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“หยุดนั่นแหละเป็นตัวส�ำเร็จ หยุดอันเดียวเท่านั้นแหละ
ทางพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายใจด�ำ”
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
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เหตุแห่งความมีอายุยืน

“..ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนร่มใหญ่ที่กางกั้นฝนในฤดูฝนหรือกันแดด
ในฤดูร้อน เพราะฉะนั้นธรรมบาลกุมารย่อมได้รับการคุ้มครองโดยธรรม
เราจึงเชื่อว่า เขาต้องไม่ตายแน่นอน..”
จากธรรมภาษิตที่อ้างมาข้างต้นนั้น
เรามาหาค�ำตอบกันเลยว่า ธรรมบาลกุมาร
ประพฤติ ธ รรมอะไร จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู ้ พู ด      
มั่นใจยิ่งนักว่า เขาจะไม่ตายและมีชีวิตอยู่     
ต่อไปอย่างแน่นอน เรื่องก็มีอยู่ว่า..
ในสมั ย ก่ อ น มี บ ้ า นของผู ้ มี บุ ญ
ครอบครัวหนึ่ง ชื่อบ้านธรรมบาล หมายถึง  
บ้ า นที่ ทุ ก คนในครอบครั ว ประพฤติ ธ รรม          
มี ค วามเอื้ อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ ต ่ อ เพื่ อ นร่ ว มโลก           
ที่ส�ำคัญ ทุกคนในบ้านต่างรักษากุศลธรรม   
๑๐ ประการ ได้อย่างบริสุทธิ์ จนชาวบ้าน
ยกย่องสรรเสริญให้เป็นหัวหน้าหมูบ่ า้ น พร้อม
ทั้งเรียกครอบครัวนี้ว่า “ครอบครัวธรรมบาล”
ท� ำ นองเดี ย วกั น กั บ “บ้ า นกั ล ยาณมิ ต ร”              
บ้านแสงสว่างของโลกอย่างพวกเรานี่แหละ    
ที่ ทุ ก คนในบ้ า นมุ ่ ง มั่ น สร้ า งบารมี ชั ก ชวน     
ชาวโลกให้ ม าท� ำ ความดี ชั ก ชวนนั่ ง สมาธิ     
มิได้ขาด จนเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัว
ธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลก
เมื่ อ ทุ ก คนในบ้ า นประพฤติ ธ รรม         
ผู้มีบุญ คือ พระบรมโพธิสัตว์ ก็ลงมาเกิด      
๐๒ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

พ่อแม่ตงั้ ชือ่ ว่า “ธรรมบาลกุมาร” เมือ่ เติบโตขึน้
พ่ อ แม่ ไ ด้ ส ่ ง ไปเรี ย นหนั ง สื อ ที่ เ มื อ งตั ก สิ ล า
ธรรมบาลกุมารเป็นลูกศิษย์ทมี่ สี ติปญ
ั ญาเป็น
เลิศ จึงได้รบั เลือกเป็นหัวหน้า วันหนึ่งลูกชาย
คนโตของอาจารย์เสียชีวิตกะทันหัน อาจารย์
และบรรดาลูกศิษย์ตา่ งพากันร้องไห้คร�ำ่ ครวญ
แม้ ฌ าปนกิจ ศพลู ก ชายอาจารย์ แ ล้ ว ก็ยัง     
เฝ้าร้องไห้ร�ำพึงร�ำพันที่เชิงตะกอน มีเพียง
ธรรมบาลคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ร้องไห้
ธรรมบาลถามเพื่อน ๆ ว่า “ท�ำไม
ลูกชายอาจารย์ต้องตายในวัยที่ไม่สมควร”
เพื่ อ น ๆ ตอบว่ า “สั ง ขารทั้ ง ปวงไม่ เ ที่ ย ง       
เป็นทุกข์ บังคับบัญชาไม่ได้ มีเกิดแล้วก็ต้องมี
ดับ พวกเราห้ามความตายของลูกชายอาจารย์
ไม่ได้” แต่ธรรมบาลสงสัยว่า “มันก็จริงที่ว่า
สังขารไม่เที่ยง แต่ก็ควรตายตอนแก่มิใช่หรือ”
เพือ่ น ๆ จึงถามว่า “แล้วทีบ่ ้านของท่านไม่มี
คนตายขณะที่ยังหนุ่มเลยหรือ” ทุกคนต่าง
อัศจรรย์ไปตาม ๆ กัน ทีไ่ ด้คำ� ตอบว่า บ้านของ
ธรรมบาลไม่ มี ใ ครตายตั้ ง แต่ ยั ง เด็ ก หรื อ ยั ง  
หนุ่ม และยังเป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนาน

www.webkal.org

www.webkal.org

ของบ้านนี้อีกด้วย
อาจารย์ซึ่งก�ำลังเศร้าซึมถึงลูกชาย
ได้ยนิ เรือ่ งอัศจรรย์นแี้ ล้ว เกิดความประหลาดใจ
คิดว่า ลูกศิษย์คนนี้พูดเรื่องเหลือเชื่อเกินไป  
จึงอยากทดสอบว่า ลูกศิษย์พูดจริงแค่ไหน   
ถ้าเป็นจริงตนจะได้เรียนวิชานี้มาเป็นความรู้
สอนลูกศิษย์ต่อไป หลังจากฌาปนกิจลูกชาย
แล้ว อาจารย์กล่าวกับธรรมบาลว่า ท่านจะไป
ธุระนอกเมืองหลายวัน ให้ธรรมบาลช่วยสอน
ศิลปวิทยาแก่ลูกศิษย์ที่มาใหม่แทนด้วย
จากนั้น อาจารย์ได้เก็บกระดูกแพะ   
ตัวหนึง่ ใส่กระสอบ ให้คนรับใช้ถอื ตามหลัง แล้ว
ออกเดินทางไปบ้านของธรรมบาล เมื่อไปถึง
อาจารย์ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ขณะนั่ง
สนทนาธรรมกัน อาจารย์แสร้งกล่าวกับพ่อของ
ธรรมบาลว่า “ท่านพราหมณ์ ลูกชายของท่าน
เป็นคนฉลาดหลักแหลม เรียนจบไตรเพท และ
ศิลปะ ๑๘ ประการ เป็นผู้น�ำของลูกศิษย์
ทั้ ง หมด แต่ น ่ า เสี ย ดายที่ ลู ก ชายของท่ า น      
๐๔ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เสียชีวิตแล้ว”
ทั น ที ที่ พ ราหมณ์ ฟ ั ง จบ เขาตบเข่ า
หัวเราะลัน่ สร้างความงุนงงให้แก่อาจารย์มาก
อาจารย์จึงถามขึ้นว่า “นี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลย
ท่านหัวเราะท�ำไม” พราหมณ์ตอบว่า “หัวเราะ
เรื่องที่ท่านพูดน่ะสิ ที่ตายคงจะเป็นคนอื่น
กระมัง” อาจารย์เห็นว่าทุกคนในบ้านไม่เชื่อ
จึ ง หยิ บ กระดู ก ออกมาให้ ดู เ ป็ น หลั ก ฐาน         
ถึงกระนั้นคนในบ้านก็แย้งกลับไปว่า “สงสัย
จะเป็นกระดูกสัตว์กระมัง เรามัน่ ใจว่า ลูกชาย
เรายังไม่ตายหรอก เพราะในตระกูลนีต้ ลอด ๗
ชั่วคน ยังไม่เคยมีใครตายตอนเป็นหนุ่มเลย”
อาจารย์รู้สึกอัศจรรย์ใจยิ่งนัก จึงถาม
ถึงเหตุผลว่า “การทีค่ นหนุ่มไม่ตายเป็นเพราะ
กรรมอะไร ท�ำไมตระกูลของท่านจึงไม่มีใคร
ตายตอนยั ง หนุ ่ ม ” พราหมณ์ เ ล่ า ให้ ฟ ั ง ว่ า
“พวกเราประพฤติธรรมกัน ไม่พูดเท็จ งดเว้น
กรรมชัว่ ทัง้ หมด ก่อนจะให้ทาน พวกเราก็มจี ติ
เลื่อมใส ขณะให้ก็มีใจศรัทธา ครั้นให้แล้ว
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ก็ตามนึกถึงตลอดเวลา จิตเบิกบาน ไม่รู้สึก
เสียดายในทานนั้นเลย ฉะนั้นคนในบ้านของ
เราจึงไม่ตายในวัยที่ยังหนุ่ม พวกเรางดเว้น
จากการฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยสิ่งของของคนอื่น
ไม่นอกใจสามีภรรยา เว้นขาดจากการพูดเท็จ
พู ด ส่ อ เสี ย ด พู ด ค� ำ หยาบ พู ด จาเพ้ อ เจ้ อ       
ทุกคนพูดแต่เรื่องที่เป็นอรรถเป็นธรรม พูด    
ยกใจกันให้สงู ขึน้ ไม่โลภอยากได้ของใคร และ   
ไม่คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่น ใจของทุกคน  
มุ ่ ง ตรงต่ อ หนทางพระนิ พ พานอย่ า งเดี ย ว
เพราะฉะนั้นคนในบ้านจึงมีอายุยืน”
หลังจากนั้น พราหมณ์ได้กล่าวเป็น
ธรรมภาษิตว่า “ธรรมที่ประพฤติแล้ว ย่อม    
น�ำสุขมาให้ ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนร่ม
ใหญ่ ที่ก างกั้น ฝนในฤดู ฝ น หรือ กัน แดดใน     
ฤดูร้อน เพราะฉะนั้นธรรมบาลย่อมได้รับการ
คุม้ ครองโดยธรรม เราจึงเชือ่ ว่าเขาต้องไม่ตาย
แน่นอน”

อาจารย์ได้ฟังถ้อยค�ำที่เป็นสิริมงคล
เช่นนั้น เกิดมหาปีติว่าการเดินทางมาในครั้งนี้
ไม่สูญเปล่า เพราะได้รู้วิธีที่จะท�ำให้มีอายุยืน
และไม่ ต ้ อ งตายเมื่ อ ยั ง ไม่ ถึ ง กาลสมควร          
จึงขอโทษทุกคนในบ้าน แล้วเล่าความจริงว่า
“ที่มาก็เพื่อจะทดสอบดูเท่านั้น ขณะนี้ลูกของ
ท่านสุขสบายดี ไม่เจ็บ ไม่ปว่ ย ไม่ไข้ แถมตัง้ ใจ
ศึกษาเล่าเรียนด้วยความเคารพ และเป็นทีร่ ัก
ของผองเพื่อนอีกด้วย”  
จากนั้น อาจารย์ก็จดจ�ำหัวข้อธรรมที่
ครอบครัวของธรรมบาลประพฤติ เพื่อน�ำไป  
สั่งสอนและเผยแผ่ให้ลูกศิษย์ประพฤติปฏิบัติ
กันต่อไป ครั้นลูกศิษย์แต่ละคนน�ำกลับไป
ปฏิ บั ติ ที่ บ ้ า น พร้ อ มทั้ ง แนะน� ำ สมาชิ ก              
ในครอบครั ว ให้ ล องท� ำ ด้ ว ยกั น ความรั ก   
ความสมั ค รสมานสามั ค คี ความอบอุ ่ น ใจ        
ก็พลันบังเกิดขึน้ ในบ้านอย่างเห็นได้ชดั ทุกคน
ปลอดกังวล ประกอบอาชีพการงานด้วยความ
สบายใจ ไม่มีความหวาดระแวงกันอีกต่อไป

๗๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๐๕
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ไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่ทำ� ร้ายกัน อายุขัยก็
ยืนยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ท�ำให้ยุคนั้นผู้คน
อายุ ยื น มากด้ ว ยอ�ำ นาจการประพฤติ กุ ศ ลกรรมบถ ๑๐ ประการ
จากเรือ่ งนีจ้ ะเห็นได้วา่ ถ้าคนเราตัง้ ใจ
ท� ำ ความดี เ ต็ ม ที่ รั ก ษากุ ศ ลกรรมบถ ๑๐
ประการ ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ย่อมท�ำให้มคี วาม
มั่นใจในชีวิต แม้ในเรื่องความตายที่ไม่มีใคร
ปรารถนา แต่ผู้ประพฤติธรรมกลับเห็นเป็น
เรือ่ งธรรมดา  เพราะตระหนักดีวา่ “มีเกิดย่อม
มี ต าย ไม่ มี ใ ครหลี ก หนี ค วามตายไปได้ ”     
เพียงแต่เราสามารถเลื่อนการตายออกไปได้
หมายถึง ควรตายในวัย ที่ส มควรตาย คือ       
วัยชรา ไม่ใช่ตายในเวลาที่ยังหนุ่มยังแน่น      
ในขณะท�ำมาหากินก็สั่งสมบุญควบคู่ไปด้วย
เมื่อถึงคราวตายก็ไม่หวั่นไหวในมรณภัยแม้
เพียงเล็กน้อย เพราะพร้อมเสมอต่อการไปสู่
สั ม ปรายภพอย่ า งปลอดภั ย และมี ชั ย ชนะ
๐๖ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เหมือนการย้ายถิ่นฐานบ้านช่องไปอยู่ที่อื่น
เป็นการย้ายภพภูมิ ย้ายไปเสวยสุข หลังจาก
ทีท่ นทุกข์แบกสังขารร่างกายทีเ่ หม็นเน่านี้ เพือ่
อาศัยเป็นที่สั่งสมบุญสร้างบารมี นี่คือการ
ด�ำเนินชีวติ ของบัณฑิตนักปราชญ์ในกาลก่อน     
ที่ พ วกเรานั ก สร้ า งบารมี ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น ก็
สามารถท�ำได้
ชีวิตของเราจะมีคุณค่า กาลเวลาจะ
ทรงความหมายอย่างยิ่ง ถ้าให้เศรษฐกิจกับ
จิตใจไปด้วยกัน และหมัน่ ประคองตัวเองให้มี
ความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ อยู่เสมอ
“สมบั ติ ใ ดในมนุ ษ ย์ แ ละสมบั ต     ิ
ในสวรรค์ สมบัติทั้งสองนั้น หากผู้มีศีล
ปรารถนา ก็ท�ำได้ไม่ยาก อนึ่ง ใจของผู้มี
ศีลบริสุทธิ์ ย่อมแล่นไปสู่นิพพานสมบัติ
อันเป็นสมบัติที่สงบระงับสุดยอดโดยแท้”
(พุทธพจน์)
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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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ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

มหาปี ติ ฉลองศั ก ราชใหม่ ๒๕๕๗
เกิดขึ้นเมื่อพระภิกษุจากทั่วประเทศ จำ�นวน  
๑,๑๒๙ รูป เข้าร่วมโครงการธุดงค์ธรรมชัย
เส้ นทางพระผู้ ป ราบมาร ธรรมยาตราเพื่ อ
ฟื้ น ฟู ศี ล ธรรมโลก โดยมี ก ารเดิ น ธุ ด งค์
เกื อ บทั้ ง เดื อ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒ - ๒๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๒๗ วัน เป็น
ระยะทาง ๔๕๓.๕ กิ โ ลเมตร ผ่ า นพื้ นที่
๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร
นครปฐม และกรุ ง เทพมหานคร กิ จ กรรม
๘

อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ครั้งนี้เป็นงานใหญ่ ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ หลายเครือข่าย
เช่ น สำ � นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ   
ร่วมกับคณะสงฆ์ ตลอดจนวัดพระธรรมกาย
มูลนิธิธรรมกาย พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมกว่า ๔๐ องค์กรภาคี ทั้งนี้    
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรม
ชาวพุทธ ปลุกกระแสศีลธรรม เสริมสร้าง
ความเป็นสิริมงคล สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
และสร้ า งสามั ค คี ธ รรมแก่ ป ระเทศชาติ    
บ้านเมือง
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ธุดงค์ธรรมชัย

ธรรมยาตราบนเส้นทาง
พระผู้ปราบมาร
ปีที่

๓

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

๙
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พุทธประเพณีสืบสาน...
เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
การเดิ น ธุ ด งค์ เ ป็ น กิ จ ของสงฆ์ ที่ มี
ปรากฏมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ดังที่พวกเรา
ทั้งหลายเคยอ่านหรือฟังเรื่องราวพระพุทธกิจ
ที่ทรงจาริกไปยังแว่นแคว้นต่าง ๆ เพื่อโปรด
เหล่าเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ดังนั้นในปัจจุบัน
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
จึงด�ำริให้มีโครงการธุดงค์ธรรมชัยขึ้น เพื่อ
สืบสานพุทธประเพณีที่เคยมีมา
การเดิ น ธุ ด งค์ ธรรมชั ย ถื อ เป็ น การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย
ธรรมยาตรา ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ตน
และประโยชน์ท่าน และจะส่งผลดีต่อสังคม
และประเทศชาติบ้านเมือง จนแผ่ขยายเป็น
กระแสแห่งสันติสขุ ไปสูม่ วลมนุษยชาติทวั่ โลก
เ ส ้ น ท า ง ที่ พ ร ะ ธุ ด ง ค ์ ธร ร ม ชั ย
เดินธุดงค์ครั้งนี้ คือเส้นทางพระผู้ปราบมาร
ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งการสร้างบุญบารมีของ  
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงปู่
วั ด ปากน�้ ำ  ภาษี เ จริ ญ พระผู ้ ป ราบมาร    
๑๐ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อันประกอบด้วย

๑. สถานที่ เ กิ ด คื อ แผ่ น ดิ น รู ป ดอกบั ว

ณ อ�ำเภอสองพี่ น ้ อ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น คณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ไ ด้ ส ถาปนา
อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ไว้ ณ ผืนดินแห่งนี้
๒. สถานที่ บ รรพชาอุ ป สมบท คื อ วั ด
สองพี่น้อง ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านเกิด
ของท่าน
๓. สถานที่บรรลุธรรม คือ วัดโบสถ์ (บน)
บางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๔. สถานที่ ที่ มี ผู ้ บ รรลุ ธ รรมตามหลวงปู ่
ครั้งแรก คือ วัดบางปลา อ�ำเภอบางเลน

จังหวัดนครปฐม

๕. สถานทีป่ กั หลักเผยแผ่วชิ ชาธรรมกาย คือ

วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

๖. สถานที่ สื บ สานวิ ช ชาธรรมกาย คื อ

วัดพระธรรมกาย อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
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๒ มกราคม
วันพฤหัสบดีที่
พ.ศ. ๒๕๕๗

วัดพระธรรมกาย – วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี /
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (๒๑.๖ กม.)

พระธุดงค์ไปถึงไหน
บ้านเมืองสว่างไสวรุ่งเรือง
การเดิ น ธุ ด งค์ ธ รรมชั ย บนเส้ น ทาง
พระผู ้ ป ราบมาร ปี ที่ ๓ เริ่ ม ขึ้ น ในเวลา
๑๐.๐๐ น. ของวั น ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๗ หลัง จากที่ ค ณะพระธุ ด งค์ ร ่ ว มกัน
อธิษฐานจิต ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) แล้ว ทุกรูปก็เริ่มเดินธุดงค์ออก
จากวัดพระธรรมกาย โดยมีพระมหาเถระ
หลายรู ป เมตตามาเดิ น น�ำขบวนสู ่ เ ส้ น ทาง

พระผู้ปราบมาร เช่น พระราชภาวนาจารย์
(หลวงพ่ อ ทั ต ตชี โ ว) รองเจ้ า อาวาสวั ด
พระธรรมกาย พระธรรมปิ ฎ ก เจ้ า คณะ
จังหวัดสระบุรี พระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค
๘ เป็นต้น ซึ่งตลอดเส้นทางการเดินธุดงค์
มี นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ข้ า ราชการ พ่ อ ค้ า
ประชาชน ออกมาร่ ว มถวายการต้ อ นรั บ  
พระธุดงค์อย่างเนืองแน่น พร้อมกับน�ำดอก
ดาวรวย (ดาวเรืองพันธุ์พิเศษ) มาโปรยเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๑๑
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๓ มกราคม
วันศุกร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี / มหาวิทยาลัยปทุมธานี –
วัดบ่อทอง (๑๕.๕ กม.)

ตลอด ๒๗ วั น พระธุ ด งค์ ผู ้ เ ป็ น
ศาสนทายาทจ�ำนวน ๑,๑๒๙ รูป เดินธุดงค์
เป็ น แถวเป็ น หมู ่ ด ้ ว ยความสงบเสงี่ ย ม
สง่างามไปตามเส้นทางต่าง ๆ ซึง่ นอกจาก
จะเป็ น การช่ ว ยธ�ำรงรั ก ษาพระพุ ท ธศาสนาแล้ว ยังถือเป็นมงคลของแผ่นดินไทย
อีกด้วย เพราะทุกย่างก้าวที่ท่านก้าวเดิน
ไป คื อ ย่ า งแก้ ว ที่ ท ่ า นกระท�ำเพื่ อ การ
ปฏิบัติธรรม อันยังประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และก่ อ ให้ เ กิ ด สิ ริ ม งคลแก่ ทุ ก พื้ น ที่ ที่ ท ่ า น
๑๒ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ย่างเท้าผ่าน นอกจากนี้ยังถือเป็นการฟื้นฟู
บ้านเมือง ให้พวกเราทั้งหลายมีความสุข
ความเจริ ญ และมี ค วามหวั ง ที่ จ ะช่ ว ยกั น
พัฒนาสังคมประเทศชาติของเราให้มีความ
เจริญควบคู่กันไปทั้งทางด้านวัตถุและด้าน
จิตใจ กล่าวคือ ทางด้านวัตถุก็มีความเจริญ
ก้ า วหน้ า ด้ ว ยวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ที่   
ทันสมัย ส่วนทางด้านจิตใจนัน้ ก็มคี วามเจริญ
ทางด้ า นศี ล ธรรมที่ จ ะอยู ่ ป ระจ�ำในใจ
ของพวกเราทุกคน
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๔ มกราคม

วัดบ่อทอง – วัดคลองขวาง (๑๓.๒ กม.)

๕ มกราคม

วัดคลองขวาง – วัดตรีพาราสีมาเขต /
โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต (๑๖.๙ กม.)

วันเสาร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

วันอาทิตย์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๑๓
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๖ มกราคม
วันจันทร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๔ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

วัดตรีพาราสีมาเขต / โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต –
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ (๑๗.๘ กม.)
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๗ มกราคม
วันอังคารที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ – อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) ณ โลตัสแลนด์ (๒๒.๑ กม.)

ภาพอั น งดงามตลอดเส้ น ทางการ
เดินธุดงค์ ไม่เพียงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ใน
ศรั ท ธาต่ อ พระพุ ท ธศาสนาเท่ า นั้ น แต่ ยั ง  
จะเป็ นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังช่วยกัน
ธ�ำรงรักษากิจกรรมแห่งความปลาบปลื้มปีติ
เช่นนี้ให้เกิดขึ้นทุกปี ให้สมกับที่ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลก
ในยุคปัจจุบัน

ผลบุญเป็นของทุกท่าน
ผลงานเป็นของทุกคน
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ ๒๗
วันนี้ คือผลงานของพระภิกษุกว่าพันรูป และ
ผู ้ ค นจ�ำนวนมาก ที่ อุ ทิ ศ ตนเองด้ ว ยความ
ศรัทธา ทุ่มเททั้งก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลัง
ทรัพย์ รวมทั้งก�ำลังสติปัญญา เพื่อให้งาน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๑๕
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๘ มกราคม
วันพุธที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๖ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

พักทำ�กิจกรรมที่อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ณ โลตัสแลนด์

www.webkal.org

“ชีวิต” เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เพราะมีชีวิต
จึงมีการสร้างบุญบารมี ดังนั้นในวันนี้คณะพระธุดงค์
ธรรมชัยและผูม้ บี ญ
ุ ทัง้ หลาย นำ�โดย พระเทพสุวรรณโมลี
เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี จึงไปร่วมกันประกอบพิธีจุด
โคมประทีป ณ บริเวณอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺ ท สโร) บนแผ่ นดิ น รู ป ดอกบั ว (Lotus Land)
อำ�เภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นดินแดนที่
ชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่ถือกำ�เนิดขึ้น เพื่อบูชา
ธรรมท่าน และเป็นการฉลองความสำ�เร็จที่เดินธุดงค์มา
ถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางพระผู้ปราบมาร

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๑๗

www.webkal.org

๙ มกราคม
วันพฤหัสบดีที่
พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๘ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี – วัดสองพี่น้อง /
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง (๑.๔ กม.)
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“วัดสองพี่น้อง” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
แห่งที่สองบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร คือ
สถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เกิดใหม่
ในเพศสมณะ
ในวั น นี้ ค ณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ข อง
ท่านทั้งบรรพชิตและฆราวาสต่างพร้อมใจ
กั น ประกอบพิ ธีจุ ด โคมประที ป และลอย
กระทงธรรม เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณ
หลวงปู่ โดยมี พระครู สิ ริ วั ฒ นวิ สุ ท ธิ์
เจ้าคณะอำ�เภอสองพี่น้อง   เป็นประธาน
ในพิธี

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๑๙
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๑๐ มกราคม

วัดสองพี่น้อง / โรงเรียนวัดสองพี่น้อง – วัดศิลามูล
(๑๙.๑ กม.)

๑๑ มกราคม

วัดศิลามูล – วัดรางกำ�หยาด (๑๘.๓ กม.)

วันศุกร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

วันเสาร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๐ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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๑๒ มกราคม

วัดรางกำ�หยาด – โรงเรียนไทรน้อย /
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (๑๓.๗ กม.)

๑๓ มกราคม

โรงเรียนไทรน้อย / โรงเรียนวัดไทรใหญ่ –
วัดบางรักใหญ่ / โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (๒๒.๘ กม.)

วันอาทิตย์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

วันจันทร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๒๑

www.webkal.org

๑๔ มกราคม
      วันอังคารที่
พ.ศ. ๒๕๕๗

วัดบางรักใหญ่ / โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ –
วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง / โรงเรียนวัดโบสถ์บน (๒๑.๖ กม.)

ด�ำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่าง
เช่ น มี ห ลายท่ า นอาสาท�ำหน้าที่ท�ำความ
สะอาดเส้นทางเดินธุดงค์ลว่ งหน้า (V-Clean)
หลายท่านท�ำความสะอาดเมื่อพระเดินผ่าน
ไปแล้ว (V-Care) บางท่านดูแลการจราจร
(V-Traffic) หลายท่านคอยดูแลความเรียบร้อย
ตลอดเส้นทางและจัดพื้นที่เพื่อประกอบพิธี
(V-Peace) บางท่านน�ำดาวรวยไปลงในพืน้ ที่
(V-Give) ฯลฯ ซึง่ แต่ละฝ่ายต่างดูแลรับผิดชอบ
งานของตนได้ เ ป็ น อย่ า งดี แสดงให้ เ ห็ น
ศักยภาพในการจัดงานบุญ และความศรัทธา
เลือ่ มใสอย่างยิง่ ในพระพุทธศาสนา
๒๒ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ส�ำหรับผู้ที่มาคอยต้อนรับพระธุดงค์
นั้น มีทั้งญาติโยมสาธุชนและเยาวชนเด็กดี
วี ส ตาร์ ตลอดจนนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาจาก
สถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งท่านเหล่านี้
นอกจากช่ ว ยกั น โปรยกลี บ ดอกดาวรวย
ตลอดทางแล้ว ยังเปล่งเสียง “สาธุ สาธุ  
สาธุ” ตลอดทางเช่นกัน ซึ่งภาพอันดีงามนี้
จะประทับลงในจิตใจของเยาวชน และจะคอย
ประคับประคองชีวิตพวกเขาให้ก้าวเดินไป
บนเส้ น ทางแห่ ง ศีล ธรรม ดัง นั้น การโปรย
กลีบดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ในแต่ละ
วัน จึงเป็นบุญบันเทิงที่เปี่ยมด้วยสาระ

www.webkal.org

๑๕ มกราคม
วันพุธที่

พักทำ�กิจกรรมที่วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง (วันพระ)

พ.ศ. ๒๕๕๗

วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง หาใช่สถานทีธ่ รรมดา
สามัญไม่ แต่เป็นสถานที่ที่หลวงปู่เลือกให้เป็นที่บ�ำเพ็ญ
เพียรท�ำสมาธิภาวนาจนกระทั่งบรรลุธรรมในคืนวันเพ็ญ
และในค�่ ำ คื น นี้ ก็ เ ป็ น คื น พระจั น ทร์ วั น เพ็ ญ ดุจดังใน
ครัง้ นัน้ พวกเราจึ ง ปลื้ ม ใจสุ ด พรรณนา ที่ มี โ อกาส
มาท�ำพิธีจุดโคมประทีปและลอยกระทงธรรม ณ สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เพื่อบูชาธรรมพระผู้ปราบมาร พร้อมทั้ง
อนุโมทนาบุญกับพระธุดงค์กองพันเนือ้ นาบุญ ทีเ่ ดินธุดงค์
ประกาศคุณหลวงปู่มาเป็นเวลาสิบกว่าวันแล้ว
พิธีกรรมในวันนี้มี พระมหาก�ำพล คุณงฺกโร
เจ้าคณะอ�ำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธี

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๒๓
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๒๔ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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๑๖ มกราคม

วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง / โรงเรียนวัดโบสถ์บน – โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในสังฆราชูปถัมภ์ (๒๐.๗ กม.)

๑๗ มกราคม

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในสังฆราชูปถัมภ์
– วัดสุขวัฒนาราม / โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม (๒๕.๖ กม.)

วันพฤหัสบดีที่
พ.ศ. ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๒๕

www.webkal.org

๑๘ มกราคม
วันเสาร์ที่

วัดสุขวัฒนาราม / โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม – วัดบางปลา (๘.๐ กม.)

พ.ศ. ๒๕๕๗

เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้บรรลุธรรมแล้ว
ท่านก็เดินทางไปสอนธรรมปฏิบตั ทิ วี่ ดั บางปลา จนกระทัง่
มีผู้บรรลุธรรมตามท่านเป็นครั้งแรก ดังนั้นวัดบางปลา
จึงเป็นสถานทีส่ �ำคัญอีกแห่งหนึง่ บนเส้นทางพระผูป้ ราบมาร
และในค�่ำคืนนี้คณะพระธุดงค์ธรรมชัยรวมทั้ ง ผู ้ มี บุ ญ
ทั้ ง หลายจึ ง ร่ ว มกั น ประกอบพิ ธีจุ ด โคมประที ป และ
ลอยกระทงธรรม เพื่อบูชาธรรมพระผู้ปราบมาร โดยมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานในพิธี

๒๖ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

www.webkal.org

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๒๗

www.webkal.org

๑๙ มกราคม
วันอาทิตย์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๘ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

วัดบางปลา – โรงเรียนวัดตาก้อง / วัดตาก้อง (๒๑.๘ กม.)
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๒๐ มกราคม

โรงเรียนวัดตาก้อง / วัดตาก้อง – โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ /
วัดพระประโทณเจดีย์ (๑๖.๓ กม.)

๒๑ มกราคม

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ / วัดพระประโทณเจดีย์ –
สนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลัย (๒๔.๐ กม.)

วันจันทร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

วันอังคารที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๒๙
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๒๒ มกราคม
วันพุธที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

สนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลัย – พุทธมณฑล (๒๒.๗ กม.)

ภาพมหาปีติเช่นนี้ ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ นอกจากธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ที่เกิดขึ้นในช่วง
๓ ปีนี้แล้ว ในยุคปัจจุบันยังไม่เคยมีพระเดินธุดงค์จำ�นวนมากขนาดนี้มาก่อน
บุญกุศลทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดนี้ พระธุดงค์ธรรมชัยกองพันเนือ้ นาบุญ กองพลจักรพรรดิดาวรวย และ V ทัง้ หลาย
ขอน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร

๓๐ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

www.webkal.org

ขออนุ โ มทนาสาธุ ก ารกั บ ผู ้ น�ำบุ ญ
สาธุชน ตลอดจนผู้มีส่วนในความส�ำเร็จของ
โครงการธุดงค์ธรรมชัยครั้งนี้ ขอผลานิสงส์ที่
ทุกท่านไปโปรยกลีบดอกดาวรวยอันเหลือง
อร่ า ม เพื่ อ ต้ อ นรั บ พระธุ ด งค์ ผู ้ ป ระพฤติ
ปฏิบัติธรรม จงส่งผลน้อมน�ำให้ทุกท่านมี
ชี วิ ต ที่ เ จริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง ประสบแต่ ค วามสุ ข
ความส�ำเร็จ และสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งจิต
อธิษฐานเอาไว้ดีแล้วทุกประการเทอญ..

๒๓ มกราคม
วันพฤหัสบดีที่

พุทธมณฑล – แผ่นดินน�ำ้ ใส ใจสว่าง เขตตลิง่ ชัน (๑๘.๖ กม.)

พ.ศ. ๒๕๕๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๓๑
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๒๔ มกราคม

แผ่นดินน�ำ้ ใส ใจสว่าง เขตตลิง่ ชัน – โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (๑๔.๙ กม.)

๒๕ มกราคม

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ – แผ่นดินน�้ำใส ใจสว่าง เขตตลิ่งชัน
(๑๐.๓ กม.)

    วันศุกร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

     วันเสาร์ที่
พ.ศ. ๒๕๕๗

๓๒ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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๒๖ มกราคม

แผ่นดินน�ำ้ ใส ใจสว่าง เขตตลิง่ ชัน – กรมชลประทาน (ปากเกร็ด)
(๒๒.๓ กม.)

๒๗ มกราคม

กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) – สนามกีฬากองทัพอากาศ
ธูปะเตมีย์ (๒๔.๙ กม.)

วันอาทิตย์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

   วันจันทร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๓๓
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๒๘ มกราคม
      วันอังคารที่
พ.ศ. ๒๕๕๗

๓๔ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สนามกีฬากองทัพอากาศธูปะเตมีย์ – วัดพระธรรมกาย (๑๙.๕ กม.)
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หลังจากเดินธุดงค์ ฝึกตน ทนหิว บ�ำเพ็ญตบะ เป็นระยะทาง ๔๕๓.๕ กิโลเมตร ผ่านจังหวัดต่าง ๆ ถึง
๗ จังหวัด ในที่สุดพระธุดงค์ธรรมชัยกองพันเนื้อนาบุญก็บรรลุถึงเส้นชัย และในวันมหาปีตินี้ มีสาธุชนมารอ
ต้อนรับและอนุโมทนาบุญกับท่านเป็นจ�ำนวนมาก
ในช่วงค�ำ่ มีพธิ จี ดุ โคมประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผูป้ ราบมาร บริเวณลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ โดยมี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธานในพิธี
สาธุ...ชิตัง เม!

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๓๕
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อนุโมทนา พระธุดงค์กองพันเนื้อนาบุญ
กองพลจักรพรรดิดาวรวย
และ V ทั้งหลาย

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ลูกพระกองพันเนื้อนาบุญทั้งหลาย เราได้ฝึกตน ทนหิว บำ�เพ็ญตบะ เป็นพระแท้
เดินธุดงค์ในเส้นทางพระผู้ปราบมารมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ บุญบารมีทั้งหมดจะได้ช่อง
ทำ�ให้ใจเราที่กลั่นแล้วกลั่นเล่า ใสบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เล่า จนความบริสุทธิ์เกิดขึ้นอย่างง่าย ๆ
ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งเราตรึกระลึกถึงตรงนี้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วันนี้จะเป็น
วันที่ประมวลรวมบุญบารมีทั้งหมดมาหยุดที่กลางกายของเราอย่างง่าย ๆ เพราะฉะนั้น
ทั้งลูกพระลูกโยมทั้งหลายจะต้องให้ใจเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงให้ได้ตลอดเวลา เพื่อบุญทุกบุญ
ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม มาถึงวันนี้ ๒๘ มกราคม จะได้ช่องส่งผล
ลูกกองพันเนื้อนาบุญที่รักทั้งหลาย วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ เป็นวันประวัติศาสตร์
ของพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ที่ต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ ที่ลูก ๆ
กองพันเนื้อนาบุญได้เดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร เป็นปีที่ ๓ บน
เส้นทางสว่างที่โรยด้วยกลีบดาวรวยที่ยาวที่สุดในโลก จนได้บรรลุถึงเส้นชัย ชิตัง เม แล้วใน
๓๖ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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วันนี้ ไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่เปล่งเสียงสาธุการ แม้แต่เทวดาก็ยังพนมมือเปล่งเสียงแซ่ซ้อง
สาธุการดังลัน่ กึกก้องไปทัว่ โลกธาตุทง้ั หลายด้วยความปลืม้ ปีตใิ จ หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญ
และยินดีต้อนรับการกลับมาของลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญทุก ๆ รูป ด้วยความปลื้มปีติ
และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งขออนุโมทนาบุญกับลูก ๆ กองพลจักรพรรดิดาวรวย
ตลอดจนลูก ๆ วี (V=Volunteer) ทัง้ หลาย ทุกฝ่าย ทุกแผนก ทีช่ ว่ ยกันรับบุญทุก ๆ บุญ
เพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลา
๒๗ วัน
ทุก ๆ ย่างก้าว ที่ลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญเดินธรรมยาตราประกาศพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีและก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะแก่
มหาชนผู้พบเห็นเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อได้เห็น
กองทัพพระธุดงค์ธรรมชัยออกเดินธุดงค์ด้วยอากัปกิริยาที่สงบเสงี่ยม สง่างาม เป็นแถว
เป็นแนว มีระบบระเบียบที่สวยงาม เขาก็บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจนหยดน�้ำตาแห่ง
มหาปีติท่วมท้น ส่วนผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้ว ก็บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ดังนั้นลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญทุก ๆ รูป จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็น
เนื้อนาบุญของโลก และเป็นธรรมทายาทผู้เป็นสายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าง
แท้จริง
หลวงพ่อมีความปลื้มปีติและภาคภูมิใจในตัวลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญเป็นอย่าง
มาก ที่ทุกรูปมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเดินธุดงค์บำ�เพ็ญสมณธรรม
จนตลอดเส้นทาง ลูกต้องอดทน ฝึกตน ทนหิว บำ�เพ็ญตบะในทุกอนุวินาที เป็นพระแท้ที่
เผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยดำ�เนินชีวิตเป็นต้นบุญต้นแบบแก่ชาวโลก
และช่วยประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ให้ชาวโลกได้รับรู้ ซึ่งภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำ�คัญที่สุดในโลกและจักรวาล แม้
วันนี้ภารกิจการเดินธุดงค์ธรรมชัยสิ้นสุดลงแล้ว แต่ภารกิจในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรม
ให้บรรลุวิชชาธรรมกาย ยังต้องเดินหน้ากันต่อไปอย่างเข้มข้น เพราะลูกทุกรูปยังมีภารกิจ
ในการเผยแผ่วิชชาธรรมกายรอคอยอยู่ โดยเฉพาะอีก ๒ เดือนข้างหน้าที่จะถึงนี้ ลูกจะ
ต้องไปช่วยทำ�หน้าที่พระพี่เลี้ยงของธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ภาค
ฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป เพื่อเร่งสร้างศาสนทายาท ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ขยายวิชชา  
ธรรมกายไปทั่วโลก ดังนั้นให้ลูกที่ไม่ติดภารกิจในทางโลกอยู่สร้างบารมีต่อไปก่อน เพราะ
ทุกรูปมีความสำ�คัญมาก ลูกจะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับธรรมทายาทผู้ที่มาใหม่ คอย
ประคับประคองให้กำ�ลังใจ ให้เขาเข้มแข็งเหมือนอย่างที่ลูกเป็น และช่วยกันถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ดี ๆ แนะนำ�สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เขาบรรลุเป้าหมายในการมาบวชสร้าง
บารมี ให้เป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุของพระพุทธศาสนาอย่างที่ลูกกองพันเนื้อนาบุญเป็น
หลวงพ่อขอให้ลูกทุกรูปทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำ �ลังยิ่ง ๆ
ขึ้นไป
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๓๗
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ต่างมุมมอง
พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
“โครงการธุ ด งค์ ธ รรมชั ย เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ศี ล ธรรมโลกเป็ น พุ ท ธประเพณีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการน�ำพาพระภิกษุ
ทั้ ง หลายรวมถึ ง พระเถรานุ เ ถระและพระธรรมทายาท ให้ มี โ อกาส
ด�ำเนิ น รอยตามพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ในการประกาศพระศาสนา
ท�ำให้ ไ ด้ ฝ ึ ก ตนอย่ า งเข้ ม ข้ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก ธรรมค�ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คณะสงฆ์ทุกรูปและอาตมภาพมีความชื่นชม
ปีติยินดี และสุขใจ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูศีลธรรมโลก ไม่เพียง
เท่านั้น โครงการนี้ยังท�ำให้คนทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มีโอกาสร่วมกันท�ำบุญและท�ำความดี จึงขอ
อนุโมทนาบุญกับพระธุดงค์จ�ำนวน ๑,๑๒๙ รูป และกัลยาณมิตร
ทั้งหลายที่มีส่วนช่วยกันท�ำให้โครงการนี้เกิดขึ้น”
พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
“การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระจ�ำนวนพันกว่ารูปนี้ นับเป็น
เหตุการณ์ทเี่ กิดได้ยากยิง่ ในยุคปัจจุบนั และเป็นการด�ำเนินตามรอยบาท
พระศาสดา ตามต�ำนานทางพระพุทธศาสนาของเรา ในครั้งพุทธกาล
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงน�ำพระภิกษุสงฆ์จ�ำนวน ๕๐๐ รูป
เดินธุดงค์ประกาศศาสนาจากเมืองหนึง่ ไปยังอีกเมืองหนึง่ เป็นประจ�ำอยู่
แล้ว การธุดงค์ธรรมชัยของพวกเรา ก็เป็นการเดินทีเ่ ป็นระเบียบเรียบร้อย
เหมือนกับภาพที่พระมหากัสสปะ ภาพที่พระพุทธองค์ทรงพาพระสงฆ์
๕๐๐ รูป เดินธุดงค์ด้วยความสงบ ด้วยความเรียบร้อย”
พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
“การปฏิบัติธุดงค์เป็นการประกาศพระพุทธศาสนาที่ส�ำคัญ
อย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาได้รวดเร็ว ก็เพราะขยันเดิน
ขยันไป และเวลาพระองค์เสด็จไปไหน จะมีพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป ที่ฝึก
กิริยามารยาทมาอย่างดีเป็นบริวาร มีครบทั้งศีล สมาธิ ปัญญา เป็นที่
น่ า ศรั ท ธาเลื่ อ มใส ฉะนั้ น ในขณะที่ อ อกธุ ด งค์ เราต้ อ งฝึ ก ทั้ ง ๔
ประการให้ได้ คือ ๑. ศีลาจารวัตร ต้องฝึกนุ่งห่มให้เรียบร้อย จะเดิน
ไปข้างหน้า ถอยหลัง เหลียวซ้ายแลขวา ฝึกให้ดี ๒. ฝึกให้มีคุณธรรม
๓๘ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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ที่ส�ำคัญ คือ กายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต ๓. ต้องพยายามแสวงหา
ความรู้ ๔. ขันติ ความอดทน ตัวนี้เป็นสุดยอดที่จะท�ำให้ชีวิตได้รับ
ความส�ำเร็จ ถ้าเราปฏิบัติได้ ชีวติ เราจะมีความเจริญ จะสามารถช่วย
กันเผยแผ่พระศาสนา และเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกได้อย่างดี”
พระครูวิสุทธินนทคุณ เจ้าคณะอ�ำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี
“หลวงพ่อเห็นว่าพระธุดงค์ทั้ง ๑,๑๒๙ รูปนี้ เป็นทหารเอกของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การจาริกมาอย่างนีส้ ามารถทีจ่ ะท�ำให้ศตั รูทงั้ หลาย
ที่คิดจะท�ำลายพระพุทธศาสนาต้องล่าถอยลง จนไม่อาจกระท�ำย�่ำยี
พระพุ ท ธศาสนาได้ ขออนุ โ มทนาบุ ญ ไปยั ง หลวงพ่ อ ธั ม มชโยด้ ว ย     
ที่จัดการเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างน่าชื่นใจ”
พระครูสาราภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดตาก้อง จ.นครปฐม
“คนเราเกิดมามีอยู่ ๒ อย่าง คือ ๑. ดี ๒. ชัว่ ความดีท�ำได้งา่ ย
แต่คนเราไม่ค่อยชอบท�ำ ท�ำชั่วต้องแอบท�ำ ยังไปท�ำกัน แต่ที่พระธุดงค์
ธรรมชัยท�ำในครั้งนี้ เป็นการท�ำความดีอย่างสง่าผ่าเผย อาตมาขอ
อ�ำนวยพรให้คณะผู้จัดท�ำ  และขอให้หลวงพ่อธัมมชโยด�ำเนินโครงการ
นี้ทุกปี จะเดินผ่านเส้นไหนก็ได้ แต่ขอให้ท�ำทุกปี จะได้มาช่วยกันดึง
จิตใจของคนที่ไม่ค่อยเข้าถึงธรรม ให้เข้าถึงธรรม ที่ไม่ค่อยเข้าถึงวัด ก็
ให้เข้าถึงวัด”
พระสมุห์อนุวัฒน์ อายุวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ (บน) จ.นนทบุรี
“การที่คณะพระธุดงค์พันกว่ารูปเดินทางมาที่วัดโบสถ์ (บน)
อาตมภาพและคณะสงฆ์ตลอดจนชาวบ้านในละแวกนี้ มีความยินดี
เป็นอย่างยิ่ง ญาติโยมพากันมาสอบถามตลอดว่า พระธุดงค์จะมา
เมื่อไร มีอะไรให้ช่วยบ้าง เพราะการได้ต้อนรับพระพันกว่ารูปเป็นสิ่งที่
หาได้ยากในโลก ชาวบ้านทุกคนเตรียมพร้อม หน้าบ้านใครก็ท�ำความ
สะอาดกัน และมาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอาหารบ้าง น�้ำดื่มบ้าง ปลื้ม
ปีติกันมาก อาตมาอยากให้จัดโครงการดี ๆ อย่างนีต้ ่อไป เพื่อเป็นหลัก
ให้พระพุทธศาสนาของเรา”

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๓๙
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พระภิกษุนิกายโจเก ประเทศเกาหลีใต้
“แม้อาตมาเป็นพระเหมือนกัน แต่ได้เห็นพระทั้งหลายเดิน
ธุดงค์และมีญาติโยมคอยโปรยดอกไม้อย่างนี้ ท�ำให้ปลื้มจนน�้ำตาไหล
และมี ค วามสุ ข มาก นั บ เป็ น วาสนาที่ ไ ด้ ม ารู ้ จั ก การสั่ ง สมบุ ญ กั บ   
พระธุดงค์ และหวังว่าจะได้เป็นเหมือนพระธุดงค์เหล่านั้น ที่เป็นศิษย์
ทีส่ มบูรณ์พร้อมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
“การทีพ่ ระถึง ๑,๑๒๙ รูป เดินธุดงค์ไปยังจังหวัดต่าง ๆ นัน้ คือ
เรือ่ งของการเผยแผ่พระศาสนาให้พนี่ อ้ งประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ได้รบั
อานิสงส์แห่งบุญ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ
ได้ร่วมบุญใหญ่ด้วยกัน และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็น
ศาสนาประจ�ำชาติของไทยเรา และเป็นการเชิญชวนพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายให้เห็นความส�ำคัญของพระศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่ง
เป็นมงคลอย่างยิง่ ขอชื่นชมและอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ”
นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
“ผมมีความรู้สึกชื่นใจและอิ่มอกอิ่มใจ โดยเฉพาะในช่วงนีเ้ ป็น
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เราเปิดศักราชใหม่ด้วยการท�ำบุญท�ำกุศล ผมคิด
ว่าเป็นมงคลในชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานี ผมดีใจที่
มีกิจกรรมที่มีส่วนในการสืบต่อพระพุทธศาสนา และเปิดโอกาสให้   
พีน่ ้องประชาชนได้ท�ำบุญท�ำกุศลในครั้งนี้”
นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
“วั น นี้ ผ มได้ ร ่ ว มกั บ พี่ น ้ อ งชาวพุ ท ธมาถวายภั ต ตาหารเช้ า
ถือว่าเราได้ประกอบบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งความเจริญ
ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับ
เมื่อพระธุดงค์ผ่านไปเส้นทางใด ถือว่าท่านมาโปรดพวกเรา เราต้อง
ออกมาต้อนรับท่านนะครับ”
พ.ต.ท.สุวิชา ชั้นงาม สวป.สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี
“ปลื้มใจที่มีโอกาสพาลูกสาวมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์
ซึ่งจะได้ปลูกฝังความมีศีลธรรม ให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยน เป็นเด็กดี
และเป็นพลังส�ำคัญให้แก่ประเทศชาติต่อไป”
๔๐ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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นายวินัย เนตรพระฤทธิ์ นายก อบต.บ้านกระแชง จ.ปทุมธานี
“วันนี้ปลื้มปีติเหมือนได้อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุด พูดแล้วขนลุก
เคยสร้างบุญสร้างกุศลมาก็เยอะ แต่ครั้งนี้ปลื้มมากมาย ตายก็ไม่
เสียดายชีวิตแล้ว เพราะว่าเราได้ท�ำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ พระเป็นพัน ๆ
รูปนะครับ อยากให้วัดพระธรรมกายอนุรักษ์สิ่งดี ๆ อย่างนี้ให้กับ
ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อ ๆ ไปจะ
ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในกุศลอันยิ่งใหญ่นี้อีก”
นายสมชาย เจริญทรัพย์ หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
“โครงการนี้ผมว่าดีที่สุดเลยนะครับ เป็นครัง้ แรกในชีวิตที่ได้มา
ล้างเท้าพระธุดงค์เป็นพันรูปอย่างนี้ ครั้งที่แล้วก็เคยมาโปรยกลีบ
กุหลาบให้ท่านพันกว่าองค์เหมือนกัน แต่ไม่ซาบซึ้งเท่าครั้งนี้ ชาว
สองพี่น้องยินดีมากที่พระธุดงค์เป็นพันองค์มาที่สองพี่น้อง”
ผอ.อ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
“นักเรียนชอบที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ บางคนบอกว่าตื่นมานั่ง
สมาธิตั้งแต่เช้า เพื่อเตรียมตัวมารับพระ แล้วพอเด็กได้พูดว่าสาธุเป็น
พันครั้ง ความดีงาม ความอ่อนโยน ต้องถูกซึมซับเข้าไปในจิตใจของ
เด็ก จะท�ำให้เขาเป็นคนดีในวันข้างหน้า”
ป้าประทุม เอี่ยมเที่ยง ลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ จ.นนทบุรี
“ปีที่แล้วป้ามาโปรยดาวรวย ได้รับเหรียญหลวงพ่อสดไป ๑
เหรียญ ตั้งแต่วันนั้นก็พกเหรียญติดตัวมาตลอด ป้ารู้สึกรักเหรียญนี้
มาก ท�ำอะไร ไปไหน หรือจะนอนก็ต้องพกเหรียญติดกระเป๋าไว้ นึกถึง
แต่ท่าน ตั้งแต่ได้เหรียญหลวงพ่อสดมาติดตัว ถึงคราวจะอด มันไม่อด
ถึงคราวจะล�ำบาก มันไม่ล�ำบาก จะมีคนมาคอยช่วยเสมอ ป้ายืนยัน
ว่าเหรียญหลวงพ่อสดนี้ดีจริง ๆ มีไว้ไม่ยากจนค่ะ”
Mr.Fridolin Holzer ชาวเยอรมัน
“ที่นี่มีคนดีที่มีความสุขอยู่มากมาย พวกเขาท�ำงานหนักเพื่อให้
งานนี้เกิดขึ้น เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก ถ้าคนทั่วโลกได้เข้าร่วมงานนี้ ก็
คงจะคิดเหมือนกันว่าที่นี่สวยงามมาก และพวกเขาต้องมีความสุขที่ได้
มาที่นี่ด้วยเช่นกัน ผมคิดว่าพระพุทธศาสนายิ่งใหญ่ เพราะชาวพุทธ   
ดูมีความสุขมาก และพระพุทธเจ้าท�ำประโยชน์ให้กับโลกนี้มากมาย”
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๔๑
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Nang Kham None ชาวเมียนมาร์
“ตอนแรกมาแค่คนเดียวเราก็ปลื้มอยู่แล้ว ร้องไห้ทุกครั้งเลย
ปีนยี้ ิ่งปลื้มกว่าทุก ๆ ปี เพราะว่าเราได้ไปชวนชาวพม่ามาจากมหาชัย
ประมาณ ๖๐ คน อยากให้ศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างนี้
แต่ทางพม่าไม่มีเดินธุดงค์อย่างนี้ เวลามาเห็นอย่างนี้ปลื้มใจมาก”
ป้าแหล่ สมสมุทร ชาวลาว
“ป้ามาจาก สปป.ลาว โปรยตั้งแต่ปีแรกที่โปรยกลีบกุหลาบ
ตอนนั้นป้าอธิษฐานกับพระธุดงค์ทุกรูปว่า ขอให้ลูกชายได้มาเดินธุดงค์
แบบนี้ ขอให้ลูกชายได้บวชแบบนี้ ขออย่างนี้จนรูปสุดท้าย ป้าเชื่อว่า
พระธุดงค์ศักดิ์สิทธิ์ แล้วท่านก็ศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ เพราะปีนี้ลูกชายป้า
บวช และได้มาเป็นหนึ่งในกองพันเนื้อนาบุญ เวลาเห็นพระลูกชายเดิน
มา ปลื้มจนน�้ำตาไหลเลยจ้ะ”
นายจตุพงษ์ มงคลมณี ม.๖ รร.บางกระทุ่มพิทยาคม จ.พิษณุโลก
“ตอนโปรยดาวรวยมือผมสั่นไปหมดครับ ดีใจมาก ผมไม่เคย
เห็นพระที่ไหนมากเท่านี้มาก่อน ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็น
ชาวพุทธ วันนี้ผมปลื้มใจมากจนไม่รู้จะพูดอย่างไร (น�้ำตาไหล) อยากให้
ทุ ก คนได้ ม าสั ม ผั ส ได้ ม าเห็ น ว่ า เกิ ด เป็ น ชาวพุ ท ธดี ม ากแค่ ไ หน
และในการที่ผมเป็นผู้ชาย ผมอยากบวช อยากเดินอย่างนี้ เพราะรู้สึก
ปลื้มมาก บุญนี้ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผมเจอมาครับ”
ด.ญ.สุรัตนา พลสว่าง ม.๒ รร.บางกระทุ่มพิทยาคม จ.พิษณุโลก
“ปีที่แล้วหนูไม่ได้มา หนูรอคอยโอกาสนี้มานานแล้วค่ะ ตอนที่
หนูเห็นพระองค์แรกเดินมารู้สึกปลื้มมากจนกลั้นน�้ำตาไว้ไม่อยู่ สาธุกับ
ท่านตลอด หนูเห็นบางองค์มีบาดแผล หนูรู้สึกทึ่งกับความอดทนของ
ท่านมากค่ะ หนูเสียใจนะคะที่หนูไม่ได้เกิดเป็นผู้ชาย ส่วนใครเป็น
ผู้ชายก็อยากให้ท�ำความดีแบบนี้ บวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อและแม่ที่
ท่านให้เราเกิดมา หนูอยากชวนให้ทกุ ๆ คนหันมาสนใจพระพุทธศาสนา
และท�ำนุบ�ำรุงให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ”

๔๒ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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“ไม่มีทางลัดอื่นในการเข้าถึงธรรม นอกจากค่อย ๆ สั่งสม
ความบริสุทธิ์ ความละเอียด ความหยุดนิ่งของใจ”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

สนับสนุนการพิมพ์

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐๒-๘๑๘-๓๕๐๐
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“การมาวัดวันหนึ่ง ก็ได้บุญไปช่วงหนึ่ง ถ้าไม่มาก็ไม่ได้ ถ้ามาแล้วก็ได้บุญ
บุญจะสะสมทับทวีเหมือนกับเก็บออมสิน”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำ เนิดวัดพระธรรมกาย
บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จำ�กัด
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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
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“ในแต่ละวันเมื่อเจอใครก็ตาม
ให้มองหาความดีของเขาให้ได้
ถ้าเรามองคนอื่นมีความดี
แสดงว่าใจเราใสสะอาดเพียงพอ
ใจจะซึมซับแต่สิ่งที่ดี ๆ
ถ้ามองอะไรไม่ดีต้องมาฟอกใจใหม่
การปฏิบัติธรรม คือ...
การฟอกใจ ขยันฟอกใจตัวเอง
เราจะได้สิ่งที่ดี ๆ มาใส่ตัว”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

www.webkal.org
สัมภาษณ์พิเศษ
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ E-mail : R.luck072@gmail.com

ณ แดนประสูติ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๔๖ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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แม้ ป ระเทศเนปาลเป็ น แดน
ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่
ปัจจุบนั ประชากรส่วนใหญ่กลับนับถือ
ศาสนาฮินดู ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรือ่ งง่ายนัก
กับการที่จะน�ำโครงการเด็กดีวีสตาร์
เข้าไปบุกเบิกยังประเทศทีต่ า่ งความเชือ่
ต่างศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม...
แต่ ใ นความยากก็ พ อจะมี ช ่ อ งทาง
เพราะความตัง้ ใจจริงของ คุณพรสรร ก�ำลังเอก
ทีส่ วมหัวใจของการท�ำหน้าทีก่ ลั ยาณมิตรอย่าง
แท้จริง
“ยอมรับว่า การไปบุกเบิกน�ำโครงการ
เด็กดีวสี ตาร์ไปสูเ่ นปาล เป็นการทดสอบก�ำลังใจ
เราอย่างมาก เพราะการท�ำงานใหญ่ย่อมมี
อุปสรรคเป็นธรรมดา แต่เนื่องจากงานนี้เราได้
แรงบันดาลใจอันยิง่ ใหญ่จาก พระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ที่เห็นท่านท�ำโครงการเด็กดีวีสตาร์ จนเยาวชน
ไทยเป็นล้าน ๆ คน เกิดการเปลี่ยนแปลงไป   
ในทางทีด่ ีขึ้นมากมาย และทีส่ �ำคัญ พระเดช
พระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อ
ทัตตชีโว) ท่านก็เมตตาชี้แนะวิธีการท� ำงาน     
มาให้ จึงท�ำให้เรามีแรงใจว่า..ครั้งหนึ่งในชีวิต
เราต้องลองดูสักตั้ง อีกทั้งเรายังอยู่ในฐานะที่
พอจะมีช่องทาง เนื่องจากเราและพระลูกชาย
(พระประพุทธ พุทธิพโล) รูจ้ กั กับ คุณเนอวานา
ชอดรี ซึ่งครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของธุรกิจ    

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๔๗
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ที่รวยระดับต้น ๆ ของประเทศเนปาล มีธุรกิจในเครือถึง ๑๒
ประเภท และที่ ส� ำ คั ญ เขายั ง เป็ น เจ้ า ของโรงเรี ย นถึ ง                  
๙ โรงเรียน ที่มีนักเรียนถึง ๒,๕๐๐ คน ซึ่งพอเราทราบตรงนี้
ก็ เ ห็ น ว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ ทั น ที ด้ ว ยเหตุ นี้ เ ราจึ ง คุ ย กั บ          
คุณเนอวานาว่าอยากจะน�ำโครงการเด็กดีวสี ตาร์ไปสูเ่ นปาล”
หลายคนอาจจะสงสัยว่า ความต่างทางศาสนาอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการยอมรับโครงการเด็กดีวีสตาร์ไปให้เด็ก
นักเรียนที่นั่นท�ำ  ซึ่งเราก็ได้ค�ำตอบที่ชัดเจนจากคุณพรสรร
ทันทีว่า...

๔๘ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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คุณพรสรร ก�ำลังเอก

“เราไม่ได้ไปเปลี่ยนศาสนาเขา แต่เรา
เอาความดีสากลไปสอนเด็ก ๆ ให้เขารักความ
สะอาด ความเป็นระเบียบ มีความสุภาพ     
ตรงต่อเวลา และมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ โดย   
ฝึกผ่านกิจกรรม ๕ ห้องชีวติ ทีพ่ ระเดชพระคุณ
หลวงพ่อทัตตะท่านแนะน�ำไว้”
การท�ำโครงการเด็กดีวสี ตาร์ทปี่ ระเทศ
เนปาล เริ่มจากการแนะน�ำให้คุณเนอวานา   
ฝึกสมาธิจนเห็นประโยชน์ของสมาธิดว้ ยตัวเอง
จากนัน้ คุณพรสรรก็คุยถึงวิธีการท�ำโครงการ
“เราแนะน�ำให้คุณเนอวานา ส่งครู
แกนน� ำ ในโรงเรี ย นของเขาจ� ำ นวน ๔ คน       
บินข้ามประเทศมานั่งสมาธิที่เมืองไทยเป็น
เวลา ๗ วัน เพือ่ น�ำวิธีฝึกสมาธิและวิธีการท�ำ
โครงการเด็กดีวีสตาร์กลับไปท�ำที่เนปาล โดย
ให้เด็ก ๆ ท�ำการบ้าน ๑๐ ข้อ อย่างต่อเนือ่ ง
หลายเดือน จากนั้นก็ให้คุณครูคัดเด็กจาก
โรงเรี ย นในเครื อ ของคุ ณ เนอวานาจ� ำ นวน       
๔ โรงเรียน ซึง่ ได้แก่โรงเรียน D.P.S Biggunj,
The Chandbagh School (New Block), The
Chandbagh School (Main Block) และ            
Campion School มาเข้าค่ายอบรม ซึ่งเขา      
คัดมาได้ ๗๓ คน มีอายุระหว่าง ๙-๑๒ ปี     

จากนั้นเราก็นิมนต์ทีมงานพระอาจารย์จาก                    
วั ด พระธรรมกายและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ วั ด บิ น ไป    
ช่วยกันจัดค่าย ระหว่างวันที  ่ ๕–๑๐ ธันวาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งในช่วงเวลาที่จัดค่าย เราก็  
เชิญคุณครูจากโรงเรียนต่าง ๆ มาเพิ่มอีก                 
๕ โรงเรียน เพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย”
เด็ก ๆ ที่เข้าฐานกิจกรรมประทับใจ
หลาย ๆ สิง่ ทีเ่ ขาไม่เคยท�ำกันมาก่อน เช่น เรือ่ ง
การเช็ดเศษอาหารออกจากจานข้าวหลังจาก
ทานอาหารเสร็จ หรือเรื่องการล้างห้องน�้ำ    
แรก ๆ เด็ก ๆ รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลก แต่พอได้
ลงมือท�ำจริง ๆ ก็รู้สึกชอบ สนุก และหลังจาก
ท�ำแล้ว ก็รู้สึกสบายตา สบายใจ ที่โรงเรียน
สะอาดขึ้ น ด้ ว ยมื อ ของพวกเขาเอง ดั ง ที่      
หนูน้อยมานาวี ซุปบรา บอกว่า...
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๔๙
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หลังจากน�ำโครงการเด็กดีวสี ตาร์เข้ามา
ท�ำในโรงเรียน ทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ เด็ก   
ทั้ ง โรงเรี ย นจะต้ อ งนั่ ง สมาธิ ก ่ อ นเข้ า เรี ย น        
และระหว่ า งคาบเรี ย นก็ ใ ห้ นั ก เรี ย นท� ำ จิ ต         
ให้เป็นสมาธิ ๕ นาที ก่อนเริ่มเรียน ซึง่ เรื่องนี้               
น้องรูดรา วิสวาคัสมา บอกว่า...
หนูน้อยมานาวี ซุปบรา
(เด็กผู้หญิงนั่งติดคุณแม่)

“ประทับใจการท�ำความสะอาดห้องน�ำ 
้
เพราะว่ า หนู ไ ม่ เ คยท� ำ ความสะอาดห้ อ งน�้ ำ   
แบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต ครั้งแรกที่หนูลองท�ำ 
หนู ค ่ อ นข้ า งขยะแขยงนิ ด ๆ รู ้ สึ ก ว่ า นี่ มั น       
เกิดอะไรขึ้น แต่สุดท้ายแล้วหนูก็ไปช่วยแม่
ท�ำความสะอาดด้วยกัน รู้สึกสนุกดี และคิดว่า
ไม่เห็นจะยากเลย และอีกอย่างหนึง่ หนูชอบการ
นั่งสมาธิค่ะ เป็นกิจกรรมที่หนูชอบมากที่สุด    
ในโครงการเด็ ก ดี วี ส ตาร์ ครั้ ง แรกที่ ห นู ล อง       
นั่งสมาธิ รู้สึกว่าค่อนข้างยากนิดหนึ่ง แต่หลัง
จากได้ทำ� ที่โรงเรียนบ่อย ๆ ทุก ๆ เช้าแล้ว หนูก็
พบว่ามันง่ายมาก หนูรสู้ กึ ผ่อนคลาย สบาย และ
สนุกมากกับการท�ำกิจกรรมแบบนี้กับเพื่อน ๆ
ของหนูค่ะ”
๕๐ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

น้องรูดรา วิสวาคัสมา

“สิ่ ง ที่ ผ มชอบมากที่ สุ ด ก็ คื อ การ         
นั่ ง สมาธิ เพราะมั น ท� ำ ให้ ผ มมี ค วามสุ ข           
ผ่อนคลาย และไม่เครียด เมื่อก่อนผมเป็น       
คนขีโ้ มโหแม้กับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ตอนนี้
ผมสามารถควบคุมความโกรธได้ และทีส่ �ำคัญ
เมื่อผมหลับตาและท�ำใจให้สงบที่ศูนย์กลาง
กาย ผมรู้สึกตัวเบาคล้ายขนนก เหมือนก�ำลัง
ล่องลอยอยู่ในอากาศ และผมก็เข้าไปอยู่ใน   
ดวงกลมใส เมื่ อ ผมลื ม ตาขึ้ น ก็ รู ้ สึ ก สดชื่ น
เหมือนกลายเป็นคนใหม่”
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ในการท� ำ โครงการนี้ ที ม งานทุ ก คน
เหนือ่ ยมาก ๆ แต่กป็ ลืม้ ใจ เพราะในเบือ้ งต้นถึง
แม้คณ
ุ เนอวานาเห็นด้วยก็จริง แต่คณะผูบ้ ริหาร
ของโรงเรียนยังรู้สึกเฉย ๆ ไม่เข้าใจว่าทีมงาน   
ไปท�ำอะไร แม้ตอนหลังพอจัดค่ายเสร็จแล้ว
พวกเขาก็ยงั มาพูดกับทีมงานเป็นการส่วนตัวว่า
เขามองไม่ อ อกเลยว่ า การที่ ที ม งานไปท� ำ
โครงการนี้ให้เขานั้น ได้อะไรเป็นการตอบแทน
อย่ า งไรก็ ต าม เขาก็ รู ้ สึ ก ซาบซึ้ ง กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงที่ ดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง ค� ำ พู ด ของ            
คุณบูชเชิน จันดรา เชนกรุง ผู้บริหาร CG
Education Schools ที่กล่าวว่า...     
ครอบครัวภัททัก

การท�ำโครงการนีท้ เี่ นปาล ถือเป็นการท�ำ
ในระดับลึก โดยมีการติดตามผลของนักเรียน
ถึงที่บ้าน คือตามไปสอบถามความประทับใจ
จากพ่อแม่ของเด็ก ๆ ดังตัวอย่างการติดตามผล
เด็กใน ครอบครัวภัททัก
“ตั้ ง แต่ ลู ก ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเด็ ก ดี       
วี ส ตาร์ ลู ก ตื่ น หกโมงเช้ า เป็ น ประจ� ำ ทุ ก วั น     
เก็ บ ห้ อ งนอนจนเรี ย บร้ อ ย บางครั้ ง ก็ ลุ ก มา
ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ  บางครั้งปัดกวาดห้อง
ตัวเอง ครอบครัวเราได้พบความเปลี่ยนแปลง
หลายอย่างเลยครับ อย่างเช่น เมื่อก่อนลูก      
ติดพ่อกับแม่มาก แต่ตอนนี้เขาพยายามท�ำ     
ทุกสิ่งด้วยตัวเอง อีกทั้งยังท�ำเป็นขั้นเป็นตอน
แบบ ๑-๒-๓-๔ จนตอนนี้เขาสามารถท�ำอะไร        
หลาย ๆ อย่างได้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น”

คุณบูชเชิน จันดรา เชนกรุง
ผู ้ บ ริ ห าร CG Education
Schools

“ผมขอขอบคุ ณ และรู ้ สึ ก ซาบซึ้ ง ที่
ตั ว แทนโครงการเด็ ก ดี วี ส ตาร์ ดั้ น ด้ น มาจาก
ประเทศไทย มาสานต่อโครงการนี้ที่ประเทศ
เนปาล ผมคิดว่า หากโครงการเด็กดีวีสตาร์     
ได้ขยายไปทั่วโลก จะมีผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่
ในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในผู้น� ำการศึกษาของ   
CG Education Schools ถือเป็นหน้าที่หลัก      
ของผม ที่จะน�ำสิ่งดี ๆ อย่างนีไ้ ปบอกเพื่อน ๆ        
ในแวดวงการศึกษาของประเทศเนปาล เพราะ
ผมคิดว่า โครงการเด็กดีวสี ตาร์ไม่ควรถูกเก็บไว้
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๕๑
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เฉพาะใน CG Education
Schools เท่านั้น เพราะเป็น
โครงการที่ เ กิ ด ประโยชน์
ไม่ใช่แค่ต่อเด็กนักเรียน ต่อ
ครอบครัว และต่อโรงเรียน
เท่านั้น แต่จะมีประโยชน์ต่อ
ชาติของเราด้วย”
ส่วน คุณเนอวานา
ชอดรี ก็เปิดใจว่า...

คุณเนอวานา ชอดรี

    “ผมว่าโครงการนี้เป็นอะไรที่สมบูรณ์
แบบที เ ดี ย ว เป็ น โครงการที่ เ ปิ ด โอกาสใน       
การสร้างความรับผิดชอบต่อเพือ่ นมนุษย์ให้เกิด
ขึ้นกับเยาวชนในวันข้างหน้า เป็นโครงการที่
เริม่ ต้นอย่างเรียบง่าย ด้วยการสอนให้เด็ก ๆ
ช่วยเหลือกัน ซึ่งทางผมได้รับค�ำแนะน�ำที่
ประเมินค่าไม่ได้ และได้รบั ความช่วยเหลือ
ในระดับทีส่ งู มากจากทุกท่านทีม่ าจากประเทศ
ไทย ซึ่ ง ผมก็ เ ชื่ อ มั่ น ว่ า นั ก เรี ย นกลุ ่ ม แรก
ทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการนี้ จะกลายเป็นอนาคตของ
ประเทศที่ใคร ๆ ต่างก็ต้องการ ผมอยากจะ
กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ทีไ่ ด้อำ� นวยพรฝากมาให้ ผมรูส้ กึ เป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ได้ร่วมโครงการนี้ รู้สึกขอบคุณ
๕๒ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

และซาบซึ้ ง จนไม่ รู ้ จ ะพรรณนาออกมา
อย่างไร และขอเก็บความทรงจ�ำนีไ้ ว้ เพราะสิง่
ที่ทุกคนทุ่มเทแนะน�ำให้เรา จะเป็นสิ่งที่อยู่กับ
เราและเด็ก ๆ ไปตลอดชีวิต”
หลังจากจัดกิจกรรมค่ายอบรมเสร็จ
เมื่ อ ที ม งานจะกลั บ เมื อ งไทย คณะครู แ ละ        
ผู้บริหารซึ่งรู้สึกผูกพันและซาบซึ้งกับทีมงาน
อย่างบอกไม่ถูก ต่างไม่อยากให้ทีมงานจาก
พวกเขาไป พวกเด็กนักเรียนก็รอ้ งไห้ และพากัน
เรียกคุณพรสรรว่า “Universal Mom” หรือ    
“คุณแม่แห่งจักรวาล” ท�ำให้ทีมงานรู้สึกว่า    
เด็ก ๆ สามารถสัมผัสถึงอานุภาพแห่งการให้    
ที่ ท� ำ ให้ พ วกเขาเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทาง         
ที่ ดี ขึ้ น ได้ นอกจากนี้ ทุ ก คนยั ง ฝากกราบ
ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ด�ำริ   
ท�ำโครงการดี ๆ มาให้พวกเขาด้วย
ในส่วนของทีมงาน ทุกคนตัง้ ใจว่าจะท�ำ
โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และจะกลับไปเนปาล
อีก เพือ่ ขยายโครงการนีเ้ ข้าไปยังทุกโรงเรียนใน
ประเทศเนปาล
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“การจะเข้าถึงพระธรรมกายได้ ต้องหยุดอย่างเดียว
การฝึกให้หยุดใช้หลัก คือ ต้องสบาย
ฝึกใจให้สบายๆ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร

www.webkal.org

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

สู่ชีวิตสมณะ

บวชบูชาธรรม ๑๐๕ ปี
คุณยายอาจารย์ฯ
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สู่ชีวิตสมณะ บวชบูชาธรรม ๑๐๕ ปี คุณยายอาจารย์ฯ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นศิษย์ที่ได้รับยกย่องจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน�้ำ  ภาษีเจริญ ว่า “หนึ่งไม่มีสอง”
ท่านคือผู้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไปทั่วโลก เริ่มด้วยการรวมหมู่คณะมาบุกเบิกสร้าง
วัดพระธรรมกาย จนกลายเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่รองรับการสร้างบารมีของพระภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลกนับล้านคนในปัจจุบัน
ถ้ า คุ ณ ยายอาจารย์ ฯ ยั ง มี ชี วิ ต อยู่ ปี นี้ ท่ า นจะมี อ ายุ ไ ด้ ๑๐๕ ปี ด้ ว ยรำ�ลึ ก ถึ ง
พระคุณและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของท่าน ศิษยานุศิษย์จำ�นวนหนึ่งจึงพร้อมใจกันบรรพชา
อุปสมบทบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม ๑๐๕ ปี
คุ ณ ยายอาจารย์ ม หารั ต นอุ บ าสิ ก าจั น ทร์ ขนนกยู ง ครู ผู้ สื บ สายธรรม ณ อุ โ บสถ
วัดพระธรรมกาย
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๕๕
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กตัญญูกตเวทิตา บวชบูชาพระคุณ
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม ๑๐๕ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา
จันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสายธรรม มีการอบรมระหว่างวันที่ ๓ มกราคม ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ (รวม ๔๕ วัน) ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ที่ผ่านมา มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทขึ้น ณ อุโบสถ
วัดพระธรรมกาย โดยมีกุลบุตรผู้เปี่ยมด้วยใจกตัญญูจำ�นวน ๗๒ ท่าน เข้าพิธีบวช ซึ่งพิธีใน
ครั้งนี้มีพระธรรมกิตติวงศ์ (ป.ธ.๙) ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็น
พระอุปัชฌาย์

๕๖
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อานิสงส์ยิ่งใหญ่ ปลื้มใจตลอดกาล
การบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์นั้น มิใช่เพียงแค่การรักษาประเพณีวัฒนธรรมของลูกผู้ชาย
ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีตเท่านั้น แต่คุณค่าจากการได้บวชนั้นมีมากมาย
เกินพรรณนา ซึ่งผู้บวชย่อมประจักษ์ด้วยตนเองว่าได้ประโยชน์แก่ชีวิตทั้งในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
มีหลักประกันในการเดินทางในวัฏสงสารข้ามภพข้ามชาติ และนอกจากนี้ยังได้ศึกษาเรียนรู้
ถึงเป้าหมายสูงสุดเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์ ดังนั้นครอบครัวใดที่มีกุลบุตรออกบวช
แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาอันสั้น จึงต่างปีติและหวังว่าเมื่อลาสิกขาแล้ว ครอบครัวจะได้สมาชิก
ที่ผ่านการอบรมหล่อหลอมด้วยหลักแห่งศีลธรรม
สำ�หรับการบวชในโครงการนี้ นอกจากผู้บวชจะได้อานิสงส์แห่งบุญจากการบวช ได้ฝึกฝน
อบรมตนเองตามพุทธวิธีแล้ว ยังเป็นการบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ครูผู้สืบสายธรรม ซึ่ง
เป็นการปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชา แม้บางท่านตั้งใจจะบวชเพียงช่วงระยะเวลาไม่นาน แต่ก็
ย่อมได้รับอานิสงส์มาก ดังที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระ-   
ธรรมกาย เคยกล่าวไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่า
“วัตถุประสงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียว คือ ทำ�พระนิพพานให้แจ้ง ไม่ว่า
จะบวชสั้น บวชยาว หรือแม้บวชเพียงวันเดียวก็ตาม การบวชเพื่อทำ�พระนิพพานให้แจ้ง
และตั้งใจทำ�อย่างนั้นจริง ๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุพระพุทธศาสนา          
ถูกวัตถุประสงค์ของการบวช...”
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๕๗
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รำ�ลึกถึงคุณยาย รวมใจหล่อรูปเหมือนทองคำ�
คุ ณ ยายอาจารย์ ม หารั ต นอุ บ าสิ ก าจั น ทร์ ขนนกยู ง มหาปู ช นี ย าจารย์ ข องพวกเรา
ทั้งหลาย แม้ท่านจะมิใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ใด ๆ ที่วิชาการทางโลกก�ำหนดหลักสูตรไว้
และมิใช่ผู้เก่งกล้าในเชิงภาษา แต่สิ่งที่คุณยายอาจารย์ฯ ถ่ายทอด พร�่ำสอน และประพฤติ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ล้วนเป็นความรู้ที่เลิศยิ่งกว่าศาสตร์ใด ๆ และเป็นภาษาอันประเสริฐที่
เข้าไปถึงใจ เพื่อน�ำผู้คนทั้งหลายไปสู่มรรค ผล นิพพาน ซึ่งผู้ที่ทันเห็นท่านขณะยังมีชีวิตอยู่
ย่อมประจักษ์ถึงความสามารถและคุณธรรมอันสูงส่งของท่านได้ดี
ในปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าท่านละสังขารไปแล้ว ก็ยังมีการนำ�เรื่องราวจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมา
เล่าถึงจริยวัตรและคำ�สอนของท่าน ซึ่งแม้จะสะท้อนให้เห็นเพียงภาพชีวิตอันประเสริฐส่วนหนึ่ง
แต่ก็ทำ�ให้ผู้ฟังได้สัมผัสกับธรรมรสอันประณีต ที่ก่อให้เกิดความสว่างกลางดวงใจ และยัง
ทำ�ให้ผู้ฟังตระหนักถึงความสำ�คัญของท่าน ที่เกิดมาบนโลกเพื่อเป็นแบบอย่างของนักสร้าง
บารมีที่แท้จริง
ดังนั้น เพื่อให้เรื่องราวความดีงามของท่านปรากฏเป็นแบบอย่างแก่ชาวโลกสืบไป ในวาระ
ครบ ๑๐๕ ปี คุณยายอาจารย์ฯ นอกจากมีโครงการบวชบูชาธรรมแล้ว บรรดาศิษยานุศษิ ย์ของท่าน
นำ�โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ยังร่วมใจกันจัดพิธีหล่อรูปเหมือนคุณยาย
อาจารย์ฯ ด้วยทองคำ� ในวันที่ ๒๒ เมษายน ศกนี้ อีกด้วย เพื่อเป็นที่เคารพกราบไหว้ และเป็น
เครื่องรำ�ลึกถึงคุณยายอาจารย์ฯ ซึ่งเป็นผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย เป็นต้นบุญต้นแบบแห่งการ
สร้างบารมี และเป็นผู้สร้างบุคลากรทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เพื่อทำ�งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา นำ�สันติสุขอันไพบูลย์ไปสู่นานาประเทศทั่วโลกในปัจจุบันสู่อนาคตอันยาวนาน
๕๘ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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หล่อรูปเหมือนทองคำ� บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่
แก่มหาชนชาวโลกโดยแท้ ประวัติแห่งการสร้างบารมีของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง
และที่สุด เป็นแบบอย่างอันสูงส่งของนักสร้างบารมี ดังนั้นการที่เราทั้งหลายร่วมกันบูชาคุณ
และสรรเสริญคุณท่าน นอกจากจะเป็นการบูชาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว ยังเป็นการบูชา
พระธรรม อันเป็นสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติได้จริง และก่อให้เกิดความดีแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติจริง
จนบุคคลธรรมดากลายเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมสูงส่ง เป็นที่ยกย่องบูชากราบไหว้ของมหาชน
ทั่วไป และในที่สุดก็เป็นการบูชาสักการะในพระพุทธองค์ ผู้ตรัสรู้และจำ�แนกธรรม นำ�เอาความ
ประเสริฐนี้ออกเผื่อแผ่แก่มวลมนุษยชาติ ก่อให้เกิดความสุข ความเจริญ นำ�ไปสู่สันติสุข
อันแท้จริงแก่โลกได้ ดังนั้นการหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ จึงถือเป็นการบูชาบุคคลผู้ควร
บูชา ซึ่งเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างสูงสุด..

“สร้างบารมีแบบคุณยาย ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อแม้
มีแต่ สำ�เร็จ สำ�เร็จ สำ�เร็จ...ทั้งทางโลกและทางธรรม”
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“สัมผัสชีวิต ใกล้ชิดความสงบ”
คอนโดมิเนียม ติดรั้ววัด สังคมกัลยาณมิตร
แต่งเฟอร์ฯครบชุด โดย Modernform พร้อมสวนใหญ่
กว่า ๑ ไร่ สระว่ายน�้ำระบบน�้ำเกลือ ห้องฟิตเนส
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

“สัมมา...อะระหัง”

ศักดิ์สิทธิ์นัก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” ในอดีต...
พระอภิรูโปตายแล้วฟื้น...
คุณครูไม่ใหญ่เคยเล่าเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระอภิรูโปว่า ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐
ก่อนที่พระอภิรูโปจะมาบวช ท่านท�ำอาชีพเผาปูนขาย แต่เผาไปเผามาผงปูนเข้าไปกัดในคอ
กัดจนเลือดออก รักษาอย่างไรก็ไม่หาย แถมล้มป่วยหนักจนเข้าขั้นโคม่า ท�ำให้พระลูกชายของ
ท่านที่บวชอยู่ที่วัดปากน�้ำเป็นห่วงมาก จึงเขียนจดหมายบอกคาถาดีกับโยมพ่อว่าให้ท่อง
“สัมมา อะระหัง” ไปเรื่อย ๆ ซึ่งพอท่องไปท่องมา อยู่ ๆ ก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้น คือได้เห็นหลวงปู่
วัดปากน�้ำมายืนอยู่ตรงหัวนอน ตอนที่เห็นนั้น ท่านยังไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้าหลวงปู   ่
มาก่อนเลย แต่ก็อธิบายลักษณะได้ชัดว่า เป็นพระภิกษุที่มีสง่าราศีมาก และมีจุดเด่นคือมีไฝ
ขนาดใหญ่ ๒ เม็ด ในวันนั้นหลวงปู่ท่านบอกว่า “เอ็งเอาขมิ้นกินเข้าไปสิวะ เดี๋ยวก็หาย”
แต่เนื่องจากสภาพร่างกายของพระอภิรูโปตอนนั้นร่อแร่เต็มที หลังจากเห็นหลวงปู่แล้ว
กายมนุษย์ละเอียดก็หลุดจากกายมนุษย์หยาบทันทีโดยไม่รู้ตัว ซึ่งถ้าใช้ศัพท์ชาวบ้านก็คือ
วิญญาณหลุดออกจากร่าง หรือพูดง่าย ๆ ว่าตายแล้วนั่นเอง และด้วยความที่พระอภิรูโป
ไม่รู้ว่าตัวเองตาย จึงคิดไปว่าทำ�ไมหลังจากท่อง “สัมมา อะระหัง” แล้ว ร่างกายสบาย ไม่เจ็บ
ปวดทรมานเหมือนเก่า แถมยังมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น คือลุกเดินออกจากร่างตัวเองได้
ด้วย คือแทนที่ท่านจะคิดว่าตัวเองตายแล้ว แต่กลับมี Positive Thinking คือ คิดบวก ถึงขั้นว่า
คงเป็นเพราะอานุภาพที่ได้ท่องคาถาวิเศษ คือ “สัมมา อะระหัง”
พอคิดอย่างนี้ ท่านก็รีบท่อง “สัมมา อะระหัง” ใหญ่เลย คือท่องไป เดินไป ทึ่งไป เพราะ
สามารถเดินเหนือพื้นได้ เดินไปในอากาศได้ เหมือนมีอากาศเป็นแผ่นดิน แถมเดินได้เร็วกว่า
๖๒ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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ปกติอีก ซึ่งพอทำ�ได้อย่างนี้ก็คิดบวกต่อไปอีกว่า ท่อง “สัมมา อะระหัง” ช่างดีอะไรขนาดนี้
ท่องแล้วทำ�ให้เหาะได้ด้วย
จากนั้น ท่านก็เดินเหาะ ๆ ลอย ๆ ไปเรื่อย ๆ อย่างเบิกบานใจ จนกระทั่งไปเจอคนรู้จัก
๒ คน คนแรกเดินอยู่ข้างหน้า ส่วนคนที่สองเดินอยู่ข้างหลัง อยู่ห่างกันแค่ ๒ เมตร ก็เลยดีใจ
คิดจะไปบอกเขาว่าเจอคาถาเด็ดเข้าแล้ว คือถ้าได้ท่อง “สัมมา อะระหัง” แล้ว จะเหาะได้
เพราะอยากจะให้เขาเหาะได้เหมือนตัวท่านเอง แต่ทันทีที่ท่านตะโกนเรียก ทั้งสองคนนั้นกลับ
ไม่มีใครโต้ตอบหรือหันมามองเลยสักคน เพราะเขาไม่ได้ยิน เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยทำ�ให้ท่าน
ไม่พอใจว่าทำ�ไมเรียกแล้วไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรกันบ้างเลย
ด้วยเหตุนี้ทำ�ให้กายละเอียดของท่านเกิดอาการหงุดหงิดขัดใจ จึงลองเปลี่ยนมาใช้วิธี
ใหม่ คือเดินไปในอากาศแล้วเอาเท้าไปเหยียบบ่าคนที่อยู่ข้างหน้าเสียเลย เพราะอยากไม่หัน
มามองดีนัก ทำ�ให้คนที่อยู่ข้างหน้าเซจนหน้าคะมำ�ไปเลย และเกิดอาการไม่พอใจอย่างแรงจน
ต้องหันขวับมาดู พร้อมกับคำ�ถามที่เกิดขึ้นในใจว่า ใครกันบังอาจมาผลักเรา และพอหันมาเจอ
คนข้างหลัง ก็เลยคิดว่า ต้องเป็นไอ้หมอนี่ผลักแน่ ๆ ก็เลยทำ�ให้ทะเลาะกันยกใหญ่
เมื่อท่านเห็นดังนั้น ก็รีบห้ามว่า “อย่าทะเลาะกัน ฉันเป็นคนทำ�เอง” แต่ไม่ว่าจะพยายาม
บอกอย่างไร สองคนนั้นก็ไม่ได้ยินอยู่ดี เลยทำ�ให้ท่านเปลี่ยนมาใช้วิธีการใหม่ คือ เดินไปเขย่า
ต้นพุทราที่อยู่ข้างหน้าให้สั่นอย่างแรง เมื่อสองคนนั้นเห็นต้นพุทราสั่นโดยไม่เห็นคนเขย่า ก็
ตะลึงตาค้าง หยุดทะเลาะกันทันที
ขณะที่สองคนนั้นกำ�ลังตาค้างอยู่ กายละเอียดก็เข้าใจไปเองว่า เจ้ามนุษย์สองคนนี้
สามารถมองเห็นตนได้แล้ว จึงเกิดกำ�ลังใจขึ้นมาใหม่ว่า งั้นเราควรรีบบอกคาถาดีให้เขาท่อง
“สัมมา อะระหัง” แล้วเขาจะได้เหาะได้ดีกว่า
แต่ที่ไหนได้ ขณะที่กำ�ลังจะอ้าปากบอก สองคนนั้นเผ่นอ้าว วิ่งหนีป่าราบ พร้อมกับ
ตะโกนว่า “ผีหลอก!”
เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนั้น กายละเอียดก็ไม่รู้จะทำ�อย่างไร จึงเดินเรื่อยเปื่อย และไปเจอ
ยายแก่ที่รู้จักกันอีก จากนั้นก็ใช้วิธีการเดิมอีก คือเดินไปเขย่าต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้า เพราะคิดว่า
วิธีนี้เป็นวิธีที่จะทำ�ให้ยายแก่หันมามองได้ แต่ที่ไหนได้ ยายแก่คนนี้เจนโลก คือไม่เหมือน
ชายสองคนที่แล้ว เพราะแกไม่กลัวผี พอแกเห็นต้นไม้สั่นเองได้ แกก็ด่ากราดเลยว่า “ไอ้ผี มา
หลอกได้แม้กระทั่งคนแก่ หลอกแม้กระทั่งกลางวัน” ด่าอย่างนั้นอย่างนี้ โวยวายยกใหญ่ จน
ทำ�ให้กายละเอียดหมดอารมณ์ เกิดอาการไม่พอใจ พลางคิดว่าอุตส่าห์หวังดี กะจะเอาคาถา
ดี “สัมมา อะระหัง” เหาะได้ มาบอก ทำ�ไมมาด่ากันถึงขนาดนี้ พอคิดอย่างนี้ก็เลยเดินเข้าไป
ใกล้ยายแก่ กะว่าจะเอาเท้าเหยียบบ่าแกเหมือนที่เหยียบชายคนเมื่อกี้ แต่คิดไปคิดมาก็บอก
กั บ ตั ว เองว่ า อย่ า ดี ก ว่ า เพราะเมื่ อ กี้ เหยี ย บบ่ า ผู้ ช ายคนนั้ น เบา ๆ เขายั ง หน้ า คะมำ�ไปถึ ง
ขนาดนั้น แต่นี่ยายแกแก่แล้ว เดี๋ยวเกิดล้มแล้วตายขึ้นมาจะบาปเปล่า ๆ เมื่อคิดดังนั้นแล้ว
กายละเอียดก็เลยถอยทัพกลับบ้านตัวเองดีกว่า
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๖๓
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ทันทีที่เข้าบ้านก็ต้องตกใจ เพราะเห็นคนในบ้านร้องไห้กันระงม อีกทั้งพอเห็นสัปเหร่อ
จับร่างของตัวเองมัดตราสังข์ เอาดอกไม้ใส่มือ ก็เลยรู้ว่าตัวเองตายไปแล้ว
พอรู้อย่างนี้ ก็เกิดความรู้สึกอยากจะกลับเข้าร่างตัวเองใหม่ แต่ไม่รู้จะทำ�อย่างไร จึงรีบ
ท่อง “สัมมา อะระหัง” ใหญ่เลย และคิดในใจว่าอยากจะเข้าร่างให้ได้ จากนั้นมันปรื๊ดเข้าไป
อย่างไรก็ไม่ทราบ คือกายละเอียดวื้ดเข้าร่างเดิมได้
พอสัปเหร่อเห็นร่างที่ตายแล้วกระดุกกระดิกขึ้นมาใหม่ได้ ก็นกึ ว่าผีหลอก เผ่นอ้าวหนีไป
เลย แต่สักครู่ก็มีผู้กล้าคนหนึ่งเข้าไปแกะเชือกที่มัดมือออก และพูดจากันจนเกิดความเข้าใจ
และมั่ น ใจว่ า ไม่ ใ ช่ ผี แ ล้ ว ท่ า นก็ เ ลยบอกให้ ค นข้ า ง ๆ ช่ ว ยไปเอาขมิ้ น มาให้ กิ น ตามที่
หลวงปู่วัดปากน�้ำบอกเอาไว้ จนสุดท้ายก็หายป่วยเป็นอัศจรรย์จริง ๆ

อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” ในปัจจุบัน
เพลี้ยไม่ลงนา

คุณบุญสืบ ขนอนคราม ชาวนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“เมื่อก่อนผมไม่เคยทำ�นาปรังหรอก ทำ�แต่นาปี เหตุที่ไม่กล้าทำ�
นาปรัง ก็เพราะว่าเพลี้ยมันกินหมด เขาเจ๊งกันปีหนึ่งเป็นแสน ๆ เลยไม่
กล้าทำ�  ตอนหลังไปวัดพระธรรมกาย ได้คำ�แนะนำ�จากพระอาจารย์ให้
ท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ จะได้กันหนูกินข้าวในนา กันเพลี้ยก็ได้ ก็เลยเอา
มาท่อง ผลปรากฏว่า เพลี้ยก็ไม่ค่อยกิน มีเพลี้ยน้อยมาก งูก็ไม่มี เพราะ
เดินท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ ไปรอบนา ท่องทุกวัน ท่องไปเรื่อย ๆ ตอน
กลางคืนก็นั่งสมาธิภาวนาตลอด แล้วก็แผ่เมตตา เพลี้ยก็ไม่ลงนา หนู
ก็ไม่กินข้าวข้างนา ปกติข้าง ๆ คันนาจะไม่มีต้นข้าว เพราะหนูมันเยอะ
มันกินข้าวข้างคันนาหมด พอเริ่มท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ หนูไม่กินข้าว
เราก็ท่องไปเรื่อย ๆ รู้สึกว่าดี พูดอะไรกับใครก็ง่าย ตอนหลังก็เลยเอา
ป้ายมาปัก คือท่องด้วยและปักป้ายให้รู้ด้วยว่านานี้ ‘สัมมา อะระหัง’
ปักต้นนาอันหนึ่ง ท้ายนาอันหนึ่ง และกลางใจนาก็ปัก รถที่มาบรรทุก
ข้าว ปกติเขาเคยบรรทุกได้เต็มที่ประมาณ ๙ เกวียน ๕๐ ถัง แต่พอมา
เกี่ยวข้าวที่นาผม คนขับรถบอกว่าคงได้ไม่ถึง ๙ เกวียนหรอก แต่ปรากฏ
ว่าได้ทั้งหมด ๙ เกวียน ๘๒ ถัง คนขับรถเขาก็ตกใจ ทำ�ไมได้ข้าวเยอะจัง
ข้าวมาได้อย่างไร ‘สัมมา อะระหัง’ อัศจรรย์อย่างนี้”

๖๔ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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คุณประจักษ์ ลิ่มบุตร ชาวนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“ผมเป็ นคนหนึ่ ง ที่ ทำ�นาปรั ง พอดี ม าเห็ น หมอตุ๊ (คุ ณบุ ญ สื บ
ขนอนคราม) ทำ�นาได้ผลผลิตดี ก็อยากทำ�ตาม จึงขอป้าย ‘สัมมา
อะระหั ง ’ ของหมอตุ๊ ม าทำ�บ้ า ง ทำ�แล้ ว ได้ ผ ลครั บ รวงข้ า วมั น ใสดี
หนาดี ผมยืนยันได้นะครับ เพราะหมอตุ๊เขาทำ�ได้ดีมาก ผมเคยไปเกี่ยว
ข้าวที่นาของเขามา ได้ไร่ละเป็นเกวียน เขาใช้อะไรผมไม่รู้ แต่เขาบอก
ว่า ‘สัมมา อะระหัง’ แน่นอนเลย เพลี้ย แมลงต่าง ๆ ไม่ลงนา ที่นาข้าง ๆ
ยังมีนะครับ ยังมีเพลี้ย มีแมลงมากิน ถึงขนาดต้องไถทิ้งกันไปเลย แต่
ของหมอตุ๊เขาไม่ต้องไถทิ้งครับ หลังจากที่ผมขอป้ายมาทำ�ตามได้สอง
เดือนกว่า ๆ ผลผลิตตอนนี้สภาพดี คาดว่าจะได้เป็นเกวียนเหมือนกัน
ผมก็พยายามท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ ตลอดเลยครับ และอยากให้
ชาวนาทุกคนใช้ป้ายที่หมอตุ๊ให้ผมไปปักในนา จะได้เป็นนา ‘สัมมา
อะระหัง’ เผื่อเพลี้ย แมลง หนู จะได้ไม่มากวนอีกต่อไป
“อยากให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ เวลา
ทำ�นา ตั้งแต่เริ่มหว่านข้าวลงไปเลย หนูก็จะไม่กิน นกก็จะไม่กวน เพลี้ย
จะไม่กินด้วย และถ้าเดินท่องไปรอบ ๆ นาเรื่อย ๆ จิตใจก็ดีด้วยครับ”

ผ่าตัดปอด แต่ภาวนาแล้วไม่เจ็บ

คุณธัญพร เอี่ยมกำ�ชัย เจ้าของโรงพิมพ์ธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
“เมื่อมาถึงโรงพยาบาลเช้าวันนั้น ปรากฏว่าคุณหมอศัลยกรรม
บอกว่าดูฟลิ ม์ เอกซเรย์คณ
ุ แล้ว ไม่ได้การ ต้องรีบเจาะปอดด่วน เราก็ตกใจ
เหมือนกันว่าเจาะปอดคืออะไร หมอก็จะลงมือเจาะปอดในทันที ช่วง
จังหวะนั้นครอบครัวก็เดินทางมาถึงแล้ว พระลูกชายก็บอกว่า โยมแม่
‘สัมมา อะระหัง’ นะ เราก็ภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ช่วงทีห่ มอฉีดยาชา   
ก็เจ็บนิดหน่อย แต่หมอเขาฉีดถึง ๓ เข็ม ผิวมันก็ชา แต่ตอนที่หมอ       
แทงท่อเข้าไปทะลุซี่โครง ทะลุปอด เรารู้สึกตัวทุกอย่าง ผิวหนังไม่เจ็บ   
แต่ข้างในเจ็บมาก หมอบอกว่า ‘อดทนอีกนิดหนึ่งนะ’ พระลูกชายก็ยนื        
ที่ปลายเตียง ท่านให้เราภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ไป กว่าจะผ่านวิกฤต
ตรงนั้นได้เหมือนจะขาดใจ แต่ก็ผ่านไปด้วยดี แล้วก็ย้ายขึ้นไปห้องพิเศษ
ตอนนั้ น เจ็ บ มาก ฤทธิ์ ย าชาหมดแล้ ว ‘สั ม มา อะระหั ง ’ ไม่ อ อก                
มันลืม เพราะว่าทุกขเวทนาเข้าครอบง�ำ  ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ ตัวเอง
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๖๕
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“

เป็นคนปฏิบัติธรรมเจ๋งจริง ๆ ชั่วโมงการปฏิบัติธรรมเยอะมาก องค์พระ        
ชัดใส กลางของกลางได้ตลอด ท�ำงานก็ทำ� ได้ แต่เมื่ออยู่บนเตียงคนป่วย
ลืมหมดเลยค่ะ ถึงเข้าใจว่าเราต้องมีกัลยาณมิตร เราจะต้องท�ำบุญถี่ ๆ
นึกถึงบุญให้ได้สม�่ำเสมอ เข้าใจค�ำสั่งสอนของหลวงพ่อเลย  
“จนกระทั่งวันหนึ่งพระอาจารย์มาเปิดเรื่องของคุณหมอ ‘สัมมา
อะระหัง’ ๕๐๐ ครั้ง ในขณะที่ฟังบรรยายธรรมของพระอาจารย์ไป ก็ตรึก
เข้ากลางไป ‘สัมมา อะระหัง หนึ่ง’ ‘สัมมา อะระหัง สอง’ จนถึง ‘สัมมา
อะระหัง หนึง่ ร้อยแปด’ นิง่ มากเลยค่ะ เสียงของพระอาจารย์ทา่ นเข้าไปใน
กลางตลอด แล้วไม่ปวดแผล เหมือนกับเราไม่ได้เป็นอะไรเลย ปลื้มมาก ๆ
ก็ผ่านไปด้วยดีในแต่ละวันแต่ละคืน ตื่นมาแต่เช้า วันนั้นมีความสุขมาก
เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อในกลางกายใสมาก เราก็เลยอธิษฐานจิตว่า
ขอให้ลูกแข็งแรง วันนั้นทั้งวันมีความสุขมาก ไม่อยากพูดคุยกับใคร พระ
ลูกชายก็เข้าใจว่าโยมแม่เจ็บ ไม่อยากคุยกับใคร แต่เราอยากอยู่นิ่ง ๆ ใน
กลางหลวงพ่อ มีความสุขมาก จนตกบ่ายก็เล่าให้พระลูกชายฟัง ท่านก็
สาธุ ‘ดีแล้ว โยมแม่ทำ�ไปนะ’ กลางในกลางหลวงพ่อไปเรื่อย ๆ มีความ
สุขจริง ๆ ตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลมา วันนั้นมีความสุขมาก ก็เลยเข้าใจว่า
‘สัมมา อะระหัง’ ให้ใส ๆ ไม่ว่าจะเห็นดวง เห็นองค์พระ หลวงปู่ หลวงพ่อ
คุณยาย ช่วยเราได้จริง ๆ”

‘สัมมา อะระหัง’ ทุกลมหายใจ
เพื่อความสดใสทั้งในปัจจุบันและอนาคต

”

เมื่อการภาวนา “สัมมา อะระหัง” มีอานุภาพมากมายถึงเพียงนี้ วันนี้เราจะปล่อยเวลา
ให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ทำ�ไม ตั้งจิตตั้งใจ ทำ�ใจนิ่ง ๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ แล้ว
ภาวนา “สัมมา อะระหัง ๆ” กันเลยดีไหม ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ทุกลมหายใจ เพื่อความ
สดใสทั้งในปัจจุบันและในอนาคต..

๖๖ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

www.webkal.org

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

ยาน�้ำแก้ไอ ตราไอยรา

www.webkal.org

บทความพิเศษ
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

คัมภีร์ใบลานราษฎร์
ร่วมสืบศาสน์และชาติไทย

พระพุ ท ธศาสนาเริ่ ม เข้ า มาประดิ ษ ฐานในแผ่ น ดิ น สุ ว รรณภู มิ เ ป็ น ครั้ ง แรก ราวปี
พุ ท ธศตวรรษที่ ๓ เมื่ อ ครั้ ง พระเจ้ า อโศกมหาราชแห่ ง ราชวงศ์ เมารยะ มหาราชผู้ ยิ่ ง ใหญ่
แห่งอินเดีย โปรดเกล้าฯ ให้พระโสณเถระและพระอุตตรเถระเดินทางจากแคว้นมคธมาเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนแถบนี้ ซึ่งช่วงเวลานั้นประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร
สุ ว รรณภู มิ ที่ มี อ าณาเขตกว้ า งขวาง และมี ศู น ย์ ก ลางสำ � คั ญ อยู่ ที่ จั ง หวั ด นครปฐม ตามข้ อ
สันนิษฐานจากหลักฐานทางโบราณคดี นับแต่นั้นพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ก็เจริญรุ่งเรือง
มาตามลำ�ดับ มีการสร้างศาสนสถานและถาวรวัตถุมากมาย รวมถึงมีการจารึกเรื่องราวทาง
พระพุทธศาสนาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย
ในดิ น แดนแหลมทองของเรานี้ มี ก ารจารจารึ ก คั ม ภี ร์ พ ระไตรปิ ฎ กลงบนใบลานเป็ น
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๒๐ ตรงกับสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งนครพิงค์เชียงใหม่
อาณาจักรล้านนา พระเจ้าติโลกราชทรงเลื่อมใส ทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา และทรงอุปถัมภ์
ให้มีการสังคายนาตรวจชำ�ระและจารจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน ณ วัดโพธารามมหาวิหาร
(วัดเจ็ดยอด) เมืองเชียงใหม่ พระไตรปิฎกฉบับที่สอบชำ�ระในสมัยของพระองค์นี้ ถือเป็นคัมภีร์
ที่เป็นหลักฐานสำ�คัญชิ้นหนึ่งของพระพุทธศาสนาในล้านนาที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน
๖๘ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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“

พระเจ้าติโลกราชโปรดเกล้าฯ ให้ชุมนุม
พระเถรานุเถระ โดยมีพระธรรมทินมหาเถระ
เจ้าอาวาสวัดป่าตาล เป็นประธานสังคายนา
ชำ�ระคัมภีร์พระไตรปิฎก

”

พระสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช สถานที่ถวายพระเพลิงพระศพ
ของพระเจ้าติโลกราช ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด)

ธรรมเนียมการสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกถวายไว้ในพระศาสนา เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ถือเป็นราชธรรมเนียมของกษัตริย์
ทุกพระองค์ในการสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานถวายเป็นพุทธบูชา คัมภีร์ใบลานที่
พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างหรือโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง รวมถึงคัมภีร์ที่พระบรมวงศานุวงศ์
ตลอดจนขุนนางชั้นผู้ใหญ่สร้างขึ้น เรียกว่า คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง หรือ ฉบับ
ของหลวง ซึ่ ง คั ม ภี ร์ แต่ ล ะฉบั บ จะมี ลั ก ษณะเฉพาะรวมทั้ ง สั ญ ลั ก ษณ์ บ่ ง บอกถึ ง
สมัยและรัชกาล อาทิ ฉบับล่องชาด เป็นคัมภีรใ์ บลานสมัยรัชกาลที่ ๔ หรือ ฉบับทองทึบ
เป็นคัมภีร์ใบลานสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้น

คั ม ภี ร์ พ ระไตรปิ ฎ กฉบั บ รองทรงในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช
ขอบลานโดยรอบ ๔ ด้าน ปิดทองทึบ กึ่งกลางขอบด้านยาวมีชาดล่องกลาง ที่รอยต่อของทองกับ
ชาดทั้งด้านขวาและซ้ายมีเส้นดำ�คั่นเป็นขอบ เขียนลายคู่ขนานกับเส้นดำ�  ลักษณะเป็นลายเส้น
คล้ายลายใบไม้เครือเถา

๗๑
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การที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลัก
สำ�คัญในการสร้างคัมภีร์บันทึกคำ�สอนของ
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ให้ สำ � เร็ จ เป็ น
มาตรฐาน ถื อ เป็ นการวางรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่ทำ�ให้สถาบันพระพุทธศาสนา
มั่นคง และจรรโลงจิตใจ ปลูกฝังศีลธรรม
อันดีงามแก่เหล่าพสกนิกรใต้ร่มพระบารมี
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนแผ่นดิน
ธรรม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมจิตใจให้ทั้ง ๓ สถาบันหลัก คือ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย์ อ ยู่ คู่
ผืนแผ่นดินไทย
ในขณะเดี ย วกั น ฝ่ า ยพระภิ ก ษุ ส งฆ์
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา หรือราษฎร
ทั่ว ไปที่ หวงแหนพระธรรมคำ� สอน ก็เกิด  
จิตศรัทธาสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
ซึง่ เรียกว่า คัมภีรใ์ บลานฉบับราษฎร์ หรือ
ฉบับเชลยศักดิ์ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและสืบทอดศีลธรรมให้หยั่งรากลึก
อยู่คู่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนไปควบคู่กัน

ป้ายฉลากไม้อักษรธรรมล้านนาระบุว่าคัมภีร์ใบลานฉบับนี้เป็นพระไตรปิฎกบาลี ทีฆนิกาย
สีลขันธวรรค สร้างโดยครูบากัญจนอรัญญวาสีเถระและเหล่าศิษยานุศิษย์ ณ เมืองน่าน เพื่อ
จรรโลงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง
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คั ม ภี ร์ ใ บลานฉบั บ ราษฎร์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น มี เพี ย ง ๕ ฉบั บ เท่ า นั้ น คื อ ฉบั บ ทองทึ บ
ฉบับล่องชาด ฉบับล่องรัก ฉบับรักทึบ ฉบับลานดิบ เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้มีชื่อเรียกฉบับ
เหมือนกับฉบับของหลวง แต่คัมภีร์ใบลานที่สร้างโดยสามัญชน ไม่มีสัญลักษณ์ที่สามารถ
บ่งบอกสมัยหรือรัชกาลได้เหมือนคัมภีร์ใบลานฉบับหลวง

ชื่อฉบับ

ภาพคัมภีร์ใบลาน

เอกลักษณ์

คัมภีร์ใบลาน
ฉบับทองทึบ

ขอบคัมภีร์ทาทองทึบ
ทั้ง ๔ ด้าน

คัมภีร์ใบลาน
ฉบับล่องชาด

ขอบคัมภีร์
ด้านข้างทางยาวทาชาด
ตรงกลางทาทองขนาบ
๒ ข้าง

คัมภีร์ใบลาน
ฉบับล่องรัก

ขอบคัมภีร์ทารัก
ตรงกลางทาทองขนาบ
๒ ข้าง

คัมภีร์ใบลาน
ฉบับรักทึบ

ขอบคัมภีร์ทารักทึบ
ทั้ง ๔ ด้าน

คัมภีร์ใบลาน
ฉบับลานดิบ

ขอบคัมภีร์
ไม่มีการตกแต่ง

๗๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๗๑
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หากพิจารณาจากความวิจิตรประณีต พิถีพิถัน ตั้งแต่การคัดสรรใบลาน ฝีมือการจาร
เนื้อผ้าห่อคัมภีร์ วัสดุที่ใช้ทำ�ไม้ประกับ และป้ายชื่อคัมภีร์ จะเห็นว่าคัมภีร์ใบลานฉบับหลวง
มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และงดงามกว่าคัมภีร์ใบลานฉบับราษฎร์ แต่กระนั้นคัมภีร์ใบลานทั้ง
๒ แบบ ต่างก็มีความสำ�คัญและทรงคุณค่าสูงสุด ด้วยกลั่นออกมาจากจิตใจและความเคารพ
เทิดทูนพระศาสนา

ใบปกหน้า

หน้าใบลาน

ไม้ประกับ

คัมภีร์ใบลาน
ฉบับหลวง
คัมภีร์ใบลาน
ฉบับราษฎร์
คัมภีร์ใบลาน
ฉบับหลวง
คัมภีร์ใบลาน
ฉบับราษฎร์
คัมภีร์ใบลาน
ฉบับหลวง
คัมภีร์ใบลาน
ฉบับราษฎร์

พุทธศาสนิกชนในแผ่นดิน ไม่ว่าจะยิ่งด้วยยศศักดิ์อย่างพระเจ้าอยู่หัว ผู้ปกครองประเทศ
หรือสามัญชนคนธรรมดาอย่างอาณาประชาราษฎร์ ต่างก็มีใจที่รักและเทิดทูนพระพุทธศาสนา  
หวงแหน ปกปักรักษา สืบทอดค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ค�ำสอนอันทรง
คุณค่าต่อจิตใจให้คงอยู่ต่อไป ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยจึงหลอมรวมดวงใจเป็น
หนึ่งเดียวกัน เก็บรวบรวมค�ำสอนล�้ำค่านี้บันทึกไว้ในคัมภีร์ใบลานส่งทอดสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน การสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกถวายไว้ในพระศาสนา จึงมิใช่เป็นเพียงแค่ธรรมเนียม มิใช่
เป็นเพียงเพราะปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่เป็นความเพียรอุตสาหะที่กลั่นจากความรักและศรัทธา
ที่ปรารถนาจะให้สมบัติล�้ำค่านี้สืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน คัมภีร์ใบลานหลวงและราษฎร์จึง
ทรงความงดงามและมีคุณค่ายิ่ง เป็นมรดกของแผ่นดิน ให้แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็น “แผ่นดิน
ธรรม”..
๗๒ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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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

www.webkal.org

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

เริ่มที่ความเข้าใจ
มหาเศรษฐีชาวรัสเซียคนหนึ่ง กล่าวชื่นชม
เพื่อนนักคณิตศาสตร์ของเขาว่าเป็นอัจฉริยะ แต่มี
คนค้านว่า “ถ้าเพื่อนคนนั้นฉลาดจริง ท�ำไมเขา
ไม่รวยอย่างคุณล่ะ” มหาเศรษฐีตอบกลับไปว่า
“ความรวยเป็นแค่ทักษะประเภทหนึ่งเท่านั้น”
และส�ำหรับตัวเขาแล้ว ทักษะที่เหนือกว่าการสร้าง
ความร�่ำรวย คือ “ความเข้าใจ” เพราะเขาเชื่อว่า
ความเข้าใจในเรือ่ งราวต่าง ๆ นัน้ มีคา่ ยิง่ กว่าเงินทอง
ในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน “ความ
เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต” เป็นสิ่ง
ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการก�ำหนดชะตาชีวิตของเราใน
อนาคตและในภพชาติตอ่ ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความเข้าใจเรื่อง “ทาน” หรือ “การให้” ซึ่งเป็น
คุณธรรมขัน้ พืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ ของมนุษยชาติ
เพราะหากปราศจากการให้ ข องผู ้ อื่ น เราจะไม่
สามารถเติบโตมาจนทุกวันนี้ได้เลย ดังนั้นชีวิตจึง
อยู่มาได้ด้วยการให้ และนี่คือเหตุผลที่ยืนยันว่า
“การให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการรับ”
เมื่อพุทธศาสนิกชนเกิดความเข้าใจแล้วว่า
ท�ำไมจึงต้อง “ให้” ท�ำไมจึงต้อง “ท�ำทาน” การ
ตักบาตรในตอนเช้าก็เกิดขึ้น และด�ำรง
อยู่มาจนกระทั่งปัจจุบัน

อาจารย์สกุล บุณยทัต
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานฝ่ายฆราวาส

๗๔ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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ตักบาตรพระ

๑,๒๗๐ รูป
8

จังหวัดนครปฐม
(มหาวิทยาลัยศิลปากร)

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ร่วมกับชมรมสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๗๐ รูป ณ
สนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ โดยมีพระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน
ฝ่ า ยสงฆ์ และอาจารย์ ส กุ ล บุ ณ ยทั ต รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา เป็ น ประธาน
ฝ่ายฆราวาส
การตักบาตรในครั้งนี้ จัดขึ้นในโอกาสครบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้      
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลทั่วไป ได้ทำ�กิจกรรมส่งเสริม   
คุณธรรมร่วมกัน สำ�หรับข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำ�ไปมอบ
แด่พุทธบุตรและชาวไทยพุทธใน ๔ จังหวัดภาคใต้

๗๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๗๕

www.webkal.org

ตักบาตรพระ

๑๐,๐๐๐ รูป
8

กรุงเทพมหานคร
(หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์)

๗๖ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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นายนิวัฒน์ธำ�รง บุญทรงไพศาล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ประธานฝ่ายฆราวาส

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.)   
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์
บริเวณสีแ่ ยกราชประสงค์ถงึ สีแ่ ยกประตูนำ 
�้ โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิวัฒน์ธ�ำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พิธีตักบาตรในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด   
ทุกวัดทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อรวมพลังชาวพุทธส่งก�ำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร
๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

๗๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๗๗
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ส�ำเร็จด้วยคุณธรรม
กิตฺติญฺจ ปปฺโปติ อธิจฺจ เวเท
สนฺติ ปุเณติ จรเณน ทนฺโต
เล่าเรียนส�ำเร็จวิทยา ก็ย่อมได้เกียรติ

แต่ฝึกอบรมด้วยจริยธรรมแล้วต่างหาก จึงจะประสบสันติสุข
(๒๗/๘๔๒)
การใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา เป็นสิ่งดี
ท�ำให้เราเห็นกว้าง รู้กว้าง
โลกที่กว้างขวางใบนี้
มีอะไรน่าศึกษาอย่างมากมายและไม่มีที่สิ้นสุด
ผู้มีความรู้ดี จึงสมควรได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่อง
แต่การมีความรู้ดีเพียงอย่างเดียวนั้น ยังไม่เพียงพอ
ต้องมีคุณธรรมก�ำกับความรู้นั้นด้วย
เหมือนรถยนต์ รถไฟฟ้า
จะรวดเร็วแค่ไหนก็ต้องมีเบรก
มีวิธีการใช้ที่ถูกต้องคอยก�ำกับตลอดเวลา
การส�ำเร็จด้วยการศึกษาว่าส�ำคัญแล้ว
การส�ำเร็จด้วยคุณธรรมส�ำคัญกว่า
คุณธรรมจะน�ำพาความรู้ที่มีมาใช้ประโยชน์สูงสุดได้
ตัวเราเองและสังคมก็จะประสบสันติสุข
ด้วยความร่มเย็นไปพร้อม ๆ กัน..

๘๐ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๒

จรรยาข้อที่ ๒-๔
“ต�ำรับยอดเลขา” น�ำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุ
ชื่อผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึง
เมตตาน�ำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ต�ำรับ
ยอดเลขา” โดยล�ำดับเนื้อความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดดู ว้ ย เพือ่ รักษาศัพท์
บางค�ำไว้ และเพือ่ เป็นเกียรติแก่ผเู้ ขียน

๒

ความจงรักภักดีต่อนาย
ผู้ที่จะมาเป็นนายของเรา นอกจาก
เป็นคนดีแล้ว จะต้องถูกอัธยาศัยกับเราด้วย
และเมื่อตัดสินใจไปอยู่กับเขาแล้ว
ก็ต้องมีความจงรักภักดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก
เอาตัวรอดไปวัน ๆ
๘๒ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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๒. ความจงรักภักดีต่อนาย
เราต้องมีความจงรักภักดี ซือ่ ตรงต่อนายโดยความบริสทุ ธิ์ และต้องเพียร
พยายามหาความดีความชอบต่อนายเราเสมอ เมือ่ ท่านประสงค์สงิ่ ใดและพอใจ
อย่างไร เราก็ควรจะแสวงหาด้วยอาการสืบเสาะและปฏิบัติให้ถูกอกถูกใจ       
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกทรัพย์ไปแลกเปลี่ยน ฤๅซื้อหามาก็ดี ก็ยังมีทางที่ควรจะ
สนองคุณด้วยน�้ำพักน�้ำแรงแห่งวิธีสืบสวนแนะน�ำให้ได้รัดได้เปรียบ อย่างนี้
เป็นต้น ก็นบั ว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ ต้องด้วยความจงรักภักดีตอ่ นายเหมือนกัน

จรรยาข้อนี้คือ มีความจงรักภักดีและซื่อตรงต่อผู้เป็นนายด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ยอม
ท�ำตนเป็นคนคดในข้องอในกระดูกอย่างเด็ดขาดนั่นเอง
ส�ำหรับเรื่องนี้ มีเรื่องเล่าขยายความคือ มีโยมคนหนึ่งเป็นนายทหารได้มาหาหลวงพ่อที่วัด
ก่อนเกิดเหตุการณ์วันมหาวิปโยค ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ สัก ๒-๓ อาทิตย์ มาเล่าให้ฟังว่า
มีคนมาทาบทามท่านให้เป็น ทส. คือนายทหารคนสนิทของผู้ใหญ่คนหนึ่งในขณะนั้น เพราะชอบ
อัธยาศัยกัน ท่านผัดว่าขอเวลาตรึกตรองไว้หนึ่งอาทิตย์ก่อน แล้วจะให้ค�ำตอบ
แล้วท่านก็มาเล่าความในใจให้หลวงพ่อฟังว่า ขณะนัน้ ท่านไม่ได้รกั เคารพในตัวผูใ้ หญ่ทา่ น
นี้เลย การที่จะไปเป็นทหารคนสนิทให้กับผู้ใดนั้น ต้องมีความรักเคารพและศรัทธาในตัวนาย
ทั้งต้องมีความจริงใจต่อกัน ถ้าขาดความจริงใจแล้ว ก็จะกลายเป็นคนประจบสอพลอ เห็นแก่
ประโยชน์ไป เพราะการได้เป็นทหารคนสนิทของผูใ้ หญ่ ยศต�ำแหน่งจะขึน้ เร็วกว่านายทหารทีท่ ำ� งาน
ไกลตาอย่างแน่นอน ท่านไม่ชอบเจริญเร็วแบบนี้ มันขัดความรู้สึก
หลวงพ่อยังไม่ทันออกความเห็นอะไร ท่านก็บอกเองว่า ไม่รอเวลาแล้ว จะบอกปฏิเสธเสีย
วันนีเ้ ลย เพราะถ้ารับต�ำแหน่งนีไ้ ปโดยเห็นแก่ลาภยศ ก็กลายเป็นคนหลอกลวง เพราะไม่ได้ทำ� งาน
ให้เขาอย่างทุ่มเท แล้วท่านก็ลากลับ เป็นอันว่ามาเล่าให้ฟังเฉย ๆ
เดีย๋ วนี้ ท่านผูน้ นั้ ก็ยงั เป็นทหารธรรมดา ๆ ยังไม่ได้เป็นนายพลกับเขาเสียที นีถ่ า้ รับปากเป็น
ทส. เสียคราวนั้น ก็อาจจะได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง คือได้เป็นนายพล หรือไม่ก็ออกนอกประเทศ
ไปแล้ว
ส�ำหรับข้อนี้ มีข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการเลือกเจ้านาย คือผู้ที่จะมาเป็นนายของเรา
นอกจากจะต้องเป็นคนดีแล้ว จะต้องถูกอัธยาศัยกับเราด้วย และเมื่อตัดสินใจไปอยู่กับเขาแล้ว
ก็ต้องมีความจงรักภักดี ซื่อตรงต่อกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเพาะนิสัยเสีย ๆ
ขึน้ มา คือกลายเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก เอาตัวรอดไปวัน ๆ เป็นบาปกรรมติดตัวต่อไปภายหน้า
ได้ เมือ่ ถึงคราวเรามีลกู น้องใต้บงั คับบัญชาบ้าง ก็จะมีแต่ชนิดหน้าไหว้หลังหลอก ไม่มคี วามจริงใจ
เช่นกัน
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๓

อย่าหาเหตุร้ายเข้าบ้านนาย
ผู้บังคับบัญชามีงานเต็มไม้เต็มมืออยู่แล้ว
อย่าน�ำเอาเรื่องร้อนไปเพิ่มให้ท่านอีก
เพราะเมื่องานต่าง ๆ ประดังเข้ามามาก
หากเกิดความเสียหายกับหน้าที่โดยตรงของท่านแล้ว
ทั้งท่านทั้งเราก็จะพากันเดือดร้อนไปหมด
จึงควรกรองเรื่องราวต่าง ๆ ให้ดี
๓. อย่าหาเหตุรา้ ยเข้าบ้านนาย
ญาติมติ ร์หรือพวกพ้องทีจ่ ะไปมาทีเ่ รา เราต้องระวังอย่าให้มามีการทุจริต
ที่บ้านท่านได้ ฤๅพาถ้อยความชั่วร้ายมาปั้วเปี้ยป้ายเปื้อนมัวหมองกับท่านฤๅ
กับเราได้ เว้นไว้แต่ถ้าว่าเขาได้รับความเดือดร้อนกดขี่มาโดยถ่องแท้ จ�ำเป็น
ต้องช่วยคิดอ่าน รับความปฤกษาหาฤๅจะอุดหนุนได้อย่างไรในล�ำพังตน หรือ
น�ำความทุกข์ร้อนขึ้นเรียนท่าน ขอความเมตตาแนะน�ำและเกื้อหนุนอย่างไรที่
ควรก็ควรช่วย แต่เป็นผลที่ควรจ�ำจึงท�ำ  คือคนนั้นเป็นญาติของเราที่เคย
อุปการะกันมา หรือมิตร์ทรี่ กั ใคร่เคยมีบญ
ุ คุณต่อกันเช่นนัน้ จึงว่าควร ไม่ใช่เช่น
เป็นพาลทุจริตต่อเขา เขาตีหัวแตกมาแล้วดังนี้เป็นต้น เช่นนั้นไม่ควรรับ
พิจารณาและอุดหนุน สิง่ ใดทีจ่ ะรบกวนให้ทา่ นช่วย ต้องคัดเลือกแต่เหตุผลอัน
สมควร อย่าจู้จี้หยุมหยิม ปราศจากความย�ำเกรง อันซึ่งเป็นผลเฉภาะตน

จรรยาข้อนี้อธิบายโดยสรุปคือ อย่าไปน�ำคนร้าย ๆ เข้ามาที่บ้านท่านนั่นเอง ไม่วา่ คนนั้น
จะเป็นพรรคพวก เพื่อนฝูงของเรา หรือญาติมิตรก็ตาม ขอให้ระวัง อย่าให้มาท�ำความเสียหาย
ใด ๆ ให้เกิดขึ้นได้ เพราะความเสื่อมเสียนั้นมิได้เกิดขึ้นกับเราเท่านั้น แต่ว่าจะเสียหายไปถึง
เจ้านาย ผู้บังคับบัญชาของเราด้วย
ในกรณีที่พรรคพวกเพื่อนฝูงของเราเหล่านั้น มาปรึกษาขอความช่วยเหลืออะไรก็ตาม
ก็ควรช่วยเฉพาะเรื่องที่สมควร บางเรื่องไม่ควรช่วยก็อย่าช่วย ไม่ใช่ว่าเราได้อยู่บ้านรัฐมนตรี
เห็นว่าท่านมีอ�ำนาจมีบารมี พอพรรคพวกเพื่อนฝูงเดือดร้อนมาขอให้ช่วย ก็ช่วยเขาเลย โดยไม่ดู
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ว่า เจ้าเพื่อนหรือญาติของเราคนนั้นไปท�ำอะไรร้าย ๆ มาก่อน พอรู้ก็ช่วยเหลือกันอย่างไม่ลืมหู
ลืมตา ผู้บังคับบัญชามีงานเต็มไม้เต็มมืออยู่แล้ว ยังน�ำเอาเรื่องร้อนไปเพิ่มให้ท่านอีก อย่างนี้
ก็ออกจะหนักข้อเกินไป เว้นไว้เสียแต่ว่าพรรคพวกของเราคนนั้นเป็นคนดี แต่ถูกรังแกมา หรือคน
ผู้นั้นเคยมีพระคุณกับเรามาก่อน แล้วเรื่องนั้น ๆ พอดีตรงสายงานที่ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบอยู่
พอดี และการช่วยเหลือนั้นท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนขวนขวายมากนัก นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรา
จะต้องรู้จักพิจารณา และดูคนให้เป็นด้วย
แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม อะไรทีบ่ อกปัดได้กใ็ ห้บอกปัดไปบ้าง อย่าไปเพิม่ ภาระหนักกับท่านมาก
เกินไป เพราะเมื่องานต่าง ๆ ประดังเข้ามามากเข้า ๆ ในที่สุดท่านเองก็อาจจะมีข้อบกพร่อง
ได้ หากเกิดความเสียหายกับหน้าทีโ่ ดยตรงของท่านแล้ว ทัง้ ท่านทัง้ เราก็จะพากันเดือดร้อนไปหมด
เราในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี จึงควรกรองเรื่องราวต่าง ๆ ให้ดี อย่าปล่อยให้เรื่องไม่เป็น
เรื่องหลุดมารกสมอง ท�ำให้เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาไม่สบายใจได้

๔

อย่าชักคนเข้า อย่าสาวคนออก
คนดี ๆ มีฝีมือ รู้ใจกันแล้ว ไว้ใจได้
ไม่คดโกง เมื่อต้องออกไปคนหนึ่ง
แม้ได้ ๑๐ คนมาแทน ก็ยังไม่คุ้ม
ท่านจึงกล่าวว่า ‘สิบคนเข้า ก็ไม่เท่าหนึ่งคนออก’
๔. อย่าชักคนเข้า อย่าสาวคนออก
ญาติมติ ร์อย่างไรก็ดี ทีจ่ ะมาอาศรัยค้างวันค้างคืนอยูก่ บั เราในบ้านท่าน
เราต้องน�ำความร�่ำเรียนรับอนุญาตเสียก่อนจึงควร ไม่ควรเพิกเฉยปกปิด         
ลุอำ� นาจแห่งท่าน และเราต้องรูว้ า่ มาโดยดี หรือมีชะนักติดหลังมาอย่างไรด้วย
ถ้ามาดีเราจึงควรรับ ถ้ามาอย่างร้ายก็ควรที่จะปฏิเสธเสีย อย่าให้มามีเหตุเกิด
ความเดือดร้อนขุ่นเคืองกับท่านได้ และลักษณะน�ำคนเข้า แนะคนออกนี้ต้อง
ระวังให้ดี คนที่จะน�ำเข้ามานั้นก็รู้แล้วว่าเป็นคนดี จึงน�ำเข้ามาหาท่าน อย่าไป
น�ำคนชั่วเหลวไหลเข้ามาให้ท่าน เราจะพลอยเสียไปด้วย
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การแนะน�ำคนออกนั้น ข้อนี้ก็ส�ำคัญ ไม่ควรเราจะประพฤติ ไม่ใช่หน้าที่
ของเราจะจัดการ เพราะที่ว่าชักน�ำคนออกนั้นไม่มีทางดีอันใดเลย ย่อมเป็น
ทุจริตเกีย่ วอามิศแก่ตนทัง้ นัน้ ผูช้ ายก็แนะน�ำให้ไปอยูเ่ สียทีอ่ นื่ และให้หลบหนีทา่ น
ผู้หญิงก็ให้หลบหนีหรือเสือกไสไปกับผู้ชายเป็นต้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรแท้ที่เราจะ
ประพฤติ บุราณติเตียนมากในข้อนี้ เพราะปราถนาดี มันไม่มีอะไรเลยอย่างนี้
จนมีภาษิตกล่าวไว้ว่า “สิบคนเข้าก็ไม่เท่าหนึ่งคนออก” ดังนี้มิใช่หรือ

จรรยาข้อนี้อธิบายความโดยสรุปคือ การที่เราน�ำผู้ใดมาค้างแรมที่บ้านของเจ้านาย ก็ดูให้
ดีเสียก่อนว่าเป็นคนไม่มีพิษมีภัย จึงจะน�ำเข้ามาได้ ถ้าไม่เช่นนั้นจะน�ำความเดือดร้อนมาให้
และก่อนจะพาเข้ามาก็ต้องขออนุญาตท่านเสียก่อน อย่าท�ำไปโดยพลการ ไม่บอกเล่าเก้าสิบ
ยิ่งถ้าเป็นกรณีน�ำคนเข้ามาอยู่ในบ้านของนายอย่างถาวร ยิ่งต้องช่วยกันคัดคนให้ดี อย่า
ปล่อยให้มีชนักติดหลัง เช่น เคยเป็นนักโทษหรือเคยเป็นนักการพนันเข้ามาอยู่ด้วย เพราะอาจ
น�ำปัญหามาให้ หรือแม้ที่สุดเราจะไม่ได้เป็นคนชักน�ำมา แต่ว่าเขาสมัครใจขอมาอยู่เอง ถ้าเรารู้
ประวัติเขามาว่าเป็นคนไม่ดี ก็อย่าไปปิดบังนาย ต้องเรียนให้ท่านทราบ ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่าง ๆ ได้
ในกรณีที่คน ๆ นั้นอยู่อาศัยกับนายอยู่แล้ว และเขาเป็นคนดี แต่เกิดต้องการจะลาออกไป
ก็ให้ช่วยทัดทานเอาไว้ ตรงกันข้ามหากเขาเป็นคนไม่ดีแล้ว อยากจะออกไป ก็ให้ปล่อยไปตามใจ
เขา อย่ารั้งเอาไว้
แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม ในกรณีที่คนอยู่เดิมจะออกไป ก็ควรระวังอย่าเที่ยวสนับสนุนยุยงเขา
สุ่มสี่สุ่มห้าไป เพราะคนบางคนเขาอาจจะออกด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา หรือด้วยความน้อยใจ
ใด ๆ ก็ตาม ถ้าเราไปสนับสนุนเขาเข้า สักวันหนึ่งเขาอาจจะพูดขึ้นได้ว่า ไม่ได้ตั้งใจจะออกเลย
แต่เป็นเพราะเราไปชี้แนะให้เขาออก เขาเลยออก ก็จะท�ำให้เราเสียคนได้
ในเวลาเดียวกัน ถ้าเราไม่ชอบใจผูใ้ ด ก็อย่าเทีย่ วไปยุยงให้เขาออก ท�ำให้เขาต้องได้รบั ความ
ล�ำบาก เป็นการก่อเวรให้แก่เขา
ส�ำหรับเรื่องการรับคนเข้าและคัดคนออกนี้ มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกนี้
เมื่อเวลามีคนเข้าไปสมัครงาน เขาจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเต็มแล้ว แต่เวลาลงมือท�ำงาน
กลับบอกว่าคนไม่พอ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคนที่ไปสมัครงานนั้น หน้าตาท่าทางไม่ค่อยเอางาน
เอาการ เขาจึงไม่อยากรับเอาไว้ ก็ไม่ใช่โกหก เพราะต�ำแหน่งส�ำหรับคนไม่เอางานเอาการมัน
ไม่มีจริง ๆ
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ส่วนคนที่หน่วยก้านดี ๆ นั้น เขาไม่ต้องเดินหางานเลย แต่งานจะมาหาเขาเอง บางคนถูก
จองตัวตั้งแต่ยังเรียนไม่จบด้วยซ�้ำ
ดังนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ว่า “สิบคนเข้า ก็ไม่เท่าหนึ่งคนออก” คือ คนดี ๆ ของเขาหนึ่งคน
ถ้าต้องออกไป แล้วได้คนมีฝีมือธรรมดา ๆ มาแทนต�ำแหน่งนั้น ๑๐ คน แทนอย่างไรก็ไม่คุ้ม
คนดีมีฝีมือ รู้ใจกันแล้ว ไว้ใจได้ ไม่คดโกง เข้านอกออกใน รู้ความเป็นไปทุกอย่างในบ้าน
หรือในที่ท�ำงานแล้ว บางทีรู้เรื่องส่วนตัว เรื่องเงินทองด้วย แล้วเขาเป็นคนดีมาก ๆ ด้วย ถ้าออก
ไป ก็น่าเสียดายที่สุด แต่ถ้าเขาเป็นคนเลว เรารู้เข้าก็ยุนายให้ไล่มันออกไปเลย มันคงพาคน
มาเผาบ้านแน่ เรื่องแบบนี้ต้องละมุนละม่อม ให้นายเขาจัดการตัดสินเองจะดีที่สุด
อีกกรณีหนึง่ ถ้าเราเป็นบ่าว เรารู้ว่าคน ๆ นัน้ เป็นคนดีจริง ๆ แล้วเรากลับยุให้เขาไปท�ำงาน
ที่อื่น เพราะสวัสดิการดีกว่า เงินเดือนดีกว่า โอกาสก้าวหน้าก็มากกว่า อย่างนี้เราท�ำเพื่ออะไร
เราเป็นคนที่ใช้ได้หรือเปล่า ก็ลองคิดดู..
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ท�ำอย่างไรจึงจะฝึกตน
ให้เป็นคนมีเหตุผล

สร้างงาน
สร้างเงิน
สร้างคนเป็น?

ANSWER

QA

คำ�ตอบ

คนมีเหตุผล คือผู้ที่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเห็นถูกตามมาตรฐาน
ของผู้รู้จริง คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เอง
ความเห็นถูก ภาษาพระเรียกว่า สัมมาทิฐิ หมายถึง ความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกในเรือ่ ง
ของกรรม
หลักเหตุและผลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน คือ ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว ซึ่งเป็นไปตาม
กฎแห่งกรรม ที่มีผลบังคับต่อทุกสรรพชีวิตในโลก ไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้กฎนี้ก็ตาม
พระพุทธองค์ทรงค้นพบกฎนี้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว เมื่อรู้แล้วก็น�ำมาเปิดเผยให้ชาวโลกทราบ
ความจริงเรื่องนี้ เพราะทรงมีมหากรุณาจะช่วยชาวโลก แม้ว่ายังต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม
ก็ตาม แต่ทรงต้องการให้รเู้ ท่าทัน จะได้เลือกด�ำเนินชีวติ แต่ในส่วนทีเ่ ป็นกรรมดี เวลาทีก่ ฎแห่งกรรม
ส่งผล ก็จะได้ส่งผลในทางที่ดี ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต
พระพุทธองค์ทรงสอนให้ชาวโลกเป็นผู้มองการณ์ไกล เพราะชีวิตยังต้องด�ำเนินต่อไป
อีกยาวนาน จากชาตินี้ภพนี้สู่ชาติหน้าภพหน้า สู่ชาติต่อ ๆ ไป จนกว่าจะกระท�ำที่สุดแห่งทุกข์
ได้ส�ำเร็จ
ดังนัน้ ทุกจังหวะของชีวติ จะตัดสินใจท�ำอะไร ไม่ทำ� อะไร จะด�ำเนินชีวติ ไปสูจ่ ดุ ไหน จ�ำเป็น
ต้องคิดและชั่งน�้ำหนักให้ดีถึงผลดีผลเสียของการกระท�ำ
นธ์ น๒๕๕๗
๘๘ อยู
อยู่ใ่ในบุ
นบุญญกุมกุภาพั
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ในคราวใดที่ได้รับผลร้ายของการกระท�ำที่ท�ำผิดพลาดไว้ในอดีต จะต้องไม่มัวแต่หาคนผิด
เพราะเรานั่นเองคือผู้รับผิดชอบการกระท�ำของตัวเรา สิ่งที่ควรจะท�ำคือยอมรับและแก้ไข คือ
ท�ำใหม่ให้ดกี ว่าเดิม อย่าให้ผิดพลาดอีก เราจึงจะเป็นผู้ที่ลิขิตชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองได้
สิ่งส�ำคัญของผู้ที่จะเข้าใจกฎแห่งกรรมได้ดีจริง ๆ คือ คน ๆ นั้นจะต้องได้ทำ� ความดีมาจน
คุน้ ในระดับหนึง่ เพราะถ้าไม่เคยท�ำความดีมาก่อน หรือไม่เคยเห็นผลแห่งความดีทที่ ำ� มาก่อนเลย
เขาจะไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่า ท�ำดีได้ดีเป็นอย่างไร ท�ำชั่วได้ชั่วเป็นอย่างไร ผลสุดท้ายเขาก็เลย
แยกแยะไม่ได้ ว่าอะไรคือ ถูก-ผิด ดี-ชั่ว บุญ-บาป ควรท�ำ-ไม่ควรท�ำ ตามความเป็นจริง
ส�ำหรับการฝึกฝนเรื่องนี้ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็ก โดยเริ่มจากผู้ใหญ่ในครอบครัว ได้แก่
คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย คุณลุงคุณป้า หรือคุณน้าคุณอา ควรจะท�ำตัวเป็น
แบบอย่าง และน�ำให้ลูกหลานท�ำความดีจนคุ้น เพราะตัวอย่างที่ดีย่อมมีค่ากว่าค�ำสอนที่ดี
แต่ไม่ทำ� เป็นตัวอย่างให้เด็กดู
แม้กระทั่งในโรงเรียน ถ้าผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาลงมาน�ำคณะครู นักเรียน ลูกจ้าง
ภารโรง ให้ท�ำความดีร่วมกัน เป็นแบบอย่างให้เห็นจนคุ้นตาคุ้นใจ ก็จะเป็นการปลูกฝังให้ทุกคน
ได้คุ้นเคยกับการท�ำความดีและเห็นผลแห่งการท�ำความดีเช่นกัน
เพราะการท�ำงานทุกอย่างที่ร่วมมือกันท�ำด้วยความรับผิดชอบร่วมกัน จะก่อให้เกิดความ
สามัคคี ความมีวินัย ความอดทน และความเคารพ แล้วคุณธรรมความดีต่าง ๆ จะเกิดตามมา
เป็นขบวน เริม่ ต้นทีฝ่ กึ ความรับผิดชอบ ท�ำงานอะไรขอให้รบั ผิดชอบงานนัน้ เพียงเท่านัน้ คุณธรรม
ความดีต่าง ๆ จะหลั่งไหลสู่ใจคนท�ำมากมาย
สิ่งส�ำคัญที่ทุกคนจะต้องฝึก คือ
๑) ฝึกเป็นคนรู้จักให้ เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคน
ความดีเบื้องต้นที่ควรจะปลูกฝังและท�ำให้คุ้นเคยเริ่มจาก ‘ทาน’ คือ ‘การให้’
เริ่มเรียนรู้การ ‘ให้’ โดยฝึกเอาศักยภาพที่ตนมีออกมาใช้ให้ได้ เอาเรี่ยวแรงมาท�ำทาน
เอาสติปัญญาความรู้มาท�ำทาน เอาออกมาช่วยกันท�ำงานของส่วนรวม รวมทั้งเอาทรัพย์ออกมา
ท�ำทานด้วย
เมื่อฝึกใช้ศักยภาพที่มีไปถึงจุดหนึ่ง เขาจะมองเห็นเองว่า ยิ่งให้ออกไป ก็ยิ่งได้รับ ยิ่งให้
ก็ยิ่งรวย คือรวยทั้งเรี่ยวแรงพละก�ำลัง รวยเพื่อนฝูง รวยน�้ำใจ รวยความคิดสร้างสรรค์
คนที่เติบโตขึ้นมาจากการฝึกเช่นนี้ ไม่ต้องห่วงว่า ในอนาคตเขาจะสร้างงาน สร้างเงิน
สร้างคนไม่ได้
การสร้างงาน สร้างกิจกรรม เพื่อฝึกเรื่องการท�ำทาน เรื่องของการสงเคราะห์เพื่อนร่วมโลก
ยามที่ประสบทุกข์ยาก แต่ละบ้านแต่ละโรงเรียนก็คงจะพอมีช่องทางที่จะฝึกลูกหลานเยาวชน
ให้คุ้นเคยกับการท�ำความดีเช่นนี้กันได้ แต่ยังมีความดีเบื้องต้นอีกประการที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ
การเคารพบูชาหรือการยกย่องคนดี
๒) ฝึกความเคารพ เพื่อเป็นพื้นฐานการจับดีและความคิดสร้างสรรค์
เรื่องความเคารพนี้เป็นเรื่องลึกซึ้ง หากผู้ใหญ่ไม่ได้สอนลูกหลานให้เข้าใจซาบซึ้งว่า เราให้
ความเคารพท�ำไม เด็กจะเข้าใจแต่เพียงผิวเผินว่าเป็นเพียงการแสดงกิริยาอาการภายนอก
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ตามมารยาท
ถ้าเด็กเข้าใจแค่นี้ เด็กจะไม่ได้อะไรทีเ่ ป็นคุณประโยชน์แก่ตวั ของเขาเลย ผูใ้ หญ่ตอ้ งสอนให้
เข้าใจลึกถึงที่มาของความเคารพว่าเรากราบเราไหว้กันท�ำไม
เรื่องของการเคารพ เรื่องของการบูชา เป็นเรื่องของการ ‘ค้นหา’ ความดีของคนอื่น
เมื่อรู้ว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว ก็ ‘ยอม’ เขาคนนั้นได้ ไม่ต่อต้าน แล้วยัง ‘รับ’ คือ รับว่าดี
อย่างนั้นอย่างนี้จริง และ ‘นับ’ คือ นับจ�ำนวนความดีของเขาว่ามีกี่ข้อที่ค้นเจอ แล้วสุดท้าย
‘ถือ’ คือ น�ำไปประพฤติปฏิบัติตาม ท�ำความดีตามเขาไป เพื่อว่าสักวันหนึ่งตนก็จะเป็นคนที่มี
คุณความดีในตัวเช่นเขาคนนั้นบ้าง
ดังนั้น เรื่องของการไหว้ การเคารพพระรัตนตรัย พ่อแม่ ครูอาจารย์ เป็นเรื่องจ�ำเป็นที่ต้อง
รีบสอนรีบท�ำให้เป็น เพราะเป็นทางไหลมาแห่งคุณความดีในตัว
หากไม่ท�ำเช่นนั้นแล้ว อาจจะเกิดผลตรงข้าม เพราะคนเรานั้นมีทางเลือกอยู่ ๒ ทาง
คือหากไม่ยอมรับคนอืน่ ก็ดถู กู เขา ถ้าไม่จบั จ้องในคุณความดีของเขา ก็จอ้ งจับผิด ซึง่ คนเราทัว่ ไป
ก็ยังมีข้อบกพร่องกันอยู่ทั้งนั้น การกระท�ำก็มีทั้งท�ำถูกและท�ำผิด ถ้าคนเราจ้องจับผิดกันแล้ว
จะแก้ไขนิสยั ให้มาจับจ้องความดีแทนนัน้ ยาก การเริม่ ต้นทีง่ ่ายและถูกต้อง คือสอนให้เริม่ จับจ้อง
แต่คณ
ุ ความดีของผู้อนื่ เพือ่ จะรับเอาความดีนนั้ มาปฏิบตั เิ ป็นทางแห่งความดีความเจริญของตน
๓) ฝึกมองผลกรรมในอนาคต เป็นพื้นฐานของความมีวิสัยทัศน์
เมือ่ ใครก็ตามมีโอกาสท�ำความดีจนคุ้นเช่นนี้ จะเข้าใจเรื่องของกรรมว่า ‘ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่ว
ได้ชั่ว’ อย่างลึกซึ้ง จะเป็นคนมองการณ์ได้ไกลว่า ประกอบเหตุอย่างไรจะส่งผลอย่างไรต่อไปอีก
กรรมทีท่ �ำในชาตินี้ ไม่ได้แค่ส่งผลในชาตินี้ แต่ยังส่งผลไปถึงชาติหน้า ละโลกไปแล้วยังส่ง
ว่าจะไปนรกหรือสวรรค์ พอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังตามมาเป็นที่พึ่งให้เราอีก ตามมาเป็น
พวกพ้องได้อีก เป็นโปรแกรมชีวิตให้อีก
หากเรามองเห็นภาพรวมของชีวิตเช่นนี้ เราจะมองเห็นว่า บนเส้นทางชีวิตอันยาวไกลนี้
ทุกสิ่งที่เราท�ำให้แก่ตนเองในแต่ละวัน ตั้งแต่ตื่นเช้าจรดเข้านอน เราควรประกอบเหตุเช่นไร
เพื่อผลในอนาคตอย่างไร
ดังนั้น ทุกอย่างในอนาคตจึงเป็นไปได้ตามศักยภาพของเรา เราต้องลิขิตเอง เลือกเอง
และลงมือท�ำเอง แล้วในที่สุดความเป็นคนมีเหตุมีผล ไม่เป็นคนเชื่อง่าย ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
สร้างงานเป็น สร้างเงินเป็น สร้างคนเป็น ก็จะเกิดขึ้น ด้วยเหตุที่เราได้ทำ� ความดีมาจนคุ้น และ
ได้ศึกษากฎแห่งกรรมจนเข้าใจนี้เอง..
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

วันมาฆบูชา : วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์

วันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนามีจริงหรือไม่?
อย่างที่เราทราบกันว่าอะไรที่อิงกระแสกิเลสจะไปได้เร็ว เพราะฉะนั้นพอถึงวันวาเลนไทน์
ซึ่งทางโลกถือเป็นวันแห่งความรัก หนุ่ม ๆ สาว ๆ ซึ่งก�ำลังหาเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่พอดี ก็เลย
นัดหมายไปเที่ยวเตร่กัน แล้วใครที่ไม่ระมัดระวังตัว บางทีก็มีอะไรเลยเถิดอย่างที่เป็นข่าวกัน
บางคนพลาดท่าไปทีหนึ่ง เสียทั้งชีวิตเลยก็มี ท�ำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างเป็นห่วงว่า ถ้าปล่อยไป
อย่างนี้คงไม่ถูกต้อง ก็เลยมองว่าวันมาฆบูชาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ ตรงกับวันเพ็ญ
เดือน ๓ เป็นวันทีพ่ ระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ซึง่ ทัง้ หมดล้วนแต่เป็นพระภิกษุทพี่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงบวชให้ พากันเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยไม่ได้นดั หมาย เราน่าจะเอาวันนีเ้ ป็นวันแห่ง
ความกตัญญู ว่าพระภิกษุทั้งหลายซึ่งท่านได้บวชจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงเวลาก็ไปหา
ครูบาอาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญู แล้วก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วย นี้เป็นที่มา
ของการยกให้วันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูและวันแห่งความรัก
ท�ำอย่างไรวันมาฆบูชาจึงจะมีความส�ำคัญในใจเยาวชนมากกว่าวันวาเลนไทน์?
ถ้าเราเป็นชาวพุทธจริง ๆ ได้เข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรม ได้ปฏิบตั ธิ รรมเป็นประจ�ำ ก็จะเห็นความ
ส�ำคัญของวันมาฆบูชาโดยปริยาย แต่ปัจจุบันเยาวชนที่เข้าวัดยังมีไม่มาก เลยเป็นภาพอย่างที่
เห็น ดังนัน้ ถ้าจะแก้ปัญหาทีต่ ้นเหตุจริง ๆ เราจะต้องชวนทัง้ เยาวชนและประชาชนให้หมัน่ เข้าวัด
ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น ถ้าตรงนี้สำ� เร็จ ทุกอย่างก็จะแก้ได้หมด ตอนนี้ที่พยายาม
ท�ำอยู่ในแง่ของเยาวชนก็คือ โครงการเด็กดีวีสตาร์ ชวนเด็กมาท�ำความดีทีละล้านคน หรือบวช
อุบาสิกาแก้ว คือฝ่ายหญิงมาปฏิบัติธรรม มารักษาศีล ๘ จะได้เป็นชาวพุทธเต็มตัว ฝ่ายชาย
ก็บวชพระ ช่วงสั้น ๔๙ วัน ถ้าใครจัดเวลาได้ก็บวช ๔ เดือน ในช่วงเข้าพรรษา อย่างนี้เป็นต้น
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ในวันมาฆบูชาเราจะได้ยนิ ค�ำว่า จาตุรงคสันนิบาต โอวาทปาติโมกข์ ปัจจุบนั มีการปลูกฝัง
ให้เยาวชนซึมซับเรื่องนี้แค่ไหน?
ในต�ำราเรียนคิดว่ายังคงมีอยู่ แต่ถา้ แค่อา่ นหนังสือท่องจ�ำเอาไว้สอบ ก็ซมึ ซับได้แค่ระดับหนึง่
จะให้ได้จริง ๆ ต้องปฏิบัติตามหลักค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริง ๆ ถ้าอย่างนี้ได้ทันที
ปัญหาศีลธรรมในสังคมก็จะจบ แล้วแต่ละคนก็สามารถน�ำธรรมะไปใช้เป็นแสงสว่างน�ำทางชีวิต
ไปสูค่ วามสุขความส�ำเร็จได้จริง เป็นประโยชน์ทงั้ ต่อตัวบุคคล สังคม และพระพุทธศาสนาโดยรวม
มีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิต?
ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของจริง เพราะค� ำสอนในพระพุทธศาสนาไม่ใช่
ความเชื่อ แต่เป็นความจริง ดังนั้นขอให้ก้าวเข้ามาแล้วลงมือปฏิบัติธรรมเท่านั้น ก็จะพบค�ำตอบ
ว่า นี่คือสิ่งที่เราแสวงหามานาน ล�ำพังแค่อ่านยังไม่พอ ต้องลงมือปฏิบัติด้วย หลักทฤษฎีที่เรียก
ว่าปริยัติเป็นแค่ลายแทงขุมทรัพย์ แต่เราจะได้ขุมทรัพย์นั้นมาใช้จริง ต้องลงมือปฏิบัติ
ข้อควรปฏิบัติในวันมาฆบูชามีอย่างไรบ้าง?
โดยหลักวันนั้นให้เป็นวันที่เราได้ท�ำความดีเป็นพิเศษกว่าวันอื่น ๆ เช่น ไปวัดท�ำบุญถวาย
ภัตตาหาร ฟังธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเวียนเทียนจุดโคมประทีปบูชาพระรัตนตรัย
ในท้องถิ่นที่เราอยู่มีธรรมเนียมประเพณีอย่างไร เราก็ดูตามความเหมาะสม แต่โดยหลักคือการ
บ�ำเพ็ญบุญ ให้ทาน รักษาศีลเป็นพิเศษ ถ้ารักษาศีล ๘ ได้จะดีมาก แต่อย่างน้อยต้องศีล ๕
แล้วก็สวดมนต์ ท�ำสมาธิภาวนา ฟังเทศน์ฟังธรรม นี้คือสิ่งที่เราควรท�ำในวันมาฆบูชา
การเวียนเทียนจุดโคมมาฆประทีปส�ำคัญอย่างไร? ท�ำแล้วดีอย่างไร?
ก่อนอื่นให้เรามาดูว่าวันมาฆบูชามีความส�ำคัญอย่างไร
๑. มีพระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป เดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันโดยไม่ได้
นัดหมาย
๒. พระภิกษุเหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น
๓. ทุกรูปล้วนบวชโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา
๔. วันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน ๓ (วันเพ็ญมาฆฤกษ์)
เหตุ ๔ อย่างนี้เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต คือการประชุมพร้อมกันขององค์ ๔
ในวันนั้น พระองค์ประทานโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุ เป็นแม่บทในการท�ำงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ไม่เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นเี้ ท่านัน้ แต่เป็นพุทธประเพณีของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ว่าจะต้องมีการประชุมสงฆ์โดยมิได้นัดหมายอย่างนี้ แล้ว
พระองค์ก็จะประทานโอวาทปาติโมกข์เหมือนกันทุกพระองค์
โอวาทปาติโมกข์มี ๓ หมวด
หมวดที่ ๑ พระภิกษุที่ตั้งใจจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องยึดหลักนี้เป็นอุดมการณ์ไว้
๑. ต้องอดทน (ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีตกิ ขา) ภาษาไทยแปลว่า ความอดทนคือความทนทาน
เป็นตบะอย่างยิ่ง คือท่านบอกว่าถ้าคิดจะเผยแผ่ ต้องอดทน ถ้าบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรม
๗๑
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เงียบ ๆ คนเดียว ก็รับผิดชอบแค่ตัวเอง อย่างนี้ง่าย แต่ถ้าลงมือเผยแผ่เมื่อไร จะต้องไปสัมพันธ์
กับผูู้คนจ�ำนวนมาก แล้วคนเรานิสัยไม่เหมือนกัน แต่ละคนมีเงื่อนไขตัวแปรต่าง ๆ มากมาย
เพราะฉะนั้นท่องไว้ในใจเถิดว่า “ทน” ถ้าอดทนไม่ได้ ท�ำงานเผยแผ่ไม่สำ� เร็จ
๒. พระพุทธเจ้าทัง้ หลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยีย่ ม (นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา)
คือให้รู้ว่าเป้าของเราคือจะไปนิพพาน ต้องตอกย�ำ้ ในใจ ไม่อย่างนั้นเป้าหมายมีโอกาสเบี่ยงเบน
ตอนปฏิบัติส่วนตัวไม่มีปัญหา แต่พอท�ำงานเผยแผ่ ถ้าท�ำได้ส�ำเร็จดี มีคนนับหน้าถือตามาก
ให้ความเคารพบูชามาก ลาภสักการะ ค�ำสรรเสริญจะเข้ามา ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็รอดตัว แต่ถ้า
ยังไม่ใช่พระอรหันต์แล้วไม่ระมัดระวังตัวให้ดี มีโอกาสพลาดสูง พระองค์จึงทรงย�ำ้ ว่า อย่าลืมว่า
เป้าหมายในการเผยแผ่คอื จะไปนิพพาน ไม่ใช่ลาภสักการะ แล้วขณะเดียวกันอีกแง่หนึง่ พอเผยแผ่
ไปแล้วเกิดเจออุปสรรค มีอะไรมาปะทะมากมาย เจอคนพาลมากลั่นแกล้งบ้าง ถ้าไม่ได้ยึดว่า
จะไปนิพพาน เดี๋ยวก็จะไปลุยกับเขา ท่านจึงมีข้อ ๓ มาให้ด้วยว่า
๓. ผู้ฆ่าสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่ชื่อว่าสมณะเลย (นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต) ก่อนจะเริ่มไปท�ำหน้าที่เผยแผ่ จะต้องย�้ำในใจก่อน ๓ ข้อ
ตรวจสอบตัวเองก่อนว่า ความอดทนเราพอไหม เป้าหมายอย่าเบี่ยงเบน เราตั้งใจจะไปนิพพาน
แล้วก็ย�้ำตัวเองเสมอว่า อย่าไปฆ่าไปเบียดเบียนใครเด็ดขาด
๓ ข้อนีผ้ ูกไว้ในใจก่อนเลย ตีกรอบไว้ก่อน
หมวดที่ ๒ มี ๓ ข้อ คือ ๑. ละชัว่ ๒. ท�ำดี ๓. ท�ำใจให้ผอ่ งใส (สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา สะจิตตะปะริโยทะปะนัง) การไม่ท�ำบาปทั้งปวง คือ ละชั่ว การท�ำกุศล
ให้ถึงพร้อม คือ ท�ำดี การท�ำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว คือ ท�ำใจให้ผ่องใส อันนี้คือเนื้อหาที่ใช้สอน
ญาติโยม
หมวดที่ ๓ หมวดนี้สอนตัวเอง พระองค์ทรงก�ำกับไว้อีกทีว่า สิ่งที่พระภิกษุหรือผู้ท�ำหน้าที่
เผยแผ่ทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติ คือ
๑. ไม่วา่ ร้าย (อะนูปะวาโท) คือ ไม่ไปด่าไปว่า กระทบกระเทียบ กระแนะกระแหน หรือโจมตี
ใคร
๒. ไม่ท�ำร้าย (อะนูปะฆาโต) นี้คือหลักพระพุทธศาสนา จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่เคย
มีสงครามพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งก� ำกับไว้ก่อนว่า อย่าไปว่าร้ายใคร
ยิ่งลงมือท�ำร้ายยิ่งห้ามใหญ่
๓. ส�ำรวมในพระปาติโมกข์ (ปาติโมกเข จะ สังวะโร) คือ ส�ำรวมในความประพฤติของ
ตัวเอง เกิดอะไรขึน้ มา แทนทีจ่ ะไปโทษว่าคนนัน้ คนนีไ้ ม่ดี ให้มาเช็กตัวเองว่า เรายังมีอะไรบกพร่อง
อยู่หรือเปล่า ให้ดูตัวเอง พิจารณาตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง
๔. รู้ประมาณในโภชนาหาร (มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง) คือ จะบริโภค จะใช้สอยอะไร
เอาให้พอดี ๆ อย่าให้เกินขอบเขตความเหมาะสม ให้เป็นไม้ใหญ่ทกี่ นิ น�ำ้ น้อย ไม้ใหญ่ทกี่ นิ น�ำ้ น้อย
ถึงคราวเกิดอะไรขึ้นมามันอยู่ได้ แต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่กินน�้ำมาก ช่วงฝนตกชุกก็รอด ถ้าเกิดฝนแล้ง
เมื่อไรก็ตาย
๕. การนอนการนั่งอันสงัด (ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง) คือ ไม่เอิกเกริกเฮฮา รู้จักหาความ
สงัด ไม่ใช่ไปเผยแผ่แล้วหลงไปกับเทคโนโลยี สนุกสนานเพลิดเพลินไปจนกระทัง่ หลงลืมเป้าหมาย
๙๔ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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ที่แท้จริงของการบวชว่าคืออะไร เทคโนโลยีใช้ได้ แต่ใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่ได้ใช้เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน
๖. รู้จักประกอบความเพียรในอธิจิต (อะธิจิตเต จะ อาโยโค) เพราะมีเป้าหมายจะไป
นิพพาน ถ้าจะไปได้ตอ้ งท�ำสมาธิ ท�ำใจให้ผอ่ งใส นีค้ อื หน้าทีท่ พี่ ระต้องท�ำ นักเผยแผ่ทกุ คนต้องท�ำ
พระพุทธศาสนาเติบโตอย่างรวดเร็ว เริม่ จาก ๑ ผ่านไป ๙ เดือน อัตราการเติบโตของบุคลากร
พันกว่าเท่า จากพระบรมศาสดาพระองค์เดียว กลายเป็นพระอรหันต์เป็นพันรูป แล้วออกไป
ประกาศศาสนากัน พระองค์จึงทรงให้หลักการทัง้ หมดไว้ก่อน เพราะในสมัยก่อนการคมนาคมไม่
สะดวก ไม่มีวิทยุ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์ ดังนั้นก่อนไปเผยแผ่จึงมาประชุม
กันก่อน ซักซ้อมอุดมการณ์ หลักการเนื้อหาในการสอน และวิธีการในการประพฤติปฏิบัติตน ว่า
ต้องท�ำอย่างไร ให้ทั้งหมดเข้าใจตรงกัน แล้วแยกกันไปคนละทิศคนละทาง แต่ก็มีฟอร์มเดียวกัน
โอวาทปาติโมกข์เป็นวัฒนธรรมองค์กรของพระพุทธศาสนาทีแ่ ข็งมาก แน่นมาก รัดกุมมาก ท�ำให้
พระพุทธศาสนาเติบโตและขยายไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางรวดเร็ว
นี้คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากวันมาฆบูชา เราจึงถือว่าวันนี้เป็นวันกตัญญู เป็นการระลึกว่า
พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ท่านนึกถึงครูบาอาจารย์ ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทานโอวาทปาติโมกข์ให้ เพื่อให้ทุกรูปออกไปท�ำหน้าที่น�ำธรรมะให้แก่ชาวโลก พวกเรามีพระพุทธศาสนา
เป็นหลักใจในปัจจุบัน ก็เพราะโอวาทปาติโมกข์นี้ เพราะความเมตตาและมหากรุณาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย พอถึงวันมาฆบูชา เราจึงควรระลึกนึกถึง
พระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกด้วยความกตัญญู แล้วตั้งใจท�ำตามที่ท่านสอน คือ ละชั่ว
ท�ำดี ท�ำใจให้ผ่องใส ถ้าท�ำอย่างนี้ถูกหลักวิชา
ส่วนการเวียนเทียนจุดโคมประทีปบูชาในวันมาฆบูชานั้น เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะวันนี้จะ
ถือเป็นวันพระธรรมก็ได้ เราก็เอาวันนี้มาจุดโคมประทีปบูชาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บูชาพระอรหันต์ทั้ง ๑,๒๕๐ รูป บูชาพระสงฆ์ที่ตั้งใจสืบทอดค�ำสอนของพระพุทธองค์มาจนถึง
ปัจจุบัน บูชาครบทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท�ำอย่างนี้แล้ว อานิสงส์ก็คือ เราเกิดกี่ภพ
กี่ชาติ ดวงตาจะสวย แวววาว มีประกายใสกระจ่าง ปัญญาก็จะดี เพราะเป็นการบูชาด้วย
ความสว่าง เพราะฉะนั้นเราจะมีดวงปัญญาสว่างไสว ยิ่งถ้าท�ำถูกหลักวิชา คือไม่ใช่จุดโคม
ประทีปเวียนเทียนไป กระหนุงกระหนิงคุยกันไป แต่จดุ โคมประทีปไปแล้ว ใจก็ระลึกถึงพระรัตนตรัย
บูชาด้วยความเคารพ ถ้าอย่างนี้เราจะได้บุญมาก มาฆบูชาทุกปีชีวิตเราก็จะดีขึ้นทุกปี
จ�ำเป็นหรือไม่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนหลักธรรมค�ำสอนตามยุคสมัย?
เนื้อหาหลัก ๆ เหมือนเดิม ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอกาลิโก คือ ไม่ขึ้นกับ
กาลเวลา ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ต้องละชั่ว ท�ำดี ท�ำใจให้ผ่องใส ไม่เคยเปลี่ยน แต่เทคโนโลยี
อุปกรณ์ สือ่ หรือวิธกี ารในการใช้สอื่ น�ำธรรมะไปถึงประชาชนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สภาวะแวดล้อมว่าเป็น
อย่างไร สมัยก่อนไม่มีล�ำโพงก็พูดปากเปล่า ปัจจุบันมีลำ� โพงก็ใช้ล�ำโพง มีทีวีก็ใช้ทีวี มีวิทยุก็ใช้
วิทยุ มีหนังสือก็ใช้หนังสือ เราสามารถใช้สื่อเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ได้ แต่ตัวเนื้อหาเหมือนเดิม
เปลี่ยนที่วิธีการเท่านั้น..

๗๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๙๕
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เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com		

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

ความไม่ธรรมดาของคุณยาย
สวั ส ดี ค รั บ นั ก เรี ย นอนุ บ าล      
ฝั น ในฝั น วิ ท ยาทั่ ว โลก เผลอ  
แป๊ บ เดี ย ว ปี ม ้ า ขาวก็ ผ ่ า นมา      
๑ เดือน แล้วนะครับ แต่ส�ำหรับ
พวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันฯ
ลู ก พระธั ม ฯ พั น ธุ ์ โ ชนนิ รั น ดร์
สร้างบารมีไปตามกาลเวลา ดังธรรมะของ
คุณครูไม่ใหญ่ “เวลาเป็นบุญเป็นบารมี
เราต้องใช้ทุกอนุวินาทีสร้างบุญบารมีให้
เต็มก�ำลัง” เดือนมกราคมจึงเป็นวันเวลา      
ที่ พ วกเราได้ เ อาบุ ญ กั บ กองพั น เนื้ อ นาบุ ญ
๑,๑๒๙ รู ป ธุด งค์ ธรรมชัย เส้ น ทางพระ-          
ผู้ปราบมาร ปีที่ ๓ กราบอนุโมทนาบุญกับ
กองพันเนื้อนาบุญ กองพลจักรพรรดิดาวรวย
๙๖ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

และทุก ๆ วี (V=Volunteer) นะครับ สาธุ ๆ ๆ
การที่พวกเราได้สร้างบุญบารมีอย่าง
เข้มข้นทับทวีตอ่ เนือ่ ง เพราะบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ และ
คุ ณ ยายอาจารย์ ม หารั ต นอุ บ าสิ ก าจั น ทร์       
ขนนกยูง ส�ำหรับพวกเราในยุคนี้ ต้องกราบ
ขอบพระคุณงาม ๆ กับคุณยายอาจารย์ฯ ทีด่ ำ� ริ
สร้างวัดพระธรรมกายเป็นที่สร้างบารมีของ
พวกเรา คุณครูไม่ใหญ่ท่านปรารภเสมอ ๆ ว่า
วัดพระธรรมกายบังเกิดขึ้นได้เพราะบุญบารมี
ของคุณยายแท้ ๆ เพราะการที่จะมีใครสักคน
เป็ น ศู น ย์ ร วมใจของคนหนุ ่ ม คนสาว ให้ ม     ี
มโนปณิธานสร้างบารมีตามติดหลวงปู่ไม่ใช่
เรื่องง่าย ๆ โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่จบปริญญา
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ทางโลกมา แต่คุณยายซึ่งไม่มีความรู้ทางโลก
เลย สามารถรวมหนุ่ม ๆ สาว ๆ ได้ และ     
สร้างวัดพระธรรมกายส�ำเร็จ ให้พวกเราสะดวก
สบายในการสร้ า งบารมี ม าจนถึ ง ปั จ จุ บั น           
(และอนาคต) คุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ พู ด เสมอ ๆ         
ว่า ชีวติ ของคุณยายงดงามเบือ้ งต้น ท่ามกลาง
และเบือ้ งปลาย  ภาษาเรา ๆ คือ “ไม่ธรรมดา”
ภาษาอังกฤษ “รีมาร์คคะเบิล” (Remarkable)
คุณครูไม่ใหญ่เคยเล่าความไม่ธรรมดา
ของคุณยาย ณ ศาลาดุสิต เมื่อวันที่ ๑๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ (โดยให้ผม
และสาธุชนช่วยกันตอบ)
“คุณยายเป็นผูม้ อี าชีพชาวนาในสังคม
เกษตรกรรม แต่ท่านสามารถถือศีล ๕ ได้    
เป็นปกติ ธรรมดามั้ย? (ไม่ธรรมดาครับ/ค่ะ)     
ท่ า นนั่ ง บนหลั ง ควายในท้ อ งนา มองไปที่
พระอาทิตย์ แล้วบอกตัวเองในใจว่า จะไปให้
ถึงดวงอาทิตย์ ธรรมดามัย้ ? (ไม่ธรรมดาครับ/
ค่ะ) เมื่อพ่อตายจะไปหาพ่อในขณะที่ตนยัง    
ไม่ตาย ธรรมดามั้ย? (ไม่ธรรมดาครับ/ค่ะ)     
คนอื่น ๖ พันกว่าล้านคนคิดแค่ไปที่ฮวงซุ้ย     
ทีเ่ ก็บอัฐเิ ท่านัน้ และคุณยายไม่คดิ เฉย ๆ ท่าน
ลงมื อ ท� ำ ด้ ว ยการสละทรั พ ย์ ทั้ ง หมด ออก    
จากบ้ า นไม่ มี เ งิ น ทองติ ด ตั ว ธรรมดามั้ ย ?              
(ไม่ธรรมดาครับ/ค่ะ) คิดว่าเมือ่ เดินทางไปแล้ว
จะไม่ ทั บ รอยเท้ า เดิ ม คื อ ไม่ ย ้ อ นกลั บ มา            
ธรรมดามั้ย? (ไม่ธรรมดาครับ/ค่ะ) ไปยอมตน
เป็นคนรับใช้เขา ท�ำความดีทุกอย่างเพื่อเป็น
สะพานทอดไปสู่วัดปากน�้ำ  ท�ำอยู่หลายปี      
ธรรมดามัย้ ? (ไม่ธรรมดาครับ/ค่ะ) แล้วเอาใจ
คุณยายทองสุข เพื่อให้คุณยายทองสุขเอ็นดู
จะได้เรียนธรรมะกับคุณยายทองสุข ธรรมดา  
มั้ย? (ไม่ธรรมดาครับ/ค่ะ) หาโอกาสว่างจาก
งาน   ๕-๑๐ นาที แอบนั่งสมาธิที่ห้องพระ    
ของเจ้านาย ท�ำจนเจ้าของบ้านอนุญาตให้             

นัง่ ธรรมะพร้อมกันกับท่านทุกวัน ธรรมดามัย้ ?
(ไม่ธรรมดาครับ/ค่ะ) เข้าถึงธรรมบนดาดฟ้า
เริ่มจากเห็นจุดสว่าง เห็นตนเองภายใน เห็น
ไปตามล� ำ ดั บ ด้ ว ยตนเอง ธรรมดามั้ ย ?        
(ไม่ธรรมดาครับ/ค่ะ) ไม่เหมือนพวกเราที     ่
ตัง้ ความปรารถนาแล้วก็นอน (หัวเราะ) เข้าถึง
ธรรมบนดาดฟ้า เมือ่ จันทร์วนั เพ็ญบนท้องฟ้า
จันทร์ ขนนกยูง บนดาดฟ้า ธรรมดามั้ย? (ไม่
ธรรมดาครับ/ค่ะ)
“คุ ณ ยายไปบอกคุ ณ ยายทองสุ ข      
‘พี่ ๆ ฉันเห็นแล้ว’ ‘อีก้างเอ๊ย (คุณยาย     
ทองสุขเรียกคุณยาย) กูดใี จกับมึงจริง ๆ’ นีเ่ ขา
ชมกันนะ ‘หยุดต่อไป’ วันนั้นท่านผ่องใส    
ทัง้ วัน ผิวพรรณผ่องใส แต่ตัวสะพรั่งไปด้วย   
เส้นเอ็น สว่างเหมือนพระจันทร์ที่เป็นหลุม
เป็ น บ่ อ แต่ ม องแล้ ว ชื่ น ใจ ธรรมดามั้ ย ?       
(ไม่ธรรมดาครับ/ค่ะ) จนกระทั่งเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับพระธรรมกาย ‘พี่ ๆ ฉันอยากจะ
ไปหาพ่อ ท่านอยู่ไหน?’ ‘จะยากอะไรอีก้าง
เอ๊ย’ แล้วคุณยายทองสุขก็บอกวิธีการให้      
ทั้ ง คุ ณ ยายทองสุ ข และคุ ณ ยายนั่ ง เข้ า ที่       
ไปด้วยกันเลย ละเอียดทุกกาย กายเป็น
ประดุจยาน น้อมพระธรรมกายไปดูว่าพ่อ   
อยู่ไหน กระดิกจิตสั่งเลย เหนือกาลเวลา
สามารถเห็นพ่อ จับมือถือแขนพูดคุยกันได้
เหมือนอย่างนี้ (ผมนั่งอยู่ใกล้หลวงพ่อ ท่าน
บอกว่า ‘เอาศีรษะมา’ แล้วท่านก็เอามือของ
ท่านลูบหัวผม แล้วบอกสาธุชนว่า ‘จับอย่าง
นี้จะได้บวช ๆ’ สาธุชนก็สาธุ) เห็นเพื่อนร่วม
รุ่นเยอะแยะเลย เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไม่ใช่
เพื่อนร่วมสุข มีทุกชาติทุกภาษา เห็นพ่อ
เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก คุณยายถามพ่อว่า
‘ท�ำไม’ พ่อบอกว่า ‘ดื่มเหล้าวันละ ๑๐
สตางค์ (๑ ขวด)’ ดังนั้นที่เขาพูดกันเล่น ๆ
ว่ากินน�้ำทองแดงมีจริง ๆ ตายแล้วเกิด ๆ        
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ไม่วา่ งเว้นจากทุกข์เลย พ่อกราบพระธรรมกาย
ใจยายปกติ พ่อก็บอกให้ช่วย ยายไม่รู้จะช่วย
อย่างไรเพราะยังใหม่อยู่ เป็นนักศึกษาจักรวาล
วิทยา ภพวิทยา แล้วถามคุณยายทองสุขว่า
‘พี่ ๆ ฉันเห็นพ่อแล้ว ไม่รู้จะช่วยอย่างไร’      
คุณยายทองสุขบอก ‘จะไปยากอะไรล่ะอีก้าง
เอ๊ย’ ธรรมดามั้ย? (ไม่ธรรมดาครับ/ค่ะ) แล้วก็
ช่วยขึ้นมาไปอยู่บนสวรรค์ได้ วิมานพ่อเล็ก   
นิดเดียว เพราะพ่อเป็นประเภทวัดก็เข้าเหล้า
ก็กิน ช่วยพ่อแล้วตรวจดูบุพกรรม เติมบุญให้
ธรรมดามัย้ ? (ไม่ธรรมดาครับ/ค่ะ) แล้วสอนพ่อ
ว่า ‘ต้องท�ำภาวนา ถ้าไม่ทำ� มีสิทธิ์ลงที่เดิม’
“ถึงตอนนีท้ า่ นคิดออกจากบ้าน เพราะ
ไม่เคยคิดเป็นคนใช้ตลอดชาติ ท�ำบุญก็ไม่เคย
อธิษฐานว่า ขอเป็นคนใช้ตลอดชาติ ตอนนี้
ล�ำบาก ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะท�ำความดีจน   
เขารัก เขาหวงแหน ยายก็ท�ำความดีต่อ แล้ว
ก็ไปปรึกษาคุณยายทองสุข ‘พี่ ฉันจะไม่ย้อน
กลั บ จะอยู ่ กั บ หลวงพ่ อ วั ด ปากน�้ ำ ’ แล้ ว        

ช่องนี้มีคำ� ตอบ
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ไปขอรางวัลจากเจ้าของบ้าน ขอไปรักษาศีล
๑ เดือน เจ้าของบ้านอนุญาต คืนนั้นยาย   
หลับเป็นสุข แล้วฝันว่าได้เดินทางไปถึงฝั่ง
แม่นำ�้ ใหญ่ มีเรือจ้างจอดตรงริมตลิง่ ท่านก็ลง
เรือจ้างไปขึน้ อีกฝัง่ หนึง่ เห็นต้นไม้ใหญ่รม่ ครึม้
นัง่ ใต้ตน้ ไม้อย่างมีความสุขแล้วก็ตนื่ ไม่ฝนั ต่อ
“ไปวัดปากน�ำ้ ดีอกดีใจทั้ง ๓ คน แต่
คิดคนละอย่าง ยายไม่คดิ กลับ เจ้าของบ้านคิดว่า
ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับ เจอหลวงพ่อวัดปากน�้ำ 
หลวงพ่อท่านก็จอ้ งดู ตานอกดูภายนอก ตาใน
ระลึ ก ชาติ ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด ชาติ แ รกจนถึ ง
ปัจจุบนั แล้วพูดว่า ‘มึงมันมาช้าไป’ ทหารของ
ท่านมาถึงแล้ว คุณยายท่านก็ตอบรับทันทีว่า
‘ค่ะ!’  ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่รู้ ธรรมดามั้ย? (ไม่ธรรมดา
ครั บ /ค่ ะ ) หลวงพ่ อ วั ด ปากน�้ ำ พู ด ค� ำ เดี ย ว         
ก็ หุ บ ปากเลย ปราบมารกั น มายาวนาน         
แล้วสั่งเลยให้เอาไปเข้าโรงงานท�ำวิชชาทันที
ธรรมดามัย้ ? (ไม่ธรรมดาครับ/ค่ะ)” ดังเรือ่ งราว
Case study ต่อไปนี้
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กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ผมเริม่ เข้าวัดพระธรรมกายเมือ่ ปี พ.ศ.
๒๕๒๗ จากการที่คุณแม่ค้นคว้าหาครูบาอาจารย์ ม านานหลายปี จนมาพบคุ ณ ครู ไม่ใหญ่นี้แหละครับ ที่ถูกใจคุณแม่เป็นที่สุด
คุณแม่จึงพาลูก ๆ เข้าวัด ท�ำให้ผมได้มาสร้าง
บารมีถึงทุกวันนี้ครับ ผมขออนุญาตคุณครู-   
ไม่ใหญ่เริ่มเรื่อง Case Study ดังนี้ครับ
๙๘ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อัศจรรย์วันเดียว ๓ ครั้ง
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

อาก๋งเป็นคนเชื้อสายจีน อาศัยอยู่ที่
จังหวัดสุรนิ ทร์ ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ อาก๋ง
รูส้ กึ ส�ำนึกรักบ้านเกิด จึงเดินทางไปประเทศจีน
เพื่อช่วยประเทศจีนรบ อาก๋งไปรู้จักชาวจีน   
คนหนึ่ง ซึ่งชาวจีนคนนี้เห็นว่า อาก๋งกล้าหาญดี
จึงยกน้องสาวให้อาก๋งดูแล พออาก๋งได้นอ้ งสาว
ชาวจีนคนนั้น ซึ่งก็คืออาม่าของผม อาก๋งก็พา
อาม่ามาแต่งงานทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ทนั ที เลยไม่ได้
เข้าร่วมท�ำสงครามครับ
๙๕
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ช่องนี้มีคำ� ตอบ
อาก๋งและอาม่ามีลูกสาว ๒ คน ซึ่ง
ลูกสาวคนที่ ๒ ก็คือแม่ของผมครับ ตัง้ แต่ผม
จ�ำความได้ ก็เห็นอาม่าเป็นอัมพาตนั่งอยู่บน
รถเข็นแล้ว แม่เล่าให้ฟงั ว่า อาก๋งดูดฝิน่ จนตาย
ตั้งแต่แม่ยังเด็ก ส่วนอาม่านั้น ในบั้นปลาย
ของชีวิต ถู ก ลู ก สาวคนโตขอยืม เงิน ไปหลาย
หมืน่ บาท อาม่าเสียใจมาก จึงไปกินยาบ�ำรุงจีน
เกินขนาดเพื่อประชดลูกสาวคนโตจนล้มลง
เป็นอัมพาต ภายหลังคุณแม่จึงไปรับอาม่ามา
ดูแลที่บ้าน ท่านเสียชีวิตอย่างสงบรวมอายุได้
๖๖ ปี
แม่ของผมมีอาชีพเป็นครู ท่านรู้จัก  
คุณพ่อของผมจากเพื่อน ๆ ที่เป็นแม่สื่อให้    
พ่อและแม่จึงแต่งงานกัน และมีลูกทั้งหมด        
๓ คน ผมเป็นคนสุดท้อง
เมื่อตอนแม่คลอดลูกคนที่ ๒ ออกมา
ลูกคนนี้ก็เป็นลูกสาวที่น่ารักมาก เป็นเด็กที่
เรียบร้อย ไม่ร้องไห้งอแงเหมือนเด็กคนอืน่ เลย   
แต่ ผ ่ า นไปหลายปี แ ม่ ก็ เ ริ่ ม สงสั ย เพราะ
นอกจากลูกไม่ร้องไห้งอแงแล้ว ยังไม่ยอมพูด
ด้วย แม่จึงเริ่มพาไปรักษาตามสถานที่ต่าง ๆ
พระเกจิที่ดัง ๆ ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทั้งพวก    
เข้ า ทรงไสยศาสตร์ ที่ ดั ง ๆ ก็ พ าไปรั ก ษา       
โดยอาศัยดูจากหนังสือโลกทิพย์
ในใจลึก ๆ ของแม่รสู้ กึ ว่า ลูกสาวป่วย
ธรรมดา ไม่ได้ปญ
ั ญาอ่อน เพราะหน้าตาน่ารัก
มาก ๆ ดูปกติเหมือนเด็กทัว่ ไป แต่แม้จะพาไป
รักษากีแ่ ห่ง ก็ไม่มใี ครรักษาได้เลย แม่หมดเงิน
ไปเยอะและเหนื่ อ ยใจมาก ในที่ สุ ด จึ ง เริ่ ม
ยอมรับความจริงว่า ลูกสาวปัญญาอ่อน และ
เริ่มหันมาศึกษาหลักพระพุทธศาสนา เพือ่ หา
ทางพ้ น ทุ ก ข์ โดยเริ่ ม จากไปตามวั ด ชื่ อ ดั ง    
ต่าง ๆ วัดไหนดัง ๆ แม่ผมไปมาหมดแล้วครับ
๙๐

DMC

โดยตอนหลังแม่พาผมไปวัดแทนพี่สาวครับ
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ แม่ฝันว่า แม่
ไปเรียนหนังสือ ซึ่งแม่ก็งง เพราะว่าลูกก็มี       
๓ คนแล้ว ท�ำไมยังต้องไปเรียนหนังสืออีก ท่าน
ฝันอยู่หลายอาทิตย์ หลังจากนั้นไม่กี่วัน แม่ก็
เจอวัดพระธรรมกายจากหนังสือโลกทิพย์ ท่าน
ลองพาลูก ๆ ไปวัด ตัง้ แต่นนั้ มา แม่กส็ ร้างบุญ
สร้ า งบารมี กั บ หลวงพ่ อ และคุ ณ ยายจนถึ ง
ปัจจุบัน ไม่ไปวัดอื่นอีกเลยครับ
ตอนนั้นผมอายุ ๔ ขวบ พี่ชายอายุ
๑๒ ปี ตอนแรก ๆ ก็ไปวัดเฉพาะวันอาทิตย์       
มีอยูอ่ าทิตย์หนึง่ ผมนัง่ อยูก่ บั พีช่ าย มีลงุ คนหนึง่
เข้ามาคุยด้วย คุยไปคุยมา ลุงก็ชวนไปเป็น
อาสาสมัครช่วยงานวัด โดยให้ไปตัง้ แต่วนั เสาร์
ผมและพี่ชายก็รับปาก พอถึงวันเสาร์ก็พากัน
นัง่ รถเมล์ไปทีว่ ดั แต่ลมื ถามลุงว่าจะให้ไปช่วย
แผนกไหน พอไปถึงวัดก็ไม่เห็นใครเลย หาลุง
ก็ไม่เจอ จึงพากันเดินไปเรื่อย ๆ จนไปถึง     
โรงครัว เจอหน้าพี่ ๆ ที่โรงครัว พวกพี่ ๆ เขา
ก็เรียกพวกผมทานข้าว เหมือนคนรู้จกั คุ้นเคย
กั น เลยครั บ ตั้ ง แต่ นั้ น มาผมก็ ก ลายเป็ น     
อาสาสมัครที่โรงครัวครับ และไปช่วยงานใน
วันเสาร์-อาทิตย์ และช่วงปิดเทอม ในช่วง    
ปิ ด เทอมนี้ แ หละครั บ ที่ ผ มและพี่ ช าย              
เจอคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์
ขนนกยูง ทุกวัน
คุ ณ ยายท่ า นชอบมาตรวจดู ค วาม
เรียบร้อย ความสะอาด และมักให้พรคนที่มา
กราบท่านว่า “ให้รวยนะ” มีหลายครัง้ ทีพ่ ชี่ าย
ของผมเดินผ่านมาพอดี พีอ่ ารีพนั ธุม์ กั จะสะกิด
คุณยายแล้วพูดว่า “ยาย ๆ ให้พรเด็กคนนี้
หน่อย ให้ร�่ำรวย ให้ออกไปร�่ำรวยหน่อยค่ะ
ยาย” คุณยายก็หันมามองหน้าพี่ชายและ     
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ตอบ
้มีคำ� ตอบ

ยิ้ม ๆ แล้วก็เดินหนีไปเลยครับ เป็นอย่างนี    ้
สิบกว่าครัง้ คุณยายไม่ยอมให้พรพีช่ ายผมเลย
ครับ มีแต่บอกว่า “อย่าดือ้ นะ อย่าซนนะ เดีย๋ ว
เกิดเป็นลิงไม่รดู้ ว้ ยนะ” บางครัง้ คุณยายก็เดิน
มาถามพี่ชายว่า “รู้จักน�้ำที่อยู่ในแก้วไหม”      
พี่ชายก็ตอบว่า “รู้จักครับ” คุณยายก็ถามต่อ
อี ก ว่ า “ถ้ า เติ ม น�้ ำ จนล้ น น�้ ำ มั น ก็ ล ้ น แก้ ว         
ใช่ไหม” พี่ชายก็ตอบว่า “ใช่ครับ” คุณยาย   
ก็บ อกอีก ว่ า “ตอนนี้เ ธอเหมือ นน�้ำ ปริ่ม ๆ      
ถ้าเธอบวชให้ยาย น�ำ้ ก็ล้นแก้วแล้ว”
มี อ ยู ่ ค รั้ ง หนึ่ ง พี่ ช ายห่ า งวั ด เพราะ     
ไปท�ำงานข้างนอก เพื่อนพี่ชายไปจีบผู้หญิง  
คนหนึ่ง แต่จีบไม่ตดิ เลยส่งพีช่ ายไปจีบแทน
สุดท้ายพีช่ ายก็เลย OK กับผูห้ ญิง มีลกู สาวคน
หนึ่งครับ เกิดวันมาฆบูชา วันหล่อรูปเหมือน
หลวงปู่ทองค�ำองค์แรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗        
ป้าถวิลเลยตั้งชื่อให้ว่า มาฆมงคล ในช่วงแรก
พีช่ ายไม่ยอมบอกใครเลยครับ เพราะในวัยเด็ก
พี่ ช ายเคยลั่ น วาจาไว้ ว ่ า โตขึ้ น จะครองตั ว     
เป็ น โสด จะประพฤติ พ รหมจรรย์ แม้ แ ต่               
พระอาจารย์ แ ละพี่ ๆ ที่ แ ผนกโรงครั ว ก็         
ไม่มีใครทราบเลยครับ พี่ชายยังมาวัด ท�ำตัว
ตามปกติ พอดี มี นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ๒ คน มาช่วยงานที่โรงครัว                
พระอาจารย์ที่โรงครัวก็ให้พี่ชายพานักศึกษา
๒ คนนี้ ไปขอพรคุณยาย พอคุณยายเห็นหน้า
พี่ ช ายเท่ า นั้ น แหละครั บ คุ ณ ยายก็ ทั ก ว่ า     
“เธอมันดื้อ ท�ำแบบนี้ได้ไง เธอมีหน้าที่นะ   
เสร็จแล้วคุณยายก็ยิ้ม ๆ แล้วเดินจากไป”  
ในวัยเด็กพี่ชายเคยตั้งใจไว้ว่า โตขึ้น
จะเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวให้อยู่สุขสบาย
แต่ ใ นช่ ว งไอเอ็ม เอฟ สถานะการเงิน เริ่ม มี
ปัญหา พี่ชายเริ่มเครียดมาก เพราะเงินไม่พอ
๑๐๐ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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จุนเจือครอบครัว ไม่สามารถท�ำตามที่หวังไว้
ได้ ท�ำให้กลายเป็นคนขีห้ งุดหงิดและโมโหร้าย
ถ้ า มี ใ ครมาถามเรื่ อ งครอบครั ว มี ค รั้ ง หนึ่ ง        
พีช่ ายขับรถอยูด่ ี ๆ มีคนมาถามถึงความเป็นอยู่
ของครอบครัว พี่ชายก็ระเบิดอารมณ์ขึ้นมา
ทันที โดยขับรถเร็วและอันตรายมาก พอถึง    
ที่หมายก็ขว้างกุญแจรถทิ้ง มีบ่อยครั้งที่ชอบ
ท�ำร้ายตัวเอง และเกือบจะฆ่าตัวตายหลายครัง้
เพราะน้อยใจตัวเองที่ไม่สามารถท�ำในสิ่งที่
ตัง้ ใจไว้ได้ บางครัง้ เคยคิดจะโดดตึกตายพร้อม
ลูกสาว แต่กร็ อดมาได้ทุกครั้ง
ในวัยเด็กผมกับพีช่ ายมีเรือ่ งทีแ่ ตกต่าง
กันอยู่เรื่องหนึ่งครับ คือพี่ชายในวัยเด็กมอง
สาวคนไหนก็ไม่สวย แต่พอพี่ชายโตเป็นหนุ่ม
มองใครก็สวยไปหมดเลยครับ ต่างกับผมตอน
เด็กมองสาวคนไหนก็สวยไปหมด แต่พอผมโต
เป็ น หนุ ่ ม ตอนนี้ เ ริ่ ม มองสาวไม่ ค ่ อ ยสวย      
แล้วครับ
หลังจากผมจบ ปวช. ผมก็ไม่ยอม  
เรียนต่อ เพราะเป็นช่วงที่หลวงพ่อเริ่มสร้าง
มหาธรรมกายเจดีย์ ผมเลยขอพระอาจารย์    
รู ป หนึ่ ง เข้ า ไปท� ำ งานในศู น ย์ ฝ ึ ก ทั ก ษะ              
โรงหล่ อ พระ ผมอยู ่ ใ นแผนกประดิ ษ ฐาน        
ซึง่ เป็นแผนกสุดท้ายของโรงหล่อ งานหลักของ
ผมคือขับรถรับส่งพระและพนักงานทีม่ ารับบุญ
ที่โรงหล่อ ถ้าว่าง ๆ ก็ไปช่วยติดตั้งองค์พระ
บ้าง ยกองค์พระให้พ่ี ๆ เขาคียเ์ ข้าคอมพิวเตอร์
บ้าง ทุกคนทุ่มเทกันมาก ทัง้ พระอาจารย์และ
พนั ก งานต่ า งอดหลั บ อดนอนกั น เป็ น เวลา
หลายเดือน
ในวันที่องค์พระติดตั้งเสร็จ ๒ Sector
(๒ ใน ๓ ส่วนของเจดีย์) ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น
ถึงสามครั้งครับ ซึง่ เป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจ
๙๑
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ผมไม่เคยลืมจนถึงทุกวันนีเ้ ลยครับ คือในเวลา
เช้ า ก็ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ พ ระอาทิ ต ย์ ท รงกลด       
ในเวลาเย็นก็เกิดเหตุการณ์อศั จรรย์ตะวันแก้ว
พอตกกลางคื น ก็ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ พ ระจั น ทร์
ทรงกลด ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์อัศจรรย์ถึง
๓ อย่างในวันเดียว เป็นวันที่ทางพี่ ๆ ทีมงาน
และผมประทับใจและปลื้มจนถึงทุกวันนี้ ทีไ่ ด้
เห็นเหตุอัศจรรย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบ
หลายร้อยหลายพันปี ในวันเดียวเห็นครบ     
ทุกอย่างเลยครับ  
ก่ อ นบวชผมนั่ ง อยู ่ กั บ แม่ ที่ ห อฉั น     
อยู่ดี ๆ แม่ก็บอกว่าบวชได้แล้ว ถึงเวลาบวช

DMC

แล้ว สักพักหนึ่งก็มีพระรูปหนึ่งเข้ามาคุยด้วย
คุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าบวชได้แล้ว แล้วท่าน
ก็เดินจากไป ไม่นานนักก็มีพระอีกรูปหนึ่งเป็น
พระเถระครับ ท่านก็เดินเข้ามาคุยด้วยอีก      
คุยไปคุยมาท่านก็บอกให้บวชอีก ผมเห็นว่า   
จู่ ๆ มีคนมาทักให้บวชถึง ๓ ท่าน แบบนี      ้
ไม่ บ วชก็ ค งไม่ ไ ด้ แ ล้ ว เลยตั ด สิ น ใจบวช       
ธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๓๓ ปัจจุบัน      
มีโอกาสมารับบุญทีก่ องการ์ตนู ประจ�ำโรงเรียน
อนุบาลฝันในฝันครับ
กระผมกราบขอความเมตตาหลวงพ่อ
ฝันในฝันให้ด้วยครับ

หลังจากส่งค�ำถาม ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑

๒

๑. อาม่าถูกลูกสาวคนโตขอยืมเงิน
แล้วไม่คืน ท�ำให้อาม่าน้อยใจไปกินยาบ�ำรุง
เกินขนาด เพื่อประชดลูก และล้มลงน็อกจน
เป็นเหตุให้เป็นอัมพาตอยูห่ ลายปี เพราะกรรม
ในอดี ต ชาติ ชาติ ห นึ่ ง ท่ า นเกิ ด เป็ น ลู ก สาว     
มักจะท�ำให้คณ
ุ แม่ในชาตินนั้ น้อยใจเสมอ และ
เป็นคนดือ้ มักจะขอเงินแม่บ้าง ขอยืมเงินบ้าง
แต่ไม่เคยคืนเลย โดยมีข้ออ้างสารพัด รวมกับ
กรรมฆ่าสัตว์ท�ำอาหารมาส่งผลในชาตินี้
๒. อาก๋ ง -อาม่ า ตายแล้ ว อาก๋ ง มี       
คตินมิ ติ ด�ำมืด ไปอยู่มหานรกขุม ๕ ด้วยกรรม
สูบฝิ่นจนตาย ก�ำลังโดนนายนิรยบาลเอา        
ขี้เถ้าร้อนกรอกปาก และกลบลงไปในหลุม
๙๒

๓

๔

ตายเกิด ๆ นับครั้งไม่ถ้วน ทุกข์ทรมานมาก   
ไม่อาจรับบุญได้ อาม่าไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์
ได้ ร ะยะหนึ่ ง แล้ ว เป็ น เด็ ก ผู ้ ห ญิ ง เพราะ         
หมดกรรม จึงรับบุญที่อุทิศไปให้ไม่ได้
๓. พี่สาวแม่ที่ขอยืมเงินอาม่า ต่อมา
เปิดส�ำนักทรง และตายด้วยโรคมะเร็ง เพราะ
กรรมปาณาติบาตได้ฆ่าสัตว์ท�ำอาหารและ   
ฆ่าขายในอดีต กับกรรมฆ่าสัตว์ท�ำอาหาร     
ในปัจจุบนั มาส่งผล
๔. ตายแล้วด้วยคตินมิ ิตด�ำมืด ได้ไป
มหานรกขุ ม ๔ ด้ ว ยกรรมที่ ตั้ ง ส� ำ นั ก ทรง    
หลอกลวงเพื่อนมนุษย์ผู้โง่เขลา จะต้องลงไป
อีกหลายขุม เช่น ขุม ๒ เพราะผิดศีลหลายข้อ

๗๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๑๐๑
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๖

๕

ก�ำลังโดนนายนิรยบาลเฆีย่ นด้วยแส้เหล็กร้อน
ภายหลังจากลอกผิวหนังออกแล้ว  ตายเกิด ๆ
นับครั้งไม่ถ้วน ทุกข์ทรมานมาก ยังรับบุญที่
ุ ไปคอยอยู่ที่ยมโลก
อุทิศไปให้ไม่ได้ แต่บญ
๕. ครอบครัวของลูกต้องย้ายบ้านบ่อย
เพราะก�ำลังทานบารมีในอดีตหย่อน เนือ่ งจาก
ท�ำทานขยักขย่อนไม่ต่อเนื่อง
๖. พ่อแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะ
มาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ คือ
ท�ำบ้างไม่ท�ำบ้าง พุทธันดรที่ผ่านมาพ่อแม่      
ก็เป็นชาวเมือง ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมา
แบบห่าง ๆ
๗. ก่อนเข้าวัดแม่ฝนั ว่าไปเรียนหนังสือ
อยู่หลายอาทิตย์นั้น ก็หมายถึงว่าต่อไปจะได้
มาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า แต่ไม่ได้
หมายถึงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
๘. คุณยายไม่ให้พรพีช่ ายว่าให้ไปรวย
เหมือนคนอืน่ เพราะว่าพีช่ ายไม่ได้เป็นเส้นทาง
กองเสบียง แต่เป็นเส้นทางออกบวชเหมือน   
ตัวลูก
๙. ที่คุณยายบอกพี่ชายว่า ถ้าคุณ  
บวชให้ยาย น�ำ้ ก็ลน้ แก้วแล้ว หมายถึงว่าพีช่ าย

๘

๙

๑๐๒ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

DMC

๗
มีบุญด้านนี้มา ถ้าบวชเหมือนตัวลูก ผังบวชก็
จะหนาแน่นเหมือนน�ำ้ ที่ล้นแก้ว แต่ถ้าไม่บวช
ผังนี้ก็จะพร่องไป
๑๐. ในช่วงทีพ่ ชี่ ายแอบไปมีครอบครัว
แล้ ว ปิ ด เรื่อ งนี้ แต่ เ มื่อ มาเจอคุณ ยายท่ า น      
ทักว่าเธอท�ำอย่างนี้ได้อย่างไร เธอมีหน้าที่นะ
หมายถึ ง พี่ ช ายท� ำ ผิ ด หน้ า ที่ ผิ ด ผั ง เดิ ม           
แล้วคุณยายท่านทราบ ท่านจึงทัก ดังนั้น
หน้าที่นั้นก็คือ ต้องมาบวชสร้างบารมี ไม่ใช่
ให้ไปมีครอบครัว
๑๑. พีช่ ายโมโหร้าย คิดมาก ขีน้ อ้ ยใจ
และคิ ด จะฆ่ า ตั ว ตายหลายครั้ ง เพราะท� ำ      
ผิดผัง ไม่ใช่หน้าที่ของตนที่เขาให้มาท�ำ ถึงท�ำ
ต่อไปก็ไม่รุ่งเรือง อีกทั้งบุญก็หย่อนลงไปด้วย
ท�ำให้บาปอกุศลเก่าได้ช่องส่งผล จึงท�ำให้
อารมณ์ขุ่นมัว เครียดมาก เลยคิดหาทางออก
ด้วยการฆ่าตัวตายหลายครั้ง แต่ดีที่ว่าไม่มี
กรรมฆ่าตัวตายในอดีตมา
๑๒. จะแก้ไขก็ให้ตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดี
จนกว่าจะโต และอย่ามีใหม่อีก เมื่อถึงเวลา
สว่างก็ให้ออกบวช
๑๓. พี่ชายมักจะได้ยินได้ฟังธรรมะ

๑๐

๑๑

๙๓
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เรือ่ งละเอียดลึกซึง้ และเรือ่ งอจินไตยบ่อยมาก
เพราะพีช่ ายมีจริตอัธยาศัยชอบฟังเรือ่ งเหล่านี้
จึ ง ดึ ง ดู ด ให้ ม าได้ ยิ น ได้ ฟ ั ง เรื่ อ งเหล่ า นี้ จ าก    
พระอาจารย์บ้าง จากผู้ท่รี ู้เรื่องเหล่านี้บ้าง
๑๔. พุทธันดรที่ผ่านมา พี่ชายเป็น
กุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวช
โดยท�ำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิต มีผลการ
ปฏิบัติธรรมพอเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ แต่
ลงมารอบเดียว เพราะในพุทธันดรนัน้ เกือบจะ
ลาสิกขาหลายรอบแล้ว และได้ลงมาเพียง   
รอบเดียว
๑๕. ลูกสาวของพี่ชายมาจากที่ที่ดี    
ให้ประคองให้ดีในช่วงวัยรุ่น
๑๖. พีส่ าวปัญญาอ่อนพูดไม่ได้ เพราะ
กรรมดื่มสุราทั้งในชาติที่เป็นผู้หญิงและเป็น
ผู้ชายหลาย ๆ ชาติมารวมส่งผล ครอบครัว
ของลูกในอดีต พ่อกับแม่เคยขายเหล้าและ
เลี้ ย งเหล้ า ก็ เ ลยดึ ง ดู ด เอาผู ้ ที่ มี ก รรมสุ ร า       
มาเกิดเป็นลูก
๑๗. ทีมงานแผนกประดิษฐานทุ่มเท
แรงกายแรงใจติดตัง้ องค์พระธรรมกายประจ�ำ
ตัวที่มหาธรรมกายเจดีย์ จะมีอานิสงส์โดยย่อ

๑๕

๑๖

๙๔

๑๔

๑๓

๑๒

คื อ จะได้ มี ส ่ ว นแห่ ง บุ ญ ของผู ้ ที่ ส ร้ า งพระ      
ทุกองค์ จะได้มีรูปร่างสง่างาม มีผิวพรรณ
ผ่ อ งใสดุ จ ดั ง ทอง จะได้ เ กิ ด ในตระกู ล ของ
เศรษฐีผู้ใจบุญ จะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนา จะมี พ ละก� ำ ลั ง มาก จะมี ด วงตา       
เห็นธรรม ได้เข้าถึงพระธรรมกาย จะมีปัญญา
เป็นต้น
๑๘. เหตุอศั จรรย์เกิดขึน้ ในวันเดียวกัน
นั้น คือ ตอนเช้าพระอาทิตย์ทรงกลด ในตอน
เย็ น เกิ ด อั ศ จรรย์ ต ะวั น แก้ ว ตอนกลางคื น
พระจันทร์ทรงกลด เพราะอานุภาพแห่งบุญที่
ทุกคนตั้งใจทุ่มเทท�ำงานนี้ด้วยใจที่เป็นกุศล
บั น ดาลให้ สิ่ ง เหล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ยั ง จิ ต ให้      
เบิกบานบันเทิงบุญ
๑๙. ลูกสร้างบารมีกบั หมูค่ ณะมาเมือ่
พุ ท ธั น ดรที่ แ ล้ ว เป็ น กุ ล บุ ต รออกบวชตาม    
พระราชาองค์ ที่อ อกบวช ท�ำ หน้ า ที่เ ผยแผ่      
จนตลอดชีวิต มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึง    
องค์พระใส ๆ ประคองตัวกลับดุสิตบุรี วงบุญ
พิเศษได้ ได้ลงมา ๒ รอบ โดยบวชทัง้ ๒ รอบ
จนตลอดชีวิต ผังบวชนี้จึงหนาแน่น
๒๐. แต่ก็อย่าประมาทในการด�ำเนิน

๑๗

๑๘

๗๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๑๐๓

DMC
๑๙

๑๙

www.webkal.org

ช่องนี้มีคำ� ตอบ

๒๐

๒๒

๒๑

ชีวิต ให้แบ่งเวลานั่งสมาธิ สวดมนต์ร่วมกับ  
หมู่คณะ และหมั่นตอกย�้ำสมณสัญญาให้   
หนาแน่นด้วย
๒๑. พี่ ๆ ทีมงานกองการ์ตูน พุทธันดร
ที่ผ่านมาบางองค์ก็เป็นกุลบุตร บางองค์ก็เป็น
ทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวช ได้เป็น
ก�ำลังในการเผยแผ่ธรรมะ ส่วนในปัจจุบัน       
ก็ เ ป็ น ไปตามยุ ค สมั ย ของการเผยแผ่ ที่ มี
เทคโนโลยีสงู ก็ประยุกต์เข้าด้วยกัน แต่ละองค์
มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระภายใน
และกลั บ ดุ สิ ต บุ รี ไ ด้ ส่ ว นใหญ่ จ ะได้ ล งมา        

๒๓

๒ รอบ

๒๒. อานิสงส์โดยย่อจากการได้รบั บุญ
นี้ คือ จะมีดวงปัญญาแตกฉาน จะมีอารมณ์ดี
อารมณ์สบาย จิตเบิกบานอยู่เป็นนิจ ถ้าหมัน่
นั่งสมาธิจะเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ถ้าหมั่น
ตอกย�้ำสมณสัญญาก็จะมีผังบวชหนาแน่น
เป็นต้น
๒๓. ชาตินี้มาเจอกันแล้ว ก็ให้ตั้งใจ
สร้างบารมีให้เต็มทีใ่ นทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิต
ตามติด ไปดุสิต บุรี วงบุญ พิเ ศษ เขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลย

ข้อคิดจาก Case Study
ความไม่ธรรมดาที่คุณยายล่วงรู้วาระจิตของเจ้าของ Case เป็นเรือ่ งปกติของท่าน เพราะ
คุณยายฝึกทั้งหยาบและละเอียด เอาวิชชาเป็นหลัก คุณครูไม่ใหญ่ยังเล่าความไม่ธรรมดาของ
คุณยายอีกว่า “เขาจัดที่อยู่ให้ ยายเป็นคนไม่สนเรือ่ งปลีกย่อย สนแต่เป้าหมาย เตียงที่เขาให้มา
คือเตียงที่เขาไม่ใช้ เอียง ๆ เก่าๆ มีตัวเรือด มุ้งก็ขาด ท่านก็ซ่อมแซมอย่างดี ท�ำความสะอาด    
ทุกทิศ ของพวกเรามุมไม่เช็ดจึงมีแมงมุม มุ้งยายก็เย็บ เตียงมีตัวเรือด ยายก็เอากระโถนมาวาง
บนผ้าขาว เอากระดาษแข็งปิด พอนอนไปมันก็กัดจี๊ด ท่านก็ต่นื แล้วจับลงกระโถน ยายได้ปล่อย
สัตว์ทกุ วัน เตียงของยายเป็นสโมสรของชาวธรรมกาย แต่ยงั ไม่เข้าใกล้ เพราะสงสัยว่าเป็นวัณโรค
ตอนรับอาหาร เขาก็กระแทกถาดอาหารส่งมาให้ ยายไม่คดิ อะไร ไม่ใช่วนั เดียว ไม่ใช่อาทิตย์เดียว
แต่เป็นเดือน ถ้าเป็นพวกเราก้อนอิฐมา ก้อนหินไป ท่านมองวิชชาตลอด ธรรมดามัย้ ? (ไม่ธรรมดา
ครับ/ค่ะ)”
นีค้ อื คุณธรรมความไม่ธรรมดาส่วนหนึง่ ในจ�ำนวนทีน่ บั ไม่ถว้ นของคุณยาย ดังนัน้ วันที่ ๒๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คุณครูไม่ใหญ่จึงตั้งใจกตัญญูบูชาธรรมคุณยาย ด้วยการหล่อคุณยาย
ทองค�ำ องค์ที่ ๒ ขนาดเท่าครึง่ และถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด ทัว่ ประเทศ ลูกหลานคุณยาย
ที่ปรารถนาจะตามติดคุณยายจึงไม่ควรพลาดบุญใหญ่นี้นะครับ

ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ

๑๐๔ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๘๕

www.webkal.org
The only one channel

ผังรายการ

เวลา

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

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.

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
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
*ชาดก 500 ชาติ แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรม World of Peace
*ละคร
บ้านกัลยาณมิตร
กฎแห่งกรรม (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
สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
06.15 น.
06.15 น. ผลการปฏิบัติธรรม
DMC Time สุดสัปดาห์ 06.45 น. *ข้อคิดรอบตัว

DMC TIME

06.15-07.15 น.
07.15-07.25 น.
07.25-07.40 น.
07.40-08.00 น
08.00-08.30 น.
08.30-08.55 น.
08.55-10.00 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

*นั่งสมาธิออนไลน์

DMC NEWS / ปฎิทินข่าว
ธรรมะเพื่อประชาชน
ทศชาติชาดก ตอน วิธูรบัณฑิต
*กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
*DMC Guide (Rerun เมื่อวาน)
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV
*สู้ต่อไป
ข้อคิดรอบตัว
*เดินไปสู่ความสุข

07.30 น.
ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
การ์ตูนบุญโต

07.15 น. DMC News Sunday
07.45 น. *World News
08.20 น. *ชาดก 500 ชาติ

ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์
ณ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
*ทันโลกทันธรรม
08.30 น. เส้นทางบุญ
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล)
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
กล้าดี Variety
*ผู้ออกแบบชีวิต
เคลียร์คัตชัดเจน
คิดใหญ่ ใจดี
12.10 น. นานาเทศนา 10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน)
*อานุภาพหลวงปู่ฯ
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
11.00 น. ถวายสังฆทาน
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ)
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
ชาดก 500 ชาติ
14.10 น. DMC Variety 13.30 น. ปฏิบัติธรรม
ทศชาติชาดก ตอน เนมิราช
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท
14.40 น. อานิสงส์แห่ง 15.45 น. พระธรรมเทศนา
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
บุ
ญ
/
วิ
บ
ากกรรมอบายมุ
ข
*นานาเทศนา
16.50 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
*อานุภาพหลวงปู่ฯ
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You
17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย
*เรื่องเล่าเข้าถึงธรรม
15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
*I like English. /
I Iike Chinese.
อานิสงส์แห่งบุญ / วิบากกรรมอบายมุข
17.30 น. ธุดงค์ธรรมชัย
แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรม
18.25 น. คำ�วัด
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
18.30 น. อานุภาพหลวงปู่ฯ
คำ�วัด
16.15 น. ทบทวนบุญ / MV
สารคดีกระจกหกด้าน
*กล้าดี Variety (Rerun)
*การ์ตูนบุญโต
16.30 น. ละคร
*เคลียร์คัตชัดเจน (Rerun)
*คิดใหญ่ ใจดี
*I like English. /
บ้านกัลยาณมิตร
*ความดีสากล
*DMC Variety
ทบทวนบุญ / MV
สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
19.00 น. *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
19.30 น. ทันโลกทันธรรม
20.00 น. *ผู้ออกแบบชีิวิต
DMC Guide
นั่งสมาธิออนไลน์
21.00 น. *ความดีสากล
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. ความดีสากล
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.
07.25-07.40 น.
07.40-08.00 น.
08.00-08.30 น.
08.30-08.55 น.
08.55-10.00 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
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช  
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาส
วัดปากน�้ำ  ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีพระราชทาน
สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในระดับชัน้ พระครูสญ
ั ญาบัตร
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ แด่พระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดพนัญเชิง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระสงฆ์เข้ารับพระราชทาน
สัญญาบัตร ๓๙๗ รูป
ในโอกาสนี้ มีพระสังฆาธิการจากวัดสาขาของ
วั ด พระธรรมกายเข้ า รั บ พระราชทานเลื่ อ นสมณศั ก ดิ์
จ�ำนวน ๖ รูป ได้แก่ พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ วัดพระธรรมกายนครโอคแลนด์ เลื่ อ นสมศั ก ดิ์ เ ป็ น พระครู
วิเทศสุธรรมญาณ พระครูสิทธิสรกิจ วัดพระธรรมกาย
อิตาลี เป็นพระครูภาวนาสรกิจ พระครูสมุห์วิจักษ์ วัด
พระธรรมกายเท็กซัส เป็นพระครูภาวนาสุทธิวิเทศ พระครู
วินัยธรผจญ วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ เป็นพระครู
ภาวนาถิรธรรม พระครูสังฆรักษ์วิชิต วัดพระธรรมกาย
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นพระครูภาวนาวิริยกิจ และพระครู
วิสทุ ธิก์ าญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดถ�ำ้ เนรมิต จังหวัดกาญจนบุรี
เลื่อนเป็นเจ้าคณะต�ำบลชั้นโท

วันสามเณร วัดพระธรรมกาย

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียน
พระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดงานวันสามเณร
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ บริเวณหมู่กุฏิสามเณร
โดยได้รบั ความเมตตาจากพระครูปลัดภูเบศ ฌาณาภิญโญ
ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ กิจกรรม
ในวันนี้มีพิธีมอบรางวัลสามเณรคุณธรรมดีเด่นและพิธี
มอบประกาศนียบัตรแก่คณะกรรมการสามเณร นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมที่แสดงความสามารถของสามเณร เช่น การ
กล่าวสุนทรพจน์ การเล่านิทาน และการแสดงต่าง ๆ ซึง่
สร้างความประทับใจแก่สาธุชนทีไ่ ปร่วมงานเป็นอย่างยิง่
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พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์อบรมเยาวชน

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๖ ศูนย์อบรม
เยาวชนลาดหลุมแก้วจัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์อบรม
เยาวชน ที่อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พิธีเริ่ม
ด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ น�ำโดยพระครูวรธรรมวาที เจ้าคณะอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จากนั้นเป็นพิธีถวาย
ภัตตาหาร โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ นายอ�ำเภอ
ลาดหลุมแก้ว น�ำกล่าวค�ำถวายภัตตาหาร ภาคบ่ายเป็น
พิธที อดผ้าป่า โดยมีพระมหาสุทธิชยั สุทธิชโย ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักศรัทธาภิบาล ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็น
ประธานในพิธี

มูลนิธธิ รรมกายสนับสนุนของขวัญวันเด็ก

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มูลนิธิธรรมกาย
และวัดพระธรรมกายมอบของขวัญ ขนม และอุปกรณ์
การเรียนการสอนแก่คณะครู นักเรียน และชุมชนในจังหวัด
ปทุมธานี รวมทัง้ จังหวัดใกล้เคียง ทีข่ อความอนุเคราะห์มา
จ�ำนวน ๕๙ แห่ง เพือ่ น�ำไปจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ซึง่
ทางมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายมีความยินดีเป็น
อย่างยิ่ง ทีจ่ ะสนับสนุนโครงการของน้อง ๆ และคณะครู ซึ่ง
จัดท�ำขึ้นเพื่อความสุขความเบิกบานของเยาวชนที่จะเป็น
อนาคตของชาติและศาสนาสืบไป

ตัดดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ธุดงคสถาน
ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ชักชวนคณะกัลยาณมิตรจ�ำนวน
มาก ไปร่วมกันตัดดอกดาวรวยที่ปลูกไว้ในพื้นที่ ๕ ไร่ ณ
หมู่บ้านโปง เพื่อน�ำไปโปรยต้อนรับพระธุดงค์ในโครงการ
ธุดงค์ธรรมชัย ดอกดาวรวยเหล่านี้ล้วนเป็นดอกดาวรวย
ที่ กั ล ยาณมิ ต รทั้ ง หลายร่ ว มกั น ปลู ก จนเจริ ญ เติ บ โต
และออกดอกเป็นจ�ำนวนมาก นับว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่
กับพระธุดงค์ดว้ ยความตัง้ อกตัง้ ใจอย่างยิง่ ซึง่ จะก่อให้เกิด
ความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม และเป็นบุญเป็นกุศลแก่
ตนเองและครอบครัวสืบไป  
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ข่าวบุญต่างประเทศ

พิธตี กั บาตรและพิธที อดผ้าป่าปีใหม่
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือ่ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
ซีแอตเติลจัดพิธีตักบาตรและพิธีทอดผ้าป่าปีใหม่ โดยมีพระครู
ภาวนาวิเทศ เป็นประธานสงฆ์ พิธใี นภาคเช้ามีการปฏิบตั ธิ รรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายภัตตาหาร และพิธีตักบาตร
ภาคบ่ายมีพธิ ที อดผ้าป่าปีใหม่ พิธเี ริม่ ด้วยการอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่
ศูนย์กลางพิธี ตามด้วยการปฏิบตั ธิ รรม เสร็จแล้วจึงร่วมกันท�ำพิธี
ทอดผ้าป่า จากนัน้ เป็นพิธถี วายปัจจัยไทยธรรม พิธปี ดิ ทองดวงแก้ว
ตามด้วยพิธมี อบของทีร่ ะลึกแก่เจ้าภาพถวายภัตตาหารประจ�ำวัน
และเจ้าภาพดอกไม้ประจ�ำบุญวันอาทิตย์ ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ปฏิบตั ธิ รรมบ้านกัลยาณมิตร
ประเทศนอร์เวย์
เมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระอาจารย์จากวัด
พระธรรมกายนอร์เวย์เดินทางไปยังบ้านกัลยาณมิตรทีร่ า้ นคอสโมไทย
ซูชิ ณ เมืองออสโล เพือ่ น�ำสาธุชนปฏิบตั ธิ รรมเจริญสมาธิภาวนา ซึง่
ในโอกาสนี้ ทุกท่านได้รว่ มกันสวดมนต์ทำ� วัตรเช้า อาราธนาศีล ๕
ถวายภัตตาหาร ถวายจตุปจั จัยไทยธรรม ฟังธรรมเรือ่ งการสร้างบารมี
เป็นทีม จากนัน้ มีการประชุมกลุม่ กัลยาณมิตรเมืองออสโล ซึง่ ทุกท่าน
ช่วยกันวางแผนในการสร้างบารมีวา่ จะจัดงานบุญเดือนละ ๒ ครัง้ โดย
หมุนเวียนไปตามบ้านของผู้น�ำบุญทุกท่าน เพื่อฝึกการท�ำหน้าที่
กัลยาณมิตรอย่างทัว่ ถึงกัน
พิธสี วดมนต์ขา้ มคืนและพิธบี ชู าข้าวพระ
ประเทศฝรัง่ เศส
เมือ่ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกายปารีส
จัดพิธบี ชู าข้าวพระ โดยเวลา ๒๒.๓๐ น. ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการสวดมนต์ข้ามปี เวลา ๐๓.๓๐ น. ร่วมพิธบี ชู า
ข้าวพระผ่านทางช่อง DMC ภาคสายปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใส
เพื่อรองรับบุญใหญ่ จากนัน้ เป็นพิธถี วายกองทุนต่าง ๆ คือ กองทุน
ผ้าป่าสามัคคี กองทุนคิลานเภสัช กองทุนวิหารทาน (ช�ำระหนีส้ งฆ์)
กองทุนปัญญาบารมี กองทุนถวายจตุปจั จัยไทยธรรม ตามด้วยพิธี
ถวายภัตตาหาร พิธจี บั ฉลากของขวัญปีใหม่ ตามด้วยพิธตี กั บาตร
เนือ่ งในวันขึน้ ปีใหม่
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ธุดงค์ปใี หม่ สวดมนต์ขา้ มปี และพิธบี ชู าข้าวพระ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมือ่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - วันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดธุดงค์ปีใหม่
ให้สาธุชนสัง่ สมบุญ โดยมีกจิ กรรมดังนี้ คือ การปฏิบตั ธิ รรม ฟังธรรม
สวดมนต์ท�ำวัตร พิธีจุดโคมประทีป พิธีสวดมนต์ข้ามปี พิธี
บูชาข้าวพระ พิธอี ธิษฐานจิตปิดทองดวงแก้ว พิธที อดผ้าป่า พิธถี วาย
อุปกรณ์กนั หนาว พิธถี วายคิลานเภสัช พิธถี วายยานพาหนะ พิธี
ถวายภัตตาหาร พิธโี ปรยดอกดาวรวย และพิธตี กั บาตรปีใหม่ ซึง่ นับ
ว่าการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในครัง้ นี้ ลูกพระธัมฯ ในสวิตเซอร์แลนด์มโี อกาสสัง่ สมบุญกันอย่างมหาศาลเลยทีเดียว
งานบุญวันอาทิตย์
ประเทศไต้หวัน
เมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ลูกพระธัมฯ วัดพระธรรมกายไทเปร่วมงานบุญวันอาทิตย์พร้อมกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลก พิธีกรรมภาคเช้าเริ่มด้วยการสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า
อาราธนาศีล ๕ ตักบาตร และปฏิบตั ธิ รรม ในเวลา ๑๑.๐๐ น. สาธุชน
ทั้งชาวไทยและไต้หวันร่วมกันประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์
จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน ในภาคบ่ายมีการปฏิบัติธรรม
และมีพิธีจุดประทีปบูชามหาธรรมกายเจดีย์ ตามด้วยพิธีถวาย
ปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
พิธที อดผ้าป่าสามัคคี
ประเทศเยอรมนี
เมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุม่ กัลยาณมิตร
เมืองโคเบลนซ์รว่ มกันจัดปฏิบตั ธิ รรมในวันอาทิตย์ทสี่ องของเดือน
ซึง่ ในวันที่ ๑๒ นี้ ถือเป็นการจัดปฏิบตั ธิ รรมครัง้ ที่ ๖๑ แล้ว โดย
นิมนต์พระอาจารย์วดั พระธรรมกายแฟรงก์เฟิรต์ ไปเป็นเนือ้ นาบุญ
กิจกรรมในวันนี้เริ่มด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
พร้อมใจกันท�ำสมาธิภาวนา อาราธนาศีล ถวายภัตตาหาร หลังจาก
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้ว มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
ตามด้วยพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช พิธีถวายปัจจัยไทยธรรม
จากนัน้ รับพรพระ แล้วฟังธรรมเพือ่ เป็นก�ำลังใจในการสร้างบารมี
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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
๑๑๐ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ 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

๗๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๑๑๑
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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

ต้องท�ำอย่างไร..
เมื่อเศรษฐกิจตกต�่ำ
การที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศตกต�ำ 
่ แปลว่า
กระแสบุญในตัวของคนในประเทศหย่อน ดังนั้นเราก็
ต้องพยุงโดยการสั่งสมบุญให้มาก ๆ ถ้าบุญของทุกคน      
ในประเทศมีมาก แม้สงิ่ ต่าง ๆ ภายนอกจะไม่ดี ก็ท�ำอะไร
เราไม่ได้ เหมือนถ้าร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิต้านทานดี       
แม้จะมีเชื้อโรคร้ายระบาดแพร่อยู่เต็มไปหมด ร่างกายก็จะ
ไม่เป็นอะไร ตรงกันข้ามถ้าร่างกายเราเกิดอ่อนแอขึ้นมา
เมือ่ ไร แม้มเี ชือ้ โรคแค่เล็กน้อย ก็กลายเป็นเรือ่ งใหญ่ เหมือน
บุญในตัวของเรา ถ้าหย่อน เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่อง
ก็เกิดขึ้นได้
ฉะนั้ น เราต้ อ งไม่ ป ระมาทในการสร้ า งบารมี        
อย่าคิดว่า..ท�ำบุญมาเยอะแล้ว ขอพักก่อน เพราะเมื่อเรา
หยุดพัก บุญก็พักด้วย และเมื่อบุญพัก ถ้าบาปได้ช่อง        
ก็จะเสียบเข้ามาทันที เพราะบุญ-บาปช่วงชิงกันส่งผล        
อยู่ตลอดเวลา และเมื่อบาปได้ช่อง แม้เราก�ำลังท�ำ
สิ่งดี ๆ อยู่ เรื่องไม่ดีก็เกิดขึ้นกับเราได้ ด้วยเหตุนี้         
เราจึ ง ไม่ ค วรประมาทในการสั่ ง สมบุ ญ อย่ า ชะล่ า ใจ         
อย่าเกียจคร้านในการนั่งสมาธิ เพราะหากบาปส่งผลน�ำ  
เรื่องเลวร้ายมาสู่ชีวิต แล้วเราค่อยมาเร่งสร้างบุญตอนนั้น
บุญอาจส่งผลช่วยเราไม่ทัน..
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เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกนึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว
ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดท�ำอะไรไม่ได้
จะประกอบกิจการงานอย่างใด
ก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล
ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น
บุญย่อมน�ำผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว

หยุด...คือ มรรค ผล
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๘๒ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๒ จรรยา
ข้อที่ ๒-๔

๔๖ สัมภาษณ์พิเศษ : V-Star ณ แดนประสูติ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๕๔ สร้างคนให้เป็นคนดี : สู่ชวี ิตสมณะ
ปุจฉา-วิสัชนา
บวชบูชาธรรม ๑๐๕ ปี คุณยายอาจารย์ฯ
๘๘ หลวงพ่อตอบปัญหา : ท�ำอย่างไร
๖๒ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : “สัมมา...อะระหัง”
จึงจะฝึกตนให้เป็นคนมีเหตุผล สร้างงาน
ศักดิ์สิทธิ์นัก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สร้างเงิน สร้างคนเป็น?
๖๘ บทความพิเศษ : คัมภีร์ใบลานราษฎร์
๙๒ ข้อคิดรอบตัว : วันมาฆบูชา :
ร่วมสืบศาสน์และชาติไทย
วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์
๗๔ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : เริ่มที่ความเข้าใจ
๙๖ ฝันในฝัน : ความไม่ธรรมดาของคุณยาย ๘๐ ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : ส�ำเร็จด้วยคุณธรรม
๑๐๖ ข่าวบุญในประเทศ
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ กุศลกรรมบถ ๑๐ : เหตุแห่งความมีอายุยืน ๑๐๘ ข่าวบุญต่างประเทศ
๐๘ ทบทวนบุญ : ธุดงค์ธรรมชัย ธรรมยาตรา ๑๒๔ บทบรรณาธิการ : ต้องท�ำอย่างไร.. เมื่อเศรษฐกิจตกต�ำ่
บนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๓

e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv

www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.net

ปกหลังใน
ร่วมอนุโมทนาบุญโดย

www.webkal.org

