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กุศลกรรมบถ
ศีล..มารดาแห่งความดี

เวลา จ สํวรํ สีลํ 		
จิตฺตสฺส อภิหาสนํ
ตสฺมา สีลํ วิโสธเยฯ
ติตฺถญฺจ สพฺพพุทฺธานํ
ศีล เป็นเขตแดน เป็นเครื่องปิดกั้นความทุจริต ท�ำจิตให้ร่าเริงแจ่มใส
และเป็นท่าหยั่งลงมหาสมุทร คือ นิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
เพราะฉะนั้น บุคคลพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ (สีลวเถรคาถา)

มนุษย์มไิ ด้ดำ� รงชีวติ อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว
เพียงล�ำพัง หากแต่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมใหญ่
ตั้งแต่อยู่กันเป็นครอบครัว เป็นหมู่บ้าน เป็น
อ�ำเภอ เป็นจังหวัด เรือ่ ยไปจนถึงระดับประเทศ
และเป็ น ประชาคมโลกใบเดี ย วกั น ดั ง นั้ น
มนุ ษ ย์ จึ ง ต้ อ งมี เ ขตแดนหรื อ กรอบกั้ น ที            ่
จะไม่ทำ� ความผิดต่อกัน มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน       
ในการที่ จ ะใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข           
ข้อตกลงนั้น คือ มนุษยธรรมหรือศีล ๕
ทุกชีวติ เกิดมานับแต่ลมื ตาดูโลก ไม่วา่
จะเป็นคนหรือสัตว์ต่างรักและหวงแหนชีวิต
ของตนไม่น้อยไปกว่ากัน ในเมื่อเรารักชีวิต
ปรารถนาจะมี ชี วิ ต อยู ่ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข              
ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนชีวิตเรา  ผู้อื่น
ก็ ย ่ อ มจะรู ้ สึ ก เช่ น เดี ย วกั น ดั ง นั้ น จึ ง เกิ ด
มนุษยธรรมข้อแรก ขึ้นว่า  ปาณาติปาตา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เราจะ
02 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗

สมาทานสิกขาบท คือ การงดเว้นจากการฆ่า 
หรือเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ทั้งที่เป็นมนุษย์ด้วย
กัน รวมถึงสรรพสัตว์ทุกชีวิต
ความรั ก ชี วิ ต สอนให้ ส รรพชี วิ ต รู ้ จั ก
แสวงหาทรั พ ย์ อั น เป็ น เครื่ อ งหล่ อ เลี้ ย งชี พ      
แม้จะเหนือ่ ยยากเพียงใด ทุกชีวติ ต่างดิน้ รนหา
ทรัพย์มาเพื่อเลี้ยงชีวิตตนเอง ทรัพย์สมบัติ     
ที่ได้มาด้วยความยากล�ำบากนั้น ไม่ว่าจะมี
มูลค่ามากน้อยเพียงใดก็ตาม ต่างก็เป็นของรัก
ของหวงทั้งสิ้น ในเมื่อเราไม่ต้องการให้ใครมา
ฉกฉวยแย่งชิงไปจากเรา  ผู้อื่นก็ไม่ต้องการ   
เช่นนั้นเหมือนกัน ดังนัน้ จึงเกิด มนุษยธรรม
ข้อที่ ๒ ว่า  อะทินนาทานา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เราจะสมาทาน
สิกขาบท คือ การงดเว้นจากการลักขโมยหรือ
แย่งชิงทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตัว
ทุกชีวติ มีความรักใคร่หว่ งใยในคูค่ รอง
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และครอบครัวของตน ซึ่งต่างก็ปรารถนาจะ
ร่วมชีวิตกันอย่างอบอุ่น สืบทอดวงศ์ตระกูล
อย่างภาคภูมิใจ หากมีใครมาประพฤติผิดใน
สามี ภรรยา บุตร ธิดาของผู้อื่น ก็จะท�ำให้เขา
มี ค วามทุ ก ข์ เศร้ า โศกเสี ย ใจ ในท� ำ นอง
เดี ย วกั น ตั ว เราเองก็ ไ ม่ ป รารถนาให้ ใ ครมา
ประพฤติผิดในสามี ภรรยา หรือบุตรธิดาของ
เราเช่นกัน ดังนัน้ จึงเกิด มนุษยธรรมข้อที่ ๓
ว่า กาเมสุมจิ ฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ เราจะสมาทานสิกขาบท คือ การ
งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
นอกจากนี้ ความสัตย์และความจริงใจ
เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องการ การตัดสินใจจะท�ำ
อะไรได้ดีต้องมีข้อมูลที่จริงและถูกต้อง อีกทั้ง
ความมัน่ ใจในการด�ำเนินชีวติ อยูร่ ว่ มกันจะเกิด
ขึ้นได้ต้องมาจากความซื่อตรง จริงใจต่อกัน
การโกหกหลอกลวงไม่เพียงแต่สร้างความเจ็บ
ช�้ำน�้ำใจเท่ านั้น แต่ยังสร้างความเสียหาย     
ในทรัพย์สิน รวมไปถึงชีวติ ก็อาจถูกท�ำลายได้
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ดังนั้นเมื่อเราไม่ต้องการถูกหลอกลวงฉันใด     
ผู้อื่นก็ไม่ต้องการถูกหลอกลวงเช่นกัน จึงเกิด
มนุษยธรรมข้อที่ ๔ ว่า มุสาวาทา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เราจะสมาทาน
สิกขาบท คือ การงดเว้นจากการโกหกพูดเท็จ
ต่อกัน
ประการสุดท้าย ความสงบปลอดภัย
ในชี วิ ต ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก คนต้ อ งการ และจะ       
เกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต ่ อ เมื่ อ ทุ ก ชี วิ ต ตั้ ง อยู ่ ใ นความ                   
ไม่ประมาท เพราะคนประมาทขาดสติสามารถ
ท�ำความชัว่ ได้ทกุ อย่างและสร้างความเสียหาย
ได้อย่างใหญ่หลวง จัดเป็นบุคคลอันตราย     
จึ ง ควรจะป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ใ ครตกอยู ่ ใ นความ
ประมาทขาดสติ อั น มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจาก     
การเสพสิ่ ง มึ น เมาทุ ก ชนิ ด เช่ น เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถน�ำไปสู่การท�ำผิดศีล
ทุก ๆ ข้อ ดังนัน้ จึงเกิด มนุษยธรรมข้อที่ ๕
ว่า สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เราจะสมาทาน
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สิกขาบท คือ การงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย
อันเป็นเหตุให้ต้งั อยู่ในความประมาท
ศีลทั้ง ๕ ข้อ มาจากสามัญส�ำนึกของ
มนุษย์ทรี่ วู้ า 
่ เมือ่ เรามีความรักตนเอง ปรารถนา
ความสุข ความปลอดภัยในชีวิต ผู้อื่นก็ย่อมมี
ความรู้สึกเช่นเดียวกันกับเรา การนึกถึงใจเขา
ใจเราเช่นนี้ เป็นวิธกี ารทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงใช้ในการสั่งสอนชาวโลกให้รักษาศีล โดย
เริม่ ต้นทีค่ วามรูส้ กึ ของเราก่อน ซึง่ พระพุทธองค์
ตรัสโดยรวมว่า  “หมู่สัตว์ที่เกิดมาแล้ว เป็น     
ผู้ใคร่สุข บุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตน แต่ใช้
ท่อนไม้เบียดเบียนสัตว์อื่น ลักขโมย ประพฤติ
ผิดในภรรยาสามีของคนอื่น โกหกคนอื่น ดื่ม
สุราเมรัย บุคคลนัน้ ละโลกไปแล้วย่อมไม่ได้สขุ
หมู่สัตว์ที่เกิดมาแล้วล้วนปรารถนาความสุข
ด้วยกันทั้งสิ้น บุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตน ไม่
เบียดเบียนผูอ้ นื่ ด้วยท่อนไม้ เป็นต้น บุคคลนัน้
ละโลกไปแล้วจะได้ความสุข”

โลกสดสวยด้วยศีล ๕
ในยุคสมัยทีไ่ ม่มพี ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาบังเกิด ศีล ๕ ก็เป็นมนุษยธรรมที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ เพราะศีล ๕ เปรียบเสมือนลู่ชีวิต
ของสรรพสัตว์ ทุกชีวิตต้องอยู่ในลู่แห่งศีล
เท่านั้น ไม่ควรออกนอกลู่นอกทาง เพราะ
ปัญหาสังคมของมนุษย์มีอยู่ตลอดกาล แม้ใน
ยุ ค สมั ย ที่ โ ลกอุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ยพื ช พั น ธุ ์
ธัญญาหาร มนุษย์ดำ� รงชีวติ อยูอ่ ย่างสุขสบาย
แต่ ด ้ ว ยเหตุ ที่ ม นุ ษ ย์ มี ค วามแตกต่ า งกั น         
เริม่ จากเรือ่ งการแบ่งแยกทางผิวพรรณวรรณะ
ก่อน บางคนมีผิวพรรณงาม บางคนผิวพรรณ
ไม่งาม จึงท�ำให้เกิดการแบ่งแยกชนชัน้ ดูหมิ่น
ดู แ คลนกั น ความเสื่ อ มของสภาพจิ ต ใจก็     
เกิดขึ้น ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ
โลกเสื่อมลงไปด้วย
เมื่อ บรรยากาศของโลกเสี ย ระบบ
นิเวศและทรัพยากรที่เคยมีอยู่อย่างสมบูรณ์
จึงลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพ อาหารที่
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ประณีตกลับกลายเป็นของด้อยคุณภาพ ยิ่งมี
การจับจองครอบครองทรัพยากรทีม่ จี ำ� กัดด้วย
ความเห็นแก่ตัว จึงเกิดการกักตุน คนที่ไม่มีก็
ต้องไปหามาโดยวิธีลัด คือ ลักขโมย ในที่สุด
ความเดือดร้อนก็บังเกิดขึ้น คนดี ๆ ในสมัย
ก่อนต่างพิจารณาดูว่า ท�ำอย่างไรหนอ มนุษย์
จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ จึงเห็นพ้อง
ต้องกันว่า  มันต้องมีขอบเขตของมนุษยธรรม
เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพราะรู้ว่า
สาเหตุที่ทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมลงเช่นนี้ เป็นผล
มาจากมนุษย์เสื่อมจากศีลธรรม จึงช่วยกัน
บัญญัตมิ นุษยธรรมขึน้ มา ๕ ข้อ เพือ่ ให้ทกุ คน
ได้ยึดถือปฏิบัติพร้อมทั้งยกย่องผู้มีคุณธรรม
และความสามารถขึ้ น มาเป็ น หั ว หน้ า  เพื่ อ
มาปกครองดูแลรักษามนุษย์ด้วยกันเอง
ไม่ ว ่ า พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า จะทรง
บังเกิดขึน้ หรือไม่กต็ าม  ศีล ๕ ก็เป็นของคูโ่ ลก
และมีอยูแ่ ล้วทุกยุคทุกสมัย และการมีศลี ท�ำให้
06 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗

มนุษย์เป็นผูร้ จู้ กั ใช้เหตุผล รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจ และ
สิ่งนี้ คือ ศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ท่แี ท้จริง
ฉะนั้น หากต้องการเป็นคนมีศักดิ์ศรีที่แท้
จริง เข้าสูส่ มาคมใดก็องอาจกล้าหาญ รูส้ กึ
สุขกายสบายใจ ก็เริม่ ต้นจากเป็นผูม้ ศี ลี ๕
นีแ้ หละ แม้มเี หตุให้เราต้องเสียศีล แต่เรา
ก็ไม่ยอมท�ำผิดท�ำพลาด ยอมสละทัง้ ทรัพย์
อวัยวะ และชีวิต เพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์
เอาไว้ นี้คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ที่เราจะปลาบปลื้มปีติใจทุกครั้งที่นึกถึง
ศีลจะท�ำให้เรามีความสุขทั้งในโลกนี้และ
โลกหน้า และสุขยิง่ ๆ ขึน้ ไปทุกภพทุกชาติ
ตราบวันเข้าสู่พระนิพพาน
“ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้งอาศัย
เป็ น มารดาผู ้ ใ ห้ ก� ำ เนิ ด คุ ณ งามความดี
ทั้ ง หลาย เป็ น ประมุ ข แห่ ง กุ ศ ลธรรม
ทั้งปวง เพราะฉะนั้น นรชนพึงช�ำระศีล
ของตนให้บริสุทธิ์เถิด” (ขุ.เถร)
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“หยุดนั่นแหละเป็นตัวส�ำเร็จ หยุดอันเดียวเท่านั้นแหละ
ทางพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายใจด�ำ”
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

สนับสนุนการพิมพ์

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

หจก.ซี.เอส.ไอที ซิสเต็มส์

ห้างเดอะมอลล์บางแค The Mall Bangkhae ๒๗๕ ม.๑ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐๒-๘๐๓-๘๕๔๗, ๐๒-๘๐๓-๘๓๓๖ จ�ำหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์. โน้ตบุ๊ก Acer Asus, LCD MONITOR ACER
ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG.
RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock
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ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

มาฆบูชา

นานาชาติ ประกาศธรรม

8 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗
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ความเป็นศาสนาสากลของโลกและ
จักรวาลของพระพุทธศาสนา เป็นที่ประจักษ์
อย่างยิ่ง เพราะเมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมา ณ
วั ด พระธรรมกาย นอกจากจะมี ส าธุ ช น
ผู้ใจบุญจากทั่วประเทศหลั่งไหลกันไปร่วม
งานแล้ ว ยั ง มี ช าวต่ า งประเทศหลายชาติ
หลายศาสนาไปร่ ว มพิ ธีจุ ด มาฆประที ป
กัน อย่ า งมากมาย สร้ า งความปลื้ ม ปี ติ แ ก่
ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง แม้จนถึงวันนี้ ภาพแห่ง

ความทรงจ�ำยังคงปรากฏอยู่ในดวงใจ จน
กลายเป็ น แรงบั น ดาลใจที่ จ ะช่ ว ยกั น ท� ำ นุ
บ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ
ขึ้ น ไป เพื่ อ สื บ สานมโนปณิ ธ านของมหาปูชนียาจารย์ ที่ก่อตั้งวัดพระธรรมกายเมื่อ
๔๔ ปี ที่ผ่านมา โดยมุ่งหมายให้บุญสถาน
อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห่ ง นี้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
ปฏิ บั ติ ธ รรมของชาวโลกทั้ ง หลายทั้ ง ใน
ปัจจุบันจนถึงอนาคตอันยาวนาน

มีนาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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วันมาฆบูชา วันแห่งความรักสากล
วั น มาฆบู ช าเป็ น วั น แห่ ง ความรั ก
และความปรารถนาดีต่อชาวโลก เพราะเป็น
วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติ โ มกข์ ซึ่ ง เป็ น หลั ก การ อุ ด มการณ์
ตลอดจนวิ ธีก ารในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ลั ยาณมิตร น�ำสันติสขุ
10 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗

อันเกิดจากพระธรรมค�ำสอนอันประเสริฐไปสู่
มวลมนุ ษ ยชาติ ดั ง นั้ น ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายจึงจัด
พิ ธีส� ำ คั ญ ขึ้ น หลายพิ ธี คื อ พิ ธีตั ก บาตร,
พิธีบูชาข้าวพระ, พิธีมอบโล่พระราชทานฯ
ทางก้ า วหน้ า ครั้ ง ที่ ๓๒, พิ ธีม อบโล่
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วั ช รเกี ย รติ ย ศโครงการสอบตอบปั ญ หา
ศี ล ธรรมเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก (World-PEC)
ครั้งที่ ๘, พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่
พระเทพญาณมหามุ นี จากมหาวิ ท ยาลั ย
โอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์, พิธีมอบรางวัล
ผู้ น�ำพุทธโลกจากองค์การยุวพุทธศาสนิก-

สัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) และส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, พิธเี วียนประทักษิณ
และพิธีจุดมาฆประทีป ณ ลานธรรม รอบ
มหาธรรมกายเจดีย์

มีนาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 11
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วันแห่งทาน ศีล ภาวนา สั่งสมบุญบารมี
รั บ อรุ ณ รุ ่ ง ของวั น มาฆบู ช า มี ก าร
ประกอบพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์นับพันรูป
โดยมีสาธุชนทั้งในและต่างประเทศร่วมพิธี
อย่างเนืองแน่น ขณะที่ท้องฟ้าเริ่มสว่างใส
ภาพอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่
แปรแถวบิ ณ ฑบาตด้ ว ยความสงบส� ำ รวม
ท่ า มกลางบรรยากาศอั น สดชื่ น ยามเช้ า
ท�ำให้ดวงใจของทุกคนในบริเวณลานธรรม
ล้วนอิ่มเอิบ แช่มชื่น ประกายตาบ่งบอกถึง
12 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗

ความผุดผ่องภายใน และเมือ่ คณะพระภิกษุสงฆ์
ก้ า วสู ่ บ ริ เ วณที่ นั่ ง ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนแล้ ว
สองมื อ ของผู ้ มี บุ ญ ทั้ ง หลายต่ า งหยิ บ
ข้ า วสารอาหารแห้ ง ใส่ บ าตรด้ ว ยความ
อ่ อ นน้ อ ม สื่ อ ถึ ง ใจที่ เ ปี ่ ย มด้ ว ยศรั ท ธา
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น พิ ธีตั ก บาตรแล้ ว สาธุ ช น
ผู ้ มี บุ ญ พากั น เดิ น ทางไปพร้ อ มเพรี ย งกั น
ณ สภาธรรมกายสากล เพือ่ ร่วมกันประกอบพิธี
บูชาข้าวพระ
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ทางก้าวหน้าด้วยธรรมะ...ก้าวไกลสู่นานาชาติ
นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ขุ ด ดิ น ก้ อ นแรกสร้ า ง
วัดพระธรรมกาย เมือ่ วันมาฆบูชาปีพทุ ธศักราช
๒๕๑๓ เป็ น ต้ น มา วั ด พระธรรมกาย
โดยการน� ำ ของพระเทพญาณมหามุ นี
(หลวงพ่ อ ธั ม มชโย) ก็ มี โ ครงการเผยแผ่
ธรรมะหลายโครงการ หลายพื้นที่ ทั้งในและ
ต่ า งประเทศ ซึ่ ง ในวั น มาฆบู ช าปี นี้ มี
กิ จ กรรมหลายกิ จ กรรมที่ ยื น ยั น ให้ เ ห็ น ว่ า
งานเผยแผ่พระศาสนาของวัดพระธรรมกาย
ได้ รั บ ความสนใจจากผู ้ ค นทุ ก เพศทุ ก วั ย
ดั ง เห็ น ได้ จ ากจ� ำ นวนผู ้ ร ่ ว มโครงการ
และผู ้ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธีก รรมดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ
14 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗

พิ ธีม อบโล่ พ ระราชทานฯ ทางก้ า วหน้ า
และพิ ธีม อบโล่ วั ช รเกี ย รติ ย ศ โดยมี
ท่ า นผู ้ มี เ กี ย รติ แ ละผู ้ ห ลั ก ผู ้ ใ หญ่ ทั้ ง ใน
และต่างประเทศไปร่วมพิธีอย่างสมเกียรติ
และมีพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
เป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้ ผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญ คือ
ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ทีม่ าของพิธมี อบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า
ครั้ ง ที่ ๓๒ และพิ ธีม อบโล่ วั ช รเกี ย รติ ย ศ
World-PEC ครั้งที่ ๘ ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า  
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“...โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ
ทางก้ า วหน้ า เป็ น กิ จ กรรมที่ พ ระเดชพระคุ ณ พระเทพญาณมหามุ นี (หลวงพ่ อ
ธั ม มชโย) ได้ ด�ำ ริ ใ ห้ ก ระท�ำ มาต่ อ เนื่ อ งจน
ปั จ จุ บั น เป็ น ปี ที่ ๓๒ แล้ ว ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให้
เยาวชนทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
อนุ บ าลจนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ ง
สถาบันการศึกษาต�ำรวจและทหาร รวม ๔
เหล่าทัพ ตลอดจนถึงระดับครูอาจารย์ ได้มี
โอกาสศึกษาและวัดผลความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมะ ที่จะสามารถน�ำมาใช้ให้เกิดความ
ก้าวหน้าในชีวิต จนปัจจุบันมีเยาวชนสนใจ

เข้าร่วมสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
จ�ำนวน ๖,๐๑๕,๖๔๗ คน จาก ๑๙,๘๗๗
โรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร
ขยายธรรมะขององค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ออกไปสู ่ ผู ้ ส นใจในระดั บ
ประชาชนและเยาวชนนานาชาติ ใ นทุ ก
ภู มิ ภ าคทั่ ว โลก โดยพระเดชพระคุ ณ พระเทพญาณมหามุนีได้สถาปนาโครงการ
สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
World Peace Ethics Contest (World-PEC)
ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนกระทั่ง
ในปี นี้ นั บ เป็ น ครั้ ง ที่ ๘ ซึ่ ง มี ผู ้ ส นใจสมั ค ร
มีนาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 15
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เข้ า สอบระดั บ เยาวชนนานาชาติ ทั้ ง ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศทัว่ โลก ๕๗,๑๔๖
คน ทั้ ง นี้ โ ครงการสอบตอบปั ญ หาธรรมะ     
ทางก้าวหน้าและโครงการสอบตอบปัญหา
ศี ล ธรรมเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลกประสบความ
ส�ำเร็จลุล่วงมาด้วยดี เนื่องจากได้รับความ
อนุ เ คราะห์ ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น จาก
วัดพระธรรมกาย มูล นิธิธรรมกาย มูล นิธิ
พัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม ชมรมพุทธศาสตร์ ส ากลฯ ชมรมส่ ง เสริ ม ศี ล ธรรม
16 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗

เพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก ศู น ย์ ส าขาของวั ด พระธรรมกายทั้ ง ในและต่ า งประเทศทั่ ว โลก
รวมทั้ ง วั ด กั ล ยาณมิ ต รและองค์ ก รทาง
พระพุทธศาสนาในภูมภิ าคต่าง ๆ ทัว่ โลก...”
เมื่ อ กล่ า วรายงานเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
พระราชภาวนาจารย์ แ ละแขกผู ้ มี เ กี ย รติ   
ชาวต่างประเทศมอบโล่พระราชทานฯ ทาง
ก้ า วหน้ า โล่ ร างวั ล ทางก้ า วหน้ า และโล่ วัชรเกียรติยศ พร้อมทั้งร่วมบันทึกภาพและ
รับฟังโอวาทจากพระราชภาวนาจารย์
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รางวัล...ผลงาน...เกียรติคุณ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบโล่พระราชทานฯ และโล่เกียรติยศทางก้าวหน้า และ     
พิ ธีม อบโล่ วั ช รเกี ย รติ ย ศ เป็ น พิ ธีม อบโล่
ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยโอทาโก
ประเทศนิวซีแลนด์ โดยผู้แทนน้อมนำ�ถวาย
คือ ศาสตราจารย์ ดร.เมอเรย์ เรย์ หัวหน้า
ภาควิชาเทววิทยาและศาสนา และอาจารย์
อาวุโส ดร.วิลล์ สวีทแมน ผู้ประสานงาน
หลักสูตรพระพุทธศาสนาร่วมกับมูลนิธิ ๖๐ ปี
ธรรมชัยฯ
ต่อจากนั้นเป็นการถวายรางวัลผู้นำ�
พุ ท ธโลก (World Buddhist Outstanding
Leader Award) แด่พระเทพญาณมหามุนี
โดยมีพระราชภาวนาจารย์เป็นผู้แทนรับมอบ
และมี ก รรมการบริ ห าร ยพสล. จาก ๑๐
ประเทศ คือ ญี่ป่นุ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย
มาเลเซีย อินเดีย ศรีลงั กา เนปาล บังคลาเทศ
อเมริกา และผูแ้ ทนจากสำ�นักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เป็นสักขีพยานในพิธี และมี ดร.อำ�นาจ
บัวศิริ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพระพุทธ-

ศาสนาแห่งชาติ เป็นผูก้ ล่าวประกาศเกียรติคณ
ุ
และผลงานของพระเทพญาณมหามุนี
เมื่ อ พิ ธีถ วายโล่ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว     
ผู้ มี เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า นถ่ า ยภาพประวั ติ ศ าสตร์   
ร่ ว มกั บ พระราชภาวนาจารย์ด้วยความยินดี
ต่ อ จากนั้ น พระราชภาวนาจารย์ ก ล่ า ว
อนุ โ มทนาสาธุ ก ารในนามพระเทพญาณมหามุนี โดยมีความตอนหนึ่งว่า
“...พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีมีความปีติยินดีและภาคภูมิใจเป็น
อย่างยิ่ง เพราะโล่เกียรติยศนี้ มีความสำ�คัญ
ที่ถือเป็นกำ�ลังใจให้แก่ทั้งตัวท่านเองและแก่
หมู่คณะวัดพระธรรมกาย ในอันที่จะทำ�งาน
เพื่ อ พระพุ ท ธศาสนาให้ ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไป และ
พร้ อ มจะร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก องค์ ก รนานาชาติ
ทั่ ว โลก เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ให้ เ กิ ด ความเจริ ญ
รุ่ ง เรื อ งของพระพุ ท ธศาสนาและแผ่ ข ยาย
สันติสุขอันไพบูลย์แก่ชาวโลกทั้งหลายไปสู่
อนาคตให้ยิ่งยาวนานสืบไป..”
มีนาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 17
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ลานธรรมสว่างไสว ดวงใจสงบร่มเย็น
ภาคค�่ำ  เป็นการประกอบพิธีพุทธบูชามาฆประทีป จุดประทีปอันสว่างไสวเพื่อ
น้อมบูชาและร�ำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู ้ ท รงมี พ ระเมตตานุ ภ าพ ท� ำ ให้ ช าวโลก
ทั้ ง หลาย แม้ ก ระทั่ ง เหล่ า เทวดาทั้ ง ปวง
ได้ รู ้ จั ก กั บ เส้ น ทางที่ จ ะน� ำ ตนไปสู ่ ค วาม
18 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗

พ้ น ทุ ก ข์ พิ ธีใ นค�่ ำ คื น นี้ มี พ ระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธานสงฆ์
และในวาระส� ำ คั ญ นี้ พระเดชพระคุ ณ
หลวงพ่อได้น�ำพุทธบริษัท ณ มหาสมาคม
แห่งนี้ ร่วมกันนั่งสมาธิ โดยให้กำ� หนดนึกถึง
ความสว่างภายในดวงใจ ก่อนที่จะจุดมาฆ-
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ประทีปให้สว่างไสวสู่ภายนอก ทั้งนี้เพราะ
แสงสว่างภายในน�ำให้สู่ทางพ้นทุกข์ได้ และ
แสงสว่างภายนอกก็เป็นสิ่งตอกย�้ ำศรัท ธา
ให้ ค งมั่ น เพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น แผ่ ข ยายสั น ติ สุ ข
แห่ ง พระพุ ท ธธรรมค� ำ สอนไปยั ง มวล
มนุษยชาติต่อไป
มีนาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 19
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มาฆบูชา วันสำ�คัญของโลก

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันนี้ เป็นวันมาฆบูชามหาสมาคม วันที่มีความส�ำคัญต่อตัวเราและ
ชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าไม่มีวันนี้ก็ยากที่พระพุทธศาสนาจะแผ่ขยาย
กว้างไกลไปได้ทั่วโลก จุดเริ่มต้นของวันนี้เกิดขึ้นเมื่อราว ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อน
ได้มีการชุมนุมกันของพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ ซึ่งมาประชุมพร้อมเพรียงกัน
โดยมิได้นัดหมายกันทางวาจา แต่ว่ารู้กันด้วยญาณทัสนะของท่าน ด้วยใจของ
พระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้ว อีกทั้งทุกองค์ยังทรงอภิญญาและล้วนเป็นผู้ที่
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ประทานการบวชแบบเอหิ ภิ ก ขุ อุ ป สั ม ปทาให้ ด ้ ว ย
พระองค์เอง ในวันนั้นพุทธองค์ประทานโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรม
แม่บทที่ส�ำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อยังความเจริญรุ่งเรืองและ
ประโยชน์สุขให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ โดยไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และ
เผ่าพันธุ์ ท�ำให้ชาวโลกได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่สมบูรณ์สมกับที่ได้
เกิดมาเป็นมนุษย์ตามแบบอย่างของท่านผู้รู้ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์ทั้งหลาย

22 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗
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โอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ประทานให้ ประกอบด้วยอุดมการณ์
หลักการ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เริ่มต้นด้วยอุดมการณ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา แปลว่า ความ
อดทนเป็นตบะธรรมอย่างยิ่ง หมายถึงผู้ทจี่ ะไปท�ำหน้าที่เป็นแสงสว่างของโลก
จะต้ อ งมี ค วามอดทนเป็ น พื้ น ฐาน เริ่ ม ตั้ ง แต่ ต ้ อ งอดทนต่ อ ความล�ำ บาก
ตรากตร�ำ  อดทนต่อทุกขเวทนา อดทนต่อการกระทบกระทั่ง และอดทนต่อ
กิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าหากอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเหล่านี้ได้
ก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายไปสู่เป้าหมาย คือ อายตนนิพพานได้
เหตุที่ทรงสอนให้อดทนอย่างมีเป้าหมายเพื่อไปนิพพานนั้น เพราะพระองค์ทรง
เห็นแจ้งว่า นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา ท่านผู้รู้ทั้งหลาย คือ
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ตรั ส ว่ า พระนิ พ พานเป็ น เยี่ ย ม คื อ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทุ ก ๆ พระองค์ ท รงเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า สิ่ ง ที่ เ ยี่ ย มที่ สุ ด คื อ
พระนิพพาน พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
ทุกคนจะต้องท�ำพระนิพพานให้แจ้ง และระหว่างทีส่ ร้างบารมีอยูก่ อ็ ย่าไปก่อเวร
หรือเบียดเบียนใคร ดังพระพุทธด�ำรัสที่ว่า นะหิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต คือ บรรพชิตผูฆ้ า่ สัตว์อนื่ เบียดเบียนผูอ้ นื่
ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะผู้สงบเลย เอตัง พุทธานะ สาสะนัง นี้เป็นค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย เมื่อทรงให้อุดมการณ์แล้ว ก็ทรงให้หลักในการปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตว่า สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง คือ
การไม่ท�ำบาปทั้งปวง กุสะลัสสูปะสัมปะทา การบ�ำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การท�ำจิตของตนให้ผอ่ งแผ้ว เอตัง พุทธานะ สาสะนัง
นี้เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พูดง่าย ๆ ก็คือ ทรงสอนให้ละชั่ว
ให้ท�ำแต่ความดี แล้วให้ท�ำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพื่อจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัย
ทีม่ อี ยูภ่ ายในตัวของทุก ๆ คน เพราะขึน้ ชือ่ ว่าเป็นมนุษย์แล้ว ล้วนมีพระธรรมกาย
อยู่ในตัวทั้งสิ้น ซึ่งพระพุทธองค์ทรงมุ่งเน้นให้ทุกคนแสวงหาตัวตนที่แท้จริง
ภายใน เพราะสิ่งนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริง และเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด
ต่อจากนั้นก็ทรงให้วิธีการเผยแผ่ แนะน�ำ  ถ่ายทอด เพื่อจะได้น�ำไปประพฤติ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแก่ชาวโลก โดย
ทรงให้วธิ กี ารตามหลักวิชชาดังต่อไปนี้ คือ อะนูปะวาโท ไม่ให้เข้าไปว่าร้ายใคร
อะนูปะฆาโต ไม่ให้ไปท�ำร้ายใครและไปขู่บังคับให้ใครเขามาเชื่อเรา แต่ต้อง
ให้เขาเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามเหตุตามผล จนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่น
ด้วยตัวเอง ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร ให้ส�ำรวมในศีลและมารยาท จะได้ไม่ไป
กระทบกระทั่ ง กั บ ใคร และยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความน่ า เคารพเลื่ อ มใสอี ก ด้ ว ย
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสม๎ งิ ให้รจู้ กั ประมาณในการบริโภคแต่พอดี ปันตัญจะ
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สะยะนาสะนัง ให้อยู่ในเสนาสนะ ที่นอน ที่นั่ง อันสงบ สงัด ที่เอื้ออ�ำนวย
ต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม และประการสุดท้าย อะธิจิตเต จะ อาโยโค
ให้ประกอบความเพียรในอธิจิต คือ หมั่นเจริญสมาธิภาวนาท�ำใจให้หยุดให้นิ่ง
ให้ใจใสใจละเอียด ให้ใจใสบริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เอตัง พุทธานะสาสะนัง
นี้เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
บทโอวาทปาติโมกข์นมี้ คี วามส�ำคัญมาก ไม่วา่ จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาบังเกิดขึ้นกี่พระองค์แล้วก็ตาม ก็ทรงสั่งสอนอย่างนี้เหมือนกันหมด เป็นเนติ
แบบแผนเดียวกัน พุทธโอวาทที่กล่าวมาข้างต้นโดยสรุปนี้ เป็นสิ่งที่ตัวเราและ
ชาวโลกจะต้องน�ำไปประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อในพระธรรม เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตัวเราเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ประเทศชาติ
และโลกใบนี้ โดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธจะต้องยึดหลักโอวาทปาติโมกข์นี้
อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติให้เหมาะสม จึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์
ถ้ า หากชาวโลกทุ ก คนได้ ศึ ก ษาความรู ้ ส ากลนี้ และได้ ป ฏิ บั ติ ต ามโอวาทปาติโมกข์ โลกก็จะบังเกิดสันติสุขที่แท้จริง มวลมนุษยชาติจะปรองดองกัน
ประดุจครอบครัวเดียวกัน จะมีความรักและปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริง จะ
รู้จักการให้อภัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน ความรักสากลที่มาพร้อมกับสันติสุข
ที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลก
ดังนั้น วันนีจ้ ึงเป็นวันส�ำคัญของโลก ถ้าหากไม่มีวันมาฆบูชา ชาวโลก
ก็ จ ะไม่ รู ้ จั ก วิ ถี ก ารด�ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ใ นการที่ จ ะน�ำ พาชี วิ ต ไปสู ่
เป้าหมายทีแ่ ท้จริงได้เลย เพราะฉะนัน้ วันนีเ้ ราจึงต้องมาทบทวนโอวาทปาติโมกข์
และระลึกถึงหลักธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความเคารพ
เลื่อมใส และร่วมใจกันปฏิบัติบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ทั้งหลาย เมื่อใจเราบริสุทธิ์ผ่องใส เราก็จะได้ร่วมกันจุดมาฆประทีปถวายเป็น
พุทธบู ช า รวมทั้งบูชาพระอรหันต์สาวกทั้งหลาย ซึ่งการบูชาด้วยประทีป
แสงสว่างนี้ จะท�ำให้เราได้รับอานิสงส์ทั้งมังสจักษุ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ
สมันตจักษุ และธรรมจักษุ เราจะมีดวงตาแจ่มใสสวยงาม ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับ
ดวงตา จะมีรัศมีกายที่สว่างไสว อีกทั้งมีดวงปัญญาสว่างไสว สามารถรู้ทั่วถึง
ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอีกด้วย..        

24 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗
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“โบราณท่านว่า สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ถ้าทั้งกิน ทั้งทา โรคก็หายเร็วขึ้น
คนเรามีบุทคุกคลที
ข์ก่ค็เหมื
งแนะน�คำวรค่
เขาไป
วรบูอชนกั
า คืบอมีบุโครคคลทีเราต้
่มีคุณอความดี
าแก่กคนที
ารระลึ่มีปกนึัญกหาหนั
ถึง ก ๆ
ก็และยึ
ต้องพยายามให้
เขาทั
้งสวดมนต์บแัตละนั
ธรรมะ
ช่วยตั
ดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิ
ิตาม ่งได้
แก่ ผู้มเขาจะได้
ีศีล สมาธิมีบปัุญ
ญญา
สูงวกว่เองได้
าเรา ”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ� เนิดวัดพระธรรมกาย
สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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เรื่องเด่น
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

พิธีมอบรางวัลผู้นำ�พุทธโลก

The World Buddhist Outstanding Leader Award Ceremony
โลกยั ง คงไม่ มื ด มน ตราบเท่ า ที่ ยั ง มี
ผู ้ จุ ด ประที ป ธรรมส่ ง ต่ อ กั น ไปไม่ ข าดสาย
นั บ เนื่ อ งกั น มาประมาณ ๒,๖๐๐ ปี แ ล้ ว
ที่ พ ระพุ ท ธศาสนาตั้ ง มั่ น ยื น หยั ด อยู ่ ด ้ ว ย      
แรงศรัทธา และจะส่งต่อความสว่างเรื่อยไป
อย่างไม่หยุดยั้ง จนกว่าโลกใบนี้จะสว่างไสว
ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยธรรมะขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เฉกเช่นภาพ
ความประทั บ ใจที่ เ กิ ด ขึ้ น ในวั น มาฆบู ช า
26 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗

และ

ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ซึ่ ง ปี นี้ ต รงกั บ วั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.
๒๕๕๗
ในวั น นี้ น อกจากเราจะได้ จุ ด โคม
มาฆประทีปนับแสนดวงแล้ว ยังได้ร่วมเป็น
สักขีพยานในพิธีส�ำคัญ คือ พิธีมอบรางวัล
ผูน้ ำ� พุทธโลก และพิธมี อบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
จากมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์
น้อมถวายแด่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ
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พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

จากมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์
ธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยมี
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่ อ ทั ต ตชี โ ว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทน
ในการรับมอบ

พิธีมอบรางวัลผู้น�ำพุทธโลก
ส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ
ร่ ว มกั บ องค์ ก ารยุ ว พุ ท ธศาสนิ ก สั ม พั น ธ์  
มีนาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 27
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แห่งโลก (ยพสล.) จัดพิธีมอบ รางวัลผู้น�ำ
พุทธโลก (World Buddhist Outstanding
Leader Award) อย่างเป็นทางการ เมื่อ
วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ
อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท างพระพุ ท ธศาสนา
พุ ท ธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี สมเด็ จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบรางวัล
    การจัดงานในครั้งนี้ ดร.อ�ำนาจ บัวศิริ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กล่าวว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชา และให้กำ� ลังใจแก่ผนู้ ำ� ชาวพุทธ
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ที่ เ สี ย สละอุ ทิ ศ ตน
ปกป้อง สนับสนุน และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่องและโดดเด่น นอกจากนี้ยงั เป็น
การร่วมฉลองเทศกาลมาฆบูชาแห่งชาติด้วย
ส่วน นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์
ประธานองค์ ก ารยุ ว พุ ท ธศาสนิ ก สั ม พั น ธ์
แห่งโลก กล่าวว่า ผู้ที่รับรางวัลผู้นำ� พุทธโลก
ในครั้งนี้ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ทั้งพระภิกษุ บุคคล และองค์กร โดยมีผู้เข้า
รับรางวัล ๑๗๘ ท่าน จาก ๒๘ ประเทศ
และหนึ่งในนั้นก็คือ พระเทพญาณมหามุนี
28 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗

(หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
รางวัลผู้น�ำพุทธโลก (World Buddhist
Leader Outstanding Award) เป็ น รางวั ล
ส�ำหรับผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ที่ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่ง
โลก (ยพสล.) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อถวายเป็น
พุทธบูชาและส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา
ในเทศกาลมาฆบู ช าประจ� ำ ปี พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๕๗ เพือ่ ส่งเสริมและยกย่องผูท้ ำ� คุณประโยชน์
ต่ อ พระพุ ท ธศาสนาทั้ ง ในระดั บ ประเทศ
� ประชาชน
และระดับนานาชาติ เพื่อสร้างผู้นำ 
และเยาวชนที่ เ ป็ น ต้ น แบบด้ า นศี ล ธรรม
ซึง่ กลุม่ เป้าหมายได้แก่ผนู้ ำ� ชาวพุทธ ทัง้ พระภิกษุ
และฆราวาส ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยผ่านการพิจารณาจากคุณภาพ ปริมาณ
ระยะเวลาของการด�ำเนินการ และความต่อเนือ่ ง
ของการด�ำเนินกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การมอบรางวัลในวันนี้ มีกรรมการ
บริ ห ารองค์ ก ารยุ ว พุ ท ธศาสนิ ก สั ม พั น ธ์
แห่งโลก จาก ๑๐ ประเทศ และผู้แทนจาก
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมเป็น
พยานในพิธี
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พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
พิ ธีม อบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ จาก
มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์
จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติคุณของ พระเทพญาณมหามุ นี (หลวงพ่ อ ธั ม มชโย) ที่
เมตตาส่ ง พระภิ ก ษุ ไ ปเผยแผ่ ธ รรมะยั ง
ภาคพื้นโอเชียเนีย จนเกิดความตื่นตัวด้าน
การศึ ก ษาค้ น คว้ า งานวิ ช าการพระพุ ท ธศาสนาอย่ า งกว้ า งขวาง และก่ อ ให้ เ กิ ด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย โดยมี
จุดเริ่มต้นมาจากการที่ พระปลัดสุธรรม
สุธมฺโม (ปัจจุบันคือพระครูวิเทศสุธรรมญาณ) และคณะกัลยาณมิตร ในนามผู้แทน
มูลนิธิ ๖๐ ปี ธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ นิ ว ซี แ ล น ด ์ แ ล ะ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย
(สถาปนาโดยพระเทพญาณมหามุนี) ท�ำพิธี
ลงนามสนธิสญ
ั ญาร่วมกับผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
เมอเรย์ เรย์ หัวหน้าภาควิชาเทววิทยาและ

ศาสนา ผู้แทนของมหาวิทยาลัยโอทาโก เพื่อ
ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา ณ มหาวิ ท ยาลั ย โอทาโก เมื อ ง    
ดั น นี ดิ น ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ เมื่ อ วั น ที      ่
๒๗ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ง ส่ ง ผลให้
มหาวิทยาลัยโอทาโก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
เก่ า แก่ แ ห่ ง แรกของประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ มี  
นั ก ศึ ก ษาผู ้ ส นใจค้ น คว้ า วิ ช าการด้ า น
เทววิทยาและศาสนาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
ซึ่งก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยโอทาโกยังไม่เคย
มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนามาก่อน
ด้วยเหตุนี้ ทางมหาวิทยาลัยโอทาโก
ประเทศนิวซีแลนด์ จึงน้อมถวายโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ แด่พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกาย เพื่อเป็นสักขีพยานในการ
ท�ำความดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา..
มีนาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 29
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“คนที่สร้างวัดย่อมได้บุญมาก เพราะทำ�ให้คนที่มาอยู่มาใช้ได้รับความสุขสบาย
ตราบใดที่ยังอยู่ อาคารแต่ละหลังยังไม่พังทลาย ผู้สร้างย่อมได้รับบุญไปทุกวัน”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย

บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จำ�กัด

บริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายช่องสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้รับใบอนุญาต Network Provider
จาก กสทช. ในระบบดาวเทียม C-Band และ Ku-Band ให้บริการออกอากาศทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
โทร : (๐๒) ๓๐๐-๕๕๖๐-๑ แฟกซ์ : (๐๒) ๗๑๘-๔๑๓๘ มือถือ : ๐๘๑-๘๑๕-๙๖๔๕
อีเมล : uraratc@vshine.com เว็บไซต์ : www.vtelecom.co.th, www.vtelecom.in.th
อาคารเลขที่ ๑๑ ถนนพระรามเก้า ๕๔ (ซอย ๕ เสรี ๗) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
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“การจะวัดว่าใครประสบความส�ำเร็จในชีวิตนั้น
ต้องดูว่าใครเข้าถึงธรรมกายแล้ว
นั่นคือสุดยอดของความส�ำเร็จในชีวิต
ส่วนโลกิยทรัพย์ คือ
ทรัพย์สินเงินทอง ลาภ ยศ สรรเสริญนั้น
เป็นเพียงเปลือกของชีวิต ยังไม่เป็นแก่น
แก่นของชีวิตคือ พระธรรมกายที่อยู่ในตัวเรา”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐๒-๘๑๘-๓๕๐๐
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เรื่องจากปก
เรื่อง : พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก

ของขวัญศักดิ์สิทธิ์

จากคุณยาย
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อาตมาชื่อพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์
อิ ทฺ ธิจิ นฺ ต โก หรื อ หลวงพี่ ห มู อาตมา
มี เ รื่ อ ง “ของขวั ญ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ ากคุ ณ ยาย”
มาถ่ายทอดให้ทุกคนทราบ เพราะครั้งหนึ่ง
คุณยายท่านมาเน้นย�้ำกับอาตมาว่าให้ช่วย
เล่าเรื่องนี้ให้คนรุ่นหลัง ๆ ที่มาไม่ทันคุณยาย
ฟังด้วย เรื่องมีอยู่ว่า...
วั น หนึ่ ง คุ ณ ยายบอกกั บ อาตมาว่ า
“พระหมู ๆ เวลาท่ า นจะเดิ น ทางไปไหน
มาไหน ให้เอายายติดไปด้วย ล็อกเกตของ

ยายศักดิ์สิทธิ์นะ แม้ยายจะแจกให้ใครต่อ
ใครไปแล้ว กลางคืนหลังจากยายดิ่งธรรมะ
ยายยั ง อธิ ษ ฐานเติ ม ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั บ ทวี
หนาแน่นนับอสงไขยไม่ถ้วนไปเรื่อย ๆ ยาย
อธิษฐานทุกวันว่า ล็อกเกตของข้าพเจ้า ไม่
ว่าจะไปอยู่ที่ใด ๆ ทุกมุมโลก ข้าพเจ้าขอเติม
ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ให้ มี ฤ ทธิ์ มี เ ดช คุ ้ ม ครอง
ป้องกันภัยให้กับลูกหลาน ให้มีความสวัสดี
มีชัยยิ่ง ๆ ขึ้นไป มีสมบัติมหาสมบัติเอาไว้
กินไว้ใช้ ไว้ทำ� บุญท�ำทานไม่รู้จักหมดสิ้น”
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เมื่อฟังดังนั้น อาตมาก็อดไม่ได้ที่จะ
ถามคุณยายว่า “ล็อกเกตของยายแจกมา
ตั้งนานหลายปีแล้ว บางคนก็เอาติดตัวไปท�ำ
มาหากินที่ต่างประเทศ ยายจะไปตามเอามา
อธิษฐานซ้อนความศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรล่ะ”
คุณยายตอบว่า “เอาเถอะน่าพระหมู
ยายมีวิธีของยาย ยายฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่
สมัยอยู่กับหลวงพ่อวัดปากน�้ำ (พระมงคล
เทพมุนี พระผู้ปราบมาร) สมัยนั้นยายยังได้
ร่วมใช้ วิช ชาธรรมกายซ้อนความศักดิ์สิทธิ์
ท�ำพระของขวัญวัดปากน�้ำรุ่นที่ ๑, ๒, ๓
ยายฝึกท�ำอย่างจริง ๆ จัง ๆ เลยนะ ซึ่งยาย
ก็ใช้วิธีเดียวกันนั่นแหละ แม้ล็อกเกตยายจะ
อยู่ที่ไหนทั่วโลก ยายก็ขยายธรรมกายของ
ยายให้ใหญ่มากขึ้น ๆ จนโลกเหลือลูกนิด
เดี ย ว แล้ ว ก็ อ ธิ ษ ฐานซ้ อ นความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทับทวีให้หนาแน่นเข้าไป ไม่ยากหรอกท่าน
34 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗

ยายท�ำจนช�ำนาญแล้ว รู้ญาณของยายน่ะ
แจ๋วไปเลยนะท่านนะ” และพูดตบท้ายด้วย
ภาษาของท่านว่า “เอาน่า เชื่อสีมือ (ฝีมือ)
ยาย”
อย่ า งเหรี ย ญ “หนึ่ ง ไม่ มี ส อง” ที่
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาให้จัดท�ำขึ้น
ในวาระครบ ๙๐ ปี คุณยาย ตอนอาตมาเอา
แบบและตั ว อย่ า งเหรี ย ญที่ เ สร็ จ แล้ ว ไปให้
คุ ณ ยายดู ท่ า นบอกว่ า “หลวงพ่ อ จะท� ำ
เหรี ย ญให้ ย ายหรื อ ยายจะมี เ หรี ย ญยาย
แล้ ว หรื อ ” ซึ่ ง เหรี ย ญนี้ คุ ณ ยายก็ ไ ด้ ซ ้ อ น
ความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้ของขวัญชิ้นไหน
นอกจากนี้ ท ่ า นยั ง บอกอี ก ว่ า “แม้
รูปภาพของยายก็เหมือนกันนะ เมื่อยายละโลก
ละสังขารแล้ว ใครมีรูปยายตั้งบูชาไว้ ให้
ดูแลรักษาความสะอาดให้ดี อย่าให้สกปรก
ด้วยฝุ่นหรือหยากไย่ ใครดูแลรูปภาพยายดี
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ตั้งไว้สวย ๆ อธิษฐานดี ๆ แล้วยายจะช่วย
ตามสมบัติมาให้ ฝากพระหมูช่วยตามบอก
ตามดูให้ยายทีนะ พวกลูกหลานยายที่มา
ภายหลังอาจยังไม่รู้ว่ายายชอบความสะอาด
เดี๋ยวเขาปล่อยให้สกปรกเลอะเทอะ สมบัติก็
จะมาไม่ถึงกันพอดี ติดหยากไย่อยู่นั่นแหละ
และของที่เนื่องกับยายก็เหมือนกันนะ ยาย
ทวีความศักดิ์สิทธิ์ให้เช่นเดียวกัน ให้บอกเขา
นะว่ายายสั่งไว้อย่างนี้ และแม้ต่อไปยายจะ
ไปสวมขันธ์ของกายทิพย์อยู่ที่ดุสิต ก็ยังช่วย
ดูแลพวกเราได้ ไม่เหมือนกายมนุษย์หยาบ
จะไปไหนมาไหนยังช้า ต้องเดิน ต้องขึ้นรถ
แต่กายทิพย์น่ะ เขาแว็บถึง แว็บถึงเชียวนะ
ท่าน ยายมีวิธีของยายก็แล้วกัน เอาน่า เชื่อ
สีมือยายนะ” คุณยายพูดปนข�ำ ๆ
ต่ อ มาอาตมาก็ พ บว่ า สิ่ ง ที่ ท ่ า นพู ด
ล้วนเป็นความจริง เพราะนับจากคุณยาย
ซ้อนของขวัญศักดิ์สิทธิ์มารุ่นแล้วรุ่นเล่า ก็มี

คนเจออานุ ภ าพกั น มาแล้ ว มากมาย เช่ น
รอดตาย หายป่วย รวยเรื้อรัง และส่วนตัว
อาตมาเอง ก็ พ กล็ อ กเกตคุ ณ ยายติ ด ตั ว
มาตลอด เพราะถ้ า คุ ณ ยายท่ า นก� ำ ชั บ ไว้
ขนาดนี้ แสดงว่าการพกของขวัญเนื่องด้วย
คุณยายติดตัวต้องเป็นเรื่องส�ำคัญ
ตอนนี้ อาตมารู้สึกโล่งใจแล้ว ที่ได้ท�ำ
หน้าที่แจ้งสิ่งที่คุณยายบอกไว้ให้คนทั่วโลก
ทราบ และอาตมาก็ รู ้ สึ ก ดี ใ จกั บ ลู ก หลาน
คุณยายเป็นที่สุด เพราะเร็ว ๆ นี้ ผู้ที่ได้ร่วม
บุญหล่อรูปเหมือนทองค�ำคุณยาย จะได้รับ
ของขวั ญ ที่ เ นื่ อ งด้ ว ยคุ ณ ยายไว้ พ กติ ด ตั ว
เพื่อให้ท่านคุ้มครอง เมื่อได้ไปแล้วขอให้
ทุกท่านดูแลรักษาให้ดี เพราะของขวัญ
ที่เนื่องด้วยคุณยายนั้นศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ
และที่ส�ำคัญ วัดเราก็ไม่ได้สร้างขึ้นบ่อย ๆ
จะสร้างเฉพาะในวาระพิเศษของคุณยาย
จริง ๆ เท่านั้น..
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ตราไอยรา
จากสูตรต�ำรับโบราณสู่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับทั่วโลก

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

ยาน�้ำแก้ไอ ตราไอยรา
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“คนเราจะทำ�อะไร ต้องนึกถึงฐานะตัวเอง ดูบุญของตัวเอง ต้องดูทุนเก่าที่เราทำ�มา
จะทำ�อะไรอย่าให้เกินฐานะ ทำ�ให้พอเหมาะพอสมกันจึงจะควร
ถ้าอยากเป็นใหญ่ ต้องใหญ่ด้วยบุญ อย่าเป็นใหญ่ด้วยกิเลส
ถ้าใหญ่ด้วยบุญถึงจะเป็นใหญ่ได้อย่างแท้จริง แต่ถ้าเป็นใหญ่ด้วยกิเลส
จะต้องหกคะเมนตกลงมา เสียท่าเสียทีไปเลย”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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บทความพิเศษ
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

เตรียมแผ่นลาน จารพระธรรม

“โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา”
ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย
หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย
มหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค (๑๐/๑๔๑/๑๗๘)
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ก่ อ นเสด็ จ ดั บ ขั น ธปริ นิ พ พาน พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า รั บ สั่ ง กั บ
พระอานนท์พุทธอุปัฎฐากว่า ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว
บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอ
ทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงตั้งสาวกองค์ใดให้เป็นพระศาสดา
ปกครองคณะสงฆ์ สื บ ต่ อ จากพระองค์ แต่ ท รงให้ พ ระธรรมวิ นั ย คื อ
ค�ำสั่งสอน เป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปในกาลภายหน้า

”

เมื่อแรกเริ่มเหล่าพุทธสาวกสืบทอดพระธรรมด้วยการสวดทรงจ� ำ เรียกว่า มุขปาฐะ
จนกระทัง่ ราว พ.ศ. ๔๐๐ เศษ เมือ่ คราวสังคายนาครัง้ ที่ ๕ ณ อาโลกเลณสถาน มตเลชนบท
ประเทศศรีลังกา จึงได้มีการบันทึกพระธรรมวินัยเป็นลายลักษณ์อักษรลงในคัมภีร์ใบลาน
เป็ น ครั้ ง แรก ซึ่ ง ถื อ เป็ น การก� ำ เนิ ด พระไตรปิ ฎ กบาลี ข องพระพุ ท ธศาสนาฝ่ า ยเถรวาท
ที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นบันทึกค�ำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์ที่เก่าแก่ สมบูรณ์
และถูกต้องแม่นย�ำที่สุด ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
ข้ อ มู ล การส� ำ รวจโดยโครงการพระไตรปิ ฎ ก วั ด พระธรรมกาย ในหลายพื้ น ที่ ข อง
ประเทศไทย รวมทั้งประเทศศรีลังกา พม่า และเขตสิบสองปันนา ในประเทศจีน พบว่า
คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานหลายฉบับมีอายุหลายร้อยปี ฉบับเก่าแก่ที่เคยส�ำรวจพบมีอายุถึง
๕๐๐ กว่าปี และเป็นที่น่าสังเกตว่า พุทธศาสนิกชนในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาท
ต่างเลือกใช้ใบลานเป็นวัสดุบันทึกค�ำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากใบลานมีคุณสมบัติที่เบา
และบาง สามารถเก็บรักษาหรือเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีอายุการใช้งานนานหลายร้อยปี
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ทั้งนี้ขั้นตอนการเตรียมลานจากใบไม้
ธรรมดาใบหนึง่ ให้กลายเป็นธรรมเจดีย์ที่ทรง
คุณค่าควรแก่การสักการบูชานั้น ต้องผ่าน
ขั้นตอนอันพิถีพิถัน และอาศัยความเลื่อมใส
ศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม กอปรกับความเพียร
พยายามของผู้สรรสร้าง จึงจะได้คัมภีร์ที่มี
ความประณี ต งดงามสมกั บ เป็ น ตั ว แทน
อันสูงค่าแห่งองค์พระศาสดา
ใบลานที่ จ ะน� ำ มาจารหนั ง สื อ นั้ น
นิยมเลือกใบลานก้านที่ ๒ หรือ ๓ จากยอด
เพราะไม่อ่อนไม่แก่เกินไป น�ำมาเจียนออก
จากก้าน แล้วม้วนเป็นก้อน น�ำไปต้มนาน
ค่อนวันหรือเต็มวัน จากนั้นน�ำไปตากแดด
และน�้ำค้าง รอจนแห้งสนิท บางแห่งขณะต้ม
จะใส่มะขามดิบลงไปด้วยเพื่อช่วยกัดสีของ
ใบลานให้ ข าวขึ้ น บางแห่ ง จะใส่ ส มุ น ไพร
หลายชนิด ที่เชื่อว่าช่วยยืดอายุใบลานให้
คงทนอยู ่ ไ ด้ ห ลายร้ อ ยปี จากนั้ น จึ ง น� ำ
ใบลานมาเจาะรูซ้ายขวา ตัดให้ได้ตามขนาด
ที่ต้องการ และเก็บขอบใบลานให้เรียบร้อย
ขั้ น ตอนการเตรี ย มและเคล็ ด ลั บ เหล่ า นี้ จ ะ
แตกต่างกันออกไปตามภูมิปัญญาในแต่ละ
ท้องถิ่น
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กรีดใบลานออกจากก้าน

นำ�ไปต้มแล้วตากให้แห้ง

เจาะรูซ้าย-ขวา

ซ้อนแผ่นลานบนแผ่นไม้

ตัดส่วนเกินให้เสมอขอบ ๔ ด้าน

นาบด้วยเหล็กร้อนเพื่อเก็บขอบ
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เมื่อได้แผ่นลานพร้อมจารแล้ว ผู้จารจะต้อง
ตีเส้นบรรทัดเป็นแนวก่อน เพื่อให้สามารถจารได้
อย่างเป็นแถวเป็นระเบียบ โดยขึงเส้นด้ายเหนียว
กับกรอบไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้างยาวกว่า
หน้าลานเล็กน้อย ใช้ลูกประคบชุบด้วยเขม่าจาก
ควันไฟผสมน�้ำมันมะพร้าวหรือน�้ำมันยางลูบไป
บนด้าย เมื่อ ดีดด้ายจะปรากฏรอยเส้นบรรทัด
บนใบลานตามต้องการ

ผ้าชุบน�ำ้ มันยางผสมเขม่าควันไฟ
ลูบตามร่องอักษรไปทางเดียวกัน

การเขียนหนังสือบนใบลานตามแบบโบราณ
จะใช้เหล็กจาร เขียนตัวอักษรโดยท�ำเป็นร่องลึก
ในเนื้อลาน ให้อยู่ใต้เส้นบรรทัดที่ขีดไว้ จารทั้ง
ด้านหน้าและหลังใบลาน แล้วน�ำเขม่าจากควันไฟ
ผสมน�้ำมันยางลูบผ่านรอยจาร ให้สีด�ำของเขม่า
ควันไฟจมลงไปตามร่องลายเส้นอักษร แล้วใช้
แกลบหยาบหรือทรายร้อนโรยลงบนใบลานนั้น
และขัดเพื่อให้สีด�ำที่อยู่นอกรอยจารหลุดหายไป
ตัวอักษรก็จะปรากฏชัดขึ้นและติดแน่นอยู่ได้นาน
นับร้อยปี

ภาพเปรียบเทียบเส้นจาร
ก่อนและหลังลูบด้วยน�้ำมันยาง
ผสมเขม่าควันไฟ

เมื่อใบลานปรากฏเป็นอักษรชัดเจนเรียบร้อยดีแล้ว ผู้จารจะน�ำสายสนองร้อยแผ่นใบลาน
เข้าเป็นผูก ประกบหน้าหลังด้วยไม้ประกับ เก็บในผ้าห่อคัมภีร์เพื่อป้องกันแมลง มัดด้วยเชือก
และเสียบป้ายฉลากก�ำกับ พร้อมให้ผู้จารหรือเจ้าภาพจารใบลานน�ำถวายวัดวาอาราม ให้
พระภิกษุสงฆ์นำ� ไปศึกษาเล่าเรียนและเทศน์สอนสาธุชนในโอกาสต่าง ๆ เพือ่ จรรโลงพระพุทธศาสนา
ให้ยั่งยืนต่อไป
มีนาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 41
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การสร้ า งคั ม ภี ร ์ ใ บลานเป็ น การสื บ ทอดพระธรรมค� ำ สอนให้ ค งอยู ่ ย าวนาน
ตลอดอายุกาลของพระพุทธศาสนา ผลานิสงส์ผลบุญที่เกิดจากความพิถีพิถันสรรสร้าง
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมมีอานิสงส์มากมายเกินกว่าจะนับจะประมาณได้ แม้ความ
สวยงามของคัมภีร์ใบลานจะแตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์และภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่น
แต่หากมองให้ลึกลงไป สิ่งที่เสมอเหมือนกัน คือ ความรักของบรรพชนที่มุ่งรักษา
พระธรรมค�ำสอนไว้ให้ลูกหลาน และแรงศรัทธาที่เปลี่ยนใบลานธรรมดาให้กลับกลาย
เป็ น สิ่ ง สู ง ค่ า ดั่ ง ตั ว แทนพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า แม้ พ ระพุ ท ธองค์ จ ะเสด็ จ ดั บ ขั น ธปรินิพพานนานมาแล้ว แต่พระธรรมค�ำสอนยังอยู่เป็นหลักชัยประหนึ่งพระพุทธองค์ยัง
ทรงพระชนม์ชีพไปตราบนานเท่านาน..
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“การเข้าถึงธรรมนั้นเราก็รู้หลักวิชชากันอยู่แล้ว
เหลือแต่ท�ำความเพียรให้ถูกต้องและสม�ำ่ เสมอ
ถ้าเราปล่อยวางทุกอย่างได้จริง ๆ
ไม่ผูกพันในคน สัตว์ สิ่งของใด ๆ เลย
ท�ำใจให้ใส ๆ ให้หยุดนิ่ง
อย่างเบาสบาย อย่างถูกหลักวิชชาอย่างเดียวเท่านั้น
ในที่สุดก็จะสามารถบรรลุธรรมได้”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

“สัมผัสชีวิต ใกล้ชิดความสงบ”
คอนโดมิเนียมติดรั้ววัด สังคมกัลยาณมิตร
แต่งเฟอร์ฯครบชุด โดย Modernform พร้อมสวนใหญ่
กว่า ๑ ไร่ สระว่ายน�้ำระบบน�้ำเกลือ ห้องฟิตเนส
*ส่วนลดพิเศษส�ำหรับผู้มีบุญ*

สนใจโทร. ๐๘๑-๗๗๗-๓๒๒๒, ๐๒-๕๒๔-๒๔๕๘
www.MTASSET.com www.facebook.com/mtresidences
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

ทำ�อย่างไร
ให้มีเวลาไปตักบาตร
เคยมี บ้ า งไหมที่ คุ ณ รู้ สึ ก อยากตั ก บาตร
แต่ไม่ได้ตักสักที และหากคุณคิดว่านั่นเป็นเพราะ
คุณต้องรับภาระมากมายในแต่ละวัน นอนก็ดึก
ตื่นขึ้นมาก็ต้องรีบไปทำ�งานจนไม่มีเวลาตักบาตร
อยากให้ลองใช้ ๓ วิธีนี้ แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น
วิ ธีแ รก Drop it. เลิ ก ทำ � เสี ย หากคุ ณ
สามารถลด ละ เลิ ก กิ จ กรรมบางอย่ า ง เช่ น
ดูหนัง ดูละคร หรือนัดเที่ยวกับเพื่อน ๆ คุณก็จะมี
เวลานอนเพียงพอ และสามารถตื่นไปตักบาตรได้
วิธตี อ่ ไป Delay it. ชะลองานไว้กอ่ น งานไหน
ที่ไม่ใช่งานเร่งให้ชะลอไว้ก่อน ไม่ต้องทำ�จนดึกดื่น
พรุ่งนี้คุณจะตื่นไปตักบาตรได้อย่างสบาย ๆ
อีกวิธีหนึ่ง Delegate it. หาคนอื่นมาทำ�
แทน ถ้ า คุ ณ หาคนมาช่ ว ยทำ � งานบางอย่ า งได้      
อย่างน้อยในวันที่คุณตั้งใจจะไปตักบาตร คุณก็จะ
มีเวลาพอที่จะไปได้
อย่างไรก็ตาม ทั้ง ๓ วิธีนี้ เป็นแค่ข้อเสนอ
ที่จะช่วยให้คุณมีเวลาไปตักบาตรได้มากขึ้น แต่
วิธีการเหล่านี้จะได้ผลหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณ
อยากได้บุญจากการตักบาตรมากแค่ไหนเป็นหลัก

นายจักริน เปลี่ยนวงษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ประธานฝ่ายฆราวาส
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www.webkal.org

ตักบาตรพระ

๑,๐๐๐ รูรูปป
8
8

หวัดดสุสุโโขทั
ขทัยย
จัจังงหวั

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัย
ร่วมใจกันจัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ ที่ว่าการอำ�เภอเมืองสุโขทัยและถนนสิงหวัฒน์
อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งกำ�ลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด
ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พิธีตักบาตรครั้งนี้ได้รับ
ความเมตตาจากพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานสงฆ์ นายจักริน เปลีย่ นวงษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส      
มีนาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 45
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นายขจิตร ชัยนิคม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๒,๕๕๖ รูป
8

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรมหัศจรรย์คำ�ชะโนด ครั้งที่ ๓
ณ วัดศิรสิ ทุ โธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี   โดยมีพระภิกษุจ�ำ นวน ๒,๕๕๖ รูป ไปเป็นเนือ้ นาบุญ และ
ได้รับความเมตตาจากพระครูญาณวิโมกข์ เจ้าคณะอำ�เภอโนนสะอาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายขจิตร ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พิธีตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
ซึง่ นำ�ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งบางส่วนไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
และผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมในจังหวัดต่าง ๆ
มีนาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 47
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“วันนี้ใจไม่หยุดก็ไม่เป็นไร พรุ่งนี้เราฝึกใหม่
ถ้าเราไม่ทอดธุระ ท�ำสม�่ำเสมอทุกวัน
ฝึกไปเรื่อย ปรับใจของเราไปเรื่อย ๆ
สักวันหนึ่งจะเป็นวันแห่งความสมปรารถนา
ฉะนั้นอย่าให้แต่ละวันผ่านไปเฉย ๆ
โดยไม่ได้เก็บใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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“ทำ�ความดีในภพชาติสุดท้ายนี้ให้ดีที่สุด ที่ไม่ดีอย่าให้มีติดตัวไปได้
ต้องเอาชนะให้ได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ จะได้ชนะไปจนกระทั่งหมดลมหายใจ
เราทุ่มตัวมาขนาดนี้แล้ว ต้องทำ�ให้ได้ สู้ก็ตาย ไม่สู้ก็ตาย
สู้ยังมีโอกาสชนะ แต่ถา้ ไม่สู้ก็แพ้สถานเดียว”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย
THAIPLASTWOOD CO.LTD. เป็นผู้ผลิต และจำ�หน่าย PVC ตราภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย

ได้รับมาตรฐาน มอก. “ไม่ต้องห่วงน�้ำท่วม ไม่ต้องห่วงว่าปลวกจะกิน หรือไม้จะบวม ภายในบ้านเย็น
สบาย..ไม่ร้อนอบอ้าว เพราะแผ่น PVC ตราภูเขามีคุณสมบัติเหนือกว่าไม้ธรรมชาติ ติดตั้งง่าย
สร้างบ้านได้ทั้งหลังด้วยหลังคา INTERLOCK, พื้น, ผนัง, ฝ้า, ระแนง และเฟอร์นิเจอร์ตามสั่ง”
ที่อยู่ ๕๐๐/๒ KM RIVERSIDE พระราม ๓ กทม. ๑๐๑๒๐ โทร. ๐๘๙-๐๐๔-๗๗๖๖, ๐๒-๒๙๑-๙๕๙๕
WWW.THAIPLASTWOOD.COM
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

“สัมมา...อะระหัง”

ดีอย่างไร พิสูจน์ ได้ด้วยตนเอง
เห็นดวงใส..บนมอเตอร์ ไซค์

การเจริญภาวนานั้นมีอานิสงส์และมีอานุภาพมาก เพราะเป็นผลที่จะน�ำไปสู่การช�ำระ
จิตใจของเราให้ใสสะอาดโดยตรง เมื่อใจของเราสะอาดก็จะส่งผลให้ทุกอย่างในชีวิตดีตามไป
ด้วย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเริ่มต้นที่ใจของเราทั้งสิ้น ดังนั้นการนิยมสวดมนต์ ไหว้พระ
นั่งสมาธิสม�่ำเสมอ จะก่อให้เกิดผลดีต่อจิต และเมื่อจิตผ่องแผ้วก็ถือเป็นโอสถทิพย์ที่ส่งผลให้
ร่างกายสร้างและหลั่งฮอร์โมนที่เป็นปกติ ท�ำให้ร่างกายสมดุล เมื่อร่างกายสมดุล บุคคลนั้น
จะอายุยืน ปราศจากทุกขเวทนา ในเรื่องอานิสงส์หรืออานุภาพของการเจริญภาวนานั้น ใน
ฉบับนี้มีตัวอย่างอันน่าอัศจรรย์จากผู้มีประสบการณ์ตรงจากการภาวนา “สัมมา อะระหัง”          
มาถ่ายทอดให้สาธุชนทุกท่านทราบ เพื่อเป็นก�ำลังใจในการประพฤติปฏิบัติเช่นเคย...
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เห็นดวงใส..บนมอเตอร์ ไซค์
คุณเนตรนภา ชื่นพยอม
เข้าวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ อยู่ในบุญตลอดเวลา สั่งสมบุญ
ทุกบุญ ไม่ตกบุญเลย นั่งสมาธิทุกวัน ตอนนี้มาอยู่ข้างวัด ท�ำบุญ
ทุกวัน เช้าก็มาหอฉัน ปีที่แล้วมีคนมาชวนให้ภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’
๕๐๐ ครั้ง ก็ปฏิเสธไปเลยว่า ท�ำไมจะต้อง ‘สัมมา อะระหัง’ ๕๐๐ ครั้ง
เพราะ ‘สัมมา อะระหัง’ อยู่แล้ว นั่งสมาธิอยู่แล้ว ก็ไม่เข้าโครงการ จน
กระทั่งเดือนเมษายนมีน้องมาจากต่างประเทศ เขาบอกให้พาเขาไปห้อง
ท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ หน่อย เขาไปไม่ถูก ก็เลยจ�ำใจต้องพาเขาไป
ท�ำให้ได้ฟังผู้มีประสบการณ์ท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ ๕๐๐ ครั้ง แล้วได้
ดวงแก้วจากพระอาจารย์ไปด้วย กลับไปก็ลองภาวนา ‘สัมมา อะระหัง
๑ สัมมา อะระหัง ๒ สัมมา อะระหัง ๓...’ รู้สึกได้เลยว่าท�ำให้ใจเรานิ่ง
นั่งสมาธิได้ดีขึ้น
“ทุกวันดิฉันต้องไปรับบุญดูแลต้นไม้ให้หลวงพี่ ขับมอเตอร์ไซค์ไป
ก็ต้องระวังอุบัติเหตุ ขึ้นรถปุ๊บท่องเลย ‘สัมมา อะระหัง ๑ สัมมา
อะระหัง ๒ สัมมา อะระหัง ๓...’ ครบ ๑๐๐ ก็เริ่มใหม่ ไปถึงที่ก็ได้
๔๐๐ ครั้ง ขากลับก็ภาวนาอีก ได้ ๔๐๐ ครั้ง ภาวนาทุกวัน มีความสุข
ทุกวัน
“ภาวนาไปประมาณเดื อ นหนึ่ ง ก่ อ นนอนก็ ภ าวนา ท� ำ ให้ มี     
ความสุข มีอยู่วันหนึ่ง ตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกสดชื่นขึ้นมาก เพราะก่อนนอน
ภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ได้ ๔๐๐ ครั้ง แล้วก็หลับไปเลย นึกถึงบุญที่
ท�ำมาทุกบุญ ทบทวนบุญแล้วก็หลับไป ตื่นเช้าวันนั้นรู้สึกสดชื่นมาก
ตอนไปรับบุญ ขึ้นรถปุ๊บก็ ‘สัมมา อะระหัง’ ทันทีเลย แต่วันนั้นขนลุก
ภาวนาไปก็ขนลุกไป ขากลับอยู่ ๆ ก็เหมือนโดนดูด ตัวหายไปเลย
เป็นท่อดูดเราแรงมาก แล้วเห็นดวงใส ๆ เท่ากับลูกส้มโอ มีความสุข
ขนลุก ยิ่ง ‘สัมมา อะระหัง’ ยิ่งชัด สว่างมาก และมีความสุข ขับรถไป
ยิ้มกับตัวเองไป
“ทุ ก วั น นี้ เ วลารั บ บุ ญ อะไรก็ ภ าวนา ‘สั ม มา อะระหั ง ’ ตลอด
ถ้าภาวนาแล้วใจมีความสุข จะรีบนั่งหลับตาทันที ‘สัมมา อะระหัง’ ต่อ
สามารถเอาใจแตะที่ศูนย์กลางกายได้บ่อยมากขึ้น ทุกวันนี้มีความสุข
มาก ไม่คิดว่าแค่เราตั้งใจภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ๑ ถึง ๑๐๐ ครั้ง      
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ก็ท�ำให้สมาธิเราดีขึ้นอย่างมากมาย ตอนนี้ไปตลาดไทก็ไปชวนแม่ค้า
ภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ไปเจอเพื่อนก็ชวนเพื่อนภาวนา เพราะว่า
ตั ว เองเสี ย ดายที่ เ สี ย เวลาไปตั้ ง หลายเดื อ น ไม่ ม าภาวนากั บ เขา
พอภาวนาแล้วก็ได้ประสบการณ์ภายในที่ดีกลับคืนมา”

“

”

ไฟไหม้..หายเจ็บ
คุณบดินทร์ วัชโรบล
“เหตุการณ์เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ขณะเกิดเหตุมสี ิบล้อวิ่งสวน
ทางมาด้วยความเร็วมาก จังหวะรถเขาเหมือนเสียหลักสไลด์แล้วข้าม
มาชนเรา ถังน�้ำมันประสานงากับเราเต็ม ๆ เลย ตอนนั้นรู้สึกวูบ ภาพ
ดับไปเลย พอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกที ไฟอยู่รอบตัว ก�ำลังไหม้ตัวอยู่ โดย
สัญชาตญาณเลยลงจากรถ แล้วก็ฉีกเสื้อผ้าลงไปกลิ้งเพื่อจะดับไฟ
ตัวเอง มีคนพาเราไปส่งโรงพยาบาลที่นครสวรรค์ พอมาถึงเขาจับมัด
ก่อนเลย เขาบอกว่า ‘คุณบาดเจ็บสาหัสมากนะ ผมประเมินแล้ว
ร่างกายมี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คุณไหม้ไปประมาณ ๒๒ เปอร์เซ็นต์’ คือ
ครึ่งตัวบนไหม้หมดเลย หน้าไหม้ คิ้ว ขนตา ไม่มีเหลือ คุณหมอพูดอยู่
แต่ว่า ‘บดินทร์ต้องอดทนนะ ต้องอยู่ ต้องท�ำใจสู้’ คุณหมอยกมือเรา
ขึ้นสูง แล้วก็เอาขวดยาเบตาดีนขวดใหญ่ ๆ เทราดจากหัวไหล่ลงไป
แล้วใช้ส�ำลีก้อนเป็นปั้นขูดเนื้อเขียว ๆ ออกให้หมด ตอนนั้นมันไหม้แขน  
หน้า และคอ เขาท�ำที่แขนก่อน พอท�ำที่แขนผมไม่ทราบว่าจะบรรยาย
อย่างไร มันเจ็บมาก พอเจ็บมากเราจะชักมือออกก็ไม่ได้ เพราะมันมีไม้
ดามตรงใต้แขนอยู่ พอเขาขูดเขาก็บอกว่าทนหน่อยนะ ตอนนั้นนึกถึง
ค�ำหลวงพี่ขึ้นมาว่า ‘สัมมา อะระหัง’ เราท�ำอะไรไม่ถูก มันเจ็บ เราก็
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ตะโกน ‘สัมมา อะระหัง ๆ ๆ’ ตะโกนเป็นสิบ ๆ ครั้งเลยเท่าที่จ�ำได้
คุณหมอเขาบอกว่า ‘ไอ้นมี่ นั เล่นของ’ ตอนนัน้ ผมไม่สนใจ จ�ำได้วา่ มือซ้าย
โดนมัด ความที่เจ็บมาก มืออีกข้างที่อยู่ข้างเตียงจิกจนผ้าปูที่นอนขาด
เลย พอท�ำข้างซ้ายเสร็จ ก็มาท�ำข้างขวา เราก็ ‘สัมมา อะระหัง ๆ ๆ’
อีกเป็นสิบรอบเลย
“พอมาครั้งที่ ๒ พอเห็นหมอแล้วเราพูดตรง ๆ ว่ากลัวหมอเลย
คุณหมอท่านก็พยายามชวนคุยไม่ให้เราเครียด หมอยังไม่ทันจะท�ำ ผมก็
‘สัมมา อะระหัง’ ก่อนเลย ‘สัมมา อะระหัง ๆ ๆ’ คือพูดดัง ๆ เพื่อ
ปลอบใจตัวเอง แต่ว่าวันที่ ๒ นี้ เรารู้สึกว่าไม่เจ็บ แต่เรายัง ‘สัมมา
อะระหัง’ อยู่ พอมาครั้งที่ ๓ ซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อ คุณหมอก็ท�ำปกติ
เหมื อ นเดิ ม แต่ ค ราวนี้ ผ มไม่ ต ะโกนแล้ ว คื อ ผมใช้ ค� ำ ว่ า ‘สั ม มา
อะระหัง’ ในใจ คุณหมอยังแซวว่า ‘วันนีเ้ จ้าอ้วนไม่เล่นของหรือ’ พอท�ำ
ในใจมันเหมือนใจเป็นสมาธิ พอเป็นสมาธิเรารู้สึกว่าเราทนได้ หลังจาก
ครั้งที่ ๓ คุณหมอขูดเบามาก เพราะคุณหมอท่านกลัวเรื่องการติดเชื้อ

“

เหมือนคนที่ท�ำ baby face หน้าเป็นสีชมพู
เนื้อที่แย่ที่สุด คือ บริเวณคอ ซึ่งหนังอ่อนที่สุด ย่นที่สุด
ก็ขึ้นมาได้อย่างปาฏิหาริย์ ทุกวันนี้ก็ยังจดจำ�ว่า
‘สัมมา อะระหัง’ คำ�นี้ค�ำ เดียวทำ�ให้ผมรอดชีวิตมาได้

ผมบอกคุณหมอว่า ‘วันนีไ้ ม่เป็นไรครับ ผมสบายแล้ว คุณหมอขูดได้เลย
เต็มทีเ่ ลย’ ซึ่งคุณหมอเองก็ยังแปลกใจ ‘เอ๊ะ! อะไรกัน ท�ำแค่ครั้งที่ ๓
เอง ไม่เจ็บเลยหรือ’ ‘ไม่ครับ ไม่เจ็บแล้ว’ ผมท่อง ‘สัมมา อะระหัง ๆ ๆ’
รวมกั น จริ ง ๆ อยู ่ แ ค่ เ ดื อ นเศษ จากคนที่ burn อย่ า งหนั ก ๒๒
เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาเดือนเศษ จากคิ้วไม่มี ขนตาไม่มี เหมือนตัวดักแด้
ตอนนั้นขึ้นมาหมด เหมือนคนทีท่ ำ 
� baby face หน้าเป็นสีชมพู เนื้อที่แย่
ที่ สุ ด คื อ บริ เ วณคอ ซึ่ ง หนั ง อ่ อ นที่ สุ ด ย่ น ที่ สุ ด ก็ ขึ้ น มาได้ อ ย่ า ง
ปาฏิหาริย์ ทุกวันนี้ก็ยังจดจ�ำว่า ‘สัมมา อะระหัง’ ค�ำนีค้ ำ� เดียวท�ำให้ผม
รอดชีวิตมาได้”

”
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“

นี้คือตัวอย่างของผู้ประสบพบเจออานุภาพของการภาวนา ‘สัมมา
อะระหัง’ ที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเช่นกัน เพราะค�ำนอบน้อมถึง
พระรัตนตรัยนั้นเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพ เป็น      
พุ ท ธคุ ณ คื อ เป็ น พระคุ ณ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ไ ม่ มี ป ระมาณ มี อ านุ ภ าพ
เป็นอจินไตย ดังทีพ่ ระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เคยเมตตา
เทศน์สอนไว้ในรายการธรรมะเพื่อประชาชนว่า
“ค�ำภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ เป็นพุทธานุสสติ ‘สัมมา’ แปลว่า
ชอบหรือถูกต้อง ‘อะระหัง’ หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ห่างไกลจาก
กิเลสอาสวะ ‘สัมมา อะระหัง’ จึงหมายถึงการส่งใจไปถึงพระพุทธเจ้า
ผู้ห่างไกลแล้วจากกิเลส ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ การส่งใจไปถึงองค์พระ
แก้วใส และบริกรรมภาวนาว่า ‘สัมมา อะระหัง’ อยู่เสมอ จะท�ำให้เรา
เข้าถึงพระธรรมกายภายใน มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง เมื่อใดที่
เราปรารถนาความสุข พึงระลึกถึงพุทธคุณเมื่อนั้น ระลึกถึงเพียงหนึ่ง
นาที ย่อมเป็นนาทีทองแห่งความสุข นาทีแห่งบุญกุศล ระลึกถึงหนึ่ง
ชั่วโมง ก็มีความสุขตลอดหนึ่งชั่วโมง ถ้าหากระลึกถึงอยู่ตลอดเวลา ก็จะ
มี ค วามสุ ข ตลอดเวลา เป็ น สุ ข ทุ ก ทิ ว าราตรี ก าล เพราะฉะนั้ น ให้ ยึ ด
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก ด้วยการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง ท�ำตามหลัก
ที่หลวงปู่วัดปากนํ้าท่านเคยสอนไว้ แล้วเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกัน
ทุก ๆ คน”

ทุกวันนี้มีความสุขมาก
ไม่คิดว่า แค่เราตั้งใจภาวนา
‘สัมมา อะระหัง’ ๑ ถึง ๑๐๐ ครั้ง
ก็ทำ�ให้สมาธิเราดีขึ้นอย่างมากมาย

”

ดังนั้น วันนี้จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านเริ่มภาวนา “สัมมา อะระหัง” นับครั้งที่ ๑
จนกว่าจะถึงครั้งที่สุดแห่งธรรมกันบัดเดี๋ยวนี้เลยเทอญ..
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“ผู้ที่จะนั่งธรรมะได้เห็นชัดใส ต้องเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ต้องมีความบริสุทธิ์กาย
วาจา ใจมาก ๆ ไม่มีห่วงกังวล ใจไม่เศร้าหมอง ไม่เอาเรื่องใครทั้งนั้น เอาแต่บุญ”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำ เนิดวัดพระธรรมกาย

ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือ ดีที่หนึ่ง

ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐๒-๖๗๓๒๓๖๐ www.cha-thai.com
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ภารกิจสร้างสันติภาพ
ในแอฟริกาตะวันออก
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ห่างหายจากวารสารอยู่ในบุญไประยะหนึ่ง วันนี้ทีมงานพีซเรฟโวลูชันกลับมาน�ำเสนอ
เรื่องราวที่น่าสนใจจากอีกซีกโลกหนึ่งแก่ท่านผู้อ่านอีกครั้ง ด้วยเรื่องราวของผู้คนต่างชาติ
ต่างภาษา ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม แต่ไม่ต่างความรักในสันติภาพ
คราวนี้ทีมงานพีซเรฟโวลูชันเดินทางไปจัดปฏิบัติธรรมไกลถึงทวีปแอฟริกา โดยมุ่งไปยัง
ประเทศแถบแอฟริกาตะวันออกเป็นอันดับแรก และจัดโครงการปฏิบัติธรรมขึ้นในประเทศ
เคนยา เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ในครั้งนี้ แม้ว่าเราเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการล่วงหน้าแค่ ๑ เดือน แต่ก็มีชาวแอฟริกัน
ในแถบนี้สมัครเข้ามาถึง ๑๘๔ คน จาก ๑๑ ประเทศ ซึ่งทีมงานคัดเฉพาะผู้ที่ท�ำบันทึกความดี
ออนไลน์ทุกวัน อย่างน้อย ๑๔ วัน มาร่วมปฏิบัติธรรมเพียง ๑๗ คน เป็นชาย ๙ คน หญิง ๘
คน จาก ๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศแทนซาเนีย เคนยา ยูกันดา เอธิโอเปีย ซูดาน และมาลาวี
โดยมี พีซเอเจนต์อายา เช็บบิ เป็นหลักในการประสานงานครั้งนี้ให้สำ� เร็จลุล่วงไปด้วยดี
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อายา เช็บบิ เป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่ใจใหญ่ และเป็นมืออาชีพในการประสานงาน เธอช่วย
ติดต่อเครือข่ายลูกเสือ ซึ่งเป็นเครือข่ายใหญ่มากในแอฟริกา ให้มาช่วยจัดกิจกรรมสันทนาการ
เพราะเธอต้องการให้พวกเขามารู้จักโครงการของเรามากขึ้น และหวังว่าจะได้ร่วมมือกันใน
อนาคต นอกจากนี้เธอยังช่วยให้การคุยกับคนแอฟริกันกลายเป็นเรื่องง่าย อายาจึงเป็นบุคคล
ส�ำคัญคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จในครั้งนี้
นอกจากอายาแล้ว ยังมีอกี หลายคนทีอ่ าสามาช่วยงาน เช่น พีซเอเจนต์อสิ ซา จากเคนยา
ทีช่ ว่ ยหาสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม และอาสาสมัครชาวเคนยาอีก ๒ คน คนหนึง่ เป็นลูกเสือ อีกคนเป็น
ครูสอนโยคะซึ่งอาสามาสอนฟรีโดยแลกกับการมาร่วมกิจกรรมกับเรา
ส�ำหรับผลการปฏิบัติธรรมนั้น ปรากฏว่าทุกคนต่างมีประสบการณ์ที่ดีทั่วหน้ากัน ซึ่งนับ
เป็นสัญญาณที่ดี เพราะสันติภาพที่แท้จริงที่เราทุกคนปรารถนานั้น จะเกิดขึน้ ได้เมื่อมนุษย์เรามี
สันติสุขภายในเท่านั้น

วิลสัน จากประเทศยูกันดา บอกว่า “ผมเห็น
เพชรสว่างที่กลางกาย” นอกจากนี้ทีมงานยัง
สังเกตเห็นว่า เขาสุขุมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และ
ยังต้องการที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นในประเทศ
ของเขาด้วย
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เดนิ ส จากประเทศเคนยา เล่ า ว่ า
“บับเบิลอยู่กับผมตลอดเวลา มันเบา
สบายมาก คืนนี้ผมเข้าไปอยู่ในบับเบิล
ซึ่งสว่างมาก สงบจริง ๆ”

ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่นเล่าว่า ตัวหมุน ตัวขยาย ไม่รู้สึกถึงร่างกาย บางคนบอกว่า
เวลาผ่านไปเร็วมาก (ทั้งที่นั่งนานถึง ๔๐ นาที เป็นอย่างน้อยในแต่ละรอบ) บางคนบอกว่า
สบาย มีความสุขโดยไม่ต้องการอะไรอีก ไม่มีความคิด นิ่ง ๆ หรือเห็นแสงสว่าง (เขาใช้ค�ำว่ามี
บางสิ่งส่องสว่างออกมาจากกลางกายฉัน) บางคนเห็นดวงตะวัน ดวงจันทร์ ดวงแก้ว ที่
ศูนย์กลางกาย รวมไปถึงความรู้สึกตกศูนย์
ผลพลอยได้นอกจากนี้ก็คือ พวกเขายังเห็นความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ด้วย เช่น อดทนอดกลั้นมากขึ้น ไม่มักโกรธ และเครียดน้อยลง เป็นต้น
การปฏิบัติธรรมร่วมกันในครั้งนี้ นอกจากก่อให้เกิดความสุขและประสบการณ์ดี ๆ
มากมายดังกล่าวแล้ว ยังก่อให้เกิดมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างผู้คนต่างเชื้อชาติ และช่วย
เปิดโลกทัศน์ของทุกคนให้กว้างขึ้น ที่ส�ำคัญยังช่วยจุดประกายความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ซึ่งนับเป็นโอกาสทองที่เราจะได้เผยแผ่สิ่งดี ๆ ในศาสนาของเราให้ชาวต่างชาติ
ได้ แ บบเนี ย น ๆ โดยไม่ รู ้ สึ ก ว่ า ถู ก ยั ด เยี ย ด เพราะพวกเขาเกิ ด ค� ำ ถามขึ้ น มาเอง เช่ น
พระพุทธเจ้าคือใคร อะไรคือจุดเริ่มต้นของสมาธิ ในพระพุทธศาสนาอธิบายเรื่องชีวิตหลังความ
ตายและการกลับชาติมาเกิดไว้อย่างไร พระดูแลครอบครัวอย่างไร ท�ำไมพระต้องห่มจีวรสีส้ม
ท�ำไมต้องโกนผม โกนคิ้ว พระมีครอบครัวได้หรือไม่ ท�ำไมผู้หญิงแตะต้องตัวพระไม่ได้ กิจวัตร
กิจกรรมของพระเป็นอย่างไร พระจะฉันอย่างไรถ้าไม่มีใครประเคน ท�ำไมคุณถึงอยากบวช
เป็นต้น
เรือ่ งราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ สร้างความประทับใจและภาคภูมิใจแก่ทมี งานมาก จน
ลืมค�ำว่า “อุปสรรค” ไปเลย เพราะในวันนี้เมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพเริ่มงอกงามในใจของ
เพื่อนมนุษย์ผู้มีบุญเหล่านี้แล้ว และจากที่ได้สัมผัสกับพวกเขา เรามั่นใจว่าภารกิจในการสร้าง
สันติภาพในดินแดนแถบนี้ จะมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมีใจเกินร้อยมาร่วมสานงาน
ต่ออย่างแน่นอน..
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Dhamma

Digest

บ่อเกิดแห่งปัญญามี ๓ วิธี
• สุตมยปัญญา (ฟัง, อ่าน)
• จินตมยปัญญา (คิด)
• ภาวนามยปัญญา (การเจริญภาวนา)

วารสารอยูใ่ นบุญมีลกั ษณะพิเศษ ไม่เหมือน
หนังสือทัว่ ไป.. ในทางโลก มี Reader’s Digest
(รีดเดอร์ส ไดเจสท์) ที่น�ำความรู้จากทั่วโลก
มาย่อยให้เหลือแต่ เนื้อหาสาระที่ถูกต้องและ
ส� ำ คั ญ ดั ง นั้ น คนที่ อ ่ า นจึ ง ได้ รั บ ความรู ้ ที่
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ส่วนวารสารอยู่ในบุญ
ก็คือ Dhamma Digest (ธรรมะ ไดเจสท์)
ที่ ก ลั่ น กรองอย่ า งถู ก ต้ อ ง ดี เ ยี่ ย ม ทั น สมั ย
อยู่เสมอ บุคคลที่ได้อ่านเหมือนได้รับ อาหาร
เสริมและวิตามินที่เข้มข้น รวมทุกสรรพวิชชา
ในทางธรรม ไขปัญหา ทั้งชม ทั้งเชียร์ และ
ยกใจเสมอ
นับจากวันแรกถึงวันนี้ เข้าสู่ปีที่ ๑๒ แล้ว หลวงพี่ไม่เคยพลาดการสั่งสมบุญ สุตมยปัญญาและ
จินตมยปัญญากับ มหาธรรมทาน ของวารสารฉบับนี้ มากกว่า ๗,๒๐๐,๐๐๐ ฉบับ นึกแล้วปลื้มในบุญ
เป็นอย่างยิ่ง”
เพิ่มพูนความดี สั่งสมปัญญาบารมี
กองทุนอยู่ในบุญ โทร. ๐๘๖-๗๗๑-๒๒๖๘

• เจริญพร •
พระกฤตยะ สิทฺธมโน (กฤตมโนรถ)
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

น�้ำ – อายุ – ความดี
ยถา วาริวโห ปูโร
เอวมายุ มนุสฺสานํ

คจฺฉํ น ปริวตฺตติ
คจฺฉํ น ปริวตฺตติ

น�้ำเต็มฝั่งไม่ไหลทวนขึ้นที่สูงฉันใด
อายุของคนก็ย่อมไม่เวียนไปสู่วัยเด็กอีกฉันนั้น
(เตมิยชาดก ๒๘/๑๓๙)
ธรรมชาติน�้ำย่อมไหลลงสู่ที่ตำ�่
ไม่ไหลทวนขึ้นไปสู่ท่สี ูง
อายุขัยของมนุษย์ก็เช่นกัน
ย่อมก้าวล่วงไปโดยตลอด
ไม่ย้อนกลับมาเป็นเด็กดังเดิมได้
มนุษย์จึงไม่ควรประมาท
ควรน�ำวัยที่แข็งแรง น�ำใจที่แข็งแกร่ง
ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
โดยการน�ำไปสร้างความดี
ไม่ให้ความดีไหลลงต�่ำ แต่ต้องทวนสูงขึ้นเสมอ
แม้วัยไม่ไหลทวน แก่เฒ่าไปก็ช่าง
เราก็ได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้ว
แก่เหมือนมะพร้าว ที่พร้อมก่อเกิดต้นอ่อน
ผุผังเหมือนขอนไม้ ที่ให้เกิดเห็ดราคางาม
ให้ร่างกายที่เสื่อมไปนี้ ก่อเกิดบารมีความดีงาม
อย่างมากมาย น่าชื่นชม..
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้นำ� ในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๓

จรรยาข้อที่ ๕-๖
“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

๕

จงอุตส่าห์ท�ำการงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด
จงอุตส่าห์ท�ำการงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด
การทีเ่ ราไปอยู่ทใี่ ดที่หนึ่งนั้น
คุณค่าของเราอยู่ทมี่ ีงานท�ำเต็มมือ
จึงท�ำประโยชน์ให้หน่วยงานนัน้ ๆ ได้เต็มที่
ถ้าเมื่อใดต้องเอาคนอื่นมาท�ำแทน
แสดงว่าเรานั้นหย่อนสมรรถภาพเสียแล้ว
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การงานอันใดที่ประจ�ำอยู่ ซึ่งท่านมอบธุระให้ท�ำนั้น จงท�ำให้สม�ำ่ เสมอ
อย่ า ให้ บ กพร่ อ งต้ อ งให้ ค นอื่ น มาท� ำ แทนไปด้ ว ยการเหลวไหลของเราไม่
ระมัดระวังหน้าที่ได้จึงจะดี เว้นไว้แต่เรามีการจ�ำเป็นที่นายใช้ไปธุระอย่างอื่น    
ฤๅธุระของเราทีจ่ ำ� เป็นบ้างก็ดี ถ้าเมือ่ เช่นนัน้ เราควรต้องขอแรงไหว้วานเพือ่ น
บ่าวด้วยกัน อันคนทีค่ วรจะกระท�ำการอย่างนัน้ แทนเราได้ ให้เขาช่วยสงเคราะห์
เป็นการเอาแรงกันท�ำแทนเรา
คนที่เขาช่วยท�ำการแทนชั่วคราว และว่าคนที่ควรนั้นต้องอธิบายเสีย
หน่อยว่าต้องเป็นคนชั้นเดียวกับเรา ฤๅเป็นคนท�ำการงานที่ละม้ายคล้ายคลึง
กับเรา กล่าวคือ เช่น เราเป็นคนจัดและท�ำของเครื่องทองเงิน ฤๅของใด ๆ ที่
ละเอียดและส�ำอาง จะไปวานคนที่เคยท�ำของหยาบของเลว เช่น คนส�ำหรับ  
ตักน�ำ 
้ ผ่าฟืน เทกระโถน กวาดชะลา มาท�ำแทนไม่สมควร เช่นนี้เป็นต้น ด้วย
เป็นคนเคยท�ำของหยาบ จะท�ำให้ของของท่านอันตรธานเสียหายชอกช�้ำไป               
เมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็ต้องรับผิดด้วย ด้วยรักษาการและท�ำการไม่สมควรแก่
หน้าที่

จรรยาข้อนีส้ รุปความได้คือ งานประจ�ำในหน้าที่ของเรา อย่าเอาใครมาท�ำแทน เราต้องให้
ความส�ำคัญกับหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ ถือเป็นคุณค่าของตัวเราเอง เพราะว่าการทีเ่ ราจะไปอยู่
ทีใ่ ดที่หนึ่งนั้น คุณค่าของเราอยู่ตรงที่มีงานท�ำเต็มมือ จึงท�ำประโยชน์ให้แก่หน่วยงานนัน้ ๆ ได้
เต็มที่ ถ้าเมื่อใดเกิดต้องเอาคนอื่นมาท�ำแทน แสดงว่าเรานั้นหย่อนสมรรถภาพเสียแล้ว คนที่
เหมาะสมกว่าซึง่ ท�ำงานได้ ย่อมเข้ามาแทนทีเ่ รา เป็นลางบอกเหตุวา่ จวนจะโดนไล่ออกแล้ว ดังนัน้
งานในหน้าที่ของเรา อย่าได้ให้ใครมาท�ำแทน เว้นไว้เสียแต่ว่า
๑. เกิดมีงานจรอย่างอื่นที่นายสั่งให้เราไป ท�ำให้เราต้องละทิ้งงานประจ�ำ อย่างนี้ก็ต้อง
มอบหมายให้ผู้อนื่ ท�ำแทนไปเป็นการชั่วคราว
๒. เป็นธุระส่วนตัวของเราเอง จ�ำเป็นต้องไป ก็ให้ผู้อื่นมาท�ำแทน
อย่างไรก็ดี การที่จะหาคนมาท�ำงานแทนเรานั้น มีข้อแม้อยู่ ๒ ประการ คือ
(๑) ต้องเป็นคนที่มีฝีมือระดับเดียวกับเรา จะไปเอาคนฝีมือต�่ำกว่ามาท�ำแทน คุณภาพ
ของงานก็จะด้อยลง ท�ำให้ถกู ต�ำหนิตเิ ตียนได้ ดังนัน้ เมือ่ เราจ�ำเป็นต้องทิง้ งานประจ�ำไปไม่วา่ เพราะ
เหตุใด ก็ควรเลือกหาผู้มาท�ำแทนที่สามารถคงคุณภาพงานของเราไว้ได้ ส�ำหรับผู้ที่มีฝีมือสูงกว่า
นั้นอย่าไปพูดถึง เพราะเขาย่อมมีงานประจ�ำล้นมืออยู่แล้ว จะมาช่วยใครคงท�ำไม่ได้
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(๒) ต้องเป็นคนที่ท�ำการงานที่ละม้ายคล้ายคลึงกับเรา คือ เป็นงานชนิดเดียวกัน เช่น
งานประเภทต้องการความละเอียดลออย่อมไม่เหมาะกับผู้ที่เคยท�ำงานหยาบ ๆ เพราะนอกจาก
จะเสียงานแล้ว อาจจะเสียของด้วย
หลวงพ่อเองก็เคยเจอปัญหานี้ในพรรษาแรก ๆ เพราะยังไม่ทันได้ระวังเรื่องคนท�ำงาน
ต่างชนิดกัน คือตามปกติมีเด็กคนหนึ่งมาช่วยท�ำความสะอาดห้องเขียนหนังสือของหลวงพ่อ
เป็นประจ�ำ พอคนนัน้ ไม่อยูจ่ งึ เรียกใช้อกี คนหนึง่ ซึง่ เคยตัดหญ้าอยูเ่ ป็นประจ�ำมาท�ำแทน เดีย๋ วเดียว
เสียงแจกันบนโต๊ะหมู่บูชาในห้องแตกเพล้งเลย หลวงพ่อเองก็ไม่ทราบว่าจะโทษใคร ได้แต่ตดั ใจ
ไม่ได้เข้าไปดู นึกสมน�้ำหน้าตัวเองที่ใช้คนผิด ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่ว่าเขาท�ำเป็นแต่ตัดหญ้า ก็ยังขืนใช้
เขาท�ำงานที่ต้องใช้ความละเอียดลออ

๖

อย่าเป็นคนเฉื่อยชา
ข้อดีของงานหนักงานยากก็คือ
เป็นวิธีเค้นเอาความสามารถในตัวเองออกมา
และเป็นวิธีท่เี จ้านายใช้เป็นช่องทาง
เติมความรู้ความสามารถให้แก่เราผู้เป็นลูกน้อง

อีกประการหนึ่ง การงานอันใดจะเป็นราชการก็ดี จะเป็นการส่วนตัว
ส�ำหรับบ้านก็ดี ซึง่ เป็นการท�ำด้วยแรมวันแรมเดือน อันทีท่ า่ นมอบธุระให้ทำ� นัน้
เราต้องตั้งหน้ามุ่งหมายท�ำหวังความส�ำเร็จจงได้ เมื่อขัดข้องด้วยความสงสัย
หรือไม่รถู้ งึ ด้วยอย่างใด ก็ตอ้ งเรียนถามเอาความขัดข้องนัน้ ๆ มากระท�ำต่อไป
จงได้ หรือเมื่อเรามีความเห็นอย่างไรที่ควรที่ถูก ก็นำ� ความหาฤๅให้แน่นอนที
เดียว อย่าเอาไปเก็บแฉะช้าไว้เสียไม่ดี เว้นไว้แต่มีการด่วนที่จำ� เป็นจะต้องท�ำ
ก่อนนั้นมีมา เราจึงควรละวางเรื่องยาววันนั้นไว้พลางก่อน เมื่อหมดธุระการ
ด่วนก็ตงั้ หน้าท�ำไปจนกว่าจะส�ำเร็จ อย่าคิดหรือท้อถอยความอุสาหตามค�ำสัง่
เสีย เพราะมักจะคิดเสียว่า ไม่ใช่การเร่งร้อน ละเลยไปจนลืม
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ครัน้ เมือ่ ท่านต้องการเข้า ก็เป็นอันไม่แล้วส�ำเร็จออกจะมีชกุ ชุม เราอย่า
ให้เป็นเช่นนั้นเลย ให้นึกว่าเหมือนเราเป็นหนี้ท่านอยู่จึงจะดี การมากมาย
อย่างไรก็ดี ซึ่งไม่สุดสามารถมนุษย์นั้น ถ้าตั้งใจท�ำก็อาจส�ำเร็จ เมื่อเราปล่อย
ใจให้เคยตัวเสียบ่อย ๆ แล้ว ความเกียจคร้านหรือสะเพร่าก็หนาขึ้น เคยตัว
เคยใจเข้า ก็ซ�้ำเสียความพยายามและเจตนาอันดีแต่เดิมนั้นเสีย

การท�ำงาน อย่าท�ำลวก ๆ ท�ำแบบขอไปที เพราะนอกจากจะท�ำให้เสียเครดิตแล้ว ยังจะ
กลายเป็นนิสยั ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไป คนทีช่ อบท�ำอะไรพอผ่าน ๆ อย่างนีไ้ ปเกิดอีกกีภ่ พกีช่ าติ
ก็ตาม ไม่ว่าอะไรก็จะได้พอผ่าน ๆ ทั้ง ๆ ที่ท�ำเป็นสารพัดทุกอย่าง แต่เอาดีไม่ได้สักอย่าง จัดเป็น
พวกมักง่ายประเภทหนึ่ง เรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถมจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัย ไม่เคยได้
เกรด A เลย ได้แค่พอผ่าน ๆ คาบเส้นเกือบตกมาตลอด อย่างนี้ไม่ได้ความ อย่าไปเป็นกันทีเดียว
เมื่อท�ำงานไปแล้วเกิดติดขัดขึ้นมา อย่าทิ้งค้างไว้ ให้รีบกลับไปถามผู้รู้หรือผู้บังคับบัญชา
เพื่อจะได้สะสางงานต่อไปให้เสร็จ ตอนถามอาจถูกต�ำหนิ ถูกดุว่าบ้าง ก็ต้องทนยอมให้ท่าน
ั หานัน้ ได้อย่างไร นอกจากงานจะติดขัด
ว่ากล่าว เพราะถ้ามัวกลัวเสียหน้าทัง้ ๆ ทีไ่ ม่รวู้ า่ จะแก้ปญ
แล้ว ยังอาจท�ำความเสียหายไปสู่งานส่วนอื่นได้ เวลาท�ำงานให้นาย ให้นกึ ว่าเหมือนเราเป็นหนี้
ท่านอยู่ จะได้รีบเร่งท�ำให้ส�ำเร็จ ไม่เฉื่อยแฉะ
หลวงพ่อเอง เมื่อหลวงพ่อธัมมชโยมอบหมายงานมาให้ ก็ตั้งใจท�ำอย่างดีจนเสร็จ แต่
บางครั้งภูมิปัญญาไม่ถึง พอท�ำไปได้ครึ่งทางก็พบว่าทางตันเสียแล้ว ท�ำต่อไปไม่ได้ ต้องเข้าไป
ถามข้อขัดข้องกับท่าน ไม่กลัวเสียหน้า ทั้งที่บางทีท่านก็เอ็ดเอาว่าเพียงเท่านี้ท�ำไมไม่รู้ แล้วท่าน
ก็อธิบาย งานก็ด�ำเนินต่อไปได้ด้วยดีจนเสร็จ น่าชื่นใจ แสนจะคุ้มค่า เพราะงานส�ำเร็จเป็น
อย่างดี ยังได้รับค�ำชมเชยอีก แต่ถ้าดันทุรังท�ำไปทั้งที่ไม่รู้ ไม่กล้าถามเพราะกลัวเสียหน้า ก็จะยิ่ง
เสียหายไปกันใหญ่ คือ งานก็ไม่ส�ำเร็จ หรือถ้าเสร็จก็เป็นแบบผิดพลาด ใช้ไม่ได้
คุณยายอาจารย์ฯ (คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง) เตือนหลวงพ่อตัง้ แต่
ยังไม่ได้บวชว่า งานที่ผู้ใหญ่ให้มาท�ำนั้น ถึงจะเป็นงานหนัก เราไม่เคยท�ำ ก็อย่าไปท้อแท้ ถ้าไม่
หนักหนาสาหัสเกินก�ำลังจริง ๆ ให้รับเอามาก่อน แล้วค่อยคิดค่อยท�ำไป เพราะงานหนักงานยาก
นั้น มีข้อดีอยู่ ๒ ประการ คือ
๑. เป็นวิธีเค้นเอาความสามารถในตัวเองออกมา
คนโดยทั่วไปเมื่อท�ำงานอะไรก็ตาม พอเหนื่อยเข้าหน่อย ก็จะรู้สึกว่างานนัน้ ช่างเกินความ
สามารถของเราจริง ๆ ท�ำไม่ไหว ความจริงแล้วความสามารถในตัวเรานั้นมีมหาศาลเลย แต่เรา
เองไม่รู้ตัวกัน
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หลวงพ่อจะยกตัวอย่างให้ฟงั เรือ่ งการจัดอบรมพระธรรมทายาทของทีว่ ดั เมือ่ อบรมได้ระยะ
หนึ่งแล้ว จะให้มีการเดินธุดงค์ ส�ำหรับปีนี้ฝนตกบ่อย จึงให้รถไปส่งบนเขาใหญ่ ไปนั่งสมาธิ
ท�ำภาวนาบนเขาอยู่ครบ ๓ วัน จึงลงมา ขากลับให้เดินเท้าตลอด ใช้เวลาราว ๗ วัน ระยะทาง
ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร พอเดินถึงวัด ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า โอ้โฮ เพิ่งรู้ตัวว่ายังมี
ความสามารถเหลืออยูใ่ นตัวอีกแยะเลย ทัง้ ๆ ทีเ่ มือ่ ก่อนนีค้ ดิ ว่าได้นำ� ความสามารถของตัวเองมา
ใช้หมดแล้ว คือเคยท�ำงานหนักชนิดทีเ่ รียกว่าทุม่ ท�ำจนหมดทุกขุมก�ำลังแล้ว แต่พอเดินธุดงค์เสร็จ
จึงรู้ว่าความสามารถในตัวเองนั้นยังมีอยู่อีกมากมาย
มีอยู่ปีหนึ่ง หลวงพ่อให้พระธรรมทายาทไปเดินธุดงค์ที่ภูกระดึง พอขึ้นไปถึงยอดภู ท�ำท่า
เหนื่อยเหมือนจะตายให้ได้ พอหลวงพ่อถามท่านว่า เดินต่ออีกสัก ๑ กิโลเมตร จะได้หรือไม่ ท่าน
ก็บอกว่าไม่ไหว อยากจะนอนอยู่ตรงนั้นเอง ก้าวขาไม่ออกแล้ว ชวนเท่าไร ๆ ก็บอกว่า “ไม่ไหว”
จนกระทัง่ หลวงพ่อแกล้งพูดว่า “เอ๊ะ นัน่ งูใช่ไหม?” เท่านัน้ แหละกระโดดผางเลย มีเรีย่ วแรงขึน้ มา
อีก นีถ่ า้ บอกว่าช้างมาคงวิง่ ต่อไปได้อกี เป็นกิโลฯ ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะคนเราส่วนมากเวลาเหนือ่ ยเข้า
หน่อย ก็คิดว่าช่างล�ำบากยากเย็นเกินความสามารถเสียแล้ว แต่ที่แท้ไม่เป็นความจริงเลย เพราะ
ถ้าไปโดนงานหนัก ๆ ยาก ๆ เข้า จะพบว่าเมื่อใช้ความเพียรฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้แล้ว
ก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรา
ดังนั้น ความหนัก ความยากล�ำบาก จึงเป็นเครื่องมือส�ำหรับเค้นความสามารถของเรา
ใครที่รักจะหาความก้าวหน้าในชีวิต ทุกครั้งที่ถูกคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้บังคับบัญชาใช้ให้ท�ำงาน
ยากงานหนัก อย่าท้อแท้ไม่รับงาน หรือรับแล้วส่งคืนเด็ดขาด ให้กัดฟันท�ำไป ถ้าติดขัดอะไร
ให้ถามท่าน งานก็จะส�ำเร็จลุล่วงไปได้
๒. เป็นวิธที เี่ จ้านายใช้เป็นช่องทางเติมความรูค้ วามสามารถให้แก่เราผูเ้ ป็นลูกน้อง
การทีแ่ ข็งใจรับงานหนักงานยากทีผ่ ้บู งั คับบัญชามอบให้ นับว่าเป็นต้นทางแห่งความเจริญ
ของเราเอง เพราะก่อนทีผ่ บู้ งั คับบัญชาจะใช้ใครท�ำอะไร ท่านย่อมสังเกตหน่วยก้านไว้แล้ว จึงมอบ
งานหนัก ๆ ยาก ๆ ให้ทำ� จริง ๆ แล้วท่านตัง้ ใจฝึกเราขึน้ มา เพือ่ ให้งานเสร็จสิน้ อย่างดี เราจึงได้รบั
ความรู้และมีความสามารถพิเศษ ที่ผู้อื่นซึ่งไม่เคยถูกใช้ให้ท�ำงานหนักไม่มี
อย่างนี้ ถ้าพูดภาษาพระก็เรียกว่า ครูบาอาจารย์ให้งานยาก ๆ มาเพื่อเป็นการเติมบุญให้
ดังนั้นถ้าอยากได้บุญละก็ อย่าไปปฏิเสธงานยาก เพราะเมือ่ เราท�ำไปแล้ว ถ้าครูบาอาจารย์ท่าน
เห็นว่าไม่ไหว ท่านก็จะเติมบุญ คือสอนให้จนท�ำได้ เพราะฉะนั้น เมื่อมีปัญหาในการท�ำงาน
ถ้าหากว่าแก้ไขได้ ก็ให้แก้ไป แต่ถ้าแก้ไม่ได้ให้ไปหาครูบาอาจารย์ ท่านจะชี้ทางให้เป็นช่อง ๆ
เราท�ำตามไปก็แล้วกัน เพราะนั่นเป็นการให้ความสามารถ เป็นการเติมบุญให้เรา
ในทางโลกก็เช่นกัน เมื่อผู้บังคับบัญชาให้งานมา แม้จะยากก็ให้กัดฟันรับเอาไว้ ค่อย ๆ ท�ำ
ไป แล้วความสามารถในตัวจะถูกเค้นออกมาเอง ถ้าสุดความสามารถจริง ๆ ท่านก็จะหาวิธชี ่วย
เราในทีส่ ุด..
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ.
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เราต้องคิดว่า ทุกค�ำภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง ๆ ๆ” นั้น เราได้บุญทุกค�ำ
่ควรบูชาง”คือทีบุไรคคลที
ควรค่
าแก่ไกรก็ารระลึ
“สับุคมคลที
มา อะระหั
ก็ได้่มบีคุญุณทุความดี
กที หลั
บตาที
ได้บกุญนึทุกกถึงที
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิำบปััต้นิตทุามบขีได้
เหมือนเราเอาก�
้ดินแก่ทุผ้บูมทีีศไีลรก็สมาธิ
ถูกทุกปัทีญญา สูงกว่าเรา
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดสนัพระธรรมกาย
บสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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หลวงพ่อตอบปัญหา
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

เมื่อจะศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ควรมีสิ่งใดเป็นข้อเตือนใจให้ระลึกถึงความส� ำคัญ
ของธรรมะอย่างแท้จริง?

QA

ANSWER

คำ�ตอบ

ในการศึกษาธรรมะอันเป็นค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงทุ่มเทเอาชีวิตเป็น
เดิมพันสร้างบารมีเพือ่ การตรัสรูธ้ รรมด้วยพระองค์เอง แล้วน�ำมาเทศน์สอนโปรดชาวโลกทัง้ หลาย
ให้รู้ตามนั้น มีสิ่งที่ต้องเตือนใจกันไว้ทุกครั้ง คือ การได้โอกาสอันยากแสนยาก เพราะกว่าโลก
จะมีการบังเกิดขึน้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นนั้ ยากยิง่ นัก อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ต้องใช้
เวลานานกว่า ๒๐ อสงไขย ๑ แสนมหากัป (๑ มหากัป เท่ากับอายุของโลกตัง้ แต่ก�ำเนิดจนกระทัง่
แตกดับกลับไปเป็นหมอกเพลิง)
ดังนั้น ความรู้จริงในธรรมะต่าง ๆ เช่น อริยสัจ ๔ นิพพาน ภพสาม โลกันตร์ กฎแห่งกรรม
กฎไตรลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นความลับของโลกและชีวิตที่ถูกปกปิดมานานแสนนาน จึงเกิดขึ้นได้
ยากแสนยาก ถ้าหากไม่มีพระองค์มาตรัสรู้ ก็ยากยิ่งที่ธรรมะหรือความจริงเหล่านี้จะเปิดเผย
ขึ้นมาในโลกได้
ผู้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ได้เกิดมาศึกษาพระธรรมค�ำสอนของ
พระบรมศาสดา และได้ปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระองค์ จึงเป็นผูม้ โี ชคมหาศาล และควรใช้โอกาส
ที่หาได้ยากยิ่งนี้ ท�ำให้เกิดประโยชน์กับตนเองสมกับที่ได้โอกาสแห่งความยากนั้น
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โลกจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเป็นความยากอย่างยิ่ง
การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก แต่การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากยิ่งกว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อเตือนใจทุกคนไม่ให้
ประมาทเผลอประพฤติผิดพลาดแล้วไปบังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไว้ว่า หากเราเจอสัตว์เดรัจฉาน
ไม่ว่าสัตว์สองเท้า สีเ่ ท้า สัตว์มเี ท้าหรือสัตว์ไม่มเี ท้าก็ตาม ขอให้ทราบว่าสัตว์เหล่านีล้ ้วนเป็นอดีต
มนุษย์ที่ท�ำบาปกรรมไว้ในอดีตชาติ เมื่อมาเกิดในชาติปัจจุบัน วิบากกรรมฝ่ายบาปจึงส่งผลให้
เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน และโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พระพุทธองค์ทรงอุปมา
ความยากนีโ้ ดยเปรียบกับเต่าตาบอดทัง้ สองข้างตัวหนึง่ ทีม่ ปี กติดำ� น�ำ้ ในมหาสมุทรทีล่ กึ และกว้าง
ใหญ่ ทุก ๑๐๐ ปี จะโผล่ขึ้นมาหายใจสักครั้งหนึ่ง แล้วก็ด�ำลงไปอีก ในมหาสมุทรนั้นมีห่วงกลม
อันหนึ่งขนาดพอดีกับหัวของเต่าลอยล่องอยู่ โอกาสที่เต่าตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วสอดหัว
เข้าไปในห่วงตาเดียวที่ลอยอยู่ได้พอดีเป็นเรื่องยากเย็นขนาดไหน โอกาสที่สัตว์เดรัจฉานจะเกิด
เป็นมนุษย์ยากกว่านั้น
การเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาว่ายากแล้ว แต่การเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากกว่านั้น
เป็นล้าน ๆ ๆ ๆ เท่า เพราะกว่ามนุษย์ธรรมดาจะฝึกฝนอบรมตนเองจนสามารถสัง่ สมความรูท้ ี่
ถูกต้อง ตอกย�ำ้ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีกข้ามภพข้ามชาติ จนกระทัง่ เตือนตัวเองได้วา่ การบวชนัน้ ดี และตัง้ ใจบวช
ตัง้ ใจค้นคว้าหาความรูใ้ นการปราบกิเลส จนกระทัง่ หมดกิเลสด้วยตนเอง เป็น “พระปัจเจกพุทธเจ้า” โดยไม่มีผู้ใดมาสอนนั้น ก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้ว แต่การฝึกฝนตนเองต่อไปจนกระทั่งมาเป็น
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” คือ พระบรมครูที่สอนชาวโลกให้รู้แจ้งเห็นจริงหมดกิเลสตามพระองค์
ไปด้วยนั้น ย่อมยิ่งยากมากขึ้นไปอีก

QA

การเตรียมการสอนของพระบรมครู
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงระลึกชาติย้อนหลังไปถึงครั้งยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์
ที่ทรงได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า “พระทีปังกรพุทธเจ้า” และทรงได้รับ
พุทธพยากรณ์ว่า ในอนาคต อีก ๔ อสงไขย กับ ๑ แสนมหากัป จะทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต
ในชาตินั้น พระองค์ทรงออกบวชเป็นดาบสมีนามว่า “สุเมธดาบส” ทรงบ�ำเพ็ญบารมีมา
เป็นเวลานานถึง ๑๖ อสงไขยแล้ว ความจริงแล้วด้วยระยะเวลาเท่านี้ ในวันทีท่ รงพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ถ้าพระองค์ตั้งพระทัยจะเป็นพระอรหันต์ ก็ทรงเป็นพระอรหันต์ได้ในครั้งนั้นเลย
ทีเดียว
แต่พระองค์ทรงมานึกว่า กว่าจะทรงมาถึงวันนี้ ทรงใช้วนั เวลาอบรมบ่มบารมีผา่ นความยาก
เข็ญมาไม่รู้เท่าไร ถ้าตัดสินพระทัยเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็จะต้องทรงดับขันธ์เข้าพระนิพพาน
ไปในชาตินี้ แต่ยังมีสัตวโลกอีกมากมายที่ยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับความจริงของชีวิต พระองค์จึง
ทรงยืนยันความตั้งใจเดิมว่าจะทรงไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต เพื่อทรงช่วยชาวโลก
ให้หมดทุกข์ตามไปอีกให้ได้มาก ๆ จึงตัดสินพระทัยขออยู่ฝึกวิชาครู เตรียมการเทศน์ การสอน
การอบรมชาวโลก ต่อไปอีก ๔ อสงไขย กับ ๑ แสนมหากัป
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เมื่อทรงฝึกฝนอบรมวิชาครูได้ครบก�ำหนดแล้ว ในพระชาติสุดท้ายก็เสด็จมาบังเกิดเป็น
เจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ครั้นเมื่อพระชนมายุ ๒๙ พรรษา เสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ์ และทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เอง ทรงเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมครูของพวกเรา
ความอัศจรรย์ของธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงน�ำมาเทศน์สอน
เนื่องจากทรงเตรียมการเทศน์สอนมายาวนานนับ ๔ อสงไขย กับ ๑ แสนมหากัป ฉะนั้น
ค�ำสอนของพระองค์จึงมีความอัศจรรย์ คือ
๑) ธรรมะทุกค�ำสอนมีความสมบูรณ์บริบูรณ์พอดี
ทุกข้อธรรมมีถอ้ ยค�ำครบ ไม่ขาด ไม่เกิน เป็นความจริง เกิดประโยชน์ตอ่ ผูต้ งั้ ใจศึกษาปฏิบตั ิ
ตาม ทีส่ ำ� คัญหัวข้อธรรมยังมีความลุม่ ลึกเรียงไปตามล�ำดับ ไม่มกี ระโดดข้ามขัน้ ตอน ดังมีปรากฏ
อยู่ในบทสวดมนต์ทำ� วัตรว่า “อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง” แปลว่า
ธรรมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงาม
ในเบื้องปลาย
เนื้อหารายละเอียดความลึกซึ้งเรียงกันไปทั้งเบื้องต้น กลาง และปลาย ลาดลุ่มไปตาม
ล�ำดับ ๆ เหมือนเดินจากชายหาดลงไปในทะเล ทะเลเริ่มต้นจากตื้น ๆ ท่ามกลางก็ลึกลงไป
เบือ้ งปลายจึงลึกทีส่ ดุ ค�ำสอนของพระพุทธองค์กเ็ ป็นเช่นนัน้ คือลุม่ ลึกไปตามล�ำดับ ๆ ไม่มกี ระโดด
ไปมา ไม่เป็นเช่นขุนเขาที่มีโกรก มีชัน มีเหว เดี๋ยวลึก เดี๋ยวสูง
ดังนั้น ในการศึกษาธรรมะ แม้ว่าบางครั้งด้วยก�ำลังสติปัญญาของเราอาจเข้าใจได้บ้าง
ไม่เข้าใจบ้าง ข้อส�ำคัญที่จะปล่อยผ่านไม่ได้คือ ไม่คิดเอาเองตามความเข้าใจแล้วสลับข้อธรรม
เป็นเด็ดขาด หากสลับข้อธรรมเมื่อไรจะพลาดทันที เพราะจะต่อไม่ติดในความหมายทั้งหมดของ
ธรรมนั้น ๆ ความรู้จะต่อกันไม่ติด
๒) ธรรมะทุกข้อนั้น เมื่อใดตั้งใจปฏิบัติตามอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้ว จะมี
อานิสงส์หรือผลดีว่า ธรรมะข้อนั้น ๆ จะสามารถปราบกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจ เป็น
พระอรหันต์ เข้าพระนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้
การเอาชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติตามธรรมนั้นคือ สิ่งใดที่ทรงห้าม ก็ตั้งใจไม่ท� ำด้วยชีวิต
ถ้าจะให้ไปท�ำบาปท�ำเลวไม่ทำ� เด็ดขาด แม้ตัวจะตายก็ยอม หรือสิ่งใดที่ทรงสอนให้ทำ� ก็ทำ� ด้วย
ชีวิต ถ้าท�ำยังไม่ดจี ะไม่เลิก ท�ำไม่เสร็จก็ไม่ยอมเลิก ท�ำยังไม่ได้ก็ไม่ยอมเลิก ต้องใช้ความเพียร
พยายามท�ำไปจนกว่าจะได้ดี ท�ำจนส�ำเร็จ เช่นนี้จึงจะเรียกว่า การปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิต
เป็นเดิมพัน
๓) ธรรมะเหล่านั้นจะเกิดประโยชน์เต็มที่ก็ต่อเมื่อ ได้ศึกษาจนเข้าใจ แล้วน�ำไป
ปฏิบัติจนกระทั่งกลายเป็นนิสัย
ประโยชน์เต็มที่คือ ทั้งปิดนรก เปิดสวรรค์ และถางทางไปพระนิพพานท�ำให้หมดกิเลสได้
ถ้าเพียงแต่เข้าใจธรรมะดี แต่ยังไม่นำ� ไปปฏิบัติจนกระทั่งเป็นนิสัยแล้ว ธรรมะนั้น ๆ ก็ไม่ได้เกิด
ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น เหมือนคนที่ท่องต�ำราว่ายน�้ำได้ แม้จะได้ต�ำราที่แสนวิเศษอย่างไร
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ธรรมะทุกข้อนั้น เมื่อใดตั้งใจปฏิบัติตามอย่างเอาชีวิตเป็น
เดิมพันแล้ว จะมีอานิสงส์หรือผลดีวา่ ธรรมะข้อนัน้ ๆ จะสามารถปราบ
กิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจ เป็นพระอรหันต์ เข้าพระนิพพานตาม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้
ต่อให้มีภาพประกอบสามมิติเคลื่อนไหวให้ดูทุกท่าทาง เข้าใจได้ทั้งทฤษฎีและท่าปฏิบัติ แต่ไม่ได้
ฝึกกล้ามเนื้อจนกระทั่งสามารถว่ายน�ำ้ ได้ ปล่อยให้โดดลงไปในสระแล้วจะให้ว่ายน�ำ้ ได้ในทันที
คงเป็นไปไม่ได้ การเรียนธรรมะก็เช่นกัน ต้องน�ำไปฝึกจนกระทัง่ กลายเป็นนิสยั หากเพียงแต่ทอ่ งจ�ำ
ได้ ก็คงจะไม่ตา่ งจากนกแก้วนกขุนทอง ทีค่ นสอนให้มนั พูดเพราะได้ แต่มนั หาได้เข้าใจความหมาย
และกาลเทศะที่ควรพูดไม่
ดังนั้น การศึกษาธรรมะ คือการเรียนเพื่อรู้และเข้าใจธรรมะนั้น จะเกิดผลก็ต่อเมื่อน�ำไป
ประพฤติปฏิบัติเอาไว้แก้ไขพฤติกรรม ถ้ากล่าวให้ลึกซึ้งก็คือ ธรรมะมีไว้เพื่อดัดสันดานของตัวเรา
ให้ดีขึ้น จึงจะปิดนรก เปิดสวรรค์ ถางทางพระนิพพานให้แก่ตนเองได้เป็นผลส�ำเร็จ สมตามที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสินพระทัยไม่เป็นพระอรหันต์เมื่อตอนทรงบ�ำเพ็ญบารมีได้ ๑๖ อสงไขย
แต่ตั้งพระทัยบ�ำเพ็ญบารมีสั่งสมวิชาบรมครูยาวนานอีก ๔ อสงไขย เศษแสนมหากัป เพื่อ
โปรดสัตวโลกให้หมดทุกข์ตามพระองค์ไป..
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

สถานการณ์ชายไทย

ชายไทยท�ำไมต้องบวช และท�ำไมต้องบวชนานถึง ๓ เดือน ในช่วงเข้าพรรษา?
ค�ำถามนี้เป็นเครื่องชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นสมัยก่อนค�ำถามจะสลับกัน
ถ้าใครบวช ๑ เดือน หรือ ๑๕ วัน เขาจะถามว่าท�ำไมไม่บวช ๓ เดือน เพราะแต่เดิมทุกคนรับรู้
กันว่า ถ้าบวชก็ต้องบวชทั้งพรรษา และเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศ ซึ่งปัจจุบันทางภาคอีสานหรือ
ภาคเหนือบางส่วนยังรักษาธรรมเนียมนี้อยู่ ธรรมเนียมชายไทยคือต้องบวชเข้าพรรษาอย่างน้อย
๑ ครั้งในชีวิต ถ้ายังไม่ได้อย่างนั้น เขาจะถือว่ายังเป็นคนดิบอยู่ ถ้าบวชครบพรรษาถึงจะเรียกว่า
ทิด เช่น ทิดมี ทิดสี ทิดสุข ค�ำว่า “ทิด” แปลว่า คนสุก คือ กิเลสในตัวสุก จากเดิมเคยดิบ ๆ อยู่
ถูกย่างด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าและจากการบ�ำเพ็ญเพียรในช่วงบวช ท�ำให้มหี ลักธรรมเป็น
เครือ่ งยึดเหนีย่ วประจ�ำใจ จะไปท�ำงานเขาก็จะกล้าให้ความไว้วางใจ มอบต�ำแหน่งรับผิดชอบสูง ๆ
ให้ แต่ถ้ายังไม่เคยบวช ท�ำได้แค่เป็นลูกน้องระดับล่าง ไปขอลูกสาวบ้านไหนแต่งงาน พ่อเขาก็
ไม่ยกให้ ขืนยกลูกสาวให้ไปยังไม่เคยบวชเรียนแล้วจะไปเป็นหัวหน้าครอบครัวไหวหรือ พออย่าง
นี้แล้ว ผู้ชายบวชทั้งประเทศเพราะกลัวไม่ได้แต่งงาน
พอวางรากฐานมายาวนานหลายร้อยปี จึงเป็นธรรมเนียมของไทย ซึง่ ต่างประเทศเขาทึง่ และ
ชื่นชมมาก เขาสงสัยกันว่า ท�ำไมประเทศไทยถึงเป็นสยามเมืองยิ้ม ประเทศอื่นเขานับถือพุทธ
เหมือนกัน ท�ำไมไม่ได้ชอ่ื อย่างนี้ ก็เพราะว่าเรามีการบวชเรียนเข้าพรรษา ท�ำให้ชาวพุทธได้ใกล้ชดิ
พระรัตนตรัย พอลูกชายบวช พ่อแม่ก็มาใส่บาตร มาอุปถัมภ์บ�ำรุงวัด พี่น้องก็เข้าวัด รู้สึกว่า
พระศาสนากับเราไม่ได้ห่างเหินกันเลย ฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงซึมซับไปในทุก
ส่วนของสังคมไทย หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมไทย เป็นความร่มเย็น เป็นน�ำ้ ใจไมตรีท่อี อกมาเป็น
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รอยยิ้มบนใบหน้า เขาเลยเรียกสยามเมืองยิ้ม แต่ปัจจุบันนี้สยามชักยิ้มไม่ค่อยออก เพราะว่าคน
เริม่ ห่างธรรมะของพระพุทธเจ้า ถึงคราวต้องเรียกกลับมาแล้ว ขืนปล่อยช้ากว่านีเ้ ดีย๋ วจะกูไ่ ม่กลับ
ส่วนค�ำถามทีว่ ่าท�ำไมต้องบวช ๓ เดือน แล้วงานการจะท�ำอย่างไรนั้น ถ้าเราจะตั้งโจทย์ว่า
ติดงาน ไม่ต้อง ๓ เดือนหรอก ๑ เดือน ก็บวชไม่ได้ ขนาดมีเพื่อนมาชวนไปวัด แค่ไปเช้าเย็นกลับ
ก็บอกไม่ว่าง ติดงาน เห็นไหมเหตุผลเดียวกัน แต่ถ้าคิดอยากจะบวชจริง ๆ เวลา ๓ เดือน
ไม่มีปัญหา อยู่ที่ว่าเห็นประโยชน์หรือเปล่า ตรงนี้เป็นตัวหลัก
มีโยมคนหนึง่ เป็นแม่บา้ นเข้าวัดมาก่อนโดยบังเอิญ ลูกสาวเขาเรียนอยูอ่ นุบาล วันหนึง่ เพือ่ น
ลูกสาวให้วีซีดีมา ลูกก็เอามาให้แม่ช่วยเปิดให้ดู แม่เปิดแล้วก็ไปท�ำงาน สุดท้ายลูกมากราบเท้า
แม่ แม่ตะลึงน�้ำตาคลอ ถามว่า “มากราบเท้าแม่ทำ� ไม?” ลูกบอกว่า “หลวงพ่อท่านสอนในวีซีดี
ว่า เด็กดีต้องกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่” แม่สงสัยว่าวีซีดีของหลวงพ่อวัดไหน? ไปตามสืบถามจน
สุดท้ายรูว้ า่ เป็นวัดพระธรรมกาย ก็เลยมาวัด มาเจอหลวงพ่อสอนนัง่ สมาธิ ก็เลยมาวัดทุกอาทิตย์
คราวนี้พ่อบ้านเริ่มสงสัยว่า แม่บ้านคงโดนล้างสมอง พ่อบ้านไม่เคยมาวัด แต่ฟังเขาว่าวัดว่าเป็น
อย่างนัน้ อย่างนี้ พอเห็นแม่บา้ นไปวัดทุกอาทิตย์ชกั เป็นห่วง พ่อบ้านจึงต้องตามไปสืบ ด้วยการพา
แม่บ้านไปวัดเองเลย แล้วมาจับผิด แม่บ้านจะไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัฒน์ ๗ วัน ก็ตามไปจับผิด
พอไปถึงพระอาจารย์เลยชวนพ่อบ้านบวช พ่อบ้านบอกเป็นไปไม่ได้ ผมเป็นผูบ้ ริหาร งานการเยอะ
มาก แทบไม่มีเวลาพักผ่อน จะให้หยุดงาน ๓ เดือน Impossible เป็นไปไม่ได้
ตกกลางคืนนอนหลับฝันเห็นคุณแม่ทเี่ สียชีวติ ไปแล้วมาบอกว่า ช่วยบวชให้แม่หน่อย ตืน่ เช้า
ขึน้ มาไปกราบพระอาจารย์ บอกว่าจะบวช แล้วก็มเี หตุผลต่าง ๆ มารองรับมากมาย เช่น การบวช
๓ เดือน จะท�ำให้เราได้ทดลองระบบการท�ำงาน ว่าถ้าเราไม่อยู่ระบบจะรันไปอย่างไรบ้าง แล้ว
จะได้ฝกึ ผูบ้ ริหารมือรอง ๆ ลงไปให้มคี วามรับผิดชอบมากขึน้ ถ้าทุกคนเติบใหญ่ขนึ้ เราจะได้ขยาย
กิจการได้ เมื่อพิจารณาแล้วบวช ๓ เดือน มีแต่ข้อดี งานของเราจะพัฒนาครั้งใหญ่ เราศึกษา
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว กลับมาคงจะพัฒนาอะไรเป็นการใหญ่ เห็นไหมว่า ถ้า
คิดว่าจะไม่บวช จะมีเหตุผลเรือ่ งติดงาน ติดนัน่ ติดนี่ แต่ถา้ คิดจะบวชก็มเี หตุผลมาเป็นกระบุง
เช่นกัน สรุปก็คืออยู่ที่ว่าเห็นประโยชน์หรือเปล่า ถ้าเห็นประโยชน์ก็บวชได้
บางครั้งพ่อบ้านที่บอกว่าไปบวชไม่ได้ ถ้าไปบวชแล้วลูกเต้าจะเอาอะไรกิน ก็มีความจริงอยู่
ส่วนหนึ่ง แต่พอไปดูจริง ๆ ปรากฏว่าพ่อบ้านหลายคนดื่มสุราทุกวัน ไปเล่นการพนันทุกวัน ก�ำลัง
หลักจริง ๆ คือแม่บา้ น ถ้ามาบวช ๓ เดือน ช่วง ๓ เดือน พ่อบ้านไม่อยู่ คนทีเ่ หลืออยูก่ ต็ อ้ งออกแรง
ช่วยกัน แต่กลับไปแล้วเป็นพ่อบ้านคุณภาพ รักษาศีล ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน
ไม่มปี ญ
ั หาทะเลาะวิวาทในครอบครัว ขยันขันแข็งท�ำการงาน เป็นหลักให้ครอบครัวจริง ๆ ถามว่า
ถ้าได้อย่างนี้ ๓ เดือน คุ้มไหม? สุดคุ้มเลย เพราะฉะนั้นมาบวชเถิด และให้เราไปชวนทุกคน
มาบวช เพือ่ น�ำสิง่ ทีม่ คี า่ สูงยิง่ ไปให้เขา เขาจะได้กา้ วจากผูน้ บั ถือพระรัตนตรัยมาเป็นส่วนหนึง่ ของ
พระรัตนตรัย เป็นการยกฐานะครั้งใหญ่ แล้วไม่ใช่บวชตามประเพณีเฉย ๆ แต่ได้ศึกษาธรรมะ
จริง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีพระอาจารย์อบรมดูแลอย่างเต็มที่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย เหมือนกับได้
ทุนการศึกษาชั้นหนึ่ง ถ้ามีคนมาให้ทุนเรา บอกว่าให้ไปเรียนฟรีที่ฮาร์วาร์ด หลักสูตรระยะสั้น
๔ เดือน ให้ตั๋วเครื่องบินไปฟรี กินอยู่ฟรีหมด ไปไหม? มีใครบอกว่าผมติดงาน ไม่ว่าง ไปไม่ได้
มีไหม? รู้สึกว่าเคลียร์ภารกิจกันได้หมด จะไม่ไปได้อย่างไร
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บางคนบวช ๓ เดือนไม่ได้ อยากบวช ๑ เดือน อานิสงส์ต่างกันไหม?
บวชรุ่นเข้าพรรษา คือหลักสูตร ๓ เดือน เราก็ต้องถือตามหลักสูตรนี้ บวชให้เต็มหลักสูตร
ถ้าหากว่าเรายังเรียนหนังสืออยู่ หรือถ้าลาบวชเขาไล่ออกจากงานแน่ ก็ให้อนุ่ เครือ่ งไปก่อน คือมา
วัดทุกอาทิตย์ ปฏิบัติธรรมสม�่ำเสมอ สะสมความพร้อมเอาไว้ แต่ถ้ามาบวชได้ให้รีบมาบวช
อย่าไปรอช้า และบวชให้ครบหลักสูตร
บวชเข้าพรรษากับบวชนอกพรรษา แต่ระยะเวลา ๓ เดือนเท่ากัน อานิสงส์ต่างกันไหม?
ในช่วงเข้าพรรษามีคนมาบวชพร้อม ๆ กันเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ผบู้ วชช่วงเข้าพรรษามีโอกาส
ได้รับการอบรมมากกว่า แต่ถ้าบวชนอกพรรษา มาทีละคนสองคน พระอาจารย์ไม่สามารถลงไป
อบรมได้ เมือ่ บวชแล้วอาจจะได้รบั การฝึกอบรมและการสอนธรรมะไม่เต็มที่ แต่ถา้ บวชในโครงการ
บวชแสนรูปทีจ่ ดั ขึน้ ไม่วา่ จะในพรรษาหรือนอกพรรษา ก็มกี ารอบรมเป็นระบบ เพียงแต่นอกพรรษา
ใช้เวลาประมาณ ๔๙ วัน ถ้าในพรรษาก็ ๔ เดือน ระยะเวลาต่างกัน ธรรมะที่ได้ศึกษาก็ต้องต่าง
กันแน่นอน เพราะระยะเวลาเต็มที่มากกว่า ได้ศึกษาลึกซึ้งมากกว่า และบุญกุศลที่ได้ก็มากกว่า
ไปตามส่วน
จะบวชต้องดูฤกษ์ยามก่อนหรือไม่ ฤกษ์ยามมีผลมากน้อยแค่ไหน?
จะบวชพระเป็นส่วนหนึง่ ของพระรัตนตรัยต้องถือฤกษ์พระพุทธเจ้า ฤกษ์พระพุทธเจ้าถือความ
พร้อมและความสะดวก คือตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล พระอุปัชฌาย์พร้อม โบสถ์พร้อม
พระคู่สวดพร้อม พระอันดับพร้อม ทุกอย่างพร้อม นั่นคือฤกษ์ดี ถ้าไปหาหมอดู แล้วหมอดูบอก
ดวงของคุณฤกษ์ดีตอนตี ๒ ถามว่าจะมีพระที่ไหนมาบวชให้ การบวชจึงควรถือฤกษ์ที่เหมาะสม
ทีท่ กุ คนสะดวกทีส่ ดุ ซึง่ ทางโครงการของเราจัดไว้อย่างนัน้ อยูแ่ ล้ว การทีเ่ รามาบวชพร้อมกัน ฤกษ์
ที่บวชนั่นแหละคือฤกษ์ที่ดี เพราะทุกฝ่ายมีความพร้อมและความสะดวกมากที่สุด แล้วฤกษ์สึก
ก็ถือฤกษ์สะดวกเหมือนกัน อย่าไปถือโหรา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนพาลผู้มัวรอฤกษ์ยามอยู่ ประโยชน์
ย่อมเป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง ดวงดาวจะท�ำอะไรได้” เราต้องถือสูตรพระพุทธเจ้า เพราะเราเป็น
ชาวพุทธ เป็นลูกพระพุทธเจ้า
พิธีกรรมที่วัดกับศูนย์ต่างจังหวัดเหมือนกันหรือไม่?
เนื่องจากเราบวชจ�ำนวนมาก ถ้าบวชเณรเราบวชพร้อมกันได้เป็นหมื่นเป็นแสน แต่บวชพระ
ต้องบวชในโบสถ์ และครั้งหนึ่งบวชไม่เกิน ๓ รูป แต่ละครั้งต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๑๕ นาที
ขึ้นไป เพราะฉะนั้นวันหนึ่งบวชได้ไม่กี่รูป จึงต้องแยกกันบวชเป็นพันวัดเลย จริง ๆ คือบวชทุก
จังหวัดทัว่ ประเทศ เกือบครบทุกอ�ำเภอด้วย บางอ�ำเภอมีหลายวัดด้วย ซึง่ เราถือหลักพระพุทธเจ้า
คือเอาความเรียบง่ายตามวินัยสงฆ์เป็นหลัก
ความเชื่อและประเพณีที่แตกต่างของแต่ละภูมิภาคเกิดจากอะไร?
การบวชถือเป็นสิง่ ทีด่ มี าก ฉะนัน้ จึงต้องชวนญาติพนี่ อ้ งมาร่วมแสดงความยินดีกนั พอมาถึง
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แล้วให้เดินเฉย ๆ ก็ดูเหงา ๆ ก็คงจะเริ่มต้นจากที่มีคนเอาปี่เอากลองมาประกอบสักหน่อย จะได้
ดูคึกคัก จะได้ป่าวประกาศให้คนเขารู้ และเนื่องจากคนไทยเราชอบดื่มสุราด้วย เพราะฉะนั้นมีรำ�
ก็ต้องมีด่มื มีล้มวัวล้มควาย จนลามไปเรื่อย ๆ กลายเป็นว่าลูกฉันบวชทั้งที ต้องจัดงานขนาดนี้
หมดเงินบางครัง้ หลายแสน แล้วก็ได้บญ
ุ ไม่คมุ้ แต่โครงการเราเน้นตามพระวินยั เป็นหลัก ประหยัด
ที่สุด และเกิดประโยชน์มากที่สุด
การศึกษาทางโลกสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ แต่การบวชให้ผลอย่างไร?
คนมักคิดว่าเมือ่ ไปศึกษาทางโลกกลับมาแล้วจะได้งานการทีด่ ี ต้องบอกว่ามาบวชได้ประโยชน์
ยิ่ ง กว่ า ไปเรี ย น MBA ที่ ฮ าร์ ว าร์ ด เสี ย อี ก เพราะนี่ คื อ หลั ก สู ต รของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
ที่ให้ประโยชน์ทั้งในชาตินี้ คือเจริญก้าวหน้าขึ้นแน่นอน มีความสุขแน่นอน แล้วละจากชาตินี้ไป
จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ จบฮาร์วาร์ดมีหลักประกันไหมว่าจะได้เกิดบนสวรรค์ แต่การบวชนั้น
นอกจากดีในชาตินี้ คือ ตัวเองมีความสุข ครอบครัวมีความสุข สังคมสงบร่มเย็น เพราะเอา
หลักธรรมพระพุทธเจ้าไปใช้ ละจากอัตภาพนีแ้ ล้วยังได้ไปเกิดบนสวรรค์ เพราะได้สร้างบุญต่อเนือ่ ง
บางคนอาจสงสัยว่าบวชพระดีกว่าเรียนฮาร์วาร์ดจริงหรือ ขอบอกว่าจริงยิ่งกว่าจริงเสียอีก อยาก
รู้ต้องมาพิสูจน์
อยากบวช แต่ญาติห้ามบวชในโครงการของวัดพระธรรมกาย จะท�ำอย่างไรดี?
ส่วนใหญ่คนทีห่ ้ามมักจะยังไม่เคยมาวัดและเคยฟังข่าวจากสือ่ สมัยก่อน เลยสงสัยอย่างนัน้
อย่างนี้ ดีที่สุดคือต้องพิสูจน์ และถ้ามาบวช ผู้บวชก็จะได้มาพิสูจน์และชวนญาติมาพิสูจน์
ด้วยกันว่าวัดเป็นอย่างไร เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่าเชื่อตาม ๆ กันมา ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง
อย่างเช่นที่ผ่านมาเรามีการบวชธรรมทายาทญี่ปุ่น เมื่อปีที่แล้วจัดบวช ๒๐ กว่ารูป ผู้บวชมี
คนหนึง่ เป็นศาสตราจารย์ทไี่ ด้รบั รางวัลเกียรติยศ ทัง้ ประเทศญีป่ นุ่ หนึง่ ปีมรี างวัลเดียว เขาเป็นนัก
วิชาการพระพุทธศาสนาทีเ่ ก่งทีส่ ดุ ในรอบปีนนั้ ผลงานโดดเด่นทีส่ ดุ ก่อนจะมาบวชเขาศึกษาข้อมูล
จากเว็บไซต์วา่ มีเรือ่ งราวอะไรเกีย่ วกับวัดพระธรรมกาย เขาศึกษาแบบผูม้ ปี ญ
ั ญา ไม่ใช่วา่ ใครพูด
อะไรก็เชือ่ ศึกษาแล้วก็อยากจะรู้ จึงต้องพิสจู น์ เขาก็เลยมาบวชธรรมทายาท หลังจากกลับไปเขา
เขียนบทความจากประสบการณ์จริงว่าเป็นอย่างไรบ้าง จากการที่เขาเป็นนักวิชาการ ที่มีความรู้
และเป็นที่รู้จักทั้งประเทศ และเขายังได้มาบวชเอง ปฏิบัติเอง แล้วได้ผลเอง น�ำมาเขียนเป็น
บทความ และยังไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังมากมาย เขายังบอกว่าปีนี้ไม่ควรจัดแค่ ๒๐ กว่ารูป
แล้ว ควรจะบวชกันสัก ๑๐๐ รูป เขาคิดว่าจะชวนคนญี่ปุ่นมาบวช ๑๐๐ คน ตอนมาบวช
เขามากับศาสตราจารย์อีกคนหนึ่ง และพานักศึกษาปริญญาเอกมาอีกหนึ่งคน กลับไปแล้วสาม
ประสานยืนยันว่าดี แล้วเราชาวไทยวัดอยู่ใกล้ ๆ แค่นี้ ควรจะมาพิสูจน์ไหม ถ้ามาพิสูจน์แล้ว
เห็นว่าดี บวชเถิด บวชแล้วก็ไม่ควรบวชคนเดียว ชวนคนมาบวชด้วยกัน จะได้มาช่วยกันพิสูจน์
อย่างนี้ยิ่งดีใหญ่เลย..

มีนาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 79

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

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

“ยาย คือ ผู้สู้ ผู้สร้าง ผู้สอน”

สวั ส ดี ค รั บ ! นั ก เรี ย นอนุ บ าล
ฝันในฝันวิทยาทั่วโลก พวกเรา
มีเวลาเพียงเดือนเศษ ๆ นะครับ
ที่จะท�ำฝันของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ให้เป็น
จริง คือ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ มีพิธีถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐
กว่าวัดทั่วประเทศ (รวมสงฆ์) และพิธีหล่อ
รูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา
จันทร์ ขนนกยูง เป็นทองค�ำแท้ขนาดเท่าครึ่ง!
ท�ำไมต้องหล่อคุณยายเป็นทองค�ำ เพราะ
คุณยายคือทั้งหมดของวัดพระธรรมกาย		
คุณครูไม่เล็กเคยให้ขอ้ คิดในการสร้าง
บารมีกับลูก ๆ ที่มามุทิตาในวันคล้ายวันเกิด
๒๑ ธ.ค. ๒๕๔๑ (เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ
ปัจจุบัน ขออนุญาตใช้ค�ำว่า “คุณครูไม่เล็ก”
แทนหลวงพ่อทัตตชีโว “คุณครูไม่ใหญ่” แทน
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หลวงพ่ อ ธั ม มชโย) ข้ อ คิ ด ประการที่ ๕
กลยุทธ์ในการบริหาร ใครเคยเล่นหมากรุก
จะเห็ น ว่ า แต่ ล ะตั ว มี บ ทบาทอ� ำ นาจไม่
เหมือนกัน การท�ำงานของวัดเรา ถ้าเป็น
ที ม ฟุ ต บอล คุ ณ ครู ไ ม่ เ ล็ ก ถู ก วางเป็ น
กองหน้า คุณครูไม่ใหญ่เป็น Center เวลา
ท�ำงานถ้าคุณครูไม่เล็กรับไม่ไหว คุณครู
ไม่ ใ หญ่ จ ะรั บ ช่ ว งต่ อ คุ ณ ยายเปรี ย บ
เหมื อ นโกล์ อะไรที่ ห นั ก มื อ หลวงพ่ อ
ทั้งสอง พอถึงคุณยายหยุดหมด คุณยาย
หยุดได้ทุกเรื่อง วัดของเราจึงขยายขึ้นมา
เรื่อย ๆ ท�ำไมไม่หวั่นไหว ต้องยกคุณงาม
ความดีให้กับคุณยาย
ก่อนคุณครูไม่เล็กจะพบคุณยาย
คุณครูไม่ใหญ่ท่านแนะน�ำคุณครูไม่เล็ก
อยู่ ๓ เดือน คุณครูไม่เล็กก็คิดว่าคุณครู
ไม่ใหญ่เป็นน้อง แล้วคุณครูไม่ใหญ่ก็พา
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คุณครูไม่เล็กไปหาคุณยาย แล้วบอกว่า
ผมพาพี่มาเป็นลูกศิษย์คุณยาย โดยเรื่อง
ทัว่ ๆ ไปคุณยายจะอบรมพร้อม ๆ กัน แต่
ถ้าเป็นเรือ่ งละเอียดลึกซึง้ คุณยายจะสอน
คุณครูไม่ใหญ่ก่อน แล้วให้คุณครูไม่ใหญ่
สอนคุณครูไม่เล็กอีกทีหนึ่ง เป็นอย่างนี้
๑ ปี จึงรู้สึกว่าคุณครูไม่ใหญ่เป็นอาจารย์
เรา รูส้ กึ ว่าท่านเป็นอาจารย์เราตัง้ แต่ทา่ น
ยังไม่บวช
ดูเงื่อนไขตรงนี้ให้ดี ในการท�ำงาน
เป็ น ที ม การกระทบกระทั่ ง มี ม าก โดย
เฉพาะ No. 1, No. 2 แต่ของเราไม่มปี ญ
ั หา
เพราะเป็นเรือ่ งระหว่างลูกศิษย์กบั อาจารย์
ไม่ใช่เบอร์ ๑ กับ เบอร์ ๒ กว่าจะถึงวันนี้
ก็มีคนไม่เข้าใจ คนไม่อยากจะเข้าใจ คน
หมั่นไส้ ตาร้อน (เรือไททานิกจะไม่จมถ้าเอา
บุคคลเหล่านี้ไปนั่งที่หัวเรือ เพราะน�้ำแข็งจะ
ละลายหมดเสียก่อน) บุญคุณความดีทงั้ หมด

ต้องยกให้คณ
ุ ยาย ท่านวางระดับไว้ดี อย่าง
พวกเราก็เป็นลูกศิษย์คุณครูไม่เล็กก่อน
จะถึงคุณครูไม่ใหญ่ ฝึกพระรุ่นพี่ขึ้นมา
ไม่ได้ต้องการสร้างศักดินา แต่ต้องการ
สร้างความเจริญ เป็นการฝึกความเคารพ
แบบหยั่งรากลึก
ในวั น นี้ เ อง ๒๑/๑๒/๔๑ เป็ น วั น
ประวัติศาสตร์ เป็นการประดิษฐานองค์พระ
ธรรมกายประจ�ำตัวจารึกชื่อคุณยายครั้งแรก
วงที่ ๑๐๘ จ�ำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๓๒ องค์
ขณะที่ก�ำลังติดตั้งชุดที่ ๔ ความมหัศจรรย์
ก็ บั ง เกิ ด ขึ้ น ที่ ด วงอาทิ ต ย์ บางคนมองเห็ น
ดวงอาทิตย์ ๕ ดวง บางคนเห็น ๓ ดวง กระผม
เห็น ๒ ดวง ผู้ที่ร่วมสถาปนาต่างปลื้มปีติ
ในบุญ ต่างร้องเพลงสถาปนาฯ สวดสรรเสริญ
และชิตัง เม เป็นระยะ ๆ และคุณครูไม่ใหญ่
เมตตาให้ลูก ๆ ถ่ายรูประวัติศาสตร์ที่จุดบูชา
เจดีย์เป็นครั้งแรก สาธุ!

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

http://goo.gl/ewtxmO

กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูง
“มัคคุเทศก์” ค�ำนีเ้ กีย่ วข้องกับชีวติ ลูก
ทั้ ง ทางโลกและทางธรรม ในทางโลก ลู ก
เป็นมัคคุเทศก์น�ำคนท่องเที่ยวทั่วไทย ส่วน
ทางธรรม ลูกก็เป็นมัคคุเทศก์น�ำคนมาท่อง
วัดพระธรรมกายมามากหลาย แต่ทเี่ ด็ดกว่านัน้
ภายในใจลูกก็มีองค์พระเป็นมัคคุเทศก์ เป็น
แสงสว่างน�ำทางชีวิตไปสู่ที่สุดแห่งธรรมค่ะ
วัยเด็กลูกเกเรมาก ดื่มเหล้า สูบบุหรี่
สูบกัญชา ชอบหนีเรียน และชอบไปขโมย

ลูกสาวยายกลับมาวัดแล้ว
๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙

ผลไม้ของเพือ่ นบ้านเป็นประจ�ำ ฐานะทางบ้าน
ก็ยากจน ลูกท�ำเช่นนี้จนพ่อแม่บอกว่าไม่ไหว
แล้ว จะไปไหนก็ไป แต่พอลูกอายุได้ ๑๒ ปี
ลูกก็กดปุม่ Reset โปรแกรมพฤติกรรมของตัวเอง
ใหม่ กลายเป็นคนละคน หันมาช่วยเหลืองาน
พ่อแม่ เลิกเหล้า บุหรี่ และกัญชาได้หมด และ
บอกลาการลักเล็กขโมยน้อยนับแต่นนั้ เป็นต้น
มาค่ะ
แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยน
นิสัยของลูกในครั้งนั้น ก็คือเสียงผู้ชายและ
ผู้หญิงที่ดังออกมาจากในตัว เสียงผู้ชายเป็น
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เสียงผู้ใหญ่อายุราว ๔๐ ปี คอยมาเตือน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้า และคอยดุเมื่อลูก
ท� ำ ผิ ด ส่ ว นเสี ย งผู ้ ห ญิ ง จะคอยมาปลอบ
ประโลมเมื่อลูกเสียใจ ตัวอย่างผลงานของ
เสียงเตือนที่เป็นความสามารถพิเศษของลูก
ก็ คื อ ครั้ ง หนึ่ ง เสี ย งนี้ บ อกให้ ลู ก ไปเตื อ น
กั ล ยาณมิ ต รที่ แ นะน� ำ ลู ก เข้ า วั ด ว่ า อี ก ๑
อาทิตย์ เขาจะถูกรถชน ลูกจึงไปเตือนเขา จาก
นั้น ๑ อาทิตย์ผ่านไป เขาก็ถูกรถชนจริง ๆ แต่
ไม่เป็นอะไรมาก อีกคราวหนึง่ เสียงนัน้ บอกกับ
ลูกว่า เพื่อนของลูกซึ่งรับราชการอยู่ สายงาน
ของเขาจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบใหม่
เมื่อลูกไปบอกเขา เขาก็หัวเราะแล้วบอกว่า
“บ้ า หรือ เปล่ า ไม่ เ ห็น มีอ ะไรเปลี่ย นแปลง
เลย” แต่ ใ นวั น รุ ่ ง ขึ้ น ที่ ท� ำ งานของเขาก็ มี
การเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่จริง ๆ คือ
ให้ ทุ ก คนหมุ น เวี ย นกั น ท� ำ งาน ยั ง มี อี ก ค่ ะ
ช่วงก่อนทีพ่ อ่ ของลูกจะเสีย เสียงนัน้ ก็มาเตือน
ว่า “ปีนี้พ่อคุณจะเสียชีวิตนะ” ต่อมาลูกก็
สูญเสียพ่อไปจริง ๆ ด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งเสียงนี้
ยังคงดังอยู่ในใจลูกตลอดมาจนปัจจุบัน
ย้อนไปตอนที่กัลยาณมิตรมาชวนลูก
เข้าวัดปฏิบัติธรรม เขาใช้เวลาถึง ๑ ปี ในการ
ชั ก ชวน ชวนจนลู ก ร� ำ คาญตอบเขาไปว่ า
“จะขอลองนั่งสมาธิสัก ๓ วัน ถ้า ๓ วันแล้ว
ไม่มีอะไรดีขึ้น ก็ไม่ต้องมาพูดแล้ว” ลูกลอง
นั่งสมาธิเองที่บ้านโดยไม่รู้หลักเกณฑ์การนั่ง
เลย เริ่ ม จากช� ำ ระล้ า งร่ า งกายให้ ส ะอาด
จุดธูปเทียนและอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อทวด
วัดช้างไห้วา่ “ถ้าวัดพระธรรมกายทีเ่ ขาแนะน�ำ
มาเป็นวัดทีด่ ี ก็ขอให้ลกู นัง่ สมาธิให้เห็นภายใน
๓ วัน และขอให้รเู้ รือ่ งราวของวัดพระธรรมกาย
ด้วย” วันแรกลูกนั่งสมาธิได้ ๑๕ นาที ก็ยังไม่

เห็นอะไร วันที่สองนั่งแล้วลูกรู้สึกตัวเบา วันที่
สามนั่งยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก็มีสิ่งที่ท�ำให้ลูก
รู้สึกทึ่งและชวนค้นหา คือ ลูกเห็นองค์พระ
สีทองเหมือนในโบสถ์ผุดขึ้นมา กลางองค์พระ
ลูกเห็นโบสถ์วัดพระธรรมกาย เห็นหลวงพ่อ
และคุณยายด้วย ทั้งที่ลูกยังไม่รู้จักองค์พระ
ภายในโบสถ์ ไม่รู้จักหลวงพ่อกับคุณยายเลย
เช้าวันรุ่งขึ้น ลูกอธิบายลักษณะของ
องค์พระในโบสถ์วัดพระธรรมกาย หลวงพ่อ
และคุณยายให้เพื่อนฟัง ลูกไปเปิดดูภาพใน
วารสารกัลยาณมิตรก็เหมือนอย่างทีเ่ ห็นจริง ๆ
นี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ลูกมาวัด ต่อมาลูกมีโอกาส
นั่งสมาธิอีกครั้ง จนสามารถเข้าถึงองค์พระ
ภายในได้ องค์พระที่เห็นใสสว่างมาก ใสยิ่ง
กว่ากระจกและสว่างเหมือนพระอาทิตย์ตอน
เที่ยงวัน องค์พระภายในจะบอกให้ลูกเอาใจ
จรดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ลูกมีความสุขมากที่
สามารถคุยกับองค์พระภายในได้ค่ะ
ครั้นลูกจบการศึกษา พี่ชายก็ชวนลูก
ไปท� ำ งานกั บ บริ ษั ท ทั ว ร์ แ ห่ ง หนึ่ ง วั น หนึ่ ง
องค์ พ ระภายในตั ว บอกลู ก ว่ า เมื่ อ ไปถึ ง ที่
ท�ำงานแล้ว ให้บอกพี่ชายว่าวันนี้ไม่ต้องไป
เอาเงิน ให้ลกู เป็นคนไปเอาแทน ลูกก็ท�ำตามนัน้
ซึง่ ปกติลกู จะสลับกับพีช่ ายเป็นคนไปเอาเงินที่
เก็บไว้ในโรงแรมแห่งหนึง่ เนือ่ งจากทางบริษทั
เช่าบ้านคนอื่นอยู่ ถ้าเก็บเงินไว้ที่บริษัทจะไม่
ปลอดภัย ซึ่งทุกเช้าราว ๐๖.๑๕ น. จะต้องไป
เบิกออกมาใช้ พอลูกไปเบิกเงินแล้วเดินออก
มาถึงหัวโค้ง ก็พบคนร้ายเอาปืนมาจี้เอว แล้ว
บอกให้ส่งเงินมา แต่ลูกไม่ยอม คนร้ายจึงใช้
ปื น จ่ อ ยิ ง ที่ เ อวด้ า นซ้ า ยของลู ก กระสุ น
กระจายออกมาเกือบ ๒๐ นัด ลูกล้มลงและ
เอามือซ้ายปิดตรงช่วงเอวที่ถูกยิง แต่กลับไม่
๙๕
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รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด
ในตอนนั้นลูกได้ยินองค์พระบอกให้
ลุกขึ้น ลูกตอบกลับไปว่า “หนูไม่ลุกเพราะหนู
กลัวเลือด” แต่เหมือนมีใครตบหน้าลูกให้หัน
ไปดูเอวที่ถูกยิง ปรากฏว่าไม่มีเลือดเลยค่ะ
ลูกจึงลุกขึ้นสู้ มือซ้ายปัดถูกมือคนร้าย ท�ำให้
ปืนตกลงพืน้ และกระเด็นมาทางลูก ลูกจึงหยิบ
ปืนขึ้นมาเพื่อยิงคนร้าย ปรากฏว่าปืนไม่มี
กระสุน คนร้ายจึงหนีไปพร้อมกับกระเป๋าที่มี
เงินอยู่แสนกว่าบาท ส่วนกระเป๋าอีกใบทีม่ เี งิน
อยู่ ๖๐,๐๐๐ กว่าบาท ลูกแย่งกลับมาได้
ต�ำรวจแปลกใจมากทีล่ กู รอดชีวติ มาได้ เพราะ
กระสุนปืนทะลุฝาผนังปูนเต็มไปหมด ต�ำรวจ
ถึงกับต้องช่วยกันงัดกระสุนที่ฝังในผนังออก
เพื่อน�ำไปพิสูจน์หลักฐาน แต่ลูกไม่เป็นอะไร
เลย มีเพียงแค่รอยแดงและคราบเขม่าปืนตาม
ตัวเท่านัน้ โอ้อศั จรรย์! พระธรรมกายในตัวช่าง
เป็นซูเปอร์ฮีโร่เหนือจินตนาการจริง ๆ
ลูกไปวัดอยู่เรือ่ ย ๆ จนได้พบคุณยาย
ครั้งแรก ท่านเดินเข้ามากอดลูกแล้วพูดว่า
“ลูกสาวยายกลับมาแล้ว ให้อยู่กับยาย อย่า
ไปจากวัดนะ” แต่ลกู ไม่ได้ทำ� ตามทีท่ า่ นแนะน�ำ
เนือ่ งจากยังเป็นห่วงเรือ่ งคดีความอยู่ หลังจาก
ที่ ลู ก ขั ด ค� ำ สั่ ง ไม่ เ ชื่ อ คุ ณ ยาย ลู ก ก็ พ บเจอ
อุปสรรคตลอด จนต้องออกจากบริษัททัวร์
ไปหางานใหม่ทำ� แล้วยังมีปญ
ั หาอืน่ ๆ เป็นโซ่
พันธนาการรอบตัวลูกซ�ำ้ แล้วซ�้ำเล่า ต่อมาลูก
ไปวัดอีก และได้พบหลวงพ่อ หลวงพ่อน�ำนั่ง
สมาธิ แล้วชี้มาทางลูกและพูดว่า “ลูกจะเป็น
คนน�ำสาธุชนเข้าวัดในอนาคต” ลูกจึงตอบไป
ว่า “เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ ลูกตัวเล็กนิดเดียว
ลูกจะน�ำคนเข้าวัดได้อย่างไร” แต่หลังจากนัน้
ลูกก็ได้มาเป็นมัคคุเทศก์ และเชิญชวนชาว
๙๐
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ต่างประเทศจ�ำนวนมากมาท�ำบุญที่วัดตามที่
หลวงพ่อบอกจริง ๆ เพราะทุกครั้งที่น�ำทัวร์
ลู ก จะพาลู ก ทั ว ร์ เ ข้ า วั ด เพื่ อ ให้ พ วกเขามี
ความเข้าใจในบุญมากขึ้นค่ะ
ส�ำหรับงานบุญใหญ่ สามแสนองค์
สามแสนปลื้ม ลูกก็ท�ำหน้าที่ชวนคนมาสร้าง
องค์พระ วันไหนทีล่ กู ไม่ได้นงั่ สมาธิ ถ้าลูกออก
ไปชวนคนสร้างองค์พระจะไม่ส�ำเร็จ แต่ถ้า
วันไหนลูกนั่งสมาธิน้อมคนเหล่านั้นเข้ามาไว้
ที่ศูนย์กลางกาย เมื่อไปชวนคนสร้างองค์พระ
จะส�ำเร็จทุกราย ซึ่งได้ ๑๐๐ กว่าองค์แล้วค่ะ
พ่อของลูกตอนทีท่ า่ นยังมีชวี ติ อยู่ ท่าน
ผิดศีลข้อ ๓ มากที่สุด เพราะท่านชอบเที่ยว
ต่อมาท่านก็ล้มป่วยเป็นโรคมะเร็งลูกอัณฑะ
ช่วงที่ป่วยมีกัลยาณมิตรมาแนะน�ำให้ท�ำบุญ
หลังจากนั้นอาการของพ่อก็เริ่มทรุดหนักลง
ตลอดเวลา ลูกได้นั่งสมาธิและอธิษฐานว่า
“อย่าให้พอ่ ต้องทนทุกข์ทรมาน ถ้าจะจากไปก็
ขอให้จากไปอย่างสงบ” และท่านก็จากไปด้วย
อาการสงบจริง ๆ
พี่สาวคนที่ ๓ และพี่ชายคนที่ ๔ ของ
ลูกเป็นฝาแฝด ช่วงวัยเด็กอายุราว ๗-๘ ขวบ
ความที่ฐานะทางบ้านยากจนต้องไปอาศัยอยู่
กับยาย วันหนึ่งได้น�ำกระโถนของยายลงมา
เททิ้งข้างล่าง และสะดุดหกล้มตกบันไดลงมา
ทั้ง ๒ คน พออายุได้ ๑๐ กว่าขวบ พี่สาวและ
พีช่ ายก็เริม่ มีอาการผิดปกติทางสายตามาโดย
ตลอด ไม่สามารถมองด้านข้างได้ ต้องมองตรง
อย่างเดียว ตอนกลางคืนมองไม่เห็นเลย ต้องมี
คนจูงตลอด แพทย์ระบุว่าเป็นโรคจอประสาท
ตาเสื่อมและมีโอกาสที่จะตาบอดสูง
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หลังจากส่งค�ำถาม ไปกราบเรียนถาม
คุณครูไม่ใหญ่แล้ว ก็มีคำ� ตอบจาก
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๓

๔

๑. วัยเด็กตัวลูกมีนิสัยเกเร ดื่มเหล้า
สูบบุหรี่ สูบกัญชา ชอบหนีเรียน ชอบไปขโมย
ผลไม้เพื่อนบ้านเป็นประจ�ำ เพราะกรรมใน
อดีตมีเชือ้ คบคนพาลเป็นนิสยั ติดตัวข้ามชาติมา
๒. การกระท�ำนี้จะท�ำให้มีวบิ ากกรรม
โดยย่ อ คือ จะท�ำ ให้ มี เ ชื้อ ไม่ ฉ ลาด มี ส ติ
ปัญญาน้อย กระทั่งเป็นบ้า ใบ้ ปัญญาอ่อน
และยากจน จะอยูใ่ นหมูค่ นพาล มีของก็จะถูก
ขโมย เป็นต้น จะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทุกบุญ
ทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้มาก ๆ แล้วอธิษฐานจิต
ให้วิบากกรรมเหล่านี้ตามไม่ทัน
๓. เสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงที่ลูก
ได้ยินออกมาจากในตัวเกิดขึ้นได้นั้น ก็เป็น
บุญวาสนาเก่าที่ในอดีตที่เคยฝึกสมาธิแบบ
วิทยาธรและเรียนวิชาพรายกระซิบ จึงท�ำให้
มีอปุ นิสยั และความคุน้ เคยเดิม ๆ ติดตัวมา แต่
ความจริงไม่มผี ้ชู ายผู้หญิงคนไหน เสียงมักจะ
เกิดตอนที่ใจสบาย ๆ เพลิน ๆ เสียงที่บอก
เหตุการณ์ลว่ งหน้าได้ถกู นัน้ ก็เป็นเรือ่ งบังเอิญ
เพราะหลาย ๆ ครั้งก็ไม่ถูกเหมือนกัน ให้ลูก
สังเกตดู ดังนั้นอย่าไปยึดติดเลย
๔. เมื่ อ ลู ก นั่ ง สมาธิ ค รั้ ง แรกได้ เ ห็ น
พระประธานในโบสถ์ เห็ น หลวงพ่ อ และ
คุณยาย ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกาย
84 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗
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๕

๖

เลยนัน้ เพราะบุญทีเ่ คยท�ำมากับหมูค่ ณะและ
มหาปูชนียาจารย์มาส่งผล
๕. ลูกถูกยิงแต่ไม่เป็นอะไรเลย เพราะ
กรรมในอดีตตัวลูกก็เคยไปขู่ยิงท� ำร้ายผู้อื่น
โดยยิงเฉียด ไม่ได้ท�ำให้เขาตายมาส่งผลให้
โดนบ้าง อีกทั้งองค์พระภายในก็ช่วยคุ้มครอง
ด้ ว ย แต่ เ สี ย งที่ ลู ก ได้ ยิ น ว่ า ให้ ไ ปเอาเงิ น ที่
โรงแรมแทนพีช่ ายนัน้ เป็นเพียงความรูส้ กึ ของ
ตัวลูกเองด้วยวิบากกรรมดังกล่าว ไม่ใช่เสียง
ขององค์พระ
๖. หลักวิชาวิทยาธรทีท่ ำ� ให้หนังเหนียว
ป้องกันกระสุนได้นั้น เป็นเรื่องของ “คาถา
ครูบา สมาธิ” ยิ่งเรียนยิ่งฮึกเหิม หลงตัวเอง
ว่าแน่ จะท�ำให้ไปเป็นนักเลงอันธพาลต่าง ๆ
ได้ ส่ ว นอานุ ภ าพของพระธรรมกายนั้ น
เป็ น อานุ ภ าพแห่ ง บุ ญ และธรรมะ ที่ รั ก ษา
ผู้ประพฤติธรรม ยิ่งเรียนยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
คลายความมานะถือตัว ไม่ไปเบียดเบียนผู้อนื่
๗. ที่คุณยายทักลูกว่า “ลูกสาวยาย
กลับมาวัดแล้ว ให้อยู่กับยาย อย่าออกไป
จากวั ด ” นั้ น หมายถึ ง ให้ ส ร้ า งบารมี กั บ
หมู่คณะ อย่าได้หลุดออกไป แต่ไม่ถึงกับเป็น
อุบาสิกา แค่ให้ไปเป็นกองเสบียง การทีล่ กู เจอ
อุ ป สรรคของชี วิ ต ก็ เ ป็ น เรื่ อ งวิ บ ากกรรม
๙๑
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๑๐

๑๑
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๑๓

๑๔

ส่วนตัวของลูก ไม่ใช่เป็นการขัดค�ำสั่งคุณยาย
ดังที่ตัวลูกเข้าใจ ตัวลูกก็มีสายบุญร่วมกับ
คุณยายและหมู่คณะมา
๘. ที่ ห ลวงพ่ อ กล่ า วกั บ ลู ก ว่ า ลู ก
สามารถน� ำ คนจ� ำ นวนมากให้ ม าเข้ า วั ด นั้ น
ก็เพราะเป็นบุญของลูกที่จะต้องชักชวนคน
ท�ำความดี ต้องมีหน้าที่ไปรวย ไปเป็นกอง
เสบียง
๙. ลูกเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเทีย่ ว
เข้าวัดนัน้ จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะมีบริวาร
สมบัติติดตัวไป จะท�ำให้มีพรรคพวกที่ดี ที่จะ
เกื้อหนุนในการสร้างบารมีของตัวลูก เป็นต้น
๑๐. บางครั้งลูกต้องน�ำนักท่องเที่ยว
ไปอาบน�้ำมนต์ ขอโชคลาภ ดูดวงตามวัดและ
ศาลเจ้า โดยลูกไม่เต็มใจนั้น ก็จะท�ำให้มีเชื้อ
อยู่ในวงจรของสิ่งที่ไม่ใช่พระรัตนตรัย
๑๑. งานทีล่ กู ก�ำลังกระท�ำอยูพ่ อก�ำลัง
จะไปได้ดีมักเจออุปสรรคนั้น ก็เพราะตัวลูก
สร้างบุญมาไม่สม�่ำเสมอ จะแก้ไขก็ให้สั่งสม
บุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้มาก ๆ
และสม�่ำเสมอ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจาก
เชื้อวงจรที่ไม่ใช่พระรัตนตรัย และให้ประสบ
ความส�ำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงาน
๑๒.พ่ อ ป่ ว ยด้ ว ยมะเร็ง ที่ลู ก อัณ ฑะ
๙๒

เพราะกรรมปาณาติ บ าตฆ่ า สั ต ว์ ท�ำ อาหาร
กับกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตและปัจจุบันมารวม
ส่งผล ก่อนตายใจก็ไม่หมองไม่ใส
๑๓. ตายแล้วก็ไปเป็นภุมเทวาระดับ
ทั่ ว ไปด้ ว ยบุ ญ ที่ ลู ก ให้ ท� ำ ในช่ ว งสุ ด ท้ า ยมา
ส่งผลก่อนวิบากกรรมต่าง ๆ จึงท�ำให้ไม่ไป
อบาย ได้ รั บ บุ ญ ที่ อุ ทิ ศ ไปให้ แ ล้ ว ก็ ท�ำ ให้ มี
สภาพที่ ดี ขึ้ น ในทุ ก ด้ า น ได้ ฝ ากมาบอกว่ า
ถ้าไม่ได้ตัวลูกชวนท�ำบุญ ก็คงจะไปไม่ดีแล้ว
จึงฝากอนุโมทนาขอบคุณมา การทีท่ า่ นจากไป
อย่างสงบ เพราะบุญทีล่ กู ได้ทำ� และอธิษฐานจิต
กับบุญที่ลูกชวนให้ท่านท�ำมารวมส่งผล
๑๔. พี่สาวและพี่ชายฝาแฝดตกบันได
พร้อมกันและมีอาการจอประสาทตาเหมือนกัน
เพราะกรรมในอดีตพีส่ าวกับพีช่ ายก็เป็นพีน่ อ้ ง
กัน ได้ทะเลาะกับเด็กเพื่อนบ้านที่มาเล่นด้วย
ที่ บ ้ า น จึ ง ช่ ว ยกั น ผลั ก เด็ ก คนนั้ น ตกบั น ได
ไป เป็นเหตุให้เด็กคนนัน้ จอประสาทตากระทบ
กระเทือนคล้ายอาการที่พี่ชายพี่สาวฝาแฝด
เป็น
๑๕. จะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญ
ทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้มาก ๆ สม�ำ่ เสมอ แล้ว
อธิ ษ ฐานจิ ต ให้ บุ ญ นี้ ไ ปตั ด รอนวิ บ ากกรรม
ดังกล่าว อีกทัง้ ให้รบี ไปหาจักษุแพทย์ผชู้ �ำนาญ
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๑๗

๑๘
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๑๙

๒๒
๒๐

๒๑
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ไปมากมายแต่ยังไม่หาย เพราะกรรมในอดีต
เคยใช้สัตว์บรรทุกของมากเกินไป เช่น ใช้ลา
ล่อ บรรทุกของมารวมส่งผล จะแก้ไขก็ให้
สัง่ สมบุญทุกบุญทัง้ ทาน ศีล ภาวนา ปล่อยสัตว์
ปล่อยปลา แล้วอุทิศบุญนี้ให้สัตว์ที่ลูกเคยไป
เบียดเบียนเขาไว้บ่อย ๆ
๒๐. เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาลูกก็เป็น
กุลบุตรหนุ่มชอบเจ้าชู้ เป็นกองเสบียงของ
หมู่คณะประเภทท�ำบุญตามอารมณ์ เวลาท�ำ
ก็ท�ำเต็มที่ เวลาไม่มีอารมณ์ก็ทิ้งเลย โดยมี
ผลการปฏิ บั ติ ธ รรมได้ เ ห็ น องค์ พ ระใส ๆ
เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ และได้ลงมาสร้าง
บารมีรอบเดียว
๒๑. ดังนัน้ ชาตินตี้ อ้ งรีบแก้นสิ ยั ทีช่ อบ
โปรยเสน่ห์แรงส�ำหรับสาว ๆ ให้หมดไปเสีย
โดยต้องหักดิบตัดใจให้ได้ มิฉะนั้นก็มีสิทธิ์
อยูแ่ ถวจาตุมหาราชิกา ซึง่ มีพวกทีช่ อบรสนิยม
อย่างนี้มากมาย พุทธันดรที่ผ่านมาได้กลับ
ดุสิตบุรี และลงมาสร้างบารมีได้รอบเดียวก็ดี
ถมไปแล้ว ชาตินี้ต้องกลับให้ได้
๒๒. ชาตินี้มาเจอกันแล้ว ก็ให้ตั้งใจ
สร้างบารมีให้เต็มทีใ่ นทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิต
ตามติด ไปดุสิต บุรี วงบุญ พิเ ศษ เขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลย

รักษาด่วนก่อนทีจ่ ะเสือ่ มไปมากกว่านี้ ก็มสี ทิ ธิ์
หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย
๑๖. ลูกและเพือ่ นกัลยาณมิตรคนแรก
มีความรักและผูกพันกันมาก เพราะเคยเป็น
กัลยาณมิตรเกื้อกูลกันมาในอดีต ต่อมาแยก
กันสร้างบารมีเนื่องจากไม่เข้าใจกัน เพราะ
ความเสน่ห์แรงของตัวลูกและหัวใจมีมากห้อง
แต่ก็ยังมีเยื่อใยไมตรีค้างคาใจอยู่
๑๗. จะแก้ไขก็ตอ้ งเริม่ แก้ทตี่ วั ลูกก่อน
โดยตั้ ง ใจมั่ น ว่ า จะเป็ น แค่ กั ล ยาณมิ ต รกั บ
ทุกคน และจะไม่ให้เกินเลยไปกว่านัน้ โดยเอา
ชีวิตเป็นเดิมพัน แล้วก็หมั่นสั่งสมบุญทุกบุญ
ให้มาก ๆ
๑๘. ตัวลูกมีมนตร์เสน่หส์ ำ� หรับผูห้ ญิง
จนเป็นเหตุให้ทะเลาะกันหลายรายนั้น เพราะ
กรรมในอดีตสมัยเป็นผู้ชายมีกรรมกาเมเจ้าชู้
กรรมเจ้าชู้หลาย ๆ ชาติมาส่งผลพร้อมกันให้
มาเป็นอย่างที่ตัวลูกเป็นในปัจจุบัน อีกทั้งมัก
จะอธิษฐานข้ามชาติมาว่า ขอให้มมี นตร์เสน่ห์
ส�ำหรับผู้หญิงมาส่งผล ที่ผู้หญิงบางรายรัก
และหวงแหนลูก ก็เพราะต่างมีวิบากกรรม
กาเมเจ้าชู้เหมือนกัน จึงดึงดูดเข้าหากันเพื่อ
สร้างกรรมใหม่ร่วมกันอีก
๑๙. ลูกปวดหลังมาก รักษาหมดเงิน

๙๓
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ข้อคิดจาก Case Study
จากการที่คุณยายทักเจ้าของเคสว่า ลูกสาวยายกลับมาวัดแล้ว อยู่กับยายนะ เป็นเพราะ
มีสายบุญมากับคุณยายและหมู่คณะ การหล่อคุณยายด้วยทองค�ำคือการเชื่อมสายบุญกับ
คุณยาย ซึง่ จะท�ำให้เราตามติดคุณยายจนถึงทีส่ ดุ แห่งธรรม แต่สำ� หรับคุณครูไม่ใหญ่แล้ว คุณยาย
คือทั้งหมดของท่าน เพราะคุณยายบอกท่านว่า “หลวงพ่อวัดปากน�้ำให้ไปตามคุณมาเกิด”
นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา คุณยายก็สอนธรรมะทั้งหยาบและละเอียดให้กับท่าน และนี่คือ
ความในใจของคุณครูไม่ใหญ่ที่พูดถึงคุณยาย

ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
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ผังรายการ

เวลา

00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-03.40 น.
03.40-04.30 น.

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

15.15-15.45 น.

*เดินไปสู่ความสุข

พุธ

พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
Gleaming with Buddhism
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
00.00 น. *ผู้ออกแบบชีวิต
*ชาดก 500 ชาติ แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรม World of Peace
*ละคร
บ้านกัลยาณมิตร
กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
01.00 น. World News
*เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก *I like Chinese. / MV
*ละคร
*นานาเทศนา
04.00 น. *สู้ต่อไป
บ้านกัลยาณมิตร
*ข้อคิดรอบตัว
*ทันโลกทันธรรม

สวดสรรเสริญพระรัตนตรัย สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่
สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

*นั่งสมาธิออนไลน์

ชาดก 500 ชาติ
สวรรค์ + อานิสงส์
*ทบทวนบุญ / MV
*ผู้ออกแบบชีวิต

*นานาเทศนา

ke English. /
15.45-16.00 น. แผ่นดิ*Iนliไทยแผ่
นดินธรรม
16.00-16.10 น
16.10-16.15 น.
16.15-16.30 น.
16.30-17.00 น.
*เคลียร์คัตชัดเจน (Rerun)
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.

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

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

06.15 น.
06.15 น. ผลการปฏิบัติธรรม
DMC Time สุดสัปดาห์ 06.45 น. *ข้อคิดรอบตัว

DMC TIME

06.15-07.15 น.

14.45-15.15 น.

*DOU for You

*DMC Variety

04.30-05.00 น.
05.00-05.35 น
05.35-06.15 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.
08.55-09.55 น.
09.55-10.05 น.
10.05-10.55 น.
10.55-11.00 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
11.20-11.35 น.
11.35-11.50 น.
11.50-12.00 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.
14.10-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

อังคาร

07.30 น.
ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
การ์ตูนบุญโต

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

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.
08.55-09.55 น..
09.55-10.05 น.
10.05-10.55 น.
10.55-11.00 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
11.20-11.35 น.
11.35-11.50 น.
11.50-12.00 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.
14.10-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์
ณ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
08.30 น. เส้นทางบุญ
*ทันโลกทันธรรม
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล)
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน)
กล้าดี Variety
เคลียร์คัตชัดเจน
คิดใหญ่ ใจดี
*อานุภาพหลวงปู่ฯ
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก 12.10 น. นานาเทศนา 11.00 น. ถวายสังฆทาน
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ)
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
spot/mv
13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท
ชาดก 500 ชาติ
14.10 น. DMC Variety 15.45 น. พระธรรมเทศนา
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
14.40 น. อานิสงส์แห่ง 16.50 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
บุญ / วิบากกรรมอบายมุข 17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย 14.45-15.15 น.
เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
*อานุภาพหลวงปู่ฯ
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You
15.15-15.45 น.
*ทบทวนบุญ/MV
15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต 17.30 น. ธุดงค์ธรรมชัย
18.25 น. คำ�วัด
I Iike Chinese.
อานิสงส์แห่งบุญ / วิบากกรรมอบายมุข
15.45-16.00 น.
18.30 น. อานุภาพหลวงปู่ฯ
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
16.00-16.10 น
คำ�วัด
16.10-16.15 น.
16.15 น. ทบทวนบุญ / MV
สารคดีกระจกหกด้าน
16.15-16.30 น.
*กล้าดี Variety (Rerun)
*การ์ตูนบุญโต
16.30-17.00 น.
16.30
น.
ละคร
*คิดใหญ่ ใจดี
*I
l
i
ke
Engl
i
sh.
/
บ้
า
นกั
ล
ยาณมิ
ต
ร
*ความดีสากล
17.00-17.30 น.
*DMC Variety
ทบทวนบุญ / MV
สวดมนต์ท�ำ วัตรเย็น
17.30-17.50 น.
17.50-18.25 น.
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
19.00 น. *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
19.30 น. ทันโลกทันธรรม
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
18.25-18.40 น.
20.00 น. *ผู้ออกแบบชีิวิต
DMC Guide
นั่งสมาธิออนไลน์
18.40-19.10 น.
21.00 น. *ความดีสากล
ถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
19.10-22.00 น.
21.30 น. เดินไปสู่ความสุข
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
22.00 น. *DMC Time สุดสัปดาห์ 22.00-22.20 น.
23.00 น. *นานาเทศนา
เทปบันทึกเรื่องเด่นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (วันนี้)
22.20-24.00 น.
I like Chinese.

11.15 น. ความดีสากล
11.45 น. แผ่นดินไทยฯ
11.50 น. l like English.

หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* หมายถึง รายการทบทวน
แนะนำ�รายการได้ที่ : 1) ตู้ ปณ.101 ปณจ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2) E-mail: center@dmc.tv 3) โทร. (02)831-1791-2
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ทุกครั้งที่เรานั่งหลับตา แม้มืด เมื่อย ฟุ้ง บุญก็ยังเกิดขึ้นในตัว
แม้ไม่มากก็ยังมี ก็เท่ากับว่าบุญถูกสั่งสมไปเรื่อย ๆ ทุกวัน
จนกระทั่งถึงจุดที่เราประสบความส�ำเร็จ แปลว่า ทันทีที่เรานั่งหลับตา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เราก็ได้ชื่อว่า ก�ำความส�ำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวล้านเปอร์เซ็นต์แล้ว
ความไม่สำ� เร็จมีเพียงประการเดียว คือ ไม่ได้ท�ำ
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บริษัท ศิริชิน จ�ำกัด ๒๙/๑๐, ๑๗, ๑๙ หมู่ ๒ ต.บึงทองหลาง อ.ล�ำลูกกา

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐๒-๙๙๕-๒๒๔๓-๔, ๐๒-๙๙๗-๔๓๕๕-๖ www.sirishin.com
ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำส้มและน�้ำผลไม้ ๒๕ %
ตราสายน�้ำผึ้งศิริชิน

น�้ำส้ม ๒๐ % ผสมเนื้อส้ม
ตราจุ๊บจุ๊บ

www.webkal.org

ข่าวบุญในประเทศ
พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา
		
(บุปผา สวัสดี)

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะ
กั ล ยาณมิ ต รจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง
จ�ำนวนมาก พร้อมใจกันไปร่วมพิธีทอดผ้าป่าสถาปนา
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมฉะเชิงเทรา (บุปผา สวัสดี) ซึง่ มีกลั ฯบุปผา
สวัสดี เป็นผูถ้ วายทีด่ นิ จ�ำนวน ๓๓ ไร่ เพือ่ สร้างศูนย์ปฏิบตั -ิ
ธรรมส�ำหรับการอบรมพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ครู และนักเรียน เพื่อสร้างคนดีให้แก่สังคม กิจกรรม
ในวันนี้มีการนั่งสมาธิ พิธีกล่าวค�ำถวายอาคารที่พักสงฆ์
พิธีกล่าวค�ำถวายภัตตาหาร และพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์
ปฏิบัติธรรม

แสดงความยินดีกบั หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์		

เมือ่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
เดิ น ทางไปมอบสื่ อ ธรรมะและร่ ว มแสดงความยิ น ดี
กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์ เนือ่ งในโอกาสก้าวสูป่ ที ี่ ๑๒ โดย
มี คุ ณ วุ ฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิ ก ารข่ า ว เป็ น ผู ้ รั บ มอบ
ซึ่งในโอกาสนี้ทีมงานได้ขอบคุณที่หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
น�ำเสนอข่าวที่สร้างสรรค์สังคมรวมทั้งกิจกรรมงานบุญ
ของวัดพระธรรมกายมาอย่างตลอดต่อเนื่อง ทั้งโครงการ
ตักบาตร บวชพระ โครงการธุดงค์ธรรมชัย เป็นต้น

ศูนย์ภาษาเดลซีเปิดสอนภาษาอังกฤษ

เมือ่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์ภาษา
เดลซี แผนกบัณฑิตศึกษา สถาบันธรรมชัย เปิดสอน
ภาษาอังกฤษเป็นวันแรก โดยมีคอร์สต่าง ๆ หลากหลาย
คอร์ส เช่น ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานในชีวติ ประจ�ำวัน (Genaral
English) คอร์สเฉพาะทางเพือ่ พัฒนาภาษาอังกฤษในแต่ละ
ด้าน คอร์ส TOEFL และ IELTS คอร์สฝึกออกเสียงภาษา
อังกฤษ ฯลฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ รองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไป
สูน่ านาประเทศ

90 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๗

www.webkal.org

เชิญชวนนักเรียนร่วมโครงการบรรพชาสามเณร
มัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC

เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
พระอาจารย์ ป ระจ�ำ โครงการฟื ้ น ฟู ศีล ธรรมโลกเขต ๑
จ. เชียงใหม่ และทีมงานครูอาสา ออกเชิญชวนนักเรียน
ชายชัน้ ม.ปลาย ใน อ.สันก�ำแพง และ อ.แม่ออน เข้าอบรม
ในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC
ณ ศูนย์อบรมธุดงคสถานล้านนา ในช่วงปิดภาคเรียน
(๒๖ มีนาคม - ๒๒ เมษายน) ทั้งนี้เพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่
และฝึกฝนตนเองให้เป็นต้นแบบความดีในโรงเรียน ซึง่ ได้รบั
ความสนใจจากนักเรียน และได้รับการสนับสนุนจากทาง
โรงเรียนเป็นอย่างดี

ชพส. จัดค่าย V-Smart Camp รุน่ ที่ ๓

เมื่อวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ชมรมพุทธศาสตร์ ส ากลฯ จั ด ค่ า ยสมาธิ เ พื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมนานาชาติ จ. เชียงใหม่ เพือ่ พัฒนาจิตใจ
ระบบความคิด สู่ การพัฒนาศักยภาพอย่ า งไร้ขีดจ�ำ กัด
โดยใช้การท� ำสมาธิและหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน ภายในค่ายมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพตามวิถพี ทุ ธ และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์กับเพื่อนต่างสถาบัน การจัดค่ายในครั้งนี้
มี เ ยาวชนจากมหาวิ ท ยาลั ย ในภาคเหนื อ เข้ า ร่ ว ม
เป็นจ�ำนวนมาก

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๙๙

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓
วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
ปัตตานี โดยมีพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานียะลา-นราธิวาส เป็นประธานสงฆ์ และพตอ.ทวี สอดส่อง
เลขาธิการศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีในวันนี้จัดขึ้นตามล�ำดับดังนี้
๑.พิธีตักบาตร ๒.พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
๓.พิ ธีท� ำ บุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลแด่ ผู ้ ว ายชนม์ ๔.พิ ธีถ วาย
สังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด
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ข่าวบุญต่างประเทศ

พิธจี ดุ โคมมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
ประเทศญีป่ นุ่
เมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ สาธุชนผูม้ บี ญ
ุ
ในเขตนาโกย่าและจังหวัดใกล้เคียงพากันเดินทางไปร่วมสัง่ สมบุญ
ที่วัดภาวนานาโกย่าเนื่องในวันมาฆบูชา งานบุญในวันนี้เริ่มต้น
ด้วยพิธีตักบาตร ตามด้วยพิธีถวายภัตตาหาร พิธีบูชาข้าวพระ
พิธถี วายกองทุนเผยแผ่วชิ ชาธรรมกาย ในภาคบ่าย สาธุชนพร้อมใจ
กันท�ำสมาธิกลัน่ ใจให้ใส จากนัน้ เป็นพิธอี ญ
ั เชิญดวงแก้วเห็นแล้วรวย
และปิดแผ่นทอง ในเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. ร่วมกันท�ำพิธจี ดุ โคม
มาฆประทีป และพิธเี วียนประทักษิณรอบพระบรมสารีรกิ ธาตุ

พิธถี วายกองทุนโคมมาฆประทีป
ประเทศเยอรมนี
เมือ่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพุทธฮัมบวร์กจัดพิธี
ถวายกองทุนโคมมาฆประทีป ณ ศูนย์นนี ดอร์ฟ พิธเี ริม่ ด้วยการปฏิบตั -ิ
ธรรม ตามด้วยพิธกี ล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธกี ล่าวค�ำ
ถวายโคมมาฆประทีป พิธกี ล่าวค�ำอธิษฐานจิต จากนัน้ เป็นการแสดง
พระธรรมเทศนาของประธานสงฆ์ เพือ่ เป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นสืบไป หลังจากเสร็จพิธกี รรมต่าง ๆ แล้ว สาธุทกุ ท่าน
ถ่ายภาพหมูร่ ว่ มกันด้วยความเบิกบานทีไ่ ด้สงั่ สมบุญกุศลในวันนี้ เสร็จ
แล้วจึงแยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
จัดปฏิบตั ธิ รรมนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเทศสวีเดน
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนมาเร็คส์ ยิมนอเซียสกูลัน เดินทางไปยังวัดพระธรรมกายบู โ รส เพื่ อ เรี ย นรู ้ ค� ำ สอนในพระพุ ท ธศาสนาและชี วิ ต
ประจ�ำวันของพระสงฆ์ตามหลักสูตรวิชาศาสนา ในโอกาสนี้มี
พระครูภาวนาพุทธิธรรมเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องค�ำสอนใน
พระพุทธศาสนา ที่มีทาน ศีล ภาวนา เป็นเบื้องต้น และยัง
แนะน� ำ การนั่ ง สมาธิ ใ ห้ ด ้ ว ย ซึ่ ง นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ เ พิ่ ง เคย
นัง่ สมาธิเป็นครัง้ แรก แต่กม็ ผี ลตอบรับทีด่ ี ท�ำให้ครูผ้สู อนสนใจ
ที่จะน�ำนักเรียนไปเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่วัดพระธรรมกาย
บูโรสในภาคเรียนต่อไปอีก
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พิธบี ชู าข้าวพระ
ประเทศเบลเยียม
เมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
เบเนลักซ์จดั งานบูชาข้าวพระประจ�ำเดือนพร้อมกับวัดพระธรรมกาย
ประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC หลังจากบูชาข้าวพระ มีพธิ กี ล่าว
ค�ำถวายผ้าป่าซื้อที่ดิน พิธีกล่าวค�ำถวายทองค�ำหล่อรูปเหมือน
คุณยายอาจารย์ฯ พิธกี ล่าวค�ำถวายกองทุนยานพาหนะ พิธกี ล่าว
ค�ำถวายกองทุนคิลานเภสัช และพิธกี ล่าวค�ำถวายสังฆทาน ต่อจาก
นัน้ เป็นพิธปี พุ พเปตพลี ในภาคสาย พระอาจารย์นำ� สวดมนต์นง่ั สมาธิ
และแสดงธรรม พร้อมทัง้ กล่าวสัมโมทนียกถา สร้างความเบิกบาน
แก่สาธุชนทุกท่านเป็นอย่างยิง่
งานบุญวันมาฆบูชาและพิธบี ชู าข้าวพระ
ประเทศอังกฤษ
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับ
วันมาฆบูชา วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์จดั พิธบี ชู าข้าวพระผ่าน
ทางช่อง DMC ในภาคเช้า หลังจากกลัน่ ใจจนใสสะอาดดีแล้ว จึง
ร่วมกันท�ำพิธที อดผ้าป่า พิธถี วายโคมมาฆประทีป พิธตี กั บาตร และ
พิธถี วายทองค�ำหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา
จันทร์ ขนนกยูง ภาคสายมีพิธีมุทิตาพระครูสังฆรักษ์ธรรมสาร
จิตฺตาภรโณ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จากนั้น
ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาพร้อมกับทางวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย
ด้วยความเบิกบาน
พิธที อดผ้าป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
มินเนโซตา จัดงานทอดผ้าป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนือ่ งใน
วันมหาปูชนียาจารย์ (๓ กุมภาพันธ์) พิธใี นภาคเช้ามีการสวดมนต์
ท�ำวัตรเช้า ปฏิบตั ธิ รรม พิธที อดผ้าป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
พิธถี วายรัตนสุทธาโภชน์หรือเครือ่ งแก้วบูชาข้าวพระ พิธตี กั บาตร
และพิธถี วายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในภาคบ่าย พระอาจารย์
น�ำสาธุชนปฏิบัติธรรมและท�ำพิธีบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
จากนั้นแสดงธรรมเรื่องความส�ำคัญของวันมหาปูชนียาจารย์
แล้วจึงร่วมกันท�ำพิธถี วายโคมมาฆประทีป
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วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
สมาธิ คือ ความสงบ สบาย และความ
รู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้
ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาก�ำหนดเอาไว้
เป็นข้อควรปฏิบัติ เพื่อการด�ำรงชีวิตทุกวันอย่าง
เป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ
และปัญญา อันเป็นเรื่องไม่เหลือวิสัย ทุกคน
สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ดังวิธีปฏิบัติที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่
วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ เมตตาสั่งสอนไว้ดังนี้
๑. กราบบู ช าพระรั ต นตรั ย เป็ น การ
เตรียมตัวเตรียมใจให้นุ่มนวลไว้เป็นเบื้องต้น แล้ว
สมาทานศีล ๕ หรือ ศีล ๘ เพื่อย�ำ้ ความมั่นคงใน
คุณธรรมของตนเอง
๒. คุกเข่าหรือนั่งพับเพียบสบาย ๆ ระลึก
ถึงความดี ที่ได้กระท�ำแล้วในวันนี้ ในอดีต และที่
ตั้งใจจะท�ำต่อไปในอนาคต จนราวกับว่าร่างกาย
ทั้งหมดประกอบขึ้นด้วยธาตุแห่งคุณงามความดี
ล้วน ๆ
๓. นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวา
ทับมือซ้าย นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือ
ข้างซ้าย นั่งให้อยู่ในท่าที่พอดี ไม่ฝืนร่างกายมาก
จนเกินไป ไม่ถึงกับเกร็ง แต่อย่าให้หลังโค้งงอ
หลั บ ตาพอสบายคล้ า ยกั บ ก� ำ ลั ง พั ก ผ่ อ น ไม่ บี บ
กล้ามเนื้อตาหรือขมวดคิ้ว แล้วตั้งใจมั่น วางอารมณ์
สบาย สร้างความรู้สึกให้พร้อมทั้งกายและใจว่า
ก�ำลังจะเข้าไปสู่ภาวะแห่งความสงบสบายอย่างยิ่ง
๔. นึกก�ำหนดนิมิตเป็น “ดวงแก้วกลมใส”
ขนาดเท่าแก้วตาด�ำ ใสบริสุทธิ์ ปราศจากรอย
ต�ำหนิใด ๆ ขาวใส เย็นตาเย็นใจ ดังประกายของ
ดวงดาว ดวงแก้วกลมใสนี้เรียกว่า บริกรรมนิมิต
นึกสบาย ๆ นึกเหมือนดวงแก้วนั้นมานิ่งสนิทอยู่
ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นึกไปภาวนาไปอย่าง
นุ่มนวล เป็นพุทธานุสติว่า “สัมมา อะระหัง” หรือ
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ค่อย ๆ น้อมนึกดวงแก้วกลมใสให้ค่อย ๆ เคลื่อน
เข้าสู่ศูนย์กลางกายตามแนวฐาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่
ฐานที่ ๑ เป็นต้นไป น้อมนึกอย่างสบาย ๆ ใจเย็น ๆ
ไปพร้อม ๆ กับค�ำภาวนา
อนึ่ง เมื่อนิมิตดวงแก้วกลมใสปรากฏแล้ว
ณ กลางกาย ให้วางอารมณ์สบาย ๆ กับนิมิตนั้น
จนเหมือนกับว่าดวงนิมิตเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์
หากดวงนิมิตนั้นอันตรธานหายไป ก็ไม่ต้องนึก
เสียดาย ให้วางอารมณ์สบาย แล้วนึกนิมิตนั้นขึ้น
มาใหม่แทนดวงเก่า หรือเมื่อนิมิตนั้นไปปรากฏ
ที่อื่น ที่มิใช่ศูนย์กลางกาย ให้ค่อย ๆ น้อมนิมิต
เข้ามาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่มกี ารบังคับ และเมือ่
นิมิตมาหยุดสนิท ณ ศูนย์กลางกาย ให้วางสติ
ลงไปยังจุดศูนย์กลางของดวงนิมิต ด้วยความรู้สึก
คล้ายมีดวงดาวดวงเล็ก ๆ อีกดวงหนึ่ง ซ้อนอยู่
ตรงกลางดวงนิมิตดวงเดิม แล้วสนใจเอาใจใส่แต่
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ดวงเล็ก ๆ ตรงกลางนั้นไปเรื่อย ๆ ใจจะปรับจน
หยุดได้ถกู ส่วน เกิดการตกศูนย์และเกิดดวงสว่างขึน้
มาแทนที่ ดวงนี้เรียกว่า “ดวงธรรม” หรือ “ดวงปฐมมรรค” อันเป็นประตูเบื้องต้นที่จะเปิดไปสู่
หนทางแห่งมรรค ผล นิพพาน
การระลึ ก นึ ก ถึ ง นิ มิ ต สามารถท� ำ ได้ ใ น
ทุกแห่ง ทุกที่ ทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะนั่ง นอน ยืน
เดิน หรือขณะท�ำภารกิจใดๆ
ข้อแนะน�ำ คือ ต้องท�ำให้สม�่ำเสมอ
เป็นประจ�ำ ท�ำเรื่อย ๆ ท�ำอย่างสบาย ๆ ไม่เร่ง

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
มีนาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 95
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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
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หลักการอธิษฐานจิต
การอธิษฐานจิต เป็นการเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ คือ
ทุกครั้งที่พระองค์ทรงกระท�ำความดี ก็จะทรงอธิษฐานจิต
เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การอธิษฐานจิต ถือเป็นหนึ่งในบารมี ๑๐ ทัศ
ที่เรียกว่า อธิษฐานบารมี ซึ่งมีหลักง่าย ๆ คือ เราต้อง
อธิษฐานเป้าหมายหลักเป็นอันดับแรก เช่น ขออานุภาพ
แห่งบุญนี้ท�ำให้เราได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้ไปสู่
ที่สุดแห่งธรรม ได้เข้าถึงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่
มหาปูชนียาจารย์เข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย อย่างง่ายดาย
อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริง เกิดมาก็ให้
ระลึกชาติได้ ได้เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัย สร้างบารมีจน
กระทั่ ง หมดอายุ ขั ย ไปทุ ก ภพทุ ก ชาติ จ นกระทั่ ง ถึ ง ที่ สุ ด
แห่ ง ธรรม และเมื่ อ เราอธิ ษ ฐานเป้ า หมายหลั ก แล้ ว ก็
อธิษฐานเป้าหมายรอง เช่น ให้เราสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ
ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พวกพ้อง
บริวาร จากนั้นเราก็อธิษฐานเป้าหมายรองที่เราต้องการ
เป็นพิเศษ เช่น ให้หมดหนี้หมดสิน เหลือกินเหลือใช้ เหลือไว้
สร้างบารมี หรือหายป่วย เป็นต้น..
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