี้มีอานุภาพน�ำความสุข ความสดชื่น ความสมหวัง
ความเจริญทุกชนิดมาให้เราได้ แม้ความส�ำเร็จในระดับเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระอรหันต์
พระพุทธเจ้า ก็ส�ำเร็จได้ด้วยบุญ
๓) สามารถรู้เห็นโลกและสรรพสิ่งตรงตามความเป็นจริง จึงถือได้ว่า ธรรมเป็นเหตุแห่ง
ปัญญาบริสุทธิ์
๔) บังเกิดความรักที่จะคิด-พูด-ท�ำทุกสิ่งด้วยความจริงใจ ไม่มีการปิดบังแอบแฝง
จึงถือได้ว่า ธรรมเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์
๕) บังเกิดความปรารถนาดีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ แม้ต่อผู้ที่ตั้งตัวเป็น
ศัตรู จึงถือได้ว่า ธรรมเป็นเหตุแห่งความกรุณา
๖) ด้วยอ�ำนาจแห่งความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ เพราะปราศจากกิเลสนี้เอง ผู้ปฏิบัติ
จึงสามารถด�ำรงชีวิตอยู่เหนือกฎแห่งกรรมตลอดไป
ทุกลมหายใจของพระภิกษุ-สามเณรผูบ้ รรลุธรรมจึงบังเกิดแต่บญ
ุ ล้วน ๆ ท่านเหยียบไป
ถึงไหนก็มแี ต่ความสุขกายสุขใจอยูต่ ลอดเวลา ย�ำ่ ไปถึงไหนก็นำ� ความสุข ความเจริญ ความสมหวัง
ไปแจกมหาชนถึงนั่น หากใครไปถวายทาน รับศีล ฟังพระธรรมเทศนาจากผู้บรรลุธรรมเช่นนี้
ก็เหมือนกับการไปต่อกระแสบุญโดยตรงจากท่านมาสู่ตัวเอง จึงได้บุญมากเป็นพิเศษ เพราะ
บัดนี้ท่านด�ำรงสภาพเป็นโรงงานผลิตบุญเคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า “(เนื้อ) นาบุญของชาวโลก”
ไปเรียบร้อยแล้ว
๒.๕ อริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐที่ต้องรู้ต้องท�ำให้ได้
อริยสัจ ๔ ประกอบด้วย
๑) ชีวิตนี้เป็นทุกข์ ทุกชีวิตต่างต้องทนทุกข์ เพราะเป็นนักโทษรอประหาร คือเกิดแล้ว
ต่างต้องก้าวไปสู่ความแก่-ความเจ็บ-ความตาย อยู่ในคุกคือโลกนี้ ซึ่งใคร ๆ หลีกเลี่ยงมิได้
ภาวะนี้เรียกว่า ทุกข์
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๒) ต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย คือ กิเลสซึ่งฝังอยู่ในใจ กิเลสนี้บังคับใจให้เกิดตัณหา
คือคิดทะยานอยากในกามคุณ ๕ และสิ่งต่าง ๆ ในทางร้ายไม่รู้จบ จึงส่งผลให้คิดร้ายพูดร้าย-ท�ำร้ายตามมา ภาวะนี้เรียกว่า สมุทัย
๓) นิโรธ คือ ภาวะที่ความทุกข์ดับลง อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘
ได้ถูกต้องถูกส่วน จึงสามารถก�ำจัดกิเลสออกจากใจได้หมดสิ้น ภาวะนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะ
รู้ชัดเห็นชัดได้ด้วยตนเอง
๔) อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นกระบวนการปฏิบัติเพียงประการเดียวเท่านั้นที่สามารถ
ก�ำจัดกิเลสได้เด็ดขาด โดยท�ำใจให้หยุดนิ่งภายในจนสามารถบรรลุธรรม แล้วอาศัยธรรมนั้น
ก�ำจัดกิเลสและทุกข์ให้หมดสิ้นไป จึงรู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งทั้งหลายและประสบสุข
ตลอดกาล
เพราะฉะนั้น เมื่อนักสร้างบารมีมองเส้นทางแหกคุกออกจากวัฏสงสารทั้ง ๒ ประการ
ข้างต้นได้ชดั เจนดีแล้ว ก็พงึ หมัน่ ตระหนักว่างานก�ำจัดกิเลสเป็นงานยากและยืดเยือ้ อาจถึงกับ
ต้องท�ำข้ามภพชาติ ตราบใดทีย่ งั ท�ำไม่สำ� เร็จ ตราบนัน้ ตนเองก็ยงั ต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่รจู้ บ
หากลงมือปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ตั้งแต่วันนี้อย่างจริงจัง แม้ยังต้องตายก็เป็นการตายเพื่อ
วันหนึ่งจะไม่ต้องตาย นับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง สมกับค�ำที่ว่า สู้ก็ตาย ไม่สู้ก็ตาย เราจึงต้องสู้
เพื่อวันหนึ่งจะได้ไม่ต้องตาย
ในโอกาสนี้ หลวงพ่อขออาราธนาบุญบารมีรัศมีก�ำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทุก ๆ พระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน ซึ่งปรากฏอยู่ในอายตนนิพพาน ขออาราธนาบุญ
บารมีรัศมีก�ำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ขออาราธนาบุญบารมีรัศมีก�ำลังฤทธิ์ของบูรพาจารย์ทั้งหลายในประเทศไทย ที่ได้สืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนามาจนกระทั่งถึงพวกเรา และขออาราธนาบุญบารมีรัศมีก�ำลังฤทธิ์ที่พวกเรา
ทั้งหลายได้สร้างได้บ�ำเพ็ญกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน จงประมวลรวมเข้าด้วยกัน ให้เป็นตบะ
เดชะ พลวปัจจัย ส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษา ให้พวกเราทุกคน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ รวมทั้ง
ธนสารสมบัติและธรรมสารสมบัติตลอดปีตลอดไป ให้ลูก ๆ ทุกคนจงเข้าถึงพระธรรมกาย
โดยง่าย แตกฉานในวิชชาธรรมกายได้โดยง่าย สามารถบ�ำเพ็ญบารมีเยี่ยงพระโพธิสัตว์เจ้า
ทั้งหลายได้โดยง่าย
ขอให้บุญบารมีรัศมีก�ำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้ จงคุ้มครองป้องกันสัตวโลกให้พ้นทุกข์
พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัย ให้สัตวโลกทั้งหลายพลิกฟื้นตื่นจากกิเลส หันหน้ามาศึกษาความจริง
อันประเสริฐทั้ง ๔ ประการ คืออริยสัจ ๔ และให้สัตวโลกทั้งหลายมีก�ำลังใจปฏิบัติอริยมรรค
มีองค์ ๘ สามารถท�ำใจหยุดท�ำใจนิง่ เข้าถึงพระธรรมกาย และปราบกิเลสให้สนิ้ เชือ้ ไม่เหลือเศษ
ได้เป็นอัศจรรย์โดยพลันเทอญฯ..
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หลวงพ่อตอบปัญหา
พระภาวนาวิริยคุณ

กฎแห่งกรรม

มีความส�ำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร
ANSWER

คำ�ตอบ

กฎแห่งกรรมมีรายละเอียดส�ำคัญอยู่ ๖ ประการ ได้แก่
ประการที่ ๑ มีกรรมเป็นของตน
กรรม แปลว่า การกระท�ำโดยเจตนา หมายความว่า สิ่งใดก็ตามที่เราท�ำด้วยเจตนา ถือว่า
เป็นกรรมของเราทั้งสิ้น ใครจะมารับกรรมแทนเราไม่ได้
กรรมที่เกิดขึ้นโดยเจตนาของเรานั้น จะไม่สามารถเป็นของคนอื่นได้ เป็นกรรมของเรา
เพียงผู้เดียว อุปมาเหมือนกับการกินข้าวที่กินแทนกันไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคนเป็นพ่อไปท�ำบาปมา
ไม่ได้หมายความว่าลูกจะต้องมารับบาปแทนพ่อ พ่อเป็นคนท�ำบาป บาปก็ต้องเป็นของพ่อ ส่วนกรณี
ที่พ่อเป็นคนท�ำบาป แต่พ่อตายไปก่อน เขาก็เลยมาด่าลูกแทน แบบนี้จะถือว่าลูกรับบาปแทนพ่อได้
หรือไม่?
ในกรณีแบบนี้ต้องแยกแยะให้ดี ลูกที่มาเกิดภายหลัง แล้วต้องมาโดนด่าแทนพ่อที่ตายไป
แล้วนั้น ความจริงแล้วไม่ได้โดนด่าแทนกัน แต่เป็นเพราะลูกท�ำกรรมประเภทนี้มาก่อนแล้ว เขาถึงได้
เกิดมาเป็นพ่อลูกกัน พอชาตินเี้ กิดมาปุบ๊ ยังไม่ทนั ได้เห็นหน้าพ่อ ก็โดนด่าก่อนเลย โดนด่าเรือ่ งเดียว
กับที่ตนเคยท�ำกรรมไว้ในชาติก่อน ๆ นั่นแหละ
แต่ทว่าการสาวไปถึงต้นเหตุตรงนี้ทำ� ได้ยาก จึงท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดไปว่า กรรมของพ่อ
แต่ลูกต้องมาเป็นคนรับ ที่จริงทั้งพ่อทั้งลูกต่างท�ำกรรมชนิดเดียวกันมา แต่ท�ำกันมาคนละภพชาติ
คนละช่วงเวลา แล้วมาประจวบเหมาะตอนรับผลกรรมในเวลาเดียวกัน แต่กระนั้นสาเหตุลึก ๆ ก็ยัง
เป็นกรรมของใครของคนนั้นอยู่นั่นเอง
ประการที่ ๒ มีกรรมเป็นทายาท
หมายความว่า ตนจะต้องเป็นผู้รับมรดกกรรมของตนเอง หรือตนจะต้องเป็นผู้รับกรรม
ที่ตนท�ำไว้ ไม่สามารถยกให้ใครได้ และไม่มีใครสามารถแย่งจากเราไปได้
การรับมรดกทางโลก ถ้าหากใครจะยกมรดกให้ ถ้าเราไม่รับ ใครจะมาบังคับให้รับก็ไม่ได้
แต่ในเรื่องของกรรม ไม่ว่าเราเคยท�ำกรรมใดไว้อย่างไร เมื่อถึงคราวออกผล ใครก็มาแย่งผลกรรม
ไปจากเราไม่ได้ แล้วเราก็ยกผลกรรมของเราให้คนอื่นไปไม่ได้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เพราะว่าเรา
ขยันเรียนก็เลยท�ำให้เราเป็นคนฉลาด ไม่มใี ครแย่งความฉลาดของเราไปได้ เพราะเราเป็นทายาทผูร้ บั
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มรดกจากความขยันเรียน หรือถ้าเราพูดจาไม่ไพเราะ ด่าเก่ง ถึงเวลาที่เราเดือดร้อนขึ้นมา มรดกจาก
การด่าเก่งของเราอันนี้ เราโยนให้คนอืน่ ไม่ได้ ต้องรับไปเอง แม้ขา้ มภพข้ามชาติกต็ อ้ งรับกันไปเอง
ประการที่ ๓ มีกรรมเป็นก�ำเนิด
หมายความว่า กรรมนั้นส่งผลข้ามชาติ เมื่อตายไปแล้วกรรมไม่ได้สูญหายไปไหน แต่จะเป็น
ตัวส่งให้เราไปเกิดในภพภูมิใหม่ ส่วนจะไปเกิดในภพภูมิไหนต่อ จะเป็นที่ดีหรือที่ร้าย ก็ขึ้นอยู่กับ
กรรมที่เราท�ำไว้ขณะมีชีวิตอยู่เป็นตัวพาไปเกิด
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “เมือ่ ใจผ่องใส สุคติเป็นทีไ่ ป เมือ่ ใจขุน่ มัว ทุคติเป็นทีไ่ ป” ถาม
ว่าใครเป็นคนท�ำให้เราใจใสหรือใจขุ่น? ค�ำตอบก็คือ ตัวของเราเป็นคนท�ำใจของเราเอง เมื่อเราเป็น
คนท�ำใจใสหรือใจขุ่นให้ตัวเราเอง กรรมที่เราท�ำจึงเป็นตัวก�ำหนดให้ไปเกิดบนสวรรค์หรือไปเกิดใน
นรกเอง ซึ่งเป็นผลกรรมที่ส่งไปข้ามชาติจากการกระท�ำในชาติปัจจุบันของตัวเราเอง
จากตรงนี้ คงพอจะท�ำให้เราเริ่มมองเห็นแล้วว่า ทานที่ท�ำไว้จะส่งผลไปที่ไหน การสงเคราะห์
ที่ท�ำไว้จะส่งผลไปที่ไหน การที่เกิดมาได้คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นมนุษย์อย่างนี้ ได้รูปสมบัติอย่างนี้
ได้คณ
ุ สมบัตอิ ย่างนี้ ได้ทรัพย์สมบัตอิ ย่างนี้ เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากเราได้ท�ำกรรมใดไว้ในภพอดีตบ้าง
นั่นคือเรามีกรรมเป็นก�ำเนิดในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในปัจจุบันและในอนาคต
ประการที่ ๔ มีกรรมเป็นพวกพ้อง เผ่าพันธุ์
ความหมายในข้อนี้ ก็คือค�ำว่า กรรมพันธุ์ ญาติพี่น้องของเรา เมื่อตอนที่ยังอยู่พร้อมหน้า
พร้อมตากัน เวลามีปัญหาอะไรขึ้นมา ก็อาจพอช่วยเหลือกันได้บ้าง แล้วพอโตขึ้นมา บางทีต่างคนก็
ต่างแยกย้ายกันไป ไม่ได้อยู่ด้วยกัน อาจทิ้งอาจขว้างกันได้ แต่กรรมที่ท�ำเอาไว้ มันเป็นพวกพ้องเรา
ดีเหลือเกิน เป็นพวกพ้องที่ไม่ทิ้งเราไปไหน กรรมดีที่เราท�ำไว้ ก็มาช่วยประคองเราไม่ให้เราตกต�่ำ
กรรมชั่วที่เราท�ำไว้ ก็มาดึงให้เราล่มจมได้เหมือนกัน เพราะมันเป็นพวกพ้องเผ่าพันธุ์กับเราไปตลอด
กาล เป็นเหมือนกับเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกย่างก้าว
ประการที่ ๕ มีกรรมเป็นที่พึ่ง
ข้อนี้มุ่งที่กรรมดี การพึ่งคนอื่น บางทีเขาก็ให้เราพึ่งได้ หรือบางทีเขาก็ไม่ให้พึ่ง แต่กรรมดี
ที่เราท�ำไว้ ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องได้พึ่ง พระบรมโพธิสัตว์ของเราขณะที่ยังเป็นสมณะสิทธัตถะอยู่ เมื่อถึง
คราวทรงผจญมาร ไม่มีใครให้ทรงพึ่งได้เลย เพราะทรงประทับอยู่โคนต้นโพธิ์ล�ำพังพระองค์เดียว
ก็ทรงได้บุญบารมีที่สั่งสมไว้ในอดีตชาติ ซึ่งก็คือกรรมดีของพระองค์เป็นที่พึ่งในยามคับขันอันตราย
ขับไล่กองทัพมารไปได้ จนกระทั่งทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันวิสาขบูชา
ประการที่ ๖ ใครท�ำกรรมใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
หมายความว่า กรรมเป็นผู้จัดสรรชีวิตให้กับมนุษย์ อยากให้ชีวิตเป็นอย่างไร เราเป็นผู้จัด
โปรแกรมให้ตัวเราเอง ถามว่าจัดอย่างไร? ก็จัดด้วยการท�ำกรรมของตัวเองให้ดี แล้วเราจะเป็น
โปรแกรมเมอร์ผู้ออกแบบสิ่งดี ๆ ให้ชีวิตของเรา
ดังนั้น เมื่อพวกเราทราบรายละเอียดส�ำคัญทั้ง ๖ ประการนี้แล้ว ก็คงจะเข้าใจเหตุผล
แล้วว่า เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาถึงได้สอนเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะสิ่งที่เราได้ยิน
กันมาตัง้ แต่ยงั เด็กเลย ก็คอื “ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ ” นัน่ ก็เพราะว่า เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาท
แห่งกรรม มีกรรมเป็นก�ำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ใครท�ำกรรมใดไว้ ดีหรือ
ชั่วก็ตาม ตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น..
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย €านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

ชาติก่อนและการแก้กรรม

เรื่องการแก้กรรมที่เขาพูดกันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน?
ค�ำสอนเรือ่ งกรรม เรือ่ งชาติกอ่ นชาตินี้ เป็นค�ำสอนหลักอย่างหนึง่ ในพระพุทธศาสนา ความเข้าใจ
ว่า โลกนี้โลกหน้ามีจริง กฎแห่งกรรมมีจริง นรกสวรรค์มีจริง คือความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฐิพื้นฐาน
ใครไม่เชือ่ เรือ่ งนีถ้ อื ว่าเป็นมิจฉาทิฐิ คือมีความเห็นผิด เข้าใจผิด เพราะค�ำสอนหลักในพระพุทธศาสนา
เรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าใครท�ำอะไรแล้วจะเกิดผลอย่างไร ทั้งชาตินี้ ชาติหน้า เป็นสิ่งที่โยงใยกัน
หากตัดตอนว่าชาติก่อนไม่มี ชาติหน้าไม่มี ตายแล้วสูญ ต้องถือว่าหลุดไปจากค�ำสอนในพระพุทธศาสนาเลย
เราจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้อย่างไร
ถ้าจะพิสูจน์ให้ไปเห็นชัด ๆ เลยว่า ชาติก่อนเป็นอย่างไร ก็ต้องตั้งใจนั่งสมาธิ เกิดญาณทัสสนะ
เมื่อไรไปดูด้วยตัวเองได้ ในระหว่างที่ยังไม่เข้าถึง เราสามารถตรองค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทุกข้อได้ด้วยเหตุด้วยผล และจะเห็นว่าเป็นจริงทั้งหมด ไม่มีเหตุผลอะไรที่พระองค์จะทรงมาหลอก
เรา และไม่เฉพาะพระองค์เท่านั้น ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน มีพระอรหันต์จ�ำนวนมหาศาล
พระอรหันต์เหล่านีบ้ างรูปเป็นพระมหากษัตริยม์ าก่อน บางองค์เป็นมหาเศรษฐี เป็นมหาเสนาบดี ฯลฯ
ท่านเหล่านี้สละสิ่งที่ตนเคยมีทั้งหมดไปอยู่ป่าบ�ำเพ็ญสมณธรรม แล้วยืนยันตรงกันว่าที่พระพุทธเจ้า
ตรัสสอนเป็นเรื่องจริง แม้ปัจจุบันผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมได้ก็มีอยู่ และยืนยันตรงกันมาตลอด
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จริง ๆ แล้วอย่าว่าแต่ชาวพุทธเลย ในอเมริกาและยุโรปก็มีการส�ำรวจและพบว่าคนที่เชื่อเรื่อง
ตายแล้วไม่สูญ ชาตินี้ชาติหน้ามีจริง มีถึง ๗๐-๘๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่ตรงข้ามกับค�ำสอนในศาสนาของ
เขา แล้วยังมีกลุ่มที่ท�ำการศึกษาเรื่องนี้ ที่เป็นนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ รวมทีมกันไปเก็บข้อมูล
ที่ไหนมีคนระลึกชาติได้ เขาจะไปเก็บข้อมูลทุกอย่าง และมีการพิสูจน์ด้วย เช่น เด็กที่จำ� เรื่องราวใน
อดีตได้ ก็ท�ำการพิสูจน์ ซึ่งยืนยันได้ว่าไม่ใช่การแต่งเรื่องขึ้น เพราะไม่ใช่วิสัยที่เด็กอายุขนาดนี้จะแต่ง
เรื่องต่าง ๆ ได้ แล้วมีกรณีอย่างนี้เป็นร้อยกรณี เขารวบรวมขึ้นมาเป็นเล่ม เป็นหลักฐานว่า ชาติก่อน
มีจริง ถ้าคนเราไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้า จะท�ำบาปได้ง่าย แต่ถ้าเชื่อแล้วจะมีสติยับยั้ง มีก�ำลังใจ
ท�ำความดี ความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าจึงเป็นประโยชน์ต่อโลก ต่อสังคม แต่ที่ส�ำคัญที่สุดคือมัน
เป็นความจริง ไม่ใช่ความเชื่อ นี้คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายยืนยันกับเรา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องกรรมไว้อย่างไรบ้าง?
กรรมแบ่งได้หลายประเภท ในทีน่ จี้ ะแบ่งประเภทตามล�ำดับการให้ผลของกรรมก่อน ซึง่ มีทงั้ หมด
๔ ประเภท คือ
๑. ครุกรรม คือกรรมหนัก ใครท�ำครุกรรม ถ้าเป็นกรรมฝ่ายดีก็ปิดอบายไปเลย ละโลกแล้วไป
สู่สุคติภูมิแน่นอน คือ ไปสวรรค์ ไปเป็นพรหม อรูปพรหม เคยท�ำบาปเท่าไรก็ตาม ปิดประตูเลย
ตัวอย่างของครุกรรมฝ่ายดี คือการได้ฌานสมาบัติ นั่งสมาธิจนได้ดวงสว่างใส ๆ ได้ปฐมฌานเป็น
ต้นไป ใครเคยท�ำกรรมไม่ดีอะไรมาก็ตาม ถ้านั่งสมาธิจนได้ปฐมฌาน เกิดดวงใส ๆ นิ่งที่กลางท้อง
ปิดอบายเลยชาตินี้
ส่วนครุกรรมฝ่ายบาป ได้แก่ อนันตริยกรรม ๕ คือ ๑.ฆ่าพ่อ ๒.ฆ่าแม่ ๓.ฆ่าพระอรหันต์
๔.ท�ำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต ๕.ท�ำสงฆ์ให้แตกกัน (สังฆเภท) ใน ๕ ข้อนี้ ใครท�ำลงไป
ต่อให้เคยท�ำความดีเท่าไรหรือภายหลังไปท�ำบุญอีกเท่าไรก็ตาม ตกนรก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปิดสวรรค์
ปิดนิพพาน ชาตินั้นไม่มีทางขึ้นสวรรค์และหมดสิทธิ์เข้าพระนิพพาน
ที่หนักที่สุด คือ สังฆเภท ท�ำให้สงฆ์แตกกัน ใครไปยุให้พระทะเลาะกัน รู้เถอะว่ากรรมหนัก
ที่สุด ยิ่งกว่าฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ หรือท�ำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อเลือดเสียอีก การท�ำให้สงฆ์
แตกกันเป็นกรรมหนักมาก และสร้างความเสียหายใหญ่หลวง ถ้าหากไปท�ำผิดเข้าแล้ว บุญไม่ได้ช่วย
อะไรเลยหรือ ช่วยเหมือนกัน แต่ช่วยแค่ให้พ้นจากนรกขุมลึกมาอยู่ขุมตื้น อย่างไรก็ต้องตกนรก
๒. อาสันนกรรม กรรมก่อนตาย ก่อนตายคิดถึงอะไร สิ่งนั้นจะให้ผลก่อน คนเราท�ำทั้งบุญ
ทั้งบาปมามากมาย ถ้าก่อนตายใจนึกถึงบุญกุศล ใจสว่างผ่องใส จะท�ำให้ไปสวรรค์ แต่ถ้าก่อนตาย
นึกถึงเรื่องที่ไม่ดี เป็นอกุศล เศร้าหมอง ก็จะต้องไปอบาย โบราณจึงบอกคนใกล้ตายว่าให้นึกถึงพระ
เพราะรู้หลักนี้ดี รู้ว่านึกถึงพระรัตนตรัย ใจจะได้สว่าง แล้วจะได้ไปดี แล้วบาปที่ท�ำหายไปไหน
หรือเปล่า ไม่หาย แต่จะให้ผลทีหลัง
ตัวอย่างเช่น พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระติสสเถระ โยมพี่สาวของท่านเอาจีวรเนื้อดีมาถวาย ท่าน
ชอบมาก ตั้งใจจะใช้วันรุ่งขึ้น แต่คืนนั้นท่านมรณภาพไปก่อน ด้วยความที่ใจเกาะอยู่กับจีวร ผลคือ
ตายแล้วไปเกิดเป็นเล็นเกาะอยู่ที่จีวร ทั้ง ๆ ที่สร้างบุญไว้มาก
พอท่านมรณภาพแล้ว ข้าวของที่มีอยู่คณะสงฆ์จะน�ำมาแบ่งกัน เช่น จีวรก็ตัดแบ่งกัน ขณะที่
พระท่านเตรียมจะแบ่งจีวรกันนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าให้ชะลอไว้ก่อน พอถึงวันที่ ๘ ทรง
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รับสั่งให้แบ่งกันได้ เพราะขณะที่พระภิกษุคุยกันว่าจะแบ่งจีวรนั้น พระติสสเถระที่เกิดเป็นเล็นก็วิ่งวุ่น
อยู่บนจีวร เพราะความหวง หากมีการแบ่งจีวรในตอนนั้น เล็นจะผูกโกรธพระภิกษุทั้งหลาย และจะ
ท�ำให้ไปเกิดในมหานรก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้รอ ๗ วัน พอวันที่ ๗ เล็นก็ตาย แล้วไป
เกิดที่สวรรค์ชั้นดุสิต เพราะมีบุญเก่ามาก แต่ที่ไปเกิดเป็นเล็น เพราะใจเกาะอยู่ที่ผ้า
จะเห็นได้ว่า อาสันนกรรมเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญมาก เราจึงไม่ควรยึดติดอะไรมากเกินไป
เอาแค่พอประมาณ แล้วให้ใจเราเกาะกับเรื่องที่ใส ๆ อยู่เสมอ
๓. อาจิณณกรรม บางคนรู้หลักว่า ท�ำใจใส ๆ นึกถึงพระ นึกถึง “สัมมา อะระหัง” แล้วจะไป
ดี เลยคิดว่าต่อจากนี้ไปท�ำอะไรตามใจชอบได้เลย ใกล้ตายเมื่อไรค่อย “สัมมา อะระหัง” ค่อยนึกถึง
พระ ไปดีแน่นอน แต่พอถึงเวลาจริง ๆ ตั้งตัวไม่ติด แล้วถ้าทุกขเวทนาบีบคั้นก็จะนึกถึงบุญไม่ออก
จะนึกถึงแต่สิ่งที่ทำ� จนคุ้นเคย เสี่ยงมาก มีโอกาสไปอบายมาก ถ้าจะให้ปลอดภัยแน่นอน ต้องท�ำดี
เป็นอาจิณณกรรม คือท�ำบ่อย ๆ สม�่ำเสมอ พอใกล้ตายเราจะนึกถึงบุญออก
๔. กตัตตากรรม คือกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผู้ทำ� ไม่มีเจตนา ให้ผลเป็นล�ำดับสุดท้าย ถ้าไม่มี
กรรมอย่างอื่นมากมาย กรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ก็จะส่งผล
ที่จริงเรื่องกรรมมีความซับซ้อนมาก ยังมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกมากมาย
การแก้กรรมมีผลดีอย่างไรบ้าง?
มีคนถามว่าแก้กรรมได้ไหม ความจริงก็คือ กรรมที่ท�ำไปแล้วในอดีต เราเปลี่ยนไม่ได้ แต่แก้ไข
กรรมได้ แก้อย่างไร? เวลาเราท�ำบาปก็เหมือนเติมเกลือ ท�ำบุญเหมือนเติมน�้ำ ถ้าน�ำ้ น้อยเกลือมาก
มันก็เค็มจัด วิบากกรรมก็ส่งผลแรง แต่ถ้าเราเติมบุญ คือเติมน�้ำลงไปให้เจือจาง ความเค็มก็น้อยลง
ทุกอย่างจะทุเลาเบาบาง หนักจะเป็นเบา เบาก็หายไปเลย เพราะฉะนั้นการแก้ไขวิบากกรรมในอดีต
ท�ำได้ด้วยการสร้างบุญนั่นเอง
มีวิธีตัดกรรมแก้กรรมตามหลักพระพุทธศาสนาบ้างไหม? อย่างไร?
วิบากกรรมเกิดจากสิ่งที่เราเคยท�ำไว้ในอดีต แล้วเกิดเป็นผลบาปตามมา จะแก้ไขต้องเอาบุญแก้
ให้เราสร้างบุญ ทั้งท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สิ่งนี้ช่วยเราได้อยู่แล้ว ขอให้อยู่ในบุญเท่านั้น
ประการส�ำคัญอย่ามุ่งแต่เพียงว่าจะไปแก้ไขวิบากกรรมในอดีต ที่ส�ำคัญคือต้องระวังอย่าไปสร้างเหตุ
ทีไ่ ม่ดใี นปัจจุบนั ด้วย (อย่าสร้างกรรมใหม่) อะไรทีไ่ ม่ดอี ย่าท�ำ สิง่ ทีไ่ ม่ควรท�ำอย่างยิง่ คือ อกุศลกรรม
๑๐ ประการ คือ การฆ่าสัตว์ เบียดเบียนรังแกสัตว์, ลักทรัพย์, ประพฤติผิดในกาม ผิดลูกผิดเมีย
ผู้อื่น, โกหกหลอกลวง, พูดส่อเสียด ยุยงให้แตกความสามัคคี, พูดค�ำหยาบ, พูดเพ้อเจ้อ, โลภอยาก
ได้ของของผู้อื่น, คิดร้าย ปองร้ายผู้อื่น, เห็นผิดจากท�ำนองคลองธรรม
สมัยนี้มีเรื่องที่ต้องระวังอย่างหนึ่ง เมื่อก่อนโอกาสพูดค�ำหยาบมีไม่มาก เพราะพูดแล้วกลัว
เขาโกรธ เดี๋ยวเราจะเดือดร้อน แต่ตอนนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปไกล โอกาสที่จะพูดค�ำหยาบโดย
ไม่ถูกโจมตีกลับจัง ๆ มีมากขึ้น เช่น การไปให้ความเห็นในเว็บบอร์ด ให้ความเห็นท้ายข่าวใน
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เขียนว่าเขาไปแล้วคนอ่านไม่รู้ว่าใครเขียน ดังนั้นเราจะเห็นว่า ส�ำนวนใน
อินเทอร์เน็ตใช้ค�ำค่อนข้างแรง เพราะผู้เขียนเหมือนไม่ต้องรับผิดชอบเลย อยากว่าใครก็ว่าได้เลย
และถ้าไม่มีความผิดจริง ๆ ต�ำรวจไม่มาสืบจริง ๆ อาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนว่า
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แต่กฎแห่งกรรมส่งผลเสมอ แม้นึกว่าไม่มีใครรู้ เราคงไม่ต้องรับผลแห่งการกระท�ำ จริง ๆ แล้ว
ต้องรับ เพราะไม่มีอะไรหนีพ้นกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายบ้านเมืองเสียอีก
น่ากลัวกว่าด้วย แล้วถ้าเราเกิดเข้าใจผิด ผสมโรงโจมตีไปกับเขาด้วย ทั้งที่จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นอย่าง
ที่เราเข้าใจ วิบากกรรมเกิดขึ้นหนักเลย ยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา ไปต�ำหนิติติง โจมตี
วิจารณ์ผู้ทรงศีล วิบากกรรมยิ่งหนัก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกว่า ผู้ประทุษร้ายบุคคลที่ไม่
ประทุษร้าย ผลแห่งวิบากย่อมกลับมาสู่ผู้กระท�ำเอง เหมือนคนเอาธุลีพุ่งซัดทวนลมไป ธุลีจะปลิว
มาเต็มหน้าเราเอง ฉะนั้นอย่าท�ำเด็ดขาด ถ้าไปเห็นผลของวิบากกรรมด้วยตัวเอง จะรู้ว่าน่ากลัวมาก
ไม่คุ้มเลย
ถ้าเราไม่ท�ำอกุศลกรรมบถ ๑๐ ข้อ ก็เหมือนกับว่า เราสร้างเกราะป้องกันตัวเราไว้ดีพอสมควร
และถ้าไม่ยุ่งอบายมุขด้วย ถือว่าชีวิตเราปลอดภัย ๙๙ เปอร์เซ็นต์แล้ว นี่คือสิ่งที่เราควรท�ำให้ถูกต้อง
ในปัจจุบัน และอดีตที่ผิดพลาดทั้งหลายลืมให้หมด นึกแต่เรื่องดี ๆ แล้วตั้งใจท�ำความดีทุกชนิด
อย่างเต็มที่ อะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ท�ำอีกเด็ดขาด ถ้าท�ำได้อย่างนี้ เราจะมีความสุขต่อไปในอนาคต
แก้กรรมและสะเดาะเคราะห์ต่างกันไหม?
พฤติกรรมทีท่ ำ� ไปแล้ว เราเปลีย่ นไม่ได้ แต่สามารถแก้ไขผ่อนหนักเป็นเบาได้ ด้วยการท�ำความดี
ไปเจือจางบาปอกุศลให้เบาบางลง แล้วไม่ไปท�ำอะไรผิดซ�ำ้ อีก จะเรียกตรงนีว้ า่ เป็นการสะเดาะเคราะห์
ท�ำให้เคราะห์เบาลงก็ได้ ถ้าสะเดาะเคราะห์หมายถึงอย่างนี้ก็ถือว่าถูก แต่ถ้าไปสะเดาะเคราะห์ ไปท�ำ
พิธีตัดนั่นตัดนี่อะไรต่าง ๆ นานา ก็ไม่ใช่ ต้องถือตามหลักพระพุทธเจ้า คือ ละชั่ว ท�ำดี ท�ำใจให้
ผ่องใส นี่คือการแก้ไขวิบากกรรมในอดีตที่ดีที่สุด
ถ้าปัจจุบันเราเจอสิ่งที่ร้าย ๆ อย่าหดหู่ ให้รู้ว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไป มีเหตุก็แสดงว่าในอดีตเราท�ำ
ไว้ไม่ดี ถึงได้เกิดเรือ่ งอย่างนีข้ นึ้ แต่เมือ่ รูแ้ ล้วไม่ควรเพิกเฉย ให้แก้ดว้ ยการตัง้ ใจท�ำความดีในปัจจุบนั
ให้ดีที่สุด ขณะเดียวกันอะไรที่ไม่ดี ไม่ท�ำอีกเด็ดขาด อย่างนี้คือการเห็นตลอดทั้งสาย แล้วด�ำเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้องสมกับเป็นพุทธศาสนิกชน..
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“กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์”
สวัสดีครับ! นักเรียนโรงเรียน
อนุ บ าลฝั น ในฝั น วิ ท ยาทั่ ว โลก
“ครั้งหนึ่งพระอานนท์ท่านปลีก
วิเวก เพื่อไปเจริญความเพียร
ท่านก็นกึ ได้วา่ กัลยาณมิตรนีค้ อื
ครึง่ หนึง่ ของพรหมจรรย์ แต่ทา่ น
ไม่แน่ใจ เมื่อออกจากปลีกวิเวก
ท่านกราบทูลถามปัญหานีก้ บั พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ตรัสตอบว่า “ดูกรอานนท์ ความมี
กั ล ยาณมิ ต รเท่ า กั บ เป็ น พรหมจรรย์ ทั้ ง หมด
ทีเดียว เพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้
คือจักเจริญ จักท�ำให้มากซึ่งอริยมรรค” และ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยตรัสด้วยว่า “เมื่อ
ดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นก่อน
เป็นบุพนิมิต ฉันใด ความมีกัลยาณมิตรก็เป็น
๗๘ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตัวน�ำ เป็นบุพนิมติ แห่งการเกิดขึน้ ของหนทางพระนิพพานแก่ผู้ประพฤติธรรม ฉันนั้น”
เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผูป้ ราบมาร
ได้พบกัลยาณมิตร คือ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
“วิชชาธรรมกาย” จึงหวนคืนมาใหม่ เพราะคุณยาย
อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ได้พบ
กัลยาณมิตร คือ พระเดชพระคุณหลวงปู่ คุณยาย
จึงเชีย่ วชาญในวิชชาธรรมกาย “เป็นหนึง่ ไม่มสี อง”
เป็นผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จของวัดพระธรรมกาย
เพราะคุณครูไม่ใหญ่ได้คุณยายอาจารย์ฯ เป็น
กัลยาณมิตร วิชชาธรรมกายจึงขยายไปทั่วโลก
เพราะคุณครูไม่เล็กมีคุณครูไม่ใหญ่และคุณยาย
อาจารย์ฯ เป็นกัลยาณมิตร พวกเราจึงได้ฟังธรรมะ
อย่างเคลียร์คัตชัดเจน
โลกนี้ขาดดวงตะวันไม่ได้ ฉันใด ชาวโลก
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ก็ขาดกัลยาณมิตรไม่ได้ ฉันนั้น
คุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาทไว้ว่า “โลก
จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกระแสใจของชาวโลก
ช่วงไหนกระแสใจของมนุษย์ตั้งอยู่ในคุณงาม
ความดี ไม่ประมาทในชีวิต ให้ทาน รักษาศีล
เจริญภาวนา สัง่ สมบุญอยูเ่ ป็นนิจ ยุคนัน้ บ้านเมือง
ก็จะอยู่เป็นสุข เศรษฐกิจจะเฟื่องฟู ฝนฟ้าตก
ต้องตามฤดูกาล มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย ผูค้ นมีอายุ
ยืนยาว ผิวพรรณวรรณะผ่องใส
แต่ในยามใดทีจ่ ติ ส�ำนึกของมนุษย์ตกต�ำ่
ถูกกระแสบาปเข้าบังคับบัญชาให้คิดชั่ว พูดชั่ว
ท�ำชั่ว ใช้ชีวิตอย่างประมาท เมื่อนั้นเศรษฐกิจก็
จะตกต�ำ่ ดินฟ้าอากาศแปรปรวน โรคภัยไข้เจ็บ
ที่ไม่เคยมีก็จะเกิดขึ้น ยาที่ใช้รักษาก็หาได้ยาก
มีแต่ศลี ธรรมเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นเครือ่ งช่วยคุม้ ครอง

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า
กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ผมเข้าวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตั้งแต่
ครั้ ง ยั ง ศึ ก ษาอยู ่ ที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มเข้าอบรม
ธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๑๔ นับแต่นั้น
จึงได้ร่วมงานกับชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มาโดยตลอด จนมาเป็ น
อาสาสมัครช่วยงานทางด้านเหรัญญิกของวัด
จนจบการศึกษา และเมื่อได้ทุนการศึกษาจาก
รัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยทสึคุบะ
ก็ มี โ อกาสช่ ว ยจั ด กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ธ รรมบู ช า

โลกให้ปลอดภัยได้
ดังนั้น ให้ทุกคนตั้งใจกันให้ดี ที่จะเป็น
ผู้ชี้น�ำทางชีวิตจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติ
ทั้งหลายให้ไปในทิศทางที่สูงขึ้น
แม้ใคร ๆ จะเห็นแก่ตัว....
แต่เราไม่เห็นแก่ตัว
ใครสร้างบาป...เราสร้างบุญ
ใครหวั่นไหว...เราไม่หวั่นไหว
ใครก�ำลังใจตกต�ำ่ ...เราก�ำลังใจสูงขึ้น
หากวั น ใดทุ ก คนในโลกคิ ด อย่ า งนี้
ท� ำ อย่ า งนี้ และทุ ก คนมี ศี ล ธรรมประจ� ำ ใจ
โลกก็ จ ะกลั บ มาพบกั บ สั น ติ สุ ข อี ก ครั้ ง อย่ า ง
แน่นอน”
ฉบับนี้เรามาติดตาม Case Study
“เตี่ยยกก�ำลังสาม”

เตี่ยยกก�ำลังสาม
๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

ข้าวพระที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก และช่วยเรื่อยมา
จนจบการศึกษา ระหว่างนั้นได้ช่วยเหลือติดต่อ
ประสานงานการสร้ า งมหาธรรมกายเจดี ย ์
จนกระทั่งต่อมาได้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีม
ผู้ออกแบบ และบริหารงานก่อสร้างจนจบสิ้น
เฟสแรก ตลอดจนมี โ อกาสท� ำ งานรั บ ใช้
พระศาสนาในโครงการต่าง ๆ ของทางวัดอีกด้วย
ซึ่งเป็นความปีติภูมิใจมาก และผมหวังว่าเตี่ย
คงจะได้บุญไปด้วยครับ ผมจึงขอความเมตตา
คุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ ไ ด้ โ ปรดฝั น ในฝั น ถึ ง เตี่ ย และ
คนในครอบครัวด้วยครับ
เตี่ยเกิดและโตในเมืองจีน ในยามที่
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ช่องนี้มีคำ� ตอบ

ประเทศมีความวุ่นวาย มีความอดอยาก และมี
ศึกสงคราม พีช่ ายของเตีย่ ต่างถูกเกณฑ์ทหารไป
ออกรบแล้ ว ไม่ ไ ด้ ก ลั บ มาอี ก เลย ส่ ว นเตี่ ย
ขณะนั้นยังอยู่ในวัยรุ่นคะนอง จึงตัดสินใจหนี
ความอดอยากสมั ค รเข้ า ไปเป็ น ทหารอาสา
ในกองทั พ จี น จนกระทั่ ง วั น หนึ่ ง เตี่ ย ได้
รับมอบหมายให้เป็นทหารยามเฝ้าค่าย ช่วงเวลา
กลางดึ ก มี ข โมยชาวบ้ า นแอบปี น รั้ ว เข้ า มา
หยิบฉวยเสบียง เตี่ยยืนยามอยู่เพียงผู้เดียว
จึ ง ตั ด สิ น ใจยิ ง ปื น ขึ้ น ฟ้ า ขู ่ เ หล่ า หั ว ขโมยจน
พวกนั้ น หนี ไ ปหมด แต่ สิ่ ง ที่ ต ามมาก็ คื อ
พวกทหารในค่ายก็ตนื่ นอนกันหมดเช่นกัน ท�ำให้
ผูบ้ งั คับกองพันอารมณ์เสียสัง่ ท�ำโทษเตีย่ โดยการ
“โบย ๒๐ ที” ซึ่งการโบยนั้นรุนแรงมาก คือให้
เตี่ยถอดเสื้อผ้าแล้วให้นอนคว�่ำ ตีด้วยไม้พลอง
ขนาดใหญ่ คล้ายในละครเปาบุน้ จิน้ เมือ่ ถูกโบย
ไปเพียง ๔ ที เตี่ยก็เจ็บปวดจนสลบ จนกระทั่ง
หั ว หน้ า หมู ่ ท หารของเตี่ ย ต้ อ งอ้ อ นวอนขอ
ลดหย่อนผ่อนโทษแทนเตี่ย เตี่ยจึงถูกสาดน�้ำ
ให้ตื่นแล้วโบยต่ออีก ๔ ที จนหมดสติไปอีก
จากจุ ด นี้ เ องจึ ง ท� ำ ให้ เ ตี่ ย ตั ด สิ น ใจ
วางแผนหนีจากการเป็นทหารมาที่ประเทศไทย
ในวัยขณะนั้น คือ ๒๐ ต้น ๆ โดยในระยะแรก
ได้เข้ามาพึ่งพาพี่สาวของเตี่ยที่หลบหนีมาก่อน
และตั้งครอบครัวอยู่ในกรุงเทพฯ แต่พี่สาวก็มี
ฐานะล�ำบากเช่นกัน ชีวิตของเตี่ยต้องล�ำบาก
ใช้แรงงาน ท�ำงานโดยไม่เกี่ยง ตั้งแต่เป็นจับกัง
แบกข้าวสาร ต่อมาก็ช่วยพี่สาวชงกาแฟขาย
บางทีก็ขายผักหรือผลไม้ในตลาดสด อดทน
สร้างเนือ้ สร้างตัวจนพอเอาตัวรอดได้ จนกระทัง่
อายุได้ ๒๗ ปี จึงมาพบกับคุณแม่ ซึง่ เป็นแม่คา้
ขายอาหารตามสั่ง
๘๐ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖

แม่ ข องผมตอนที่ ยั ง อยู ่ กั บ คุ ณ ตา
คุณยาย ท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่ขยันขันแข็ง
ของครอบครัว ช่วงนัน้ แม่มคี นมีฐานะมาชอบพอ
อยูพ่ อสมควร และส่งคนมาขอกับคุณตาคุณยาย
(อากงและอาม่า) แต่คุณตาคุณยายไม่ยอม
ยกให้ บอกว่าแม่ยังเด็กเกินไป ยังไม่ถึงเวลา
จนกระทั่งแม่มีอายุได้ ๒๓ ปี เป็นจังหวะที่เตี่ย
มาขอแม่กับคุณตาคุณยาย แต่เตี่ยมีเงินไม่พอ
คนที่เคยมาขอแม่ต่างก็ปรามาสว่า คนอย่างเตี่ย
จะขอได้หรือ แต่แปลกตรงที่คุณตากับคุณยาย
กลั บ ยอมยกแม่ ใ ห้ เ ตี่ ย เพราะชอบลั ก ษณะ
โหงวเฮ้งของเตี่ย
หลั ง แต่ ง งาน เตี่ ย กั บ แม่ ต ้ อ งหาเงิ น
ตัวเป็นเกลียว เพือ่ ใช้หนีส้ ินทีเ่ ตี่ยยืมมาแต่งงาน
แต่แม่ตอ้ งล�ำบากกว่าเตีย่ เป็น ๒ เท่า เพราะต้อง
ให้กำ� เนิดลูก ๆ ซึ่งรวมแล้วถึง ๑๐ คน เป็น
ชาย ๓ คน หญิง ๗ คน ผมเป็นคนที่ ๘ แม่
เคยท�ำงานหนักจนแท้งลูกไปถึง ๒ ครั้ง ตอนที่
แม่ ตั้ ง ท้ อ งลู ก สาวคนที่ ๑๐ (คนสุ ด ท้ อ ง)
แม่ป่วยตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ ตอนคลอดแม่ก็
เกื อ บเอาชี วิ ต ไม่ ร อด ซึ่ ง ขณะนั้ น แม่ อ ายุ ไ ด้
๔๒ ปี เด็กที่เกิดมาก็พิการปัญญาอ่อน ปัจจุบัน
อายุ ๓๒ ปี สุขภาพปกติดี แต่เวลาสื่อสาร
พูดได้ค�ำสั้น ๆ ไม่สามารถคุยเป็นประโยคได้
ปั จ จุ บั น มี พี่ ช ายคนที่ ส ามเป็ น ธุ ร ะคอยดู แ ล
มาตลอด
ทุ ก คนในครอบครั ว ขยั น ท� ำ มาหากิ น
เป็นคนดี แต่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องธรรมะ รู้จัก
แต่การไหว้เจ้าและช่วยเหลือสังคม จนกระทั่ง
เมือ่ ผมได้มาบวชธรรมทายาททีว่ ดั พระธรรมกาย
รุ่นที่ ๑๔ (มีฝนพันปี) จึงท�ำให้เข้าใจธรรมะ
มากขึน้ ตลอด ๒๐ ปี ทีผ่ า่ นมา ผมคอยบอกบุญ
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และพูดเรื่องธรรมะให้ทุกคนฟังมาโดยตลอด
เตี่ ย กั บ แม่ ใ นระยะแรก ๆ ไม่ ค ่ อ ยชอบวั ด
เวลาลูก ๆ ท�ำบุญมาก ๆ กับทางวัดก็บ่นบ้าง
แต่ผมพยายามอธิบายให้ท่านเข้าใจเรื่องบุญ
มาตลอด ซึ่งท่านทั้งสองก็ยอมรับได้ในที่สุด
เตี่ยได้สร้างบุญกุศลใหญ่ในบั้นปลาย
ของชี วิ ต ไว้ ไ ม่ น ้ อ ย เช่ น ได้ ท� ำ บุ ญ ถวาย
มหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด ท�ำบุญสร้างองค์พระ
ประจ�ำตัวหลายสิบองค์ ร่วมบุญสร้างมหาวิหาร
พระมงคลเทพมุนี ทอดกฐินสร้างอาคารภาวนา
๖๐ ปี ทอดกฐินสร้างลานธรรม ทอดกฐินสร้าง
มหารัตนวิหารคด และบุญใหญ่สุดท้าย คือ
ร่วมเป็นประธานรองกฐินของวัดพระธรรมกาย
เตี่ ย มี โ รคประจ� ำ ตั ว คื อ เบาหวาน
พออายุได้ ๗๒ ปี ก็เริ่มล้มป่วยเข้า ๆ ออก ๆ
โรงพยาบาล และเมือ่ อายุได้ ๗๓ ปี อาการหนัก
ถึงขั้นหัวใจหยุดเต้น จนต้องเข้าห้อง ICU แต่
แพทย์ปั๊มหัวใจจนฟื้น และกลับมารักษาอาการ
ต่อที่บ้าน แต่สภาพไม่เหมือนเดิม
หลายปีที่ผ่านมา หลาน ๆ คือ ลูกชาย
ของพี่ชายคนที่สามทั้ง ๒ คน ผลัดเปลี่ยนกัน
ไปบวชธรรมทายาทคนละ ๓ ครั้ง แล้วนิมนต์
ให้คณะสงฆ์มาโปรดเตี่ยที่บ้าน ให้เตี่ยได้ถวาย
สังฆทานและผ้าไตร อีกทั้งล่าสุดเดือนมิถุนายน
๒๕๔๘ นี้เอง พี่ชายคนที่สามซึ่งอายุได้ ๕๑ ปี
แล้ว ตัดสินใจบวชธรรมทายาทรุ่นนานาชาติ
และถือโอกาสชวนให้พเี่ ขยคนทีส่ ามบวชด้วยกัน
แล้วนิมนต์คณะพระอาจารย์มาโปรดเตีย่ ถึงบ้าน
พวกเราทุกคนปลื้มมาก แต่ไม่ทราบว่าเตี่ยปลื้ม
หรือไม่ เพราะเตี่ยพูดไม่ได้บวกกับสมองเริ่มฝ่อ
แล้ว หลังพี่ชายจากลาสิกขาได้เกือบสองเดือน
เตี่ยก็อาการทรุดเข้าห้อง ICU
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ก่อนที่เตี่ยจะหมดลมจากเราไป ผม
พี่ชาย และพี่สาว ไปเยี่ยมเตี่ยพร้อมกับทบทวน
บุญทั้งหลายที่เตี่ยร่วมท�ำกับวัดพระธรรมกาย
ตั้งแต่การสร้างองค์พระที่มหาธรรมกายเจดีย์
ในช่วงแรก แล้วให้เตี่ยก�ำลูกสุวรรณนิธิ เพื่อ
ช่วยให้นึกถึงพระที่หล่อ ในระยะแรกเตี่ยก็ยัง
ลืมตาตอบสนองรับรู้ได้ แต่ไม่พูดอะไร เพราะ
ไม่สามารถพูดได้มานานกว่า ๔-๕ ปีแล้ว ตัง้ แต่
เป็นอัมพาตครึ่งซีก ในที่สุดเตี่ยก็สิ้นใจจากเรา
ไป รวมอายุได้ ๘๐ ปี หมอวินิจฉัยว่า เตี่ยเป็น
โรคตับอ่อนอักเสบ
ครั้งหนึ่ง ตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้น ม. ๑
วันหนึ่งในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ ผมและเพื่อน ๆ
ท�ำการทดลองวิทยาศาสตร์ขนึ้ ทีห่ อ้ ง วันนัน้ เพือ่ น
ที่นั่งข้าง ๆ เกิดความคิดพิสดาร เขาจุดตะเกียง
แอลกอฮอล์แบบเอาตะเกียง ๒ อัน มาชนกัน
พอเอียงตะเกียง แอลกอฮอล์ในตะเกียงก็หก
ออกมา ไฟก็ลุก แทนที่เขาจะวาง กลับโยน
ตะเกียงขึ้นด้วยความตกใจ แอลกอฮอล์พุ่ง
มาโดนที่ศีรษะของผม ไฟลุกไหม้ที่ศีรษะและ
ใบหน้าของผม จนผมแหว่ง ผมนึกว่าตัวเอง
จะต้องตาบอดเสียแล้ว แต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไร
ผมรักษาตัวอยู่ ๑ เดือน จึงหาย
ต่อมาได้รับทุนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น และ
พบรักกับภรรยาทีน่ นั่ ซึง่ ภรรยาของผมก็ได้รบั ทุน
จากรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ต่อมาเราแต่งงานกันทีเ่ มืองไทย แล้วเธอก็ตงั้ ครรภ์
พอครบสามเดือนก็แท้งโดยไม่ทราบสาเหตุ และ
ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงความผิดปกติของสุขภาพ
แต่อย่างใด

๗๑
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ ๘๑
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หลังจากส่งค�ำถาม ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑

๒

๑. เตี่ยต้องถูกโบยเกือบเอาชีวิตไม่รอด
ต้องเกิดในบ้านเมืองช่วงอดอยากในยามศึก
สงคราม เพราะกรรมในอดีต เตีย่ ท�ำทานมาน้อย
นาน ๆ ท�ำที ส่วนใหญ่ตระหนี่
๒. ในชาติหนึ่งเตี่ยมีฐานะเป็นคฤหบดี
เป็นคนมักโกรธ โบยตีขา้ ทาสบริวารทีท่ ำ� ไม่ถกู ใจ
ตน ทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น ส่ ง เงิ น ให้ ท างการไปท� ำ
การรบกับอีกแคว้นหนึ่ง วิบากกรรมดังกล่าวมา
ส่งผล
๓. ต่อมาตั้งตัวได้ในบั้นปลายของชีวิต
เพราะบุญสงเคราะห์โลกที่เคยท�ำอยู่บ้างนาน ๆ
ครั้งมาส่งผล แต่กว่าจะตั้งตัวได้ก็เหนื่อย และ
ยากล�ำบาก
๔. เตี่ยเป็นโรคเบาหวานและอัมพาต
ครึ่งซีก แล้วเสียชีวิตด้วยโรคตับอ่อนอักเสบ
เพราะในชาติที่เกิดเป็นคฤหบดีได้สั่งฆ่าสัตว์
ท�ำอาหารไว้จำ� นวนมาก รวมทัง้ ปัจจุบนั ก็ฆา่ สัตว์

๔
๘๒ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖

๕

๓
ท�ำอาหารและไหว้เจ้า วิบากกรรมดังกล่าวทัง้ อดีต
และปัจจุบันมารวมส่งผล
๕. ที่ลูก ๆ พยายามทบทวนบุญให้เตี่ย
รับรู้ก่อนตายนั้น เตี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้าง แต่ก็ได้รับ
บุญทุกบุญ เตี่ยตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลาง
วิมานทองของชั้นดาวดึงส์ เฟส ๓ ด้วยบุญที่ทำ�
ไว้ในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะบุญที่ลูกชวน
ให้ท�ำและท�ำให้ในทุกบุญ ได้รับบุญที่อทุ ิศไปให้
แล้วก็ยิ่งท�ำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้น
๖. เตี่ยและแม่มีลูกเรียนดีและมีความ
สามารถถึง ๙ คน แต่ลกู คนสุดท้องปัญญาอ่อน
เพราะกรรมในอดีตเคยเลีย้ งสุราให้กบั แขกเหรือ่
จึงดึงดูดให้ลูกที่มีกรรมสุรามาเกิด แต่ท่านก็
มี บุ ญ ที่ ส นั บ สนุ น การศึ ก ษามาในอดี ต ด้ ว ย
จึ ง ท� ำ ให้ ไ ด้ ลู ก เรี ย นดี มี ค วามสามารถมาเกิ ด
ร่วมด้วย
๗. แม่แท้งลูก ๒ ครั้ง เพราะกรรม

๖
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๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

ในอดีตเคยขายสัตว์แม่ลูกอ่อนให้เขาฆ่าตายมา
ส่งผล
๘. อากง อาม่า ยกลูกสาวให้แต่งงาน
กับเตีย่ อย่างง่าย ๆ เพราะในอดีตเตีย่ กับแม่เคย
เป็นสามีภรรยากัน และอธิษฐานจิตให้ได้มาอยู่
ร่วมกันอีก จึงบันดาลให้ท่านทั้งสองยกลูกสาว
ให้อย่างง่ายดาย
๙. ตายแล้ ว ท่ า นทั้ ง สองได้ ไ ปเป็ น
ภุมเทวาระดับล่างอยูใ่ นหมูบ่ า้ นภุมเทวาเดียวกัน
โดยมีบ้านอยู่ใกล้กัน ได้รับบุญที่อุทิศไปให้บ้าง
แต่ยังไม่มาก
๑๐. น้องสาวคนสุดท้องปัญญาอ่อน
เพราะกรรมในอดีตที่เกิดเป็นผู้หญิงและกลุ้มใจ
เรื่องคู่ครอง จึงหาทางออกของชีวิตด้วยการ
ดื่มสุรา วิบากกรรมนี้มาส่งผล

๑๓

๑๔
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๑๑. มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ เตี่ ย และ
แม่ เพราะกรรมเสมอกัน คือ ฝ่ายน้องสาวมี
กรรมดื่มสุรา ฝ่ายเตี่ยและแม่เลี้ยงสุราคนอื่น
กรรมคล้ายกันจึงดึงดูดให้มาเป็นพ่อแม่ลูกกัน
๑๒. พี่ชายคนที่สามรับเลี้ยงดูน้องสาว
แทนเตี่ยและแม่ เพราะในอดีตพี่ชายคนที่สาม
ก็เป็นคนเลี้ยงเหล้าแขกเหรื่อ และชอบให้เหล้า
เป็ น ของขวั ญ ในโอกาสต่ า ง ๆ วิ บ ากกรรม
ดังกล่าวมาส่งผล แต่ก็เป็นบุญสงเคราะห์ญาติ
ในปัจจุบัน
๑๓. ลูกชายคนสุดท้องของพี่ชายคนที่
สามหูหนวกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เพราะ
กรรมในชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นลูกของพี่ชายและ
แม่คนนี้ในชาตินั้น เคยเกเร เมื่อพ่อแม่อบรม
สั่งสอนก็ไม่ฟัง ท�ำหูทวนลมบ้าง อุดหูบ้าง

๑๕

๗๑
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ ๘๓
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๑๖

๑๗

๑๔. จึงท�ำให้พ่อแม่โกรธและแช่งให้
หูหนวก กรรมนี้มาส่งผล เมื่อมาเกิดชาตินี้จึง
หูหนวก ส่วนพ่อแม่ก็ต้องมาเลี้ยงลูกหูหนวก
๑๕. หมอไม่แนะน�ำให้ท�ำแท้ง เพราะ
ไม่มีกรรมท�ำแท้ง
๑๖. ตัวลูกถูกไฟไหม้ทศี่ รี ษะและใบหน้า
เพราะกรรมในอดีต พุทธันดรที่ผ่านมาลูกเคย
เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวช แต่ก็
ไม่ได้ออกบวชตาม แต่เป็นกองเสบียงที่ดี และ
ในชาตินั้นได้ไปเผาค่ายทหารของข้าศึก
๑๗. ต่อมาเมื่อท�ำบุญทุกบุญก็อุทิศให้
ผู้ที่ถูกเบียดเบียนจนตลอดชีวิต วิบากกรรม
ดังกล่าวมาส่งผล แต่เป็นเศษกรรมแล้ว เพราะ
บุญที่ทำ� เอาไว้ไปตัดรอน
๑๘. ลูกได้เป็นฝ่ายช่างก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

๑๙

๘๔ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒๐
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๑๘

ทั้งได้ทำ� งานเป็นล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น และมีส่วน
ออกแบบควบคุมการก่อสร้างจนส�ำเร็จอย่างคาด
ไม่ถึง เพราะในพุทธันดรที่ผ่านมา เมื่อไม่ได้
ออกบวชตามพระราชา ได้ท�ำหน้าที่กองเสบียง
อย่างดี
๑๙. และช่ ว ยควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง
อาศรมของพระราชาองค์ทอี่ อกบวชนัน้ เมือ่ สร้าง
เสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตว่า ชาติต่อไปขอให้ได้
มาควบคุมการก่อสร้างอารามอีก ดังนั้นผังนี้
จึงติดตัวมา
๒๐. ภรรยาแท้งลูก เพราะในอดีตชาติ
มีกรรมสนับสนุนให้เพือ่ นไปท�ำแท้ง โดยเพือ่ นที่
มี ท ้ อ งแต่ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มมาขอความช่ ว ยเหลื อ
จึงช่วยสนับสนุนเพื่อนคนนั้นท�ำแท้งจนส�ำเร็จ
วิบากกรรมนี้มาส่งผล
๒๑. ลูกและภรรยาเป็นคูบ่ ญ
ุ คูบ่ ารมีกนั

๒๑

๘๓
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ช่องนี้มีคำ� ตอบ
มา ตัง้ แต่พทุ ธันดรทีผ่ า่ นมา ได้สร้างบุญร่วมกัน
มาแล้วอธิษฐานให้ได้มาเป็นสามีภรรยากันอีก
ตัวลูก ภรรยา พีช่ ายคนทีส่ าม และพีส่ ะใภ้ สร้าง
บารมีร่วมกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียง
๒๒. พี่สาวคนโตกับพี่เขยมีฐานะดีกว่า
พี่น้องทุกคน เพราะในอดีตท�ำบุญในพระพุทธศาสนาเอาไว้ ม าก รวมทั้ ง สร้ า งบุ ญ ประเภท
สงเคราะห์โลกไว้มากด้วย บุญจึงมารวมส่งผล
๒๓. แต่ ไ ม่ ช อบท� ำ บุ ญ กั บ พระสงฆ์
เพราะในชาตินั้นเมื่อท�ำบุญในพระพุทธศาสนา
แล้ว เกิดสะดุดใจในความประพฤติของพระ

๒๒

๒๓

DMC

บางรูป จึงถอยไปท�ำบุญแบบสงเคราะห์โลกแทน
ผังนี้ติดตัวมา
๒๔. พี่ ส าวคนโตกั บ พี่ น ้ อ งที่ เ หลื อ ก็
เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียง แต่
บางคนท�ำมาก บางคนท�ำน้อย ลูกต้องใช้ความ
อดทนและเยือกเย็นในการท�ำหน้าทีก่ ลั ยาณมิตร
แก่พี่น้องทุกคน ในที่สุดก็จะชวนได้
๒๕. ชาตินี้มาเจอกันแล้ว ก็ให้ตั้งใจ
สร้างบารมีให้เต็มที่ทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิต
ตามติดไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลย

๒๔

๒๕

บทสัมภาษณ์เจ้าของ Case Study จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ดร. สมศักดิ์ จงวัฒน์ผล (เจ้าของ Case Study) : การได้
เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมาย ค�ำ
อธิษฐานมีผล ทุกครั้งที่ทำ� บุญอย่าลืมอธิษฐาน จะให้ผลเกินควรเกินคาด
จริง ๆ การได้มีส่วนร่วมก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ คุณครูไม่ใหญ่เคย
บอกว่า “เจดียอ์ งค์นนั้ เป็นฐานทัพของธาตุธรรม ทีจ่ ะใช้ตอ่ สูก้ บั ฝ่ายตรงกัน
ข้าม เพื่อน�ำพาพวกเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรม” นอกจากมหาธรรมกายเจดีย์
แล้วยังรวมถึงลานธรรม วิหารคดด้วย ผมมองเห็นได้ชัดถึงมโนปณิธาน
ที่ยิ่งใหญ่มากของคุณครูไม่ใหญ่ที่จะน�ำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ที่สุด
แห่งธรรม
สมชาย จงวัฒน์ผล (พี่ชาย ดร. สมศักดิ์) : ได้ข้อคิดจาก Case
Study คือ เตี่ยของผมไม่ค่อยได้ท�ำบุญ แต่ลูก ๆ หลาน ๆ ท�ำให้ ท่าน
ยังได้ไปถึงดาวดึงส์เฟส ๓ ดังนั้นเราต้องท�ำบุญด้วยตนเอง อานิสงส์
จะได้มากกว่าคนอืน่ ท�ำให้ และทีใ่ ช่เลย! คือ ต้องมาดูแลน้องสาวปัญญาอ่อน
เพราะในอดีตชอบเลีย้ งเหล้าและให้เหล้าเป็นของขวัญ ชาติปจั จุบนั ก่อนเข้า
วัดก็ชอบสะสมเหล้า ไวน์ ยี่ห้อดัง ๆ ขวดสวย ๆ ไว้แจก หลังจากเข้าวัด
เททิ้งหมดแล้ว

๗๑
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ ๘๕
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ขวัญใจ จงวัฒน์ผล (พี่สะใภ้ ดร. สมศักดิ์) : พอฟังเรื่องลูกของเรา
ก็เข้าใจมากขึน้ ว่าท�ำไมเราต้องมีลกู เป็นคนพิการ คุณครูไม่ใหญ่บอกว่าทีไ่ ม่ถกู
ท�ำแท้ง เพราะไม่มีกรรมท�ำแท้ง ใช่เลยค่ะ เราไม่มีความคิดที่จะท�ำแท้ง แม้
หมอจะให้ข้อมูลว่า เขาอาจจะเกิดมาปัญญาอ่อน ตาบอด เป็นโรคหัวใจ ฯลฯ
และคุณหมอก็ไม่แนะน�ำให้ท�ำแท้งด้วย ซึ่งส่วนใหญ่คนท้องที่เป็นโรคหัด
เยอรมัน คุณหมอแนะน�ำให้ท�ำแท้งทันที
วาสนา วีรผาสุก : (ภรรยา ดร.สมศักดิ์) แท้งไม่คาดฝัน ในอดีต
สนับสนุนเพื่อนให้ไปท�ำแท้งมาส่งผล เป็นค�ำตอบที่ตรงและโดน แล้วก็ใช่เลย
สมัยที่ตัวเองเป็นวัยรุ่น น้องสาวมักเอาปัญหาของเพื่อน ๆ ที่ตั้งท้องก่อนวัย
อันควรมาเล่าให้ฟัง เราก็คิดในใจว่าท�ำไมไม่ไปท�ำแท้งเสียล่ะ จะได้เป็นการ
แก้ปัญหาสังคมส�ำหรับคนที่ยังไม่พร้อม และคิดว่าแค่เป็นก้อนเลือด ยังไม่มี
ชีวิตหรอก เป็นแค่ความคิดนะคะ พอได้ฟังคุณครูไม่ใหญ่ ก็รีบอธิษฐานให้
เราบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ไม่แนะน�ำใครไปในทางที่ไม่ดีอีก
สัมภาษณ์เพิ่มเติมจากรายการสู้ต่อไป ๑๗ พ.ย. ๕๖
สมชาย จงวัฒน์ผล : เพราะเราท�ำตามหลักวิชชาของหลวงพ่อ ของวัด จึงท�ำหน้าที่กับเตี่ยและ
คนรอบข้าง และเราก็เชื่อมั่นในมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ การหล่อคุณยายอาจารย์ฯ ด้วยทองค�ำ
ขนาดเท่าครึ่ง เราปรึกษากันแล้วว่า เราจะท�ำสุด ๆ ไปเลย เพราะหลวงปู่องค์ที่ ๗ ครอบครัวเราท�ำได้ ๒
kg. สาธุ!
ดร. สมศักดิ์ จงวัฒน์ผล : ผมโชคดีที่ได้มาบวชธรรมทายาท ได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต
พยายามท�ำหน้าที่ให้คุณพ่อ คุณแม่ จนท่านเป็นสัมมาทิฐิ ญาติพี่น้องหลายคนเป็นสัมมาทิฐิ การหล่อ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ด้วยทองค�ำขนาดเท่าครึ่ง เป็นฝีมือการปั้นของคุณครู
ไม่ใหญ่ ซึง่ มีทา่ นองค์เดียวทีป่ น้ั ให้คณ
ุ ยายยิม้ ได้ ผมทุม่ เต็มที่ งานนีพ้ ลาดไม่ได้ ทุกคนก็ไม่ควรพลาดนะครับ
จาก Case Study... ประเด็นปัญหาหนึ่งที่เกิดการตั้งท้องก่อนวัยอันควร... บทสรุปสุดท้าย
ปิดลงทีก่ ารท�ำแท้ง เหตุทเี่ ป็นเช่นนีเ้ พราะไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งกฎแห่งกรรมในสังสารวัฏ ซึง่ ความรูน้ มี้ เี ฉพาะ
ในค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันวัยรุ่นไทยมีปัญหาเพศสัมพันธ์ ท้องก่อนวัยอันควร
น�ำมาซึ่งการท�ำแท้งสถิติสูงขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งเกิดจากปัญหาหลาย ๆ ปัญหา เช่น ครอบครัว และจาก
สาเหตุหลักส�ำคัญ คือ การปลูกฝังศีลธรรมอันดีงาม รู้ดี รู้ชั่ว บุญบาปให้กับเยาวชนของเราน้อย
เกินไป ทั้งในครอบครัว ทั้งหลักสูตรการศึกษา ทั้งในวัด ท�ำให้เยาวชนไม่มีภูมิคุ้มกัน ปัญหาจึงเกิด
ขึ้นมากมาย โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star โดยด�ำริของคุณครูไม่ใหญ่ คือ การแก้ปัญหา
ที่ถูกจุด ท�ำให้บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน มาช่วยกันปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชน วันเสาร์ที่ ๑๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๘ ณ วัดพระธรรมกาย จะเกิดขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง พวกเราผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยเป็นกัลยาณมิตรให้กับเยาวชนกันเยอะ ๆ นะครับ ปัญหาเยาวชน
ที่ทุกคนเป็นห่วง ก็จะได้หมดไป สิ่งที่ยากที่สุด แก้ด้วยสิ่งที่ง่ายที่สุด

ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ

๘๖ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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“ท�ำทุกบุญ อย่าให้ตกเลยแม้แต่บุญเดียว
ท�ำทั้งตัวเองด้วย แล้วก็ชวนคนอื่นเขามาท�ำด้วย อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชา”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ.
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV
*สู้ต่อไป
ข้อคิดรอบตัว
*เดินไปสู่ความสุข

07.15 น. DMC News Sunday
07.25 น.
DMC Time สุดสัปดาห์

07.45 น. *World News
08.20 น. *ชาดก 500 ชาติ

ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์
ณ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
*ทันโลกทันธรรม
08.30 น. เส้นทางบุญ
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล)
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
กล้าดี Variety
*ผู้ออกแบบชีวิต
เคลียร์คัตชัดเจน
คิดใหญ่ ใจดี
12.10 น. นานาเทศนา 10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน)
*อานุภาพหลวงปู่ฯ
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
11.00 น. ถวายสังฆทาน
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ)
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
ธรรมะเพื่อประชาชน
14.10 น. DMC Variety 13.30 น. ปฏิบัติธรรม
พระมหาชนกชาดก
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท
14.40 น. อานิสงส์แห่ง 15.45 น. พระธรรมเทศนา
*กฏแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
บุ
ญ
/
วิ
บ
ากกรรมอบายมุ
ข
*นานาเทศนา
16.50 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
*อานุภาพหลวงปู่ฯ
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You
17.10 น. พีธีบูชามหาธรรมกาย
*เรื่องเล่าเข้าถึงธรรม
15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
*I like English. /
I
Iike
Chinese.
อานิ
ส
งส์
แ
ห่
ง
บุ
ญ
/
วิ
บ
ากกรรมอบายมุ
ข
17.30 น. ธุดงค์ธรรมชัย
แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรม
18.25 น. คำ�วัด
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
18.30 น. อานุภาพหลวงปู่ฯ
คำ�วัด
16.15 น. ทบทวนบุญ / MV
สารคดีกระจกหกด้าน
*กล้าดี Variety (Rerun)
*การ์ตูนบุญโต
16.30 น. ละคร
*เคลียร์คัตชัดเจน (Rerun)
*คิดใหญ่ ใจดี
* I like English. /
บ้านกัลยาณมิตร
*Smile World
*DMC Variety
ทบทวนบุญ / MV
สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
19.00 น. *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
19.30 น. ทันโลกทันธรรม
20.00 น. *ผู้ออกแบบชีิวิต
DMC Guide
21.00 น. *Smile World
ถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
21.30 น. เดินไปสู่ความสุข
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
22.00 น. *DMC Time สุดสัปดาห์
23.00 น. *นานาเทศนา
เทปบันทึกเรื่องเด่นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (วันนี้)
ชาดก 500 ชาติ
สวรรค์ + อานิสงส์
*ทบทวนบุญ / MV

I like Chinese.

11.15 น. Smile World
11.45 น. แผ่นดินไทยฯ
11.50 น. l like English.

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.
05.35-06.15 น.
06.15-07.15 น.
07.15-07.25 น.
07.25-07.30 น.
07.30-07.45 น.
07.45-08.05 น
08.05-08.35 น.
08.35-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-11.00 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.30 น.
11.30-11.45 น.
11.45-12.00 น.
12.00-12.10 น.
12.10-12.40 น.
12.40-13.10 น.
13.10-14.00 น
14.00-14.10 น.
14.10-14.25 น.
14.25-14.45 น.
14.45-15.15 น.
15.15-15.45 น.
15.45-16.00 น.
16.00-16.10 น
16.10-16.15 น.
16.15-16.30 น.
16.30-17.00 น.
17.00-17.30 น.
17.30-17.50 น.
17.50-18.25 น.
18.25-18.40 น.
18.40-19.10 น.
19.10-22.00 น.
22.00-22.20 น.
22.20-24.00 น.

* หมายถึง รายการทบทวน
หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
แนะนำ�รายการได้ที่ : 1) ตู้ ปณ.101 ปณจ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2) E-mail: center@dmc.tv 3) โทร. (02)831-1791-2
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ข่าวบุญในประเทศ
พิธีเปิดสอบพระอภิธรรมศึกษา ประจ�ำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำนักเรียน
พระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีเปิด
สอบพระอภิธรรมศึกษาประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ
ห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากล โดยมีพระมหาสมเกียรติ
วรยโส หั ว หน้ า แผนกพระอภิ ธ รรม วั ด พระธรรมกาย
เป็นประธานสงฆ์ ส�ำหรับหลักสูตรพระอภิธรรมศึกษานั้น
วัดพระธรรมกายเปิดการเรียนการสอนมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ในปั จ จุ บั น มี ห ลั ก สู ต รพระอภิ ธ รรมศึ ก ษาทางไกลด้ ว ย
เพื่อความสะดวกแก่นักศึกษา ผู้สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่
โทร. ๐๒-๘๓๑-๒๒๒๖ หรือ ๐๘๗-๖๘๖-๘๓๗๒

ติวนักธรรมก่อนสอบ

เมือ่ วันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม วัดพระธรรมกาย เปิดติวนักธรรมชัน้ โทและ
เอก ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๖ ครัง้ ที่ ๒ แก่พระภิกษุจำ� นวน
๒๐๐ กว่ารูป จากศูนย์สาขาทัว่ ประเทศ ทีจ่ ะสอบนักธรรม
ชัน้ โทและเอก ในวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ทัง้ นีเ้ พือ่ ทบทวนและฝึกทักษะในการท�ำแบบฝึกหัด เพือ่ ให้เกิด
ความรู ้ แ ละความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งตามแนวข้ อ สอบธรรมสนามหลวง และเพือ่ ให้พระภิกษุเข้าใจหลักธรรมค�ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้นำ� ไปเป็นแนวทางในการปฏิบตั แิ ละ
เผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง

คณะสงฆ์ กทม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์
ในเขตการปกครองกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ธ�ำรง
บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พิธีในครั้งนี้ยังมีข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง
พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก

๙๐ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๙๗

เมือ่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธธิ รรมกาย
และองค์กรภาคีจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด
ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ปีที่ ๙ พิธีท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่
ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีมอบกองทุน
หนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๖ ครัง้ ที่ ๖๐ ทีว่ ดั พุทธภูมิ อ.เมือง
จ.ยะลา โดยมีพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอ�ำเภอเมือง
เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พิธใี นครัง้ นีม้ ขี า้ ราชการต�ำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก

ชวนนักเรียนไปต้อนรับพระธุดงค์

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีมงาน
ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่
ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร
นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี และบางจังหวัดใน
ภาคตะวันตก เข้าร่วมกิจกรรมโปรยกลีบดอกดาวรวยต้อนรับ
พระธุดงค์บนเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) เพื่อปลุกกระแสศีลธรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย และเสริมสร้างสิริมงคล
รับพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๗

พิธีลอยกระทงนานาชาติ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กอง
ดวงตะวันสันติภาพ ส�ำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย
จัดพิธีลอยกระทงนานาชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ชาวพุทธ ณ อาคารสถาบันดวงตะวันสันติภาพ บ้านสวน
ตะวันธรรม กิจกรรมในวันนี้ นอกจากมีการลอยกระทงแล้ว
ยังมีพิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา พิธีจุดชวาลบุญ
น�ำ้ พุมงั่ คัง่ บูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และพิธเี วียน
ประทั ก ษิ ณ รู ป เหมื อ นพระมงคลเทพมุ นี ภายในงานมี
พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปร่วมงานเป็น
จ�ำนวนมาก

๗๑
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ ๙๑
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ข่าวบุญต่างประเทศ
พิธีอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นอนุโมทนาบุญกฐิน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมือ่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพระธรรมกายดีซี
จัดโครงการอบรมธรรมทายาทรุน่ อนุโมทนาบุญกฐิน ประจ�ำปี พ.ศ.
๒๕๕๖  โดยมีพระมหาประดิษฐ์ าณกิตตฺ ิ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป
มลรัฐนิวยอร์ก เมตตาไปเป็นพระอุปัชฌาย์ ในการอบรมครั้งนี้
นอกจากผูเ้ ข้าอบรมทัง้ ๑๑ ท่าน ได้ฝกึ ฝนอบรมตนเองอย่างเต็มที่
แล้ว ยังมีโอกาสเดินธุดงค์ และได้เป็นเนื้อนาบุญแก่ญาติโยม
ในวันทอดกฐินสามัคคีของวัดพระธรรมกายดีซี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ถวายพระพุทธรูป
ประเทศบังคลาเทศ

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก โดย นพ.พรชัย พิญญพงษ์ และคณะ   
เดิ น ทางไปมอบถวายพระพุ ท ธรู ป แก่ วั ด เราจั น วิ ม าลานั น ทะ       
มหาวิหารในจิตตะกอง บังคลาเทศ และวัดต่าง ๆ รวม ๔๐ องค์
สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ชาวพุทธในบังคลาเทศเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ยังได้ทอดกฐิน ณ วัดเราจัน วิมาลานันทะ และวัดไมตรี
นิกิตันวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชของบังคลาเทศเป็นประธาน
ในพิธี และมีชาวพุทธไปร่วมงานทอดกฐินวัดละกว่า ๑,๐๐๐ คน

พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกัลยาณมิตร
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบร่วมกัน   
จัดพิธีตักบาตรและทอดผ้าป่าบริวารกฐิน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้ คือ พิธีตักบาตร พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีถวาย
ภัตตาหาร รวมทั้งพิธีปล่อยนกเนื่องในโอกาสสหวาระเดือนเกิด
ส�ำหรับพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินนั้น มีประธานเอกพิเศษ คือ     
คุณทศพร มูลศาสตรสาทร กงสุลใหญ่เมืองดูไบ หลังจากเสร็จพิธี
ทอดผ้าป่าแล้ว ทุกท่านร่วมกันรับประทานอาหารจากร้านของ    
คณะกัลยาณมิตรที่มาออกร้าน

๙๒ อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๖
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ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  พระอาจารย์
จากวัดพระธรรมกายลอนดอนเดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญในการจัด
ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรที่เมืองบอร์นมัธ ในโอกาสนี้นอกจาก
ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมแล้ว ยังได้อาราธนาศีล ๕ ถวายภัตตาหาร
ถวายผ้าไตร และฟังพระธรรมเทศนาเกีย่ วกับการประพฤติปฏิบตั ติ น
ในทางที่ถูกต้อง ซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างกล่าวว่ารู้สึกประทับใจ
อย่างยิ่งที่มีโอกาสสั่งสมบุญร่วมกับเพื่อนกัลยาณมิตรในครั้งนี้ และ
ตั้งใจที่จะนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง เพราะพบว่าการนั่งสมาธิท�ำให้มี
ความสุขมาก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน
ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลูกพระธัมฯ    
วัดพระธรรมกายไทเปร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับกัลยาณมิตร
ลูกพระธัมฯ ทัว่ โลก พิธกี รรมภาคเช้าเริม่ ด้วยการสวดมนต์ทำ� วัตรเช้า
ตามด้วยการอาราธนาศีล ๕ นั่งสมาธิ ตักบาตร ร่วมกันอัญเชิญ
เครื่องแก้วบูชาข้าวพระ จากนั้นจึงได้เวลาร่วมพิธีบูชาข้าวพระ    
ภาคบ่ายมีพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีทอดผ้าป่า  
มหาเศรษฐีคู่บุญค�้ำจุนพระพุทธศาสนา พิธีถวายปัจจัยไทยธรรม
หลังจากสร้างมหากุศลร่วมกันแล้ว ผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันชมพิธี
ถ่ายทอดสดกฐินธรรมชัยผ่านช่อง DMC

พิธีบูชาข้าวพระ
ประเทศสวีเดน

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกัลยาณมิตร
ลูกพระธัมฯ พร้อมใจกันไปร่วมพิธบี ชู าข้าวพระพร้อมกับศูนย์สาขา
ทั่วโลก ณ วัดพระธรรมกายบูโรส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าว     
ค�ำถวายทองค�ำเพื่อหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺสโร)
องค์ที่ ๗ จากนั้นร่วมกันตักบาตร ในภาคสายรับชมพิธีกรรมทอด
กฐินธรรมชัย ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ตามด้วย    
พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายบูโรส เมื่อเสร็จทุกพิธีกรรม    
ในวันนี้แล้ว คณะกัลยาณมิตรร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เพื่อ
เก็บไว้เป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ร่วมกันท�ำในครั้งนี้

๗๑
ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ ๙๓
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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
๙๔ อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

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

ไม่บังคับ ท�ำได้แค่ไหนให้พอใจแค่นั้น ซึ่งจะ
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
กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายรูปพรหม
กายอรูปพรหม จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกาย
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

๗๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ ๙๕

วารสาร
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เข้าสู่ปีที่ ๑๒ มหาธรรมทาน
ขยายธรรมะสู่ ใจคนนับล้าน !!

๑ มกราคม ต้อนรับศักราชแห่งมหาปัญญาบารมี
ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ
กองทุนอยู่ ในบุ ญ โทร. ๐๘๖-๗๗๑-๒๒๖๘
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หรือผู้ป ระสานงานภาคที่ ท ่ านสั ง กั ด
สือสีขาวสร้างสันติ ส ุข

www.whitemedia.org
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รัดเกล้า  ลิ่วเฉลิมวงศ์, อมรรัตน์ สมาธิทรัพย์ดี,
รัตนา อรัมสัจจากูล, ก�ำพล แก้วประเสริฐกุล,
บุษบา ธาราสมบัติ, เมธินี จอกทอง,
กนกพร เทศนา, อมรพรรณ ทองสมบูรณ์,
ปกรณ์ สิทธิวรนันท์
ฝ่ายภาพ
ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายศิลปกรรม
กองพุทธศิลป์, ลือพงศ์ ลีลพนัง,
ชัยชนะ กิตติโสภาพันธุ์, ธาดา วงศ์คุณานนท์,
สันทัด ศักดิ์สาคร, สุพัตรา ปัญญาแสง,
สิริพันธุ์ สมาหารพันธุ์, สถิติ ศิริอุบล,
กาญจนา ประสมศรี
ฝ่ายโฆษณา
ปราณี ชัยผดุง ๐๘๖-๗๗๑-๒๒๖๘
ฝ่ายสมาชิก
อรุณี พลกลาง ๐๘๑-๓๐๖-๕๓๙๓
โรงพิมพ์
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ�ำกัด
จัดท�ำโดย
มูลนิธิธรรมกาย
วารสาร “อยู่ในบุญ” เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
ในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
๑. เพือ่ เกิดความรูค้ วามเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดก�ำลังใจในการปฏิบัติ
ธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
ทุกอาชีพและทุกระดับการศึกษา
๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนาให้ง่ายแก่
การน�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
๔. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค นในสั ง คมเป็ น
คนดีที่โลกต้องการ
๕. เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

ทางลัด..ในการเข้าถึงธรรม

การฝึกสมาธิ จนมีสภาพใจทีร่ วมหยุดนิง่ นัน้ อาจเป็น
เรื่องยากส�ำหรับหลายคน เพราะกว่าใจจะรวมเป็นหนึ่งจนได้
ปฐมฌาน (เข้าถึงดวงปฐมมรรค) ต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ไป
ตามล�ำดับขั้นก่อน ซึ่งเราเรียกขั้นตอนนั้นว่า “องค์แห่งฌาน”
ซึ่งได้แก่
๑. วิตก หมายถึง ความคิด หรือนึกเพื่อตรึงจิตไว้กับ
อารมณ์ เช่น การนึกดวงแก้ว
๒. วิจาร หมายถึง การพิจารณา การผูกจิตไว้กับ
อารมณ์ โดยไม่ให้เกิดความยินดียนิ ร้าย เช่น การมองดวงแก้ว
ที่นึกนิ่ง ๆ
๓. ปีติ หมายถึง สภาพจิตทีม่ คี วามอิม่ เอิบสบายอย่าง
เหลือเกิน
๔. สุข หมายถึง ความฉ�ำ่ ใจ ใจทีม่ คี วามสงบเยือกเย็น
๕. เอกัคคตา หมายถึง ความมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว
แต่แท้จริงแล้ว หากได้ศกึ ษาให้ลกึ ลงไปจะพบว่ามีทาง
ลัดในการเข้าถึงธรรม ซึง่ ท�ำให้เราผ่านขัน้ ตอนของ “วิตก” กับ
“วิจาร” ไปอย่างรวดเร็ว ดังเรื่องของ พระสัปปทาสเถระ ที่
บวชมานานถึง ๒๕ พรรษา แต่ยงั ไม่บรรลุธรรมสักที จึงท�ำให้
ท่านทุกข์ใจจนคิดฆ่าตัวตาย ด้วยการจะเอามีดปาดคอตนเอง
แต่ในขณะนั้นท่านหวนนึกถึงบุญที่ได้รักษาศีลในขณะบวชมา
ตลอดชีวิต ซึ่งขณะที่นึกก็พลันเกิดความปีติแผ่ซ่านไปทั่วทั้ง
สรี ร ะ เพราะท่ า นสามารถรั ก ษาได้ อ ย่ า งบริ สุ ท ธิ์ บ ริ บู ร ณ์
ปราศจากมลทินใด ๆ และด้วยความปีติอย่างเปี่ยมล้นนี้เอง
จึงเกิด “สุข” และ “เอกัคคตา” ขึ้นตามล�ำดับ จนท�ำให้จิต
ตกศูนย์ ใจรวมเป็นหนึ่ง บรรลุอรหัตผลในขณะนั้นเอง
นี่ คื อ คุ ณ ประโยชน์ อ ย่ า งสู ง สุ ด ในการนึ ก ถึ ง บุ ญ
ทีต่ นเองเคยท�ำจนเกิดความปลืม้ ปีติ ทัง้ ๆ ทีต่ ลอดชีวติ ทีบ่ วช
นั้น แม้ท่านพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้สักที
ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจึงมักจะ
สอนให้เรานั่งหลับตา แล้วหมั่นนึกถึงบุญที่เราเคยท�ำในอดีต
บ่อย ๆ โดยให้นึกจนเกิดความปลื้มปีติให้ได้ เพราะความ
ปลื้มปีติจะท�ำให้ใจเราลัดผ่านขั้นตอนของวิตก วิจาร ไปอย่าง
ง่าย ๆ จนเกิดปีติ สุข เอกัคตา คือ ตกศูนย์เข้าถึงดวงปฐมมรรค และเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ในที่สุดนั่นเอง..
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สารบัญ
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๖๖ นักโทษแห่งวัฏสงสาร : ตอนจบ สรุปเส้นทาง
นักสร้างบารมี

๒๖ เรื่องจากปก : โปรยดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์
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๔๐ บทความพิเศษ : ร้อยเรียงลาน... สืบสานพุทธธรรม
ต่อชีวิตของเราอย่างไร?
๔๘ ภารกิจของดาวแห่งความดี : กฐินสัมฤทธิ์
๗๔ ข้อคิดรอบตัว : ชาติก่อนและการแก้กรรม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๗๘ ฝันในฝัน : “กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมด
๕๖ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : สุขใจที่ได้ท�ำทาน
ของพรหมจรรย์”
๖๒ ส่องธรรมล�้ำภาษิต : ปกป้องคนดี
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ถูกต้องตามธรรม
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