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บ่อเกิดแห่งความสุข
“สุขํ ยาว ชรา สีลํ
สุขา สทฺธา ปติฏฺติ า
สุโข ปญฺาย ปฏิลาโภ ปาปานํ อกรณํ สุขํ
ศีลก่อให้เกิดสุขตราบเท่าชรา ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วก่อให้เกิดสุข
การได้เฉพาะซึ่งปัญญาก่อให้เกิดสุข การไม่ท�ำบาปทั้งหลายก่อให้เกิดสุข”
ศีลเป็นประดุจฐานที่ตั้งอันมั่นคงที่จะ
ท�ำให้ชีวิตด�ำรงอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมี
ชัยชนะ  กาย วาจา ที่ได้รับการอบรมในกรอบ
ของศีลอย่างดีแล้ว จะก่อให้เกิดพลังใจทีต่ งั้ มัน่
ผ่องใสเป็นปกติ ผู้รักษาศีลจึงเป็นผู้ที่มีความ
สุขในทุกช่วงของชีวิต ตราบกระทั่งแก่ชรา
ผูม้ ศี ลี จะได้รบั ความเคารพนับถืออย่างบริสทุ ธิ์
ใจจากผู้คนทุกชนชั้น ให้ความสงบร่มเย็นแก่
ลูกหลาน คนรอบข้าง และสังคมอย่างแท้จริง  
เพราะศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข เป็นที่ตั้ง
แห่ ง ความดีง าม เป็ น สะพานสู ่ ส วรรค์ แ ละ
พระนิพพาน
ค�ำว่า “ศีล” มาจากรากศัพท์หลายค�ำ  
ดังนี้
ศีล มาจากค�ำว่า สิระ แปลว่า ศีรษะ
หรือยอด ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดคน หรือเป็น
ผู ้ เ จริ ญ ที่ สุ ด นั้ น ไม่ ใ ช่ อ ยู ่ ท่ี ก ารมี ท รั พ ย์ สิ น
อ�ำนาจ หรือความรู้ความสามารถเหนือกว่า
ผู้อื่น หากแต่อยู่ที่ความบริสุทธิ์แห่งศีล ซึ่ง
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เป็นทีย่ อมรับและยกย่องจากบัณฑิตว่า ผูม้ ศี ลี
ได้ชื่อว่าประเสริฐที่สุดกว่าผู้ไม่มีศีล แม้จะ
มีรูปสวย รวยทรัพย์ มีคนนับหน้าถือตา มีสติ
ปัญญาในการแสวงหาทรัพย์กต็ าม แต่ถา้ ไร้ศลี
แล้ว ผู้ที่หล่อ รวย สวย ฉลาดเหล่านั้น ก็คือ
คนที่อันตรายที่สุด เพราะสามารถน�ำความ
หายนะมาสู่ตนเอง ประเทศชาติ และคนทั้ง
โลกได้  ส่วนผู้มีศีล แม้จะอยู่ในเพศภาวะไหน
ผู้รู้ท่านกลับยกย่องว่าเป็นยอดคน
ศีล มาจากค�ำว่า สีละ แปลว่า ปกติ  
เพราะปกติของคนย่อมรักชีวติ ของตนและเห็น
คุณค่าชีวิตของคนอื่น เมื่อมีความรู้สึกเช่นนี้
จึงยินดีในการรักษาศีล เพราะไม่ปรารถนาจะ
เบียดเบียนกัน ไม่ลักขโมยกัน ยินดีในคู่ครอง
ของตนเอง ไม่โกหก กล่าวแต่ถอ้ ยค�ำทีเ่ ป็นจริง
มีสติสัมปชัญญะ ไม่ดื่มเครื่องมึนเมาหรือเสพ
ยาเสพติด รวมถึงไม่หมกมุ่นอยู่กับอบายมุข
การรักษาศีลเป็นการน�ำไปสู่ความเป็นคนที่
เป็นปกติสมบูรณ์  ฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่ายังพร่อง
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ในเรื่องศีล ก็ต้องท�ำตนให้สมบูรณ์สมกับที่ได้
เกิดมาเป็นมนุษย์ โดยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์
นั่นเอง
ศีล มาจากค�ำว่า สีตละ แปลว่า เย็น
เพราะผู้ที่รักษาศีลจะมีความเย็นกาย เย็นใจ
เหมือนคนอาบน�้ำช�ำระล้างร่างกายหมดจด
ดีแล้วนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่  ความสงบเยือก
เย็นนี้ แม้ผทู้ อี่ ยูใ่ กล้กจ็ ะรูส้ กึ สบายใจ ปลอดภัย
เย็นใจตามไปด้วย ต้นไม้ใหญ่ให้เงาร่มรื่น
สามารถให้ความร่มเย็นกับนกทีม่ าอาศัยฉันใด
คนผู้มีศีลก็สามารถให้ความสุขกายสบายใจ
กับผู้ที่เข้ามาคบหาด้วยฉันนั้น
ศีล มาจากค�ำว่า สิวะ แปลว่า ปลอด
โปร่ง โล่ง เบา สบาย เพราะผู้ท่ีรักษาศีลได้
ครบถ้วนบริบรู ณ์จะมีความสะอาดบริสทุ ธิ์  ไม่
ว่าจะนึกถึงการกระท�ำของตัวเองในเรื่องใด
ก็ไม่มีสิ่งใดเป็นโทษหรือท�ำให้เดือดร้อนกังวล
ใจ จึงมีชวี ติ ทีป่ ลอดโปร่ง โล่งใจ สบายใจ และ
ปลอดจากภัยเวรทั้งหลาย ผู้ท่ีมีศีลจะหมั่น
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ส�ำรวจตรวจตราดูตัวเองทั้งทางกาย วาจา
ไม่ให้ไปกระทบกระทั่งใคร และไม่ท�ำให้ใคร
เดือดร้อน นึกถึงคราใดก็จะแช่มชื่น เย็นใจ
เบาใจ  เมื่อเดินทางใกล้ไกลก็ปลอดภัยในทุกที่
ทุกสถาน แม้อยู่คนเดียวซึ่งแวดล้อมไปด้วย
ภยันตรายก็ไม่สะทกสะท้าน เพราะความมัน่ ใจ
ในศีลที่ได้รักษามาดีแล้ว
ในคัมภีรป์ ฏิสมั ภิทามรรค พระสารีบตุ ร
ได้กล่าวว่า
ศีล คือ เจตนา เป็นความตั้งใจที่จะ
งดเว้นจากกายทุจริต ๓ อย่าง คือ ไม่ฆ่าสัตว์
ไม่ ลั ก ทรั พ ย์ ไม่ ป ระพฤติ ผิ ด ในกาม และ
วจีทจุ ริต ๔ อย่าง คือ ไม่พดู เท็จ ไม่พดู ส่อเสียด
ไม่พูดค�ำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ
ศีล คือ เจตสิก หมายถึง การงดเว้น
จากมโนทุจริต ๓ คือ ไม่อยากได้ของของผู้อื่น
ไม่พยาบาท มีความเห็นชอบ
ศีล คือ ความส�ำรวมระวัง การปิดกัน้
ความชั่ว
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ศีล คือ การไม่ล่วงละเมิดข้อห้าม
หรือละเมิดกฎกติกาอันชอบธรรมทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปราม
บุคคลผู้ทุศีล
ศีลกับปัญญาอะไรประเสริฐกว่ากัน
ในอดีต พระโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูล
พราหมณ์ ครั้ น เติ บ โตเป็ น หนุ ่ ม หน้ า ตาดี
ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนเจนจบในศิลปวิทยา
ทุ ก อย่ า ง ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ปุ โ รหิ ต
ของพระราชา พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีศีลและ
ฝักใฝ่ในธรรม ท�ำให้พระราชาทรงเคารพยกย่อง
พระโพธิสัตว์ยิ่งนัก เพราะทรงเห็นว่านอกจาก
มากไปด้วยความรู้และความสามารถแล้ว
ยังเป็นผู้มีศีลมีธรรมอีกด้วย ทุกคืนก่อนนอน
พระโพธิ สั ต ว์ จ ะหมั่ น ส�ำ รวจตรวจตราดู ศี ล
ของตัวเองว่าได้ไปท�ำให้ใครเดือดร้อนหรือไม่
หรือท�ำอย่างไรศีลทีร่ กั ษาจะบริสทุ ธิย์ งิ่ ๆ ขึน้ ไป
เพราะท่านตระหนักดีว่า การท�ำหน้าที่เป็น

ปุโรหิตนั้น ต้องมีกาย วาจา ใจบริสุทธิ์  จึงจะ
สามารถแนะน�ำสิ่งที่ถูกที่ควรแก่พระราชาได้
วันหนึง่ พระโพธิสตั ว์คดิ ว่า “พระราชา
ทรงเคารพเรา เพราะเห็นว่าเราเป็นผูม้ ศี ลี หรือ
เป็นเพราะเรามีความรู้ความสามารถหนอ”
จึงแสร้งหยิบเงินของเจ้าหน้าที่เหรัญญิกไป
วันแรกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเห็นว่า
เป็นปุโรหิต วันต่อมาปุโรหิตก็หยิบเงินไปอีก
เมื่อครบ ๓ วัน เจ้าหน้าที่เหรัญญิกจึงให้
ลูกน้องช่วยกันจับปุโรหิตไปให้พระราชาทรง
ลงโทษในข้อหาเป็นขโมย
พระราชาทรงพระพิโรธมากที่ปุโรหิต
เป็นผู้มีปัญญา แต่เป็นผู้ทุศีล ถึงขนาดเกือบ
รับสั่งให้มหาดเล็กน�ำตัวไปตัดศีรษะ เพราะ
ถื อ ว่ า เป็ น เยี่ ย งอย่ า งที่ ไ ม่ ดี ปุ โ รหิ ต ได้ ข อ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบทู ล
ความจริงในเจตนาให้ทรงทราบ ฝ่ายพระราชา
ก็ทรงขออภัยที่ด่วนตัดสินพระราชหฤทัย ครั้น
ปุโรหิตทราบแล้วว่าศีลเป็นใหญ่กว่าความเป็น
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พหูสูต จึงประกาศท่ามกลางมหาสมาคมว่า
“ข้าพระองค์เคยสงสัยว่า ระหว่างศีล
กับการเป็นผู้ทรงจ�ำความรู้มามาก สิ่งใดจะ
ประเสริฐกว่ากัน แต่มาบัดนี้ข้าพระองค์ไม่มี
ความสงสัยแล้ว ชาติกำ� เนิดและชนชัน้ วรรณะ
เป็นของเปล่า ศีลเท่านั้นประเสริฐที่สุด บุคคล
ผูท้ ศุ ลี แม้มคี วามรูม้ าก แต่ความรูน้ น่ั แหละจะ
น�ำความทุกข์มาให้แก่ตัวเองและคนอื่นอีก
มากมาย กษัตริยแ์ ละพ่อค้าผูไ้ ม่ตงั้ อยูใ่ นธรรม
หากละโลกไปเมื่อใด ก็ย่อมเข้าถึงทุคติ  ส่วน
กษัต ริย์ พราหมณ์ พ่ อ ค้า กรรมกร ที่ไ ด้
ประพฤติธรรม ย่อมเป็นผูเ้ ข้าถึงสุคติเหมือนกัน
วิชาไตรเพท ชาติก�ำเนิด หรือพวกพ้องก็ไม่
สามารถจะให้ความสุขในภพหน้าได้ ส่วนศีล
ที่รักษาบริสุทธิ์ดีแล้ว ย่อมน�ำสุขมาให้ทั้งใน
ภพชาตินี้และภพหน้า”  
เมื่อพระโพธิสัตว์พรรณนาคุณของศีล
แล้ว จึงกราบทูลลาออกบวชเป็นฤๅษี บ�ำเพ็ญ
ตบะอยูใ่ นป่าหิมพานต์ ต่อมาท่านสามารถท�ำ
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อภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นได้ ครั้นละโลกแล้ว
ก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลก
การรักษาศีลเป็นบุญกิรยิ าวัตถุ คือ วิธี
การท� ำ บุ ญ ที่ ช ่ ว ยเกื้ อ หนุ น การท� ำ ความดี
เบื้องสูงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นกุศลกรรมบถ
ที่ตั้งใจงดเว้นจากความชั่ว และตั้งใจที่จะไม่
เบี ย ดเบี ย นใคร ท� ำ ให้ มี ก ระแสแห่ ง ความ
เมตตาเกิดขึ้นในใจ เมื่อศีลบริสุทธิ์ กุศลธรรม
เบื้องสูงคือการได้บรรลุสมาธิและปัญญาก็จะ
เกิ ด ขึ้ น การรั ก ษาศี ล จึ ง เป็ น การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตและจิตใจให้บริสุทธิ์สูงส่งดีงาม
ยิ่งขึ้น
“ท่ า นทั้ ง หลายจงตามรั ก ษาศี ล
จงเป็นผูม้ ศี ลี เป็นทีร่ กั มีความเคารพในศีล
ทุกเมื่อ เหมือนนกต้อยตีวิดรักษาฟองไข่
เหมือนจามรีรักษาขนหาง เหมือนคนมี
บุ ต รคนเดี ย ว รั ก ษาบุ ต รผู ้ เ ป็ น ที่ รั ก
และเหมือนคนมีนัยน์ตาข้างเดียว รักษา
นัยน์ตาทีย่ งั เหลืออีกข้างเถิด” (พรหมชาลสูตร)

www.webkal.org

“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
www.webkal.org

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

ตอกเสาเข็ม ตอกศรัทธา

สถาปนา

อาคารพระผู้ปราบมาร

๐8
8 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๗
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การทีจ่ ะมีพระภิกษุอยูป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจ
ร่วมกันเป็นจ�ำนวนมาก เป็นสิ่งที่สาธุชน
ทั้ ง หลายต่ า งปรารถนา เพราะการมี
พระภิกษุสงฆ์บงั เกิดขึน้ ทีไ่ หน ย่อมแสดงถึง
ความยังคงอยู่ของพระพุทธศาสนา และ
แสดงถึ ง ความยั ง คงมี ศ าสนทายาทที่ จ ะ
สืบทอดพระอริยสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองสืบ
ต่อไป...
วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีพระ
ภิ ก ษุ ส งฆ์ - สามเณรอยู ่ ป ฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ
ร่วมกันเป็นจ�ำนวนมาก พรรษาหนึ่ง ๆ
มีพระภิกษุทงั้ เก่าและใหม่อยูร่ ว่ มจ�ำพรรษา
ไม่ตำ่� กว่าหนึง่ พันรูป ดังนัน้ การทีม่ ผี ใู้ จบุญ
ร่วมกันสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ พั ก ของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ นั้ น
จึ ง ถื อ เป็ น บุ ญ ใหญ่ ข องผู ้ ส ร้ า ง และ
ยั ง เป็ น การสร้ า งศาสนสถานเพื่ อ การ
สืบสานพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
ให้คงอยูแ่ ละแผ่ขยายไปบนโลกนีอ้ กี ตลอด
สิ้นกาลนาน
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ตอกเสาเข็ม สถาปนา
อาคารพระผู้ปราบมาร
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม ที่ผ่านมา
เป็นวันพระใหญ่ วัดพระธรรมกายได้จัดให้มี
กิจกรรมพิเศษ คือ พิธีปุพพเปตพลี คือการ
ท�ำบุญอุทิศให้แก่บิดามารดาและญาติพี่น้อง
ผู ้ ล ะจากโลกนี้ ไ ปแล้ ว เพราะชาวพุ ท ธ
ทั้ ง หลายย่ อ มทราบดี ว ่ า “บุ ญ ” เป็ น สิ่ ง ที่
ท�ำแล้วมิเพียงเกิดอานิสงส์แก่ตนเองเท่านั้น
แต่ยงั สามารถอุทศิ ให้แก่บดิ ามารดาตลอดจน
ญาติพนี่ อ้ งผูล้ ะจากโลกนีไ้ ปแล้วได้ดว้ ย ดังนัน้
ทุ ก วั น พระ หอฉั น คุ ณ ยายอาจารย์ ฯ จึ ง
เนืองแน่นไปด้วยลูกหลานกตัญญู ที่ไปร่วม
ในพิ ธีปุ พ พเปตพลี ส� ำ หรั บ วั น เสาร์ ที่ ๑๕
มี น าคมนี้ ยั ง ถื อ เป็ น วั น ประวั ติ ศ าสตร์
ครั้งส�ำคัญอีกวันหนึ่งของวัดพระธรรมกาย
คือ เป็นวันที่มีการประกอบพิธีตอกเสาเข็ม
ต้นแรก เพื่อสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร
เป็นทีพ่ กั และทีบ่ ำ� เพ็ญสมณกิจอีกหลายประการ
ของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ที่นับวันจะ
เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น

วันพระวันดี ตอกเสาเข็มต้นแรก
สถาปนาอาคารพระผู้ปราบมารร
ณ พื้ น ที่ ป ระกอบพิ ธีต อกเสาเข็ ม
อาคารพระผู้ปราบมาร เมื่อเวลาประมาณ
๑๖.๓๐ น. หลังจากคณะพระภิกษุ-สามเณร
และสาธุ ช นผู ้ มี บุ ญ เข้ า นั่ ง ประจ� ำ ในพื้ น ที่
เพื่ อ ประกอบพิ ธีต อกเสาเข็ ม ต้ น แรกแล้ ว
พิ ธีก รเรี ย นเชิ ญ เจ้ า ภาพผู ้ มี บุ ญ ถ่ า ยภาพ
ร่ ว มกั น ต่ อ มาพระเทพญาณมหามุ นี
(หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์ เดินทาง
www.webkal.org
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มาถึงศูนย์กลางพิธี แล้วน�ำบูชาพระรัตนตรัย
น�ำนั่งสมาธิ จนได้เวลาสว่างแล้ว พระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ จึ ง กล่ า วเชิ ญ ผู ้ แ ทน คื อ
กัล ยาณมิต รเพีย งใจ หาญพาณิช ย์ และ
กัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน ขึ้นรับพาน
แผ่ น ทองและรั ต นชาติ เพื่ อ ประกอบพิ ธี
ปิ ด แผ่ น ทองเสาเข็ ม ต้ น แรกสร้ า งอาคาร
พระผู้ปราบมาร
ต่ อ จากนั้ น พระเทพญาณมหามุ นี
ประธานสงฆ์ ได้กดปุ่ม ประกอบพิ ธีต อก
เสาเข็มต้นแรกสร้างอาคารพระผู้ปราบมาร
ท่ า มกลางความปี ติ ยิ น ดี ข องเหล่ า ศรั ท ธา
สาธุชนที่มาร่วมพิธี จากนั้นเจ้าภาพผู้มีบุญ
ทั้งหลายที่มาร่วมพิธีได้ร่วมโปรยรัตนชาติ
ณ บริเวณที่ตอกเสาเข็ม
ก่อนเสร็จพิธี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
น�ำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา และบูชาพระรัตนตรัย
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สถานที่รวมสงฆ์
ธ�ำรงพระพุทธศาสนา
อาคารพระผู้ปราบมารเป็นอาคารที่
สร้ า งด้ ว ยรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมร่ ว มสมั ย
เน้นความเรียบง่าย และประโยชน์สูงสุดของ
การใช้งาน บริเวณที่พักมีการออกแบบให้
เหมาะส�ำหรับสมณสารูป ไม่มีความหรูหรา
โอ่อ่า ทั้งนี้เพราะปกติพระภิกษุ-สามเณรที่
วัดพระธรรมกายพักร่วมกันเป็นหมู่ ไม่แยก
พักเดี่ยว ห้องน�้ำ ที่ซักผ้า ตากผ้า ก็เป็นพื้นที่
รวม ไม่ได้แยกเป็นเอกเทศ ดังนั้นบริเวณ
ที่พักสงฆ์จึงเป็นสถานที่ที่ใช้ท�ำกิจกรรมอื่น ๆ
อีกหลายประการ เช่น การพัฒนาที่พักอาศัย
การสวดมนต์ การประชุ ม การท� ำ สมาธิ
ภาวนา ฯลฯ นอกจากนี้ในแต่ละปีจะมีการ
สลับเปลี่ยนที่พักกัน ดังนั้นพระภิกษุจึงไม่
นิ ย มสะสมสิ่ ง ของมากมาย มี แ ต่ ข องใช้
ส่วนตัวทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ จะได้ไม่ตกเป็นภาระหนัก
ในการขนย้ายในวาระที่มีการเปลี่ยนห้องพัก
และยังเป็นการฝึกตนให้เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย
สงวนเวลาส่วนใหญ่เพือ่ การประพฤติปฏิบตั ธิ รรม
เพือ่ ให้เข้าถึงพระธรรมกาย สามารถปราบมาร
ปหานกิเลสในตนได้ สมกับที่ได้พักอาศัยอยู่
ณ อาคารทีม่ ชี อื่ ว่า “อาคารพระผูป้ ราบมาร”
และจักด�ำเนินรอยตามปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผูป้ ราบมาร
ทีท่ ่านทุ่มเทเอาชีวติ เป็นเดิมพันจนค้นพบการ
ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกายแห่งองค์สมเด็จ
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า และน� ำ มาสั่ ง สอน
มหาชนทัง้ หลายให้รู้จักทางแห่งความหลุดพ้น
จนกระทั่งสามารถไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้
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ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน
ผู้สืบสานงานคุณยาย
ขออนุ โ มทนาสาธุ ก ารกั บ ผู ้ ใ จบุ ญ
ค�้ ำ จุ น พระพุ ท ธศาสนาทุ ก ท่ า น ที่ ร ่ ว มกั น
สถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร อาคารแห่ง
การสื บ สานศาสนกิ จ ในพระพุ ท ธศาสนา
ให้ พ ระภิ ก ษุ บ� ำ เพ็ ญ สมณกิ จ ได้ บ ริ สุ ท ธิ์
บริบูรณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ท่าน เพราะการที่วัดพระธรรมกาย
ถือก�ำเนิดขึ้นเมื่อกว่า ๔๔ ปีที่ผ่านมา ก็เพื่อ
สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้
และสร้ า งคนให้ เ ป็ น คนดี การร่ ว มกั น
สถาปนาอาคารพระผู ้ ป ราบมาร จึ ง เป็ น
วิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยสืบสานมโนปณิธานของคุณยาย
อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู ้ ใ ห้ ก� ำ เนิ ด วั ด พระธรรมกาย ให้ ส มบู ร ณ์
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดสิริมงคลแก่พวกเรา
ทั้งหลายยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบสิ้นกาลนาน..

www.webkal.org

เมษายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 17

“

อาคารหลังนี้จะเป็นที่พักสงฆ์
ผู้เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก
ผู้ที่ปฏิบัติตนตามค�ำสั่งสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ใคร่ต่อการศึกษาวิชชาธรรมกาย
อีกทั้งเพื่อขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
เพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้จึงเป็น
อาคารที่ส�ำคัญทีเดียว

”

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗
18 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๗
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“จะท�ำอะไรต่าง ๆ ให้นึกถึงบุญ ให้อยู่ในบุญ
บุคคลที่ควรบู
า คือบบุุญคคลที
การระลึ
ถ้าชเรามี
สิ่งนั่ม้นีคก็ุณจความดี
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ล็อกเกตคุณยาย
ของคุณเบญจา เลาหะกาญจนศิริ

คุณเบญจา เลาหะกาญจนศิริ อาชีพนักธุรกิจ เป็นชาว
จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนเข้าวัดพระธรรมกาย คุณเบญจามีร้าน
ขายทอง แต่ท�ำไปท�ำมากลับจนลงเรื่อย ๆ แถมมีหนี้สินอีกกว่า
๑๐ ล้านบาท ตอนนั้นเธอทั้งทุกข์ทั้งเครียดจนอยากหนีไปบวชชี
ในช่วงที่คิดว่าจะบวชชีนี้เอง เธอฝันว่า มีแม่ชีท่านหนึ่ง
มาหา แล้วพูดว่า “มาทางนีส้ หิ นู” จากนัน้ ไม่นานก็มกี ลั ยาณมิตร
มาชวนเธอเข้าวัดพระธรรมกาย พอไปถึงวัดพระธรรมกาย เธอก็
ประหลาดใจที่เห็นรูปคุณยายในวัด เพราะคุณยายที่อยู่ในรูป
ก็คอื แม่ชที ไี่ ปเข้าฝันตามเธอไปวัดนัน่ เอง เมือ่ เห็นแบบนีเ้ ธอก็เกิด
ความศรัทธาเชือ่ มัน่ ในวัดพระธรรมกายโดยไม่มขี อ้ กังขาใด ๆ เลย
แม้ในช่วงที่เธอเข้าวัดใหม่ ๆ ราว ๆ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑
เป็นช่วงทีว่ ดั โดนโจมตีอย่างหนักก็ตาม เธอกลับรูส้ กึ ดีทไี่ ด้เข้าวัด
ช่วงนั้น เพราะท�ำให้เธอได้ท�ำบุญหล่อรูปเหมือนคุณยายด้วย
ทองค�ำองค์แรก ซึ่งเธอได้ท�ำอย่างเต็มก�ำลัง โดยน�ำทองทีร่ ้านไป
หล่อ และชวนญาติพี่น้องท�ำไปหลายบาททอง
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จากนั้นเธอก็เอาล็อกเกตคุณยายที่เจ้าหน้าที่วัดมอบให้มาใส่กรอบห้อยคอมาตลอดเป็น
เวลาถึง ๑๗ ปีแล้ว นับตัง้ แต่หอ้ ยล็อกเกตคุณยาย เธอก็สมั ผัสได้วา่ คุณยายตามคุม้ ครอง
ดูแลเธอตลอดเวลา ทีเ่ ธอกล้ายืนยันอย่างนีก้ เ็ พราะว่า ขนาดเธอไปท�ำมาหากินไกลถึงอเมริกา
คุณยายก็ยังตามไปดูแล
ครั้งหนึ่งเธออยากเป็นประธานกองท�ำบุญที่ศูนย์เวอร์จิเนีย ซึ่งต้องใช้เงิน ๑,๕๐๐ เหรียญ
แต่เธอมีเงินในบัญชีแค่ ๗๐๐ เหรียญเท่านัน้ เธอจึงอธิษฐานขอกับล็อกเกตคุณยายว่า “ลูกอยาก
ท�ำบุญครั้งนี้จริง ๆ ขอให้ลูกมีเงินครบ ๑,๕๐๐ เหรียญ เป็นอัศจรรย์นะคะคุณยาย”
หลังจากอธิษฐานได้ไม่นาน เธอก็พบสิ่งที่ไม่คาดฝัน คือ อยู่ ๆ ก็มีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นมา
อีก ๘๐๐ เหรียญ จนครบ ๑,๕๐๐ เหรียญ ตามที่ตั้งใจจะท�ำบุญ จนปัจจุบันนี้เธอก็ยังไม่รู้เลย
ว่าเงินนี้มาจากไหน ใครโอนมา และที่เหลือเชื่อไปกว่านั้นก็คือ หลังจากที่ท�ำบุญไปไม่นาน เธอ
ก็อธิษฐานขอกับล็อกเกตคุณยายอีกว่า “ให้ลูกเคลียร์ปัญหาหนี้สินที่เมืองไทยได้สักทีนะคะ”
จนกระทั่งวันหนึ่งเธอฝันว่า คุณยายไปเยี่ยมเธอที่ศูนย์เวอร์จิเนีย ในฝันเธอดีใจมาก รู้สึก
ว่าคุณยายไม่ทอดทิง้ ลูกหลานทีอ่ ยูไ่ กลถึงต่างประเทศ และรูส้ กึ อบอุน่ มากเพราะคุณยายยอมให้
เธอนอนหนุนตัก แล้วท่านก็เมตตาลูบศีรษะและบอกว่า “กลับมาอยู่เมืองไทยได้แล้ว”
พอตื่นขึ้นมาเธอก็อดประหลาดใจกับเรื่องที่เธอฝันไม่ได้ แต่ก็ยอมท�ำตามที่คุณยายบอก
คือ กลับมาเมืองไทย เมื่อเธอกลับมาก็พบกับจุดเปลี่ยนของชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะอยู่ ๆ
ทีด่ นิ ทีเ่ ธอประกาศขายมานานเป็นเวลาสิบปีเกิดขายได้ขนึ้ มา จนเธอมีเงินเคลียร์หนีส้ นิ
กับธนาคารทีเ่ คยค้างไว้กว่าสิบล้านบาทได้ทงั้ หมด แถมมีเงินเหลือท�ำกิจการบ้านจัดสรร
ด้วย
จากเหตุก ารณ์ที่เธอได้พบ ท� ำให้เธอรู้สึกว่าคุณยายมีบุญคุณกับเธอมากเหลือ เกิน
เริ่มจากตามเธอเข้าวัด ท�ำให้เธอได้เป็นต้นบุญตามญาติพี่น้องเข้าวัด และที่ปลื้มมากที่สุดก็คือ
การพาหลานชายมาบวชถวายให้เป็นลูกหลวงพ่อได้ ๙ พรรษาแล้ว และที่ส�ำคัญตั้งแต่เธอ
ห้อยล็อกเกตคุณยาย ก็เหมือนมีคุณยายคอยตามดูแลเธอตลอดเวลาจริง ๆ จนตอนนี้
เธอเข้าใจแล้วว่า ท�ำไมคุณยายท่านถึงเน้นย�ำ้ กับลูกหลานว่า “เวลาไปไหนให้เอาล็อกเกต
ยายติดตัวไปด้วย” เพราะท่านจะได้ตามคุ้มครองดูแลลูกหลานของท่าน
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ล็อกเกตของข้าพเจ้าไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดทุกมุมโลก ข้าพเจ้าขอเติม
ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ ห้ มี ฤ ทธิ์ มี เ ดช คุ ้ ม ครองป้ อ งกั น ภั ย ให้ ลู ก หลาน
ให้มีความสวัสดีมีชัยยิ่ง ๆ ขึ้นไป มีสมบัติมหาสมบัติเอาไว้กินไว้ ใช้
ไว้ท�ำบุญท�ำทานไม่รู้จักหมดสิ้น

ล็อกเกตชุดสุดท้ายส�ำหรับผู้มีบุญ
ล็อกเกตคุณยายรุ่นแรกผลิตในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ตอนที่คุณยายเป็นประธานกฐินครั้งแรก
ขณะที่ท่านอายุครบ ๘๐ ปี โดยมีพระครูปลัดวันชัย สีลวัณโณ เป็นผู้ประสานงานการผลิตตั้งแต่
รุ่นแรกจนถึงรุ่นสุดท้าย ซึ่งเป็นชุดที่ใช้มอบเป็นของที่ระลึกในงานสลายร่างคุณยาย และนับ
จากนั้นก็ไม่ได้ผลิตอีกเลย เพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและพระครูปลัดสีลวัณโณก็เริ่มอาพาธแล้ว
สมัยก่อนพระครูปลัดสีลวัณโณต้องไปควบคุมการผลิตเองแทบทุกวัน เพราะการท�ำล็อกเกต
มีหลายขั้นตอน เช่น ต้องเข้าเตาเผา ต้องท�ำวันที่มีแดด เพราะต้องเอามาตากแดด แล้วถ้าท�ำใน
ปริมาณมาก ๆ เตาก็ระเบิด ซึ่งในช่วงนั้นก็ระเบิดไปหลายเตา จนต้องอธิษฐานขอบารมีคุณยาย
เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา ถึงจะท�ำต่อได้
เนื่องจากการผลิตล็อกเกตเป็นงานฝีมือที่ท�ำยาก ต้องใช้ช่างฝีมือท�ำทุกขั้นตอน และ
ไม่ค่อยมีใครรับท�ำในปริมาณมาก ๆ เพราะแต่ละชิ้นต้องใช้ความพิถีพิถันและความประณีตสูง
ทีส่ ำ� คัญตอนนีพ้ ระครูปลัดวันชัย สีลวัณโณ ซึง่ เป็นผูป้ ระสานงานการผลิต ท่านมรณภาพไปแล้ว
วัดพระธรรมกายจึงไม่ได้ผลิตล็อกเกตอีกเลย
อย่างไรก็ตามส�ำหรับลูกหลานคุณยายทีอ่ ยากได้ลอ็ กเกต ขณะนีย้ งั มีลอ็ กเกตชุดสุดท้าย
ของคุณยายเหลืออยู่ แต่มจี ำ� นวนจ�ำกัด ล็อกเกตนีจ้ ะมอบให้ผทู้ รี่ ว่ มบุญหล่อรูปเหมือน
คุณยายด้วยทองค�ำเอาไว้พกติดตัว เพือ่ เป็นเครือ่ งตรึกระลึกนึกถึงบุญจากการหล่อรูปเหมือน
คุณยายด้วยทองค�ำ ล็อกเกตชุดนี้เป็นชุดเดียวกับที่มอบเป็นของที่ระลึกให้เจ้าภาพในงาน
สลายร่างคุณยายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นล็อกเกตชุดสุดท้ายของคุณยายจริง ๆ
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เอายายไปอยู่ด้วยนะ
ในสมัยที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่ ท่านให้ความส�ำคัญกับล็อกเกตมาก ตอนที่ท่านรับแขกที่
ครัวยามา ท่านเป็นผู้มอบล็อกเกตให้เจ้าของบุญด้วยมือของท่านเอง ขณะมอบท่านจะพูดว่า
“เอายายไปอยู่ด้วยนะ” และท่านมักพูดกับคนใกล้ชิดด้วยความรักและห่วงใยว่า “เวลาจะ
เดินทางไปไหนมาไหนให้เอายายติดไปด้วย ยายอธิษฐานทุกวันว่า ล็อกเกตของข้าพเจ้า
ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดทุกมุมโลก ข้าพเจ้าขอเติมความศักดิ์สิทธิ์ให้มีฤทธิ์มีเดช คุ้มครอง
ป้องกันภัยให้ลูกหลาน ให้มีความสวัสดีมีชัยยิ่ง ๆ ขึ้นไป มีสมบัติมหาสมบัติเอาไว้กิน
ไว้ใช้ ไว้ท�ำบุญท�ำทานไม่รู้จักหมดสิ้น”
เมือ่ ใครได้รบั ล็อกเกตคุณยายแล้ว หากท�ำถูกหลักวิชชา คือน�ำล็อกเกตมาไว้ทศี่ นู ย์กลางกาย
และอธิษฐานขอบารมีคุณยาย ก็จะสมปรารถนา ดังที่มีผู้เจอเรื่องราวอันมหัศจรรย์กันมากมาย
รวมทั้งคุณเบญจาซึ่งเป็นหนึ่งในพยานบุคคลที่ขอยืนยันว่า ตั้งแต่เธอห้อยล็อกเกตคุณยายมา
๑๗ ปี และตามระลึกนึกถึงท่านเสมอ ท่านไม่เคยทอดทิง้ เธอเลย แม้เธอไปอยูไ่ กลถึงต่างประเทศ
ท่านก็ตามไปคุ้มครองช่วยเหลือ แม้ท่านละสังขารไปแล้ว ก็ยังตามดูแลเธอ จนเธอหมดหนี้
หมดสิน เหลือกินเหลือใช้ ตามที่ท่านเคยอธิษฐานไว้จริง ๆ
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สุขในฌานเมื่ออยู่กับคุณยาย
ส�ำหรับลูกหลานคุณยาย นอกจากจะได้ร่วมหล่อรูปเหมือนคุณยายด้วยทองค�ำ ซึ่งจะได้
รับล็อกเกตอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณยายไปอยู่ด้วยแล้ว ยังสามารถร่วมจารึกชื่อ-สกุลของเราและ
หมูญ
่ าติลงบน “แผ่นทองอยูก่ บั ยาย” ทีจ่ ะน�ำไปประดิษฐานในแผ่นฌาน (ฐานของรูปหล่อทองค�ำ
ของคุณยาย) ซึ่งเปรียบประดุจรัตนบัลลังก์ของท่านได้อีกด้วย
การที่ชื่อ-สกุลของเราและหมู่ญาติได้เข้าไปอยู่ในแผ่นฌานของคุณยาย จะท�ำให้เรามี
สายบุญเชื่อมกับท่าน ท่านไปไหนก็จะเอาเราไปด้วย และจะคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขในฌาน
ของท่านตลอดไป ซึง่ สุขในฌานนัน้ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เคยกล่าวไว้วา่ เป็นสุขนักหนา
อะไรจะไปสู้ ดังที่ปรากฏในพระธรรมเทศนาของท่าน (มรดกธรรม กัณฑ์ที่ ๑๓ หน้า ๑๗๑) ว่า
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พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญ ส�ำหรับท่านเจ้าภาพที่มีส่วนร่วมบุญหล่อทองคุณยาย
และถวายไทยธรรม ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

“สุขในฌานอะไรจะไปสู้ ในภพนี่ไม่มีสุขเท่าถึงดอก สุขในฌานนะ
สุขลืมสมบัตินั่นแหละ สมบัติกษัตริย์ก็ไม่อยากได้
สุขในฌานนะ สุขนักหนาทีเดียว”
เรียนเชิญลูกหลานคุณยาย ร่วมพิธถี วายปัจจัยไทยธรรมพระสังฆาธิการกว่า ๓๐,๐๐๐ วัด
และพิธหี ล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกาย
จังหวัดปทุมธานี..
26 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๗
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ข้อคิดคำ�คม
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

“ถ้าใจใส ใจสบาย
ทำ�อะไรก็สำ�เร็จ
ถ้าใจมาอยู่ฐานที่ ๗
ทำ�อะไรก็สำ�เร็จอย่างสบาย ๆ”
คุณครูไม่ใหญ่

สั่งสมปัญญาบารมี มหาธรรมทานที่ยิ่งใหญ่
www.webkal.org

“ถ้าเราทำ�เฉยได้ เราจะอารมณ์ดีทั้งวันเลย
ใครด่า ใครว่า ก็เฉย ใครชม ก็เฉย
อะไร ๆ มา ก็เฉย ถ้าทำ�อย่างนี้ได้
อารมณ์จะดีทั้งวัน ไม่เชื่อลองเฉย ๆ ดูนะ”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร

www.webkal.org

“อุปนิสัยที่ดีงาม ๔ ประการ
ที่เกื้อกูลต่อการสร้างบารมี
รักบุญ รักธรรมะ
ไม่พูดค�ำหยาบ
มีความสุขในการเป็นผู้ให้
มากกว่าเป็นผู้รับ
คบหาบัณฑิตนักปราชญ์”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

www.webkal.org

สร้างโลกให้เป็นโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

บรรพชาสามเณรในอินโดนีเซีย
สัญญาณแห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาครั้งใหม่

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเคยรุ่งโรจน์มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เห็นได้จาก
ความยิ่งใหญ่ของพุทธสถาน “บุโรพุทโธ” ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก แต่ถึงแม้ว่าปัจจุบัน         
ในอินโดนีเซียมีชาวพุทธอยูเ่ พียงแค่กลุม่ เล็ก ๆ แต่เมือ่ มีโครงการบรรพชาสามเณรขึน้ เป็นครัง้ แรก
ที่เมืองบันเตนในเกาะชวาเมื่อวันที่ ๒๑ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็มีชาวพุทธจากทั่วประเทศ
ให้ความสนใจไปร่วมงานกันอย่างล้นหลาม และต่างรู้สึกปีติที่เห็นภาพการบรรพชาสามเณร
จ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นประดุจสัญญาณแห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาครั้งใหม่ในอินโดนีเซีย
30 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๗
www.webkal.org
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ภาพกุลบุตรนับร้อยที่เข้าพิธีบรรพชาสามเณรบนแผ่นดินอินโดนีเซีย เป็นสัญญาณว่า
วันหนึ่ง พระพุทธศาสนาจักหวนคืนกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งบนผืนดินแห่งนี้

32 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๗

www.webkal.org

ในครั้งนั้น พิธีบรรพชาสามเณรจัดขึ้น     
ที่วิทยาลัยพุทธศรีวิจายะ เมืองบันเตน ซึ่งมี
กุลบุตรจ�ำนวน ๑๒๖ คน เข้าพิธบี รรพชา โดยมี
พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
ราชวรวิหาร เมตตาบินข้ามน�้ำข้ามทะเลไป    
เป็นพระอุปัชฌาย์ถงึ ประเทศอินโดนีเซีย และมี   
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รอง
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เดินทางไปร่วม    
พิธีด้วย
โครงการบรรพชาสามเณร ครั้งที่ ๒ ใน
ประเทศอินโดนีเซียจัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเยาวชนชาวพุทธให้
ความสนใจร่วมบรรพชาเป็นสามเณร ๑๑๕ คน
โดยมี คุ ณ สปาร์ ดี อธิ ก ารบดี วิ ท ยาลั ย พุ ท ธ-       
ศรีวิจายะให้การสนับสนุนทั้งสถานที่ บุคลากร
และเครือข่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม

พิธตี ดั ปอยผมจัดขึน้ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี ผู ้ ป กครองและพี่ น ้ อ ง        
ชาวอินโดนีเซียเดินทางไปร่วมพิธีอย่างคับคั่ง
หลายท่ า นหลั่ ง น�้ ำ ตาแห่ ง ความปี ติ เ มื่ อ เห็ น
พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งแรกในชีวิต และ
ต่างรู้สึกปลื้มใจที่มีส่วนร่วมในการบวชครั้งนี้
ก่อนถึงวันบรรพชา ผู้เข้าอบรมต่างตั้งใจ
ฝึกฝนตนเองด้วยการรักษาศีล ๘ สวดมนต์      
นั่ ง สมาธิ และเพิ่ ม เติ ม คุ ณ ธรรมในตั ว ผ่ า น
กิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธ เตรียมพร้อมที่จะ
เป็นเนื้อนาบุญแก่ญาติโยม
เช้าวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิ ธีบ รรพชาจั ด ขึ้ น โดยมี พ ระเดชพระคุ ณ พระธรรมกิตติวงศ์ เดินทางไปเป็นพระอุปชั ฌาย์
เป็นปีที่ ๒

www.webkal.org

เมษายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 33

ในระหว่างการอบรม สามเณรได้สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า-เย็น และนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยงั ได้ฟังธรรม ได้เรียนรู้เรือ่ งความดีสากล ๕ ประการ และ ๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสยั
ผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธ ซึง่ ทุกกิจกรรมล้วนเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการด�ำเนินชีวติ ให้ประสบ
ความส�ำเร็จในอนาคต
ในระหว่างการบวช มีกิจกรรมที่ส�ำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามเณรทุกรูปไม่อาจลืมเลือน       
นั่นก็คือการออกบิณฑบาตในชุมชนรอบวิทยาลัยพุทธศรีวิจายะ ซึ่งมีสาธุชนมารอตักบาตรด้วย
ความปลื้มอกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะที่ผ่านมาการมีพระภิกษุหรือสามเณรมาบิณฑบาต      
โปรดญาติโยมเป็นเรื่องที่เกิดได้ยากในประเทศอินโดนีเซีย  
ในช่วงท้ายของโครงการอบรม มีกจิ กรรมเชิงปฏิบตั กิ ารของสามเณรธรรมทายาท โดยมีการ
แบ่งกลุ่มสามเณรออกตามเขตพื้นที่ที่แต่ละรูปอยู่อาศัย แล้วให้ทุกรูปร่วมแสดงความคิดเห็นและ
วางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่ของตน ซึ่งจะมีผลต่อการ
ร่วมมือกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในวงกว้างต่อไป
ด้วยความสามัคคีร่วมใจกันของพี่น้องพุทธศาสนิกชนในอินโดนีเซีย เราเชื่อว่า สักวันหนึ่ง
การมีเนื้อนาบุญไปโปรดชาวอินโดนีเซียในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง จะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก        
อีกต่อไป..

คุณโจโก วูรยานโต
อธิบดีกรมพุทธศาสนา ประเทศอินโดนีเซีย
“พิธีบรรพชาสามเณร จ�ำนวน ๑๐๐ กว่าท่านในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมทีด่ ีมาก ๆ เพราะเป็น
การฝึกอบรมให้ผู้บวชได้เรียนรู้คำ� สอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง เรียนรู้เรื่องความมีระเบียบวินัย        
ความรับผิดชอบ จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้า ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้
รับประโยชน์โดยตรง และจะมีประโยชน์ตอ่ ประชาชนทัว่ ไปด้วย ประการแรก เมือ่ สามเณรทัง้ หลาย
กลับไปบ้าน หวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นว่า เมื่อผ่านการอบรมแล้วพวกเขามีการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ในด้านความคิด การกระท�ำ ไปในทางทีด่ ขี นึ้ เมือ่ เทียบกับก่อนบวช ประการทีส่ อง
พวกเขาจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ชาวพุทธ จะกล้าเป็นผู้น�ำท�ำกิจกรรมทางศาสนา สามารถสอน
ธรรมะที่วัดในชุมชนได้ และจะเป็นผู้น�ำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย        
สืบต่อไป”
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“มีบุญอะไรให้ท�ำ ก็รีบท�ำ
อย่าเอาไว้ก่อน อย่าคิดดูก่อน
นอกจากบุญจะเกิดช้า สมบัติเกิดช้าแล้ว
เราอาจจะตายก่อน
ไม่มีโอกาสได้ท�ำบุญก็ได้”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

“สัมผัสชีวิต ใกล้ชิดความสงบ”
คอนโดมิเนียมติดรั้ววัด สังคมกัลยาณมิตร

แต่งเฟอร์ฯครบชุด โดย Modernform พร้อมสวนใหญ่
กว่า ๑ ไร่ สระว่ายน�้ำระบบน�้ำเกลือ ห้องฟิตเนส
*ส่วนลดพิเศษส�ำหรับผู้มีบุญ*

โครงการก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้างแล้ว

สนใจโทร. ๐๘๑-๗๗๗-๓๒๒๒, ๐๒-๕๒๔-๒๔๕๘
www.MTASSET.com www.facebook.com/mtresidences
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บทความพิเศษ
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

หอไตร...กลางสายธารแลสายธรรม

หอไตรกลางน�ำ 
้ วัดมหาธาตุ จ.ยโสธร

เมื่อยามอากาศร้อนอบอ้าว สายลมพัดพาความชุ่มชื้นของกระแสน�้ำลอดผ่านร่องไม้
ช่วยให้อากาศภายในเรือนไม้หลังนี้ปลอดโปร่งขึ้น ความเย็นจากสายลมและความพลิ้วไหว
บนผืนน�้ำยังท�ำให้จิตใจของผู้มาเยือนสงบนิ่งลงได้อย่างประหลาด สายน�้ำใสเย็นจึงเปรียบ
ประหนึ่งสายธรรมที่นำ� พาดวงจิตให้สงบ ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เกิดเป็นดวงปัญญาสว่างไสว
นอกจากความงดงามตามธรรมชาติแล้ว “สายน�้ำ” ยังมีประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์คัมภีร์
โบราณ บุรพชนจึงนิยมสร้างหอไตรไว้กลางน�้ำ  เพื่อเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานที่จารึกพระไตรปิฎก
และค�ำสอนในพระพุทธศาสนา รวมถึงความรู้เรื่องอื่น ๆ อาทิ วรรณคดีพื้นบ้านโบราณ หรือ
ต�ำรายา เป็นต้น
36 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๗
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ในอดี ต หอไตรหรื อ หอธรรมจึ ง เป็ น
เสมือนห้องสมุด แหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญา
ส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรเข้ามาศึกษา
หาความรู้ เป็นพื้นที่สงวนเฉพาะสงฆ์เท่านั้น
บุคคลภายนอกไม่สามารถล่วงล�้ำเข้าไปได้
แม้กระทั่งตัวคัมภีร์ใบลานที่อยู่นอกหอไตร
ก็ไม่อนุญาตให้สตรีเพศจับต้อง เพราะถือว่า
คัมภีรท์ ไี่ ด้รบั การจารและตรวจทานเรียบร้อยดี
แล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การเคารพบูชา
การเก็บรักษาคัมภีรไ์ ว้ ณ หอไตรกลางน�ำ 
้
นับว่ามีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้คัมภีร์
ใบลานพ้นจากภัยต่าง ๆ จนสามารถอยู่รอด
ปลอดภั ย ผ่ า นกาลเวลามาได้ ถึ ง ปั จ จุ บั น
เพราะสายน�้ ำ เป็ น เกราะป้ อ งกั น ตั ว อาคาร   
ที่เป็นเรือนไม้ ไม่ให้ปลวก มด แมลง และ
สัตว์อื่น ๆ มากัดแทะท�ำลายคัมภีร์ อีกทั้ง
ความชุ่มชื้นของสายน�้ำที่พอเหมาะยังช่วย
รักษาน�้ำมันตามธรรมชาติในเนื้อลาน ท�ำให้
คั ม ภี ร ์ ใบลานไม่แห้งกรอบ มีความยืดหยุ่น
จึงสามารถคงสภาพได้นานหลายร้อยปี
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เสาครึ่งปูนครึ่งไม้กลางน�้ำช่วยป้องกันสัตว์และแมลง ไอชืน้ จากสายน�้ำทีล่ ้อมรอบจะช่วยให้อาคาร
ชุ่มเย็น เป็นการรักษาคัมภีร์ใบลานให้มีอายุยืนนานกว่าปกติ

ประโยชน์อีกทางหนึ่ง คือ เมื่อเกิดอัคคีภัย สายน�ำ้ จะเป็นแนวป้องกันสมบัติอันล�้ำค่าของ
พระศาสนาไม่ให้มอดไหม้สูญไปกับเปลวเพลิง นอกจากนี้ความสงบเย็นของสายน�้ำยังเป็น
เครื่องป้องกันสิ่งรบกวนจากภายนอก ไม่ให้เข้ามาท�ำลายสมาธิพระภิกษุผู้ศึกษาธรรมะของ  
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท�ำให้รู้แจ้งแตกฉานในธรรมะอันลุ่มลึกไปตามล�ำดับ
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ในทุกภาคของประเทศไทยมี
การสร้างหอไตรกลางน�้ำไว้มากมาย
มาแต่ในอดีต ซึ่งต่างล้วนมีรูปทรง
เป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ วิ จิ ต รตระการตา
ด้ ว ยศิ ล ปะเฉพาะถิ่ น ของช่ า งฝี มื อ
แห่งยุคสมัยที่ตั้งใจบรรจงสร้างให้
งดงามที่สุด หลายแห่งอนุญาตให้
ผู้สนใจศึกษาเข้าเยี่ยมชม อาทิเช่น
หอไตรกลางน�้ ำ  ณ วั ด มหาธาตุ
จั ง หวั ด ยโสธร ซึ่ ง เป็ น วั ด คู ่ บ ้ า น     
คู่เมืองมาแต่แรกสร้างเมือง

หอไตรกลางน�้ำ วัดมหาธาตุ เป็นอาคารสร้างด้วยไม้ หันหน้า
ไปทางทิศใต้ มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ช่อฟ้าตรงแนวกลาง
สันหลังคาแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะช่างศิลป์แบบลาว

หอไตรแห่งนี้ถือเป็นหอไตรกลางน�้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคอีสาน สันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นอาคารที่ใช้ศิลปะผสมผสานแบบช่างศิลป์ของลาว
และรัต นโกสิน ทร์ไ ด้อย่างลงตัว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ภายในหอไตรนี้ตรงกลางยกสูงขึ้น
จากพื้นเล็กน้อย เป็นห้องส�ำหรับเก็บพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่าง ๆ และมีระเบียงทางเดิน
โดยรอบใต้ชายคา เป็นที่เก็บรักษาตู้พระธรรม หีบพระธรรม และโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่า
และเป็นพืน้ ทีใ่ ห้พระภิกษุสามเณรเข้าไปนัง่ ศึกษาคัมภีรใ์ บลาน กรมศิลปากรได้ประกาศขึน้ ทะเบียน
หอไตรวัดมหาธาตุเป็นโบราณสถานของชาติ เป็นสมบัติคู่เมืองยโสธร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑

ผนังของห้องเก็บพระไตรปิฎกพร้อมทั้งเสาและเครื่องบนของหอไตรเขียนลายรดน�้ำ ผนังจ�ำหลักลาย
แนวพรรณพฤกษา บานหน้าต่างประดับแผงรวงผึ้ง ส่วนล่างท�ำเป็นรูปมะหวด และลวดลายปิดทอง
ประดับกระจกสี  ด้านนอกมีระเบียงเชื่อมต่อโดยรอบใต้ชายคา
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ณ วันนี้ หอไตรวัดมหาธาตุแห่งนี้และอีกหลาย ๆ แห่ง ยังคงเป็นคลังความรู้แก่ผู้ท่สี นใจ
ศึกษาพระพุทธศาสนาจากหลักฐานต้นแหล่ง รวมถึงผู้แสวงหาความรู้ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษ
ได้จดจารต่อกันมาหลายชั่วอายุคนด้วยความพากเพียรอุตสาหะ อีกทั้งศิลปะแบบช่างศิลป์
โบราณของตัวเรือนไม้หอไตรก็นับวันจะหาดูได้ยากยิ่ง เราจึงไม่ควรละเลยและควรช่วยกัน
อนุรักษ์รักษาอย่างจริงจัง
แม้กาลเวลาจะผ่านไป สายน�้ำจะไหลไปไม่หวนกลับ แต่สายธรรมค�ำสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไหลรินสู่ดวงใจของทุกผู้คน ตราบเท่าที่พุทธศาสนิกชนยังช่วยกัน  
ธ�ำรงรักษาไว้ให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองสืบทอดไปอีกนานเท่านาน..

พระราชรัตนกวี

“

เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร

. ..ความเป็นมาของหอไตรกลางน�้ำวัดมหาธาตุนี้
บูรพาจารย์โบราณได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษามา และเป็น
จุดเด่นจุดส�ำคัญของวัดด้วย เพราะเป็นแหล่งรวมหลัก
ค� ำ สอนขององค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ซึ่ ง
สามารถให้ ญ าติ โ ยมที่ เ ข้ า ใจในภาษาสามารถที่ จ ะ
ค้นคว้าได้ และทางวัดพระธรรมกายก็มีเจตนาที่จะช่วย
ประกาศเผยแผ่ ซึ่งก็เป็นการดีมาก คัมภีร์ใบลานบาง
ส่วนมาจากเวียงจันทน์ และบางส่วนก็เป็นของคณะ   
ครูบาอาจารย์โบราณที่ท่านมีฝีมือ เนื้อหาที่จารจารึกไว้
ใส่ใบลานมีอยู่หลายเรื่อง เช่น วรรณคดี ประวัติศาสตร์
ซึ่งมีพระมหาเถระช่วยกันรักษามาเป็นยุค ๆ เป็นเรื่อง
ต่าง ๆ ที่มีความส�ำคัญ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาแล้วน�ำมา
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ท่ า นคิ ด ถึ ง อนุ ช นรุ ่ น หลั ง ที่ จ ะได้ ม า
ศึกษาด้วย
...ที่ต้องเก็บไว้กลางน�้ำ  เขาเล่ากันว่า เป็นการเก็บ
หนังสือโบราณที่ดีที่สุด เพราะว่า หอไตรบางส่วนเป็นไม้
เมื่อสร้างกลางน�้ำ  ปลวกไม่กิน ปลวกเข้าไม่ถึง ก็เลย
ปลอดภัย
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

อานุภาพของการให้
ฉบับนี้ มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งมาให้
ทุกท่านลองอ่านดู... มีชายคนหนึ่งเล่าว่า เพื่อน
ของเขาขอให้เขาบริจาคเงินเพื่อการกุศล เขาจึง
เขี ย นเช็ ค ให้ ค ่ อ นข้ า งมาก แต่ เ พื่ อ นขอเพิ่ ม เป็ น
๒ เท่า เขาก็เขียนให้ใหม่ แต่เพื่อนให้เขียนใหม่อีก
ให้เพิ่มเงินอีก ๒ เท่า แล้วบอกว่าเขาจะสัมผัสถึง
การให้ ใ นครั้ ง นี้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ชายคนนั้ น รู ้ สึ ก ว่ า
เพือ่ นชักจะไปไกลเกินขอบเขตของการกุศลเสียแล้ว
แต่เขาเชื่อถือเพื่อนคนนี้มานาน จึงเขียนเช็คให้ใหม่
และบอกว่ า อย่ า เพิ่ ง เอาเช็ ค ไปขึ้ น เงิ น ภายใน ๔
สัปดาห์นี้ เพราะเงินในบัญชีมีไม่พอ  
วันต่อมา เพื่อนโทรศัพท์มาขอบคุณ และ
บอกว่ า เอาเช็ ค ไปขึ้ น เงิ น แล้ ว เขาแปลกใจมาก
ทันใดนั้นพนักงานก็เอาจดหมายจากคนที่ยืมเงิน
เขาแล้วหายไป ๗ ปี มาให้ คนนั้นคืนเงินมาพร้อม
ดอกเบี้ย รวมแล้วมากกว่าที่เขาจ่ายเช็คไปเสียอีก
และในวันนั้นยังมีจดหมายอีกฉบับแนบเช็คมาเป็น
เงินก้อนใหญ่เหมือนกัน
นี้คือเรื่องจริงที่ตีพิมพ์ไว้ในหนังสือขายดี
เล่มหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ย้�ำเตือนให้เห็น
อานุภาพของการให้ ซึ่งส่งผลกับชีวิตผู้คนได้
ไม่จ�ำกัดเชื้อชาติหรือศาสนา

นายสุรพล วาณิชเสนี

ผู้ว่าราชการจังหวัดก�ำแพงเพชร
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๑๑๑ รูป
8

อำ�เภอเมือง
จังหวัดกำ�แพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ ลาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม ถนนริมแม่น�้ำปิง อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร โดยมีพระธรรมภาณพิลาส
เจ้าคณะจังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก�ำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีตักบาตรในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ
๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
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นายวรกิตติ ศรีทิพากร
นายอ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๑๑๓ รูป
8

อำ�เภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๓ รูป ที่ลานหน้า
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระครูอินทญาณรังษี เจ้าคณะ
อ�ำเภอจอมทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอ�ำเภอจอมทอง เป็น
ประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้
ยังเป็นการร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี ๗๐ พรรษา ของพระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาส
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และฉลองครบ ๑๑๓ ปี อ�ำเภอจอมทอง
www.webkal.org
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ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๑๑๑ รูป
8

อำ�เภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ลานคลองหลวงเมืองใหม่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรไพบูลย์
ธมฺมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีตักบาตรในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเพื่อส่งความ
ช่วยเหลือแก่พุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งผู้ประสบภัยธรรมชาติในจังหวัด   
ต่าง ๆ
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“การที่เห็นองค์พระได้แสดงว่าใจต้องหยุดในระดับหนึ่งแล้ว
แม้จะยังไม่สมบูรณ์ แต่ว่า ณ จุดตรงนั้น ถ้าทำ�ความเพียรกันต่อไป
ไม่ช้าก็จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือ ดีที่หนึ่ง
ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐๒-๖๗๓๒๓๖๐ www.cha-thai.com
www.webkal.org

“ใจของเรา ความคิดเข้ามาได้ทีละอย่าง
ถ้าคิดดี ชั่วกับไม่ดีไม่ชั่ว ก็ไม่เข้า
ถ้าคิดชั่ว ดีกับไม่ดีไม่ชั่ว ก็ไม่เข้า
ถ้าหากเฉย ๆ เป็นกลาง ๆ ชั่วกับดี ก็ไม่เข้า”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

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

ปูชนียบุคคล
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

50 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๗
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มรณภาวาลัย

“ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ”
การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร คือ
พระผู ้ เ ปี ่ ย มด้ ว ยวิ ห ารธรรมและทรงคุ ณ         
อั น ประเสริ ฐ ท่ า นด�ำ รงฐานะแห่ ง สั ง ฆบดี
ปูชนียภิกขุแห่งพระพุทธศาสนา ผู้ทรงไว้ซ่ึง

พระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และน�ำ พระธรรมค�ำ สอนนั้น มาอนุเ คราะห์
เป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตอันถูกต้องดีงาม
แก่หมู่ชน จนเกียรติประวัติและผลงานของ
ท่ า นเป็ น ที่ ป รากฏนั บ เนื่ อ งแต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปัจจุบัน
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สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ คื อ หนึ่ ง ใน    
พระมหาเถระผู้ปรารถนาที่จะเห็นพระพุทธศาสนาแผ่ ไ พศาลเป็ น ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล แก่
มหาชนชาวโลก ความส�ำเร็จของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลกของ
คณะสงฆ์ไทย เกิดจากความทุ่มเทเสียสละ
และความวิริยอุตสาหะในการวางรากฐาน
ของท่านเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ท่านยังเป็น     
ผู้เปิดวิสัยทัศน์ธรรมสู่วิสัยทัศน์โลก เป็นเหตุ
ให้พระสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูต
ได้ยึดเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งเป็นที่มาแห่ง
ความส� ำ เร็ จ ของงานเผยแผ่ พ ระศาสนา
ในต่ า งประเทศ ท�ำให้พระพุทธศาสนาแผ่
ไพศาลไปเป็ น ที่ พั ก พิ ง ทางด้ า นจิ ต ใจอั น
ประเสริฐแก่ชาวพุทธทั้งหลาย

52 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๗

สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ เ ป็ น ผู ้ ที่ เ ปี ่ ย ม
ด้วยความเมตตา ทั้งแก่พระภิกษุสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนตลอดมา อีกทั้งยังมีคุณูปการ
อย่างยิ่งแก่เหล่าพระภิกษุของวัดพระธรรมกาย
คือ เมตตาให้ค�ำปรึกษาและให้การสนับสนุน
ในการท� ำ หน้ า ที่ พ ระธรรมทู ต ในต่ า งแดน    
อยู่เสมอ ท่านคอยย�้ำเตือนให้ตระหนักใน
พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และยั ง ตั ก เตื อ นให้ ตั้ ง ใจบ� ำ เพ็ ญ ตนเป็ น   
ต้นแบบต้นบุญแก่เหล่าพุทธศาสนิกชนใน    
แดนไกล
ในโอกาสทีส่ มเด็จพระพุฒาจารย์ถงึ แก่
มรณภาพ เมือ่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ โรงพยาบาลสมิติเวช รวมสิริอายุ ๘๕ ปี    
วั ด พระธรรมกาย มู ล นิ ธิธรรมกาย และ       
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เหล่ากัลยาณมิตร จึงขอถวายความอาลัย  
และร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพสวดพระอภิ ธ รรม          
โดยมี ค ณะพระภิ ก ษุ สามเณร อุ บ าสก
และอุบาสิกา  ตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตรจาก
ทั่ ว ประเทศเดิ น ทางไปร่ ว มถวายสั ก การะ
ในงานสวดพระอภิธรรมของท่าน
ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมี
การประกอบพระราชพิธพี ระราชทานเพลิงศพ
สมเด็จพระพุฒาจารย์   ณ เมรุหลวง หน้า
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
ราชวรวิ ห าร ตั ว แทนคณะสงฆ์ จ ากวั ด -           
พระธรรมกาย ๕๐๐ รู ป เดิ น ทางไปร่ ว ม
ริ้วขบวนเชิญโกศ โดยถือดอกไม้จันทน์และ    
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พานขมา และมี โ ยมจากวั ด พระธรรมกาย        
ในชุดขาว ๒,๐๐๐ คน ถือพานพุ่มดอกไม้
จันทน์และช่อดอกไม้จนั ทน์ เดินในขบวนเชิญ
โกศและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ เพื่อถวาย
ความเคารพ “สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ ”          
ร่วมกับกลุ่มบุคคลคณะต่าง ๆ
ในโอกาสนี้ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิ
ธรรมกายขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ ผูเ้ ป็นพระแท้ และเป็นแบบอย่าง
แห่งสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ควรแก่การ
เคารพสักการบูชาของเหล่ามนุษย์และเทวดา
ทั้งหลายด้วยเศียรเกล้า..
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“กว่าเราจะได้บุญ ต้องมีความเพียรพยายาม
กว่าจะได้บุญ ต้องมีศรัทธา มีเนื้อนาบุญ มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม
จึงจะทำ�บุญได้ เมื่อบุญทำ�ยากอย่างนี้ ต้องอย่าให้บุญหกบุญหล่นไป
ใช้บุญให้เป็น เพราะบุญจะนำ�เราไปสู่ความสุขได้”
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
www.webkal.org

ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ก�ำความเพียร คือ ก�ำความส�ำเร็จ
โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา	
อารทฺธวิริยา โหถ		

วิริยารมฺภญฺจ เขมโต
เอสา พุทฺธานุสาสนี

ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัย
และเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัย
แล้วปรารภความเพียรเถิด นี้เป็นพุทธานุศาสนี
(ขุ.จริยา. ๓๓/๕๙๕)
ความเจริญไม่ได้มาจากความเกียจคร้าน
ความส�ำเร็จไม่ได้มาจากคนขี้เกียจ
ความเกียจคร้านเป็นภัยร้ายในคราบมิตร
คนขี้เกียจพบภัยร้ายในคราบความสบาย
ความเกียจคร้านเป็นเหมือนมิตรตอนแรก แต่เป็นศัตรูตลอดกาล
คนขี้เกียจเหมือนสบายตอนแรก แต่จะล�ำบากตลอดไป
การคิดค้นสิ่งดี ๆ ในโลกมาจากความหมั่นเพียร
ผลงานสรรค์สร้างโลกมาจากคนขยัน
คนขยันเท่านั้นที่จะสร้างอนาคต
คนประกอบความเพียรเท่านั้นที่สรรค์สร้างโลก
คนก�ำความเพียร คือ คนก�ำความส�ำเร็จ
คนมีความเพียร คือ คนมีอนาคต
ความเพียรส�ำคัญที่มนุษย์ไม่ควรละเลย
คือ ความเพียรที่มุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้น
เป็นความเพียรทางจิตด้วยการเจริญสมาธิภาวนา
เป็นความเพียรที่ทำ� ให้มนุษย์ไม่กลับมาแพ้
ชีวิตจะร่มเย็น ปลอดภัย และเป็นสุขอย่างแท้จริง..
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“ต้องให้ความส�ำคัญกับวันพระ
ในฐานะเราเป็นชาวพุทธ
ต้องเตรียมอาหารหวานคาว ไทยธรรม
ไปเข้าวัด ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บ�ำเพ็ญบุญ
ที่วัดใกล้บ้าน หรือวัดที่เราคุ้นเคย
ท�ำให้ติดเป็นนิสัย เป็นผังที่ดีติดตามตัวเราไป”
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
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น�้ำส้ม ๒๐ % ผสมเนื้อส้ม
ตราจุ๊บจุ๊บ

ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้นำ� ในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๔

จรรยาข้อที่ ๗-๘
“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

๗

อยู่บ้านท่านอย่าดูดาย
ไม่ว่าไปอยู่ที่ไหน ไปท�ำงานกับใคร
อย่าเป็นคนเกียจคร้าน อย่าท�ำตัวเป็นผู้อาศัย
ขอให้ทำ� เหมือนเจ้าของบ้าน
คือช่วยกันเป็นหูเป็นตา สิง่ ใดจะเป็นอันตรายต่อชีวติ
ทรัพย์สิน หรือภาพพจน์ของส่วนรวม
หรือความสะอาดเรียบร้อย
ก็ต้องใส่ใจดูแลแก้ปัญหาอย่างนุ่มนวล
ไม่กระทบกระทั่ง แต่อย่านิ่งดูดาย
จะบานปลายกลายเป็นปัญหาร้ายแรง
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๗. อยู่บา้ นท่านอย่าดูดาย
นี่ท่านเขียนย่อจากค�ำพังเพยประโยคเต็ม ๆ ว่า “อยู่บ้านท่านอย่านิง่ ดูดาย ปั้นวัวปั้นควาย
ให้ลกู ท่านเล่น…” ทีจ่ ริงวัวควายอะไรจะปัน้ ให้เล่นก็ไม่มหี รอก เป็นแต่คำ� เปรียบเทียบ ตามเจตนา
ทีก่ ล่าวก็มคี วามหมายว่า ไม่ให้เกียจคร้าน และเพิกเฉยในกิจการบ้านเรือนของนายนัน่ เอง ความ
โดยละเอียดท่านบรรยายไว้ว่า
อีกประการหนึ่ง เช่น ค�ำบุราณท่านว่า “อยู่บ้านท่านอย่าดูดาย ปั้นวัว
ปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” เช่นนี้เป็นต้นก็ควรจะรฦกและกระท�ำ ที่จริงวัวควาย
อะไรจะปั้นให้เล่นก็หาไม่ดอก เป็นแต่ค�ำเปรียบเทียบ ความเจตนาที่กล่าวก็
หมายความว่าไม่ให้เกียจคร้าน และเพิกเฉยในกิจการบ้านเรือนของนายนัน้ เอง
เพราะฉะนัน้ เราควรต้องมีความเพียร หมัน่ ดูแลท�ำกิจการงานของท่าน
ว่าจะสกปรกรกรานอยู่อย่างไร ควรท�ำต้องท�ำ และสิ่งใดจะอันตรายด้วยอันใด
ต้องระวังต้องคิดต้องท�ำ ฤๅว่าเจ้าหน้าทีเ่ ขามี ถ้าหากว่าจะเสียลงก็ตอ้ งท�ำและ
ป้องกัน ฤๅตักเตือนแก่เจ้าหน้าที่ อย่าเพิกเฉยเลยละ จะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่นั้น
ไม่ควร และสิ่งของอันใดที่แหลมคมกีดขวางทางอยู่ ฤๅจะตกหล่นหลุดหักมา
ถูกท่าน ลูกท่าน หลานท่าน ฤๅใคร ๆ ก็ดี เราต้องคิดป้องกันและเก็บแอบให้
พ้นอันตราย ด้วยลูกหลานท่านเป็นเด็ก ปราศจากสติระวังตัว จะถูกต้องเข้า
เป็นอันตรายเช่นนี้เป็นต้น เราต้องระมัดระวัง ดูแลด้วยจึงจะดี
อีกข้อหนึ่งมีชุกชุมนักที่ปราศจากสติหรือหนักปาก กล่าวคือคนหนึ่งฤๅ
หลายคนก็ดีเดินไปข้างหน้า ฤๅยืนอยู่ไม่รู้สึกระวังคนที่เดินไปข้างหลัง ถือของ
ที่หลุดล้มพลัดแพลงตกหล่นได้ง่าย ไม่บอกกล่าวคนข้างหน้าให้รู้ตัว เขาวัด
เหวีย่ งฤๅหันเหมาถูกเข้าให้ของนัน้ อันตรายเสียหายไปเช่นนี้ ก็เป็นความผิดคิด
ไม่รอบคอบอันไม่สมควร ๆ ตนจะบอกกล่าวคนข้างหน้าและคนทีย่ นื นัน้ ให้รสู้ กึ
ตัวว่า เรายกและถือของมา เขาจะได้หลีกหลบ และคนที่วัดเหวี่ยงหันเหมาถูก
เข้านั้น ก็มีความผิดบ้างเหมือนกันที่มีสติเผลอ แต่น้อยกว่าผู้ถือของ เพราะ
ที่มาข้างหลังเขา ๆ ไม่เห็น เพราะฉะนั้น เราจะต้องระวังความผิดดังนี้ทั้ง ๒
อย่างอย่าให้เป็นได้ จึงจะนับว่ามีกริยาอันดี สมควรเป็นข้าเจ้าบ่าวขุนนาง

ส�ำหรับจรรยาข้อที่ ๗ นี้ ท่านบอกไว้ชดั ไม่ให้เกียจคร้านและเพิกเฉยในกิจการบ้านเรือน ไม่
ว่าจะไปอยูบ่ า้ นใคร เราอยูก่ บั ใครก็ตาม ขอให้ทำ� เหมือนกับว่าเป็นเจ้าของบ้าน ไม่ใช่เพียงผูอ้ าศัย
ถ้าอยู่วัด เช้าขึ้นมาก็ควรออกตรวจวัด หลวงพ่อเองท�ำอยู่เสมอ ดูแลว่าตรงไหนรกก็ช่วยกัน
เก็บเสียให้เรียบร้อย ไม่นิ่งดูดาย เห็นสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่าง ๆ ก็ให้ช่วยดูเป็นหูเป็นตาให้ด้วย
เช่น เห็นกิ่งไม้ระสายไฟอยู่ ถ้าขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้ อีกหน่อยสายไฟจะถลอกถึงลวดทองแดง
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ไฟจะช็อตได้ หรือเห็นสิ่งที่ท�ำให้ภาพพจน์ของวัดเสีย เช่น มีหนุ่มสาวมานั่งจีบกันตามพุ่มไม้
เตีย้ ๆ ก็ควรหาวิธขี อร้องเขาอย่างนุม่ นวล ระเบียบของวัดมีเขียนไว้ ขอให้เขาช่วยกันรักษา พูดดี ๆ
อย่าให้เขาโกรธ เขาอาย
เรื่องนิสัยรักความสะอาดและไม่นิ่งดูดายนี้ เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนให้มีขึ้น เมื่อตอนที่
หลวงพ่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย ชอบเรียนวิชาอยู่ยงคงกระพัน รูดโซ่ ลุยไฟ มีอาจารย์ท่านหนึ่ง
มีชื่อทางวิชาเหล่านี้ ท่านทราบว่าหลวงพ่อชอบ จึงเรียกไปสอนคาถาให้ (ปัจจุบันหลวงพ่อทิ้ง
วิชาไสยเวทย์ไปหมดแล้วอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่ก่อนบวช เพราะเป็นเดรัจฉานวิชา ไม่ใช่ธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า)
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับผู้จะเรียนวิชานีไ้ ด้ ท่านมีข้อแม้อยู่ว่า ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหน
ไม่ว่าจะรีบเร่งอย่างไรก็ตาม หากเจอหนาม กระเบื้อง เศษแก้ว ฯลฯ ที่อาจบาดเท้าผู้คนได้ ก็ให้
เราหยุดเก็บเสียให้หมดก่อน ข้อนีเ้ พราะคนในสมัยก่อนไม่มรี องเท้าใส่กนั ยกเว้นแต่คนทีม่ ฐี านะดี
จริง ๆ จึงจะใส่รองเท้าประจ�ำ คนเดินเท้าเปล่าก็อาจถูกเศษหนาม กระเบื้อง แก้ว ฯลฯ ต�ำเท้า
เอาได้ ถ้ามีความเมตตา จริงใจต่อผู้อ่นื และสามารถท�ำได้อย่างนี้ คาถาบทนี้จึงจะศักดิ์สิทธิ์
หลวงพ่อจึงตัง้ ใจรักษาสัจจะ ท�ำตามข้อแม้นนั้ แล้วก็พบว่าสามารถน�ำวิชาของท่านมาใช้
ได้ขลังดี ต่อมาก็ตดิ เป็นนิสัย เมื่อเห็นอะไรที่เป็นอันตรายต่อมือต่อเท้าคนทั้งหลายแล้ว ต้องเก็บ
ทิ้งหมด
แม้จนกระทัง่ ทุกวันนี้ ไม่วา่ จะเดินไปไหนก็ตาม ถ้าเห็นอะไรตกหล่นอยูบ่ นถนน แม้จะไม่ทมิ่
มือทิ่มเท้า แค่รกหูรกตาก็ทนไม่ได้แล้ว ต้องหยุดลงไปเก็บ ขอให้พวกเราท�ำเถิดเพราะจะเป็นบุญ
ติดตัวไป เป็นบุญอย่างไร ยกตัวอย่าง ผู้มบี ุญบารมีทั้งหลายหรือในหลวงของเรานี้ เวลาพระองค์
จะเสด็จไปไหน ไม่ว่าจะเป็นที่รกกันดารเพียงใดก็ตาม จะมีคนท�ำทางให้ท่านไป บุญประเภทนี้
เกิดจากการทีพ่ ระองค์ทรงจัดการเก็บทุกอย่างทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อมหาชนให้เรียบร้อย และยังทรงเป็น
นักท�ำถนนให้คนเดิน พระองค์ทรงท�ำข้ามภพข้ามชาติมา ด้วยอ�ำนาจบุญนัน้ ไม่วา่ พระองค์จะเสด็จ
ไปไหน เส้นทางจะกันดารหรือคับคั่งเพียงใด เขาจะท�ำเส้นทางให้พระองค์สะดวกสบายเสมอ
ส�ำหรับจรรยาข้อนี้รวมไปถึงความมีสติรอบคอบด้วย เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกัน
ถ้าใครเคยเดินป่าจะเข้าใจได้งา่ ย หลวงพ่อเองก็เคยท�ำผิดพลาดไปโดยไม่ตงั้ ใจ คือเราเดินตามกัน
เข้าไปในป่าหลายคน หลวงพ่อเดินอยู่ข้างหน้า มีกิ่งไม้ยาวเกะกะขวางทางอยู่ ก็เอามือดันลู่ไป
ความที่ไม่ทันดูระยะ พอพ้นตัวกิ่งไม้ก็ดีดกลับไปโดนคนข้างหลังเข้าพอดี เขาก็เจ็บตัวไป
ในปัจจุบนั นีก้ ารสัญจรในลักษณะดังกล่าวแทบจะหมดไปแล้ว แต่กเ็ ป็นอุทาหรณ์ได้สำ� หรับ
ชีวิตประจ�ำวันทุกวันนี้ คือให้ระมัดระวังในการท�ำงานใด ๆ ในหน้าที่ของเรา ไม่ให้ไปกระทบ
กระเทือนงานในอีกหน้าที่หนึ่งด้วยความคาดไม่ถึง อาจจะเกิดความเสียหายได้ จึงต้องรอบคอบ
มีสติให้มาก ยกตัวอย่าง ในวัดพระธรรมกายนี้ ในวันเสาร์บางวันจะมีการอบรมประเภทต่าง ๆ
ถ้าเป็นการอบรมเด็กเล็ก จะใช้สถานที่ที่ศาลาจาตุมหาราชิกา และถ้าเป็นเด็กโต จะใช้สภาธรรมกายซึง่ กว้างขวางกว่า แต่ถ้าจ�ำนวนไม่มากนักจะไปอบรมกันที่บัณฑิตยสภา หากไม่มีการ
นัดแนะกันก่อนให้ดี คนงานที่มีหน้าที่ตัดหญ้าในวันเสาร์ก็ลงมือตัดกันทั้งสนาม ผู้มาฟังเทศน์ก็
ต้องฟังเทศน์ระคนกับเสียงเครื่องรถตัดหญ้า แบบนี้ไม่รู้เรื่องแน่
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เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะท�ำงานอยู่หน่วยใดก็ตาม ขอให้นึกถึงหัวอกของผู้ที่ท�ำงานอยู่ด้วย ว่า
อาจมีการกระทบกระทั่งกันได้ ให้ระมัดระวังให้ดี

๘

อย่าเป็นคนสะเพร่า
คนที่ติดนิสัยสะเพร่าตั้งแต่เด็ก
พอโตเป็นผู้ใหญ่จะเอาดีไม่ได้
ถึงจะมีความรู้แค่ไหน ก็ทำ� งานโดยไม่รอบคอบ
ไม่รู้ประมาณ กลายเป็นสาเหตุ
ให้ตระกูลพินาศ หรือองค์กรล้มละลาย
๘. อย่าเป็นคนสะเพร่า
สรรพสิ่งของอันใดของท่านก็ดี ที่เราจะใช้และท�ำ  เราต้องท�ำโดยความ
ระมัดระวัง อย่าให้เข้าของท่านเสียหายไปด้วยความมักง่ายและสะเพร่า อันของ
ที่ไม่ควรใช้ส�ำหรับกันเอามาใช้และเอามาท�ำ เช่นมีดเล็กคมบาง เอาไปฝานฟัน
เชือดหั่นของที่แข็งที่เหนียว มีดนั้นก็ทนไม่ได้ ต้องบิ่นหรอและหักยู่เสียของไป
ฤๅว่าจะตัง้ รองของหนักซ้อนทับกันก็ดี ไม่พนิ จิ พิเคราะห์วา่ ของทีร่ องรับ
นั้นจะทนทานรับรองของนั้นได้ฤๅไม่ เมื่อซ้อนตั้งวางทับลงไป ถ้าของรองรับ
บอบบางทนไม่ได้ ก็อันตรายหักแตกแยกยู่บู้รานและล้มร่นเลื่อนหลุดเป็น
อันตราย
หรือสิ่งที่ใช้อยู่แต่ไม่ยับยั้งชั่งมือท�ำแต่พอควร เช่นไขกุญแจใส่ลูกเข้าไป
จะตรงจ�ำปา ฤๅตรงลูกตรงแม่กันหรือไม่ ๆ พิจารณา ดันผิด ๆ ถูก ๆ ใช้ได้
ไม่กี่มากน้อยของก็เสีย
ฤๅเช่นว่าไขโคมลานก็ดี ไม่ได้ทำ� แต่พอควร บิดกระชากพรวด ๆ มิได้
ยับยัง้ จนจักรและลานทนทานฝีมอื ไม่ใคร่ได้ ของนัน้ ก็ยอ่ มเสียเร็วกว่าชาวบ้าน
ที่เขาใช้โดยปกติมาก มีดังนี้เป็นต้น จงระวังอย่าให้มีแก่เรา ผู้เป็นบ่าวรักนาย
นั้นเลย เราต้องพินิจพิเคราะห์ว่าของสิ่งใดควรจะใช้อย่างไรได้จึงใช้ และสิ่งที่
ส�ำหรับกัน ฤๅทีจ่ ะรับรองทนทานกันได้จงึ ใช้จงึ ท�ำ ฤๅเช่นของเงาและของส�ำอาง
เราต้องขัดอานเช็ดล้างด้วยของอ่อนและของละเอียดจึงจะเป็นการดี และ
เรียบร้อยสมเหตุสมผลสมควรแก่การที่พึงกระท�ำ
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ข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “แม้ตระกูลที่มั่งคั่งเป็นมหาเศรษฐี ถ้าคนในบ้านหรือ
บ่าวไพร่ใช้ของไม่รู้จักประมาณ ของหายไม่หา ของเสียไม่ซ่อม ตระกูลนั้นก็มีสิทธิ์ล้มละลายได้”
การใช้ของไม่รู้จักประมาณ หรือที่เรียกว่าสะเพร่านั้น คือ การน�ำของมาใช้ผิดประเภทบ้าง
ความไม่รอบคอบท�ำให้เสียหายบ้าง
ยกตัวอย่างเช่น ตะปูควงถอนขึ้นหรือสกรู (Screw) ถอนขึ้น แทนที่จะเอาไขควงมาไข
กลับเอามีดปลายแหลมมาไขแทน ปลายมีดจึงบิดเบี้ยวเสียหาย เป็นต้น
หรือวางฉากไม้อัดส�ำหรับจัดนิทรรศการ เมื่อจัดเสร็จก็วางไว้กลางแจ้ง ไม่จัดเก็บให้เข้าที่
พอฝนตกลงมาซู่เดียว ไม้อัดเปียกพองเสียหายหมดเลย ใช้งานได้หนเดียว
ไม่ว่าอยู่ที่ท�ำงานหรือที่บ้าน ก็ต้องฝึกด้วยกันทั้งนั้น เผื่อมีโอกาสไปเป็นหัวหน้างาน
ในภายหน้า จะได้รอบคอบ ไม่ค่อยผิดพลาด เป็นแบบอย่างที่ดี คนที่ติดนิสัยสะเพร่าตั้งแต่เด็ก
พอโตเป็นผู้ใหญ่จะเอาดีไม่ได้ ถึงจะมีความรู้เพียงใดก็ตาม ถ้าลงเป็นคนสะเพร่าเสียแล้ว
ก็ไปไม่รอด ดังนั้นใครก็ตามที่มีลูก มีหลาน ให้ใช้ท�ำงานเสียตั้งแต่ยังเล็ก ท�ำผิดท�ำถูกอย่างไรก็
บ่นว่า สั่งสอนกันไป พอโตขึ้นจะได้ท�ำงานเป็น..
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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เมื่อเราเข้าวัด ก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มาก ๆ มาเอาบุญนั่นเอง
“เมื่อใดที่ศีล ๕ ตั้งขึ้นได้
เมื่อนั้นโลกก็จะอยู่เย็นเป็นสุข
สันติภาพโลกที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นได้”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

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

เตรียมงานสงกรานต์

การจัดงานสงกรานต์ที่เป็นธรรมเนียมไทยแท้ ๆ
เขาท�ำกันอย่างไร?
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ANSWER

คำ�ตอบ

ในวันสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเรามาแต่โบราณ ปู่ย่า ตายาย ท่านท�ำ
หลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ประสานงานทางโลกและทางธรรมให้กลมกลืน       
กันไป และงานสงกรานต์นี้ท่านก็ไม่ได้ทำ� กันเฉพาะในวันที่ ๑๓ เมษายน ท่านประกอบพิธีแบบ
ไทย ๆ มาตัง้ แต่วนั ตรุษ ซึง่ ถือเป็นวันสิน้ ปี นับทางจันทรคติตรงกับวันแรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค�ำ 
่ เดือน
๕ ก่อนวันสงกรานต์หลายวัน ซึ่งท่านตั้งหลักการจัดงานไว้ดังนี้ คือ
๑. ถือความกตัญญูกตเวทีเป็นทีต่ งั้ เพราะฉะนัน้ ช่วงนีล้ กู หลานว่านเครือทัง้ หลาย ไม่วา่
จะไปท�ำมาหากินอยู่ที่ไหน ต้องจัดแจงการงาน จัดเวลาให้ว่างไว้ เพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านในวัน
สงกรานต์ให้ได้ นอกจากจะกลับไปเยีย่ มผูเ้ ฒ่าแล้ว ยังไม่ควรไปมือเปล่า จะต้องมีสงิ่ ของทีส่ มควร
เช่น ผ้าผ่อนท่อนสไบ ของกินบ�ำรุงสุขภาพติดมือไปเป็นเครื่องกราบเครื่องไหว้ หรือที่เรียกว่า            
เครื่องสักการะ แม้ปู่ย่า ตายาย ล่วงลับไปแล้ว ก็ควรที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน          
ด้วยการท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ เพราะฉะนั้นประเพณีไทยในวันสงกรานต์ ท่านจึงก�ำหนดให้
จัดพิธีท�ำบุญกระดูกบรรพบุรุษกันด้วย
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๒. ถือหลักเมตตากรุณา ความเมตตากรุณาเป็นคุณธรรมค�ำ้ จุนโลก ให้มสี นั ติสขุ ตลอดไป        
ท่านจึงจัดให้มกี ารปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ให้ชีวติ สัตว์เป็นทาน
ในช่วงวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะพากันไปดูตามห้วยหนองคลองบึงที่แห้งขอด ถ้าพบปลา
เล็กปลาน้อยติดค้างรอวันตายอยู่ ก็จะจับจะช้อนเอาไปปล่อยตามแม่น�้ำล�ำคลองใหญ่ ๆ
๓. ถือหลักอภัยทาน คนเราอยูด่ ว้ ยกันก็เหมือนลิน้ กับฟัน อดทีจ่ ะกระทบกันโกรธกันไม่ได้
แต่ไม่ควรผูกโกรธ เก็บความอึดอัดขัดเคืองจากการกระทบกระทั่งไว้ในใจเป็นแรมเดือนแรมปี
ตามธรรมเนียมไทยใครทีร่ ตู้ วั ว่าท�ำผิดท�ำพลาดล่วงเกินใครไว้ เขาจะใช้โอกาสวันสงกรานต์
นี้ไปขอขมาลาโทษ ส่วนคนที่มีใครมาขอขมาลาโทษ มาขออภัยในความผิด ก็ต้องให้อภัยเขา    
ด้วย แล้วเวลานั้นก็ไม่จ�ำเป็นต้องรื้อฟื้นเรื่องที่ผิดพลาดขึ้นมาจาระไน เดี๋ยวพูดพลาดไปจะกลับ
โกรธขึ้นมาใหม่อีก
คนที่มีใครมาขออภัยแล้ว ยังไม่ยอมให้อภัยเขา บัณฑิตทั้งหลายต�ำหนิว่าเป็นคนพาล ด้วย
เหตุนี้พุทธศาสนิกชนไทยเรา แม้มีเรือ่ งบาดตาบาดใจกันหนักหนาแค่ไหน ก็ไม่โกรธข้ามปี เขาจะ
ถือโอกาสวันสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่จัดการปิดบัญชีบาป เปิดบัญชีบุญกันเป็นประจ�ำทุกปี
ปูย่ า่ ตายาย ของเรานอกจากจะถือหลักให้มอี ภัยทานแล้ว ท่านยังถือว่าเป็นโอกาสทีท่ กุ คน
จะได้แสดงน�้ำใสใจจริงต่อกัน
กิจกรรมในช่วงวันสงกรานต์ตามหลักการข้างต้น ท่านผูใ้ หญ่ของแต่ละบ้านมักจะเตรียมงาน
กันอย่างรอบคอบ ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวถ้ามีการเลี้ยงพระที่บ้านด้วย สิ่งที่ท่านต้องเตรียม      
โดยทั่วไป ได้แก่
๑. เตรียมของใช้ในงาน เช่น โต๊ะหมู่บูชา ขันน�ำ้ พานรอง ดอกไม้ของหอม ของใช้ในพิธี
รดน�ำ้ ด�ำหัว รวมไปถึงถ้วยโถโอชามต่าง ๆ
๒. เตรียมสถานที่ ได้แก่สถานที่ส�ำหรับพระสงฆ์ท่นี ิมนต์มารับบาตรหรือมาฉันภัตตาหาร        
สถานที่ ส�ำ หรั บ ให้ ลู ก หลานมารดน�้ำ ด�ำ หั ว มารดน�้ำ ขอพรผู ้ ใ หญ่ ตลอดจนที่ ส�ำ หรั บ เลี้ ย ง               
ข้าวปลาอาหาร สังสรรค์กันระหว่างพี่ ๆ น้อง ๆ เครือญาติที่เคารพนับถือ
๓. เตรียมคน ในการจัดงานจะต้องมีการหุงอาหารเลีย้ งคน แม่ครัวพ่อครัวตลอดจนกระทัง่
คนล้างถ้วยล้างชาม คนปัดกวาดเช็ดถู จะต้องใช้ใครบ้างต้องรีบไปไหว้วาน ไปทาบทามเขาให้มา
ช่วยเสียแต่เนิ่น ๆ เพราะวันอย่างนี้ใคร ๆ ก็อยากจัดงานส�ำหรับครอบครัวของตน ถ้าช้าไปก็จะ
ไม่ได้คนที่เราหมายตาเอาไว้
๔. เตรียมกาย คือเตรียมเครื่องแต่งตัวให้เหมาะสม และควรเตรียมสุขภาพด้วยการไปหา
หมอตรวจสุขภาพประจ�ำปีเสียเลย
๕. เตรียมใจ คือท�ำใจว่าวันสงกรานต์คงมีลูกหลานมากราบขอขมา มากราบขอพร             
เราผู้ใหญ่ต้องเตรียมค�ำให้พรว่า ถ้าคนนั้นคนนี้มาจะให้พรเขาว่าอย่างไร
เมื่อเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างแล้วก็ลงมือท�ำงานได้ ส่วนมากปู่ย่า ตายาย ท่านจัดงาน
สงกรานต์กันอย่างนี้ สมัยปัจจุบันใครจะท�ำอย่างไรก็อย่าให้หลุดไปจากหลักการที่ผู้ใหญ่ท่าน
วางไว้ เมืองไทยจะได้ร่มเย็นเป็นสุข เป็นสยามเมืองยิ้มตลอดไป..
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทาง
ช่อง DMC

อารมณ์ติดลบในหน้าร้อน

อารมณ์ทำ� ให้เราหงุดหงิดได้อย่างไร?
อารมณ์กบั จิตใจเป็นสิง่ ทีเ่ นือ่ งกันอยู่แล้ว เพราะอารมณ์คอื สิง่ ทีแ่ สดงออกของใจ แต่บางคน
สงสัยว่า ท�ำไมหน้าร้อนคนถึงรูส้ กึ หงุดหงิดง่ายเป็นพิเศษ อันนีถ้ า้ ตอบกึง่ ทางการแพทย์ ก็ตอ้ งบอก
ว่า ปกติร่างกายของคนเรามีกระบวนการเมตาบอลิซมึ การท�ำงานของร่างกายจะท�ำให้เกิดความ
ร้อนขึ้น ร่างกายก็ต้องระบายความร้อนออกมา ซึ่งถ้าเจออากาศเย็น ๆ สบาย ๆ ก็ระบายความ
ร้อนออกได้ง่าย แต่พอหน้าร้อน อากาศข้างนอกร้อน ร่างกายระบายความร้อนไม่ค่อยออก จึง
ต้องพยายามขับออกมาด้วยกระบวนการพิเศษ คือมีเหงือ่ ออกมาบ้าง และพอเหงือ่ ระเหยออกมา
ก็เป็นการช่วยเอาความร้อนออกไป เป็นต้น แต่พอเหงื่อออกก็เริ่มเหนียวเหนอะหนะ ร่างกายจะ
รูส้ กึ ว่า เริม่ ระบายความร้อนล�ำบากขึน้ เหมือนกับรถยนต์ทโี่ อเวอร์ฮตี หนัก ๆ เข้า เครือ่ งก็จะแฮงก์
ไปเลย ตัวคนเราก็เหมือนกัน พอระบายความร้อนไม่ค่อยออก ก็เริม่ เกิดโอเวอร์ฮีตขึ้นข้างใน และ
เนื่องจากกายกับใจสัมพันธ์กัน  โอกาสที่ใจจะเกิดโอเวอร์ฮีตก็เริ่มสูงขึ้นมา เพราะฉะนั้นหน้าร้อน
คนก็เลยหงุดหงิดง่าย
นอกจากกระบวนการในร่างกายแล้ว สภาพแวดล้อมอื่น ๆ มีผลต่ออารมณ์ไหม?
มีแน่นอน สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราที่สำ� คัญอย่างหนึ่งคือคน ตัวเราเป็นอย่างไร คนอื่นก็
คล้ายกัน เราเองหน้าร้อนหงุดหงิดง่าย คนอื่นเขาก็มีโอกาสหงุดหงิดง่ายเหมือนกัน เพราะฉะนั้น
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ต้องตั้งหลักให้ดี ไม่อย่างนั้นจะหงุดหงิดกันเอง เช่น คนอื่นเขาพูดไม่เพราะมาค�ำสองค�ำ แล้วมา    
กระทบใจเราเข้า ว่ากันไปว่ากันมา เดี๋ยวไปกันใหญ่ แต่ถ้าเขาจะว่าอย่างไรเราก็ยังเย็น แบบนี้
ช่วยลดภาวะโลกร้อนทางใจได้อย่างหนึ่งเหมือนกัน
อากาศร้อนมีข้อดีบ้างไหม?
ที่จริงข้อดีของอากาศร้อนมีมาก คนเราอาจจะรู้สึกว่าอยู่เย็น ๆ ก็ดี ร้อน ๆ แล้วหงุดหงิด    
แต่ความจริงถ้าเราปราศจากสิง่ อ�ำนวยความสะดวก เราจะพบว่าอยูเ่ มืองร้อนสบายกว่าเมืองหนาว
อยู่เมืองหนาวหน้าหนาวถึงตายได้ ถ้าไม่มีเครื่องท�ำความอบอุ่นเพียงพอ หรือไม่มีที่อยู่อาศัยที่
มิดชิด แต่ในเมืองร้อนชีวิตความเป็นอยู่ง่ายกว่า อย่างไรก็ยังอยู่ได้สบาย ๆ เพราะสิ่งแวดล้อม  
เอื้ออ�ำนวย อย่างในแง่การหาข้าวปลาอาหารมาหล่อเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกหรือการหา
่ ก็เพราะว่าหาวันนัน้ กิน
อาหารตามธรรมชาติ เมืองร้อนหาง่าย อย่างทีเ่ ราได้ยนิ ค�ำว่าหาเช้ากินค�ำ 
วันนัน้ ได้ บางทีหาเช้ากินเช้าด้วยซ�้ำไป แต่ถ้าเป็นเมืองหนาว พอช่วงหนาวจะไม่มอี ะไรเลย ต้นไม้
ทิ้งใบหมด เหลือแต่ก่งิ แห้ง ๆ ถ้าไม่เตรียมการล่วงหน้าก็ถึงตายได้ เพราะสิ่งแวดล้อมบีบคั้น
ถ้าร้อนกายเราอาบน�ำ้ หรือกินน�ำ้ เย็นได้ ถ้าร้อนใจควรท�ำอย่างไร?
ถ้าร้อนใจต้องอาศัยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องช่วย แต่พอถึงเวลานั้นแล้ว
ต้องตั้งหลักให้ได้ อย่าให้เป็นลักษณะว่าเผลอไปแล้ว ลืมสติไป กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็สายไปเสียแล้ว
แบบนี้น่าเสียดาย ฉะนั้นขอให้ตั้งหลักดี ๆ ที่จริงต้องมีการปูพื้นฐานก่อน คือเราต้องตั้งใจ         
สวดมนต์ทำ� สมาธิให้เป็นประจ�ำ  สิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานใจ พอเจออะไรเราจะมีสติ และจะสามารถ
ยับยั้งใจตัวเองได้ทัน ต้องเตรียมตัวล่วงหน้า อย่าไปสุกเอาเผากิน โกรธเมื่อไรค่อยตั้งหลักแล้วก็      
“สัมมา อะระหัง” ท�ำใจนิ่ง ๆ ซึ่งตอนนั้นไม่ทันแล้ว ใจกระเพือ่ มเสียก่อน
เวลาอารมณ์ร้อนในที่ทำ� งานควรท�ำอย่างไร?
ถ้าเอาตัวออกมาไม่ได้เราก็เอาใจออกจากเรื่องนั้น ปัจจุบันมีสปา มีทเี่ สริมสวยอะไรต่าง ๆ
ซึง่ ฮิตกันไปทัง้ โลกเลย  โดยเฉพาะสุภาพสตรีจะสนใจเรือ่ งผิวสวย และแม้แต่สภุ าพบุรษุ ก็เริม่ สนใจ
เรื่องนี้กันมากขึ้น มีวิธีการหนึ่งที่ท�ำให้ผิวสวย เรียกว่าสวยทั้งชาตินี้และสวยข้ามชาติด้วย คือ       
ผู้ที่ฆ่าความโกรธได้ ผู้ที่ไม่โกรธ จะมีอานิสงส์คือผิวพรรณวรรณะดี  ลองสังเกตตัวเราเวลาโกรธ
หัวใจจะเต้นแรง บางทีหน้าแดงก�ำ่ ขึ้นมา เลือดสูบฉีด ความร้อนข้างในระอุขนึ้ มาเลย มันแผดเผา
ท�ำให้ผิวเกรียม ใครมักโกรธผิวจะเสีย เกรียมกร้าน มีไฝมีฝ้า มีสิวขึ้น ผิวจะไม่ดี แต่ถ้าเป็นคน
ใจเย็นมีเมตตา ผิวพรรณวรรณะจะดี เพราะฉะนั้นใครอยากผิวดีอย่าโกรธเด็ดขาด ถ้าโกรธขึ้นมา
จะลดต้นทุนความงามตัวเอง ให้เตือนใจตัวเองไว้อย่างนี้ แล้วเวลามีอะไรมากระทบต้องรู้จักจับ              
แง่มุมให้เป็น
ในครัง้ พุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อปุณณะ นั่งธรรมะได้ไม่ดี ส�ำรวจตัวเองพบว่าไม่คุ้นกับ
สถานที่ เลยมากราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจ�ำพรรษาที่เมืองสุนาปรันตะ พระพุทธองค์
ทรงถามว่าไหวหรือท่านปุณณะ ชาวเมืองสุนาปรันตะส่วนมากอารมณ์แรงโหดมาก ท่านก็บอก
ว่าไหว ทรงถามว่าถ้าโดนเขาด่าจะว่าอย่างไร ท่านปุณณะกราบทูลว่า เขาด่าดีกว่าเขาตี แล้วถ้า
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เขาตีจะท�ำอย่างไร ท่านกราบทูลว่า เขาตีด้วยไม้ดีกว่าฟันด้วยมีด แล้วถ้าเขาฟันด้วยมีดล่ะ        
ท่านกราบทูลว่าดีกว่าเขาฆ่า แล้วถ้าเขาฆ่าล่ะ เขาฆ่าก็ดี เพราะบางคนอยากตาย ยังต้องหาเชือก
หาอะไรมาผูกคอตาย หายาพิษมากิน หาปืนมายิง ล�ำบากมากกว่าจะตาย แต่เราไม่ต้อง            
เสียเวลาไปขวนขวายหาอะไรเลย มีคนช่วยจัดการให้เสร็จ พระพุทธเจ้าจึงตรัสอนุญาตให้ไป       
เมืองสุนาปรันตะได้ และต่อมาไม่นานท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ที่จริงพอจับหลักใน         
การคิดได้ รู้จักเชิดอารมณ์ตวั เองให้สูงขึ้น เปลี่ยนมุมมองคิดในเชิงบวก ก็จะเห็นแง่มุมดี ๆ ตรงนี้
ส�ำคัญ การจับหลักมุมมองในการคิดท�ำให้ใจเราห่างจากเรื่องนั้น ตัวเราหนีจากตรงนั้นไม่ได้        
เราก็เอาใจเราหนีออกมา โดยเปลีย่ นมุมมอง แล้วเราจะดีขนึ้ ความโกรธมี ๑๐๐ อาจจะเหลือ ๑๐
หรือ ๒๐ หรือหายไปหมดเลย
เวลาโกรธนับ ๑ ถึง ๑,๐๐๐ ก็ไม่หาย จะท�ำอย่างไรดี?
ถ้านับเฉย ๆ ยังไม่หาย ถ้าสถานทีอ่ ำ� นวยขอแนะน�ำให้สวดมนต์ทำ� วัตรยาว ๆ ไปเลย ประมาณ
๑๕ – ๒๐ นาที จะช่วยได้เยอะ เพราะนับเฉย ๆ บางทีเบื่อ ที่บอกว่านับ ๑ ถึง ๑,๐๐๐ จริง ๆ
ไม่ถึงหรอก นับ ๑,  ๒,  ๓... เดี๋ยวก็กลับไปคิดเรื่องเก่า แล้วก็กลับมาโกรธอีก แต่ถ้าสวดมนต์
ยาว ๆ เสียงสวดมนต์ทลี่ นื่ ไหลโดยค�ำภาษาบาลีจะท�ำให้ใจเรานิง่ สวดมนต์เสร็จถ้ายังไม่หายโกรธ
ให้สวดรอบสองหรือนั่งสมาธิต่อ เปิดเทปเสียงน�ำนัง่ สมาธิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จะช่วย
ให้ใจเราค่อย ๆ นิ่ง สุดท้ายจะคลี่คลายหายโกรธไปได้
ค�ำว่าเอาน�้ำเย็นเข้าลูบหมายถึงอะไร?
ค�ำนี้คงเป็นค�ำโบราณ เปรียบว่าความโกรธเวลาเกิดขึ้นมันคล้ายไฟ ให้เอาน�้ำเย็นเข้าลูบ      
คือค่อย ๆ ประโลมให้ไฟอ่อนก�ำลังลง แล้วค่อย ๆ มอดลงไปนั่นเอง
ในครัง้ พุทธกาลมีกรณีตวั อย่างเกิดขึน้ คือมีนางพราหมณีคนหนึง่ เป็นคนทีม่ คี วามศรัทธาใน
พระรัตนตรัยมาก แต่สามีไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเลย กลับไปเลื่อมใสพวกชีเปลือย อยู่มา       
วันหนึ่งสามีเชิญพวกชีเปลือยมาเลี้ยงอาหาร ปรากฏว่านางพราหมณีเอาอาหารมาให้สามีแล้ว
สะดุดหกล้ม ตอนหกล้มอุทานออกมาว่า “นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ”
๓ จบ พวกชีเปลือยได้ยนิ เข้าพากันไม่พอใจ ลุกหนีออกไปหมดเลย พ่อบ้านสุดแค้นแม่บ้าน หา
ว่ามาท�ำอย่างนี้ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าที่ฉันเคารพนับถือได้อย่างไร ต่อว่าต่าง ๆ นานา แล้วความ
โกรธก็พุ่งขึ้น ๆ พระพุทธเจ้าอาจารย์ของเธออยู่ที่ไหน จะต้องไปจัดการสักหน่อย พูดเสร็จแล้วก็
ออกจากบ้าน บอกว่าจะต้อนค�ำถามพระพุทธเจ้าให้อยูห่ มัดเลย และจะล้างแค้นให้ได้ วิง่ ไปถึงวัด
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ รีบเข้าไปทันที ดูก่อนสมณโคดม ฆ่าอะไรได้จึงจะเป็นสุข คือ
ใจตอนนั้นถึงขนาดคิดอยากฆ่าภรรยาเลย
เมือ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเจอค�ำถาม พระองค์ทรงนิง่ ๆ แต่เมือ่ ตรัสตอบทีเดียวพราหมณ์
ตะลึงเลย นอกจากหายโกรธแล้ว ยังสามารถพลิกใจพราหมณ์ได้ ตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส
ตอบ พระทัยของพระองค์นงิ่ มากและอยูใ่ นแหล่งของความเย็นมาก ๆ คือทีศ่ นู ย์กลางกาย กระแส
ความเย็นความเมตตาทีอ่ อกไปมีพลานุภาพเสริมที่ส�ำคัญมาก พระองค์ตรัสว่า ดูก่อนพราหมณ์
บุคคลฆ่าความโกรธได้จะนอนเป็นสุข ตรัสแค่นี้พราหมณ์ช็อกไปเลย เพราะก�ำลังคิดว่าจะไปฆ่า
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ภรรยาให้สมแค้น จะได้เป็นสุข แต่พระองค์กลับตรัสว่า ฆ่าความโกรธได้นอนเป็นสุข พราหมณ์   
ก็คิดได้ว่าจริง เราจะไปแก้เหตุข้างนอกมันไม่จบ ต้องแก้ที่ใจเราเอง ค�ำตอบของพระองค์แจ่มแจ้ง
ยิ่งนัก เหมือนบุคคลหงายของที่คว�่ำ  เปิดของที่ปิด จุดประทีปโคมไฟในที่มืด บอกทางให้คน       
หลงทาง พราหมณ์กราบทูลขอบวชเลย ต่อมาได้เป็นพระอรหันต์ด้วย
ฉะนัน้ เอาน�ำ้ เย็นเข้าลูบต้องลูบอย่างนี้ ตรงจุดปั๊บใจพลิก ๑๘๐ องศาเลย แต่ว่าพลิกให้ด        ี
ไม่ใช่จี้เข้าไปแล้วลุกพรึบขึ้นมา นึกว่าเอาน�้ำเย็นเข้าลูบกลับกลายเป็นน�ำ้ มันเบนซิน แบบนี้ก็แย่        
เหมือนกัน ฉะนั้นสังเกตใจแต่ละคนให้ดีก็แล้วกัน แต่อย่าลืมว่าอย่าไปมุ่งเน้นที่คำ� พูดอย่างเดียว        
ต้องเริ่มต้นจากใจของเราต้องเย็นจริง ๆ  ให้ไอเย็นจากใจเราสามารถแผ่ไปถึงทุก ๆ คนรอบตัวได้
ค�ำพูดเราถึงจะมีพลานุภาพอย่างแท้จริง
มีหลักธรรมอะไรอีกบ้างที่ช่วยระงับความโกรธได้?
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักในการระงับความโกรธไว้เหมือนกัน ขยายในเชิงปฏิบัต   ิ
มากขึน้ ทรงให้ไว้ ๕ ข้อ คือ ๑. ให้เจริญเมตตาต่อบุคคลนัน้ ๒. เจริญกรุณาต่อบุคคลนัน้ ๓. เจริญ
อุเบกขาต่อบุคคลนั้น ๔. ไม่ทัก ไม่สนใจ ๕. ให้คิดว่าคนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นทายาทแห่ง
กรรม มีกรรมเป็นแดนเกิด พูดง่าย ๆ ว่ากรรมใครกรรมคนนัน้
ข้อ ๑ ข้อ ๒ จะอธิบายควบกัน เพราะเรามักจะใช้เมตตากรุณาควบกัน เมตตา คือปรารถนา
ให้เขาเป็นสุข คือเขาอยู่ดี ๆ อยู่แล้ว เราก็อยากให้เขาเป็นสุขยิ่ง ๆ ขึ้น กรุณา คือเขาก�ำลังล�ำบาก
เราก็อยากให้เขาพ้นจากความล�ำบากนั้น นีค่ ือความหมายของกรุณา
ฉะนัน้ เจริญเมตตากรุณาก็คอื ให้เห็นว่าคนทีท่ ำ� ให้เราโกรธนัน้ จริง ๆ เขาก�ำลังแย่ คนทีท่ ำ� ให้
เราโกรธนั้น ใจเขาเองไม่ปกติ มักจะมีเชื้อโกรธอยู่ด้วย เชื้อความเห็นผิดด้วย แบกกรรมต่าง ๆ       
ไปด้วย  เพราะฉะนัน้ ให้เจริญเมตตา แทนทีจ่ ะนึกว่ามาท�ำกับฉันอย่างนีไ้ ด้อย่างไร สังเกตว่าความ
โกรธมันอยู่ที่ความคิด เคยมีบางคนเจอกับเพื่อน คุย ๆ กันเสร็จเรียบร้อยก็จากกันไป ไม่มีอะไร  
แต่มานึกทบทวนเมื่อกี้คุยอะไรกัน นึกได้ว่าเขาว่าเรา ตอนคุยกันไม่ทันนึก รู้สึกหงุดหงิดมาก เจอ
กันเมื่อไรจะต้องต่อว่า ยิ่งคิดยิ่งแค้น เห็นไหมว่าความคิดปรุงแต่งท�ำให้เกิดอารมณ์อย่างนี้ขึ้น       
มา แล้วมักจะเป็นลักษณะถือตัวเองว่าเป็นศูนย์กลาง ว่ามาท�ำกับฉันอย่างนีไ้ ด้อย่างไร พูดกับเรา
อย่างนี้ได้อย่างไร หมิ่นศักดิ์ศรีกัน ให้เราสังเกตว่าคนที่มาพูดกับเรา ท�ำกับเราแบบเดียวกัน          
ถ้าหากเป็นคนระดับใกล้ ๆ กัน บางทีเราโกรธ แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่มาก ๆ หรือเป็นคนที่เราเคารพ
นับถือ เรากลับไม่ค่อยถือสา รู้สึกว่ารับได้ อย่างนี้เป็นต้น มันอยู่ที่การคิดปรุงแต่งของเรานั่นเอง
และถ้าเป็นคนที่เราก�ำลังหวังจะได้ประโยชน์จากเขา จะพูดอย่างไรเรารับได้หมด อารมณ์ดีหมด
ขออย่างเดียวคุณช่วยหน่อยแล้วกัน  
ฉะนั้นทั้งหมดมันอยู่ที่ใจของเราที่จะคิดปรุงแต่งไปทางด้านใดเท่านั้นเอง แต่การคิดอย่างนี้
จะมีปญ
ั หาได้เยอะ ถ้าเราคิดใหม่วา่ คนทีเ่ ขาท�ำอย่างนัน้ ผลจะเกิดขึน้ กับตัวเขาเอง เพราะฉะนัน้
แทนที่เราจะไปโกรธเขา กลับเห็นใจเขา เจริญเมตตาในตัวเขา ถ้าเขาท�ำอย่างไรแล้วสบายใจ       
พูดแล้วสบายใจ ปล่อยเขาไปเถิด เราไม่คิดอะไรมากก็ไม่มปี ัญหา ค�ำพูดทีเ่ สีย ๆ ของเขาที่พูด
ออกมาเหมือนคนที่อุจจาระออกมา มันไม่ดีเลย แต่ขับถ่ายแล้วเขาสบายตัว ก็ให้เขาระบายเถิด
อย่าไปใส่ใจ เจริญเมตตาในตัวเขา หรือคิดในทางสงสารเขาว่าท�ำอย่างนี้จะมีวิบากกรรมติดตัว  
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ดีกว่าไปโกรธเขา ให้คิดในเชิงสร้างสรรค์แทน คิดเมตตา คิดกรุณา แต่ไม่ใช่มุทิตา เพราะมุทิตา
คือเขาได้ดีก็ดีใจด้วย ค�ำว่าเจริญมุทิตาไม่ใช้กับเรื่องนี้
ข้อที่ ๓ กล่าวถึงอุเบกขา ให้วางใจกลาง ๆ ไม่ใส่ใจอะไรมาก ข้อนี้ค่อนข้างสอดคล้องกับ   
ข้อ ๔ คือ ไม่ทัก ไม่สนใจ อันนี้อยู่ที่ระดับของแต่ละคนว่าเขาร้ายแค่ไหน ถ้าร้ายมาก ๆ เข้าใกล้
เมื่อไรเหมือนมีเชื้อไฟตลอดเวลา เราเองก็ยังไม่ถงึ ขนาดหมดกิเลส แบบนี้ ก็ห่าง ๆ ไว้ อย่าไปทัก
อย่าไปสนใจ บางคนรู้อยู่ว่าเขานิสัยอย่างนี้ ถึงเวลาก็ไปแหย่ แล้วก็มีปัญหาขึ้นมาทีหลัง คนนั้นก็
ยิ่งโกรธไปใหญ่ เป็นวิบากกรรมกับตัวเองด้วย ฉะนั้นถ้าดูท่าไม่ดีก็ไม่ต้องไปทัก ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ
อันนี้เป็นวิธีการที่ช่วยได้อีกวิธีหนึ่ง
ข้อที่ ๕ คือให้นึกว่าคนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ที่เราเรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์ กรรมเป็นเครื่อง
จ�ำแนกเผ่าพันธุ์ของสัตว์ เพราะฉะนั้นท�ำอะไรไว้เดี๋ยวได้รับอย่างนั้น เราอย่าไปโกรธเขาเลย       
เดี๋ยวกฎแห่งกรรมจัดการเอง ถ้าคิดได้แบบนี้จะนึกสงสารเหมือนอย่างข้อข้างต้น  
ทัง้ ๕ ข้อนี้เป็นกระบวนการสัมพันธ์กัน เกิดต่อเนือ่ งกัน ไม่ใช่แยกข้อใดข้อหนึ่ง เพราะฉะนั้น
นึกอย่างนีแ้ ล้วเราจะได้ปลอดโปร่งใจ หรือแทนทีจ่ ะไปคิดว่า ท�ำไมเราต้องเจออย่างนี้ ท�ำไมเขาถึง
มาท�ำกับเราอย่างนี้ ก็ให้คิดว่าคงเป็นวิบากกรรมของเรา แสดงว่าภพในอดีตเราต้องท�ำอะไร       
บางอย่างเอาไว้ ถึงได้เจออย่างนี้ เพราะฉะนั้นให้จบไปชาตินี้เลย อย่าไปต่อกรรมใหม่ แล้วก็
อโหสิกรรม ให้อภัยทุกคน ไม่ถือโทษโกรธเคืองใคร เราเองก็รับวิบากกรรมในอดีตของเราเอง      
ส่วนเขาจะเป็นอย่างไรก็ต้องรับของเขาไป เราจะไม่ผกู เวรและไม่ผกู โกรธกันต่อไป คิดอย่างนีแ้ ล้ว
อารมณ์โกรธในใจจะคลี่คลายและเบาลง
สรุปว่าร้อนหรือเย็นอยู่ที่ใจของเรา ไม่ได้อยู่ที่อากาศใช่หรือไม่?
ใจเราเป็นหัวใจหลัก อย่างอื่นเป็นแค่องค์ประกอบย่อยเท่านั้น ที่จริงมีข้อคิดเรื่องหนึ่งซึ่ง
พระครูวนิ ยั ธรสุวทิ ย์ สุวชิ ชฺ าโภ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เคยกล่าวเอาไว้นา่ คิดทีเดียว ท่านผูก
เป็นค�ำไว้วา่
ฟ้านั้นคล้ายหม่นหมอง เพราะฝุ่นละอองมาบดบัง
เราดูฟ้าคล้ายหมอง
เพราะมัวมองแต่ฝุ่นบัง
แต่จริง ๆ ฟ้าไม่ได้หมอง ฟ้าก็ยังเป็นฟ้าอยู่อย่างนั้น บางทีก็มีฝุ่นมีอะไรมาบ้าง ถ้าหากเรา
มัวมองแต่ฝุ่น เราจะรู้สึกว่า ฟ้าอย่างนั้นฟ้าอย่างนี้ไปเรื่อย แต่ถ้าเรามองดี ๆ จะพบว่า ที่จริงฟ้า
ก็เป็นฟ้า ฝุ่นละอองพัดมาเดี๋ยวก็พัดไปที่อื่น เรื่องราวในชีวิตคนเราก็เช่นกัน เดี๋ยวเรื่องนี้ก็มา      
เดีย๋ วเรือ่ งนีก้ ไ็ ป หมุนเวียนเปลีย่ นกันไป แล้วเวลามองอะไรให้มองในแง่บวก มองด้วยความเข้าใจ
โดยยกใจเราให้สูงขึ้นจากเรื่องราวที่มากระทบ แล้วเรื่องต่าง ๆ ให้มองเป็นเรื่องเล็กนิดเดียว         
แล้วก็ให้พัดผ่านใจเราไป อย่าไปเก็บเอาไว้ สุดท้ายใจเราก็จะผ่องแผ้ว มีแต่สิ่งดี ๆ อารมณ์ดี
อารมณ์เบิกบาน ตลอดวัน ตลอดปี และตลอดไป ผิวพรรณวรรณะก็ผ่องใส นอนเป็นสุข               
ตื่นก็เป็นสุข ชีวิตมีความสุขตลอดทั้งชาตินี้และชาติหน้า..
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ.
(หลวงพ่อธัมมชโย)

“จะประกอบอาชีพอะไรต้องคิด ต้องเลือกให้ดี
ธ์ก่มับีคความใสความหมองของใจ
บุคคลทีเพราะมั
่ควรบูชานคืสัอมบุพัคนคลที
ุณความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึง
อย่าดูแค่ว่ารวยอย่างเดียว ต้องดูว่ารอดไหม ถ้ารวยและรอดก็ลุย
และยึดถือเป็รวยแต่
นแบบอย่
งในการปฏิ
ิตามเลิได้
ญญา สูงกว่าเรา
ไม่ราอดก็
อย่าลุบยัตให้
ก แหรืก่ อผ้ยัูมบีศยัีล้งสมาธิ
ไว้...ด่วปันเลย”
พระเทพญาณมหามุนี
นการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
(หลวงพ่สนั
อธับมสนุมชโย)
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

คุณยาย สุดยอดนักปั้น
สวัสดีครับ! นักเรียนโรงเรียน
อนุ บ าลฝั น ในฝั น วิ ท ยาทั่ ว โลก
เดือนนี้ ๒๒ เมษายน เป็นวันที่
การปั ้ น รู ป เหมื อ นคุ ณ ยาย         
อาจารย์ ฯ ของคุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่    
จะสมบูรณ์ดว้ ยการหล่อเป็นองค์
ทองค�ำขึน้ มา...การปัน้ คือการท�ำให้เป็นรูปร่าง
ที่ต้องการ เช่น ปั้นดินให้เป็นดาว ปั้นนักร้อง
ปั้นนักกีฬา ปั้นนักมวย ปั้นนักฟุตบอล เมื่อ
สิ่ ง ที่ ต นเองปั ้ น มากั บ มื อ มี ชื่ อ เสี ย ง ผู ้ ป ั ้ น ก็
ภาคภูมใิ จ มีรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ นัน้ คือเรือ่ งของ
ทางโลก แต่ในทางธรรมเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปี
ทีผ่ า่ นมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนักปัน้
ผู ้ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ ท รงปั ้ น ให้ บุ ค คลธรรมดาเป็ น
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พระอริยเจ้า เป็นพระอรหันต์ เป็นอสีตมิ หาสาวก
หมดกิเลสเข้านิพพานเป็นบรมสุข
ในเส้นทางของทีส่ ดุ แห่งธรรม พระเดช
พระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร คือสุดยอด
นักปั้น ปั้นทีมงานท�ำวิชชาปราบมารไว้สู้รบ
ตบมือกับพญามาร หนึ่งในนั้นคือ คุณยาย
อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง        
ผู ้ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า “เป็ น หนึ่ ง ไม่ มี ส อง” คุ ณ ยาย         
อาจารย์ฯ คือ ผู้ปั้น ผู้สืบทอดวิชชาธรรมกาย
เริม่ ต้นตัง้ แต่รบั ค�ำสัง่ จากพระผูป้ ราบมารให้ไป
ตามผู้สืบทอดมาเกิด และให้อยู่รอผู้สืบทอดที่
วัดปากน�้ำ อย่าไปไหน เมื่อคุณยายอาจารย์ฯ
พบผู ้ สื บ ทอดแล้ ว ก็ ทุ ่ ม เทปั ้ น ผู ้ สื บ ทอดทั้ ง
หยาบและละเอียดจนมาเป็น “คุณครูไม่ใหญ่”
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ช่องนี้มีคำ� ตอบ
ผู้น�ำการสร้างบารมีของพวกเราทุกคน
จากค�ำพูดของคุณยายอาจารย์ฯ ที่
บอกกับคุณครูไม่ใหญ่วา่ “หลวงพ่อวัดปากน�ำ้
ให้ยายตามคุณมาเกิด” ค�ำนี้มีความหมาย    
ยิ่งใหญ่มาก แปลว่าคุณยายอาจารย์ฯ เริ่ม
“ปั้น” คุณครูไม่ใหญ่ตั้งแต่เป็นกายละเอียด
ด้วยวิชชาธรรมกาย ตามปัน้ จนบังเกิดเป็นกาย
มนุษย์ และแน่นอนเมื่อคุณครูไม่ใหญ่บังเกิด
เป็นกายมนุษย์จนมีอายุ ๑๙ ปี ตลอด ๑๙ ปี
คุณยายอาจารย์ฯ เพียร “ปั้น” อย่างใจจดจ่อ
ด้วยวิชชาธรรมกายตลอดมา จนคุณครูไม่ใหญ่
ผูส้ บื ทอดมาถึงวัดปากน�ำ้ พบคุณยายอาจารย์ฯ
ท่านก็ยงั ทุม่ เท “ปัน้ ” ต่อ ทัง้ หยาบและละเอียด
ปั ้ น หยาบก็ คื อ คุ ณ ยายอาจารย์ ฯ     
เคยเห็นข้อวัตรปฏิบัติ จริยวัตรอันดีงามของ
พระเดชพระคุณหลวงปูอ่ ย่างไร ก็ถา่ ยทอดและ
แนะน�ำคุณครูไม่ใหญ่จนหมด จากนักศึกษาที่
มีกริ ยิ ามารยาทเรียบร้อย มีนำ�้ ใจ เป็นทีร่ กั ของ
เพื่อน ๆ รุ่นพี่ รุ่นน้องในสถาบัน ปั้นจนกลาย
เป็น “สมณะ” ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม
คุณวิเศษมากมาย
ปัน้ ละเอียดก็คอื วิชชาธรรมกายอันใด
ทีค่ ณ
ุ ยายอาจารย์ฯ ได้ศกึ ษาเรียนรูจ้ ากหลวงปู่
วัดปากน�ำ 
้ ท่านก็ถา่ ยทอดให้คณ
ุ ครูไม่ใหญ่จน
หมด ท่านใช้คำ� ว่า “จนหมดพุง”
นอกจากนีค้ ณ
ุ ยายอาจารย์ฯ ยัง “ปัน้ ”
ทุ่งนาฟ้าโล่ง ๑๙๖ ไร่ ให้เป็นวัดพระธรรมกาย
บุญสถานซึ่งเป็นที่รวมนักสร้างบารมี คุณยาย
ปั้นพระให้เป็นพระแท้มากมาย ปั้นคนให้เป็น
คนดีที่โลกต้องการ ด้วยเหตุนี้ คุณครูไม่ใหญ่
จึงกล่าวว่า “วันวารที่สมบูรณ์ วันนี้ที่ดีกว่า
วันหน้าทีด่ ที สี่ ดุ คือ เส้นทางชีวติ ทีค่ ณ
ุ ยาย
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อุทศิ ให้กบั งานพระศาสนาตลอดวัน ตลอดคืน
ตลอดปี และตลอดไป เป็นสิ่งที่หลวงพ่อ
ได้พบเห็นมาเกือบ ๓๐ ปี ทีไ่ ด้ ‘อยูก่ บั ยาย’
จะรู ้ สึ ก เป็ น สุ ข ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ ต ามระลึ ก
ถึงภาพเก่า ๆ นัน้ และไม่เคยลืมเลยว่ากว่า
จะมาเป็นภาชนะดินที่ดูสวยสดงดงามใน
ยามนี้ เคยเป็นก้อนดินเก่า ๆ ขะมุกขะมอม
ไร้คา่ ทีค่ ณ
ุ ยายได้เก็บขึน้ มาปัน้ เป็นรูปร่าง
ขนาบแล้ ว ขนาบอี ก จึ ง ขอเทิ ด ทู น ยาย
อัญมณีมีค่าของพระพุทธศาสนา ผู้เป็น
ประดุจขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรม เหนือ
เศียรเกล้า ในฐานะมารดาของโลก ผู้ให้
ชีวิตใหม่แก่หลวงพ่อ และในฐานะผู้อยู่
เบือ้ งหลังความส�ำเร็จของงานทัง้ หลาย”
ด้วยเหตุนี้ คุณครูไม่ใหญ่จงึ ปัน้ รูปหล่อ
คุณยายอาจารย์ฯ อย่างสุดฝีมือ ด้วยชีวิต
จิตใจ จนเสมือนว่าคุณยายยังมีชีวิตอยู่จริง ๆ
พวกเรานักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ ก็มีจ�ำนวน
ไม่น้อยที่คุณยายอาจารย์ฯ ปั้นขึ้นมา และมี
จ�ำนวนมากทีไ่ ม่ทนั ท่าน แต่ทนั “คุณครูไม่ใหญ่”
ทีค่ ณ
ุ ยายปัน้ มากับมือ แต่ไม่วา่ ใครจะทันหรือ
ไม่ทันคุณยายอาจารย์ฯ ในขณะที่ท่านมีชีวิต
อยู ่ ก็ ต าม ทุ ก คนที่ ม าถึ ง หมู ่ ค ณะวั ด พระธรรมกายและได้สร้างบารมีอยู่ในขณะนี้ คือ
บุคคลที่คุณยายอาจารย์ฯ ใช้วิชชาธรรมกาย
ไปตามมาทั้งสิ้น
ดังนั้น การ “หล่อคุณยายทองค�ำ”   
ครั้งนี้ พวกเราต้องทุ่มเทสุด ๆ ทั้งแรงกาย     
แรงปัจจัย เพราะ “ท�ำทีย่ าย ได้ที่เรา” ฉบับนี้
มาติดตามอานุภาพของคุณยายอาจารย์ฯ ทีม่ ี
ต่อลูกหลาน...
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รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet
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๒๓
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Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

คุณยายช่วยลูกด้วย

๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
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กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ปัจจุบันงานทางโลกลูกเป็นครูสอน
สถาปัตยกรรม ส่วนต�ำแหน่งทางการบริหาร
ลูกเป็นรองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลอีสาน ส่วนงานทางธรรมลูกเป็น ๑
ใน ๑๐ คน ของคณะกรรมการประเมิ น
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star
ช่วงปี ๒๕๓๙ หลังจากเข้าวัดแล้ว ลูก
กับสามีย้ายไปสอนทีส่ ถาบันการศึกษาเก่าแก่
ชื่อดังที่บ้านเกิด เราร่วมกับสถาบันอื่นจัดงาน
เทเหล้า-เผาบุหรี่ ๕ สถาบัน แล้วร่วมก่อตั้ง
ชมรมครูแก้ว (ครุรตนํ) ขึน้ ทัง้ ยังร่วมกันชักชวน
นักศึกษาไปอบรมธรรมทายาท ต่อมาลูกเข้า
ร่วมกับชมรมพุทธฯ จัดสอบแข่งขันตอบปัญหา
ธรรมะทางก้าวหน้า ชักชวนนักศึกษามาเป็น  
ซูเปอร์ไวเซอร์ได้ถึง ๑๒๐ คน กรรมการคุม
สอบอีก ๕๐๐ คน จากนั้นทีมงานเราก็ก่อตั้ง
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา โดยลูกเป็น   
ผูร้ ว่ มออกแบบอาคารสถานทีแ่ ละเป็นวิทยากร
ของศูนย์ฯ อีกด้วย
ครัน้ ปี ๒๕๔๖ ลูกลงสอบทางก้าวหน้า
ระดับครูอาจารย์เป็นครั้งแรกและคว้าที่สอง
มาได้ พอปี ๒๕๔๗ ทีมเราสอบได้ที่ ๑ ของ
ประเทศ จากผูส้ อบหมืน่ กว่าทีม นับเป็นรางวัล
ชีวิตอันแสนปลื้ม ล่าสุดทีมลูกก็สามารถครอง
แชมป์ได้อีกครั้งในปี ๒๕๕๑
74 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๗

ช่วงปี ๒๕๔๗ สามีขบั รถด้วยความเร็ว
เกินร้อยไปตามถนน ๔ เลน พอถึงอ�ำเภอ
ปากช่อง พลันมีรถสิบล้อกลับรถขวางเต็มถนน
สามีเบรกไม่ทันจึงตัดสินใจหักหลบขวา รถพุ่ง
ชนเสาไฟกลางถนน เสียงบึม้ กึกก้องสนั่นหวั่น
ไหว แล้วตกลงตรงปากท่อระบายน�้ำขนาด
ใหญ่ ท่ี อ ยู ่ ร ะหว่ า งถนน ลู ก ดู ส ภาพที่ เ กิ ด
อุบัติเหตุแล้วคิดว่า ถ้ารถตกร่องน�้ำกระแทก
อย่างแรงก็ตาย ถ้าพุ่งชนสิบล้อก็ตาย ถ้าแล่น
ข้ามเลนไปก็จะถูกรถฝั่งตรงข้ามชนเละตาย
เช่นกัน
ขณะที่เกิดอุบัติเหตุลูกตกใจมาก แต่
ยังมีสติอยู่ พูดขึ้นว่า “คุณยายช่วยลูกด้วย”
อาการลู ก หนั ก กว่ า ใคร เจ็ บ หน้ า อกที่ ค าด
เข็มขัดนิรภัย สามีฟุบหน้าอยู่กับแอร์แบ็กที่
พองออกมารองรับ เพื่อนร่วมงานกระเด็น
ตกลงจากเบาะบาดเจ็บเล็กน้อย สามีได้สติ
บอกลูกว่า “เข้ากลางไว้ ๆ” แล้วเราก็รอดมา
ได้
ช่วงงานบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน    
ที่ผ่านมา ลูกได้เป็นพี่เลี้ยงอุบาสิกาแก้ว และ
พานั ก ศึ ก ษาไปช่ ว ยที่ วั ด หนองนกเขี ย น
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา กลางวันลูกทุ่มเท
ท�ำงานหลวง (หลวงพ่อ) ส่วนกลางคืนลูกกลับ
ไปท�ำงานทีม่ หาวิทยาลัยค่ะ
คุณพ่อของลูกเคยมีอาชีพเป็นทหาร
ชอบดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน คุณพ่อ
เข้าวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ภายหลังจากที่ท่าน
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เข้าวัด ปฏิบัติธรรม และดู DMC ท่านก็เลิก
อบายมุขทุกอย่าง แม้ว่าท่านจะมีอายุถงึ ๗๐
ปี แต่ท่านก็เข้า Internet ดู DMC เป็นประจ�ำ 
บูชาเจดีย์ทุกวันไม่เคยขาดถึง ๕ ปีเต็ม และ
ร่วมบุญกับลูกทุก ๆ บุญ แต่ทงั้ ๆ ทีท่ ่านก็ไม่มี
ความทุ ก ข์ ใ ด ๆ แถมยั ง เคยต� ำ หนิ คุ ณ อา    

DMC

(น้องชายของท่าน) ว่าโง่มากทีผ่ กู คอตาย ท่าน
กลั บ เลื อ กจบชี วิ ต ตั ว เองด้ ว ยการใช้ ป ื น            
ยิง ตัว ตายในเดือ นกัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยทีล่ กู ไม่ทราบสาเหตุ ท�ำให้พวกเรารูส้ กึ ช็อก
และงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

หลังจากส่งค�ำถาม ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีคำ� ตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑

๓

๒
๑. บุพกรรมที่ท�ำให้ตัวลูกและสามี
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พร้อม ๆ กัน เป็น
เพราะเศษกรรมปาณาติบาตที่เคยท�ำกรรม  
ร่วมกันในหลายพุทธันดรก่อน ๆ ตามมาส่งผล
ในชาติดังกล่าว ลูกกับสามีเกิดเป็น    
พี่น้องกันในครอบครัวคฤหบดี ที่น�ำสินค้าไป
ขายตามเขตหัวเมืองต่าง ๆ ซึง่ ในชาตินนั้ กิจการ
ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ได้ไปเปิดตลาดในเขต
หัวเมืองที่อยู่ห่างไกลอีกด้วย
๒. มีอยู่ปีหนึ่งในช่วงฤดูหนาว ลูกกับ
พีช่ าย (สามีของลูกในชาติปัจจุบนั ) ร่วมกันน�ำ
กองคาราวานสินค้าไปท�ำการค้าตามเขตหัว
เมืองต่าง ๆ และก่อนทีจ่ ะเดินทางกลับ ลูกและ
พี่ชายตั้งใจที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าจากเมือง
แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหนาว เพื่อน�ำสินค้า
กลับไปขายที่เมืองหลวง ด้วยความที่หวั เมือง
แห่งนี้อยู่ไกล และต้องเดินทางผ่านแนวภูเขา
สูงชัน ลูกและพีช่ ายจึงตัง้ ใจทีจ่ ะเดินทางไปให้

๔

ถึงจุดหมายก่อนหิมะตก
๓. แต่ทว่าในปีนั้นฤดูหนาวมาถึงเร็ว
กว่ า ปกติ ท� ำ ให้ มี หิ ม ะตกหนั ก ก่ อ นที่ ก อง
คาราวานจะไปถึงจุดหมาย แต่ลกู และพีช่ ายก็
ยังเดินทางต่อไป โดยไม่สนใจว่าจะมีอันตราย
เกิดขึ้นหรือไม่
แม้บริวารคนหนึ่งซึ่งช�ำนาญเส้นทาง
จะเตือนว่า “การเดินทางในสภาวะอากาศ
แบบนี้ เ สี่ ย งและอั น ตรายมาก” แต่ ลู ก และ
พีช่ ายก็ยงั ดือ้ รัน้ ทีจ่ ะเดินทางต่อ เพราะกลัวเสีย
โอกาสในการท�ำก�ำไร
๔. เมื่อเดินทางเข้าไปในเขตภูเขา ลูก
และพีช่ ายก็สงั่ ให้กองคาราวานเร่งฝีเท้าก่อนที่
หิมะจะตกหนักกว่านี้ เมื่อเดินทางมาถึงทาง
แคบบนภูเขาซึ่งถือเป็นจุดที่อันตรายที่สุด ลูก
และพีช่ ายจึงสัง่ ให้บริวารผูกเกวียนเข้าด้วยกัน
และสั่งให้แปรแถวเข้าทางแคบผ่านไปทีละ
เกวี ย น ในขณะที่ เ กวี ย นแต่ ล ะเล่ ม ก� ำ ลั ง
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๖

๗

เคลื่อนที่เข้าสู่ทางแคบ ม้าหลายตัวก็เริ่มตื่น
กลัว แต่ลกู กับพีช่ ายก็สงั่ ให้ลกู น้องคอยฉุดและ
บังคับให้มันเดินต่อไป         
ทันใดนั้นมีเกวียนเล่มหนึ่งลื่นไถลตก
หน้าผา ลูกและพี่ชายจึงสั่งให้บริวารช่วยกัน
ฉุดเกวียนเล่มนั้นเอาไว้ แต่ด้วยความที่เกวียน
มีน�้ำหนักค่อนข้างมาก อีกทั้งยังถูกผูกติดเข้า
ด้วยกัน จึงท�ำให้เกวียนที่อยู่ข้าง ๆ ถูกลากดึง
จนเกือบตกหน้าผาไปด้วย แม้บริวารคนหนึ่ง
แนะน�ำให้ลูกและพี่ชายตัดเชือกที่ผูกติดกับ
เกวียนเล่มนั้นไปเสีย แต่ด้วยความเสียดาย
ทรัพย์ ลูกและพีช่ ายจึงไม่ยอมท�ำตาม
๕. สุดท้าย ด้วยความที่เกวียนเล่มนั้น
มีน�้ำหนักค่อนข้างมาก อีกทัง้ บริวารที่ช่วยกัน
ดึงเริม่ หมดแรง เกวียนเล่มดังกล่าวและเกวียน
ที่อยู่ข้างเคียงอีก ๒-๓ เล่ม จึงถูกดึงตกเหวใน
ที่ สุ ด อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จากความดื้ อ รั้ น และ
เสียดายทรัพย์ของลูกและพีช่ ายในครัง้ นี้ ส่งผล
ท�ำให้ม้าเทียมเกวียนหลายตัวรวมถึงบริวาร
หลายคนเสียชีวิต
๖. อุ บั ติ เ หตุ ใ นครั้ ง นี้ ก ลายมาเป็ น
วิบากกรรมทีต่ ดิ ตามส่งผลต่อตัวลูกและพีช่ าย
มาหลายภพหลายชาติแล้ว แม้ในชาติปจั จุบนั
วิบากกรรมดังกล่าวอ่อนก�ำลังลงจนเหลือเป็น
เพียงแค่เศษกรรมแล้วก็ตาม แต่มนั ก็ยงั มีกำ� ลัง
และยังหาช่องคอยส่งผลอยู่ตลอดเวลา ถ้า
เมื่อไรที่ได้ช่องส่งผล ก็อาจท�ำให้ลูกและสามี
76 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๗
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ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตได้     
ดังนัน้ ลูกและสามีจะต้องหมัน่ ท�ำบุญ
บ่อย ๆ ทัง้ ท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และ
ให้หมัน่ ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา แล้วอุทศิ ส่วนกุศล
ไปให้คนและสัตว์ที่เราเคยท�ำกรรมร่วมกันมา
อย่างสม�่ำเสมอ ถ้าท�ำได้อย่างนี้ เศษกรรม
ดังกล่าวก็จะอ่อนก�ำลังลงไปเรื่อย ๆ จากหนัก    
ก็ จ ะเป็ น เบา จากเบาก็ จ ะหายกลายเป็ น
อโหสิกรรมในที่สุด
๗. ที่ลูกรอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์
พุง่ ชนเสาไฟฟ้ามาได้ ก็เพราะลูกมีใจเกาะเกีย่ ว
กับบุญกุศล และมีความผูกพันกับคุณยาย        
อาจารย์ ฯ อยู ่ แ ล้ ว ส่ ว นสามีข องลู ก ก็มีใ จ    
เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อถึง
เวลาคับขัน บุญที่สั่งสมเอาไว้ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั จึงมารวมกันส่งผลในช่วงนัน้ และช่วย
ผ่อนหนักให้เป็นเบา ท�ำให้ไม่ต้องเสียชีวิต
ดั ง นั้ น ให้ ลู ก และสามี ห มั่ น เอาใจ    
เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญ และหมั่นตรึกระลึกนึกถึง
มหาปูชนียาจารย์ให้ได้ตลอดทั้งวัน บุญที่
สั่งสมเอาไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันจะได้ส่งผล
ท�ำให้ลูกและสามีมีความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน และจะได้ไปช่วยตัดรอนเศษ
กรรมที่ เ หลื อ ให้ อ ่ อ นก� ำ ลั ง จนกลายเป็ น
อโหสิกรรมในที่สุด
๘. ในความเป็นจริงแล้ว ลูกเคยมี
โอกาสร่วมบุญกับคุณยายอาจารย์ฯ มาหลาย
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๙

๑๒

๑๑

๑๐
ภพหลายชาติแล้ว ยกตัวอย่างเช่นในภพชาติ
ที่ลูกและสามีเกิดมาเป็นพี่น้องที่ดูแลขบวน
กองคาราวานสินค้า     
เรือ่ งมีอยูว่ า่ ในช่วงทีล่ กู และพีช่ ายเดิน
ทางไปค้าขายตามหัวเมืองต่าง ๆ ก็มโี อกาสฟัง
เรื่องราวของพระมหาเถระองค์หนึ่ง (ซึ่งก็คือ
คุณยายอาจารย์ฯ ของพวกเรา) จากพวก     
ชาวบ้าน เมื่อได้ฟังบ่อยเข้าลูกและพี่ชายจึง   
หาโอกาสเดินทางไปท�ำบุญและฟังธรรมจาก
พระมหาเถระ
๙. เมื่ อ ได้ เ จอพระมหาเถระแล้ ว        
ลูกและพีช่ ายก็เกิดความศรัทธาเป็นอย่างมาก
ลูกและพี่ชายจึงได้แวะเวียนไปท�ำบุญกับท่าน
ทุกครั้งที่มีโอกาส และด้วยความที่ลูกมีโอกาส
ร่วมบุญกับคุณยายอาจารย์ฯ มาหลายภพ
หลายชาตินเี่ อง จึงท�ำให้ลกู รูส้ กึ ผูกพันกับท่าน
มาข้ า มภพข้ า มชาติ และในช่ ว งที่ ป ระสบ
อุบตั เิ หตุ ลูกจึงสามารถนึกถึงคุณยายอาจารย์ฯ
ได้ เมื่อนึกถึงท่านได้ บุญทีล่ ูกสั่งสมมาด้วยดี
ทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมกับบารมีธรรมของ
มหาปูชนียาจารย์ จึงมาส่งผลให้ลูกและสามี
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในครั้งนั้น
๑๐. สาเหตุทที่ �ำให้คณ
ุ พ่อของลูกต้อง
ฆ่าตัวตายในชาติปัจจุบัน เป็นเพราะวิบาก
กรรมที่เคยท�ำไว้ในชาติก่อน ๆ ตามมาส่งผล  
ในชาติ นั้ น คุ ณ พ่ อ ของลู ก เกิ ด ในครอบครั ว
ที่ท�ำอาชีพค้าขาย ต่อมาท่านไปชอบพอกับ      
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ผูห้ ญิงคนหนึง่ แต่ทางครอบครัวของฝ่ายหญิง
อยากให้เธอแต่งงานกับนายทหารหนุ่มผู้มี
อนาคตไกล ท่านจึงต้องสูญเสียคนรักไป ท่าน
รู้สึกโศกเศร้าเสียใจและน้อยใจในฐานะของ
ตนเองมาก ถึงขัน้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ท�ำให้
ท่านตัดสินใจหนีความทุกข์ดว้ ยการผูกคอตาย
ใต้ต้นไม้ แต่กลับกลายเป็นว่า เป็นการหนีเสือ
ปะจระเข้ คือต้องไปเจอความทุกข์ยงิ่ กว่าทีเ่ คย
เจออีกนับเท่าไม่ถ้วน
๑๑. ก่อนที่คุณพ่อของลูกในชาตินั้น
จะฆ่าตัวตาย จิตใจของท่านเศร้าหมองมาก
เมื่อเสียชีวิตแล้ว บาปอันเกิดจากวิบากกรรม
ที่ฆ่าตัวตายจึงดึงดูดให้ท่านไปเกิดในอุสสทนรกของมหานรกขุมหนึ่งในทันที ซึ่งในความ
เป็นจริงแล้ว ท่านจะต้องไปชดใช้กรรมนีอ้ ยู่ใน
มหานรกขุมทีห่ นึง่ แต่ดว้ ยบุญทีท่ า่ นเคยท�ำใน
สมัยทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ในชาติดงั กล่าวมาอุ้มเอาไว้
ท่านจึงไปรับกรรมอยู่ที่อุสสทนรกแทน  
๑๒. เมือ่ ท่านไปบังเกิดอยูท่ อี่ สุ สทนรก
ของมหานรกขุ ม ที่ ห นึ่ ง แล้ ว ท่ า นก็ ถู ก นาย     
นิรยบาลจับมาแขวนห้อยหัวอยู่บนหน้าผา   
โดยขาทัง้ สองของท่านถูกล็อกไว้ด้วยหินเหล็ก
ร้อนทีง่ อกขึน้ มาจากหน้าผานัน้ หลังจากนัน้ ไม่
นาน หินเหล็กร้อนที่จับข้อเท้าของท่านไว้ก็
คลายตัว ท�ำให้ท่านกลิ้งตกลงมาตามหน้าผา
เหล็กร้อนนัน้ จนกระทัง่ ร่างกายของท่านตกลง
มากระแทกกับพื้นหินเหล็กร้อนที่อยู่ด้านล่าง
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๑๔

๑๕

๑๖

ดังกล่าวก็ยงั คงติดตามมาส่งผล เพราะในเวลา
ที่ท่านรู้สึกน้อยใจอะไรขึ้นมา ท่านก็จะรู้สึก
หดหูแ่ ละเศร้าโศกอยูล่ กึ ๆ  ซึง่ ท่านจะชอบเก็บ
ความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้โดยไม่บอกใคร เมื่อ
ความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นซ�้ำ  ๆ ใจของท่านจึง
เศร้าหมอง ไม่ผ่องใส บาปจึงได้ช่องสอด
ละเอียดส่งผังที่เป็นวิบากกรรมเก่ามากระตุ้น
ท�ำให้ท่านอยากจะฆ่าตัวตายอยู่เสมอ ก่อนที่
คุณพ่อของลูกจะยิงตัวตาย ในใจของท่านถูก
วิบากกรรมเก่าทีเ่ คยฆ่าตัวตายมาบังคับเอาไว้
เมื่อวิบากกรรมดังกล่าวมารวมกับกรรมใน
ปัจจุบันที่ท่านก�ำลังหม่นหมองด้วยอารมณ์
ต่าง ๆ จึงท�ำให้ทา่ นมีความทุกข์มาก จนท�ำให้
ตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุด   
ขอย�้ำว่า การฆ่าตัวตายเป็นกรรมที่
หนักมาก เพราะการที่ใครสักคนคิดจะท�ำร้าย
ตัวเองด้วยการฆ่าตัวตาย ใจของผู้นั้นจะต้อง
หดหู่และเศร้าหมองมาก อีกทั้งจะต้องตั้งใจ
และคิดหาวิธที จี่ ะฆ่าตัวตายด้วย ดังนัน้ บาปที่
เกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตายจึงมีก�ำลังมากกว่า
การที่เราไปฆ่าผู้อื่นมากมายนัก
๑๖. ด้วยความรู้สึกสิน้ หวัง หดหู่ ที่มี
อยูใ่ นใจของท่านอย่างเต็มเปีย่ มนีเ้ อง จึงท�ำให้
ใจของท่านเศร้าหมองอย่างสุด ๆ ดังนั้นเมื่อ
เสียชีวติ แล้ว ด้วยวิบากกรรมปาณาติบาตจาก
การฆ่าตัวตาย กายละเอียดของท่านจึงถูกดูด
ไปสูภ่ พภูมทิ ดี่ ำ� มืดในทันที นัน่ ก็คอื อุสสทนรก

อย่างแรง แต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังไม่ตาย แถม
ยังได้รับความทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นไปอีก
๑๓. ทันทีที่ท่านหล่นลงมาถึงพื้นแล้ว
ก็บงั เกิดหินเหล็กร้อนก้อนใหญ่อกี ก้อนหล่นลง
มาทับร่างของท่าน ท�ำให้ร่างกายท่านแหลก
เละ ทุกข์ทรมานมาก แต่ท่านก็ยังไม่ตาย ยัง
คงเจ็บปวดอยูต่ ลอดเวลา และเจ็บปวดมากขึน้   
จนกระทั่งตายไปในที่สุด เมื่อตายแล้ววิบาก
กรรมก็ประกอบกายของท่านขึน้ มาใหม่ จากนัน้
ก็ถูกจับมาลงทัณฑ์ทรมานเช่นนี้ซ�้ำ  ๆ ตาย   
เกิด ๆ อย่างนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก
๑๔. จนกระทัง่ วิบากกรรมเริม่ เบาบาง
ลง ท่านจึงพ้นจากอุสสทนรก แล้วไปรับโทษ
ต่ อ ที่ ย มโลกของมหานรกขุ ม หนึ่ ง และถู ก      
ลงทัณฑ์ทรมานด้วยวิธตี า่ ง ๆ นานา เมือ่ กรรม
เบาบางลงจนกระทัง่ พ้นจากยมโลกมาได้ ก็ไป
เกิดเป็นเปรตที่มีไฟลุกไหม้ท่วมคออยู่ตลอด
เวลา และต้องชดใช้กรรมเกิดเป็นเปรตเช่นนี้
ไปอีกยาวนาน เมือ่ กรรมเบาบางลงมาอีก ก็ไป
เกิดเป็นไก่ให้เขาเชือดคอ เพราะเศษกรรมที่
ท่านเคยฆ่าสัตว์ทำ� อาหารมารวมกับเศษกรรม
ที่ผูกคอตายตามมาส่งผล ตายเกิด ๆ เช่นนี้ไป
อีกยาวนาน จนกระทั่งเศษกรรมดังกล่าวเริ่ม
เบาบางลงมาเรือ่ ย ๆ ในทีส่ ดุ บุญเก่าทีท่ า่ นเคย
ท�ำไว้ในชาติน้นั ก็ได้ช่องตามมาส่งผล ท�ำให้
ท่านได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้ง
๑๕. แม้ในชาติปัจจุบัน เศษกรรม     
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๑๗

๑๙

๑๘
ของมหานรกขุมหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ท่ า นจะต้ อ งไปชดใช้ ก รรมนี้ อ ยู ่ ใ นมหานรก    
ขุมที่หนึ่ง แต่ด้วยบุญที่ท่านท�ำไว้ในสมัยที่ยัง
มีชวี ติ อยู่ รวมถึงบุญทุกบุญทีล่ กู สาวชวนท่าน
ท�ำกับหมูค่ ณะมาช่วยอุม้ เอาไว้ เลยท�ำให้ทา่ น
ต้องไปรับโทษทัณฑ์อยู่ที่อุสสทนรก ในขณะนี้
ท่านก�ำลังถูกลงทัณฑ์ทรมานอยู่ตลอดเวลา
ทุกข์ทรมานมาก ท่านจึงไม่สามารถส่งข้อความ
ใด ๆ มาถึงลูกได้
๑๗. ในขณะนี้คุณพ่อของลูกยังไม่
สามารถรับบุญเหล่านี้ได้ เพราะท่านยังอยู่ใน
อุสสทนรก ดินแดนที่ทุกชีวิตมิอาจรับบุญที่
อุทศิ ส่งไปให้ได้ อย่างไรก็ตาม บุญทุกบุญทีล่ กู
อุทิศส่งไปให้ ก็จะไปช่วยย่นระยะเวลาในการ
รับโทษทัณฑ์ให้สั้นลงไปเรื่อย ๆ เมื่อใดที่พ้น
จากอุสสทนรกมาแล้ว ท่านก็จะสามารถรับ
บุญทุกบุญทีล่ กู ส่งไปให้ได้ เพราะบุญเหล่านัน้
ยังรอคอยท่านอยู่ที่ยมโลก
๑๘. วิธีที่จะช่วยคุณพ่อของลูกได้เร็ว
ที่สุดก็คือ ให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญอย่าได้ขาด
บุญเหล่านี้จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมของ
คุณพ่อของลูกให้ผ่อนจากหนักเป็นเบา เบา
เป็นหาย    
ถ้าลูกต้องการจะช่วยท่านจริง ๆ มีอยู่
ทางเดียวเท่านั้น คือลูกจะต้องนั่งธรรมะให้    
เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ แล้วมาศึกษา
วิชชาธรรมกายให้เชีย่ วชาญจนสามารถไปนรก

ไปสวรรค์ได้ ลูกจะได้ไปช่วยคุณพ่อของลูกให้
พ้นจากความทุกข์ทรมานเหมือนอย่างคุณยาย
อาจารย์ ฯ ไปช่ ว ยพ่ อ ของท่ า นให้ พ ้ น จาก
อบายมาได้    
๑๙. ลูกกับสามีได้สร้างบารมีกับหมู่
คณะมาหลายภพหลายชาติแล้ว ในพุทธันดร
ที่ผ่านมา ลูกเกิดเป็นกุลธิดาสุดสวยในตระกูล
คฤหบดีทอี่ าศัยอยูใ่ นหัวเมืองเขตชายแดนของ
แคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวช ซึ่งตัวลูกใน
ชาตินนั้ มีหน้าทีค่ อยดูแลบัญชีและผลผลิตทีจ่ ะน�ำ
ออกไปขายให้กับค่ายทหารที่ประจ� ำอยู่ ณ    
หั ว เมื อ งเขตชายแดนนั้ น ในบางครั้ ง หาก      
คุ ณ พ่ อ ของลู ก ไม่ ส ามารถไปส่ ง สิ น ค้ า ด้ ว ย     
ตัวเองได้ ลูกก็ต้องท�ำหน้าทีแ่ ทน
ต่ อ มา ลู ก เกิ ด ความสนิ ท สนมกั บ    
นายทหารหนุ่มรูปงามท่านหนึ่ง นายทหาร
หนุม่ ท่านนีม้ หี น้าทีด่ แู ลเรือ่ งการรับและจัดเก็บ
เครื่องอุปโภคบริโภคและเสบียงต่าง ๆ ที่ต้อง
ใช้ภายในค่ายทหาร นายทหารหนุ่มผู้นี้ก็คือ
สามีของลูกในชาติปัจจุบันนี้เอง
๒๐. ต่อมาลูกและนายทหารหนุ่มก็
แต่งงานกัน แล้วย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองหลวง
และเอาสินค้ามาขายที่เมืองหลวงด้วย ส่วน
สามี ข องลู ก ก็ ไ ด้ เ ลื่ อ นต� ำ แหน่ ง ไปเป็ น ครู
ผู ้ ฝ ึ ก สอนนายทหารรุ ่ น ใหม่ หลั ง จากนั้ น มี
กัลยาณมิตรมาชักชวนลูกทั้งสองไปร่วมบุญ
สร้ า งวั ด ใหม่ ข องพระเถระ อดี ต พระราชา
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องค์ที่ออกบวช ลูกและสามีตัดสินใจเดินทาง
ไปร่วมบุญสร้างวัดใหม่ด้วยทันที เมื่อสร้างวัด
เสร็จแล้ว ลูกทั้งสองก็อยู่เป็นอุปัฏฐากพระ
อุปัฏฐากวัดเรื่อยมาจนตลอดชีวิต และมีผล
การปฏิบัติธรรมที่ดี ได้เข้าถึงพระธรรมกาย
ภายใน เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ในที่สุด

ดังนัน้ ในภพชาตินลี้ กู ทัง้ สองต้องตัง้ ใจ
สร้างบารมี และให้หมั่นประพฤติปฏิบัติธรรม
ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้อย่างใน
ชาติทผี่ า่ นมา จะได้ตดิ ตามหาปูชนียาจารย์ไป
ได้ทกุ ภพทุกชาติตราบกระทัง่ ถึงทีส่ ดุ แห่งธรรม

ข้อคิดจาก Case Study

จะเห็นได้ว่าเจ้าของเคสได้สั่งสมบุญกับคุณยายและหมู่คณะทั้งในอดีตและปัจจุบัน เมื่อเกิดเหตุ
คับขันจึงนึกถึงคุณยายได้ พอนึกได้ท�ำให้บุญบารมีของเจ้าของเคสที่ทำ� มาดีแล้วในอดีตและปัจจุบันรวม
กับบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ จึงส่งผลท�ำให้อยูร่ อดปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ คุณยายจะดูแลคุม้ ครอง
เราอยู่ตลอดเวลา อยู่ท่ีตัวเราจะมีบุญเชื่อมกับท่านมากน้อยแค่ไหน และใจเราตรึกระลึกถึงคุณยายได้       
ตลอดเวลาหรือเปล่า ด้วยบารมีความเมตตาและวิชชาธรรมกายที่คุณยายเชี่ยวชาญ และท�ำ ๒๔ ชั่วโมง
ท่านจะกลั่นแก้ เติมผังส�ำเร็จให้กับลูกหลานทุกคนทั่วโลกไม่มีเว้น ส่งให้เท่ากัน แต่คนรับรับได้ไม่เท่ากัน
เหมือนอะไร? เหมือนคลื่นสัญญาณ DMC ที่ส่งกระจายไปทั่วโลก ๒๔ ชั่วโมง บ้านที่รับได้คือบ้านที่ติด
จานรับสัญญาณแล้วจูนคลื่นให้ตรงกัน แม้ติดจานรับแล้วก็ยังรับได้ไม่เท่ากันอีก บางบ้านจูนคลื่นไม่ดี
สัญญาณขาด ๆ หาย ๆ หรือติดตั้งแล้วไม่ดู แต่ไปดูช่องอื่น แต่อีกบ้านหนึง่ ดู DMC ๒๔ ชั่วโมง หรือ
บางทีม่ สี ญ
ั ญาณอืน่ ทีแ่ รงกว่ามารบกวน หรือฝนตกหนัก สัญญาณก็ขาด ๆ หาย ๆ สัญญาณส่งมาเท่ากัน
ตลอดเวลา แต่รับได้ไม่เท่ากัน เช่นเดียวกับบุญบารมีที่คุณยายเติมให้ลูกหลานตลอดเวลา แต่ลูกหลาน
แต่ละคนรับได้ไม่เท่ากัน บางคนท�ำบุญกับคุณยายและนึกถึงท่านสม�่ำเสมอตลอดเวลา ก็ยอ่ มได้บญ
ุ บารมี
จากคุณยายมากและตลอด แต่อีกคนหนึง่ ท�ำบุญบ้างไม่ทำ� บุญบ้าง นึกถึงคุณยายบ้าง นึกถึงเรื่องอื่นบ้าง
บุญบารมีจากคุณยายจึงได้บ้างไม่ได้บ้าง
ดังนั้น แต่ละคนจึงได้เจออานุภาพของคุณยายและผลของบุญไม่เท่ากัน บางคนเร็ว บางคนช้า    
แต่ไม่วา่ ช้าหรือเร็วเมือ่ เราสัง่ สมบุญกับคุณยาย นึกถึงท่าน นึกถึงบุญ ย่อมเจออานุภาพ รอดตาย หายป่วย
รวยเรื้อรัง จากหนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี ในการหล่อคุณยายด้วยทองค�ำครัง้ นี้ เพื่อให้ผัง
ติดตามคุณยายหนาแน่น คุณครูไม่ใหญ่จึงเมตตาให้ลูกหลานยายจารึกชื่อลงในแผ่นฌาน ความส�ำคัญ
ของแผ่นฌาน ผู้รู้แจ้งเห็นจริงได้กล่าวไว้ว่า “แผ่นทองในแผ่นฌาน เวลาท�ำวิชชาจะนั่งลอยๆ ไม่ได้
แผ่นฌานประดุจรัตนบัลลังก์ และเป็นอุปกรณ์หลายอย่างในการสู้รบตบมือกับพญามาร
เป็นประดุจภาชนะ เป็นแก้วสารพัดนึก ใครจารึกชื่อตรงนี้ประดุจได้แก้วสารพัดนึก นึกอะไรได้
ส�ำเร็จสารพัด ศูนย์กลางของแผ่นฌานจะเชื่อมกับต�ำแหน่งแหล่งความส�ำเร็จ ไปช่วยสัตว์นรก
ก็ใช้แผ่นฌานไปรับมาก็เป็นวิธีหนึ่ง ต้องมีการเข้าฌาน จิตจึงจะละเอียดเพิ่มขึ้น ไม่งั้นจะมี
ปฐมฌาน ทุติยฌาน และตติยฌานท�ำไม เป็นอิริยาบถหนึ่งของการท�ำวิชชา เข้าฌานก็จะต้อง
เห็นฌานก่อน เหมือนจะเข้าประตูก็ต้องเห็นประตูก่อน ต้องน้อมเข้าไปในฌาน ไม่งั้นไป
นรกสวรรค์ไม่ได้ แผ่นฌานจึงเป็นประดุจยานพาหนะ ใครจารึกชื่อตรงนี้ เวลาท่านท�ำวิชชา ท่านก็
จะเอาเราควบไปด้วย ท่านไปไหน เราก็ไปนัน่ ” (รายละเอียดติดต่อผูป้ ระสานงานภาคทีท่ า่ นสังกัด)

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.

เดือนเมษายน 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 สุวรรณสาม
14.40 น. อานิสงส์แห่งบุญ 16.50 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
/ 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
สวดมนต์ทำ�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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ข่าวบุญในประเทศ
พิธีถวายมหาสังฆทาน ๙๙ วัด
จังหวัดปราจีนบุรี

เมือ่ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ธุดงคสถาน
ปราจีนบุรีจัดพิธีถวายมหาสังฆทาน และพิธีทอดผ้าป่า
ภาคเช้าพิธกี รรมเริม่ ด้วยพิธบี ชู าพระรัตนตรัย ปฏิบตั ธิ รรม
พิธีถวายมหาสังฆทาน ๙๙ วัด ภาคบ่ายมีพิธที อดผ้าป่า
ปักหลักพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย จากนั้นประธาน
สงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้โอวาทเกีย่ วกับการท�ำบุญ
ที่ได้อานิสงส์มาก รวมทั้งให้ข้อคิดเรื่องการถวายสังฆทาน
๙๙ วัด และการทอดผ้าป่าเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนา
วิชชาธรรมกาย ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ทุกท่าน
เป็นอย่างยิ่ง

โครงการ “สามเณรดี มีวนิ ยั ใฝ่คณ
ุ ธรรม”
จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่ อ วั น ที่ ๑๑-๑๓ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเพชรบูรณ์จดั โครงการ “สามเณรดี มีวนิ ยั
ใฝ่คุณธรรม” โดยมีสามเณรจากโรงเรียนปริยัติสามัญ
วัดมหาธาตุ ชัน้ ม. ๑-๖ กว่า ๑๐๐ รูป เข้าร่วมโครงการ
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามเณรมีโอกาสทบทวนศีลและศึกษาเรือ่ งวินยั
พร้อมฝึกปฏิบตั คิ วบคูก่ นั ไป นอกจากนีย้ งั มีการฝึกระเบียบ
แถวและฝึกการเข้าฐานวัฒนธรรมชาวพุทธด้วย ในพิธีปิด
โครงการวันสุดท้าย มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สามเณรดี
ศรีมหาธาตุ และมอบวุฒบิ ตั รแก่สามเณรทีส่ ำ� เร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

พิธที อดผ้าป่าสถาปนาศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
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เมือ่ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพธิ ที อดผ้าป่า
สถาปนาศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเมืองพัทยา ส�ำหรับใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา พิธีในภาคเช้า
เริ่ ม ด้ ว ยคณะสงฆ์ เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ พิ ธีท อดผ้ า ป่ า
สถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองพัทยา พิธีถวายจตุปัจจัย
ไทยธรรม พิธถี วายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธกี ล่าวค�ำ
อธิษฐานจิต ภาคบ่ายเป็นพิธเี ปิดป้ายศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเมือง
พัทยา การจัดงานในครั้งนี้มีสาธุชนในจังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดใกล้เคียงไปร่วมงานบุญเป็นจ�ำนวนมาก
www.webkal.org

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์และตัดปอยผม
กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัย
เทคนิคดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จัดพิธี
ฝากตัวเป็นศิษย์และตัดปอยผมในโครงการบรรพชาและ
อุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ภาคฤดูร้อน และโครงการ
บรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC ณ อาคาร
๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยมีพระครูชยั สารสุนทร
เจ้าคณะเขตดอนเมือง เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม เป็น
ประธานสงฆ์ พิธีในวันนี้สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้ร่วมงาน
และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้เห็นบุตรหลานของตน
บวชในพระพุทธศาสนา

อบรมเยาวสตรีผนู้ ำ� ความดีสากล ครัง้ ที่ ๑
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมือ่ วันที่ ๑๐-๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ธุดงคสถานนครธรรมจั ด โครงการอบรมเยาวสตรี ผู ้ น� ำ ความดี ส ากล
ครั้งที่ ๑ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีปากพนัง
เข้าร่วมโครงการ ในระหว่างอบรมมีกิจกรรมมากมาย เช่น
การฝึกปฏิบัตติ นตามหลักความดีสากล ๕ ประการ ผ่าน ๕
ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย และฝึกนิสัยความเป็นผู้หญิงแท้ ๒๐๐
เปอร์เซ็นต์ คือ ฝึกความเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมไปด้วย
ศีลธรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมฐาน
ตักบาตร กิจกรรมสอนจัดดอกไม้ กิจกรรมมารยาทกุลสตรี ฯลฯ

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
ปีที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑๐๐ จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกายและมูลนิธธิ รรมกายร่วมกับคณะกัลยาณมิตรจัด
พิธถี วายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา กิจกรรมในวันนี้เริ่ม
ด้วยพิธีตักบาตร ตามด้วยพิธีถวายสังฆทาน พิธีท�ำบุญ
อุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และ
พิธมี อบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๗ ครัง้ ที่ ๖๔ ทัง้ นี้
เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์ คณะครู และ
พุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้
www.webkal.org
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ข่าวบุญต่างประเทศ

พิธถี วายทองค�ำหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ
ประเทศจีน
เมือ่ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดภาวนาเกาลูน
จัดพิธถี วายทองค�ำหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา
จันทร์ ขนนกยูง และงานบุญวันอาทิตย์ พิธใี นภาคเช้าเริม่ ด้วย
การปฏิบัติธรรม ตามด้วยพิธีถวายภัตตาหาร พิธีถวายปัจจัย
ไทยธรรม พิธตี กั บาตร พิธถี วายทองค�ำเพือ่ หล่อรูปเหมือนคุณยาย
อาจารย์ฯ องค์ที่ ๒ พิธตี ดิ แผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวย จากนัน้
ร่วมกันอธิษฐานจิตตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสร้างอาคารพระผูป้ ราบมาร เสร็จพิธแี ล้วถ่ายภาพหมูร่ ว่ มกันเพือ่ ตรึกระลึกนึกถึงบุญ
ทีท่ ำ� ในครัง้ นี้  

พิธที อดผ้าป่าสถาปนาศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมมอลตา
ประเทศมอลตา
เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมมอลตา
จัดพิธบี ชู าข้าวพระขึน้ เป็นครัง้ แรกของศูนย์ ผ่านทาง DMC พร้อมกับ
พิธีกรรมในประเทศไทย เสร็จพิธีแล้วสาธุชนร่วมกันสวดมนต์
ท�ำวัตรเช้า ในภาคสายมีการปฏิบตั ธิ รรมและทอดผ้าป่าสถาปนา
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม ถวายกองทุนภัตตาหาร ถวายปัจจัย ถวายภัตตาหาร
แด่พระภิกษุสงฆ์ ในภาคบ่ายฟังธรรม แล้วร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรม
คุณยาย ด้วยการตกแต่งสถานทีภ่ ายในศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมให้เรียบร้อย
สวยงามสมเป็นสถานทีส่ ร้างบุญสร้างบารมี  
พิธเี ปิดศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเมือง Graz
ประเทศออสเตรีย
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธเี ปิดศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมเมือง Graz และพิธีบูชาข้าวพระ โดยนิมนต์พระอาจารย์
จากวัดพุทธออสเตรียเดินทางไปเป็นเนือ้ นาบุญ พิธเี ริม่ ด้วยการ
ปฏิบัติธรรม ตามด้วยพิธีบูชาข้าวพระ พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม
ประจ�ำเมือง Graz จากนัน้ เป็นพิธถี วายทองค�ำเพือ่ หล่อรูปเหมือน
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง องค์ที่ ๒
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีตักบาตร งานบุญ
ในวันนี้สร้างความปลื้มปีติแก่สาธุชนที่ไปร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
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พิธตี อกเสาเข็มต้นแรกอาคารพระผูป้ ราบมาร
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกายซิลคิ อนวัลเลย์จดั พิธตี อกเสาเข็มต้นแรก อาคารพระผูป้ ราบมาร
พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย
ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางช่อง DMC ซึง่ ในโอกาสนีส้ าธุชน
พากันส่งใจมาร่วมพิธีตอกเสาเข็มมงคล และอนุโมทนาบุญ
กับทุกท่านทีร่ ว่ มประกอบพิธที วี่ ดั พระธรรมกายด้วยความปลืม้ ปีติ
เสร็จพิธตี อกเสาเข็มแล้วเป็นพิธถี วายปัจจัย จากนัน้ ถ่ายภาพหมู่
ร่วมกัน เพือ่ เก็บไว้เป็นเครือ่ งตรึกระลึกนึกถึงบุญทีท่ ำ� ในครัง้ นี้
คณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
เมือ่ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะครูและนักเรียน
โรงเรียน Danesfiffi ield Manor School เดินทางไปเยีย่ มชมและศึกษา
เรือ่ งราวเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน ใน
โอกาสนีพ้ ระอาจารย์ได้บรรยายความรูพ้ นื้ ฐานในพระพุทธศาสนา
รวมทัง้ ศีล ๕ และการฝึกสมาธิเบือ้ งต้น และแนะน�ำวิธที ำ� ความ
สะอาดทีน่ อนหลังจากตืน่ นอน รวมทัง้ สอนค�ำทักทายเป็นภาษา
ไทยให้ ด ้ ว ย ก่ อ นที่ ค ณะครู แ ละนั ก เรี ย นเดิ น ทางกลั บ
พระอาจารย์พาเยี่ยมชมสถานที่ภายในวัด กิจกรรมในวันนี้
สร้างความประทับใจแก่ทกุ คนเป็นอย่างยิง่
ปฏิบตั ธิ รรมบ้านกัลยาณมิตร
ประเทศเดนมาร์ก
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระอาจารย์วัดพระธรรมกายเดนมาร์กเดินทางไปเป็นเนือ้ นาบุญเพือ่ จัดปฏิบตั ธิ รรม
บ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Spentrup พิธเี ริม่ ด้วยการอาราธนาศีล
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีตักบาตร จากนั้น
สาธุ ช นปฏิ บั ติ ธรรมร่ ว มกั น ก่ อ นที่ จ ะท� ำ พิ ธีท อดผ้ า ป่าบ� ำ รุ ง
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก เมื่อเสร็จพิธีแล้วพระอาจารย์แสดง
พระธรรมเทศนาเรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธ ตามด้วยพิธีมอบ
ป้ายบ้านกัลยาณมิตร พิธถี วายจตุปจั จัยไทยธรรม จากนัน้ ทุกคน
ถ่ายภาพหมูร่ ว่ มกันอย่างเบิกบานในบุญ
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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
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วารสาร “อยู่ในบุญ” เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
ในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
๑. เพือ่ เกิดความรูค้ วามเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดก�ำลังใจในการปฏิบัติ
ธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
ทุกอาชีพและทุกระดับการศึกษา
๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนาให้ง่ายแก่
การน�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
๔. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค นในสั ง คมเป็ น
คนดีที่โลกต้องการ
๕. เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

ความส�ำคัญของแผ่นฌาน
ปกติ ก ารท� ำ วิ ช ชาปราบมารจะต้ อ งอยู ่ ใ น
อิริยาบถนั่งบนแผ่นฌาน ซึ่งแผ่นฌานจะเป็นประดุจ
อวัยวะหนึ่งของร่างกาย เหมือนแขน เหมือนขา ไม่ว่า
จะเป็นพระนิพพานทีล่ ะเอียด ๆ ท่านก็จะนัง่ อยูบ่ นแผ่นฌาน
หรื อ แม้ แ ต่ เ วลาเข้ า ถึ ง พระนิ พ พานในตั ว แล้ ว เราก็
จะเห็นว่าพระธรรมกายท่านนั่งอยู่บนแผ่นฌาน อยู่ใน
อิริยาบถของพระผู้พิชิตมารหรือปราบมาร
การไปนรกสวรรค์ก็เหมือนกัน ต้องเข้าฌานไป
คือ ต้องเข้าไปในฌานให้ได้ เพราะเข้าไปแล้วมีความสุข
มีความบริสุทธิ์ มีความละเอียดยิ่งขึ้น จะท�ำให้ภาพที่เห็น
ชัดขึ้น เพราะฉะนั้นกายของผู้รู้จะต้องมีฌานตลอด
เวลา ประดุจรัตนบัลลังก์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำ� หลาย ๆ
อย่ า ง อย่ า งในสมั ย ที่ คุ ณ ยายไปช่ ว ยพ่ อ ในยมโลก
พระธรรมกาย (ทีน่ งั่ อยูบ่ นแผ่นฌาน) ของคุณยายนีแ่ หละ..ท�ำให้
ไฟนรกดับ เครื่องทัณฑ์ทรมานสัตว์นรกหยุด ตอนนั้น
คุณยายเพิ่งได้ธรรมะใหม่ ๆ คุณยายถามคุณยายทองสุข
ว่า “พี่ ๆ ฉันเห็นพ่อแล้วล่ะ แล้วฉันควรท�ำอย่างไร?”
คุณยายทองสุขก็แนะน�ำว่า ให้เอาแผ่นฌานเลื่อนไปรับ
พอเลื่อนไปปุ๊บ ก็ดูดพ่อเข้ามานั่งเลย
เพราะฉะนั้ น ในฐานะที่ เ ราเป็ น ลู ก หลาน
คุณยาย เราต้องมีส่วนในการไปอยู่ในแผ่นฌาน ซึ่ง
เป็นประดุจรัตนบัลลังก์ของท่านด้วย เกิดมาชาติหนึ่ง
อย่างน้อยก็ต้องจารึกชื่อเข้าไปในแผ่นฌานของท่าน
ให้ได้ เวลาท่านไปไหนจะได้หอบเราไปด้วย..
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เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกนึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว
ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดทำ�อะไรไม่ได้
จะประกอบกิจการงานอย่างใด
ก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล
ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น
บุญย่อมนำ�ผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว
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