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กลอนปีใหม่
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จากคุณครูไม่ใหญ่
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ปีหน้านี้ เป็นปี ขี่ม้าขาว
เรื่องเฮงดี มีทั้งปี สุขใจกาย

      หมดเรื่องราว เฮงฮวย รวยเหลือหลาย
      ไม่เลวร้าย ดั่งใคร เขาว่ากัน

จะได้โปรย ดาวรวย ต้อนรับพระ    ได้พบปะ หนุ่มสาว ชาวสวรรค์
จะรวยรื่น ชื่นใจ ทุกคืนวัน
      ให้มุ่งมั่น สั่งสม แต่เรื่องบุญ
จนก็รวย ป่วยก็หาย ตายก็ฟื้น       จะชื่นมื่น สุขสันต์ บุญเกื้อหนุน
      อย่าว้าวุ่น ท�ำใจ ให้สบาย
ปีม้าขาว มีแต่เรื่อง จะให้คุณ
ให้ใจเรา อยู่กับเรา เฝ้าดูจิต       ก่อนจะเคลื่อน ไปคิด ให้จิตใส
อย่าเกาะเกี่ยว เหนี่ยวรั้ง เรื่องใดใด       กายและใจ จะฟ่องเบา เหมือนส�ำลี
ที่ใจมืด จะสว่าง เข้ากลางได้       จะวื้ดจึ๊ก อย่างง่ายง่าย เป็นสุขี
จะตื่นรู้ เบิกบาน กันทั้งปี
      จะไม่มี ทุกข์เลย ทั้งกายใจจ้ะ!
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เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกนึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว
ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดท�ำอะไรไม่ได้
จะประกอบกิจการงานอย่างใด
ก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล
ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น
บุญย่อมน�ำผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

สารบัญ

ฉบับที่ ๑๓๕
ประจ�ำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พระธรรมเทศนา

๓๔ สร้างโลกแก้ว : กฐินต้นสมบัติจักรพรรดิ ๑๓๑ วัด
     ทั่วโลก
๔๒ เรื่องเด่น : มุทิตาสักการะ
ปุจฉา-วิสัชนา
     พระราชภาวนาจารย์ วิ. (ทตฺตชีโว ภิกฺขุ)
๗๘ หลวงพ่อตอบปัญหา : จะด�ำเนินการอย่างไร ๔๘ รายงานพิเศษ : พิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณ
     การพัฒนาวัดจึงจะส�ำเร็จตามเป้าหมาย?
พระธรรมทูตภาคพื้นเอเชีย
๘๒ ข้อคิดรอบตัว : ฉลองปีใหม่ ตามหลักพุทธวิธี ๕๖ บทความพิเศษ : คัมภีร์แห่งกษัตริย์... สมบัติแห่งแผ่นดิน
๘๖ ฝันในฝัน : ธุดงค์ธรรมชัย พัฒนาวัดร้าง
๖๒ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : “สัมมา...อะระหัง”
ภายนอกภายใน
จิตใจสบาย ค้าขายดี
๖๘ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : เวลาทองของชีวิต
บทความ-ข่าวสาร
๗๒ ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : แปลงเวลาเป็นบารมี
๔ กุศลกรรมบถ ๑๐ : กุศลกรรมบถ
๙๘ ข่าวบุญในประเทศ
๑๐ ประการ
๑๐๐ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๐ ทบทวนบุญ : วันรวมพลังเด็กดี V-Star
๑๑๖ บทบรรณาธิการ : อยากเป็นคนดี ต้องท�ำอย่างไร?
     ผู้น�ำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘
๒๘ เรื่องจากปก : ๑๐๕ ปี คุณยายอาจารย์ฯ
ทดแทนคุณ เอาบุญกับคุณยาย
๗๔ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๑ เค้าความเดิม
     และจรรยา ข้อที่ ๑
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ปีใหม่นี้ เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านไปโปรยกลีบดอกดาวรวย ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย
เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ระยะทาง 459 กิโลเมตร
ระหว่างวันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ. 2557 รวม 27 วัน
วันที่		
จุดเริ่มต้น
เวลาออก เวลาถึง
จุดพัก
เวลาออก จุดหมาย
เวลาถึง
พฤ. 2 วัดพระธรรมกาย
10.00 น. 14.22 น. ตลาดรังสิต
15.02 น. เทคโนปทุมฯ / ม.ปทุม 17.52 น.
ศ. 3 เทคโนปทุมฯ / ม.ปทุม
09.30 น. 10.51 น. รร.ปทุมวิไล 11.31 น. วัดบ่อทอง
15.10 น.
ส. 4 วัดบ่อทอง
12.30 น.
วัดคลองขวาง
16.33 น.
อา. 5 วัดคลองขวาง
09.30 น. 11.57 น. อบต.ไทรใหญ่ 12.37 น. วัดตรีพาราสีมาเขต /
15.16 น.
									
รร.วัดตรีพาราสีมาเขต
จ. 6 วัดตรีพาราสีมาเขต /
09.30 น. 13.24 น. ปั๊มน�ำ้ มัน PT 14.04 น. รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 15.31 น.
รร.วัดตรีพาราสีมาเขต			
บางเลน2
อ. 7 รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 09.00 น. 11.32 น. รร.วัดใหม่
12.12 น. โลตัสแลนด์
16.23 น.
						
พิบูลย์ผล
พ. 8			
พัก / ท�ำกิจกรรมที่โลตัสแลนด์		
พฤ. 9 โลตัสแลนด์
09.00 น.
วัดสองพี่น้อง /
09.25 น.
									
รร.วัดสองพี่น้อง
09.30 น. 11.50 น. วัดใหม่พิบูลย์ผล 12.30 น. วัดศิลามูล
15.56 น.
ศ. 10 วัดสองพี่น้อง /
รร.วัดสองพี่น้อง
ส. 11 วัดศิลามูล
09.30 น. 13.00 น. วัดผาสุการาม 13.40 น. วัดรางก�ำหยาด
15.39 น.
อา. 12 วัดรางก�ำหยาด
09.30 น. 11.27 น. วัดยอดพระพิมล 12.07 น. รร.ไทรน้อย /		
13.46 น.
									
รร.วัดไทรใหญ่
จ. 13 รร.ไทรน้อย /
09.00 น. 12.24 น. อบต.พิมลราช 13.04 น. วัดบางรักใหญ่ /		
16.54 น.
รร.วัดไทรใหญ่ 						
รร.วัดบางรักใหญ่
09.00 น. 12.49 น. วัดนครอินทร์ 13.39 น. วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง 16.58 น.
อ. 14 วัดบางรักใหญ่ /
รร.วัดบางรักใหญ่						
/ รร.วัดโบสถ์บน
พ. 15				
พัก / ท�ำกิจกรรมที่วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง (วันพระ)					
16.13 น.
พฤ.16 วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง 09.00 น. 11.27 น. วิทยาลัยทองสุข 12.07 น. รร.กาญจนาภิเษก
09.00 น. 13.12 น. วัดนราภิรมย์ 13.52 น. วัดสุขวัฒนาราม
16.08 น.
ศ. 17 รร.กาญจนาภิเษก
ส. 18 วัดสุขวัฒนาราม
08.30 น.
วัดบางปลา
10.54 น.
อา. 19 วัดบางปลา
10.00 น. 13.40 น. สนามบาสหน้า 14.20 น. รร.วัดตาก้อง
17.15 น.
						
ที่ว่าการอ�ำเภอ
						
ดอนตูม
จ. 20 รร.วัดตาก้อง
09.30 น. 12.36 น. รร.เทศบาล
13.16 น. รร.วัดพระประโทณเจดีย์/ 16.27 น.
วัดพระประโทณเจดีย์
						
วัดพระงาม
อ. 21 รร.วัดพระประโทณเจดีย์ / 09.00 น. 12.54 น. วัดตุ๊กตา
13.34 น. สนามกีฬา ภปร.
17.07 น.
วัดพระประโทณเจดีย์						
ราชวิทยาลัย
พ. 22 สนามกีฬา ภปร.
09.00 น. 13.08 น. วัดศรีส�ำราญ 13.48 น. พุทธมณฑล
17.05 น.
ราชวิทยาลัย				
ราษฎร์บ�ำรุง
16.17 น.
พฤ.23 พุทธมณฑล
09.30 น. 12.45 น. วิทยาลัยทองสุข 13.25 น. ที่ดินตลิ่งชัน		
18.00 น. รร.วัดนวลนรดิศ		
18.10 น.
ศ. 24 ที่ดินตลิ่งชัน
08.30 น. 13.40 น. วัดปากน�้ำ
13.07 น. รร.ศรีอยุธยา
16.35 น.
09.00 น. 12.27 น. สนามหลวง
ส. 25 วัดปากน�้ำ	
14.05 น. กรมชลประทาน		
16.56 น.
อา. 26 รร.ศรีอยุธยา
08.30 น. 13.25 น. โฮมโปร
						
ประชาชื่น
จ. 27 กรมชลประทาน
08.00 น. 13.30 น. อิออน หลักสี่ 14.10 น. สนามกีฬาธูปะเตมีย์
17.50 น.
อ. 28 สนามกีฬาธูปะเตมีย์
08.00 น. 12.34 น. ม.เพชรอ�ำไพ 13.14 น. วัดพระธรรมกาย
15.08 น.
( กำ�หนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลล่าสุดได้จากช่อง DMC, www.dmc.tv, โทร. 02-831-1234 )
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กุศลกรรมบถ ๑๐
เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณิโต ป.ธ. ๙ / พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี ป.ธ. ๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ

“อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ เป็นความไม่สะอาดด้วย เป็นตัวการที่ท�ำให้ไม่สะอาด
ด้วย ดูก่อนจุนทะ ก็เพราะมนุษย์ประกอบอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้
นรกจึงปรากฏ ก�ำเนิดเดียรัจฉานจึงปรากฏ เปตวิสัยจึงปรากฏ หรือว่าทุคติอย่างใด
อย่างหนึ่งแม้อื่นจึงปรากฏมีขึ้น” (จุนทสูตร)

ภพภู มิ ต ่ า ง ๆ ที่ บั ง เกิ ด ขึ้ น มาใน
สังสารวัฏ เช่น นิรยภูมิ เปตวิสัย อสุรกาย และ
ภูมิของสัตว์เดียรัจฉาน อบายภูมิเหล่านี้เกิดขึ้น
มาเพื่อรองรับผู้ที่มีกาย วาจา และใจไม่บริสุทธิ์
มีไว้เพื่อลงโทษมนุษย์ที่ประพฤติผิดจากท�ำนอง
คลองธรรม เป็นการขังสัตว์เอาไว้ ไม่ให้หลุดจาก
การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไปได้ ซึ่งจะ
ได้รับความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจแสนสาหัส
ต่างจากคุกหรือกรงขังในโลกมนุษย์มากมาย
หลายเท่านัก ภพภูมิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาใน
สังสารวัฏนัน้ ไม่วา่ จะเป็นสุคติหรือทุคติภมู ิ ต่าง
เป็นสิง่ ทีม่ ารองรับผลแห่งกรรมทีท่ ำ� เอาไว้ในสมัย
เป็นมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอย ๆ ทุกสิ่ง
ทุกอย่างมีเหตุมผี ลในตัวเองทัง้ นัน้ เพราะฉะนัน้
เรามาดู กั น ว่ า มนุ ษ ย์ ไ ด้ ท� ำ บาปอกุ ศ ลหรื อ
ประพฤติผิดจากท�ำนองคลองธรรมอย่างไรบ้าง
จึงมีอบายภูมหิ รือทุคติภมู บิ งั เกิดขึน้ เพือ่ รองรับ
ชีวิตหลังความตายของมนุษย์
ก่ อ นพุ ท ธปริ นิ พ พาน เมื่ อ พระผู ้ มี
๐๔ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗

พระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตร ใกล้เมืองปาวา พระบรมศาสดา
ตรัสสนทนากับนายจุนทะ ซึ่งก�ำลังอุปัฏฐาก
พระองค์ว่า “ดูก่อนจุนทะ ในโลกนี้ ท่านชอบใจ
ความสะอาดของใครหนอ” นายจุนทะกราบทูล
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิ
ผู้ถือเต้าน�้ำ สวมพวงมาลัยสาหร่าย บ�ำเรอไฟ
ลงอาบน�้ำเป็นวัตร ย่อมบัญญัติความสะอาดไว้
และได้ ชั ก ชวนสาวกว่ า มาเถิ ด ท่ า นผู ้ เ จริ ญ
ท่ า นลุ ก ขึ้ น จากที่ น อนแต่ เ ช้ า ตรู ่ พึ ง จั บ ต้ อ ง
แผ่นดิน ถ้าไม่จับต้องแผ่นดิน พึงจับต้อง
โคมัยสด ถ้าไม่จับต้องโคมัยสด ก็ให้จับต้อง
หญ้าเขียวสด ถ้าไม่จับต้องหญ้าเขียวสด ก็ให้
บ�ำเรอไฟ หากไม่บ�ำเรอไฟ ก็ให้ทำ� การประนม
อั ญ ชลี น อบน้ อ มพระอาทิ ต ย์ ถ้ า ไม่ เ ช่ น นั้ น
ก็ให้ลงอาบน�ำ้ วันละ ๓ ครั้ง ข้าพระองค์ชอบใจ
ความสะอาดของพราหมณ์พวกนั้น พระเจ้าข้า”
พระบรมศาสดาทรงทราบว่า นายจุนทะ
ยังไม่เข้าใจเรือ่ งความสะอาดทางกาย วาจา และ
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พฤศจิกายน ๒๕๕๖ อยู่ในบุญ ๐๒
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ใจ ตามหลักของผู้รู้ ด้วยพระมหากรุณาจึงตรัส
สอนว่า “ดูกอ่ นจุนทะ พวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิ
พากันบัญญัติความสะอาดเป็นอย่างอื่น ส่วน
ความสะอาดในวินัยของพระอริยะเป็นอีกอย่าง
หนึง่ ” แล้วพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่า “ตราบใด
ที่มนุษย์ยังประพฤติผิดทางกาย วาจา และใจ
ประพฤติผิดไปจากกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
คือยังยินดีในการฆ่าสัตว์ ลักขโมย ประพฤติผดิ
ในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค�ำหยาบ พูด
เพ้อเจ้อ มีความโลภคิดอยากได้ของคนอื่น มี
จิตพยาบาท และเห็นผิดไปจากท�ำนองคลองธรรม
แม้จะลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่ แล้วจับต้อง
แผ่นดิน ก็เป็นผูไ้ ม่สะอาดอยูน่ นั่ เอง แม้จะบ�ำเรอ
ไฟหรือไม่ได้บำ� เรอไฟ ก็ยงั ถือว่าเป็นผูไ้ ม่สะอาด
การประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ ก็ไม่ใช่
เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ หรือจะลง
อาบน�้ำวันละ ๓ ครั้ง ก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้สะอาด
อย่างแท้จริง”
๐๖ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗

อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ เป็นของ
ไม่สะอาด อีกทั้งยังเป็นตัวการที่ท�ำให้มนุษย์
ไม่สะอาด การที่โลกมนุษย์ของเราเกิดภาวะ
วิกฤต มีปญ
ั หาสงคราม หรือดินฟ้าอากาศวิปริต
ไปจากเดิม ล้วนมีสาเหตุมาจากมนุษย์ทปี่ ระพฤติ
ผิ ด ศี ล ผิ ด ธรรม เมื่ อ มี ก ารรบราฆ่ า ฟั น กั น
ท�ำให้ต้องหลบหลีกลี้ภัยเอาตัวรอด ต้องสะดุ้ง
หวาดกลัวอยู่เป็นนิจ หาความเย็นกายสบายใจ
ได้ ย าก เป็ น เหมื อ นกั บ การจ� ำ ลองอบายภู มิ
ย่อม ๆ มาไว้ในโลกมนุษย์ เมื่ออกุศลกรรมบถ
หนาแน่นมากขึ้น ทุคติภูมิอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็จะบังเกิดขึ้นตอนนี้
ความสะอาดในอริยวินัย
พระองค์ ท รงบั ญ ญั ติ ความสะอาด
ทางกาย ในอริยวินัยว่า ใครก็ตามที่ ละการฆ่า
สัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ มีความเอ็นดู มี
ความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวง
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อยู่ ละการลักทรัพย์ ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
มิได้ให้ด้วยจิตคิดขโมย ละการประพฤติผิด
ในกาม ไม่เจ้าชู้ ยินดีในคูค่ รองของตัวเองเท่านัน้
ไม่ ป ระพฤติ ล ่ ว งละเมิ ด ในบุ รุ ษ หรื อ สตรี ที่ มี
เจ้าของ ผู้ที่ควบคุมกายตัวเองไม่ให้ไปกระทบ
ใครได้อย่างนี้ ชื่อว่ามีกายบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
ความสะอาดทางวาจา มี ๔ อย่าง คือ
ละการพูดเท็จ ไม่เป็นผูก้ ล่าวเท็จทัง้ ๆ ทีร่ ู้ เพราะ
เห็ น แก่ อ ามิ ส เล็ ก น้ อ ย ละค� ำ ส่ อ เสี ย ด คื อ
ฟังความข้างนีแ้ ล้วไม่ไปบอกข้างโน้น เพือ่ ท�ำลาย
คนหมู่นี้ หรือฟังความข้างโน้นแล้วไม่มาบอก
ข้างนี้ เพื่อท�ำลายคนหมู่โน้น แต่เป็นคนสมาน
ความแตกร้าว ส่งเสริมคนให้พร้อมเพรียงกัน
และตัวเองก็กล่าวแต่วาจาทีท่ ำ� ให้คนพร้อมเพรียง
กัน ละค�ำหยาบ กล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษ ชวนให้
ปฏิบัติตาม เป็นวาจาของชาวเมือง คือ มีความ
ไพเราะ น่าฟัง ไม่หยาบกระด้าง ไม่ท�ำให้ขุ่น
เคืองใจ ละค�ำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่ค�ำที่

เป็นจริง ถ้อยค�ำมีหลักฐาน มีที่อ้างอิง ประกอบ
ด้วยประโยชน์ และพูดถูกกาล นี้เป็นลักษณะ
ของผู้ที่มีความสะอาดทางวาจาอย่างแท้จริง
ส่วน ความสะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง
ด้วยกัน คือ การที่บุคคลฝึกฝนอบรมตนเอง
ให้เป็นผู้ ไม่อยากได้ของผู้อื่น ไม่คิดปองร้าย
ใคร มีความเห็นชอบ ว่า ทานที่บุคคลให้แล้วมี
ผล การบูชาบุคคลผู้ควรบูชามีผล ผลวิบากของ
กรรมที่คนท�ำดีท�ำชั่วมีอยู่ โลกนี้โลกหน้ามีจริง
มารดาบิดามีคณ
ุ จริง สัตว์ผเู้ ป็นโอปปาติกะมีจริง
สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบ ผู้ท�ำโลกนี้และ
โลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง
แล้วสอนผู้อนื่ ให้รตู้ ามมีอยู่จริง ๆ นี้คอื ลักษณะ
ของผู้มีความสะอาดทางใจ
เราจะเห็ น ได้ ว ่ า ผู ้ ที่ ป ระกอบด้ ว ย
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ถึงแม้จะไม่ได้
บ�ำเรอไฟ ไม่ได้อาบน�้ำวันละหลายหน ไม่ได้
วันทาพระอาทิตย์วันละหลายรอบ ก็ได้ชื่อว่า
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๐๗
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ผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง เพราะว่ากุศลกรรมบถนี้
เป็นธรรมทีท่ ำ� ให้มนุษย์มคี วามสะอาด ผูบ้ ำ� เพ็ญ
กุศลกรรมบถครบถ้วน ได้ชื่อว่า เป็น มนุสสเทโว
คือ เป็นเหมือนเทวดาในร่างมนุษย์ ชีวิตหลัง
ความตายจึ ง มี สุ ค ติ ภู มิ ที่ น ่ า รื่ น รมย์ ม ารองรั บ
บุคคลนั้น บางท่านก็ได้โอกาสกลับมาเกิดเป็น
มนุษย์เพื่อสร้างบุญบารมีอีกครั้ง จนสามารถ
หมดกิเลส มีพระนิพพานเป็นที่ไป คือไม่ต้อง
กลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไป

ประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ อีกทั้ง
ความสั้นยาวของอายุขัยมนุษย์ก็ยังขึ้นอยู่กับ
กุศลกรรมบถเป็นตัวแปรส�ำคัญอีกด้วย ดังนั้น
หากต้องการมีอายุขัยยืนยาว ต้องการให้โลก
ใบนี้ร่มเย็นเป็นสุข และมีสุคติภูมิมารองรับชีวิต
ของเราในปรโลก ก็ตอ้ งเพิม่ เติมความสะอาดกาย
วาจา และใจอยู่เสมอ จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเ€ สุคติ
ปาฏิกงฺขา เมือ่ จิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุคติเป็น
ที่ไป

โลกเปลี่ยนไปเพราะใจมนุษย์แปรปรวน
ท่ า นสาธุ ช นทั้ ง หลาย โลกมนุ ษ ย์ นี้
เป็นชุมทางของการสั่งสมบุญและบาป ส่วน
ภพภูมิต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสุคติหรือทุคติ เป็น
เพียงผลที่มารองรับการกระท�ำของมนุษย์ทั้งสิ้น
เป็ น ผลที่ เ กิ ด จากความสะอาดและไม่ ส ะอาด
ทางกาย วาจา ใจ โลกจะฟูขึ้นหรือยุบลง เจริญ
ขึ้นหรือเสื่อมลง วัฒนะหรือหายนะ ก็เพราะการ

ดูก่อนคฤหบดีทั้งหลาย
เพราะเหตุที่ประพฤติธรรมสม�่ำเสมอ
สัตว์บางเหล่าในโลกนี้
เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
(พุทธพจน์)

๐๘ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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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 : รัตนา อรัมสัจจากูล

...Let’s change the world.
เราจะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้กัน

We have to do it the easy way and relax.
จะต้องทำ�อย่างง่าย ๆ และผ่อนคลาย

๑๐ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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วันรวมพลังเด็กดี V-Star
ผู้นำ�ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

Let’s come together to change the world.
เรามารวมใจกันเปลี่ยนโลกใบนี้

นี้คือส่วนหนึ่งของบทเพลง Change the World ซึ่งเป็นบทเพลงที่เด็กดี V-Star
นับล้านคนร่วมกันร้องดังกึกก้องทั่วลานธรรม ในวันรวมพลังเด็กดี V–Star ผู้นำ�ฟื้นฟู
ศีลธรรมโลกของทุกปี
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๑๑

www.webkal.org

โครงการเด็กดี V-Star
ถือกำ�เนิดเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยดำ � ริ ข องพระเทพญาณมหามุ นี
(หลวงพ่อธัมมชโย) ด้วยมุ่งหวังจะสร้างผู้นำ�
เยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม โดยผ่านบทฝึก
ในชี วิ ต ประจำ � วั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ น นิ สั ย
ควบคู่กับการทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและ
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือของ
สถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน วัด และ
๑๒ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗

โรงเรียน ซึ่งจะช่วยปลูกฝังรากลึกทางศีลธรรม
และคุ ณ ธรรมในใจของผู้ นำ � เยาวชนต้ น แบบ
ได้อย่างยั่งยืน และสามารถถ่ายทอดศีลธรรม
คุณธรรม ความดี แนวทางการดำ�เนินชีวิตที่
ถู ก ต้ อ ง สู่ เ พื่ อ นเยาวชนและคนรอบข้ า ง
ตลอดจนกระทั่งสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป
ดังโอวาทของพระเทพญาณมหามุนีที่เคยให้ไว้
ว่า “ศีลธรรมเสมือนรากแก้วของชีวิต เด็กดี
V-Star จะต้ อ งตื่ น ตั ว ขึ้ น มาเป็ น ผู้ นำ � ฟื้ น ฟู
ศีลธรรมโลก และต้องพร้อมจะนำ�โลกไปสู่สิ่งที่
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ถูกต้อง ดีงาม เพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้น
แก่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี”้
ทุ ก ๆ ปี ใ นช่ ว งเดื อ นธั น วาคม ณ
วัดพระธรรมกาย จะมีการจัดงานวันรวมพลัง
เด็กดี V-Star ผู้นำ�ฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้น ซึ่ง
ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๘ ตรงกับวันเสาร์ที่
๑๔ ธันวาคม ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของ
ดาวแห่ ง ความดี ที่ จ ะมารวมกั น นั บ ล้ า นดวง
เพื่อมาตอกย้ำ�อุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของผู้นำ�
เยาวชนตัวน้อย แต่มีหัวใจที่จะฟื้นฟูศีลธรรม
โลก
คืนวันที่ ๑๓ ถึงเช้าวันที่ ๑๔ รถจาก

ทุกจังหวัดทั่วไทยมุ่งสู่วัดพระธรรมกาย เพื่อ
พาเด็กตัวน้อย ๆ หัวใจเกินร้อย ไปเข้าร่วม
กิ จ กรรมดี ๆ โดยการนำ � ของคุ ณ ครู ผู้ เ ป็ น
แสงสว่างและเป็นต้นบุญต้นแบบแก่ศิษย์ เพื่อ
ให้ลูกศิษย์ตัวน้อย ๆ เติบโตเป็นคนเก่งและดี
เพราะรู้ว่าลูกศิษย์ทุกคนเป็นดั่งแก้วตาดวงใจ
ของคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ และลู ก ศิ ษ ย์ เ หล่ า นี้ จ ะ
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่จะช่วยกันปกปักรักษา
พระพุ ท ธศาสนาและผื น แผ่ น ดิ น ไทยด้ ว ย
ความดีและความสามารถทั้งหมดที่มี ซึ่งกว่า
จะถึงวันนั้น เราทุกคนต้องร่วมมือกันตั้งแต่
วันนี้
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๑๓
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เช้าวันงาน
เด็ ก ดี V-Star ต่ า งเดิ น ทางไป
พร้อมเพรียงกัน ช่วงสายทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
มหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ชม
นิ ท ร ร ศ ก า ร ค ว า ม จ ริ ง ห ลั ง ค ว า ม ต า ย
ภาพยนตร์แอนิเมชัน ๓ มิติ และเข้าร่วม
กิจกรรม V-Star Activities Complex
ซึ่งแต่ละจุด พระภิกษุ สามเณร เจ้าหน้าที่
ผู้ใหญ่ใจดี และ V ต่าง ๆ ล้วนทุ่มเททั้งเวลา
แรงกาย แรงใจ แรงปัจจัย จัดงานในครั้งนี้
เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งเรา
เชื่อว่า ทุกความทุ่มเทที่ทำ�ด้วยหัวใจเกินร้อยนี้
ทุกฝ่ายจะสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัส
ได้ด้วยใจ
๑๔ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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ในส่วนของนิทรรศการนัน้ ทางผูจ้ ดั ทำ�
แบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น ๔ โซน คือ โซน
พุทธะ โซนนรก โซนสวรรค์ และโซนสมาธิ
ซึ่งแต่ละโซนล้วนสร้างความฮือฮาแก่ผู้เข้าชม
ทุกเพศทุกวัย เพราะทุกอย่างล้วนสรรค์สร้าง
ออกมาอย่างดีทส่ี ดุ ด้วย ๒ มือ กับ ๑ ใจใส ๆ
ของที ม งานพุ ท ธศิ ล ป์ ที่ เ ตรี ย มงานกั น
ตลอดทั้งปี เพื่อให้ทุกคนได้มาศึกษาความเป็น
จริงของชีวิตในวันนี้
ไฮไลต์ของงานครัง้ นีน้ า่ จะเป็นภาพยนตร์
แอนิเมชัน ๓ มิติ เรื่อง ICU ๗ วัน หลัง
ความตาย ภาพยนตร์เรือ่ งนีน้ อกจากทำ�ให้เรารูว้ า่
ชีวติ หลังความตายยังไม่จบแล้ว ยังประกอบด้วย
แง่ คิ ด และความบั น เทิ ง ที่ ถู ก อกถู กใจผู้ ช ม
เป็นอย่างยิ่งอีกด้วย
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๑๕

www.webkal.org

๑๖ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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สำ � หรั บ V-Star Activities
Complex ศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ ความอิ่ม
อร่อย ฐานกิจกรรม และจุดแลกรับของรางวัล
จากผู้ใหญ่ใจดี ก็มีอยู่ถึง ๑๕ Complex ทั้ง
ที่สภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคด ๒
ชั้น งานนี้เรียกได้ว่าพี่ ๆ V ทั้งหลายคัดสรร

ของขวัญที่ดีที่สุดจากทั่วประเทศและทั่วโลกมา
มอบให้ เ ด็ ก ๆ ทุ ก คนที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
นอกจากของขวัญมาตรฐานที่เด็ก ๆ ทุกคน
ได้รับเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีการออกร้าน
อาหาร ขนม น้ำ�ดื่ม ชนิดที่ว่าอิ่มแล้วอิ่มอีก
ทั้งอิ่มทั้งอร่อยกันทุกคน
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๑๗
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๑๘ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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ในช่วงบ่าย
มีการสัมมนาเทิดพระคุณครูและมอบเหรียญที่ระลึกให้แก่คุณครู
ทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันตลอดมา ส่วนเด็กดี V-Star มีการ
ประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก ด้วยการสอบข้อเขียนประเมินมาตรฐาน
ศีลธรรม และความรู้ทางพระพุทธศาสนา (ข้อสอบแบบอัตนัย)
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๑๙
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๒๐ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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กิจกรรมภาคเย็น
มี พิ ธี แ สดงตนเป็ น พุ ท ธมามกะ สวดสรรเสริ ญ พระคุ ณ ครู
ปฏิญาณตน และพิธีมอบทุน ต้นสมบัติจักรพรรดิแห่งการเป็นบัณฑิต
นั ก ปราชญ์ ๑๐๐,๐๐๐ ทุ น ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยการชมพลุ ร วมพลั ง เด็ ก ดี
V-Star ผู้นำ�ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ด้วยความเบิกบาน
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๒๑
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ทุกกิจกรรมในวันนี้ มี V-Guide, V-Cheer, Staff ต้อนรับบริการ และทุก ๆ V
คอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยงทุกช่วงเวลา ตั้งแต่การเดินทางไปร่วมงาน การร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม
จนกระทั่งเดินทางกลับ ชนิดที่วา่ เดินไปทางไหนก็อบอุ่นใจ เพราะมีกันและกันตลอดเวลา
ทุกแรงกาย แรงใจ ทุกภาคส่วน ทุกกิจกรรมที่ร่วมกันทำ�และสรรค์สร้าง เป็นเพราะเรา
ต้องการสร้างเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดี รักบุญ กลัวบาป เพราะเราทุกคนล้วนตระหนักดีวา่ เด็ก
ในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า อนาคตพระพุทธศาสนา อนาคตประเทศไทย อนาคตของโลกใบนี้
ก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาเหล่านี้
อนุโมทนาบุญกับเด็กดี V-Star และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ ด้วยหัวใจ
ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยหัวใจที่ต้องการฟื้นฟูศีลธรรมโลก..
๒๒ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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เด็กดี V-Star บุคคลที่โลกรอคอย
โอวาทพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลูก ๆ ได้ร่วมใจกันแสดงพลังของเด็กดี V-Star ด้วยการปฏิบัติความดีสากลให้
ชาวโลกประจักษ์ทว่ั หน้า วันนีล้ กู ๆ มาอยูร่ ว่ มกันหลายแสนชีวติ เมือ่ คืนนีส้ ว่ นหนึง่ มาพักค้าง
ล่วงหน้าที่วิหารคด แล้วช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพได้อย่าง
ดีเยี่ยม ไม่มีที่ติ ห้องน้ำ�ที่ลูก ๆ ใช้ ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดจนกระทั่งสามารถใช้
เป็นที่นั่ง ที่นอน ที่รีดผ้าได้ เพื่อนรีดผ้าไป เรายังนอนรอได้เลย เพราะว่าสะอาดน่านอน
จริง ๆ เมื่อถึงเวลาเดิน ก็เดินกันด้วยความสงบสำ�รวม ไปกันเป็นทีม ถึงคราวเข้าร่วม
กิจกรรม ก็ทำ�เป็นทีม เข้าแถว ก็เป็นระเบียบ ตั้งใจปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างพร้อมเพรียง
กันทุกอย่าง แล้วที่ลูก ๆ ทำ�ได้อย่างดีเยี่ยมก็คือ มุ่งมั่นให้ใจเป็นสมาธิ ตั้งใจสร้างบุญ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคมมานับครั้งไม่ถ้วนตลอดปีที่ผ่ านมา จนกระทั่งกิตติศัพท์
ที่ดีงามของลูก ๆ เด็กดี V-Star ได้รับการสรรเสริญ อนุโมทนา จากทั้งมนุษย์และเทวดา
อย่างต่อเนื่องตลอดปี
นอกจากนี้ลูก ๆ เด็กดี V-Star ยังตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง โดยทำ�กิจวัตร ๑๐
ประการ อย่างถูกหลักความดีสากลอย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมออีกด้วย ทำ�เอาดี ทำ�เอาจริง ให้
ใจหยุดใจนิ่ง เป็นสมาธิจริง ๆ ถึงคราวเรียนก็เรียน ถึงคราวพักก็พัก ที่สำ�คัญได้ร่วมกัน
พัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง ร่วมกันสร้างมหากาลทานที่ยิ่งใหญ่ ได้ทำ�สิ่งอัศจรรย์แบบเด็กดี
V-Star โดยทอดกฐินสัมฤทธิ์กันทั่วประเทศ กว่า ๖๐๐ วัด รวบรวมปัจจัยถวายในกฐิน
รวมแล้วกว่า ๒๐๐ ล้านบาท
หลวงพ่อ คุณครู และผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย รู้สึกปีติมาก ที่เห็นลูก ๆ เด็กดี
V-Star กระตือรือร้นในการสร้างบารมีอย่างไม่ยอ่ ท้อ ตัง้ ใจฝึกฝนอบรมตน ทัง้ ความรู้ ความดี
อย่างดีเยี่ยม เพราะฉะนั้นลูก ๆ เด็กดี V-Star จึงเป็นบุคคลสำ�คัญที่โลกรอคอยมานาน
แสนนาน เพื่อมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลก ช่วยกันมาเปลี่ยนโลกใบนี้ให้รุ่งเรือง
ด้วยศีลธรรม ช่วยกันมาเป็นต้นบุญต้นแบบแห่งความเก่ง ความดี ด้วยเหตุนี้ ในการมา
ร่วมชุมนุมเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๘ ของพวกเรา พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) หรือหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเรา จึงตั้งใจให้ผู้ใหญ่ใจดี
ทัง้ หลายมามอบทุนการศึกษา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อตัง้ เป็นกองทุนต้นสมบัตจิ กั รพรรดิ
แห่งความเป็นนักปราชญ์ แห่งความเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้ลูก ๆ เด็กดี
V-Star ทุกคน เพื่อให้เป็นคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการ
ขอให้ลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุกคน รักษามโนปณิธานแห่งความดีเอาไว้ให้มั่นคง
ตลอดไป ในวาระโอกาสนี้ หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการ และอำ�นวยอวยพรให้ลูก ๆ เด็กดี
V-Star ทุกคน จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ให้
เป็นคนเก่งและเป็นคนดี ทีม่ ที ง้ั ความรูค้ กู่ บั ศีลธรรม ให้ลกู ๆ เด็กดี V-Star มีดวงปัญญา
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๒๓
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สว่างไสว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
ในความรู้ของครูบาอาจารย์ทุกท่าน และในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่างทัว่ ถึง พร้อมกันนีข้ อขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับคณะผูบ้ ริหารการศึกษา ท่านผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีและพี่ ๆ V ทั้งหลาย
ตลอดจนทุกภาค ทุกฝ่าย ทีม่ สี ว่ นสนับสนุนงานบุญใหญ่ ชุมนุม V-Star ครัง้ ที่ ๘ ในครัง้ นี้
ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำ�เร็จในชีวิต ในธุรกิจ
หน้าทีก่ ารงาน และสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนา ให้มสี ขุ ภาพพลานามัยทีแ่ ข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย
มีอายุขัยยืนยาว ให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย มีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมาย ตักใช้
เท่าไรก็ไม่รู้จักพร่อง ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม เทอญ

พื้นที่ความเห็น
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๖

“โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง อยากจะ
ขอเชิญเด็ก ๆ หรือผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เข้ามาร่วม
โครงการนี้ให้มาก ๆ ขออวยพรให้โครงการนี้ประสบความสำ�เร็จ
และขอให้ ป ระเทศของเรา เยาวชนของเรา ได้ อ ยู่ ใ นร่ ม เงาบวร
พระพุทธศาสนาด้วยความร่มเย็นเป็นสุข และนำ�ไปสู่ความสงบสุข
ของชาติบ้านเมืองต่อไป”

ศ.ดร.สุชาติ ธาราดำ�รงเวช

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

“หวังว่าเด็ก ๆ ที่ได้มาในวันนี้ จะมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมใน
โอกาสต่อ ๆ ไป และปีหน้ารุ่นน้อง ๆ ก็จะได้มาศึกษาธรรมะอย่าง
เข้มข้น”

๒๔ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะกรรมการจัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star
ผู้นำ�ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

“ปลื้ ม ใจที่ ไ ด้ เ ห็ น กิ จ กรรมนี้ มี ก ารสานต่ อ และมี ก ารพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีการขยายจำ�นวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งการที่เราส่งเสริมโครงการนี้ จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ประเทศชาติ โดยเฉพาะการที่เราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนั้น เราจะต้องมีความเข้มแข็งอย่างยิ่ง โครงการ
เด็กดี V-Star จึงเป็นโครงการที่สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคมไทย และเผื่อแผ่ไปยังสังคมโลกต่อไป”

สนอง ทาหอม

รองเลขาธิการคุรุสภา

“วันนีไ้ ด้มาเห็นกับตา ประจักษ์แก่ใจแล้วว่า วัดพระธรรมกาย
พระพุทธศาสนา สามารถหล่อหลอมเด็กไทยให้เป็นคนดีได้อย่าง
แท้จริง ผมมีความเชื่อมั่นว่า จากนี้ไป เด็กไทยจะเป็นพลเมืองที่ดี
ที่สุด ที่มีคุณภาพ สร้างบ้านสร้างเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคต
อย่างแน่นอน”

นิจวดี เจริญเกียรติบวร

รองผู้อำ�นวยการ สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

“การรวมพลังในสิ่งที่ดีนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นพลังสำ�คัญ
เพราะเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า”

ผอ.อังคณา หนูคง

โรงเรียนจ้องฮั้ว จังหวัดปัตตานี

“ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมโครงการมา
โดยตลอด โครงการนี้เป็นโครงการที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ การ
ปลู ก ฝั ง สิ่ ง ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก จะยั่ ง ยื น จนเขาเติ บโตเป็ น ผู้ ใ หญ่ ดั ง นั้ น
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ
“อยากขอเชิญชวนโรงเรียนทีย่ งั ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ให้หนั มา
ให้ ค วามสำ � คั ญในการส่ ง เสริ ม คนดี ด้ ว ยการเข้ า ร่ ว มโครงการนี้ เด็ ก จะเป็ น คนเก่ ง และดี มี ค วาม
รับผิดชอบ มีความกตัญญู เราไม่ต้องคิดว่าพร้อมหรือไม่พร้อม ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารการศึกษา
เราตัดสินใจได้เลย”
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๒๕
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นายธีราพัทธ์ วริศธนิตศักดิ์
ผู้ประสานงานจังหวัดพะเยา, แพร่, น่าน

“วันนี้รู้สึกประทับใจมาก ๆ ทุกส่วนงานเต็มที่ทุกจุด ไม่ว่า
จะเป็ น ฝ่ า ยสถานที่ ต้ อ นรั บ บริ ก าร และอื่ น ๆ โดยเฉพาะ
นิทรรศการ ภาพยนตร์ ๓ มิติ ทีไ่ ด้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบหมายให้ทีมงานจัดทำ�ด้วยความทุ่มเท หวังให้เด็ก ๆ ได้มาศึกษาความเป็นจริงของชีวิต
รักบุญ กลัวบาป และยังมี Complex กระจายทุก ๆ จุด พี่ ๆ ทุก V ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ แรง
ปัจจัย ทำ�ให้เด็ก ๆ ที่มารู้สึกประทับใจ สนุก และได้รับสิ่งดี ๆ กลับไปกัน
“รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษ ที่ได้เห็นเด็กดี V-Star ที่ผ่านการฝึกความดีส ากล ๕ ห้องชีวิต
ได้บันทึกความดีอย่างต่อเนื่อง เห็นถึงการปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมของน้อง ๆ ที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
รู้สึกปลื้มและหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง”

น.ส.ขนิษฐา จออนันต์

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

“มีความสุขมากค่ะ ที่ได้มาเป็น V-Cheer ดูแลน้อง ๆ
พาน้อง ๆ ไปทำ�กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย พอเห็นน้อง ๆ มีความสุข
เราก็มีความสุข เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของน้อง ๆ ก็ทำ�ให้เราหาย
เหนื่อย
“การมาทำ�หน้าที่นี้ทำ�ให้เรามีความสุขและความภูมิใจ เป็นความรู้สึกดี ๆ การมาเป็น V-Cheer
ยังทำ�ให้เราได้ฝึกหลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็นเรื่องความตรงต่อเวลา ความอดทน ความมีน้ำ�ใจ”

ด.ญ.เจนจิรา มาลี

ชั้น ป.๕ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง จังหวัดเชียงใหม่

“หนู รู้ สึ ก ตื่ น เต้ น ดี ใ จ และมี ค วามสุ ข มากค่ ะในวั น นี้
โครงการนี้ทำ�ให้หนูมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น และสามารถเอาไปใช้ในชีวิต
ประจำ�วันได้ หนูชอบสวดมนต์และกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ มัน
ทำ�ให้หนูมีความสุขและได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ อยากให้
เพื่อน ๆ มาร่วมโครงการนี้กันเยอะ ๆ ค่ะ สนุกมากเลยค่ะ”
๒๖ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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“การมาวัดวันหนึ่ง ก็ได้บุญไปช่วงหนึ่ง ถ้าไม่มาก็ไม่ได้ ถ้ามาแล้วก็ได้บุญ
บุญจะสะสมทับทวีเหมือนกับเก็บออมสิน”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำ เนิดวัดพระธรรมกาย
บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จำ�กัด

บริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายช่องสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้รับใบอนุญาต Network Provider
จาก กสทช. ในระบบดาวเทียม C-Band และ Ku-Band ให้บริการออกอากาศทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
โทร : (๐๒) ๓๐๐-๕๕๖๐-๑ แฟกซ์ : (๐๒) ๗๑๘-๔๑๓๘ มือถือ : ๐๘๑-๘๑๕-๙๖๔๕
อีเมล : uraratc@vshine.com เว็บไซต์ : www.vtelecom.co.th, www.vtelecom.in.th
อาคารเลขที่ ๑๑ ถนนพระรามเก้า ๕๔ (ซอย ๕ เสรี ๗) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

www.webkal.org

เรื่องจากปก
เรื่อง : พราวน�ำ้ เพชร

๒๘ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

สวัสดีปใี หม่คะ่ ท่านผูอ้ า่ น เดือนมกราคมเกือบทัง้ เดือนนับเป็นโอกาสพิเศษแห่งการสัง่ สมบุญ
รับศักราชใหม่ ด้วยการโปรยกลีบดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘
มกราคม เรียกว่าท�ำบุญกันต่อเนื่องยาวนานถึง ๒๗ วัน เลยทีเดียว
ที่จริงแล้ว เราไม่ได้มีบุญพิเศษแค่บุญนี้เท่านั้น ยังมีบุญอื่นอีกด้วย เป็นต้นว่า บุญเด็ดกลีบ
ดอกดาวรวยที่มหารัตนวิหารคด บุญถวายน�ำ้ ปานะที่จุดพักระหว่างทาง บุญเก็บดอกดาวรวยท�ำความ
สะอาดเส้นทางที่พระธุดงค์เดินผ่าน บุญล้างเท้าพระธุดงค์ทุกวันที่จุดพักค้าง ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีบญ
ุ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง อีกด้วย
คือบุญในวาระวันคล้ายวันเกิดของท่าน ซึ่งทุก ๆ ปีมีลูกหลานคุณยายพากันไปท�ำบุญที่หอฉัน             
อย่างเนืองแน่น ทั้งถวายภัตตาหารและถวายกองทุนคุณยาย แต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เพราะจะมี       
การหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ดังนั้นในวาระวันคล้ายวันเกิดของท่าน
(๑๙ มกราคม) เราจึงมีโอกาสท�ำบุญพิเศษกับคุณยายเพิ่มขึ้นอีกบุญหนึ่ง

๑

คุ ณ ยายอาจารย์ ฯ ศึ ก ษา “วิ ช ชาธรรมกาย” อยู่ที่วัดปากน�้ำ  ภาษีเจริญ กับ    
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
เป็นเวลายาวนานถึง ๒๐ กว่าปี มีผลการปฏิบัติ
ธรรมอยู่ในแนวหน้า ชนิดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่กล่าวชมว่า “เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง”  
“วิชชาธรรมกาย” เปลีย่ นสตรีชาวชนบท
ธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ให้กลายเป็นผู้นำ� ในการท�ำความดี เป็นบุคคลที่
ชนทุกชั้นก้มลงกราบแทบเท้าได้อย่างสนิทใจ
และที่ส�ำคัญสตรีผู้นี้กลายมาเป็นผู้ให้ก�ำเนิด    

วัดพระธรรมกายในที่สุด
คุณธรรม ความดีงาม และพระคุณของ
คุณยาย เป็นสิง่ ทีศ่ ษิ ยานุศษิ ย์ของท่านกล่าวขาน
กันได้ไม่รู้จบ ดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมา แต่
วันนีข้ อโอกาสยกถ้อยค�ำของพระมหาเถระบางรูป
มาน�ำเสนอแก่ผู้อ่านบ้าง เพื่อเปิดมุมมองอีก   
ด้านหนึ่ง และเพื่อช่วยให้ใจของเราที่ผ่องใส   
อยู ่ แ ล้ ว เมื่ อ นึ ก ถึ ง คุ ณ ยาย มี ค วามผ่ อ งใส     
ยิง่ ขึน้ ถ้อยค�ำเหล่านีพ้ ระมหาเถระทัง้ หลายกล่าว
ไว้เมือ่ ครัง้ ไปร่วมสวดพระอภิธรรมในงานบ�ำเพ็ญ
กุศลของคุณยายอาจารย์ฯ ที่วัดพระธรรมกาย
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๒๙
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๒
พระวิสุทธาธิบดี
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
(ปัจจุบัน : พระพุทธโฆษาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม)
“อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นผูม้ อี ปุ การคุณ
แก่วัดพระธรรมกายนี้อย่างสูงยิ่ง เพราะเป็น     
ผู้ก่อตั้งวัดนี้ก็ว่าได้ และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
ของท่านสาธุชนทัง้ หลาย การบ�ำเพ็ญบุญกุศลใน
วันนี้ ก็โดยอาราธนาพระสงฆ์เถรานุเถระทัง้ หลาย
มาสวดพระอภิธรรม ซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงยิ่ง
“แม่ เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมสูงยิง่ เป็นอุบาสิกา
พระพุทธเจ้าได้ทรงเลือกพระธรรมส่วนนี้น�ำไป
โปรดพุทธมารดา ซึ่งมีคุณูปการะแก่พระองค์
อย่ า งสู ง เช่ น เดี ย วกั น จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ คู ่ ค วรแก่
พระคุณของพุทธมารดา แม่ชีจันทร์ก็เหมือนกัน
เป็นเหมือนกับมารดาของท่านสาธุชนทั้งหลาย
เป็นทั้งอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอน เป็นผู้ให้
อุปการคุณในด้านอืน่ ๆ จึงเรียกว่าเป็นมหารัตนอุบาสิกาอย่างแท้จริง และเป็นผูเ้ สียสละอย่างสูง
ยิ่งเช่นเดียวกันที่ได้มาก่อสร้างวัดพระธรรมกาย
นี้ และได้ท�ำนุบ�ำรุงจนกระทั่งเจริญ ดังที่ปรากฏ
แก่สายตาของท่านทั้งหลาย”

พระธรรมธีรราชมหามุนี
เจ้าคณะภาค ๗
รองเจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ
(ปัจจุบัน : พระวิสุทธิวงศาจารย์)
“วันนี้ทุกท่านมุ่งมาเพื่ออุทิศวิบากผล
ความจริงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์
๓๐ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗

ขนนกยูง ท่านมีบารมีมากอยู่แล้ว แต่เราท่าน  
ทั้งหลาย ผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมอยู่ในใจ ก็
อยากจะเพิ่ ม พู น เสริ ม บุ ญ เสริ ม บารมี ใ ห้ กั บ     
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
อีก ก็หวังว่าดวงจิตเป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ดวง ที่
สมาคมกันอยู่ที่นี้ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง คงจะรับทราบด้วย   
ทิพญาณ ก็จะอนุโมทนา เมื่ออนุโมทนาบุญของ
พวกเราท่านทั้งหลาย บุญของท่านก็มาก บารมี
ก็เพิ่มพูนขึ้นไป และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ก็คงจะแผ่บญ
ุ แผ่บารมี
มายั ง เราท่ า นทั้ ง หลาย ให้ อ ยู ่ เ ย็ น เป็ น สุ ข
ปราศจากการเดือดร้อนนอนทุกข์ พ้นจากทุกข์
โศกโรคภัยโดยทั่วหน้ากัน”

พระราชวิสุทธิโมลี
เจ้าคณะภาค ๑๗
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
(ปัจจุบัน : มรณภาพแล้ว ขณะด�ำรงสมณศักดิ์
พระธรรมวิมลโมลี)
“ท่านทั้งหลาย วันนี้ท่านร�ำลึกนึกถึง     
คุณโยมอุบาสิกา ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อวัด   
พระธรรมกาย เป็นผู้ให้ก�ำเนิดวัดประการหนึ่ง
เป็นผู้ให้ก�ำเนิดธรรมแก่ผู้ที่ได้เคยศึกษาปฏิบัติ
จากท่านมาประการหนึ่ง เรียกว่าท่านเป็นผู้ให้
ก�ำเนิดสติปัญ ญา แม้ท่านจะจากเราไปด้วย
ร่างกายสังขารตามวัย ตามอายุ แต่สงิ่ ทีย่ งั คงอยู่
คือคุณงามความดี
“ท่ า นที่ เ หยี ย บย่ า งเข้ า มาในวั ด พระธรรมกาย จะเป็นมุมใดมุมหนึ่งก็ตาม เสมือน
หนึ่งว่าเราได้เหยียบย่างบนความอบอุ่น ความ
เอื้อเฟื้อ ความเมตตาของคุณโยม ที่ท่านได้เป็น
ผู้ริเริ่ม และยังได้ถ่ายทอดวิชชาธรรมกายให้แก่
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สานุศษิ ย์ ผูม้ คี วามเลือ่ มใสศรัทธา จนเกิดความ ประการ
เจริญมั่นคงดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้
“การที่ท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะฝ่าย  
นั บ ว่ า คุ ณ โยมนั้ น มิ ใ ช่ มี ป ระโยชน์ เ พี ย งแก่ คณะสงฆ์ มีท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
วัดพระธรรมกายหรือญาติโยมเท่านัน้ ยังเป็นผูม้ ี เป็นประธาน พระภาวนาวิรยิ คุณ พร้อมคณะสงฆ์  
คุ ณู ป การต่ อ พระพุ ท ธศาสนาในส่ ว นแห่ ง       วัดพระธรรมกาย เป็นผู้ดำ� เนินการ ได้ร่วมจิต
ธรรมปฏิบัติ คือ สามารถฝึกฝนอบรมกุลบุตร ร่ ว มใจสละเวลาบ� ำ เพ็ ญ บุ ญ บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลเป็ น
กุลธิดาให้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา- ล�ำดับ ๆ มา จนบัดนี้ เป็นเหตุกอ่ ให้เกิดคุณงาม
สัมพุทธเจ้า จนสามารถถ่ายทอดวิชชานี้ไปสู่ ความดีได้หลายประการ
บุคคลได้อย่างกว้างไกล”
“ประการ ๑ นั้น ได้ชื่อว่าทุกท่านได้มา
ร่วมกันบูชาคุณงามความดีของผูท้ มี่ คี ณ
ุ ปู การแก่
วัดอย่างมากมาย ซึ่งยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุด
ได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งผลของการบูชาดังกล่าวนี้
ขอให้ท่านตระหนักเถอะว่า จะเป็นเหตุน�ำมา   
ซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ตัวท่าน
พระธรรมกิตติมุนี
“อีกประการหนึ่ง การที่ท่านทั้งหลาย   
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
ได้รว่ มแรงร่วมใจสละเวลามาบ�ำเพ็ญบุญบ�ำเพ็ญ
เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ
“ขออนุโมทนาต่อทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลามา กุ ศ ล อุ ทิ ศ แก่ ผู ้ มี พ ระคุ ณ ดั ง กล่ า วมาแล้ ว        
บ�ำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ก็เพราะมาน้อมร�ำลึกถึง ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออก         
คุณูปการของคุณโยมอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ถึงความกตัญญูกตเวทีตอ่ บุพการีชนทีส่ ำ� คัญยิง่
ซึง่ มีคณ
ุ มีอปุ การะต่อวัดพระธรรมกายเป็นอเนก ประการหนึ่ง ข้อนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรแก่การ
อนุโมทนา”

ที่มา : วารสารกัลยาณมิตร ฉบับที่ ๑๙๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๓๑
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๓

ย้อนกลับไปประมาณ ๘๐ ปีที่แล้ว หาก
หญิงสาวชาวนาคนหนึ่ง อายุ ๒๖ ปี ไม่เดินทาง
ออกจากบ้านไปฝากตนเป็นศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ วันนี้ก็จะไม่มีวัดพระธรรมกาย
ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ไม่มีโครงการ
อุปสมบทหมู่ ไม่มีธุดงค์ธรรมชัย ไม่มีการถวาย
สังฆทานครั้งละ ๒-๓ หมื่นวัด ไม่มีวัดและ    
ศูนย์สาขา ๑๓๑ แห่ง ไม่มีเด็กดี V-Star ฯลฯ
และที่ ส� ำ คั ญ ไม่ มี พ วกเรามาสร้ า งบุ ญ บารมี         
ปกปักรักษาตนเองข้ามภพข้ามชาติอย่างทุกวันนี้
ด้ ว ยความส� ำ นึ ก ใน
พ ร ะ คุ ณ ข อ ง คุ ณ ย า ย        
พ ร ะ เ ท พ ญ า ณ ม ห า มุ นี      
(หลวงพ่อธัมมชโย) และ
คณะศิษยานุศษิ ย์ จึงพยายาม
หาทางตอบแทนพระคุ ณ   
๓๒ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗

ของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ นานาตลอดมา และ  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวาระครบ ๑๐๕ ปี
คุ ณ ยายอาจารย์ ฯ พระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ       
จึงมีดำ� ริให้หล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ ด้วย
ทองค� ำ  เพื่ อ แสดงความเคารพรั ก และความ
กตัญญูอย่างสูงยิ่งต่อท่าน และเพื่อให้รูปหล่อนี้
เป็นสิ่งระลึกถึงข้อวัตรปฏิบัติและมโนปณิธาน    
อันยิ่งใหญ่ของท่าน รวมทั้งเป็นการประกาศ
เกียรติคณ
ุ ของท่านแก่ชาวโลก ซึง่ จะท�ำให้ชาวโลก
ผู ้ มี บุ ญ ที่ เ กิ ด มาในยุ ค หลั ง มี ต ้ นบุ ญ ต้ น แบบ      
ในการสร้างบารมีต่อไปตราบสิ้นกาลนาน
พิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ จะจัดขึ้น
ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“ท�ำที่ยาย ได้ที่เรา”
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“ในแต่ละวันเมื่อเจอใครก็ตาม
ให้มองหาความดีของเขาให้ได้
ถ้าเรามองคนอื่นมีความดี
แสดงว่าใจเราใสสะอาดเพียงพอ
ใจจะซึมซับแต่สิ่งที่ดี ๆ
ถ้ามองอะไรไม่ดีต้องมาฟอกใจใหม่
การปฏิบัติธรรม คือ...
การฟอกใจ ขยันฟอกใจตัวเอง
เราจะได้สิ่งที่ดี ๆ มาใส่ตัว”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

กฐินต้นสมบัติจักรพรรดิ

๑๓๑ วัด ทั่วโลก

เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอวาท
แก่พระอรหันต์ผู้ท�ำ หน้าที่ประดุจพระธรรมทูตรุ่นแรก จำ�นวน ๖๐ รูป ว่า

๓๔ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสสฺ านํ มา เอเกน เทฺว อคมิตถฺ เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ
สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ สนฺติ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา
อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อญฺาตาโร อหมฺปิ ภิกฺขเว เยน อุรุเวลา
เสนานิคโม เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายาติ.”
“เธอทั้ ง หลายจงจาริ กไปเพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสุ ข แก่ ค นหมู่ ม าก เพื่ อ อนุ เ คราะห์ โ ลก
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกัน ๒ รูป
จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะ ครบ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ สัตว์ทั้งหลายจำ �พวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่
เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังตำ�บล
อุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม.” (วิ. มหา. ๔/๓๙/๓๒)
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๓๕
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จากพระพุทธโอวาทดังกล่าว กลายเป็นอนุสติให้เหล่าพุทธสาวก แม้ในยุคปัจจุบัน ยึดถือ
เป็นขวัญกำ�ลังใจ และเป็นพลังในการออกทำ�หน้าที่นำ�แสงสว่างแห่งพระอริยสัจธรรมไปสู่ชาวโลก
ทั้งหลาย ไม่ว่าท้องถิ่นแผ่นดินนั้นจะห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนเพียงใด แต่ด้วยความมุ่งมั่น
ที่จะทำ�หน้าที่ พระภิกษุผู้มีหัวใจดุจพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ก็ช่วยกันแผ่ขยายธรรมรังสีออกไปสู่
เมืองแล้วเมืองเล่า ประเทศแล้วประเทศเล่า อย่างน่าอนุโมทนาสาธุการ ดังเช่น พระภิกษุและ
คณะเจ้าหน้าที่จากวัดและศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกาย จำ�นวน ๑๓๑ แห่ง ที่เดินทางมา
พร้อมเพรียงกัน ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เพือ่ รับการถวายทัง้ ปัจจัยและกำ�ลังใจจาก
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ในวันที่ ๑ ธันวาคม ที่ผ่านมา
๓๖ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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ทุ่มชีวีเพื่อพระศาสนา...บูชาธรรม
การได้ออกทำ�หน้าทีเ่ ผยแผ่พระพุทธศาสนา นำ�พาชาวโลกให้รจู้ กั วิธกี ารเข้าถึงพระธรรมกาย
ถือว่าเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการจุดแสงสว่างให้สรรพชีวิตได้พบกับที่พึ่งที่ระลึก และยัง
เป็นสิ่งคุ้มครองแต่ละชีวิตไปทั้งภพนี้และภพหน้า การให้ความรู้อื่น ๆ แม้จะมีประโยชน์ แต่ก็เป็น
ประโยชน์ในปัจจุบันนี้เท่านั้น และที่สำ�คัญอย่างยิ่งก็คือ ผู้ที่จะออกไปทำ�หน้าที่เช่นนี้ ย่อมไม่ใช่
บุคคลธรรมดา หากจะต้องเป็นผูม้ จี ติ ใจทีเ่ สียสละ เข้มแข็ง อดทน เพราะจะต้องพบกับสิง่ ทีไ่ ม่เคยพบ
ต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่เคยประสบมากมาย เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาหาร
อากาศ ฯลฯ กล่าวกันว่า บางแห่งแม้จะหนาวแสนหนาว พระภิกษุทั้งหลายก็สู้ทน ไม่ยอมใช้
เครื่องทำ�ความร้อน เพื่อประหยัดเงินที่ญาติโยมทูนศีรษะถวายมา หรือบางแห่งอาหารไม่ถูกปาก
ถูกท้อง ก็ต้องบริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงสังขาร จะได้มีเรี่ยวแรงทำ�หน้าที่ตามที่ตั้งมโนปณิธานเอาไว้

พ่อก็รู้ว่า ลูก...สู้สุดใจ
การออกทำ�หน้าที่อย่างทุ่มเทที่ผ่านมาของคณะพระภิกษุและเจ้าหน้าที่อุบาสก อุบาสิกา
ของวัดพระธรรมกาย ที่ขยายไปทั่วโลก ๑๓๑ แห่งนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านปรารภเสมอว่า
ท่านทราบดีว่า ไม่มีใครอยากห่างจากวัด ห่างจากหลวงพ่อและหมู่คณะ แต่ละท่านอยากอยู่วัด
เพื่อนั่งสมาธิ ศึกษาวิชชาธรรมกาย อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ แต่เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องไปสอนชาวโลก
ให้รู้จักการเข้าถึงพระธรรมกาย แต่ละท่านจึงต้องเสียสละออกไปทำ�หน้าที่แทนหมู่คณะ แม้ไม่รู้
ว่าจะต้องพบเจออะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา วัฒนธรรม อากาศที่ร้อนหนาวต่างจากที่วัด
อาหารการกินก็อาจไม่ถูกปาก เมื่อต้องไปปักหลักปักฐาน บางแห่งก็ยังไม่มีอะไรเลย เป็นป่า
เป็นเขา ต้องไปถากถางพื้นที่กันใหม่ทั้งหมด บางแห่งก็ทั้งร้อนทั้งแห้งแล้ง บางแห่งก็หิมะตก
ต้องตื่นไปกวาดหิมะกันทุกเช้า เวลาเจ็บป่วยก็ยากลำ�บาก อีกทั้งต้องหาทุนสร้างวัด สร้างศูนย์
สร้างคน พร้อมกับขยายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพร้อม ๆ กัน
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๓๗
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มอบปัจจัยกฐิน

ต้นสมบัติจักรพรรดิ
ด้วยเหตุนี้ พิธีมอบปัจจัยโครงการ
กฐิน ๑๓๑ วัดสาขา ทั้งในและต่างประเทศ
ทั่วโลก ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเกิดขึ้น
ท่ามกลางมหาสมาคม ณ สภาธรรมกายส า ก ล โ ด ย มี พ ร ะ เ ท พ ญ า ณ ม ห า มุ นี
(หลวงพ่ อ ธั ม มชโย) เป็ น ประธานในพิ ธี
และมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ เป็น
ผู้ ก ล่ า วรายงาน และเบิ ก ตั ว เจ้ า อาวาส
หรื อ ตั ว แทนแต่ ล ะวั ด สาขา เข้ า รั บ มอบ
ปั จ จั ย กฐิ น ต้ น สมบั ติ จั ก รพรรดิ จ ากท่ า น
ประธานสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและเป็น
ขวั ญ กำ � ลั งใจแก่ ผู้ อ อกไปปฏิ บั ติ ง านในวั ด
และศูนย์สาขาทั้ง ๑๓๑ แห่ง (ตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศ ๘๐ แห่ง ในประเทศ ๕๑
แห่ง)
๓๘ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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เมื่ อ พิ ธี ใ นวั น นี้ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว เหล่ า พระภิ ก ษุ ผู้ เ ป็ น ยอดแห่ ง สมณทู ต
ผู้ อ อกประกาศพระพุ ท ธศาสนาในต่ า งแดน ก็ จ ะพากั น เดิ น ทางแยกย้ า ยออกไป
ทำ�หน้าที่ของท่านต่อไป โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นขวัญกำ�ลังใจอันยิ่งใหญ่
และมีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคอยให้การส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ท่านได้ทำ�หน้าที่
เป็นผู้น�ำ แสงแห่งธรรมไปมอบแก่ชาวโลก
ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านผู้เปรียบเสมือนนักรบแนวหน้าแห่งกองทัพธรรม
ผู้น�ำ การฟื้นฟูศีลธรรมโลกในยุคปัจจุบัน..

แม้ตัวไกล แต่ใจอย่าห่างศูนย์กลางกาย
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลูก ๆ พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และผู้น�ำ บุญจากวัดสาขาและศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วโลกที่รักทั้งหลาย การที่ลูก ๆ ทั้งหลายได้ทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนของ
หมู่คณะเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และนำ�พามวลมนุษยชาติทั้งหลายให้รู้จัก
วิธีการเข้าถึงพระธรรมกาย ณ ดินแดนต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศนั้น
หลวงพ่อถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่อันทรงเกียรติ ที่ไม่อาจหาคำ�ประกาศเกียรติคุณ
มากล่าวพรรณนาให้ครบถ้วนได้
ขออนุโมทนาในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของลูก ๆ ทุกรูป ทุกคน ที่ต้อง
ออกไปทำ�หน้าที่ เพื่อสืบสานมโนปณิธานและดำ�เนินตามนโยบายของหมู่คณะ
อย่างทุ่มเท ซึ่งหลวงพ่อรับทราบและตระหนักดีว่า ลูก ๆ ทั้งหลายย่อมพบกับสิ่งที่
ท้าทายหลายประการ เช่น สภาพพื้นที่ อากาศ อาหาร ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ที่ไม่มีความสะดวกสบาย แต่ลูก ๆ ทั้งหลายก็หยัดสู้และอดทน จนเอาชนะ
สิ่งดังกล่าวมาได้ด้วยใจที่เข้มแข็ง และทำ�หน้าที่อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ก็ขอให้
ลูก ๆ ทัง้ หลายรับทราบว่า นีค้ อื ภารกิจอันสำ�คัญของนักสร้างบารมีทเ่ี กิดมาในยุคนี้
หลวงพ่อขอฝากไว้ว่า ถึงแม้ตัวจะห่างไกล แต่ขอให้จิตใจอย่าห่างจาก
ศูนย์กลางกาย เพราะนี้คือจุดเชื่อมโยงให้พวกเราทั้งหลายทั่วโลกทำ�งานอย่าง
พร้อมเพรียง เท่าเทียมทันกันไปทัง้ ทีม สำ�หรับปัจจัยทีห่ ลวงพ่อมอบให้ลกู ๆ ในครัง้ นี้
คือ ปัจจัยกฐินต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของลูก ๆ
ทั้งหลาย ซึ่งได้รับถวายมาจากเจ้าภาพผู้ใจบุญ ที่มีกุศลศรัทธาและอนุโมทนา
ในภารกิจอันสำ�คัญนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลกและนำ�พา
ชาวโลกทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมกายโดยทั่วกัน..
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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“ถ้าเรามีบุญมากแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาก็สำ� เร็จ ที่จะท�ำก็สำ� เร็จทุก ๆ อย่าง
ใครขวางไม่
ด้ด้วชยอ�า ำคืนาจบุ
ญ เพราะฉะนั
้นการมี
นสิก่งทีนึ่ดกีทถึงี่สุด”
บุคคลที่คไวรบู
อบุคคลที
่มีคุณความดี
ควรค่บาุญแก่มากเป็
การระลึ
คุณยายอาจารย์
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิมหารั
บัติตตามนอุบได้าสิแกก่าจัผ้นูมทร์
ีศีล ขนนกยู
สมาธิ ปังญญา สูงกว่าเรา
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย

สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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“หากเรานั่งสมาธิทุกวัน
เมื่อใจหยุดนิ่งแล้ว จะมีความสุขภายใน
ใจจะมีพลังที่จะสร้างความดี
โดยไม่มีความคิดว่า อะไรจะเป็นอุปสรรค
และจะมีดวงปัญญา
รู้วิธีการว่าจะท�ำอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

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

พระราชภาวนาจารย์ วิ. (ทตฺตชีโว ภิกฺขุ)
เมื่ อ วั น ที่ ๕ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มี พิ ธี มุ ทิ ต าสั ก การะพระภาวนาวิ ริ ย คุ ณ
(หลวงพ่อทัตตชีโว) เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช
ฝ่ า ยวิ ปัส สนาธุระ ที่ “พระราชภาวนาจารย์ ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี” ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ท่ามกลางมหาสมาคมของผู้เคารพศรัทธาทั้งหลาย ทั้งฝ่าย
บรรพชิต อันมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ รองเจ้าอาวาส
วัดปากน้ำ� ภาษีเจริญ เป็นต้น เป็นประธาน
พระราชภาวนาจารย์หรือหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นพระผู้ใหญ่ ที่เราทั้งหลายล้วนให้ความเคารพ
เลื่อมใส เป็นพระแท้ที่ควรแก่การเทิดทูนบูชา ท่านทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนามาตลอด
ทั้งมีจิตกอปรด้วยความเมตตา เป็นยอดกัลยาณมิตร และมีปกติวิสัยแห่งความเป็นครูผู้เปี่ยมล้น
คุณธรรม
ท่านอุทิศตัวเทศนาสั่งสอน อบรม ถ่ายทอดความรู้ในทางพระพุทธศาสนาแก่ครูบาอาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั้งหลายอย่างละเอียดลึกซึ้ง
ด้วยความทุ่มเทเสียสละโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
นอกจากนี้ ท่านยังมีงานเขียนหนังสือธรรมะที่เป็นผลงานอันทรงคุณค่ามากมายกว่าร้อยเล่ม
ทั้งที่เป็นภาษาไทยและที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จักและเป็นคู่มือ
ในการดำ�เนินชีวิตทั้งแก่ศิษยานุศิษย์และสาธุชน ได้แก่ ครอบครัวอบอุ่น, พระแท้, หลวงพ่อ
ตอบปัญหา, เสขิยวัตร (ต้นบัญญัตมิ ารยาทไทย), ก่อนไปวัด, คนดีทโี่ ลกต้องการ, แด่นกั สร้างบารมี,
แม่แบบคนดี, รัฐศาสตร์เชิงพุทธ, คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ, บทฝึกลูกรัก, ศาสตร์และศิลป์แห่งความ
เป็นครู, นักโทษแห่งวัฏสงสาร เป็นต้น
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๔๓
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พิธีมุทิตาสักการะพระราชภาวนาจารย์ในครั้งนี้ พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการ
มหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้�ำ ภาษีเจริญ เมตตาไปเป็นประธานในพิธี
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ผู้อ่านพระบรมราชโองการเลื่อนสมณศักดิ์

๔๔ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่ อ ทั ต ตชี โ ว) เป็ น ครู ข องครู เป็ น นั ก ปราชญ์ ที่ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลาย ๆ ด้าน ซึ่งไม่เพียงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่และ
ปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชนเท่านั้น แต่ยังเกิดคุณค่าแก่ชีวิตของชาวโลกทั้งหลายด้วย
นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระภิกษุผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ซึ่งเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่สังคมและพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
วันที่ ๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา จึงมีเหล่าศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา กัลยาณมิตร ผู้นำ�บุญ
ข้าราชการ นักธุรกิจ ร่วมกันจัดพิธีมุทิตาสักการะ ในวาระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้รับ
พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชภาวนาจารย์ ด้วยจิตกตัญญูอย่าง
พร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงมุทิตาและอธิษฐานจิตอาราธนาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง สามารถสืบสานงานพระพุทธศาสนา เพื่อก่อเกิดความสุข ความสงบร่มเย็นแก่
ชาวโลกทั้งหลายให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป..

มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๕๑

www.webkal.org

ประวัติย่อ

•

พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
- รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
- President of Dhammakaya International Society of North America
		 and Europe
- รองหัวหน้าพระธรรมทูต สาย ๘
• เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
• สำ�เร็จการศึกษาด้านกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
และ Diploma of Dairy Technology จาก Hawkesbury College, Australia
• อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ พัทธสีมา วัดปากน้�ำ ภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้�ำ
ภาษีเจริญ ในขณะดำ�รงสมณศักดิ์ ที่ พระเทพวรเวที เป็นพระอุปัชฌาย์
• ได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภาวนาวิริยคุณ เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๓๕
• ได้ รั บ พระราชทานเลื่ อ นสมณศั ก ดิ์ เ ป็ น พระราชาคณะชั้ น ราช ฝ่ า ยวิ ปั ส สนาธุ ร ะ ที่
พระราชภาวนาจารย์ วิ. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๔๖ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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“การจะเข้าถึงพระธรรมกายได้ ต้องหยุดอย่างเดียว
การฝึกให้หยุดใช้หลัก คือ ต้องสบาย
ฝึกใจให้สบายๆ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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รายงานพิเศษ
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์

พิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณ

พระธรรมทูตภาคพื้นเอเชีย

๔๘ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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..ก่อนจะรู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ณ แดนอาทิตย์อุทัยในคอลัมน์นี้ เราเชื่อ
ว่า..มีคนจำ�นวนไม่น้อย ที่อ่านพาดหัวคอลัมน์แล้วสงสัยว่า “พัดรอง” คืออะไร? ..มอบ
ไปเพื่ออะไร?
และ “พัดรอง” กับ “พัดยศ” ต่างกันอย่างไร?
หรือแม้กระทั่งคำ�ว่า “พระธรรมทูต” คือใคร?
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๔๙
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“

การถวายพัดรอง
ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ
และเป็นการถวายกำ�ลังใจ
แด่พระธรรมทูต ที่เสียสละ
ไปเผยแผ่ธรรมะในต่างแดน

๓๔ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗

”
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นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป นอกจากคุณจะเข้าใจความหมายของคำ�เหล่านี้แล้ว ยังจะได้รู้อีกว่า
มีอะไรเกิดขึ้น ณ ดินแดนที่เห็นพระอาทิตย์ส่องแสงเป็นแห่งแรกของโลกในแต่ละวัน !!!
ก่อนอื่นเราจะไปทำ�ความรู้จักกับคำ�ว่า “พัดยศ” หรือ “ตาลปัตร” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่อง
บริขารหรือของใช้ของพระภิกษุสงฆ์ ที่ใช้บังหน้าเวลาประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา แต่
ตาลปัตรที่เรียกว่า “พัดยศ” นี้ มีความพิเศษกว่าตาลปัตรธรรมดาตรงที่ เป็นพัดที่พระมหากษัตริย์
มีพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้น เพื่อถวายแด่พระสงฆ์พร้อมกับสมณศักดิ์ ถือเป็นเครื่องประกอบ
ยศและเป็นการประกาศเกียรติคุณที่พระสงฆ์ได้รับ...
ส่วน “พัดรอง” ก็คือ พัดที่พระมหากษัตริย์มีพระบรมราชานุญาตให้สร้างถวายพระสงฆ์
เพื่อเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีสำ�คัญ หรือประชาชนจะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระเองในวาระต่าง ๆ
ก็ได้ ซึ่งพัดรองนี้ใช้เป็นพัดสำ�รองแทนพัดยศในการประกอบพิธีบุญทั่ว ๆ ไป เพราะพัดยศจะใช้
เฉพาะในพระราชพิธีเท่านั้น !!!
..และเนื่องในวาระครบ ๘๐ ปี แห่งรัฐสภาไทย ประธานรัฐสภาจึงถือโอกาสอันเป็น      
มหามงคลนี้ น้อมถวาย “พัดรอง” แด่คณะพระธรรมทูต ซึ่งคำ�ว่า “พระธรรมทูต” นั้น หมายถึง
พระภิกษุที่เดินทางไปแสดงธรรมยังสถานที่ต่าง ๆ โดยทำ�หน้าที่เป็นทูตของพระศาสนา ซึ่งมีทั้งที่
ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศและต่างประเทศ
แต่ทว่า..พิธีมอบพัดที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ณ วัดพระธรรมกายคานากาว่า ในวันอาทิตย์ที่
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมานี้ เป็นพิธีมอบพัดรองแด่ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ที่เป็นเจ้าอาวาสศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายภาคพื้นเอเชีย ๑๘ วัด ที่ตั้งอยู่ใน ๙ ประเทศ ซึ่ง
ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย มองโกเลีย เกาหลี และอินโดนีเซีย

มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๕๑
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การถวายพั ด รอง ถื อ เป็ น การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ คุ ณ และเป็ น การถวายกำ � ลั งใจแด่         
พระธรรมทูตที่เสียสละไปเผยแผ่ธรรมะในต่างแดน ซึ่งการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเช่นนี้ ต้อง
ปรับตัวและฟันฝ่าอุปสรรคหลายอย่าง แต่ท่านก็ยอมเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ด้วยความเสียสละอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเช่นนี้เอง ทางคณะกรรมการสภาธรรมกาย
สากลแห่ ง ภาคพื้ น เอเชี ย และสาธุ ช นชาวญี่ ปุ่ น จึ ง พร้ อ มใจกั น จั ด งานในครั้ ง นี้ ขึ้ น โดยมี
คณะสงฆ์เข้าร่วมพิธีเกือบ ๖๐ รูป และสาธุชนเกือบ ๔๐๐ คน
พิธีในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่ พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร ท่านได้เมตตาไปเป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ และ คุณพรสรร กำ�ลังเอก ภริยาท่านพลเอกอาทิตย์ กำ�ลังเอก ได้กรุณาเดินทางจาก
เมืองไทย เพื่อไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  
๕๒ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง นั บ เป็ น ความโชคดี อ ย่ า งสู ง สุ ด ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ อ ยู่ ใ นประเทศญี่ ปุ่ น      
ที่ได้ถือโอกาสนี้กราบถวายมุทิตาจิตแด่ พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก ที่ได้รับพระราชทาน
สถาปนาสมณศักดิ์เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ในราชทินนามที่ พระพรหมดิลก ปริยัตินายก
คณาทร บวรศาสนกิจวิธาน ศีลสมาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในด้านการปกครองเป็น เจ้าคณะ
กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุ ณ พระพรหมดิ ล กได้ ก ล่ า วสั มโมทนี ย กถา พร้ อ มทั้ ง กล่ า ว
อนุ โ มทนาบุ ญ ญาติ โ ยมว่ า “การเดิ น ทางมามอบพั ด รองในครั้ ง นี้ ทำ �ให้ เ ห็ น ความเจริ ญ ของ
พระพุทธศาสนาในต่างแดน ซึ่งเป็นความตั้งใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการที่ทุกท่าน
ได้เดินทางมาร่วมพิธีกรรม และทำ�บุญในวันนี้ ถือเป็นการสร้างความดีให้กับชีวิต เพื่อจะทำ�ชีวิต
ให้เจริญ ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว มีหลักในการดำ�เนินชีวิตที่เรียกว่าบันได ๓ ขั้น คือ ศีล
สมาธิ ปัญญา ซึ่งเราก็ควรเลือกสิ่งที่ดีงามมาสรรค์สร้างให้กับชีวิตตนเอง...”
ส่วน คุณพรสรร กำ�ลังเอก ได้กล่าวว่า “พอได้ทราบว่า พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก
ท่านเมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ให้ในครั้งนี้ ก็ดีใจมาก ทำ�ให้เราเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเดินทาง
มาที่นี่อีกครั้ง ประกอบกับการที่เราได้เป็นเจ้าภาพสร้างวัดพระธรรมกายคานากาว่าร่วมกับสาธุชน   
ที่นี่เอาไว้ ครั้นพอได้กลับมาเยือนจริง ๆ ก็รู้สึกปลื้มกว่าที่คิดไว้มาก เพราะได้เห็นถึงพลังศรัทธา
ของสาธุชนจำ�นวนมาก ที่มานั่งสมาธิรวมกัน จนสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงของทุกคน ตลอดจน
พระอาจารย์ท่านก็ตั้งใจเผยแผ่พระศาสนากันอย่างเอาจริงเอาจัง จนเราอยากจะให้สิ่งดี ๆ อย่างใน
วันนี้กับทุกวัดทั่วโลกค่ะ”..

มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๕๓
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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
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ตราไอยรา
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�้ำแก้ไอ ตราไอยรา
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บทความพิเศษ
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

คัมภีร์แห่งกษัตริย์...
สมบัติแห่งแผ่นดิน

ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นเครื่อง    
ยึดเหนี่ยวหลอมรวมจิตใจของชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน   สถาบันทั้ง ๓ ต่างเกื้อหนุนค�้ำจุน   
ซึ่งกันและกัน จนท�ำให้ประเทศชาติอยู่รอดเป็นเอกราชมาได้จนปัจจุบัน
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยจวบจนกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงนับถือ
และมี พ ระราชศรั ท ธาเลื่ อ มใสในพระพุ ท ธศาสนาเป็ น อย่ า งยิ่ ง ทรงเป็ น องค์ เ อกอั ค รศาสนู ป ถั ม ภกเสมอมา และถื อ เป็ น ราชธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว       
ทุกพระองค์จะทรงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกถวายเป็นพุทธบูชา ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา     
ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน
สมั ย ต้ นกรุ ง รั ต นโกสิ นทร์ เมื่ อ ครั้ ง พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช   
โปรดเกล้ า ฯ ให้ มี ก ารสั ง คายนาพระไตรปิ ฎ ก พระองค์ แ ละสมเด็ จ พระอนุ ช าธิ ร าช
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงประกาศต่อคณะสงฆ์ว่า
๕๖ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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“

ครั้งนี้ขออาราธนา พระผู้เป็นเจ้าทั้งปวง จงมีอุตสาหะ
ในฝ่ายพระพุทธจักร ให้พระไตรปิฎกบริบูรณ์ขึ้นให้จงได้
ฝ่ายทั้งอาณาจักร ที่เป็นศาสนูปถัมภกนั้น เป็นพนักงานโยม
โยมจะสู้ เ สี ย สละชี วิ ต บู ช าพระรั ต นตรั ย สุ ด แต่ จ ะให้        
พระปริยัติบริบูรณ์ เป็นมูลที่จะตั้งพระพุทธศาสนาจงได้

”

คัมภีร์ใบลานที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง รวมถึงคัมภีร์ที่   
พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางชั้นผู้ใหญ่สร้างขึ้น เรียกว่า คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง หรือ
ฉบับของหลวง ส่วนคัมภีร์ใบลานที่พระภิกษุสงฆ์หรือราษฎรสร้างขึ้น เรียกว่า คัมภีร์ใบลาน   
ฉบับราษฎร์ หรือ ฉบับเชลยศักดิ์
คั ม ภี ร์ ใ บลานฉบั บ เทพชุ ม นุ ม
จำ�นวน ๑๐ ผูก จารด้วยอักษรขอม
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสถาปนาไว้ส�ำ หรับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

แบบหน้าปกและลวดลายสีสันขอบลานคัมภีร์ใบลานฉบับหลวงมีรูปแบบเฉพาะตัวและมี  
ชื่อเรียกต่างกันไป ซึ่งสามารถใช้บอกยุคสมัยและรัชสมัยต่าง ๆ ได้
		สมัย
อยุธยา
กรุงธนบุรี
รัชกาลที่ ๑
รัชกาลที่ ๒
รัชกาลที่ ๓
รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๕

ฉบับคัมภีร์ใบลาน
ฉบับชาดทึบ ฉบับข้างลาย ฉบับข้างลายรดน้�ำ ดำ� ฉบับข้างลายรดน้�ำ แดง
ฉบับชาดทึบ ฉบับล่องชาด
ฉบับทองใหญ่ ฉบับทองชุบ ฉบับชุบย่อ และฉบับรองทรง
ฉบับรดน้ำ�แดง
ฉบับรดน้�ำ โท ฉบับรดน้ำ�ดำ�เอก ฉบับรดน้�ำ ลายเทพชุมนุม
ฉบับชุบย่อ และฉบับทองน้อย
ฉบับล่องชาด
ฉบับทองทึบ
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๕๗
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คัมภีร์ใบลานฉบับทองใหญ่

ไม้ประกับทองทึบ ฉลากทอ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

คัมภีร์ใบลานฉบับรดน�ำ้ แดง
ไม้ประกับลายทองจีน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

คัมภีร์ใบลานฉบับรดน�ำ้
ลายเทพชุมนุม
ไม้ประกับประดับมุก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

คัมภีร์ใบลานฉบับล่องชาด
ไม้ประกับลายกำ�มะลอ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๕๘ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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นอกจากนี้คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับหลวงจะมีลักษณะเฉพาะ คือ จะเขียนรูปสัญลักษณ์
ประจำ�รัชกาลให้ปรากฏอยู่ในใบรองปก ซึ่งสามารถจำ�แนกได้ ๒ แบบ คือ
ถ้าเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับที่สร้างสำ�หรับรัชกาลนั้น ๆ รูปสัญลักษณ์ประจำ�รัชกาล  
จะอยู่ที่ด้านขวาและซ้ายของใบลาน
  รัชสมัย

รูปสัญลักษณ์
ประจำ�รัชกาล

รายละเอียด

		
รัชกาลที่ ๑

เป็นภาพอุณาโลม เขียนเป็นลายเส้นคล้ายเปลวไฟ วางอยู่
บนพานตรงกลาง มีฉัตร ๕ ชั้น ขนาบอยู่ ๒ ข้าง และมี
ลายช่อกนกเปลวประกอบส่วนที่ว่าง

รัชกาลที่ ๒

เป็นภาพครุฑยุดนาคอยู่ตรงกลาง มีฉัตร ๕ ชั้น ขนาบอยู่
๒ ข้าง และมีลายช่อกนกเปลวประกอบส่วนที่ว่าง

รัชกาลที่ ๓

เป็นภาพปราสาท ๓ ห้อง อยู่ตรงกลาง มีฉัตร ๕ ชั้น
ขนาบอยู่ ๒ ข้าง และมีลายช่อกนกเปลวประกอบส่วนที่ว่าง

รัชกาลที่ ๔

เป็นภาพมงกุฎวางอยู่บนแป้น มีฉัตร ๕ ชั้น ขนาบอยู่
๒ ข้าง และมีลายช่อกนกเปลวประกอบส่วนที่ว่าง

			
		
รัชกาลที่ ๕

เป็นภาพพระเกี้ยวเปล่งรัศมีเป็นเส้นแฉก วางอยู่บนพาน
๒ ชัน้ มีฉตั ร ๕ ชัน้ ขนาบอยู่ ๒ ข้าง ทัง้ หมดวางอยูเ่ หนือ
ช้างสามเศียรซึ่งอยู่ภายในกรอบ มีรูปสิงห์และคชสีห์ขนาบ
สองข้าง หันหน้าไปทางขวาและซ้าย อยู่ในท่าก้าวขาไต่
ช่อดอกไม้ซึ่งเขียนเป็นกิ่งโค้งตามขอบวงรี
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๕๙
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ถ้ า เป็ น คั ม ภี ร์ พ ระไตรปิ ฎ กฉบั บ ที่ ส ร้ า งซ่ อ มเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ของรั ช กาลก่ อ นที่ ข าดหรื อ   
สู ญ หายไป รู ป สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจำ � รั ช กาลก่ อ นจะอยู่ ด้ า นซ้ า ยของใบลาน ส่ ว นรู ป สั ญ ลั ก ษณ์     
ประจำ�รัชกาลในขณะนั้นที่สร้างขึ้นมาใหม่จะอยู่ด้านขวาของใบลาน เช่น พระไตรปิฎกฉบับ   
รัชกาลที่ ๔ สร้างซ่อมฉบับในรัชกาลที่ ๓ จะมีรูปสัญลักษณ์ประจำ�รัชกาลที่ ๓ อยู่ทางด้านซ้าย
และมีรูปสัญลักษณ์ประจำ�รัชกาลที่ ๔ อยู่ทางด้านขวา

ใบรองปกคัมภีร์พระไตรปิฎก ฉบับที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างซ่อมแซมฉบับเดิม
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นรูปสัญลักษณ์ประจำ�รัชกาลที่ ๓ จึงอยู่ด้านซ้าย
และรูปสัญลักษณ์ประจำ�รัชกาลที่ ๔ อยู่ด้านขวา

พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยทุ ก พระองค์ ท รงสร้ า งคั ม ภี ร์ ใ บลานเพื่ อ บั น ทึ ก รั ก ษาคำ � สอนแห่ ง   
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถือปฏิบัติเป็นราชประเพณีอันดีงามสืบมา ประเทศไทยของเรา    
ในวั น นี้ จึ ง ยั ง คงมี พ ระพุ ท ธศาสนาเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง ดำ � รงมั่ น คงเป็ น ปิ่ น แก้ ว ของประเทศได้ ด้ ว ย     
พระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าแห่งแผ่นดินสยามทุก ๆ
พระองค์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งล้วนแล้วแต่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้ากรุงธนบุรี ว่า

“

อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
พุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา

ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
แด่ศาสนา สมณะ พุทธโคดม
สมณพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้พอสม
ถวายบังคม แทบบาท พระศาสดา
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และวิรัตน์ อุนนาทรวรางกูร. คัมภีร์ใบลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์.
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๖.
๖๐ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

THAIPLASTWOOD CO.LTD. เป็นผู้ผลิต และจำ�หน่าย PVC ตราภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย

ได้รับมาตรฐาน มอก. “ไม่ต้องห่วงน�้ำท่วม 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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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

“สัมมา...อะระหัง”

จิตใจสบาย ค้าขายดี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า
“มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อถูกภัยคุกคามย่อมยึดเอาภูเขา ป่าไม้ ว่าเป็นที่พึ่ง แต่ที่พึ่งนั้น
ไม่ เ กษม ไม่ อุ ด ม เพราะบุ ค คลอาศั ย แล้ ว ย่ อ มไม่ พ้ น จากทุ ก ข์ ไ ปได้ ส่ ว นผู้ ใ ดถึ งพระพุ ท ธ
พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่พึ่งนั้นแลเป็นที่พึ่งอันเกษม เป็นที่พึ่งอันอุดม เมื่อบุคคล
อาศัยที่พึ่งนั้นแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริงของสรรพสัตว์ทั้งหลาย นอกจากจะสามารถปกป้อง
คุ้มครองและนำ�ความปลอดภัยมาสู่ชีวิตได้แล้ว จิตใจที่ยึดมั่นอยู่กับพระรัตนตรัยยังมีอานุภาพ
ดึงดูดโภคทรัพย์สมบัติหรือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขได้ด้วย ดังเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเกิดขึ้นในกรุงราชคฤห์...
มีเด็กชาย ๒ คน เป็นเพื่อนกัน คนหนึ่งเป็นลูกของผู้มีสัมมาทิฐิ อีกคนหนึ่งเป็นลูก
ของผู้มีมิจฉาทิฐิ เด็กทั้ง ๒ คนนี้ ชอบเล่นขลุบด้วยกันเสมอ เด็กคนแรกจะระลึกถึงคุณของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยกล่าวว่า “นะโม พุทธัสสะ” ทุกครั้งก่อนจะทอดขลุบ ส่วนเด็กอีกคน
หนึ่งจะระลึกถึงคุณของเดียรถีย์ก่อนจะทอดขลุบเช่นกัน
ผลการแข่งขันปรากฏว่า เด็กที่เป็นลูกผู้มีสัมมาทิฐิชนะทุกครั้ง เด็กที่นับถือเดียรถีย์จึงคิดว่า
เพื่อนคนนี้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก่อนทอดขลุบ จึงชนะเราทุกครั้ง เราจะต้องทำ�อย่างนั้นบ้าง
เขาจึงเริ่มระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ้าง ซึ่งเป็นการสั่งสมพุทธานุสติโดยที่เขาไม่รู้ตัวตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา
วันหนึ่ง พ่อของเขาเทียมเกวียนออกไปตัดฟืนนอกเมือง โดยพาเขาไปด้วย ขากลับหยุดพัก
และปล่อยโคให้พักกินน้ำ�กินหญ้า ต่อมาโคของเขาตามฝูงโคอื่นเข้าไปในเมือง พ่อจึงให้ลูกชาย
เฝ้าเกวียนไว้ ส่วนตนเข้าไปตามหาโคในเมืองจนเย็น แต่ประตูเมืองปิดเสียก่อน จึงออกนอกเมือง
ไม่ได้ ฝ่ายลูกรอจนง่วง จึงคลานเข้าไปนอนหลับอยู่ใต้เกวียนเพียงลำ�พัง
๖๒ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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สมัยนั้น ในกรุงราชคฤห์เวลากลางคืนเต็มไปด้วยอมนุษย์ คืนนั้นมียักษ์ ๒ ตน ออกหากิน
ในป่าช้า ตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฐิ อีกตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฐิ ยักษ์มิจฉาทิฐิเห็นเด็กนอนหลับ ก็ตรง
เข้าไปจะจับเด็กกิน ยักษ์สัมมาทิฐิรีบห้ามไว้ แต่ยักษ์มิจฉาทิฐิไม่ฟัง ตรงเข้าไปลากเด็กคนนั้น
ออกมา เด็กตกใจจึงอุทานด้วยความคุ้นเคยว่า “นะโม พุทธัสสะ” เพราะความที่ตนสั่งสมพุทธานุสติ
อยู่เนืองนิตย์ ทันทีที่ยักษ์ได้ยินพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ก็สะดุ้งหวาดกลัวรีบถอย
ห่างออกมาทันที
ยักษ์สัมมาทิฐิจึงบอกว่า “พวกเราทำ�กรรมหนักเสียแล้ว ล่วงเกินเด็กผู้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ
จะต้องทำ�ความดีเพื่อไถ่บาป” ยักษ์สัมมาทิฐิจึงยืนคุ้มครองเด็กน้อย ส่วนยักษ์มิจฉาทิฐินำ�อาหาร
รสเลิศ ซึ่งเป็นของพระราชามาให้เด็กกิน เมื่อเด็กน้อยกินอิ่มก็หลับต่ออย่างสุขสบาย
ยักษ์ทั้งสองยืนอารักขาเด็กชายตลอดทั้งคืน ครั้นรุ่งเช้าก่อนที่จะอันตรธานหายไป ยักษ์ได้
จารึกเรื่องราวทั้งหมดที่ถาดอาหาร พลางอธิษฐานว่า “ขอให้พระราชาเท่านั้นที่เห็นตัวอักษรเหล่านี้”
รุ่งขึ้น พวกราชบุรุษตามหาถาดทองคำ�ของพระราชา พบถาดบนเกวียนที่เด็กนอนหลับอยู่
จึงจับเด็กไปเข้าเฝ้าพระราชา พระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรเห็นตัวอักษรที่ถาดทองคำ� จึงตรัสถาม
ว่า “นี่คืออะไร” เด็กกราบทูลว่า “ข้าพระองค์ไม่ทราบ แต่เมื่อคืนมารดาบิดาของข้าพระองค์นำ�ถาด
อาหารนี้มาให้ แล้วยืนดูแลอยู่ ข้าพระองค์ทราบเพียงเท่านี้ พระเจ้าข้า”
เมื่อมารดาบิดาของเด็กตามมาพบลูกในพระราชวัง พระราชาทรงถามเรื่องราวทั้งหมด แล้ว
ทรงพาคนทั้งสามไปเฝ้าพระบรมศาสดา และกราบทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระพุทธเจ้า
มีคุณอย่างน่าอัศจรรย์ ข้าพระองค์อยากทราบว่า พุทธานุสติเท่านั้นหรือที่สามารถปกป้องคุ้มครอง
รักษาผู้ที่ระลึกถึง ถ้าหากเจริญอนุสติอื่น ๆ เป็นสรณะ จะสามารถช่วยป้องกันภัยได้หรือไม่
พระเจ้าข้า”
พระบรมศาสดาตรัสว่า “มหาบพิตร ไม่ใช่แต่เพียงพุทธานุสติเท่านั้น แต่จิตของชนเหล่าใด
ที่ อ บรมดี แ ล้ ว ด้ ว ยฐานะทั้ ง ๖ ชนเหล่ า นั้ นไม่ ต้ อ งใช้ ม นต์ ห รื อโอสถอื่ น มารั ก ษาเลย” แล้ ว
ตรัสพุทธพจน์ว่า
“สติของชนเหล่าใด เป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และในกายเป็นนิจ
มีใจยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียน ยินดีในการภาวนา ชนเหล่านั้นเป็นสาวกของเรา เขาย่อมตื่น
อยู่ด้วยดีในกาลทุกเมื่อ”
เมือ่ จบพระธรรมเทศนา เด็กชายและมารดาบิดาบรรลุธรรมเป็นโสดาบันบุคคล ต่อมาภายหลัง
คนทัง้ สามได้บวช และบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เรื่ อ งที่ ปรากฏในพระไตรปิฎ กข้างต้น เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนในอานุภาพของ
การสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย เพียงภาวนาว่า “นะโม พุทธัสสะ” เท่านั้น นอกจากจะได้
ทั้งความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นเหตุปัจจัยให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด และไม่เพียงแต่ใน
สมัยพุทธกาลเท่านั้น แม้ในยุคปัจจุบัน ผู้ภาวนาจิตรำ�ลึกนึกถึงพระรัตนตรัยด้วยการภาวนา
“สัมมา อะระหัง” ยังประสบแต่ความโชคดี ปลอดโรค ปลอดภัย ค้าขายร่ำ�รวย ดังเรื่องราว
ต่อไปนี้...
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๖๓
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กัลฯกานต์มณี แก้วบุตรดี
ผู้ช่วยสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ กม.๘ กรุงเทพมหานคร
“มีคุณหมอมาแนะนำ�ให้ภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ๑ ถึง ๕๐๐ ครั้ง
ค่ะ ครั้งแรกยังนับไม่ถึง ๕๐๐ ครั้ง แต่ครั้งต่อไปก็ท�ำ ได้ ๓๐๐-๔๐๐ ครั้ง
แล้วนิ่งไปเลย จนเห็นองค์พระใส ๆ ในตัว เริ่มแรกที่ท�ำ ไม่ได้ เพราะไม่ได้
ทำ�ต่อเนื่อง แต่พอได้ทำ�ต่อเนื่อง คือ ทำ�งานไปด้วย ภาวนา ‘สัมมา
อะระหัง’ ไปด้วย กลับไปบ้านก็ท�ำ พอนั่งสมาธิมันสว่าง
“เมื่อก่อนหนูเคยเป็นซีสต์ก้อนใหญ่ที่คอ ก่อนที่จะนั่งสมาธิ แต่พอ
นั่งไปได้ ๒ วัน ซีสต์ก็ยุบลงไป แฟนหนูถามว่า ทำ�ไมช่วงนี้เธอไม่บ่นอะไร
เลย หนูตอบว่าไม่มีเวลาบ่นแล้ว ต้อง ‘สัมมา อะระหัง’ แฟนก็หัวเราะ
“เมื่อก่อนคุณหมอบอก หนูก็ไม่เชื่อว่าจะดีจริง แต่พอนั่งแล้วเห็นทั้ง
แสงสว่างทั้งองค์พระจริง ๆ เลยค่ะ มีความปีติค่ะ ตัวเบา โล่ง สบาย มี
ความสุข ครอบครัวก็มีความสุขด้วย”

กัลฯเบญจวรรณ นันชัย
เจ้าของบริษัท เอ็น. ซี. เอส. โกลด์เบรด จังหวัดระยอง
“ตอนนี้เปิดร้านขายเครื่องดื่ม ขายกาแฟ ซาลาเปา ชื่อร้านอิ่มสุข
หลวงพี่ท่านบอกว่า ต้องอิ่มทั้งกายทั้งใจ ก็เลยชวนพนักงานให้ ‘สัมมา
อะระหัง’ ผลโดยรวมก็คือ ดีขึ้น ยอดขายกระเตื้องขึ้น
“ปกติร้านเราค่อนข้างเงียบ เปิดร้านมายอดขายไม่กี่พันบาท แต่ตอนนี้
ขึ้นเป็นหมื่น คงดีขึ้นตามกำ�ลังบุญ บรรยากาศก็ดีขึ้น เมื่อก่อนพนักงาน
อยู่ กั นไม่ น านก็ อ อกไป ตอนนี้ รู้ สึ ก ว่ า อยู่ น านขึ้ น และดี ขึ้ น เราก็ เ ลยมี
กำ�ลังใจ และอยากให้น้อง ๆ เขาได้บุญ ได้เข้าใจเรื่องการทำ�สมาธิ ได้ท่อง
‘สัมมา อะระหัง’ ซึ่งเป็นคำ�ศักดิ์สิทธิ์ อย่างเราใจร้อนหรือหงุดหงิดอะไรมา
พอท่องแล้วรู้สึกเบา หายหงุดหงิด แล้วธุรกิจการค้าก็ดีขึ้น จึงพยายาม
ท่องบ่อย ๆ ค่ะ”

กัลฯจิรภา นันชัย
ผู้จัดการร้านอิ่มสุข จังหวัดระยอง
“ท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ ๕๐๐ ครั้ง ต่อหนึ่งวัน ตอนนี้เวลาขับรถ
ไปไหน ก็ท่องตลอดเลย ทำ�แล้วจิตใจของดิฉันก็ดีขึ้น ปกติเป็นคนใจร้อน
ขี้หงุดหงิด พอท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ จิตใจก็ดีขึ้น และใจเย็นขึ้นเยอะค่ะ
๖๔ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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“นอกจากนี้ ที่ร้านดิฉันปกติที่ผ่านมาขายไม่ค่อยได้ แต่เดือนนี้จดไว้
ทุ ก วั น ปรากฏว่ า ยอดขึ้ น เป็ น ที่ น่ า พอใจ เมื่ อ ก่ อ นยั งไม่ ท่ อ ง ‘สั ม มา
อะระหัง’ ยอดน้อย บางวันยังไม่ถึง ๕ พัน แต่เวลานี้ ๕ พันขึ้นไป บางที
๗-๘ พัน บางวันก็ขึ้นเป็น ๕ หลัก มีอยู่วันหนึ่ง ขาหมูขายไม่ออกเลย
รุ่งเช้าขึ้นมาเลยท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ แล้วมาเปิดประตู ขอให้วันนี้ขาย
ขาหมูออกเยอะ ๆ ปรากฏวันนั้นขาหมูขายดีมาก ๆ เป็นที่น่าพอใจ
“อยากจะฝากไว้ ถ้าใครอยากให้กิจการของตัวเองรุ่งเรืองขึ้นไป
เรื่อย ๆ ก็ให้ท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ กันทุก ๆ คน”

“

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริงของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
นอกจากจะสามารถปกป้องคุ้มครองและนำ�ความปลอดภัยมาสู่
ชีวิตได้แล้ว จิตใจที่ยึดมั่นอยู่กับพระรัตนตรัยยังมีอานุภาพ
ดึงดูดโภคทรัพย์สมบัติหรือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขได้ด้วย

กัลฯภาสกร เดชะ
ฝ่ายผลิตร้านอิ่มสุข จังหวัดระยอง

“ภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ตลอด ก่อนนอนก็ภาวนา ‘สัมมา
อะระหัง’ ไปเรื่อย ๆ บางวันก็ครบ ๕๐๐ ครั้ง บางวันไม่ครบ นั่งไป
เรื่อย ๆ ประมาณ ๒ ชั่วโมง พอตื่นขึ้นมารู้สึกว่าไม่ง่วง สดใส ทำ�ให้เรา
ทำ�งานมีความสุข
“ต่อมาไปบอกพี่สาวที่ขายของอยู่ทางใต้ ให้เขาลองท่องดูว่าจะเกิด
อานุภาพไหม เขาก็ลองทำ�ดู เมื่อคืนเขาโทร.มาบอกว่า ‘สัมมา อะระหัง’ ดี
มีอานุภาพมาก ทำ�ให้เขาขายของหมดทุกวันเลย”
นี่คือ อานุภาพอันไม่มีประมาณของการภาวนา “สัมมา อะระหัง”
ตรึ ก ระลึ ก นึ ก ถึ ง พระรั ต นตรั ย ดั ง นั้ น พวกเราทั้ ง หลายที่ ไ ด้ เ กิ ด มาเป็ น     
ชาวพุทธ ได้พบแล้วซึ่งพระรัตนตรัยและวิชชาธรรมกายของพระสัมมา-      
สัมพุทธเจ้า ถือว่ามีความโชคดี เป็นบุญลาภอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อพบแล้วพึง
มั่นใจและพึงใส่ใจในการปฏิบัติ โดยการหมั่นภาวนา “สัมมา อะระหัง”
ตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยตลอดเวลา แล้วความปลอดโรค ปลอดภัย
ไร้ทุกข์ ความสุขอันแท้จริงจักบังเกิดแก่ชีวิตตนเอง ดังพุทธพจน์ว่า
“สติของชนเหล่าใด เป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
และในกายเป็นนิจ มีใจยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียน ยินดีในการ
ภาวนา ชนเหล่านั้นเป็นสาวกของเรา เขาย่อมตื่นอยู่ด้วยดีในกาลทุกเมื่อ”..

”

มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๖๕
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“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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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

เวลาทองของชีวิต
“เวลาเช้า” เป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นเวลาทอง
ของชีวิต ดังมีสำ�นวนที่ผู้คนในประเทศต่าง ๆ กล่าว
ชื่นชม “เวลาเช้า” ไว้มากมาย เช่น
“ตื่นเร็วมี ๓ ความเจิดจรัส ตื่นช้ามี ๓ ความ
หม่นหมอง” (สุภาษิตลาตินอเมริกัน)
“นกที่ตื่นเร็วจะสามารถจับหนอนได้ก่อน” (สุภาษิต
อเมริกัน)
“เรื่องสำ�คัญอยู่ในช่วงเวลาเช้า” (สุภาษิตสเปน)
“เวลาเช้าให้เหรียญทองเราเป็นของรางวัล” (สุภาษิตรัสเซีย)
“ตื่ น แต่ เ ช้ าได้ ผ ลประโยชน์ ๓ มง ตื่ น สายเสี ย
ผลประโยชน์ ๓๐๐ มง” (สุภาษิตญี่ปุ่น)
การตื่น แต่ เ ช้ า นั้น นอกจากทำ �ให้ เ ราได้ รับ
โอกาสดีต่าง ๆ มากมายแล้ว ยังมีโอกาสทำ�บุญ
ตั ก บาตร ซึ่ ง ถื อ เป็ น บุ ญ ลาภอั น ประเสริ ฐ ที่ ไ ม่
สามารถทำ�ได้ในเวลาอื่นอีกด้วย
นายยุทธพงศ์ ไชยศร

ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทน
นายอำ�เภอบ้านโฮ่ง
ประธานฝ่ายฆราวาส

๖๘ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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ตักบาตรพระ

๑,๐๘๑ รูป
8

จังหวัดลำ�พูน

เมือ่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์อ�ำ เภอ
บ้านโฮ่ง หน่วยงานราชการ เอกชน และสถานศึกษาใน
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลำ�พูน เขต ๒
ร่วมกับมูลนิธธิ รรมกาย ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมดอยศรีเมือง

ร่วมกันจัดตักบาตรพระ ๑,๐๘๑ รูป บริเวณหอประชุมโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำ�เภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดลำ�พูน โดยมีพระครูวิบูลเจติยาทร เจ้าคณะอำ�เภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ
ได้รบั เกียรติจากนายยุทธพงศ์ ไชยศร ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำ�เภอบ้านโฮ่ง เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส
พิธีตักบาตรในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและวันแม่
แห่งชาติ
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๖๙

www.webkal.org

ตักบาตรพระ

๓,๐๐๐ รูป
8

จังหวัดสระบุรี

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานฝ่ายฆราวาส

๗๐ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตร ๓,๐๐๐ รูป ณ ถนนสายคู่
หน้าพระมณฑป วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา
พิ ธี ตั ก บาตรครั้ ง นี้ ได้ รั บ ความเมตตาจากพระธรรมปิ ฎ ก เจ้ า คณะจั ง หวั ด สระบุ รี
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีคณะสงฆ์ในจังหวัดสระบุรีกว่า ๕๐๐ วัด พร้อมทั้งพระภิกษุ
บวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ในจังหวัด
สระบุรี ไปเป็นเนื้อนาบุญ
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๗๑

www.webkal.org

ส่องธรรม ล้ำ�ภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

แปลงเวลาเป็นบารมี
อโมฆํ ทิวสํ กยิรา	
ยํ ยํ วิวหเต รตฺติ

อปฺเปน พหุเกน วา
ตทูนนฺตสฺส ชีวิตํฯ

ควรท�ำวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมาก
เพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไป
ชีวิตของบุคคลนั้น ย่อมพร่องจากประโยชน์นั้น

(ขุ.เถร ๒๖/๓๓๕)

เมื่อวานผ่านไปแล้ว
เมื่อกี้ก็ผ่านไปอีก
วันนี้ก�ำลังจะผ่านไป
คืนวันหมดไปอย่างรวดเร็ว
อยู่ที่ใครจะใช้เวลา
ไม่ปล่อยเลยไปเปล่า
อย่าจมกับอดีต อย่าวิตกกับอนาคต
แต่ใช้เวลาอยู่กับปัจจุบัน
อย่าปล่อยให้เวลามาบริหารเรา
แต่เราต้องบริหารเวลา
รู้จักควบคุม จัดการ ใช้สอยเวลาให้เป็น
เราต้องได้ประโยชน์จากเวลาที่ผ่านพ้นไปทุกวินาที
เวลาจะผ่านเราไปกี่มากน้อยก็ช่าง
แต่เราจะไม่ปล่อยผ่านวันเวลา
ไขว่คว้ามาสร้างบารมี
แปลงทุกเวลาให้มาเป็นบารมี..

๗๒ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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“ท�ำทุกบุญ อย่าให้ตกเลยแม้แต่บุญเดียว
ท�ำทั้งตัวเองด้วย แล้วก็ชวนคนอื่นเขามาท�ำด้วย อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชา”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑

เค้าความเดิม และจรรยา ข้อที่ ๑
“ต�ำรับยอดเลขา” น�ำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึง่ ตีพมิ พ์เมือ่ ๗๕ ปีทแี่ ล้ว โดยไม่ได้ระบุชอื่ ผูเ้ ขียน
เมือ่ หลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนีแ้ ล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรูเ้ รือ่ งราวดี ๆ จึงเมตตาน�ำมาเทศน์
ให้ฟงั เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตัง้ ชือ่ ใหม่วา่ “ต�ำรับยอดเลขา” โดยล�ำดับเนือ้ ความ
ตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดดู ว้ ย เพือ่ รักษาศัพท์บางค�ำไว้ และเพือ่ เป็นเกียรติแก่ผเู้ ขียน

เค้าความเดิม
เรื่องจรรยาบ่าว ที่ผู้เขียนไม่ปรากฏนามเรียบเรียงไว้นั้น ท่านจัดสารบัญไว้เรียบร้อยว่า
จรรยาทั้ง ๓๕ ข้อ มีอะไรบ้าง แต่พอเข้าเนื้อเรื่อง ท่านก็ลุยเนื้อหาเลย ไม่ได้ยกเอาชื่อหัวข้อ
มาตั้งไว้อีก หลวงพ่อจึงเอามาใส่เพิ่มไว้ตามหัวข้อเอง เพื่อสะดวกแก่การท�ำความเข้าใจ และ
ที่ถูกใจหลวงพ่อมากคือ ค�ำน�ำ ในการจัดท�ำหนังสือจรรยาบ่าว จึงขอคัดลอกข้อความมาเล่า
สู่กันฟังด้วย ท่านเขียนว่า
“เมื่อได้พิจารณาดูบ่าวฤๅคนใช้ ส�ำหรับท่านผู้มีพาศนา บรรดาศักดิ์ใน
ปัจจุบันนี้ มีกิริยาท่าทางที่ประพฤติต่าง ๆ กันหลายอย่าง จะเป็นด้วยไม่รู้ว่า
หน้าที่แห่งตนควรจะกระท�ำอย่างไรบ้างฤๅอย่างไร ฤาจะเป็นด้วยไม่มีต�ำรา
ร�่ำเรียนและมีผู้แนะน�ำ ก็คงเป็นแต่จ�ำกันอย่างหยาบ ๆ ต่อ ๆ มา ความจ�ำ
ต่อ ๆ มานั้น จะว่าดีก็มี จะว่าชั่วก็มี เป็นอันมีและเป็นได้ทั้งชั่วและดี กล่าว
ก็คือ ไปจ�ำเอาที่ดีมาเป็นต�ำรา ก็เป็นการดีไป ถ้าไปจ�ำเอาที่ชั่วมาเป็นต�ำรา
เข้าใจว่าดีว่าถูก มันก็เสียหนทางไป
๗๔ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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เมื่อสิ่งใดไม่มีหลักสูตร์ และต�ำราให้เรียนก็เป็นการยากที่จะท�ำให้ถูกให้ดี
ไปทุกอย่างได้ ดูก็เหลือนิสัยที่จะปฏิบัติ ถึงหากว่ามีเจตนาอันดี แต่ว่าไปถือ
และกระท�ำทางที่ผิดเข้า เช่นไปจ�ำอย่างโซ้ด ๆ อันไม่เข้าเรื่องอะไรมาเข้าใจ
ว่าดี เช่นนี้เป็นต้น ก็กระท�ำให้ตนเสียความเรียบร้อยไป ความฉลาดจะมีก็ด้วย
ความประพฤติดแี ละถูกมากกว่าผิด แต่ฉนั ใดจึงจะรูว้ า่ ดีฤๅไม่มคี วามฉลาดเล่า
ก็ต้องอาศรัยความศึกษาและร�่ำเรียน และการที่เรียนนั้นก็ต้องมีต�ำรา และ
หลักสูตร์ตำ� ราอย่างนี้ก็ไม่มี และที่มีบ้างก็ไม่ตรงความต้องการกับเรื่องอย่างนี้
จะท�ำอย่างไร
เมือ่ ได้ตริตรองดูเห็นทางบกพร่องอยูเ่ ช่นนี้ จึงได้คดิ เรียบเรียงเรือ่ งจรรยา
บ่าวฉบับนี้ขึ้น โดยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะเป็นข้าเจ้าบ่าวขุนนางอยู่
บ้าง ถ้าได้เดินทางนี้ หรืออีกอย่าง เพือ่ เป็นหนทางทีจ่ ะได้พจิ ารณาเลือกฟัน้ หา
ทางทีช่ อบต่อไป ถึงแม้วา่ หนังสือฉบับนีจ้ ะรวบรวมข้อความยังไม่หมดจดถีถ่ ว้ น
ก็นึกว่ายังดีกว่าไม่มีทีเดียว เมื่อต้องการเพียงใด ฤามีความสามารถท�ำได้แต่
เพียงใด ก็สุดแต่ใจรักที่จะกระท�ำ และคงจะเป็นคุณประโยชน์อยู่บ้าง เพื่อผู้ที่
ประพฤติ์เเชเชือนไปได้พบได้อ่านก็จะสดุดใจได้สติขึ้นมาบ้างดอกกระมัง
ฤๅปฏิบัติเข้าทางอยู่แล้ว แต่หากว่ายังบกพร่องแลไม่เห็นทางยืดยาวต่อไปอีก
อยูบ่ า้ ง เมือ่ ได้พจิ ารณาดู ก็จะได้แลเห็นทางทีไ่ ด้แผ้วถางท�ำไว้นนั้ โล่งเตียนพอที่
จะเดินได้สดวก ดีกว่าบุกรุกบุกพงเดาสวดไปตามบุญตามกรรรม และเมือ่ มีทาง
เตียนให้เดินขึ้นแล้ว ก็จะเดินเร็วขึ้น ถึงนั่นถึงนี่ได้สดวกทันความต้องการ ถ้า
หากว่ามีความสามารถอยากจะเดิน ถ้าแม้ไม่อยากจะเดิน ถึงมีทางไว้ ก็ไม่เป็น
ประโยชน์อะไรอยู่เอง
แต่การที่ได้ทำ� เรื่องขึ้นนี้ ไม่ได้หมายความไปถึงทาษและลูกจ้าง ส�ำหรับ
แต่บ่าวหรือคนใช้ และบางข้อความจะสูงเกินไปจากคนใช้และบ่าวก็มีอยู่บ้าง
แต่เห็นว่าไม่เสียหายอะไร กระท�ำได้ก็ยิ่งดีเสียอีก และเมื่อมีแบบฉบับส�ำหรับ
บ่าวปฏิบตั เิ ป็นทางไว้เช่นนีแ้ ล้ว ควรท่านผูเ้ ป็นนายทัง้ หลายจะจัดหาไปให้บา่ ว
ฤๅคนใช้ให้ศกึ ษาทราบความไว้ เรือ่ งแคล้วความเข้าใจอะไรต่าง ๆ ของบ่าวจะ
น้อยลง ประโยชน์ก็มีทั้งสองฝ่าย ส่วนนายก็จะทุเลาเบาแรงในการปากบ่วน
กวนใจไปบ้าง
เมือ่ พลาดผิดลงในข้อใด ก็จะลงโทษและว่ากล่าวได้ถนัด เหมือนดังได้ออก
ค�ำสั่งไว้ให้แล้ว ส่วนบ่าวที่ไม่ใคร่จะเอาถ่านก็จะได้มีความรู้ในสิ่งซึ่งควรปฏิบัติ
และนึกคร้ามย�ำเกรงระวังผิดมากเข้า จะคิดประหนึ่งว่า หนังสือนี้เหมือน
ข้อบังคับ จะกลับใจที่ประพฤติแชเชือนมากลับประพฤติเข้าทางดี ก็จะมี
ประโยชน์ได้ดอกกระมัง ตัวอย่างก็ยอ่ มมีแต่ครัง้ โบราณในการประพฤติแชเชือน
แล้ว กลับดีได้สำ� เร็จมรรคผลออกเป็นกองสองกองไม่ใช่หรือ ฤๅจะคัดค้านว่า
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๗๕
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ท่านเหล่านัน้ มีนสิ ยั ปัจจัย จึงกลับได้ ก็นใี่ ครจะรูแ้ น่ได้วา่ เขาไม่มนี สิ ยั ปัจจัยกลับ
เป็นดีได้บา้ งเล่า ในเมือ่ ได้รบั ค�ำแนะน�ำทางดีทางชอบเข้า ข้าพเจ้าไม่ได้ประมาท
เลยว่า เขาจะกลับคืนดีไม่ได้
ถึงในปัจจุบันนี้ ก็มีตัวอย่างอยู่ถมไป ที่ประพฤติแชเชือนมาแล้ว กลับ
ประพฤติถกู ทางดีไปได้ ขอให้ลองนึกดูเถิดคงจะเห็นได้ แต่คนทีป่ ระพฤติแชเชือน
มาก่อนแล้วมาประพฤติถูกทางกลับดีได้นั้น ย่อมจะเป็นคนมีความสามารถ
ส�ำคัญมาก เพราะที่พี่แกได้เคยรู้รสอดทน เปรี้ยวหวานจืดเค็มก็ได้รับรองมา
แล้ว แต่ข้อนี้ขออย่าให้เข้าใจว่าข้าพเจ้าแนะน�ำและยืนยันให้ประพฤติแชเชือน
มาก่อน แล้วจึงจะดีภายหลังนั้นเลย ข้าพเจ้าไม่ยอมรับรองเอา เพราะใจของ
ข้าพเจ้านั้นอยากจะดีมาตั้งแต่ตกฟากทีเดียวดีกว่า
ก็เพราะเหตุฉะนัน้ จึงเห็นว่า แบบแผนอันใดมีอยูถ่ งึ ว่าได้เห็นได้พบครัง้ แรก
จะไม่สู้นิยมเชื่อถือก็ดี แต่ท�ำให้สกิดใจอยู่บ้าง เมื่อสกิดเข้าบ่อย ๆ ก็เลยนิยม
เชือ่ ถือเอาเค้าความเดิมเป็นดี มีความเลือ่ มใสไปก็ได้ ใจมันกลับได้เปลีย่ นได้บาง
ขณะเหมือนกัน เป็นส�ำคัญที่ต้องหมั่นส้องเสพย์และศึกษาด้วย เมื่อจี้จ่ออยู่
เสมอ มันก็อาจเหหันไปได้ เช่น ค�ำภาษิตเกล็ด ๆ ของบุราณกล่าวว่า “คบคน
พาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” ฤๅภาษิตตลาดอีกไม้หนึง่
ว่า “คบคนดีมีศรีแก่ตัว คบคนชั่วปราชัย” เช่นนี้ก็ความเดียวกัน
ถ้าจะแปลออกไปก็คอื ความศึกษาคบหาส้องเสพย์นนั้ เอง เมือ่ ปัว้ เปีย้ อยู่
กับใครหรือกับอะไร นิสัยมันก็อาจจะติดต่อกับคนนั้น ฤๅอย่างนั้นได้ เช่น คน
เป็นละครและเป็นโขน ดูกิริยาท่าทางซี คงจะมีท่าละครและโขนอยู่เสมอ เอา
จักละเอียดออกไปอีกที คนที่เป็นนางก็กิริยาคงต้วมเตี้ยมลมุนลไม คนที่เป็น
ยักษ์เป็นลิงก็ตึงตังลอกแลก ดูเอาเถิดมันก็เป็นได้เช่นนั้น เพราะฉะนั้น เหตุไร
มันจึงจะกลับตัวไม่ได้บ้างเล่า ย่อมจะเป็นได้ดังที่กล่าวแล้วบ้างเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น เมื่อมีแบบแผนและหลักสูตร์ หรือกฎข้อควรปฏิบัติขึ้นแล้ว
ก็หวังใจว่า คงจะศึกษาและพิจารณาเห็นทางผิดทางชอบบ้าง เป็นทางกันเขลา
และเบาความต่าง ๆ ฤๅทวีความอุสาหและกตัญญูขึ้น อันเป็นของดียิ่งแห่ง
มนุษย์และเทพยดาสรรเสริญ ความเผลอเพลินเฉไปทางการชั่ว ฤๅกลั้วอยู่ใน
ทางผิด ก็จะได้นึกได้คิดเปลี่ยนจิตร์ตั้งอารมณ์ใหม่ได้สติดีเข้าในที่ทางถูกทาง
ชอบดอกกระมัง ผู้เรียบเรียงก็มีความหวังและตั้งใจให้เป็นเช่นนี้ โดยความ
ปราถนาอันดีฉะนี้แล
แล้วท่านก็ด�ำเนินเรื่องเลย ดังที่หลวงพ่อก�ำลังจะน�ำมาเทศน์ให้ฟังกัน
พร้อมกับขยายความเพิ่มเติมให้อีก
๗๖ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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๑

การเลือกนาย
ถ้าได้ผู้บังคับบัญชาเป็นคนพาล
ชีวิตนี้ก็จบกัน ถึงเราจะท�ำดีอย่างไร
ก็ไม่มีทางเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้
๑. การเลือกนาย
ความพิจารณาในชัน้ แรก เราต้องคิดก่อนว่า เราจะต้องหาเจ้าขุนมูลนาย
ที่อัธยาศรัยใจคอ หลักถานมั่นคงและความประพฤติที่ถูกใจของเราไม่ใช่หรือ
เมือ่ เช่นนัน้ เราจะต้องสืบเสาะสอบสวนดูวา่ ท่านผูใ้ ดหนอทีจ่ ะเป็นทีพ่ งึ่ ของเรา
ได้ หรือทีม่ นี สิ ยั ปัจจัยต้องตามอารมณ์และความประพฤติของเรา เมือ่ เราทราบ
ลักษณการในฐานเลือกฟัน้ เป็นทีพ่ อใจเช่นนัน้ แล้ว เราก็ควรเข้าสามิภกั ดิย์ ดึ เป็น
ทีพ่ งึ่ ของเราต่อไป แต่ตอ้ งคิดให้ดโี ดยรอบคอบ เมือ่ คิดผิดไปแล้วจะผลัดเปลีย่ น
ก็ยาก จะกลายเป็นคนจับจด อยู่ที่ใดไม่เป็นหลักแหล่งได้นาน เช่นนั้นก็ไม่สู้ดี
เพราะฉะนัน้ จึงต้องใช้ความตริตรองเสาะแสวงให้รอบคอบถีถ่ ว้ น เมือ่ เห็นควร
เห็นดีแน่แล้ว จึงเข้าสามิภักดิ์กับท่านผู้นั้น
ข้อความนีต้ รงกับมงคลสูตรข้อที่ ๑ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ “อะเสวะนา จะ พาลานัง ห้าม
คบคนพาล” ยิง่ ไปกว่านัน้ ไม่ใช่เพียงการคบกันเฉย ๆ แต่จะเข้าไปท�ำงานกับเขา ให้เขามาเป็นผูบ้ งั คับ
บัญชาของเรา ถ้าได้ผู้บังคับบัญชาเป็นอันธพาลแล้ว ชีวิตนี้ก็จบกัน เราจะท�ำอย่างไรก็ไม่มีทางเจริญ
รุ่งเรืองต่อไปได้ เพราะฉะนั้น หากมีโอกาสเลือกได้ ก็ควรเลือกผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นคนพาล และ
ควรมีอัธยาศัยใจคอพอไปกันได้..
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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หลวงพ่อตอบปัญหา
พระราชภาวนาจารย์

วัดในท้องถิ่นยากจนพัฒนาได้ยาก เพราะประชาชนในเขตนั้นไม่ค่อยมี
ปัจจัยช่วย ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องใช้ปจั จัยในการพัฒนาวัด หากท่าน
เป็นพระสังฆาธิการ จะด�ำเนินการอย่างไร การพัฒนาวัดจึงจะส�ำเร็จตาม
เป้าหมาย? (ค�ำถามจากพระภิกษุ)

QA

ANSWER

คำ�ตอบ

เวลาจะท�ำอะไรก็ตาม คนส่วนมากในโลกนีม้ กั จะนึกถึงเงินทุนก่อน จะท�ำกิจการ จะตัง้ บริษทั
เขาก็นึกถึงเงินก่อน พระจะพัฒนาวัด ก็นึกถึงเงินก่อน ลูกเศรษฐีจะสร้างฐานะ ก็แบมือขอเงินพ่อ     
จะเอาเท่านั้นล้านเท่านี้ล้าน พ่อก็ใจดีให้ไป ให้ไปแล้วแทนที่จะได้ผลงอกเงย เปล่าหรอก ไม่กี่วัน    
ท�ำเจ๊งเสียอีกแล้ว เงินที่ให้ไปก็หมด
หลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายพอจะพัฒนาวัด ก็คิดหางบหาเงินจากที่โน่นที่นี่มาพัฒนาวัด โดย
อาจไม่ได้ดูว่า บุคลากรในวัดมีความรู้ความสามารถพอแล้วหรือยัง ไปบอกบุญกับญาติโยม พอได้
เงินมาแล้วก็ทำ� ไม่ส�ำเร็จ เพราะความส�ำเร็จทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ที่บุคคลที่ฝึกดีแล้ว ถ้าไม่ฝึกลองดูสิ      
ดูง่าย ๆ เวลาไปเจอขอทาน สงสารขอทานเหลือเกิน ส่งเงินให้ล้านหนึ่ง รับรองเจ้าขอทานคนนั้นเดิน
ไปไม่พ้น ๑๐ ก้าว ก็โดนเหยียบตาย อย่าว่าแต่เป็นล้านเลย ให้ไปแค่แสนเดียว หมื่นเดียว เดี๋ยวก็
ไปโดนเหยียบตาย ไม่สามารถจะเอาเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ เพราะคุณภาพของคนในสังคมยังใช้     
ไม่ได้
เมื่อเราเริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย เมื่อ ๔๐ กว่าปีที่แล้ว (พ.ศ. ๒๕๑๒) คุณยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เก็บรวบรวมเงินไว้ได้ ๓,๒๐๐ บาท พอถึงเวลาจะสร้างวัด         
ผมถามคุณยายว่า “ยาย เราจะมีปัญญาสร้างวัดได้หรือ? เรามีเงินอยู่เพียงแค่นี้”
คุณยายท่านก็ถามย้อนกลับมาว่า “ถ้าเราจะสร้างวัด เราจะต้องใช้เงินสักเท่าไรจึงจะพอ       
บนเนื้อที่ ๑๙๖ ไร่ (ที่ดินที่ได้รับบริจาคมา)” ก็คำ� นวณออกมาคร่าว ๆ แล้วบอกคุณยายว่า “อย่าง
น้อย ๑๕๐ ล้าน ถึง ๒๐๐ ล้าน”
๗๘ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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ตอนนั้น ผมยังไม่ได้บวช คุณยายท่านเป็นอาจารย์สอนภาวนา อบรมพระทุกรูปในวัดนี้มา
ตั้งแต่เป็นฆราวาส ท่านก็บอกว่า “ได้ ส�ำเร็จถมเถไป” “จะส�ำเร็จได้อย่างไรล่ะยาย? เรามีแค่ ๓,๒๐๐
บาท เท่านัน้ ” ท่านก็บอกว่า “ส�ำเร็จสิ” ท่านพูดขึงขัง ไม่ได้พดู เล่น ๆ “ทีส่ ำ� เร็จน่ะ จะเอาทุนมาจากไหนล่ะ
ยาย?”
คราวนี้ท่านขยายความ ซึ่งจริง ๆ แล้วเราได้ยินประโยคนี้กันบ่อย ๆ คือ สีเลน โภคสัมปทา
“ศีลท�ำให้เกิดโภคทรัพย์” คุณยายท่านไม่ได้อ้างบาลี ท่านพูดง่าย ๆ ว่า “พวกคุณเคยคิดกันบ้างไหม
ว่า ถ้ามีเงินร้อยล้าน กับเอาคนมาสักร้อยสองร้อยคนมาฝึก เพื่อให้ได้คนที่รักศีลยิ่งกว่าชีวิตขึ้นมา   
สักกลุ่มหนึ่ง ไม่ต้องศีลอื่นหรอก ศีลห้านี่แหละ คุณคิดว่าจะฝึกคนแบบนี้ขึ้นมาได้สักกี่คน?”
ผมนั่งคิด พวกเราทีมงานที่จะสร้างวัด ก็หยุดคิดกันทีเดียว คิดแล้วก็ตอบท่านไปว่า  “หมด
เงินไปร้อยล้านแล้ว ไม่แน่ว่าจะฝึกได้สำ� เร็จหรือเปล่า” คุณยายหัวเราะแล้วก็บอกว่า “นั่นน่ะสิ การที่
มีคนรักศีลยิ่งกว่าชีวิตเกิดขึ้นที่ไหนสัก ๑ คน ที่นั่นถือว่ามีสมบัติเกินกว่าร้อยล้าน แต่เดี๋ยวนี้ยายมี
พวกคุณอยู่ตั้งกว่าสิบคน เพราะฉะนั้นต้องถือว่า ขณะนี้ยายมีทุนอยู่แล้วเป็นพันล้าน เพราะฉะนั้น
ต้องสร้างวัดนี้สำ� เร็จแน่นอน”
ผมเถียงท่านไม่ขนึ้ เพราะท่านพูดด้วยเหตุผล แล้วท่านก็ขยายความต่อไปอีกว่า “คุณเชือ่ ยาย
เถอะ หลวงพ่อวัดปากน�ำ้ เคยให้ยายนั่งเข้าธรรมกายไปดูแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ยายเคย
เห็นแล้วว่า อานุภาพของศีลนั้น ถ้าใครรักษาได้แล้ว เป็นต้นสมบัติจริง ๆ” ผมเชือ่ ทัง้ ทีล่ กึ ๆ ในใจ
อดค้านไม่ได้ แต่ความทีเ่ คารพครูบาอาจารย์ และโดยเหตุโดยผลก็จริงของท่าน จึงตั้งใจท�ำตามท่าน
พอลงมือสร้างวัด ท่านก็สงั่ คนทีส่ ร้างวัดให้ตงั้ ใจรักษาศีลกันอย่างเคร่งครัด การรักษาศีลอย่างเคร่งครัด
ก็มีความจ�ำเป็นว่าต้องฝึกสมาธิให้มาก ถ้าไม่ฝึกสมาธิ บวชเป็นสิบ ๆ พรรษา ก็ยังได้ยินเสียงตบยุง
กันเปาะแปะ
ครั้นฝึกสมาธิหนักเข้า ก็จริงอย่างท่านว่า ยังไม่ทันจะได้บวชเลย ไปบอกบุญที่ไหนเขาก็     
เชื่อ เพราะหน้าตาเราผ่องใส เขาเชื่อว่า เราไม่หลอกลวงเอาเงินเขาไปใช้ส่วนตัว เขาควักเงินให้ง่าย ๆ      
ไปบอกเขาว่าจะขอบริจาคเงินมาสร้างวัด อยากให้มีวัดที่เน้นการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นในประเทศไทย
เป็นวัดของพระพุทธศาสนา ของทั้งโลกเลย เรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็บอกไป เขาก็เชื่อ เพราะ
ศีลเราดี สมาธิมั่นคง ท�ำให้เราผ่องใส จิตใจเบิกบาน คนมีศีลไม่จ�ำเป็นต้องประกาศตัว ชาวบ้านเขา      
ดูออก เพราะหน้าตาผ่องใส ตรงกันข้าม ถึงจะบวชมาหลายสิบพรรษา ถ้าเรารักษาศีลไม่ดี ไม่มีทาง
ผ่องใส คนมีศีล ใจข้างในใส ข้างนอกก็ผ่องออกมา เราตั้งใจท�ำภาวนาและบอกบุญกันเรื่อยไป     
ก็ได้ปัจจัยมาสร้างวัด
ต่อมา เมื่อบวชแล้ว ประชาชนก็ยิ่งเชื่อ เพราะเขาเห็นเรามาตั้งแต่ยังไม่บวช พอเขาเชื่อ เขาก็
บริจาคทรัพย์มาให้สร้างเพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ ขอให้เชื่อเถิดว่า ถ้าตัวของเรามีศีล มีสมาธิ    
มีปัญญาจากการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใครมาถึงเรา เขาเป็นต้องได้ศีล ได้สมาธิ    
ได้ปัญญาทุกคนไป บุคคลเหล่านี้ถึงเวลาถ้าตัวเองมีปัจจัย ก็บริจาคมาช่วยสร้างวัด ถ้าไม่มีปัจจัย     
ก็ออกเรี่ยวแรงมาช่วยกันก่อสร้าง เพราะเขาเห็นคุณค่าของพระศาสนา เขาเห็นว่า ตั้งแต่เข้าวัดมานี้
ท�ำให้เขาได้ปรับปรุงตัวเองขึน้ มา ไม่ใช่ผมยกตัวเองว่าวิเศษ แต่อยากจะให้ขอ้ คิดเท่านัน้ ถ้ายกตัวอย่าง           
พระเกจิอาจารย์ยิ่งเห็นได้ชัด หลวงปู่ขาว อนาลโย พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่
ทางภาคอีสาน ท่านอยู่กลางป่า แต่ว่าตื่นเช้าขึ้นมา มีชาวกรุงเทพฯ อุตส่าห์ขับรถไป จัดรถทัวร์ไป                 
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นั่งเครื่องบินไปหาท่าน หุงข้าวจากกรุงเทพฯ แล้วนั่งเครื่องบินไปรอ พอเช้าท่านบิณฑบาต ท่านจึงได้
ข้าวที่หุงที่กรุงเทพฯ ฉัน ท�ำไมท่านได้ ศีลท่านดี สมาธิท่านดี อ�ำนาจศีลของท่านสามารถดึงดูดทรัพย์
ไปหาท่านได้ พอท่านคิดจะสร้างวัด ก็มีคนเอาปัจจัยไปถวาย ไปอ้อนวอนขอถวายเสียด้วยซ�้ำ           
ของใช้ ของขบฉัน เช้าขึ้นมาก็มีคนไปถวายท่าน โดยท่านไม่เคยเรียกร้องจากใคร ท�ำไมล่ะ? ก็เพราะ
ศีลของท่านดี สมาธิทา่ นดี นีค่ อื อานุภาพของศีล “สีเลน โภคสัมปทา” ศีลเป็นต้นสมบัติ แม้อยูก่ ลางป่า
กันดารกว่าวัดของหลวงพ่อหลวงพี่ที่นั่งอยู่นี่หลายรูป แต่ว่าท่านก็สร้างของท่านได้ ศีลเป็นต้นสมบัติ
นี่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้
เพราะฉะนั้น หลวงพี่ทั้งหลาย พระคุณเจ้าทุกรูป โดยเฉพาะพระสังฆาธิการ เมื่อตั้งใจ        
จะพัฒนาวัด อย่าเพิ่งห่วงเรื่องเงินว่าจะได้จากที่ไหน ลืมไปก่อน แล้วมองย้อนมาดูตัวเราว่า ศีลดีไหม
นอกจากศีลดี มารยาทของเราดีไหม แล้วคนในวัด ตั้งแต่พระลูกวัด สามเณรภายในวัด เด็กวัด
มรรคนายก อุบาสก อุบาสิกา ที่เราใกล้ชิดนั้น มีศีลแล้วหรือยัง? ถ้ายัง อย่าเพิ่งไปท�ำอะไร ฝึกคน
ตรงนี้ก่อน ถ้ายังไม่ได้ฝึกคน อย่าเพิ่งไปก่อสร้างอะไร เพราะถ้าไม่ฝึกคน ถึงแม้จะหาทางสร้างวัด
จนส�ำเร็จสวยงาม ก็ดแู ลรักษาไม่ได้ ดูงา่ ย ๆ เอาแค่สร้างส้วมให้ใช้กเ็ หม็นหึง่ แล้ว รักษาความสะอาด
กันไม่เป็น เพราะฉะนั้นเรื่องเงินอย่าเพิ่งพูดถึง ฝึกคนไปก่อน นี่เป็นค�ำตอบ
นอกจากนัน้ อะไรทีจ่ ะท�ำให้บคุ ลากรภายในวัดเสียศักดิศ์ รี ต้องก�ำจัดให้หมด เช่นอะไรบ้าง?
เช่น หมา แมว คนเกเรทั้งหลาย ทุกวันนี้เรามองต่างมุมกันมากในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นใครอยากจะ
เห็นหมาขี้เรื้อน จะไปดูที่ไหน? ไปดูหมาวัด อยากจะเห็นแมวตาแฉะ ขาหัก ไปดูที่ไหน? ไปดูที่วัด      
อยากจะเห็นเด็กเกเรที่พ่อแม่เลี้ยงไม่ไหว แล้วตัดหางปล่อยวัด ก็ไปดูได้ที่วัด อย่างนี้วัดเสียศักดิ์ศรี
หมด ไม่น่าเข้าเสียแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำ� ให้วัดเสียศักดิ์ศรี จัดการก�ำจัดออกให้หมด ทั้งหมา
ทั้งแมว อย่าไปเลี้ยง วัดมีให้พระให้สามเณรอยู่ ให้อุบาสกอุบาสิกาที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่ ไม่ใช่      
ที่เลี้ยงหมา นี่พูดตามเหตุตามผล
ถ้าดูแลให้ถว้ นถี่ เดีย๋ วก็มคี นมาช่วยพัฒนาวัด หรือแม้ไม่มใี ครช่วย ล�ำพังพระก็พอมีกำ� ลังท�ำ 
เพราะไม่มีสุนัขไม่มีแมวมาเพิ่มงานให้ คิดง่าย ๆ เมื่อก่อนนี้ที่นี่มีพระอยู่ประจ�ำไม่ก่ีรูป เนื้อที่วัด  
๑๙๖ ไร่ สาธุชนมาวัดในวันอาทิตย์เป็นพันคน ยังท�ำได้ขนาดนี้ ขณะที่หลาย ๆ วัดมีพระมากกว่า
เสียอีก
ถ้ารักจะท�ำงานใหญ่ ต้องเอาอุเบกขาน�ำหน้า และต้องฝึกคน ที่ส�ำคัญคนแรกที่ควรจะฝึกคือ
ตัวเราเอง ฝึกให้มีศีล รักษาศีลให้ดี แล้วเงินสร้างวัดจะมาเอง..
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เมื่อเราเข้าวัด ก็มุ่งหวังอย่างเดียวคืwww.webkal.org
อเพื่อมาสร้างความดีให้มาก ๆ มาเอาบุญนั่นเอง
“เมื่อเราเข้าวัด ก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มาก ๆ มาเอาบุญนั่นเอง
มาเพื่อที่จะทำ�ประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ ๆ ฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่า เราจะต้องทำ�ความดีให้สุดชีวิต
เพราะว่าเราได้สละเวลา สละโอกาส ทุ่มเททุกอย่างมาแล้ว ก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที”่
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ�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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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย €านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

ฉลองปีใหม่ ตามหลักพุทธวิธี

ที่มาของการนับวันใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่เป็นอย่างไร?

บางแห่งใช้การนับวันใหม่โดยถือว่า เมือ่ พระอาทิตย์ขนึ้ เป็นการเริม่ วันใหม่ และสิน้ สุดวันเก่าตอน
พระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นอีกวันหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาเราก็ถือตามพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจังหวะเปลี่ยนวัน
หากจะถือเอาเที่ยงคืนเป็นการสิ้นสุดวันเก่า แล้วขึ้นต้นวันใหม่ ก็แล้วแต่คตินิยม แต่ที่เหมือนกันคือ
๑ รอบวัน มี ๒๔ ชั่วโมง ถ้าเป็นรอบเดือนก็ถือพระจันทร์เป็นหลัก ถ้ารอบปีก็ถือพระอาทิตย์เป็น
หลัก คือการที่โลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ครบ ๑ รอบ
คนโบราณสามารถประดิษฐ์เครือ่ งมือทีค่ น้ พบว่า เวลา ๑ ปี หรือเวลาทีโ่ ลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
ครบ ๑ รอบ คือ ๓๖๕.๒๔ วันเศษ ๆ เขาใช้วิธีเอาหลักมาปักให้ตั้งฉากกับพื้นกลางลาน แล้วสังเกต
เงาแดดที่เคลื่อนตัวไปมา แล้วค่อย ๆ เก็บสถิติจนสามารถค�ำนวณได้ว่า ปีหนึ่งมีกี่วัน ภูมิปัญญา
โบราณไม่ธรรมดาทีเดียว
เมื่อพบว่ารอบปีมีระยะเวลาเท่าไรแล้ว เขาก็สมมุติกันว่าจะเริ่มต้นนับรอบปีใหม่เวลาไหนดี ซึ่ง
แต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน บางที่ถือเอาช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมมาจากอินเดีย ไทยเราแต่
ก่อนก็ถอื ว่ากลางเดือนเมษายน ช่วงสงกรานต์ คือเวลาขึน้ ศักราชใหม่ มาเปลีย่ นเป็นวันที่ ๑ เมษายน
เมื่อรัชกาลที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ จนถึงสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึงได้มา
เปลี่ยนใหม่เป็นวันที่ ๑ มกราคม ส่วนจีนก็ถือตรุษจีนเป็นช่วงเปลี่ยนศักราชใหม่ เป็นการถือตาม
จันทรคติ ซึ่งอยู่ราว ๆ เดือนมกราคมบ้าง กุมภาพันธ์บ้าง แต่ที่ตรงกันคือครบ ๑ รอบปี ถือว่าขึ้น
ศักราชใหม่
๘๒ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗

www.webkal.org

ฤกษ์ยามกับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

ฤกษ์มี ๒ อย่าง คือ ฤกษ์ในการท�ำกิจการต่าง ๆ ซึ่งเป็นฤกษ์ที่ไม่ได้กำ� หนดไว้แน่นอน เช่น
ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์บวช ฤกษ์สึก ฯลฯ อีกอย่างก็คือ ฤกษ์ที่แน่นอน เช่น ฤกษ์ปีใหม่
สิ้นสุดเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ขึ้นวันที่ ๑ เดือนมกราคม ก็คือเริ่มต้นศักราชใหม่
อย่างเป็นทางการ ส่วนฤกษ์สงกรานต์ก็วันที่ ๑๓ เมษายน พวกนี้เป็นฤกษ์ที่แน่นอน
ฤกษ์คืออะไร ? ฤกษ์เกิดจากการเก็บข้อมูลทางสถิติว่า ท�ำอะไรตอนไหนได้ผลดี แล้วรวบรวม
ข้อมูลไว้ ถึงคราวก็มาท�ำเป็นหลักวิชาเรื่องการค�ำนวณฤกษ์ เรื่องฤกษ์นี้มีหลายต�ำรับ แต่ละต�ำรับก็มี
สูตรของตนเอง สูตรเหล่านี้มาจากการสั่งสมสถิติตั้งแต่โบราณด้วยวิธีการต่าง ๆ จากการดูดวงดาว
บ้าง ดูวันเดือนปีเกิดบ้าง บ้างก็ผูกฤกษ์แบบบวกลบคูณหารตัวเลข สารพัดอย่าง แต่สถิติมีโอกาสผิด
เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเราต้องเอาฤกษ์ที่เหมาะที่สุด ดีที่สุด สะดวกที่สุด เคยมีคนที่จะสึกไปกราบ
พระเดชพระคุณหลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ ไปขอฤกษ์ทา่ น ท่านถามว่าจะเอาฤกษ์โหราหรือจะเอาฤกษ์พระพุทธเจ้า
เขาเกรงใจหลวงปู่เลยบอกว่า เอาฤกษ์พระพุทธเจ้า ท่านบอกพรุ่งนี้บ่าย ๒ โมง ฉันเสร็จ สรงน�้ำเสร็จ
จัดข้าวของทุกอย่างเรียบร้อย มาท�ำพิธีสึกกัน นี้คือฤกษ์พระพุทธเจ้า เป็นฤกษ์ที่สะดวก ถ้าไปให้โหร
ผูกดวงแล้วบอกว่า ฤกษ์ดีตอนตีสอง แล้วใครจะมาท�ำพิธีสึกให้ หรือถ้าเราจะท�ำพิธีขึ้นบ้านใหม่
ตามฤกษ์ตอนตีสองตีสาม รับรองว่าแขกเหรือ่ มาน้อย ทีม่ าก็เพราะเกรงใจ และอาจจะบ่นในใจว่าไม่รจู้ กั
กาลเทศะ ดังนั้นฤกษ์ที่ทุกคนสะดวกที่สุด คือฤกษ์ที่ดีที่สุด

ควรฉลองปีใหม่แบบไหนถึงจะเป็นผลดีต่อผู้เฉลิมฉลอง?

การเฉลิมฉลองมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างก�ำลังใจให้แก่ประชาชน อย่างทหารที่ไปออกรบ
พอชนะกลับมา ก็ตอ้ งท�ำพิธเี ฉลิมฉลองให้ทกุ คนรูส้ กึ ฮึกเหิม หรือขณะจะออกรบต้องท�ำพิธเี สริมสร้าง
ก�ำลังใจ ที่จริงในการรบมีคนบาดเจ็บล้มตายกันมากมาย แต่ที่มีการฉลองชัยชนะ ก็เพื่อเสริมสร้าง
ก�ำลังใจ ผู้คนจะได้ลืมเรื่องร้าย ๆ นึกถึงแต่สิ่งดี ๆ พอคนในสังคมหมู่ใหญ่นึกถึงสิ่งดี ๆ ก็จะเกิด
ก�ำลังใจ ซึ่งจะเป็นก�ำลังขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า เป้าหมายของการเฉลิมฉลองจริง ๆ อยู่ตรงนี้
การเปลี่ยนศักราชใหม่ก็เช่นกัน ลุยงานเหนื่อยมาทั้งปี ปีใหม่วางงานลงชั่วคราว ครอบครัวมา
เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตา ไปเที่ยวกัน กินเลี้ยงกันบ้าง แต่งตัวสวย ๆ งาม ๆ เหมือนเป็นการสร้าง
ความหวัง สร้างก�ำลังใจ ว่าปีหน้าเราจะต้องท�ำให้ดีกว่าเก่า เป้าหมายของการเฉลิมฉลองเป็นอย่างนี้
เมื่อเราจับแก่นตรงนี้ได้ ก็ต้องมาดูต่อไปว่า ท�ำอย่างไรการเฉลิมฉลองจึงจะมีผลดีที่สุด
การเฉลิมฉลองที่มีผลดีมีหลักว่า อย่าเอาอบายมุขเข้ามาในการเฉลิมฉลองนั้น ถ้าเอาอบายมุข
เข้ามาเมื่อไร ไม่ว่าสุรา น�้ำเมา หรือการพนัน จะเป็นการเริ่มปีใหม่ที่แย่มาก ท�ำงานเก็บเงินมาทั้งปี
เล่นไฮโลกัน ๗ วัน หมดตัว แถมมีหนี้อีก บางคนเมาหัวราน�้ำ ตีหัวกัน บางคนกลับไม่ถึงบ้าน
รถคว�ำ่ กลางทาง บาดเจ็บล้มตาย อย่างนี้ถือว่าผิดหลักการเฉลิมฉลอง
แล้วในช่วงฉลองมีเวลาค่อนข้างยาว อย่างสงกรานต์รฐั บาลหยุดให้ ๓ วัน บางทีบวกเสาร์อาทิตย์
อีกเป็น ๕ วัน บางคนลาเพิ่มอีก แล้วใคร ๆ เขาก็ฉลองกันหมด บรรยากาศมันพาไป พอหยุดยาว
หลายวัน ไปเยี่ยมบ้าน นั่งคุยกันก็ไม่รู้จะคุยอะไร เมาดีกว่า นั่งเล่นไพ่กันดีกว่า เพื่อฆ่าเวลา อันนี้
ผิดหลัก ถ้าสังคมเข้าใจประเด็นและช่วยกันสอนวิธีอยู่ร่วมกันในครอบครัว สื่อมวลชนน�ำเสนอสิ่งที่
สร้างสรรค์ ทีวีมีรายการดี ๆ ที่เสริมสร้างบรรยากาศครอบครัว คนก็จะไม่เหงา ไม่ต้องไปเข้าวงไฮโล
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ไม่ต้องไปนั่งกินเหล้าทั้งวัน ขณะเดียวกันทางวัดก็มีกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ฟังธรรม
มีกิจกรรมที่หลากหลายไว้รองรับ ถ้าอย่างนี้อยู่บ้านก็มีความสุข ดูรายการเสร็จเรียบร้อยไปวัดกัน
แล้วท�ำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ถ้าอย่างนี้บรรยากาศในการเฉลิมฉลองจะเป็นไปในทางบวก ผู้นำ� ก็ควร
ท�ำเป็นตัวอย่าง ถ้าฉลองอย่างนี้ถูกต้องและดีมาก
ที่ประเทศจีน เหวิน เจียเป่า อดีตนายกรัฐมนตรี ตรุษจีนแต่ละครั้ง แทนที่จะอยู่ที่บ้าน กลับ
ไปเยี่ยมประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่ลำ� บาก ที่ประสบภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว น�้ำท่วม นักข่าว
ถามว่า ท�ำไมไม่ไปเที่ยวบ้าน ท่านบอกว่า ในฐานะผู้น�ำประเทศ แม้คนอีก ๙๙ เปอร์เซ็นต์
สุขสบาย ก�ำลังสนุกสนานในช่วงปีใหม่ แต่ถ้ายังมีประชาชนที่ล�ำบาก เราต้องไปให้ก�ำลังใจเขา
ชาวบ้านก็เกิดก�ำลังใจว่า ผู้น�ำประเทศทุ่มเทเสียสละเพื่อประชาชน ท�ำให้มีก�ำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไป
อันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม พวกเราเองทุกระดับก็ขอให้ท�ำหน้าที่ของเราให้ดี และไม่ว่าจะตรุษจีน
ตรุษไทย ตรุษฝรัง่ การเฉลิมฉลองต้องไม่มอี บายมุข แล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลเป็นพลังขับเคลือ่ นภายใน
ถ้าสร้างกระแสอย่างนี้ขึ้นมาได้ทั่วประเทศแล้วละก็ จะเป็นการฉลองเปิดศักราชใหม่ที่ดีมาก ๆ

ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่จะท�ำอย่างไรให้ตรงกับแนวทางพระพุทธศาสนา?

ให้เอาฤกษ์สะดวกดังที่กล่าวมาแล้ว วัดพระธรรมกายของเราตอนท�ำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์
พอเสร็จงานมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องฤกษ์ผานาทีมาดู แล้วบอกว่า ฤกษ์วัดพระธรรมกายสร้างโบสถ์สุดยอด
เลย ใครเป็นคนให้ฤกษ์ เยี่ยมจริง ๆ หลวงพ่อท่านนั่งยิ้ม เพราะท่านให้ฤกษ์เอง โดยอันดับแรก
เลือกเดือนก่อน การวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์เป็นการแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบ จะได้มาช่วยกัน
สร้างให้ส�ำเร็จ เพราะฉะนั้นต้องให้มีคนมาร่วมงานมาก ๆ ให้มาช่วยกันสร้างให้เสร็จ ต้องเลือกเดือน
รวย แล้วเดือนรวยต้องเป็นเดือนทีส่ ะดวกต่อการเดินทาง ฝนไม่ตก อากาศก็ดี ส่วนเดือนจนคือเดือน
อะไร มกราคมคือเดือนจน ฉลองปีใหม่กันเสร็จ เงินหมดแล้ว เดือนพฤษภาคมก็ไม่เหมาะ เปิดเทอม
ใช้จ่ายมาก ลูกเต้าเรียนหนังสือ บางเดือนฝนตก จัดงานไม่สะดวก ค่อย ๆ กลั่นกรองออกไปจน
เหลือไม่กี่เดือน
๘๔ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗

www.webkal.org

สรุปแล้วเลือกได้เดือนธันวาคม ฝนหยุดแล้ว อากาศก็เย็นสบาย พอได้เดือนแล้วก็มาเลือกวัน
ต้องเอาวันอาทิตย์ เพราะสะดวกที่สุด แล้วจะเอาอาทิตย์ต้นเดือนหรือปลายเดือนดี ต้องเป็นอาทิตย์
ต้นเดือน แล้วเวลาวางศิลาฤกษ์ ถ้าตี ๕ ไม่มีคนมา ควรเริ่มสัก ๐๙.๓๐ น. สวดมนต์ นั่งสมาธิ
ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้ว บ่ายก็ท�ำพิธีวางศิลาฤกษ์กัน สักบ่ายสามโมงสี่โมงก็เดินทางกลับสบาย ๆ
เพราะฉะนั้นก็ได้เวลาวางศิลาฤกษ์ตอนบ่าย นี่คือที่มาของฤกษ์พระพุทธเจ้า ที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่า
เยี่ยมที่สุด นี่เป็นตัวอย่างกรณีหนึ่ง

เมื่อท�ำตามฤกษ์แล้วยังไม่ส�ำเร็จ มีวิธีฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?

ความส�ำเร็จไม่ได้อยูท่ ดี่ วงอย่างเดียว ไม่ได้อยูท่ มี่ ฤี กษ์ดแี ล้วส�ำเร็จ แต่อยูท่ คี่ นมีคณ
ุ ธรรมในตัว
เพียงพอหรือเปล่า ถ้าผูกดวงแล้ว ถือฤกษ์พระพุทธเจ้าด้วย แต่ขี้เกียจ จะส�ำเร็จได้อย่างไร ฤกษ์เป็น
เพียงจุดเริ่มต้น หลังจากนั้นต้องด�ำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะท�ำเรื่องอะไร
ก็ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องในเรือ่ งนัน้ ๆ เช่น ท�ำตามฤกษ์การขึน้ บ้านใหม่แล้ว สมาชิกทุกคนในครอบครัว
จะต้องถือหลักธรรม คือ สังคหวัตถุ มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน หรือถ้าเป็นฤกษ์ในการสร้างที่ท�ำงาน
สมาชิกต้องอาศัยหลักอิทธิบาท ๔ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เพื่อให้งานส�ำเร็จ คือเอาธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักปฏิบัติ อย่างนี้ความส�ำเร็จจะเกิดขึ้น

มีข้อคิดอะไรถึงผู้ที่ก�ำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่บ้าง?

มีพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยากจะฝากไว้คือ “บุคคลไม่ควรค�ำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว
ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็น
อันยังไม่ถึง ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้น ๆ ได้ บุคคล
นั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ ให้ปรุโปร่งเถิด พึงท�ำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความ
ตายในวันพรุ่ง เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย”
สรุปคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ก็ผ่านไปแล้ว ที่ยังมาไม่ถึง ก็ยังมาไม่
ถึง อย่าไปเสียเวลากับมันจนเกินไป ที่ส�ำคัญคือปัจจุบัน พึงท�ำความเพียรเสียในวันนี้ เพราะพรุ่งนี้
ไม่รู้เราจะอยู่หรือเปล่า บางคนบอกชีวิตมีแต่ความล้มเหลว จะล้มเหลวกี่ครั้งก็ตาม อย่าไปคิดว่าเรา
ไม่ไหวแล้ว ถ้าคิดว่านั่นคือกระบวนการสู่ความส�ำเร็จ จะมีกำ� ลังใจสู้จนส�ำเร็จ แต่ถ้าคิดว่าล้มเหลวจะ
หมดก�ำลังใจ ให้ดตู วั อย่างพระบรมโพธิสตั ว์ทสี่ ร้างบารมีกว่าจะตรัสรูธ้ รรม ใช้เวลานานถึง ๒๐ อสงไขย
กับแสนมหากัป แต่ละชาติไม่ใช่ทำ� แค่วันสองวัน แต่ทำ� ตลอดชาติจนละจากโลกไป แล้วท�ำซ�้ำ ๆ เป็น
หลาย ๆ ล้านชาติ สุดท้ายก็บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเลิก จะได้เป็นพระพุทธเจ้าไหม?
ไม่ได้เป็น ท่านไม่คิดว่านั้นคือความล้มเหลว ท่านคิดว่าแต่ละชาติคือการสั่งสมความส�ำเร็จ อยู่ใน
กระบวนการสู่ความส�ำเร็จ ตัวเราเองประกอบความเพียรไป ๓ เดือน ๑ ปี ๓ ปี หรือ ๑๐ ปี ก็ตาม
ถ้าล้มเหลวอย่าเพิ่งทอดอาลัยตายอยาก อย่าเพิ่งยอมแพ้ ให้มองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง
แล้วคิดว่านัน่ คือกระบวนการสัง่ สมประสบการณ์ สัง่ สมความรูค้ วามสามารถของเรา เพือ่ มุง่ ไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จ แล้วเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ถ้ามีก�ำลังใจไม่สิ้นสุด สุดท้ายความส�ำเร็จ
จะเป็นของพวกเราทุก ๆ คน..

๗๑
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๘๕

www.webkal.org
ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com		

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

ธุดงค์ธรรมชัย พัฒนาวัดร้าง ภายนอกภายใน
สวัสดีปใี หม่ครับ! นักเรียนอนุบาล
ฝันในฝันวิทยาทั่วโลก “ปีหน้านี้
เป็นปีขมี่ า้ ขาว หมดเรือ่ งราวเฮงฮวย
รวยเหลือหลาย เรื่องเฮงดีมีทั้งปี
สุขใจกาย ไม่เลวร้ายดั่งใครเขา
ว่ากัน จะได้โปรยดาวรวยต้อนรับ
พระ ได้พบปะหนุม่ สาวชาวสวรรค์
จะรวยรืน่ ชืน่ ใจทุกคืนวัน ให้มงุ่ มัน่ สัง่ สมแต่เรือ่ ง
บุญ” นี่เป็นกลอนปีใหม่ส่วนหนึ่งจากคุณครู
ไม่ใหญ่ถึงนักเรียนอนุบาลฯ ทั่วโลก
๘๖ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผูป้ ราบมาร
วันที่ ๒-๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ มี
เนื้อนาบุญ ๑,๑๒๙ รูป ระยะทาง ๔๕๙
กิ โ ลเมตร คุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ บ อกว่ า “ธุ ด งค์
เส้นทางหลวงปู่บุญแรงมาก พระธุดงค์ท่าน
กลั่นจิตกลั่นใจมายาวนาน เป้าหมายเพื่อมา
เดินธุดงค์เส้นทางพระผู้ปราบมาร เส้นทางนี้
พญามารกันนักกันหนา แต่กันไม่อยู่ มารกัน
ตั้งแต่สถานที่เกิดจนถึงที่ปราบมาร การที่เรา
เดินตามรอยเท้าพระผูป้ ราบมาร ไม่ธรรมดานะ
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ได้บารมีตั้งแต่ผู้เดินธุดงค์ ผู้มาโปรยดาวรวย
และผู้อนุโมทนา ได้บุญกันทั่วหน้า กลีบละ M”
กองพันเนื้อนาบุญที่เดินธุดงค์ธรรมชัย
เส้นทางพระผู้ปราบมารนี้ ต่างฝึกฝนตน ทนหิว
บ�ำเพ็ญตบะมาอย่างยาวนาน อย่างน้อย ๑
พรรษา พระแต่ละรูปคัดมาจากโครงการบวช
แสนรู ป ในแต่ ล ะจั ง หวั ด ก่ อ นมารวมตั ว กั น
ต่างได้เดินธุดงค์ธรรมชัยพัฒนาวัดร้างให้เป็น
วัดรุ่งมาแล้วทั่วประเทศ ซึ่งที่จริงการเดินธุดงค์
ธรรมชัยพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง หรือธุดงค์
ธรรมชัย เส้นทางพระผูป้ ราบมาร ความปรารถนา
ทีล่ กึ ซึง้ ของคุณครูไม่ใหญ่ ต้องการให้พระธุดงค์
ทุกรูป ญาติโยมทุกคนทีม่ าอนุโมทนา ได้พฒ
ั นา
วัดร้างภายในตัวเองให้เป็นวัดรุ่ง ดังโอวาทที่
คุณครูไม่ใหญ่ให้ไว้ดังนี้
“กลางกายเราเป็นประดุจอาราม เป็น
ประดุจวัดทีเดียว เป็นวัดพระธรรมกายภายใน
แต่ที่ผ่านมาเป็นประดุจวัดร้าง เหมือนวัดร้าง
ภายนอกที่ไม่มีพระ วัดร้างคือวัดที่ไม่มีพระ
จะเป็นวัดรุ่งได้ต้องมีพระไปอยู่ อารามภายใน
เป็นประดุจวัดร้างมานานแล้ว เราต้องฟื้นฟูจาก
วัดร้างให้เป็นวัดรุง่ คือ ให้กายภายในมีองค์พระ

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า
กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ลูกคือลูกหลานแท้ ๆ ของหลวงปู่ ที่ขอ
อนุญาตส่งเรื่องราวของท่านมาอีกเป็นครั้งที่ ๔
ค่ะ เพราะหลังจากที่ลูกฟังเฉลยเรื่องราวจาก
ภพอดีตในครั้งที่ผ่าน ๆ มาแล้ว ยิ่งท�ำให้ลูก
ซาบซึ้ ง ถึ ง ประวั ติ ก ารสร้ า งบารมี ข องหลวงปู ่
จนเกิดแรงบันดาลใจสามารถนึกถึงเรื่องราวอัน

ธรรมกายท่านเสด็จมาจ�ำพรรษา จะได้เป็นวัดรุง่
เป็นอารามศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนที่ได้ เมื่อมีพระมา
จ�ำพรรษาภายในแล้ว ต้องคอยอุปัฏฐากท่าน
ให้ดี ปัดกวาดเช็ดถูกายและใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์
จากอุปกิเลสทั้งหลาย เดี๋ยวองค์พระท่านก็จะ
ไปตามองค์พระองค์อื่น ๆ มาอยู่วัดเยอะแยะ
มากมาย จากวัดเล็ก ๆ ก็จะกลายเป็นวัด
ขนาดใหญ่ แล้วขยายวัดภายในเป็นวัดสาขา
เพิม่ ขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ เมือ่ เราสัง่ สมองค์พระเรือ่ ย ๆ
ท่านจะมาพร้อมกับสมบัติใหญ่ ทั้งโลกิยทรัพย์
และอริยทรัพย์ เป็นป้อม เป็นค่าย เป็นประดุจ
ปราการคอยปกป้ อ งผองภั ย จากอบาย จาก
อุปสรรคของชีวติ ได้ เป็นอารามศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีเ่ ป็น
ที่พึ่งของเราได้ ในยามเรามีทุกข์ก็จะขจัดปัดเป่า
ทุกข์ได้ ท�ำให้เราอุ่นใจ ปลอดภัยในทุกหน
ทุกแห่ง เราต้องฟื้นฟูวัดพระธรรมกายภายใน
ขึ้นมานะลูกนะ”
ดั ง นั้ น พวกเราผู ้ มี บุ ญ ต้ อ งไปโปรย
ดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์กันเยอะ ๆ นะครับ
จะได้ มี บุ ญ บารมี ติ ด ตามมหาปู ช นี ย าจารย์
ดัง Case Study ต่อไปนี้

กัลฯ องุ่น สุขเจริญ
๘ ตุลาคม ๒๕๔๘

ทรงคุณค่าของท่าน และบุคคลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง
กับท่านได้ไม่รู้จบ ซึ่งลูกจะขอเล่าดังต่อไปนี้ค่ะ
คุณยายทองสุข ส�ำแดงปัน้ มีตน้ ตระกูล
ทางแม่เป็นเชื้อเจ้า พ่อเป็นลูกมหาเศรษฐีแถว
หั ว ล� ำ โพง มี ที่ ดิ น และเงิ น ทองมากถึ ง ขนาด
เอาทองค�ำใส่ไว้ในกระจาด และเอาเงินตวงใส่
กระบุง แม้แต่ขันใส่ข้าวตักบาตรยังท� ำด้วย
ทองค�ำแท้ ๆ คุณยายมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๘๗
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จนกระทั่ง ๕ ขวบ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส�ำคัญที่ทำ� ให้ชีวิตต้องพลิกผัน คือ พ่อแม่ของ
ท่านเสียชีวิต ท�ำให้ญาติพี่น้องต่างก็มาขนเงิน
ทอง เสื้อผ้า และสมบัติไปจนหมด นับจากนั้น
คุณยายก็มชี วี ติ ทีร่ ะหกระเหินไปอยูก่ บั คนโน้นที
คนนี้ที ต้องตรากตร�ำท�ำงานบ้านให้กับคนที่ไป
อาศัยเขาอยู่ตั้งแต่เด็ก ๆ แถมเวลาโดนแกล้ง
โดนเอาเปรียบ ก็ปริปากบ่นไม่ได้เลย จนกระทัง่
น้อยเนื้อต�ำ่ ใจ หาทางออกโดยการไปผูกคอตาย
แต่ลูกของอาถามขึ้นมาว่า “จะไปไหน?” ท่าน
ตอบว่า “เราจะไปผูกคอตาย เรามันไม่รวย
เหมือนกับเจ้านี่ เจ้าน่ะร�ำ่ รวย กินก็เป็นสุข นอน
ก็เป็นสุข ข้าทาสชายหญิงก็มีใช้ เรานี้ยากจน
ต้องกินต้องนอนอยู่ใต้ถุน”
พอลูกของอาฟังอย่างนี้ ก็เกิดสงสาร
จึงยื่นเงินให้ ๑ บาท แล้วบอกว่า “เอ็งอย่า
ไปฆ่าตัวตายเลย เพราะมันจะตกนรก” จากนั้น
คุณยายทองสุขจึงมาอยู่กับอา และต่อมาได้
แต่งงานกับศัลยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ มีลูก
ด้วยกัน ๒ คน แต่ไม่นานนัก สามีก็ตายจากไป
ภาระเลี้ยงดูลูกเล็ก ๆ ๒ คน จึงตกอยู่กับท่าน
จนผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสงสาร เลยให้ท่าน
ไปท�ำงานในโรงพยาบาล แต่รายได้กย็ งั ไม่พอใช้
ท่านจึงออกมาค้าขายมะพร้าว ซึง่ เป็นเหตุให้ทา่ น
ได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่ ท่านจึงไปกราบ
หลวงปู่และได้เรียนสมาธิ แต่สมาธิก็ไม่ก้าวหน้า
เพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันได้ธรรมะกันหมด ท่าน
น้อยเนื้อต�่ำใจ คิดว่าตัวเองบาปหนาที่ไม่ได้
ธรรมะกับเขาสักที จึงโมโหไปเก็บกระโถนในวัด
ปากน�้ำทั้งวัดมาขัด ขัดไปก็บ่นไปว่า “กิเลสมัน

๘๘ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗

หนามากนัก ขัดมันเสียบ้าง เจ็บใจนัก ใคร ๆ
เขาก็ได้กันหมด เหลือคนเดียว เจ็บใจ ต้องขัด
มันออกไปเสียไอ้กิเลสนี่” พอขัดเสร็จมาตรึก
ธรรมะ จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในที่สุด
แล้วได้ไปบวชอยู่ที่วัดปากน�้ำ ได้ต่อวิชชากับ
หลวงปู่
ตอนทีอ่ ยูว่ ดั ปากน�ำ้ คุณยายทองสุขต้อง
เข้าเวรท�ำวิชชากะดึก ซึ่งวิชชาของท่านเชี่ยวมาก
สามารถไปนรกไปสวรรค์ได้คล่องแคล่ว เมื่อ
หลวงปู่ให้ลองวิชชาอะไรใหม่ ๆ ท่านจะเป็น
คนแรกที่อาสาลองทุกครั้ง เช่น วิชชาแปลงเพศ
ซึ่งท่านก็ท�ำส�ำเร็จจริง ๆ และยังสามารถท�ำ
จันทรคราส ดับเดือน ดับดาว ได้เก่งมาก ซึ่ง
วิชชาดับดาวนี้ลูกเคยได้ยินมาว่า หากดาวดวง
ไหนจะเป็นภัยต่อมนุษย์ หลวงปู่ก็จะท�ำวิชชา
ดับมัน
คุ ณ ยายทองสุ ข เป็ น มื อ เผยแผ่ วิ ช ชา
ธรรมกายมือหนึ่งของหลวงปู่ เพราะนอกจาก
เชี่ ย วชาญในวิ ช ชาธรรมกายแล้ ว เมื่ อ ใดที่
หลวงปู่ส่งท่านไปเผยแผ่ในสถานที่ต่าง ๆ ท่าน
จะมีลูกศิษย์เยอะมาก ๆ
คุณยายทองสุขยังเป็นคนส�ำคัญ เป็น
อาจารย์คนแรกที่สอนธรรมะให้คุณยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และเป็นผู้พา
คุณยายไปพบกับหลวงปู่
หลังจากได้ศกึ ษาประวัตหิ ลวงปูแ่ ล้ว ลูก
นึ ก ถึ ง บุ ค คลส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ท่ า นอี ก
คนหนึ่ง คือ ลุงประยูร สุนทารา ที่มีต�ำแหน่ง
เป็ น ไวยาวั จ กรของวั ด ปากน�้ ำ ก่ อ นหน้ า นั้ น
ลุงประยูรท�ำงานเป็นกองคลังของอัยการมณฑล
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ต่อมาลาออกมาอยู่ที่บ้านพระภิรมย์ราชา ซึ่งอยู่
ตรงข้ามวัดปากน�้ำ จึงมีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือ
งานหลวงปู่หลายอย่าง เวลาหลวงปู่เดินตรวจ
วัดปากน�ำ้ ตอนเช้ามืด ลุงประยูรเดินตามมาด้วย
แทบทุกครัง้ ลุงประยูรท�ำหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี
ทั้งหมดเป็นเวลาถึง ๓๐ ปี ท่านมีนิสัยที่ซื่อตรง
และทุม่ เทท�ำงานมาก บางทีทำ� บัญชีจนไม่ได้นอน
ต่อมาในช่วงบัน้ ปลายชีวติ ท่านเป็นลมบ่อย และ
เป็นโรคความดัน จึงขอลาพักงานและหันมา
ปฏิ บั ติ ธ รรมอย่ า งจริ ง จั ง จนสามารถเข้ า ถึ ง
พระธรรมกายได้ในที่สุด
ป้าอู๊ด น้องสะใภ้ของหลวงปู่ มีความ
เลื่ อ มใสในหลวงปู ่ แ ละวิ ช ชาธรรมกายมาก
ท่านตักบาตรทุกเช้า แต่มีอยู่ช่วงหนึ่ง ท่าน
ล้ ม ป่ ว ยหนั ก เป็ น ฝี ที่ ท ้ อ งขนาดใหญ่ ม าก
เจ็บปวดทรมานปางตาย จนต้องให้คนแจวเรือ
เข้ากรุงเทพฯ เพื่อไปผ่าตัด ระหว่างทางทรมาน
จนคิดว่าไม่รอดแน่ ๆ ท่านจึงนึกถึงหลวงปู่ และ
นอนท�ำภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไปเรื่อย ๆ
แล้ ว อยู ่ ๆ ท่ า นก็ เ ห็ น ภาพหลวงปู ่ ม าอยู ่
บนหั ว นอน คอยโบกมื อ ปั ด ให้ ท ่ า นหาย
พอหลวงปู่ปัด ท่านก็หายทรมานขึ้นมาทันที
อย่างไม่น่าเชื่อ ท่านเห็นอย่างนี้ไปตลอดทาง
จนกระทั่ ง ถึ ง มื อ หมอ และได้ รั บ การผ่ า ตั ด
จนกระทั่งรอดชีวิต ต่อมาเสียชีวิตด้วยโรคชรา
เมื่ออายุได้ ๘๐ ปี
มี อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ความ
เมตตาของหลวงปู่ ที่เป็นห่วงลูกหลานอย่างมาก
และแสดงให้เห็นค�ำพูดของหลวงปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์
มาก ๆ พู ด ค� ำ ไหนค� ำ นั้ น ไม่ มี เ ปลี่ ย นแปลง
ดังเรื่องของแม่ชีท่านหนึ่ง แม่ชีท่านนี้เป็นหลาน
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แท้ ๆ ของหลวงปู่ ซึ่งลูกเองก็รู้จักท่านดี ท่าน
เข้าวัดปากน�้ำตั้งแต่เด็ก ๆ หลวงปู่จึงให้บวชชี
ท่านนั่งสมาธิได้ดีถึงขั้นท�ำวิชชาได้ ต่อมาพอโต
เป็นสาว ท่านแอบหนีไปเทีย่ วและไปอาศัยอยูก่ บั
เจ้าภาพใหญ่ของวัดปากน�ำ้ และคงสนุกมาก เลย
รูส้ กึ อยากสึก ต่อมาหลวงปูจ่ บั ได้จงึ ท�ำโทษ และ
สั่งไม่ให้สึก เพราะสึกไปจะต้องล�ำบากเลือดตา
แทบกระเด็น แต่หา้ มไม่อยู่ สุดท้ายแม่ชแี อบสึก
ไปจริง ๆ และไม่นานก็มีชีวิตที่ล�ำเค็ญจริง ๆ
แม่ ชี ไ ปได้ ส ามี เ ป็ น ช่ า งเชื่ อ มเหล็ ก ที่
เดินไม่ได้ และจนมาก ไม่ค่อยมีกิน ท่านต้อง
เก็บมะขามเทศเร่ขาย ต้องเลี้ยงทั้งลูก ทั้งสามี
และบัน้ ปลายชีวติ ตาของท่านก็มองไม่เห็น ซึง่ ลูก
เคยไปเยีย่ มและนัง่ คุยกับท่าน ท่านบอกว่า หาก
ท่ า นเชื่ อ หลวงปู ่ ตั้ ง แต่ ต อนนั้ น ชี วิ ต ท่ า นคง
ไม่ ล� ำ บากแบบนี้ ท่ า นบอกว่ า ที่ ตั ด สิ น ใจผิ ด
ตอนนั้นเพราะมารมันแทรก
ลูกมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับสมบัติ
ใต้แผ่นดินที่วัดสองพี่น้อง ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่
บวช ในสมัยที่หลวงพ่อเนียนเป็นเจ้าอาวาส
ที่ วั ด นี้ มี เ ปรตเยอะมาก บางที ก ลางคื น ก็ ม า
ส่งเสียงร้องอย่างน่ากลัว บางทีมาปรากฏตัวให้เห็น
ยืนสูงลิบเหนือหลังคาโบสถ์ ท่านจึงต้องท�ำบุญ
อุทิศให้เป็นประจ�ำ
มีอยู่วันหนึ่ง อยู่ ๆ ก็มีเสียงดังมาก ดัง
ครืน ๆ เหมือนมีอะไรเคลือ่ นไหวอยูใ่ ต้พนื้ โบสถ์
จากนั้นพื้นโบสถ์ก็ทรุดตัวลง จนหลังคาเอียง
หลวงพ่อเนียนท่านบอกว่า เรือชะล่ามันเคลื่อน
(เรือชะล่าเป็นเรือท้องแบนชนิดหนึ่ง) ในเรือมี
ทองอยู่เต็ม แต่มันเคลื่อนไปที่อื่นแล้ว ซึ่งเป็น
เรื่องที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๘๙
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หลังจากส่งค�ำถาม ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑. คุณยายทองสุข ส�ำแดงปั้น เกิดใน
ตระกูลร�่ำรวย แต่ภายหลังถูกเอาสมบัติไปหมด
และมีชีวิตล�ำบากจนคิดฆ่าตัวตาย เพราะใน
อดีตชาติชาติหนึง่ ท่านเป็นลูกชายเศรษฐีทคี่ อ่ นข้าง
เกเรมาก เพราะถูกตามใจและได้รับการเลี้ยงดู
อย่างดี ดังนัน้ ท่านจึงเจ้าชูม้ าก หล่อและรวยด้วย
๒. ต่อมา บิดามารดาเสียชีวิต ท่านได้
รับมรดกสืบทอด และใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จึงท�ำให้
ทรัพย์รอ่ ยหรอลง วันหนึง่ มีคนมาชวนสร้างศาลา
ประชาคม ท่านก็รับปากว่าจะท�ำ แต่ตอนหลัง
เปลี่ยนใจเพราะเสียดายทรัพย์ที่เหลือน้อย
๓. ต่อมา ก็คิดหาทางเพิ่มทรัพย์ โดย
ติดตามไปทวงหนีข้ องลูกหนีเ้ ดิม ซึง่ เคยบอกเขา
ว่าจะยกดอกเบีย้ ให้ แต่ตอนหลังเปลีย่ นใจ ไม่มี
จ่ายก็ยึดบ้านเขาเลย
๔. มีอยู่รายหนึ่ง พ่อแม่ลูกหนี้เสียชีวิต
เหลือแต่ลกู ซึง่ อายุยงั น้อยอยู่ ท่านก็ไปริบทรัพย์

๔

๓

๒

๑

๕

๙๐ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗

เขา ท�ำให้เด็กน้อยต้องล�ำบาก ระหกระเหินจน
น้อยใจในชีวิต คิดฆ่าตัวตาย แต่ก็ไม่ได้ฆ่า
๕. ด้วยบุญเก่าทีเ่ คยท�ำไว้ จึงท�ำให้ทา่ น
เกิดในตระกูลร�่ำรวยในช่วงแรก แต่วิบากกรรม
ตระหนี่ ที่ รั บ ปากว่ า จะท� ำ ศาลาประชาคมใน
ตอนแรก แล้วเปลี่ยนใจภายหลัง กับกรรมที่ไป
ยึดบ้านของลูกหนี้หลายราย จนมาถึงรายเด็ก
น้อยดังกล่าว จึงท�ำให้ในภายหลังล�ำบากจนคิด
ฆ่าตัวตาย
๖. แต่ มี บุ ญ ที่ เ คยท� ำ กั บ หลวงปู ่ แ ละ
ต้ อ งมาท� ำ หน้ า ที่ ใ นกองทั พ ธรรมช่ ว ยเอาไว้
จึงรอดตายเพราะลูกของอามาทัก
๗. คุ ณ ยายทองสุ ข ส� ำ แดงปั ้ น
เข้าถึงธรรมกายยากกว่าคนอื่นในรุ่นเดียวกัน
เพราะกรรมในชาติที่เป็นลูกเศรษฐี ในช่วงวัย
กลางคนมีกัลยาณมิตรมาชวนให้ปฏิบัติธรรม
กับพระมหาเถระ แต่ตัวเองไม่เชื่อ แถมบอก

๖

๗
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๑๐

๙

๘

เกิดข้าวยากหมากแพง แห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล มนุษย์รบราฆ่าฟันกัน เกิดโรคภัย
ไข้เจ็บ ภัยร้ายแรง เศรษฐกิจตกต�ำ่ เป็นต้น
๑๒. หลวงปูท่ า่ นจึงสอนให้ดบั ดาวดวงนัน้
โดยหลักการที่ว่าให้ไปดับที่ต้นเหตุที่ส่งกระแส
บาปอกุศลผ่านมาทางดาวดวงนั้น เมื่อใดไปถึง
ต้นเหตุจริง ๆ ดับต้นเหตุนั้นได้ ดาวก็จะดับไป
เมื่อดับไปแล้ว ผลที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ หนัก
ก็จะเป็นเบา เบาก็จะหาย
๑๓. คุณยายทองสุขได้สร้างบารมีกับ
พระเดชพระคุ ณ หลวงปู ่ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ได้ออกบวช ได้ท�ำวิชชา
ได้เทศน์สอนเผยแผ่ธรรมกายไปจนตลอดชีวิต
เมื่อเป็นผู้ชายก็บวชพระ เมื่อเป็นผู้หญิงก็บวชชี
บางชาติก็เป็นภิกษุณี ผังนี้จึงติดตัวมา
๑๔. ท่านเป็นมะเร็งปากมดลูก เพราะ
กรรมเจ้าชู้ในชาติที่เป็นผู้ชายในหลาย ๆ ชาติ
ท่านท�ำวิชชาแก้ไขตนเองมาตลอด แต่เนื่องจาก
วิบากกรรมหนาแน่น จึงมีอายุขัยเพียง ๖๓ ปี

ว่าการเข้าถึงธรรมนั้นยาก จะมีคนเข้าถึงธรรม
จริงหรือ ไม่เชือ่ ว่าพระมหาเถระรูปนัน้ บรรลุธรรม
จริง วิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผล
๘. คุณยายทองสุขต้องหงุดหงิดน้อยใจ
ก่อนจะเข้าถึงธรรมกาย แต่เมือ่ เข้าถึงกลับมีวชิ ชา
เชีย่ วชาญมาก เพราะในอดีตชาติทเี่ ป็นลูกเศรษฐี
มักพูดให้กัลยาณมิตรที่มาชวนไปปฏิบัติธรรม
หงุดหงิดใจอยู่เรื่อย
๙. ต่อมาก็ได้ไปหาพระมหาเถระหรือ
หลวงปู่ในชาตินั้น ได้ลงมือปฏิบัติธรรมและ
เข้าถึงธรรมกายจนหายสงสัย และได้ออกบวช
เมื่อบวชแล้วได้ทำ� วิชชา บุญนี้ตามมาส่งผล
๑๐. คุณยายทองสุขเรียนวิชชาดับดาว
เพราะทุกอย่างในจักรวาลมีความสัมพันธ์กัน
ทั้งโอกาสโลก ขันธโลก สัตวโลก ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์ ดวงดาว
๑๑. โดยเฉพาะดาวบางดวงเป็นประดุจ
ดังสถานีรับส่งกระแสบาปอกุศลมาเชื่อมโยงกับ
ใจมนุษย์ ท�ำให้มีผลเป็นโทษกับมนุษย์ เช่น
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๑๗

๑๖

๑๕

๑๕. คุณยายทองสุขกับคุณยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ทั้งสองท่าน
ได้สร้างบารมีร่วมกันมา โดยในชาติที่ท่านเป็น
ลูกชายเศรษฐี ภายหลังจากได้บรรลุธรรมกาย
แล้ว ก็ไปชวนญาติผู้น้อง ซึ่งเป็นลูกชายเศรษฐี
ทีท่ งั้ หล่อและรวยเหมือนกันมาศึกษาปฏิบตั ธิ รรม
กับพระมหาเถระ
๑๖. ในที่สุดก็ออกบวชด้วยกัน ด้วย
บุ พ กรรมนั้ น ในชาติ นี้ ท ่ า นจึ ง ได้ ม าเป็ น
กั ล ยาณมิ ต รของคุ ณ ยายอาจารย์ ฯ และได้
ออกบวชเป็นอุบาสิกาพร้อมกันอีก
๑๗. คุ ณ ยายทองสุ ข และคุ ณ ยาย
อาจารย์ฯ ได้บญ
ุ พิเศษทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นบูชาข้าวพระ
เพราะบุ ญ เก่ า ในอดี ต ที่ ท ่ า นท� ำ วิ ช ชาอย่ า ง
เชี่ยวชาญมานับภพนับชาติไม่ถ้วน จึงท�ำให้
ค้ น พบบุ ญ พิ เ ศษนี้ ไ ด้ และได้ ค ้ น พบวิ ธี บู ช า
ข้าวพระมาหลายชาติแล้ว
๑๘. หลวงปู่ คุณยายทองสุข และ
คุณยายอาจารย์ฯ ได้ท�ำวิชชาปราบมารกันมา

๑๘
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ตลอดเหมือนชาตินี้ มีมโนปณิธานที่จะรื้อสัตว์
ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานให้หมด ซึ่งจะท�ำได้
ก็ต่อเมื่อไปถึงที่สุดแห่งธรรม
๑๙. เมื่อหลวงปู่กลับดุสิตบุรี วงบุญ
พิเศษ ท่านก็กลับไปด้วยวิธพี เิ ศษอย่างสมเกียรติ
สง่างาม โดยมีผมู้ บี ญ
ุ มีฤทธิ์ มีอานุภาพมากมาย
มหาศาลมาอัญเชิญท่านกลับไป
๒๐. คุ ณ ยายทองสุ ข และคุ ณ ยาย
อาจารย์ฯ ก็เหมือนกัน แต่ลดหลั่นกันลงมาตาม
ก� ำ ลั ง บารมี ตอนนี้ ท ่ า นเป็ น สมณเทวบุ ต ร
ก�ำลังท�ำวิชชาปราบมารอยูใ่ นวิมานของมหาสมณเทวบุตรพร้อมทีมงานของท่าน
๒๑. การที่ลูกหลานท�ำบุญบูชาท่าน ก็
จะท�ำให้ได้บญ
ุ มาก เพราะท่านอยูใ่ นอูแ่ ห่งทะเลบุญ
ตลอดเวลา เมือ่ เราบูชาท่านก็จะท�ำให้กระแสธาร
แห่งบุญจากพระนิพพานมาเชื่อมกายเรา
๒๒. ลุงประยูรท่านเป็นขุนคลังคู่บุญ
ของหลวงปูม่ าตลอด ไม่วา่ หลวงปูจ่ ะอยูใ่ นฐานะ
ไหนก็ตาม เช่น เป็นพระราชา มหาเศรษฐี หรือ

๑๙

๒๐
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๒๔

๒๓

๒๒

พระมหาเถระ ตายแล้วก็ไปนั่งธรรมะกับหลวงปู่
อยู่ที่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ
๒๓. อานิสงส์ของการเป็นขุนคลังแก้ว
ของหลวงปูม่ มี ากมาย ทัง้ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ
คุณสมบัติ และเข้าถึงธรรมกาย เป็นต้น
๒๔. ลุงประยูรเข้าถึงธรรมตอนชรา
เพราะท่านมีปลิโพธจากการท�ำงานมาก ทั้ง ๆ ที่
บารมีทา่ นพร้อมจะเข้าถึงได้ตลอดเวลา เมือ่ หมด
เครือ่ งกังวลใจ ก็เข้าถึงธรรม ไม่ได้มบี พุ กรรมใด
๒๕. ป้าอู๊ดเป็นฝีใหญ่ที่ท้อง เพราะ
กรรมฆ่าสัตว์ท�ำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมา
ส่งผล ขณะที่ท่านอยู่บนเรือแจว กายละเอียดที่
ปาฏิ ห าริ ย ์ จ ากการท� ำ วิ ช ชาของหลวงปู ่ ม าหา
จริง ๆ ที่เห็นได้เพราะใจศรัทธาผูกพันกับหลวงปู่
จึงเห็นกายปาฏิหาริย์ของท่าน
๒๖. ตายแล้วก็ไปอยู่ดุสิตบุรี วงบุญ
พิเศษ เขตเสบียง ขณะนีก้ ำ� ลังนัง่ ธรรมะในวิมาน
ของมหาสมณเทวบุตร
๒๗. แม่ชีที่เป็นญาติหลวงปู่ในอดีต

๒๕

DMC

เคยบวชเณรอยู่กับหลวงปู่ในช่วงท้ายชีวิตของ
หลวงปู่ และหนีสึกตอนเป็นพระ คล้ายการหนี
สึกในชาตินี้ หลังจากหลวงปู่มรณภาพไปแล้ว
เมือ่ เป็นคฤหัสถ์กเ็ กเร เจ้าชู้ และไม่คอ่ ยได้ทำ� ทาน
๒๘. ด้ ว ยบุ ญ เก่ า ที่ เ คยบวชอยู ่ กั บ
หลวงปู่ จึงได้มาเกิดเป็นญาติทา่ น และได้มาบวช
เป็นแม่ชี ได้นั่งธรรมะตั้งแต่เด็ก แต่มาชาตินี้
ธาตุธรรมอ่อนลงมาแล้ว จึงท�ำให้เข้าสู่วงจรเดิม
และหนีสึกเร็วขึ้น
๒๙. ทีม่ ชี วี ติ ล�ำบากเพราะท�ำทานมาน้อย
มีกรรมเจ้าชูจ้ งึ ต้องมาเป็นผูห้ ญิง ส่วนจะได้กลับ
ดุสติ บุรหี รือไม่ ก็แล้วแต่ใจมีกำ� ลังของกุศลธรรม
ถึงหรือไม่ ถ้าถึงก็ไปได้
๓๐. ที่วัดสองพี่น้องมีเปรตจริง มีทั้ง
เปรตพระที่ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลให้ดี เพียงแต่
อาศัยวัดและหลงลาภสักการะ ตายแล้วก็มาเป็น
เปรตเฝ้าวัด กับเปรตโยมที่เคยเอาของวัดไป
๓๑. ใต้โบสถ์มสี มบัตโิ บราณจริง ๆ เป็น
เรือที่จมอยู่ตอนที่คลองสองพี่น้องยังเป็นแม่น�้ำ

๒๗

๒๖

๒๘
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๙๓
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ช่องนี้มีคำ� ตอบ
ช่องนี้มีคำ� ตอบ

ใหญ่กว่านี้ มีทั้งแก้วแหวนเงินทอง ถ้วยโถ
โอชาม เป็นต้น
๓๒. สมบัตนิ เี้ คลือ่ นไปแล้วเป็นระยะ ๆ
ทุก ๆ ปี ทีเ่ คลือ่ นเพราะกายละเอียดทีเ่ ฝ้าสมบัติ
เขาลากไป เพราะวิบากกรรมหวงแหนสมบัติ
ในเรือ หลวงพ่อเนียนทราบเรือ่ งนีจ้ ากความรูส้ กึ
ของท่าน และความรู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมา
๓๓. ตัวลูกเป็นกระดูกทับเส้น ไปไหน
ไม่ได้ถึง ๓ เดือน ต้องคลาน เพราะวิบากกรรม
ในพุทธันดรที่ผ่านมามาส่งผล คือในชาตินั้น
ลูกเป็นคุณหนูดอกฟ้า ลูกมหาเศรษฐี ทีส่ ดุ แสน

๓๒

จะสุขุมาลชาติ อีกทั้งโสภาสง่างามเฉิดฉาย
๓๔. ครั้งหนึ่งเคยลงโทษล่ามบริวารที่
ขัดใจตัวเอง เพราะหงุดหงิดใจ ที่บริวารคนนี้
มั ก จะหายไปไหนก็ ไ ม่ รู ้ หาตั ว ก็ ไ ม่ ค ่ อ ยเจอ
จึงร�ำคาญ จับล่ามโซ่เป็นเวลา ๓ เดือน
๓๕. และเคยสั่งล่ามเขาไว้หลายครั้ง
ดังนั้นอย่าประมาท มันอาจจะกลับมาใหม่ได้
ลูกจึงควรสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา
ไว้ให้มาก ๆ แล้วอุทิศบุญกุศลไปให้ผู้ที่ลูกเคย
ไปเบียดเบียนเขามา ก็จะท�ำให้หนักเป็นเบา เบา
เป็นหาย

๓๐

๒๙

DMC

๓๑

๓๓

๓๔

๓๕

ข้อคิดจาก Case Study
ประวัตขิ องครูเป็นเส้นทางการสร้างบารมีของศิษย์ จากเรือ่ งราวของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข ส�ำแดงปั้น และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่พวกเราได้ศึกษา
ใน Case Study ทั้งสองท่านได้สั่งสมบุญบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร
มายาวนานในการท�ำละเอียด แม้มบี ญ
ุ บารมีมาก แต่เมือ่ ยังไม่ชนะพญามาร วิบากกรรมทีเ่ คยผิดพลาด
ก็ได้ช่องส่งผล ท�ำให้ประสบกับวิบากกรรม แต่ด้วยสายบุญที่ท�ำเชื่อมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่
มีความหนาแน่น ในที่สุดก็มาเจอหลวงปู่ และได้สร้างบารมีเพิ่มเติม และไปเป็นสมณเทวบุตรที่
๙๔ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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“

คุณยายหลับตา
นั่งตัวตรง
หลังพิงอากาศ
ภายนอกขาดรู้
ภายในดิ่ง
งานละเอียด
สุดละเอียด

“

ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ ท�ำละเอียดต่อกับหลวงปู่ที่เป็นมหาสมณเทวบุตร ใครก็ตามที่มาเจอหลวงปู่
และได้สร้างบารมีตลอดชีวิต ไม่หนีหลวงปู่ไปกลางคัน ตายไปก็จะได้ไปอยู่กับหลวงปู่ทุกคน
พิธีบูชาข้าวพระที่พวกเราได้ท�ำกันทุกอาทิตย์ต้นเดือนมายาวนานกว่า ๕๐ ปี ค้นพบโดย
คุณยายทั้งสองท่าน เพราะความเชี่ยวชาญในวิชชาธรรมกายของท่านทั้งสองมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
และค้นพบมาหลายชาติแล้ว เป็นบุญพิเศษส�ำหรับหมูค่ ณะทีจ่ ะไปทีส่ ดุ แห่งธรรม อย่าขาดบูชาข้าวพระ
นะครับ
ประเด็นส�ำคัญคือ การที่ลูกหลานท�ำบุญบูชาท่าน ก็จะท�ำให้ได้บุญมาก เพราะท่านอยู่ใน
อู่ทะเลบุญ คือท�ำวิชชาตลอดเวลา เมื่อเราบูชาท่าน ก็จะท�ำให้กระแสธารแห่งบุญจากพระนิพพาน
มาเชื่อมสายบุญกับเรา
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คุณครูไม่ใหญ่ท่านครบรอบ ๗๐ ปี ท่านมีความปรารถนา
๒ ประการคือ ถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ และหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นทองค�ำขนาดเท่าครึ่ง เพื่อประดิษฐานในมหาวิหารคุณยาย
อาจารย์ฯ ส่วนองค์เดิมที่มีขนาดเท่าตัวจริง จะน�ำมาประดิษฐาน ณ อาคารคุณยาย หนึ่งไม่มีสอง
(ที่พักอุบาสิกา)
นี้คือโอกาสทองส�ำหรับลูกหลานคุณยาย ที่จะแสดงความกตัญญูบูชาแด่คุณยาย ผู้ได้ชื่อว่า
เป็นผู้สร้างวัดพระธรรมกาย เพราะมีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง จึงมีคุณครู
ไม่ใหญ่ เพราะมีคุณครูไม่ใหญ่จึงมีวัดพระธรรมกาย เพราะมีวัดพระธรรมกาย จึงมีพวกเราในวันนี้
ที่ได้สร้างบารมีตามติดท่าน
คุณยายเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ คุณยาย คือ ผู้สู้ ผู้สร้าง และผู้สอน เป็นต้นบุญทั้งหยาบและ
ละเอียด คุณครูไม่ใหญ่เคยพูดถึงคุณยายไว้ว่า “คุณยายหลับตา นั่งตัวตรง หลังพิงอากาศ ภายนอก
ขาดรู้ ภายในดิ่งงานละเอียดสุดละเอียด กายคุณยายเป็นที่รองรับวิชชาธรรมกาย พระธรรมกายผู้รู้
ทั้งหลายอยู่ในกลางกายท่านนับพระองค์ไม่ถ้วน เป็นประดุจดั่งพระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระรัตนตรัย
มีความสะอาด บริสุทธิ์ คุณยายเป็นจุดเชื่อมระหว่างบุญกับตัวเรา ท�ำบุญกับคุณยายจะเป็นบุญใหญ่
ส�ำหรับเรา บุญต่อบุญ สมบัติต่อสมบัติ เป็นอสงไขยอัปปมาณัง บุญนี้พลาดไม่ได้นะครับ อย่าลืม
“ท�ำที่ยาย ได้ที่เรา”

ใจสู้ ชูนวิ้ เดียว At last you win. ในทีส่ ดุ คุณก็ชนะ
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ.
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ำบุญชประณี
วยใจอั่มีคนุณประณี
ต คเวลาสมบั
กิดขึ้นกนึกถึง
บุคคลที“ท�่ควรบู
า คือบุตคด้คลที
ความดี
วรค่าแก่ตกิเารระลึ
นมนุษาย์งในการปฏิ
สมบัติ ทิพบยสมบั
นิพแพานสมบั
ิ ก็จะประณี
และยึไม่
ดถืวอ่าเป็จะเป็
นแบบอย่
ัติตามติ ได้
ก่ ผู้มีศีลตสมาธิ
ปัญญาตด้สูวงย”กว่าเรา

พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อสนัธัมบสนุ
มชโย)
นการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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ผังรายการ

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.

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จันทร์
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
งานบุญวันอาทิตย์
-ปฏิบัติธรรม
-เส้นทางบุญ
-สู้ต่อไป
-ปฏิบัติธรรมและโอวาท
-พระธรรมเทศนา

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.

*DOU for You

*เดินไปสู่ความสุข
*DMC Variety

พุธ

พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
Gleaming with Buddhism
00.00 น. *ผู้ออกแบบชีวิต
เนมิราชชาดก
*ชาดก 500 ชาติ แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรม World of Peace
*ละคร
บ้านกัลยาณมิตร
กฏแห่งกรรม (English Subtitle)
01.00 น. World News
*สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
*เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก *I like Chinese. / MV
*ละคร
*นานาเทศนา
04.00 น. *สู้ต่อไป
บ้านกัลยาณมิตร
*ข้อคิดรอบตัว
*ทันโลกทันธรรม
สวดมนต์ท�ำ วัตรเช้า / อาราธนาศีล
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
06.15 น. การ์ตูนบุญโต 06.15 น. ผลการปฏิบัติธรรม
06.45 น ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก 06.45 น. *ข้อคิดรอบตัว

DMC TIME

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.

อังคาร

DMC NEWS / ปฎิทินข่าว
คำ�วัด
ธรรมะเพื่อประชาชน
วิธูรบัณฑิตชาดก
*กฏแห่งกรรม (English Subtitle)
*DMC Guide (Rerun เมื่อวาน)
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
DMC NEWS เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3
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 เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3
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 เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ)
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
ธรรมะเพื่อประชาชน
14.10 น. DMC Variety 13.30 น. ปฏิบัติธรรม
สุวรรณสามชาดก
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท
14.40 น. อานิสงส์แห่ง 15.45 น. พระธรรมเทศนา
*กฏแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
บุญ / วิบากกรรมอบายมุข 16.50 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
*นานาเทศนา
*อานุภาพหลวงปู่ฯ
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You
17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย
*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 เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3
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
DMC NEWS เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3
19.30 น. ทันโลกทันธรรม
20.00 น. *ผู้ออกแบบชีิวิต
ปฎิบัติธรรมออนไลน์
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
โครงการบรรพชาสามเณรมหามงคลถวายเป็นพระราชกุศล

เมือ่ วันที่ ๒-๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชน
นครราชสีมา จัดโครงการบรรพชาสามเณรมหามงคลถวายเป็น
พระราชกุศล เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระครูกิตติศีลวัตร
เจ้าคณะต�ำบลธงชัยเหนือ เป็นพระอุปัชฌาย์ การอบรม
ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การให้ โ อกาสแก่ เ ยาวชนที่ พ ลาดพลั้ ง ท� ำ ผิ ด
ได้เรียนรูเ้ รือ่ งกฎแห่งกรรม ได้ฝกึ ตนผ่านบทฝึก ๕ ห้องชีวติ
ได้ท�ำทาน รักษาศีล และท�ำสมาธิ จะได้มีแนวทางในการ
ด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้องต่อไป

ปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๓-๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ พุทธมณฑล จังหวัด    
นครปฐม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติ  
หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี
คณะสงฆ์จากทุกจังหวัด กว่า ๒,๐๐๐ รูป เข้าร่วมโครงการ
ซึง่ ในโอกาสนี้ คณะสงฆ์ยงั ได้รบั ฟังบรรยาย เรือ่ ง “พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน” จากพระมหาสมชาย านวุฒฺโฑ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

พิธีทอดผ้าป่าวางศิลาฤกษ์และดวงแก้วมณีโชติรสอาคาร
เรียนรวม

เมือ่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ฝกึ อบรม
พุทธบุตรนานาชาติ จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่า       
พิธีวางศิลาฤกษ์และดวงแก้วมณีโชติรสอาคารเรียนรวม    
โดยพิ ธี ท อดผ้ า ป่ า มี พ ระครู วิ นั ย ธรบั ณ ฑิ ต วรปญฺ โ ญฺ            
ผอ.ส�ำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ส่วนพิธีวางศิลาฤกษ์และดวงแก้วมณีโชติรสอาคารเรียนรวม
มีพระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ คุณแม่กองเงิน แซ่ลิ้ม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
งานบุญในครั้งนี้มีสาธุชนในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัด
ใกล้เคียงไปร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก

๙๘ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระภิกษุ     
ศูนย์สาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกายกว่า ๕๐ รูป     
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์    
อดี ต ประธานคณะผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราช
ณ ศาลาการเปรียญวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในโอกาสนี้
ยังได้เข้าถวายสักการะพระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๒ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ
และพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดสระเกศฯ ผู้รับผิดชอบงานพระธรรมทูตสายยุโรปและ
สแกนดิเนเวียอีกด้วย

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๙๘

เมื่ อ วั น ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วั ด
พระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะกัลยาณมิตรจาก
ทัว่ โลก จัดพิธถี วายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พิธีกรรมเริ่มด้วย
การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามด้วยพิธีมอบกองทุนหนุน
แรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๖ ครัง้ ที่ ๖๑ จากนัน้ เป็นพิธถี วายสังฆทาน
แด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในโอกาสนี้ยังมีพิธีมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ทหารต�ำรวจ ที่รักษาความสงบ
ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้อีกด้วย

แสงแห่งสันติภาพ กรุงเทพฯ

เมือ่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กองดวงตะวัน
สันติภาพ ส�ำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรม
แสงแห่งสันติภาพ กรุงเทพฯ (World Peace Light in
Bangkok) ขึ้น ณ สวนเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์แก่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองหลวงแห่ง
ความทันสมัย ควบคู่กับความสงบ เรียบง่าย และมีศิลปะ
ด้วยการจัดกิจกรรมทีเ่ รียบง่ายแต่ทรงคุณค่าทางจิตใจ ได้แก่
การปล่อยนก การปล่อยลูกโป่งสันติภาพ การนั่งสมาธิ และ
การจุ ด ประที ป สั น ติ ภ าพ ซึ่ ง จะเป็ น การรณรงค์ ใ ห้ ช าว
กรุงเทพมหานครตระหนักถึงคุณค่าของการนั่งสมาธิมากขึ้น

๗๑
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๙๙
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ข่าวบุญต่างประเทศ
ประชุมผูน้ ำ� ชาวพุทธทุกนิกายทัว่ โลก
ประเทศจีน

พิธีบูชาข้าวพระ
ประเทศออสเตรีย

เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พระภิกษุและผูน้ ำ� ชาวพุทธทุกนิกาย รวมทัง้ ผูน้ ำ� องค์กรต่าง ๆ ทัว่ โลก
เข้าร่วมพิธฉี ลอง “เจดียห์ วอเหยิน” ทีท่ ำ� การบูรณะใหม่ ณ วัดฉงเหยิน
จังหวัดเจ๋อเจวียง ประเทศจีน พร้อมทัง้ ร่วมประชุมเพือ่ ช่วยกันจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้แข็งแกร่งเป็นหนึง่ เดียวกันสืบไป และในโอกาสนี้
พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (สุธรรม สุธมฺโม) ในนามตัวแทนคณะสงฆ์
ฝ่ายเถรวาท และประธาน Buddhist Federal of Australia
เดินทางไปประชุมด้วย ซึง่ ถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลีย่ นและ
แบ่งปันประสบการณ์การท�ำหน้าทีเ่ ผยแผ่พระพุทธศาสนากับผูเ้ ข้าประชุม

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพุทธออสเตรีย
จั ด พิ ธี บู ช าข้ า วพระที่ เ มื อ งลุ ส เทนเนาว์ ในเวลา ตี ๓ ครึ่ ง
ตามเวลาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ตรงกั บ เวลาประกอบพิ ธี บู ช าข้ า วพระที่ วั ด
พระธรรมกาย ประเทศไทย พิธีในวันนี้เริ่มด้วยเจ้าภาพจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัย ตามด้วยการอาราธนาศีล ตักบาตร และท�ำสมาธิ
ปฏิ บั ติ ธ รรม ในภาคสายมี พิ ธี ท อดผ้ า ป่ า สามั ค คี ป ระจ� ำ เดื อ น
พิธีถวายกองทุนบุญต่าง ๆ และรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์
ซึง่ ถือเป็นการร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีอย่างมีความสุขและน่าชืน่ ชม
ของลูกพระธัมฯ ที่อาศัยอยู่ในต่างแดน

แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน
ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์สมาธิ
ทางสายกลางอิโลอิโล หรือ MMI (Iloilo) ร่วมกับ Jingle
Foundation มอบถุงยังชีพแก่ผปู้ ระสบภัยจากพายุไต้ฝนุ่ ไห่เยีย่ น
โดยท�ำพิธีรับมอบในเมืองคาร์เลส จังหวัดอิโลอิโล ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการพัดถล่มของไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประสบภัยกว่า ๒,๐๐๐ คน
ทีไ่ ด้รบั ความล�ำบากทัง้ เรือ่ งอาหาร น�ำ้ ดืม่ เครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย
และยารักษาโรคมารับมอบถุงยังชีพในครั้งนี้

๑๐๐ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗
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พิธที อดผ้าป่าปฐมเริม่ สร้างวัดพระธรรมกาย
ประเทศญี่ปุ่น

เมื่ อ วั น ที่ ๑ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ลู ก พระธั ม ฯ
วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ พร้อมใจกันไปร่วมงานบุญ
วันอาทิตย์ต้นเดือน ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ คือ พิธีตักบาตร
อาราธนาศีล ถวายปัจจัย ถวายภัตตาหาร สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า
ปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกาย
ในประเทศญีป่ นุ่ ทีจ่ ะเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
วิชชาธรรมกาย ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีกัลฯ พรสรร ก�ำลังเอก
เป็นประธานผ้าป่าปฐมเริ่มในครั้งนี้

พิธีบูชาข้าวพระ
ประเทศเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ประเทศเนเธอร์แลนด์จดั พิธบี ชู าข้าวพระขึน้ โดยมีเหล่ากัลยาณมิตร
จากหลายเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมใจกันไปปฏิบตั ธิ รรม
ตามเวลาธรรมกาย ผ่านทางช่อง DMC กิจกรรมในวันนี้ นอกจาก
มีพิธีบูชาข้าวพระแล้ว ยังมีพิธีตักบาตร พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
พิธีถวายกองทุนเครื่องกันหนาว พิธีถวายภัตตาหาร ปิดท้าย
ด้วยการประชุมวางแนวทางในการสถาปนาศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมประจ�ำ
ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ เพื่ อ เผยแผ่ วิ ช ชาธรรมกาย เป็ น การ
บู ช าธรรมพระเทพญาณมหามุ นี (หลวงพ่ อ ธั ม มชโย)ในวาระ
ครบ ๗๐ ปี

กิจกรรมปฏิบัติธรรมส�ำหรับชาวอเมริกัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพระธรรมกาย
แคลิฟอร์เนียจัดปฏิบัติธรรมส�ำหรับชาวอเมริกัน โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๑๓ คน กิจกรรมในวันนี้เริ่มด้วยการฝึกโยคะ เพื่อ
ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ จากนั้นจึงเริ่มนั่งสมาธิ เมื่อเสร็จสิ้น
การนัง่ สมาธิแล้ว พระอาจารย์เสนอวิธแี ก้ไขอุปสรรคในการท�ำสมาธิ
แก่ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ธ รรม หลั ง เสร็ จ สิ้ น กิ จ กรรมในวั น นี้ แ ล้ ว
ในวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ยังมีโครงการ 3 Days Retreat
ส�ำหรับชาวอเมริกัน ที่สนใจการฝึกสมาธิต่อเนื่องอีกด้วย

๗๑
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๑๐๑
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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
๑๐๒ อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๗

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
มกราคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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พระตรีเทพ ชินงฺกุโร, พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส,
พระมหาจ�ำเนียร ธมฺมวโร, พระมหาธีระ นาถธมฺโม,
พระมหาจตุรงค์ จตฺตมโล, พระวิฑูรย์ อุชุจาโร,
พระสุรศักดิ์ ปภสฺสโร, พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช
ผศ.สุภาศิริ พะหูชนม์, วันชัย ภัทรโกมล,
วินิช พันธุ์วิริยรัตน์, น�ำ้ ผึง้ พุม่ มาลี,
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

อยากเป็นคนดี ต้องท�ำอย่างไร?

เชื่อไหม..แม้ใครสักคนอยากจะเป็นคนดี แต่ก็ไม่
สามารถดีได้ทุกคน ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ใช่ว่า..คนนั้นไม่พยายาม
ท�ำดี แต่เนื่องจากเขายังไม่รู้ถึง กระบวนการจัดการนิสัย เพื่อ
พัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นคนดี ซึ่งมีอยู่ ๔ ขั้นตอน คือ...
๑) ต้องเลิกนิสัยไม่ดีที่มีอยู่
๒) นิสัยไม่ดีที่ยังไม่เคยท�ำ ต้องหาทางป้องกัน
เพื่อไม่ให้พลาดไปท�ำ
๓) นิสัยดี ๆ ที่ยังไม่เคยท�ำ ต้องเริ่มท�ำ
๔) นิสัยดี ๆ ที่มีอยู่แล้ว ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
นิสัยดี ๆ ที่เป็นหลัก ๆ ที่คนอยากเป็นคนดีต้องมีนั้น
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ท่ า นตรั ส ไว้ ใ นฆราวาสธรรม
ดังนี้
๑. นิสัยการมีสัจจะ คือ เป็นคนจริง รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่การงาน ต่อวาจา ต่อบุคคล ต่อการสร้างบุญ
สร้างบารมี
๒. นิ สั ย การมี ท มะ คื อ ต้ อ งกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะ
ฝึกตัวเองให้ดี
๓. นิสัยการมีขันติ คือ อดทนต่อความยากล�ำบาก
จนกระทั่งถึงการอดทนต่ออ�ำนาจกิเลส
๔. นิสัยการมีจาคะ คือ การเสียสละ การตัดใจจาก
สิ่งของ จากอารมณ์ที่ไม่ดีต่าง ๆ เช่น โลภ โกรธ หลง
จะเห็นว่าหากเรารู้ กระบวนการจัดการนิสยั และรูว้ า่ ..
การเป็นคนดีต้องมีนิสัยอย่างไรแล้ว หากเราคิดปรารถนาที่จะ
เป็นคนดีอย่างแท้จริง ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป..
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หยุด...คือ มรรค ผล
หยุด...เป็น ตัวส�ำเร็จ

กลอนปใหม

๒๕๕๗

จากคุณครูไมใหญ

ร่วมอนุโมทนาบุญโดย

www.webkal.org

