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ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

ศีล..สะพานข้ามสู่เทวโลก
“สีลํ เสตุ มเหสกฺโข สีลํ คนฺโธ อนุตฺตโร
สีลํ วิเลปนํ เสฏฺํ
เยน วาติ ทิโส ทิสํ
ศีลเป็นสะพานข้ามฟากอันมีพลังมาก ศีลมีกลิ่นหอมอันยอดเยี่ยม
ศีลเป็นเครื่องลูบไล้อันประเสริฐ
บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมหอมฟุ้งไปทั่วสารทิศ” (ขุ.เถร.)

เป็นเหตุให้ถงึ พร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ
และคุณสมบัติติดตัวไปข้ามชาติ
อานุภาพอุโบสถศีล
ในสมัยพุทธกาล พระมหาโมคคัลลานะ
เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อตรวจดู
วิมานและทิพยสมบัติของเทพบุตรเทพธิดา
แล้ ว มั ก จะน� ำ มาบอกเล่ า ให้ ส าธุ ช นฟั ง และ
อนุโมทนาสาธุการ เพื่อจะได้มีก�ำลังใจในการ
สัง่ สมบุญให้ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป  วันหนึง่ ท่านไปเยีย่ ม
เทพธิดาผูม้ บี ญุ ท่านหนึง่ พลางไต่ถามบุพกรรม
ว่า “แม่เทพธิดา เธอท�ำบุญอะไรไว้ จึงมีวรรณะ
สว่างไสวเช่นนี้ และรัศมีของเธอก็สว่างไสว
ไปทุกทิศ”  
เทพธิดาตอบว่า “ชาวเมืองเรียกดิฉนั ว่า
สุทินนา ดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในกรุงราชคฤห์
เป็ น ผู ้ มี ศ รั ท ธา ส� ำ รวมในศี ล งดเว้ น จาก
ปาณาติบาต เว้นห่างไกลจากอทินนาทาน
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นมุสาวาท

ศีลเป็นสะพานข้ามฟากที่มีพลังมาก
สามารถพาข้ามไปสู่เทวโลกและพรหมโลก
หรือแม้กระทั่งไปสู่พระนิพพาน บุคคลใดรักษา
ศี ล เป็ น ปกติ ศี ล ก็ จ ะรั ก ษาบุ ค คลนั้ น ให้ อ ยู ่
ในสุคติภูมิเพียงอย่างเดียว ไม่พลัดไปเกิด
ในอบายภูมิ ศีลเป็นคุณธรรมที่จะระงับโทสะ
ควบคุมกายและวาจาไม่ให้ไปกระทบกระทั่ง
ใคร เหมือนเราควบคุมไฟให้ตดิ อยูเ่ ฉพาะในเตา
ไม่ให้ลามออกไปข้างนอก  
ผู ้ ที่ รั ก ษาศี ล จะแกล้ ว กล้ า อาจหาญ
ในท่ามกลางชุมชน เกียรติคณุ ย่อมฟุง้ ขจรไปว่า
เป็นคนดี เพราะกลิ่นศีลหอมทวนลมได้ฟุ้ง
ปกคลุ ม ไปทั่ ว ทุ ก ทิ ศ โดยเฉพาะการรั ก ษา
อุโบสถศีล ถือเป็นการฝึกหัดขัดเกลากาย วาจา
ใจ ให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น บัณฑิตนักปราชญ์ในสมัย
ก่อน นอกจากรักษาศีล ๕ ท่านยังนิยมรักษา
อุโบสถศีลในวันพระ ๑๕ ค�ำ 
่ ทัง้ ข้างขึน้ ข้างแรม
ทั้งวันรับวันส่ง เพราะรู้ว่าเป็นบุญพิเศษอันจะ
๐2 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ความยากของการถือศีล
ในสมัยพุทธกาล พราหมณ์คนหนึง่ ถาม
พระสารีบุตรว่า ในชีวิตของท่านตั้งแต่เกิดมา
มี อ ะไรที่ ท� ำ ได้ ย ากบ้ า ง พระเถระตอบว่ า
“การบวชเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยาก เพราะต้องอาศัย
ความศรัทธา กล้าตัดสินใจที่จะสละความสุข
ทางโลก แล้วมาประพฤติพรหมจรรย์ ฝึกหัด
ขั ด เกลาตนเองให้ ห ลุ ด พ้ น จากอาสวกิ เ ลส
ซึ่งเป็นการกระท�ำที่สวนกระแสโลก”
พราหมณ์ถามต่อไปว่า “แล้วมีอะไร
ที่ยากกว่านั้นอีกหรือไม่” ท่านตอบว่า “มี คือ
การบวชตลอดชีวติ บวชระยะสัน้ เพียงไม่กเี่ ดือน
แม้ มี ค วามล� ำ บากในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต แต่ ก็
เป็นช่วงสัน้ ๆ ส่วนการบวชตลอดชีวติ ต้องอาศัย
ก�ำลังใจที่สูงส่ง ต้องมีความอดทนมาก”
พราหมณ์ฟังแล้วรู้สึกฉงน จึงซักถาม
ต่อไปว่า “แล้วยังมีอะไรที่ท่านคิดว่ายากกว่านี้

และส�ำรวมจากการดื่มน�้ำเมา ดิฉันเป็นผู้ยินดี
ในการรักษาศีล ๕ ยินดีในการรักษาอุโบสถศีล
และรักษาศีล ๘ ในวันพระ ๑๕ ค�่ำ ทั้งข้างขึ้น
ข้างแรม ทั้งวันรับวันส่ง เพราะบุญนั้นดิฉันจึง
มีวรรณะเช่นนี้ สมบัติทุกอย่างที่น่าปลื้มใจ
เกิดขึ้นแก่ดิฉัน เพราะบุญที่ดิฉันท�ำไว้ดีแล้ว
ตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์ ซึ่งเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์
นั้น ดิฉันตั้งใจรักษาอุโบสถศีล เพราะบุญนั้น
ดิฉันจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้ และรัศมีของ
ดิฉันก็สว่างไสวไปทุกทิศ”
ยิง่ ไปกว่านัน้ ศีลเป็นคุณธรรมอันจะน�ำ
ไปสูก่ ศุ ลธรรมเบือ้ งสูง คือ อธิจติ และอธิปญั ญา
ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย
พืชทีถ่ งึ ความเจริญงอกงามไพบูลย์เพราะตัง้ อยู่
บนแผ่นดิน ฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีล
ย่ อ มถึ ง ความไพบู ล ย์ ใ นธรรมทั้ ง หลายได้
ฉันนั้น”
๐4 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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สบายใจแก่สรรพสัตว์ บางท่านอาจคิดว่าการ
ท�ำทาน คือ การให้สงิ่ ของ ไม่เกีย่ วกับการรักษา
ศีล แต่ความเป็นจริง การให้ความปลอดภัย
ให้ชวี ติ ก็เป็นทานอย่างหนึง่ ซึง่ ท่านผูร้ กู้ ล่าวว่า
เป็นมหาทานทีเดียว เพราะการรักษาศีลด้วย
ชีวิตหรือให้ชีวิตเป็นทานจัดเป็นปรมัตถบารมี
หากทุกคนตัง้ ใจรักษาศีล ทุกชีวติ จะได้รบั ความ
ปลอดภัยทันที อีกทัง้ ไม่เฉพาะผูร้ กั ษาศีลเท่านัน้
ที่จะได้บุญ ยังมีคนรอบข้างอีกมากมายที่เกิด
ความอบอุ่นใจตามไปด้วย เช่น
ศีลข้อ ๑ ไม่ฆา่ สัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์
และมนุษย์ ได้ชื่อว่าเราให้ชีวิตแก่สรรพสัตว์
เป็นการให้สิ่งที่สูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใด ๆ เพราะ
ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในบรรดาทรัพย์สมบัติ
ภายนอกทั้งหมด
ศีลข้อ ๒ ไม่ลกั ทรัพย์ ได้ชอื่ ว่าให้ความ
ปลอดภัยแก่ทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ เป็นการให้ฐานะ

อีกไหม” พระเถระ “มีสิ การรักษาศีลให้บริสทุ ธิ์
บริบูรณ์ตลอดชีวิตความเป็นสมณะ เป็นเรื่องที่
ท�ำได้ยากยิ่ง เพราะตราบใดที่พระภิกษุยังเป็น
ปุ ถุ ช นอยู ่ โอกาสประพฤติ ผิ ด พลาดมี อ ยู ่
ตลอดเวลา บางท่านแม้บวชได้ตลอดชีวิต แต่
ภายในยังรกไปด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองก็มี
ไม่ได้มีธรรมที่เป็นคุณของความเป็นสมณะ แต่
บอกชาวโลกว่าเป็นสมณะ เมื่อละโลกก็ไป
บังเกิดในอบาย ส่วนผู้ที่รักษาศีลให้บริสุทธิ์
บริบูรณ์จนก่อเกิดเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นภายใน
สามารถท�ำตนให้หลุดพ้นจากอาสวกิเลสไปสู่
พระนิพพาน นับเป็นบุคคลผู้หาได้ยากยิ่ง” นี่
คือล�ำดับขั้นของพัฒนาการในการรักษาศีล
หากท�ำได้สมบูรณ์ การบรรลุมรรค ผล นิพพาน
ก็จะตามมา
ผู้รักษาศีลชื่อว่า ผู้ให้ทาน
การรักษาศีลได้ชอื่ ว่า ให้ความปลอดภัย
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มิถุนายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๐5

ที่พิเศษอย่างยิ่ง หากรักษาศีลให้สูงยิ่งขึ้นไป
เช่น ศีล ๘ หรืออุโบสถศีล ศีล ๑๐ ของสามเณร
และศี ล ๒๒๗ ของพระภิ ก ษุ ย่ อ มจะเป็ น
มหาทานอันยิ่งใหญ่ ทวยเทพได้ยินชื่อของ
บุคคลใดว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรม ก็จะแซ่ซ้อง
อนุโมทนา และตามคุ้มครองรักษาผู้นั้น ดังนั้น
เราควรหมั่นตามรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์
นึกถึงทีไรจะได้มีความปลื้มปีติใจเป็นรางวัล
ความปี ติ ใ จจะท� ำ ให้ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ธ รรม
ที่ก้าวหน้า ได้เข้าถึงธรรมะภายในอย่างสะดวก
สบาย
“กลิ่ น ดอกไม้ ไ ม่ อ าจฟุ ้ ง ทวนลมได้
แต่กลิน่ ผูท้ รงศีลฟุง้ ทวนลม กลิน่ จันทน์ กฤษณา
อุ บ ล มะลิ แม้ จ ะมี ก ลิ่ น หอม แต่ ก ลิ่ น ศี ล
ยอดเยี่ยมกว่า กลิ่นกฤษณาและแก่นจันทน์
มี ค วามหอมเล็ ก น้ อ ย ส่ ว นกลิ่ น ของผู ้ มี ศี ล
เป็นกลิ่นสูงสุด ฟุ้งไปได้ไกล และฟุ้งขึ้นไปสูง
ถึงหมู่ทวยเทพทั้งหลาย”

ความเป็นอยู่อันมั่นคง ไม่ต้องระแวดระวังภัย  
ศีลข้อ ๓ ไม่ประพฤติผิดในกาม ได้ชื่อ
ว่าให้ความสุข ให้ความไว้วางใจแก่บุตรธิดา
ภรรยา สามีของผูอ้ นื่ เป็นการให้ความคุม้ ครอง
แก่สถาบันครอบครัวอย่างดีที่สุด
ศีลข้อ ๔ ไม่กล่าวเท็จ ได้ชอื่ ว่าให้ความ
จริงแก่ทุกคน ท�ำให้เกิดความมั่นใจในการ
ด�ำเนินชีวิต โดยไม่ต้องระแวงซึ่งกันและกัน
ศีลข้อ ๕ ไม่ดื่มสุราเมรัย ได้ชื่อว่าให้
ความอบอุ่นใจ ให้ความปลอดภัยกับทุกชีวิต
เพราะคนที่ ป ระมาท ขาดสติ สามารถท� ำ
ความชั่วได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์
ประพฤติผิดในกาม หรือพูดเท็จก็ทำ� ได้ ดังนั้น
การรั ก ษาศี ล ข้ อ ที่ ๕ จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ เ ราต้ อ ง
ตระหนักให้มากที่สุด
จะเห็นได้ว่า การรักษาศีลเป็นการให้
ที่ยิ่งใหญ่ เพราะให้ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนอื่น การรักษาศีลจึงเป็นบุญ
๐6 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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“ทำ�บุญด้วยใจที่ประณีต เวลาสมบัติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ
นิพพานสมบัติ ก็จะประณีตตามไปด้วย”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บุคคลที่ควรบูชา คือบุคคลที่มีคุณความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึง
และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม ได้แก่ ผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา

ห้อง THE CIRCLE

ห้อง THE GRAND

ห้อง THE DECK

องอบรม, ประชุม, สัมมนา, จัดเลีย้ ง และจัดสอบต่าง ๆ พร้อมห้องพัก สามารถรองรับ ๒๐-๑๐,๐๐๐ คน
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต บริการห้โทร.
www.webkal.org
๐๒-๕๖๔-๓๐๙๓,
๐๒-๕๖๔-๔๐๑๙, ๐๘๑-๙๓๙-๒๗๙๒ (สา), ๐๘๖-๓๔๐-๕๕๐๙
7

บุญอัศจรรย์
เรื่อง : มาตา

ธุดงค์ธรรมชัย

ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุ
ประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์
พุทธอุทยานนานาชาติ
จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก

๐8 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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มิถุนายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ ๐9

วันวิสาขบูชา หรือ วันพระพุทธเจ้า เป็น
วันส�ำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา เมื่อครั้งที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพานนั้น แม้แผ่นดินซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ
ยั ง สะเทื อ นสะท้ า นหวั่ น ไหว เสมื อ นรั บ รู ้
เหตุการณ์ส�ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหาบุรุษ
ผู้ประเสริฐสุดเหนือสรรพชีวิตทั้งปวง ดังนั้น
เพือ่ ระลึกถึงเหตุการณ์สำ� คัญในวันวิสาขบูชา ซึง่
เป็นวันส�ำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวพุทธ
ทั่วโลกจึงพร้อมใจกันท�ำความดีน้อมถวายเป็น
พุทธบูชา อาทิเช่น การท�ำทาน รักษาศีล เจริญ
สมาธิภาวนา เวียนเทียน ฯลฯ
ส�ำหรับเทศกาลวิสาขบูชาปีนี้ นอกจากมี
การฉลองวันวิสาขบูชาในหลาย ๆ ประเทศแล้ว
พุทธบริษัททั้งหลายยังร่วมใจกันจัดกิจกรรม
ที่พิเศษสุดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๗-๑๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยการอัญเชิญ
พระบรมธาตุไปประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์-

10 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ อ�ำเภอ
โพนพิ สั ย จั ง หวั ด หนองคาย โดยมี ค ณะ
พระธุดงค์ธรรมชัย จ�ำนวน ๑,๒๐๐ รูป เดินธุดงค์
อัญเชิญพระบรมธาตุ และมีญาติโยมสาธุชน
ไปรอต้อนรับระหว่างทางในพื้นที่ ๖ จังหวัด
ได้ แ ก่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สระบุ รี
นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย
“พระบรมธาตุ ” ถื อ เป็ น วั ต ถุ ม งคลที่
บริสทุ ธิท์ สี่ ดุ ศักดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ดุ เพราะเป็นส่วนหนึง่
ของรูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูป้ ระเสริฐ
ที่ สุ ด มี อ านุ ภ าพที่ สุ ด ดั ง นั้ น การอัญเชิญ
พระบรมธาตุ การประดิษฐานพระบรมธาตุ หรือ
การสักการะพระบรมธาตุ จึงเป็นทางมาแห่ง
บุญที่พิเศษสุด
เชิญทุกท่านพบกับภาพประวัติศาสตร์
การอัญเชิญพระบรมธาตุทั้ง ๗ วัน ได้ในหน้า
ต่อไป...

www.webkal.org
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่

๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร - วิหารพระมงคลบพิตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจุดเริ่ม
แรกของการเดินธุดงค์อญั เชิญพระบรมธาตุไป
ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ ที่
อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
วันนี้ ก่อนที่พระธุดงค์ธรรมชัยจะออก
เดินธุดงค์ในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา มีฝน
กระหน�่ ำ ลงมาจนถนนหนทางเปี ย กแฉะ
แต่ ส าธุ ช นที่ ไ ปรอต้ อ นรั บ คณะพระธุ ด งค์
ก็ยังคงปักหลักรอโดยไม่ถอยหนี ด้วยเห็น
คุณค่าของบุญที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วม
ในการอัญเชิญพระบรมธาตุ และต้อนรับ
พระธุดงค์ถึง ๑,๒๐๐ รูป
เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. ธรรมยาตราของ
พระธุดงค์ธรรมชัยเริ่มอัญเชิญพระบรมธาตุ
ออกจากวั ด สุ ว รรณดารารามราชวรวิ ห าร
มุ่งไปยังวิหารพระมงคลบพิตร ตลอดทางมี
สาธุชนในชุดขาวมารอต้อนรับอย่างเนืองแน่น
แม้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มารอต้อนรับ
คณะพระธุดงค์ดว้ ยความตืน่ เต้นและประทับใจ
ในประเพณีของชาวพุทธ
การอัญเชิญพระบรมธาตุในวันนี้ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ให้ความเมตตาเดินน�ำขบวนพระธุดงค์
ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ นอกจากนี้
นายวิ ท ยา ผิ ว ผ่ อ ง ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา นายธัญเทพ หมืน่ ยุทธ
12 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ก็มาร่วมโปรยดอกดาวรวย
ต้อนรับพระธุดงค์ด้วย
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จังหวัดสระบุรี
วันพฤหัสบดีที่

๘ศาลากลางจั
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
งหวัดสระบุรี - ส�ำนักงานการประปา
    วันนี้ ฟ้าใสสว่างปราศจากเมฆ ต่างจาก
เมื่อวาน แต่ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ ม ารอต้ อ นรั บ ขบวน
พระธุดงค์ทั้งสองวันนี้ไม่แตกต่างกัน
เวลา ๑๕.๔๕ น. พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เดินน�ำ
คณะพระธุดงค์ธรรมชัยออกจากศาลากลาง
จังหวัดสระบุรี โดยมีจุดสิ้นสุดการเดินธุดงค์
อยู่ที่ส�ำนักงานการประปาเทศบาลสระบุรี
ระหว่ า งที่ ข บวนพระธุ ด งค์ อั ญ เชิ ญ
พระบรมธาตุผ่านไปตามถนนสายต่าง ๆ นั้น
มีเสียงสาธุการดังกึกก้องตลอดทาง ท�ำให้ทั้ง
พระทั้งโยมต่างเกิดความปลื้มปีติยิ่งขึ้น แม้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสุทธิพงษ์
จุลเจริญ ก็ปลื้มอกปลื้มใจ ดังที่ท่านกล่าวว่า
“ความปลืม้ ใจของผม ถ้าจะกล่าวบรรยายเป็น
ถ้อยค�ำมันยากมาก แต่ถา้ ใครมีโอกาสเหมือน
ผม หรือเหมือนกับพี่น้องสระบุรี จะเข้าใจ
ความปลื้มนี้ครับ เพราะเสียงสาธุการดังก้อง
เกิดมาเป็นชาวพุทธทัง้ ทีตอ้ งได้เจอแบบนีค้ รับ
เทวรถก็สวยมาก เหมือนมาจากสรวงสวรรค์
เลย แล้วพระธาตุกง็ ดงามยิ่งกว่าอัญมณีใด ๆ
ผมมั่นใจว่าภาพเหล่านี้จะติดตาติดใจ จะ
ท�ำให้คนสระบุรีตั้งอกตั้งใจท�ำความดีถวาย
เป็นพุทธบูชา”
ค�ำ่ นี้ ทีว่ ดั พระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
มีพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา พิธีกรรม
14 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

ในคืนนี้ท�ำให้หลาย ๆ คนที่เห็นแสง สี เสียง
ที่ถ่ายทอดผ่านช่อง DMC อดปลื้มปีติไปด้วย
ไม่ได้จริง ๆ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ
ที่นี้ด้วย
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จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่

๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สนามกีฬาค่ายสุรนารี - อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันนี้ นับเป็นวันดีที่สุดอีกวันหนึ่งของ
ชาวจังหวัดนครราชสีมาเลยทีเดียว ที่โชคดีมี
พระธุดงค์ธรรมชัยถึง ๑,๒๐๐ รูป อัญเชิญ
พระบรมธาตุผา่ นมาให้สกั การบูชา และในวันนี้
ลูกหลานย่าโมต่างพร้อมใจกันออกมาต้อนรับ
ขบวนพระธุดงค์กันอย่างคับคั่ง รวมทั้งท่าน
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวินยั
วิทยานุกูล และนายประภาส รักษาทรัพย์
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ไม่ยอมพลาดงาน
บุญนี้
นอกจากนี้ พระเดชพระคุณพระราชวิมลโมลี
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาส
วัดพายัพ พระอารามหลวง ยังเมตตาน�ำขบวน
พระธุ ด งค์ ธ รรมชั ย เดิ น ธุ ด งค์ ใ นตั ว เมื อ ง
นครราชสีมาอีกด้วย สร้างความปลื้มปีติแก่
ชาวนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อเห็นบรรยากาศการต้อนรับขบวน
อัญเชิญพระบรมธาตุ และเห็นศรัทธาของ
มหาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาแล้ว เชื่อว่า
การฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่ เรืองยิง่ ๆ
ขึ้นไปไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินฝันแน่นอน
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จังหวัดขอนแก่น
วันเสาร์ที่

๑๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สวนประตูเมืองธนารักษ์อนุสรณ์ - ศาลากลางจังหวัด
วันนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมวิสทุ ธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาส
วัดหนองแวง พระอารามหลวง อายุ ๘๕ ปี
เมตตาถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับคณะ
พระธุดงค์ธรรมชัยหน้าพระมหาธาตุแก่นนคร
และเดินน�ำขบวนพระธุดงค์อญั เชิญพระบรมธาตุในตัวเมืองขอนแก่น ในโอกาสนี้ท่านยัง
กล่าวด้วยว่า “วันนี้มีพระธุดงค์มาจากวัด
พระธรรมกาย เป็นสิ่งที่น�ำมาซึ่งความน่ายินดี
ต่อชีวติ และประเทศชาติ และขอให้การกระท�ำ
ครัง้ นีจ้ งน�ำมาซึง่ ความเจริญรุง่ เรืองของประเทศ
ชาติ ศาสนา สืบต่อไปชัว่ อนันตกาลด้วยเทอญ”
ชาวขอนแก่นมิได้เพียงโชคดีทมี่ พี ระธุดงค์
อัญเชิญพระบรมธาตุผ่านมาให้สักการบูชา
เท่านัน้ แต่ยงั มีพระบรมสารีรกิ ธาตุทปี่ ระดิษฐาน
อยู่ ณ วัดต่างๆ หลายแห่งในจังหวัดของตน
เช่น ทีว่ ดั เจติยภูมแิ ละวัดหนองแวง เพือ่ เป็นเครือ่ ง
สักการบูชาและยึดเหนีย่ วจิตใจ ซึง่ นับเป็นบุญ
ของชาวขอนแก่นอย่างยิ่ง และนี่คงเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท�ำให้ชาวขอนแก่นมีศรัทธาตั้งมั่นใน
พระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนผูค้ น
ทีพ่ ากันออกมาต้อนรับขบวนพระธุดงค์ธรรมชัย
อัญเชิญพระบรมธาตุกันอย่างมากมาย
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จังหวัดอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่

๑๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง - โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู
ไม่นา่ เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่ามีผคู้ นจ�ำนวนหนึง่
ออกเดิ น ทางแสวงบุ ญ ด้ ว ยการติ ด ตามไป
ต้อนรับขบวนพระธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ
ทุ ก จั ง หวั ด จนถึ ง อ� ำ เภอโพนพิ สั ย จั ง หวั ด
หนองคาย ดังเช่น แพทย์หญิงอารยา เอี่ยมอุดมกาล แพทย์อายุรกรรมทางเดินอาหาร
ที่กล่าวว่า “พอหลวงพ่อประกาศว่าจะมีการ
เดินธุดงค์อญั เชิญพระบรมธาตุ ก็ตงั้ ใจทันทีวา่
ต้ อ งไปให้ ไ ด้ ค ่ ะ จึ ง ตามพระธุ ด งค์ ไ ปทุ ก
จังหวัด ทุกวัน ระยะทาง ดินฟ้าอากาศ ไม่ใช่
อุปสรรคเลยค่ะ เพราะอยากได้บุญใหญ่ แล้ว
แผ่นดินตรงนี้ก็ส�ำคัญมาก เพราะมีบั้งไฟ
พญานาค ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงให้คนรุ่นหลัง
เห็นว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่จริงค่ะ”
วั น นี้ พระธุ ด งค์ ธ รรมชั ย อั ญ เชิ ญ
พระบรมธาตุในตัวเมืองอุดรธานี เริ่มจาก
โรงเรี ย นบ้ า นหมากแข้ ง ไปยั ง โรงเรี ย น
อุ ด รพิ ท ยานุ กู ล โดยมี พ ระเดชพระคุ ณ
พระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค ๘ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมตตามาเดินน�ำ
คณะพระธุดงค์ ระหว่างทางมีพุทธศาสนิกชน
ทั้ ง ชาวไทยและประชาชนจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมารอ
ต้อนรับพระธุดงค์
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จังหวัดหนองคาย
วันจันทร์ที่

๑๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน - วัดโพธิ์ชัย
ในทีส่ ดุ คณะพระธุดงค์ธรรมชัยก็อญั เชิญ
พระบรมธาตุมาถึงจังหวัดหนองคาย ดินแดน
ที่มีค�ำขวัญว่า “วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อ
พระใส สะพานไทย-ลาว” และในอนาคตอาจ
มีค�ำว่า “พุทธอุทยานนานาชาติ” รวมอยู่ด้วย
ดังทีน่ ายวิรตั น์ ลิม้ สุวฒั น์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หนองคาย ให้สมั ภาษณ์วา่ “ต่อไปพุทธอุทยาน
แห่ ง นี้ จะเป็ น สถานที่ ส� ำ คั ญ ของจั ง หวั ด
หนองคาย ผมคิดว่าน่าจะมีค�ำขวัญที่เพิ่มขึ้น
อีกค�ำหนึ่ง คือ พุทธอุทยาน”
การเดินธุดงค์ในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย
เริ่มต้นที่โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน และ
สิน้ สุดลงทีว่ ดั โพธิช์ ยั พระอารามหลวง ตลอดทาง
มีพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญจ�ำนวนมากมารอ
ต้อนรับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีว่ ดั โพธิช์ ยั มีผคู้ น
คับคัง่ เป็นพิเศษ และทีส่ ำ� คัญ ในวันนีพ้ ระเดชพระคุณพระศรีวชิรโมลี ทีป่ รึกษาเจ้าคณะจังหวัด
หนองคาย และพระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี
ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เมตตา
มาถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับพระธุดงค์
ธรรมชัย ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
จังหวัดหนองคาย
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อำ�เภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่

๑๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ
   	 วันวิสาขบูชาปีนี้ เป็นวันทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน
ผู้มีบุญนับหมื่นคนพร้อมใจกันไปฉลองวัน
วิสาขบูชาโลกด้วยการประดิษฐานพระบรมธาตุ
ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ
การประดิ ษ ฐานพระบรมธาตุ เ ริ่ ม ขึ้ น
ตั้งแต่ภาคบ่าย โดยคณะพระธุดงค์ธรรมชัย
ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็น
พิธที อดผ้าป่า ภาคเย็นมีพธิ อี ญั เชิญพระบรมธาตุ
ประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ 		
ประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ เป็นสิ่งที่
ทุกท่านยากจะลืมเลือน เพราะนอกจากจะได้
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ป ระดิ ษ ฐานพระบรมธาตุ ณ
ปทุ ม รั ต น์ ธ รรมเจดี ย ์ ซึ่ ง มี เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว
ในชีวติ แล้ว สภาพของแดด ลม ฝน ฟ้า ในวันนี้
รุนแรงมาก ไม่ธรรมดาจริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ขณะที่ท�ำพิธีบรรจุพระบรมธาตุนั้น มีทั้งลม
ทั้งฝน ทั้งฟ้าแลบ ฟ้าฝ่า กระหน�่ำลงมา
อย่างหนัก ในสภาวะนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่า
พร้อมใจกันสวดมนต์ขออ�ำนาจคุณพระรัตนตรัย
เป็นที่พึ่ง สภาพในตอนนั้นมีผู้เปรียบเทียบว่า
คล้ายกับอยู่ในสนามรบเลยทีเดียว แต่ที่น่า
อัศจรรย์กค็ อื ผูม้ บี ญุ ทีไ่ ปร่วมพิธยี งั คงสูไ้ ม่ถอย
แม้มสี ายฟ้าฟาดเปรีย้ ง ๆ ลงมาหลายครัง้ ก็ตาม
เรียกได้วา่ การสร้างบารมีครัง้ นี้ ทุกท่านเอาชีวติ
มาวางเป็นเดิมพันไว้ตรงหน้าเลยทีเดียว ซึง่ เรือ่ งนี้
ผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์ตา่ งซาบซึง้ ดีและไม่มวี นั ลืมเลือน
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 	 หากท่านผูอ้ า่ นเป็นหนึง่ ในบุคคลทีม่ สี ว่ นในการประดิษฐานพระบรมธาตุ
ครั้งนี้ ไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งหรือขั้นตอนใดขึ้นตอนหนึ่งก็ตาม ขอให้ท่าน
ปลื้มใจให้สุด ๆ ไปเลยว่า ทั้งหมื่นโลกธาตุมีไม่กี่คนที่มีส่วนร่วมในงานบุญ
พิเศษสุดครัง้ นี้ ส�ำหรับผูท้ ยี่ งั ไม่มสี ว่ นร่วมใด ๆ นอกจากสามารถอนุโมทนาบุญ
ได้แล้ว โอกาสที่จะไปสักการะพระบรมธาตุยังรอท่านอยู่ และพุทธอุทยาน
นานาชาติก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอ..
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“เมื่อเราเข้าวัด ก็มุ่งหวังอย่างเดียว คือ เพื่อมาสร้างความดีให้มาก ๆ
มาเอาบุญนั่นเอง มาเพื่อที่จะท�ำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ ๆ ฉะนั้นต้องตั้งใจ
คลที่ควรบู
คือบุคใคลที
าแก่เสีกยารระลึ
กนึกสละโอกาส
ถึง
ทีเดียวว่บุาคเราจะต้
องท�ชำาความดี
ห้สุด่มชีีควุณิต ความดี
เพราะว่คาวรค่
เราได้
สละเวลา
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิ
แก่ ญผู้มกุศีศลให้
ีล สมาธิ
ทุ่มเททุ
กอย่างแล้วบัตก็ิตให้ามตักได้ตวงบุ
เต็มทีปั่” ญญา สูงกว่าเรา
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดสนัพระธรรมกาย
บสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
สนับสนุนการพิมพ์

ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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“เมื่อใดที่ศีล ๕ ตั้งขึ้นได้ เมื่อนั้นโลกก็อยู่เย็นเป็นสุข
สันติภาพโลกที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นได้”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐๒-๘๑๘-๓๕๐๐
www.webkal.org
31

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

วิสาขบูชา...

วันแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้า
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หลังจากที่พระสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ทรงบ�ำเพ็ญเพียรมาถึง ๖ ปี ในที่สุดเมื่อ
วันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๖ เมือ่ ๒,๖๐๐ ปี มาแล้ว ทรงมีชยั ชนะเหนือพญามาร จนสามารถตรัสรู้
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน ด้วยความแจ้งกระจ่างใน
พระอริยสัจธรรม วันนีน้ อกจากเป็นวันแห่งการจุดแสงสว่างครัง้ ยิง่ ใหญ่ให้แก่มวลมนุษยชาติ
แล้ว ยังถือเป็นวันอัศจรรย์ที่ท�ำให้ชาวโลกทั้งหลายมีโอกาสพบกับความประเสริฐของชีวิต
ดังนัน้ องค์การสหประชาชาติจงึ ประกาศให้วนั วิสาขบูชา คือวันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๖ ของทุกปี
เป็นวันส�ำคัญสากลของโลก
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วิสาขบูชา...มหาสมาคม
ในวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้
ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ผู้มีบุญ
จากจังหวัดต่าง ๆ พร้อมใจกันไปสร้างบุญ
บารมี นับตั้งแต่ภาคเช้า มีการตักบาตรถวาย
ทานแด่คณะสงฆ์ จากนัน้ เป็นการร่วมกันเจริญ
สมาธิภาวนา ณ สภาธรรมกายสากล และ
กล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
ในภาคบ่าย หลังจากปฏิบตั สิ มาธิภาวนา
ที่ สภาธรรมกายสากลแล้ว มีพิธีอุป สมบท  
อุทศิ ชีวติ ของสามเณรเปรียญ (สามเณรผูส้ อบได้
เปรียญธรรม) จ�ำนวน ๑๒ รูป ณ อุโบสถ
วัดพระธรรมกาย โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์
(ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เป็นพระ
อุปัชฌาย์
34 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ชีวิต... ขออุทิศให้พระศาสนา
เริ่มตั้งแต่สร้างวัด วัดพระธรรมกายมีแนวคิด ๓ ประการ คือ สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระ
ให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดี
ในการสร้างพระแท้นนั้ การบวชอุทศิ ชีวติ บ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมี ถือเป็นวิธหี นึง่ โดยเริม่ จาก
การเปิดรับสามเณรเพือ่ เป็นศาสนทายาท ปลูกฝังมโนปณิธานการบวชอุทศิ ชีวติ และมีการฝึกฝน
www.webkal.org
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อบรมอย่างเข้มข้นเป็นเวลานานหลายปี เมื่อสามเณรอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติครบ
ทีจ่ ะอุปสมบทอุทศิ ชีวติ เป็นพระภิกษุ ก็จะมีพธิ อี ปุ สมบทในวันที่ ๒๒ เมษายน ซึง่ เป็นวันคล้ายวันเกิด
ของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) และก่อนวันอุปสมบท พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ก็จะเมตตามอบผ้าไตรและตั้งฉายาให้สามเณรทุกรูป
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พิธีอุปสมบทจัดขึ้นในวันวิสาขบูชาเป็นปีแรก และจัดสืบเนื่องมา
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
นับถึงวันวิสาขบูชาปีนี้ ประเพณีอปุ สมบทอุทศิ ชีวติ ของสามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย
จัดขึ้นรวม ๒๒ ปีแล้ว มีสามเณรเข้าพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต ๒๕๖ รูป
36 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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อนุโมทนาเหล่ากอสมณะผู้อุปสมบทอุทิศชีวิต
สามเณรผู ้ ส อบได้ เ ปรี ย ญธรรมที่ เ ข้ า พิ ธี อุ ป สมบทอุ ทิ ศ ชี วิ ต แด่ พ ระพุ ท ธศาสนาในปี นี้
มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. สามเณรเอกมงคล สมานวงศ์ ป.ธ.๕ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาเอกมงคล มงฺคลชโย
๒. สามเณรศราวุธย์ สองเมือง ป.ธ.๓ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาศราวุธย์ สรณชโย
๓. สามเณรจิรายุ โพธิ์ศรีทอง ป.ธ.๗ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาจิรายุ โพธิชโย
๔. สามเณรศุภณัฐ ดวงจันทร์ ป.ธ.๗ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย
๕. สามเณรพิเชษฐ์ ชินมา ป.ธ.๕ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาพิเชษฐ์ โยคชโย
๖. สามเณรชินวัฒน์ ภาระดีไพเราะห์ ป.ธ.๖ อุปสมบทแล้วมีชอื่ และฉายาว่า พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย
๗. สามเณรวชิรวิทย์ ปัญญาสมบัติ ป.ธ.๖ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย
๘. สามเณรกันตณัฐ วรุณวงศ์ชัย ป.ธ.๕ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหากันตณัฐ พฺยตฺตชโย
๙. สามเณรวีระพล หมื่นหาวงค์ ป.ธ.๔ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาวีระพล วีรชโย
๑๐. สามเณรทนงศักดิ์ เติมผล ป.ธ.๕ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาทนงศักดิ์ เนกฺขมฺมชโย
๑๑. สามเณรเทิดเกียรติ เวียงสิมมา ป.ธ.๖ อุปสมบทแล้วมีชอื่ และฉายาว่า พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย
๑๒. สามเณรอธิวัฏ บุราณรมย์ ป.ธ.๗ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาอธิวัฏ อธิชโย

     วันวิสาขบูชาปีนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสดีส�ำหรับพุทธศาสนิกชนในการสร้างบุญสร้างกุศล
แล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะน้อมร�ำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ และเป็นโอกาสที่จะย้อน
ร�ำลึกถึงตัวเราในการประพฤติปฏิบตั ติ นให้เป็นแบบอย่างแห่งความเป็นพุทธศาสนิกชน บ�ำเพ็ญตน
เป็นพุทธมามกะ มุ่งจรรโลงและสืบต่ออายุพระศาสนาให้ยืนยาวนานตลอดไป
ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกบุญของทุกท่าน..
38 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ทัศนะพระมหาเปรียญธรรม
พระมหาเอกมงคล มงฺคลชโย
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

การบรรพชาเป็นสามเณรที่บุคคลทั้งหลายบอกว่าเป็นผู้ด้อยโอกาส
นั้น ผู้รู้หากล่าวเช่นนั้นไม่ เพราะสามเณรเป็นเหล่ากอของสมณะผู้แสวงหา
หนทางหลุดพ้นจากกองทุกข์ ท�ำตนให้มีคุณค่าอย่างแท้จริง
แม้หนทาง ๔ แยก ๕ แยก หรือทางหลายแพร่ง จะมีให้ทุกคนเลือก
เดินไปสูเ่ ป้าหมาย แต่ชวี ติ ของหลวงพีเ่ ลือกทีจ่ ะเดินสายธรรมสายกลางเพียง
อย่างเดียว โดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม
ชีวติ สมณะเป็นชีวติ ทีม่ คี วามสุข ทุกภาระหน้าทีล่ ว้ นเป็นบุญ เป็นกุศล
การบวชอุทศิ ชีวติ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ยาก แต่กเ็ ป็นบุญใหญ่ทจี่ ะท�ำให้หลวงพี่
ติดตามสร้างบารมี รื้อสัตว์ ขนสัตว์ ไปกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้
หลวงพี่โชคดีที่ได้มาอยู่วัดพระธรรมกาย ท�ำให้หลวงพี่มีโอกาส       
นั่งหลับตาดูตัวเอง การได้อยู่กับตัวเอง ได้อยู่กับธรรมะ เป็นสิ่งที่ประเสริฐ
และท�ำให้มีความสุขที่สุดแล้ว แม้โลกนี้จะน่าอภิรมย์สักเพียงไหน หลวงพี่
ก็หาใส่ใจไม่
พระมหาศราวุธย์ สรณชโย
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

พระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง ท่านคอยถามเสมอมาว่า เราเกิดมาท�ำไม
มีหน้าทีอ่ ะไร สามเณรก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ท�ำพระนิพพานให้แจ้ง
แสวงบุญ สร้างบารมี”
ความประทับใจในการสร้างบารมีจนถึงทุกวันนี้ คือการได้เป็นส่วนหนึง่
ของพระรัตนตรัย ได้บวชอุทิศชีวิต ได้ท�ำในสิ่งที่คนทั่วไปท�ำได้ยาก ได้
ตอบแทนพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง ได้ตอบแทนพ่อแม่
ปู่ย่า ตายาย พี่น้อง ญาติโยมทุกท่าน ตลอดจนเพื่อนสหธรรมิก ขอกราบ
ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อและมหาปูชนียาจารย์ ขอบพระคุณ
พระอาจารย์ พระพีเ่ ลีย้ ง ทีค่ อยดูแลอบรม คอยปลูกฝังอุดมการณ์ให้เสมอมา
ขอขอบคุณหลวงลุงทีเ่ ป็นกัลยาณมิตรให้หลวงพีไ่ ด้มาสร้างบารมี และทีข่ าด
ไม่ได้ ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมพ่อ โยมแม่ ที่อนุญาตให้หลวงพี่ได้บวช
ในครั้งนี้ ตลอดจนญาติโยมทุกท่านที่คอยสนับสนุนบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
เสมอมา
www.webkal.org
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พระมหาจิรายุ โพธิชโย
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

เมื่อหลวงพี่เข้ามาอยู่ในวัดพระธรรมกาย ก็ถูกอบรมพร�่ำสอน ผ่าน
บทฝึกต่าง ๆ ท�ำให้หลวงพี่ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา วิชชา
ธรรมกาย ทีก่ ว่าจะบังเกิดขึน้ มาได้นนั้ ต้องอาศัยผูร้ อู้ ย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ต้องสั่งสมบารมีมาอย่างน้อยที่สุด ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป หลวงพี่
จึงตั้งใจที่จะบวชอุทิศชีวิต เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย      
เอาไว้อย่างรุ่นพี่ ๆ ที่เป็นก�ำลังของหลวงพ่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อจรรโลง
พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ให้อยู่คู่โลกตลอดไป
หลวงพีค่ ดิ ว่าตนเองโชคดีมาก ทีเ่ ข้ามาบวชตัง้ แต่เยาว์วยั จากทีต่ อน
เป็นโยมมีเพื่อน ๔-๕ คน พอเป็นสามเณรมีเพื่อนเป็นร้อย ทั้งยังเป็น
กัลยาณมิตร เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ชักชวนกันรับบุญ เรียนหนังสือบาลี
นั่งสมาธิ สวดมนต์ ฯลฯ เวลาที่ผ่านมาหลวงพี่มีทั้งความสุขและบุญบารมี
ที่เพิ่มขึ้น เป็นช่วงเวลาที่ทั้งชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเลือนเลย
พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

มโนปณิธาน มาจาก “มโน” ที่แปลว่า “ใจ” กับ “ปณิธาน” ที่แปล
ว่า “ความตั้งมั่น”  รวมความแปลว่า “ความตั้งใจมั่น”
การที่หลวงพี่มีความตั้งใจมั่นในการบวชอุทิศชีวิตได้นั้น มิใช่คิด
ปุบปับขึน้ มาทันที แต่เป็นการหมัน่ คิด หมัน่ ตอกย�ำ 
้ ผ่านกาลเวลาเกือบ ๑๐
ปี จนกลายเป็นมโนปณิธานทีเ่ ด็ดเดีย่ ว จนกล้าประกาศตนว่าจะบวชอุทศิ ชีวติ
ให้พระพุทธศาสนา เรียกได้ว่า การที่จะเกิดมโนปณิธานเช่นนี้ได้ ต้องผ่าน
การฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเข้มข้นในเพศสมณะมาเกือบ ๑๐ ปี
นอกจากนี้ ความสามัคคียงั เป็นมนต์ขลังชนิดหนึง่ ทีห่ ลวงพีป่ ระทับใจ
และท�ำให้สร้างบารมีมาได้จนถึงปัจจุบัน ค�ำปฏิญาณตนของสามเณร   
เปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียง
ของหมู่ให้เกิดสุข” คือสิ่งที่ท�ำให้หลวงพี่รู้สึกฮึกเหิมและมีก�ำลังใจในการ
สร้างบารมียิ่ง ๆ ขึ้น
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พระมหาพิเชษฐ์ โยคชโย
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตอนเด็ก ๆ หลวงพี่ไม่เคยคิด ไม่เคยสงสัยว่า ความเป็นจริงของชีวิต
เป็นอย่างไร ก็ใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นทั่ว ๆ ไป มีเพียงความคิดว่า เมื่อเรา
อายุครบ ๒๐ ปี จะบวช คิดเพียงเท่านี้ จนกระทั่งอายุได้ ๑๒ ปี ก็มีความ
คิดขึ้นมาว่า ถ้าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายกันหมด เราจะเกิดมาเพื่อ
อะไร จนกระทัง่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๐ หลวงพีก่ ไ็ ด้รบั ค�ำแนะน�ำจากอาจารย์
ว่าน่าจะไปบวชที่วัดพระธรรมกาย หลวงพี่ก็เลยตั้งใจเรียนจนจบในปี
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตัดสินใจเข้ามาบวชสร้างบารมีตั้งแต่นั้น  
เมื่อหลวงพี่เข้ามาบวชเป็นสามเณร ก็ได้รู้ความเป็นจริงของชีวิต    
จากนั้นก็ตัดสินใจว่าจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง และจะต้องบวชอุทิศชีวิต
เพื่อท�ำเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ให้ส�ำเร็จบริบูรณ์ และจะตั้งใจสั่งสมบุญ     
สร้างบารมีในเพศสมณะตลอดไป ให้สมกับค�ำว่า “บวชอุทิศชีวิต”

พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

อย่างแรกต้องขอขอบพระคุณ “โยมแม่” ที่พาเข้าวัดตั้งแต่เด็ก นี้คือ
จุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้หลวงพีไ่ ด้เข้ามาสร้างบารมี ท�ำให้คนุ้ เคยกับวัด กับธรรมะ
กับพระอาจารย์ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก บวกกับส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้
เป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้างบารมีในผ้าเหลือง เลยตัดสินใจบวชเป็นสามเณร
สร้างบารมีอยู่ที่หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรมเรื่อยมา ซึ่งการสร้างบารมีของ
หลวงพีน่ นั้ หลวงพีจ่ ะท�ำอย่างสุดความสามารถเพือ่ พระพุทธศาสนา จนกว่า
จะถึงค�ำว่า “อุทิศชีวิต”
ความประทับใจในการสร้างบารมีของหลวงพี่มีหลายอย่างมาก แต่มี
อยูบ่ คุ คลหนึง่ ทีป่ ระทับเข้าไปอยูใ่ นใจอย่างมิรลู้ มื บุคคลนัน้ ก็คอื “พระเดชพระคุณหลวงพ่อ” ซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่ง จะมีสักกี่คนที่ทุ่มเทเพื่อ
พระพุทธศาสนาขนาดนี้ ทั้งที่ยังป่วย ก็ไม่หยุดการสร้างบารมี ไม่หยุดงาน
พระพุทธศาสนา ยิ่งนานวันยิ่งมีแต่ลุยสร้างบารมีอย่างเดียว
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มิถุนายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 41

พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

หลวงพี่เข้ามาสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของ   
โยมแม่ เพราะฉะนั้นโยมแม่จึงเป็นกัลยาณมิตรคนแรก ที่นำ� พาหลวงพี่และ
ครอบครัวเข้าวัดสร้างบารมีมาโดยตลอด ตั้งแต่หล่อรูปเหมือนทองค�ำ    
พระเดชพระคุณหลวงปู่องค์แรกจนถึงทุกวันนี  ้
ตอนเด็ก ๆ หลวงพีม่ โี อกาสรับบุญต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ  
ทุก ๆ วันอาทิตย์ ท�ำให้รู้สึกผูกพันกับวัดมาตั้งแต่ยังเด็ก และสร้างบารมี
เรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้เพราะมีโยมแม่คอยเป็นกัลยาณมิตรให้
ดังพระพุทธพจน์บทหนึ่งที่ว่า “อานนท์ กัลยาณมิตร คือ ทั้งหมดของ
พรหมจรรย์”
ตัง้ แต่ยงั เป็นสามเณร หลวงพีก่ ม็ มี โนปณิธานทีจ่ ะบวชอุทศิ ชีวติ สร้าง
บารมี และเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกมาโดยตลอด และตั้งใจบวช
ตลอดชีวิต ครองผ้ากาสาวพัสตร์ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ

พระมหากันตณัฐ พฺยตฺตชโย
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๘ หลวงพีข่ ออนุญาตโยมพ่อ โยมแม่ บวชเรียน
ในโครงการยุวธรรมทายาท หลังจากจบการอบรม หลวงพีก่ เ็ ข้ามาบวชเรียน
ต่อ และได้รับการฝึกฝนหล่อหลอมจากพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง มีกิจวัตร
กิจกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยบุญบารมีมาตลอด จนกระทั่งได้อุปสมบทอุทิศชีวิต
มโนปณิธานในการบวชอุทิศชีวิตของหลวงพี่มาจากค�ำสอนที่ว่า     
“เราเกิดมาเพือ่ ท�ำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี” ดังนัน้ หลวงพี่
จึงตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเอง เพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอน
อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่า เมื่อเราตายไป สิ่งที่เราจะน�ำติดตัวไปได้มีเพียงแค่
บุญและบาปเท่านั้น ในเมื่อชีวิตหนึ่งต้องเกิดมาเช่นกัน และต้องตายไป
เหมือนกัน หลวงพี่จึงเลือกที่จะอยู่สร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ในเพศสมณะนี้ตลอดไป
42 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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พระมหาวีระพล วีรชโย
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

การที่หลวงพี่ได้มาสร้างบารมีกับหลวงพ่อทั้งสอง นอกจากได้รับการ
ปลูกฝังแต่สิ่งที่ดีและสามารถท�ำประโยชน์แก่ตนเองและชาวโลกได้แล้ว
หลวงพีย่ งั ได้อาศัยพระพุทธศาสนาและหลวงพ่อทัง้ สอง หลวงพีถ่ งึ ตัง้ ใจมัน่
ว่า อยากจะให้พระพุทธศาสนาได้อาศัยตนบ้าง จึงขอถวายชีวิตนี้ให้แก่
พระพุทธศาสนาและพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง
ทุ ก ๆ ครั้ ง ที่ ห ลวงพี่ เ ห็ น การสร้ า งบารมี เ ป็ น ที ม ของหมู ่ ค ณะ          
หลวงพีร่ สู้ กึ ว่า เราจะต้องเป็นหนึง่ ในนัน้ ทุก ๆ งานบุญหลวงพีเ่ ห็นพระภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมมือกันประหนึ่งว่า เป็นโอกาสทอง           
ของทุกคน ต่างคนก็ตั้งใจที่จะเอาบุญให้ได้มากที่สุด ต่างคนต่างช่วยกัน
เพือ่ บุญและบารมีทจี่ ะติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปถึงทีส่ ดุ แห่งธรรม
หลวงพี่คิดว่า การสร้างบารมีแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลก จึงท�ำให้   
หลวงพี่ประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้
พระมหาทนงศักดิ์ เนกฺขมฺมชโย
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

โยมพ่อของหลวงพี่เป็นคนชอบเข้าวัด ชอบท�ำบุญ ชอบนั่งสมาธิ      
พอว่างจากงานท่านก็มักจะพาลูกไปวัดใกล้บ้าน หลวงพี่ก็เลยได้นั่งสมาธิ
ตัง้ แต่อายุ ๔-๕ ขวบ วันไหนทีไ่ ม่ได้ไปวัด พอถึงเวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านก็จะพา
ท�ำวัตรสวดมนต์ไม่เคยขาดจนติดเป็นนิสัย ไม่ว่าท่านจะอยู่หรือไม่อยู่บ้าน
หลวงพี่กับพี่น้องก็ท�ำวัตรสวดมนต์กันโดยไม่ต้องบอก ท่านและโยมแม่    
เป็นตัวอย่างที่ดีเสมอมา ต่อมาโยมพ่อรู้จักกับวัดพระธรรมกาย ท่านพา
หลวงพีม่ าวัดทุกวันอาทิตย์ หลวงพีจ่ งึ ได้เข้ามาสร้างบารมีในวัดพระธรรมกาย
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
หลวงพี่คิดว่า การที่เราบวชในเพศสมณะท�ำให้เรามีโอกาสแก้ไข      
ข้อผิดพลาดได้มากกว่าตอนเป็นโยม แถมยังได้บุญ ได้บารมี ได้ความรู้สึก
นึกคิดที่ดี ๆ ด้วย เลยตั้งใจว่า จะขอบวชไปตลอดชีวิต เพื่อฝึกฝนตนเอง
ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ และตั้งใจบวชตลอดมา ไม่เคยคิดจะล้มเลิกความตั้งใจ
เลยแม้สักวันเดียว
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พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

หลวงพีเ่ ข้าวัดเมือ่ ปี ๒๕๔๙ โดยมีกลั ยาณมิตร คือหลวงน้าทีเ่ ป็นญาติกนั
แต่ท่านบวชอยู่ที่วัดอื่น ท่านเห็นว่า วัดพระธรรมกายเป็นส�ำนักเรียนดีเด่น
มีกฎระเบียบเคร่งครัด ท่านจึงบอกให้หลวงพีม่ าบวชทีว่ ดั พระธรรมกาย เมือ่
บวชแล้วหลวงพีก่ ไ็ ด้รบั การฝึกฝนจนกระทัง่ มีอดุ มการณ์ เป้าหมายชีวติ และ
สร้างบารมีอย่างมีความสุขเรื่อยมา
ในการสร้างบารมีนั้น หลวงพี่ต้องการสร้างบารมีแบบ “อสาธารณบารมี” คือบารมีทไี่ ม่ทวั่ ไป โดยอุทศิ ชีวติ นีใ้ ห้เป็นของพระพุทธศาสนา รับใช้
งานพระศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป
การสร้างบารมีของหมู่คณะวัดพระธรรมกายท�ำให้หลวงพี่ประทับใจ
มาก เพราะตั้งแต่หลวงพี่เกิดมายังไม่เคยเห็นใครที่ไหนสร้างบารมีแบบ     
เอาชีวติ เป็นเดิมพัน สร้างด้วยความสุข และสร้างกันเป็นทีม วิธกี ารก็ชดั เจน
เป้าหมายก็ชัดเจน คือที่สุดแห่งธรรม พักกลางทางที่ดุสิตบุรี
พระมหาอธิวัฏ อธิชโย
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

หลวงพี่เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเลย ยิงนก   
ตกปลาเป็นอาจิณ แต่พอเรียนถึงประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ อาจารย์ประจ�ำชั้น
เปิด DMC ให้ดูทุกวัน หลวงพี่ก็เลยรู้จักกฎแห่งกรรมมากขึ้น พอเรียนจบ
อาจารย์ชวนบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่จังหวัดอุบลราชธานี หลวงพี่อยู่     
จนจบโครงการและชอบชีวิตการเป็นอยู่แบบพระ แบบเณร เลยสมัคร        
เข้ามาบวชเณรที่วัดพระธรรมกาย
หลวงพีป่ ระทับใจกับการสร้างบารมีทกุ อย่างตัง้ แต่เข้ามาวันแรกจนถึง
ปัจจุบัน เวลาเห็นสามเณรรุ่นพี่บวชอุทิศชีวิตแล้วรู้สึกว่า ท่านเท่มาก เป็น
ต้นบุญต้นแบบ ก็เลยตัง้ เป้าหมายแล้วฝึกตัวเต็มที่ แม้จะมีอปุ สรรคมากมาย
แต่หลวงพี่มองเป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็ก ท�ำให้
หลวงพี่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ หลวงพี่ยังมองไม่เห็นว่ามีวิถีชีวิต
อื่นใดในโลกดีเท่ากับการเป็นสมณะ เพราะการเป็นสมณะไม่มีโอกาสท�ำ
ความชั่วเลย
44 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ททมาโน ปิโย โหติ 		
มนาปทายี ลภเต มนาปํ
เสฏนฺทโท เสฏฺมุเปติ านํ
อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
ททโต ปุญฺ ปวฑฺฒติ

ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก
เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น

ยาน�ำ้ แก้ไอมะแว้ง ตราไอยรา

จากสูตรต�ำรับโบราณสู่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับทั่วโลก
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ที. แมน ฟาร์มา ๑๐๑/๒ ซ.ม่วงสกุล ถ.บางขุนเทียน
แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๐๒-๔๑๕-๑๐๐๗, Fax. ๐๒-๔๑๖-๑๒๔๑
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ยาน�้ำแก้ไอ ตราไอยรา

สร้างโลกให้เป็นโลกแก้ว
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

วิสาขบูชานานาชาติ
พุทธศักราช ๒๕๕๗
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วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันส�ำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมกันจัดพิธีบุญใหญ่หรือ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ในฐานะที่วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันส�ำคัญสากลของโลก องค์การสหประชาชาติ
ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อร�ำลึกถึงพระพุทธองค์ โดยส�ำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ มหานคร
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา อัญเชิญพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ (ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติเป็นการถาวร ออกมาให้
ประชาชนสักการบูชา เป็นต้น
www.webkal.org
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นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานวันวิสาขบูชาในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ เช่น
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดสัปดาห์วิสาขบูชาโลกตามมติของ
องค์การสหประชาชาติ ใน Theme “พุทธศาสนามีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ
ของสหประชาชาติ” ณ วัดไบ่ดิงห์ จังหวัดนิงบิงห์ ทางเหนือของประเทศ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผู้น�ำองค์กรพุทธกว่า ๘๕ ประเทศ เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ รูป/คน ในโอกาสนี้ พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย พระครูวเิ ทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม) ประธานสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศออสเตรเลีย นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และคณะ เดินทางไปร่วมงานด้วย
48 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ประเทศมองโกเลีย จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีป ถวายเป็น
พุทธบูชา ครั้งที่ ๗ ที่สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงอูลานบาตอร์ เมื่อ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในพิธีมีการสวดมนต์
ท�ำสมาธิ ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ส�ำหรับการจุดโคมนั้น
มีทั้งโคมลานและโคมลอย

50 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ประเทศออสเตรเลีย Buddhist Federation of Australia และชมรมพุทธศาสน์นักศึกษาไทย
ประเทศออสเตรเลีย และคณะศิษย์พระเทพญาณมหามุนี น�ำโดยพระครูวิเทศสุธรรมญาณ
ประธาน Buddhist Federation of Australia ร่วมกันจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ Belmore Park ใกล้สถานีรถไฟเซ็นทรัล ย่านไทยทาวน์ ในโอกาสนี้
พุทธศาสนิกชนต่างร่วมกันท�ำสมาธิ รักษาศีล ตักบาตร ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทุกนิกาย
จ�ำนวน ๗๐ รูป และสักการบูชาพระบรมสารีรกิ ธาตุ รวมทั้งจุดประทีปธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่ง
งานนี้ได้รับเกียรติจาก The Hon. Philip Ruddock MP ผู้แทนนายกรัฐมนตรี Tony Abbott
และนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำประเทศออสเตรเลียไปร่วมงาน
52 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ประเทศสิงคโปร์ จัดนิทรรศการวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ พื้นที่หน้าสถานีรถไฟฟ้าเซิ่งกั่ง มีการประดับประดาตกแต่งพื้นที่ขนาด ๑ ไร่เศษ อย่างวิจิตร
สวยงาม เพือ่ ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจัดแสดงภาพเหตุการณ์สำ� คัญในวันประสูติ ตรัสรู้
และปรินิพพาน และจุดโคมวิสาขประทีปกว่า ๘๐๐ ดวง
www.webkal.org
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ประเทศมาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง
จัดงานวันวิสาขบูชา ณ ห้องประชุมห้างสรรพสินค้า Sunshine เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีการถวายมหาสังฆทานแด่
คณะสงฆ์ มีการสรงน�ำ้ และปิดทองพระพุทธรูป
จุดเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ในช่วงท้าย
ของงานมีพิธีเวียนประทักษิณด้วย นอกจากนี้
ศูนย์กวั ลาลัมเปอร์ ก็จดั งานวันวิสาขบูชาเช่นกัน
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้
รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นรัฐสลังงอร์
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ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครัง้ ที่ ๑๕
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในงานมีพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์นานาชาติ
พิธีสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นการท�ำสมาธิภาวนา ตามด้วยพิธีเวียนประทักษิณรอบ
พระประธาน และพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
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ประเทศอินโดนีเซีย จัดงานวิสาขบูชา
ขึ้นที่ Ancol Beach City ในเมืองจาการ์ตา
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในงาน
มีพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
ทั้งโคมลานและโคมลอย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
หลายพั น คน นอกจากนี้ ยั ง มี นิ ท รรศการ
พุทธประวัติ บูธถวายไทยธรรม สวดมนต์ และ
สอนการท�ำสมาธิเบื้องต้น
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ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น วั ด
พระธรรมกายฮ่องกงจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีถวายภัตตาหารเป็น
สังฆทาน การบรรยายธรรมภาษาจีนเรื่องวัน
วิสาขบูขา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตร
ดอกไม้ พิธีถวายยารักษาโรค และพิธีเวียน
ประทักษิณ

นอกจากการจัดงานวิสาขบูชาในประเทศข้างต้นแล้ว ยังมีการจัดงานวิสาขบูชาของศูนย์สาขา
วัดพระธรรมกายในประเทศต่าง ๆ อีก เช่น ประเทศบาห์เรน ดูไบ เบลเยียม สหราชอาณาจักรฝรัง่ เศส
เยอรมนี สเปน ญี่ปุ่น เป็นต้น
ทุกกิจกรรมงานบุญที่ชาวพุทธในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกจัดขึ้น ไม่เพียงปรารถนาที่จะย้อน
ร�ำลึกถึงภาพประวัติศาสตร์ครั้งส�ำคัญเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีที่แล้วเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังที่จะสื่อสารไป
ยังนานาชาติ ให้รบั รูว้ า่ ในขณะทีช่ าวโลกทัง้ หลายก�ำลังแสวงหาสันติภาพภายนอกตัว ยังมีสนั ติภาพ
ภายในตัวให้เราค้นหาความจริงแท้อยู่เสมอ..
www.webkal.org
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“ชีวิตในสังสารวัฏ มีแต่บุญกับบาปเท่านั้น
ที่บังคับเราอยู่ ถ้าสั่งสมบุญ...ชีวิตก็รุ่งเรือง
ถ้าสั่งสมบาป...ชีวิตก็ร่วงโรย”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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“ทุกครั้งที่เราพัฒนาวัด ช่วยกันทำ�ความสะอาดเสนาสนะ
บุญก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกครั้ง จะได้รับอานิสงส์ คือ เราจะมีจิตใจงดงาม
รูปร่างได้สัดส่วน ผิวพรรณวรรณะผ่องใส มีอาภรณ์ เครื่องประดับ เสนาสนะ
บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยงดงามประณีต จะได้พบเจอแต่สิ่งที่น่ารื่นรมย์
จะไปที่ใดก็จะได้รับการต้อนรับให้เกียรติอย่างดี”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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เรื่องจากปก
เรื่อง : จันทร์ซีโร่
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บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน
คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
ส�ำเร็จได้ มิใช่อาศัยเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่จะต้อง    
ได้รับความร่วมมือจากหลายบุคคลและหลาย
องค์กร ในเมื่อเราทั้งหลายเป็นผู้โชคดีที่มา    
เกิดในยุคที่จะมีสิ่งอัศจรรย์เช่นนี้ เราจึงควรมี
ส่วนร่วมในการท�ำสิ่งนี้ให้ปรากฏเป็นจริง ซึ่ง
นอกจากจะเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเราไปแล้ว
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ยังมีคุณค่า

ชีวิตของเราชีวิตหนึ่ง น่าจะได้ท�ำสิ่ง
อัศจรรย์ที่เราจะปลาบปลื้มไปได้ตลอดทั้งชีวิต
และสิ่งที่จะเป็นความปลื้มที่ว่านี้ ก็คือการ
บรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ที่ไม่เคย
บั ง เกิ ด ขึ้ น มาก่ อ นในประวั ติ ศ าสตร์ อั น
ยาวนาน... ในวันนี้ สิง่ อัศจรรย์สงิ่ นีก้ ำ� ลังรอคอย
พวกเราทั้งหลายมาร่วมมือกันท�ำให้ปรากฏขึ้น
เพราะการด�ำเนินโครงการอัศจรรย์เช่นนี้จะ
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ทั้งแก่ผู้บวช ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ
ศาสนา และจะส่งผลให้โลกทั้งโลกมีความสงบ
ร่มเย็นมากขึ้นอีกด้วย
ชีวิตสามเณร เหล่ากอของสมณะ
ชี วิ ต ของสามเณรหรื อ เหล่ า กอของ
สมณะเป็นชีวิตในอุดมคติ ที่ชาวโลกทั้งหลาย
ต่างปรารถนา เพราะเป็นชีวิตที่สงบ ร่มเย็น     
มีคุณค่า และมีเกียรติอย่างยิ่ง ซึ่งเกียรติอัน    
สูงยิ่งนี้ ไม่ใช่มีเฉพาะในเมืองมนุษย์เท่านั้น แต่
ยังตามไปปรากฏในสัมปรายภพอีกด้วย และที่
ส�ำคัญชีวิตของสามเณรยังเป็นทางลัดตัดตรง
ไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังนั้นการ
ตัดสินใจมาประพฤติพรหมจรรย์และอุทิศตน
มาเป็นเหล่ากอของสมณะจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ     
และสู ง ค่ า ยิ่ ง ดั ง ที่ พ ระเทพญาณมหามุ นี        
(หลวงพ่อธัมมชโย) ปรารภเสมอว่า “เป็นการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด”
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สามเณรหนึ่งล้าน ช่วยบันดาลสันติสุข
โครงการนีม้ เี ป้าหมายว่า สามเณรทีม่ า
ร่วมกันบรรพชานับล้านรูป จะตั้งใจฝึกตน     
ทนหิว บ�ำเพ็ญตบะ เป็นนักบวชแท้ ที่มุ่งมั่น
ปรับปรุงแก้ไขและฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทัง่
เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว และหากสามเณร     
มีโอกาสท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลก
น�ำพาเพื่อนมนุษย์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง
และรู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงได้ด้วยแล้ว    
ย่อมถือว่าเป็นการช่วยกันกอบกูฟ้ น้ื ฟูพระพุทธศาสนาครัง้ ยิง่ ใหญ่ และถึงแม้สามเณรทัง้ หลาย
ยังเยาว์วัยอยู่ แต่หากท่านมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่     
ดังเช่นพระโพธิสัตว์ผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
และพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้  
ไปสูโ่ ลกแห่งสันติสขุ แล้ว ย่อมถือเป็นการด�ำเนิน
ตามรอยบาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียว
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ส่งเสริม...สนับสนุน...ประสานงาน
สามเณรหนึ่งล้านจะเป็นจริง
ข่ า วโครงการบรรพชาสามเณร
๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ที่ก�ำลังเริ่มกระจายไปในหมู่
พุทธศาสนิกชน เป็นที่อนุโมทนาสาธุการของ
มหาชนทั้ ง ในและต่ า งประเทศ และต่ า ง
ปรารถนาที่จะมีส่วนในโครงการมหัศจรรย์นี้
ส�ำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการนั้น
นอกจากเราจะช่ ว ยกั น ไปเชิ ญ ชวนกุ ล บุ ต ร      
ลูกหลาน ญาติมิตร ที่มีวัยเหมาะสมให้เข้ามา
บรรพชาแล้ว ยังเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการ
บรรพชาได้ดว้ ย โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั นี้ ด้วยการ
สะสมปัจจัยวันละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่องไป
จนถึงวันเริ่มโครงการในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
เช่น อาจจะสะสมไว้วันละ ๒๐ บาท และเมื่อ
วันบรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป มาถึง
ปัจจัยทีเ่ ราเก็บสัง่ สมไว้นกี้ จ็ ะมีสว่ นในการสร้าง
ความส�ำเร็จแก่โครงการอัศจรรย์นี้ และสร้าง
ความปีติแก่เราอย่างยากที่จะลืมเลือน
ไม่ ว ่ า เวลาจะผ่ า นไปนานแสนนาน
เท่าใดก็ตาม ทุกสิ่งที่เราท�ำลงไปเพื่อโครงการ
บรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป จะกลายเป็น
ต�ำนานแห่งความอัศจรรย์ ที่เราทุกคนปีติยินดี
เสมอว่า เราคือบุคคลส�ำคัญที่มีส่วนในการ     
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และผลักดัน
ให้โครงการนี้บังเกิดเป็นจริง
ชีวิตของสามเณรยังเป็นทางลัดตัดตรง
ไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังนั้น
การตัดสินใจเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์
และอุทศิ ตนมาเป็นเหล่ากอของสมณะจึง
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญและสูงค่ายิ่ง
www.webkal.org
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ค�ำอธิษฐานจิตร่วมบุญบวชสามเณรล้านรูป
ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ ร่วมบุญบวชสามเณรล้านรูป เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย ด้วยบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์ หลุดพ้นจาก
กิเลสอาสวะ เอาชนะอุปสรรคทัง้ ปวง ให้มสี ขุ ภาพพลานามัยทีแ่ ข็งแรง อายุขยั ยืนยาว ได้สร้างบารมี
ไปนาน ๆ
ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ มี        
ดวงปัญญาสว่างไสว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด    
ทั้งทางโลกและทางธรรม บาปกรรมอย่าได้มากล�้ำกราย ให้สามารถขจัดมารร้าย ทั้งวิบัติบาป
ศักดิ์สิทธิ์ วิบากกรรมวิบากมาร ให้มลายหายสูญ บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
ให้ บ รรลุ วิ ช ชาธรรมกาย สามารถระลึ ก ชาติ ไ ด้ ตั้ ง แต่ ยั ง เยาว์ วั ย ให้ ไ ด้ บ รรพชา
อุปสมบท แตกฉานทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เทศนา และวิชชาธรรมกาย ได้บวชสร้างบารมี      
ตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัย ครั้นละโลกไป ให้ได้ไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ ผู้มุ่งไปสู่
ที่สุดแห่งธรรม
เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ถือก�ำเนิดมาเป็นมนุษย์ ให้ได้เพศบริสุทธิ์ บังเกิดในตระกูล
สัมมาทิฐิ ในครอบครัวธรรมกาย ให้ถงึ พร้อมด้วยทีส่ ดุ แห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ทีส่ ดุ
แห่ ง ลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุ ข และมรรคผลนิ พ พาน มี ส มบั ติ ม หาศาล สมบั ติ จั ก รพรรดิ                   
ตักไม่พร่อง บังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติ
ธรรมอันใด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุน          ี
สด จนฺทสโร พระผู้ปราบมาร และคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้
บรรลุ ขอจงบรรลุธรรมนั้น ได้สำ� เร็จวิชชา ๓ วิชชา ๘ ประการ อภิญญา ๖ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔
วิโมกข์ ๘ และจรณะ ๑๕ อย่างสะดวกสบาย มีธรรมะสว่างไสว ได้สร้างบารมี ร่วมกับมหาปูชนี-  
ยาจารย์ ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
ขอความปรารถนา ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ จงเป็นผลส�ำเร็จ จงเป็นผลส�ำเร็จ จงเป็น           
ผลส�ำเร็จ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุก ๆ พระองค์ จงทุก
ประการเทอญ นิพพานะปัจจะโย โหตุ
หมายเหตุ อธิษฐานจิตทุกวัน หลังจากน�ำปัจจัยใส่กล่องไว้ท�ำบุญแล้ว
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“หยุดนิ่งนี่ส�ำคัญมาก ให้หยุดนิ่งเฉย ๆ อย่างสบาย ๆ
ถ้าหยุดนิ่งได้ถูกส่วน เมื่อเราวางใจเป็น ก็จะถูกส่วนไปเอง
จะเห็นภาพขึ้นมาเอง จะชัดขึ้นมาเอง ใสขึ้นมาเอง สว่างขึ้นมาเอง”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

• แต่งเฟอร์ฯ ครบชุด โดย Modernform
• พร้อมสวนใหญ่ กว่า ๑ ไร่
• สระว่ายน�้ำระบบน�้ำเกลือ
• ห้องฟิตเนส

ส่วนลดพิเศษส�ำหรับผู้มีบุญ
www.facebook.com/mtresidences
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บทความพิเศษ
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

สมุดไทย ใบลาน...งานศาสน์งามศิลป์

สมุดไทยบันทึกพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
ปลายพู่กันนฤมิตวิจิตรศิลป์
มรดกแผ่นดินถิ่นสยาม
สืบแนวทางสุนทรีย์ความดีงาม
ประกาศนามให้โลกลือเราคือไทย
ทุกจังหวะปากไก่คือสายหมึก
จากศรัทธาจารึกอักษรสมัย
ทุกสีสันเน้นวาดพิลาสพิไล
คือแรงใจสร้างสรรค์จากบรรพชน
                                                          บุญเตือน ศรีวรพจน์

เมื่อครั้งที่อุตสาหกรรมผลิตกระดาษยังไม่เจริญแพร่หลาย ผู้คนสมัยโบราณได้ใช้การเขียน
บันทึกลงบนวัสดุต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นจารึกบนแผ่นศิลา เปลือกไม้
หรือภาชนะดินเผา แม้วัสดุดังกล่าวจะคงทนถาวร แต่ก็มีข้อจ�ำกัดในเรื่องน�ำ้ หนักของวัสดุ ขนาด
เนือ้ ที่ และความยากในการจารจารึก แต่ดว้ ยภูมปิ ญั ญาของบรรพชนไทยจึงได้นำ� เอาส่วนประกอบ
ของต้นไม้มาท�ำเป็นกระดาษเพื่อบันทึกเหตุการณ์สำ� คัญ ซึ่งมีข้อดีคือน�ำ้ หนักเบา บันทึกเรื่องราว
ได้มาก และเคลื่อนย้ายสะดวก
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ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือราชอาณาจักรสยามของราชทูตฝรั่งเศสนามว่า มองซิเออร์
เดอ ลา ลูแบร์ ที่เข้ามายังราชส�ำนักกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ความ
ตอนหนึ่งว่า “...ชาวสยามท�ำกระดาษจากผ้าฝ้ายเก่า ๆ และยังท�ำจากเปลือกต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อ
ต้นข่อยอีกด้วย...”
สมุดข่อยเรียกอีกอย่างว่าสมุดไทย เป็นหนังสือโบราณทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์ดว้ ยภูมปิ ญั ญา
ของบรรพบุรุษไทย โดยการน�ำเปลือกของต้นข่อยมาท�ำเป็นแผ่นกระดาษ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า ต่อเป็นแผ่นยาว แล้วพับทบกลับไปกลับมาเป็นเล่มสมุด รูปทรงเป็นปึกหนา มีความยาวและ
จ�ำนวนหน้าตามต้องการ เวลาเปิดต้องเปิดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน ซึ่งต่างจากสมุดในปัจจุบัน
ซึ่งเปิดจากขวามาซ้าย มี ๒ สี คือ สีขาว และสีดำ� เรียกว่า สมุดขาว และ สมุดด�ำ

ตัวอย่างสมุดไทยเขียนอักษรด้วยหมึกสีต่าง ๆ
จากธรรมชาติ อาทิเช่น สีขาวจากดินสอพอง
สีด�ำจากเขม่าไฟ สีแดงจากชาด สีเหลืองจาก
รง (ยางไม้) และหรดาล (หินแร่) หรือสีทอง
จากทองค�ำเปลว เป็นต้น
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แต่เดิมสมุดไทยมีไว้ส�ำหรับบันทึกหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนา ต่อมา
จึงใช้บันทึกข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิทยาการด้านต่าง ๆ ซึ่งบรรพบุรุษไทยสร้างสรรค์
ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ นอกจากบันทึกเรือ่ งราวเป็นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
บางเล่มโดยเฉพาะสมุดข่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ยังมีภาพจิตรกรรม
ประกอบเรื่องราวอยู่ด้วย ซึ่งล้วนเป็นภาพงดงามตามคตินิยมของวิจิตรศิลป์ไทย
ที่จิตรกรในแต่ละยุคสมัยได้บรรจงฝากไว้เพื่อรักษาและเผยแผ่พระศาสนาด้วยความ
เคารพบูชา ผลงานที่ออกมาจึงเป็นศิลปะที่งดงามวิจิตรบรรจง เปี่ยมด้วยคุณค่า
ทางด้านสุนทรียศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็สะท้อนคตินิยมในแต่ละยุคสมัยอีกด้วย

สมุดภาพ ๒ เล่ม ของวัดปากคลอง จ.เพชรบูรณ์  เรื่องพระมาลัย ๑
เป็นสมุดไทยขาว เขียนด้วยหมึกสีด�ำ ตัวอักษรขอม เป็นภาพชายตัดฟืนก�ำลัง
เก็บดอกบัวเพื่อถวายแก่พระมาลัย

สมุดภาพเล่มที่ ๑ รูปแบบงานจิตรกรรมและตัวอักษรเป็นสกุลช่างที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา
โดยตรง จิตรกรวางองค์ประกอบของภาพได้อย่างลงตัว และใช้สีกลมกลืนได้อย่างงดงาม
ไม่ว่าจะเป็นสีน�้ำตาลของพื้นดิน สีกรักผ้าทรงของพระมาลัย และสีแดงของดอกไม้
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สมุดภาพเล่มที่ ๒ รูปแบบงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สีและการวางองค์ประกอบ
คล้ายคลึงกับเล่มที่ ๑ สันนิษฐานว่าใช้เป็นต้นแบบในการวาด แต่มกี ารเพิม่ รายละเอียดบางอย่าง
เข้าไป เช่น สีครามของท้องฟ้า มีดในมือซ้ายของผู้ชายและมัดฟืนใกล้หนองน�ำ้ แสดงให้เห็น
ถึงการถ่ายทอดแบบแผนหรือขนบของศิลปกรรมไทยจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้เป็นอย่างดี

นอกจากเปลือกของต้นข่อยแล้ว คนไทยโบราณยังน�ำใบของต้นลานมาท�ำหนังสือ
แต่ตา่ งกันตรงทีใ่ บลานนิยมใช้บนั ทึกเรือ่ งราวทางพุทธศาสนามากกว่าเรือ่ งอืน่ จึงเรียกกัน
ทั่วไปว่า “คัมภีร์ใบลาน” ที่พระภิกษุมักใช้เวลาเทศน์สอนพุทธศาสนิกชน ทั้งนี้เพราะ
ใบจากต้นลานมีคุณสมบัติที่เบาและบาง สามารถเก็บรักษาหรือเคลื่อนย้ายได้สะดวก
ที่ส�ำคัญคือคงทนถาวรมาก
แม้ว่าคัมภีร์ใบลานจะไม่มีภาพสีประกอบแบบสมุดไทย ทว่าความวิจิตรงดงาม
ก็สามารถเห็นได้จากการตกแต่งขอบคัมภีร์ ใบปกหน้า ปกหลัง และไม้ประกับ
รวมถึงผ้าเนือ้ ดีทใี่ ช้หอ่ ใบลาน แม้แต่ฉลากก็นยิ มประดิษฐ์ให้งดงามด้วยวัตถุชนิดต่าง ๆ
เช่น งาหรือไม้ จ�ำหลักด้วยศิลปะนูนต�่ำเป็นลวดลายต่าง ๆ เป็นต้น
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สมุดไทยและคัมภีร์ใบลานเป็นสมบัติล�้ำค่า เป็นเอกสารโบราณของชาติที่นับวันจะหาดูได้
ยากยิ่ง เส้นสายและลายสีที่ปรากฏล้วนเกิดจากการบรรจงสรรค์สร้างของจิตรกรเอกและยอด
นักปราชญ์แห่งยุค สมุดไทยและใบลานจึงบรรจุทั้งถ้อยค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอด
ผสานกับภาพวิจิตรงดงามที่บ่งบอกถึงจิตใจที่เปี่ยมศรัทธาและอ่อนโยนยิ่งของชาวพุทธ จนเป็น
ศิลปะในงานพระพุทธศาสนาที่งดงามชิ้นหนึ่งของโลก ทั้งล�้ำค่าในงานพระศาสน์และทรงคุณค่า
ด้วยความงามแห่งศิลป์ พุทธศาสนิกชนเช่นเราจึงมิควรแค่ภูมิใจในศรัทธาและภูมิปัญญาของ
บรรพชนเท่านัน้ แต่ควรแสดงพลังศรัทธาช่วยกันสืบทอดงานศาสน์และสืบสานงานศิลป์นใี้ ห้ดำ� รงอยู่
คูช่ าติและพุทธศาสนาตลอดไป..
บุญเตือน ศรีวรพจน์, ประสิทธิ์ แสงทับ. สมุดข่อย. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๒.
72 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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“ถ้าหากเรารักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียว อารมณ์ใส ๆ ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน
ทั้งก่อนทำ�บุญ ขณะทำ�บุญ และหลังจากทำ�แล้ว เวลาสมบัติเกิดจะได้มาอย่างง่าย ๆ”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือ ดีที่หนึ่ง

ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐๒-๖๗๓-๒๓๖๐ www.cha-thai.com
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

ฝนรัตนชาติยังตกอยู่เสมอ

เมือ่ ครัง้ ทีม่ หาทุคตะถวายบิณฑบาตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลังถวายแล้วฝนรัตนชาติตกลงมาที่บ้านของเขามากมาย
ฟังเรื่องนี้แล้ว แม้เป็นคนที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและเชื่อเรื่อง    
ผลของบุญ ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่า ในท้องฟ้าที่ว่างเปล่าจะมี   
รัตนชาติตกลงมามากมายได้อย่างไร
แต่เมื่อไม่นานมานี้ บีบีซีนิวส์เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัย   
น�ำเสนอข้อมูลใหม่ในการประชุมทางวิชาการของสมาคม
ดาราศาสตร์อเมริกันว่า บนดาวเสาร์และดาวพฤหัสมีฝนตก
เป็นเพชร เนื่องจากพายุฟ้าคะนองในชั้นบรรยากาศของดาว
๒ ดวงนี้ เปลีย่ นก๊าซมีเทนให้กลายเป็นเขม่า (คาร์บอน) และ
เมื่อคาร์บอนเหล่านี้ตกลงสู่เบื้องล่างผ่านชั้นบรรยากาศ      
อันหนาแน่น แรงกดอันมหาศาลท�ำให้มนั เปลีย่ นสภาพกลาย
เป็นแกรไฟต์และเปลี่ยนเป็นเพชรในที่สุด ซึ่งสมมุติฐานนี้       
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านดาวเคราะห์ให้ความเห็นว่า มีความเป็นไปได้
ที่จะเกิด "ฝนเพชร" บนดาวเสาร์และดาวพฤหัส...
สรรพสิ่งย่อมมีกฎเกณฑ์ของมัน บุญก็มีกฎเกณฑ์ของ
บุญ เมือ่ เหตุพร้อม ปัจจัยพร้อม ผลก็จะเกิดขึน้ ตามเหตุและ
ปัจจัยนั้น แม้ใครจะคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ก็ตาม มหาทาน
บารมีของเราที่หมั่นสร้างไว้กับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ก็เช่นกัน
ย่อมสร้างเหตุอศั จรรย์แก่ชวี ติ ของเราได้จริง
และจะส่งผลหล่อเลี้ยงชีวิตเราอย่างไม่
ขาดสาย ประดุจฝนรัตนชาติที่มีอยู่จริง
และก�ำลังตกอย่างต่อเนื่องอยู่บนดวงดาว
หลาย ๆ ดวงในอนันตจักรวาล

ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานฝ่ายฆราวาส
74 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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๑,๑๑๑ รูป
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพระเทพญาณเวที เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานฝ่าย
ฆราวาส การตักบาตรในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอุทิศถวายเป็นพระกุศล
แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเพือ่ รณรงค์ให้นกั ศึกษา
บุคลากร และคณาจารย์ มีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ส�ำหรับข้าวสารอาหารแห้ง
ทีไ่ ด้จากการตักบาตรนัน้ ส่วนหนึง่ จะน�ำไปถวายพระภิกษุสามเณร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้     
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นายอิทธิพล คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา
ประธานฝ่ายฆราวาส
76 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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๒,๖๐๐ รูป
เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป หน้าศาลาว่าการเมือง
พัทยา ถนนพัทยาเหนือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีพระราชสิทธิวมิ ล รองเจ้าคณะจังหวัด
ชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พิธีตักบาตรในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
โดยด�ำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธาน
มูลนิธิธรรมกาย  ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และ
ส่งก�ำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
www.webkal.org
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“เกิดมาเป็นคนโชคดีที่สุดแล้ว เราเกิดมาก็เพื่อมาสร้างความดี
มาหากำ�ไรใส่ตัว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้ติดตัวไปเลย ให้มีแต่สิ่งดี ๆ
ติดตัวไป ชีวิตนี้จะได้มีก�ำไรมาก ๆ ภพชาติต่อไปจะได้ก้าวหน้า
ไม่มีถอยหลังกลับ เกิดชาติหน้าต่อ ๆ ไป ค�ำว่าตกต�่ำไม่มีเลย”
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
78

เยาวชนต้นแบบสู่ AEC
กำ�ลังมาแรงอินเทรนด์ในกลุ่มเยาวชน “ปิดเทอมอยากบวชทดแทนคุณพ่อแม่”

ศีลธรรมได้ถูกฟื้นฟูให้เข้าไปอยู่ในใจวัยรุ่นยุคใหม่ที่สังคมไทยต้องการ สิ่งดี ๆ กำ�ลังเกิดขึ้น
เข้าโครงการได้อะไรมากกว่าที่คิด

ช่วงนั้นผมเริ่มมีความคิดว่า ปิดเทอมนี้จะไปหาวัดที่สงบ ๆ บวช เพื่อทดแทนคุณพ่อแม่
..เพราะที่ผ่านมาผมดื้อกับท่านไว้เยอะ พอดีมีพระอาจารย์ไปแจ้งข่าวที่โรงเรียนว่า บวช
ใกล้บ้าน คุณพ่อคุณแม่ท่านจะได้ปลื้มเมื่อเห็นชายผ้าเหลืองของพระลูกชาย ผมจึงตัดสินใจ
บวชโครงการนี้ ตอนเตรียมตัวบวชเป็นนาค ผมต้องปรับตัวอย่างมาก ตื่นแต่เช้า สวดมนต์
ท่องค�ำปฏิญาณ นั่งสมาธิ ท�ำทุกกิจกรรมเป็นเวลา แรก ๆ ก็อดทนท�ำ ..พอท�ำไปเรื่อย ๆ
ผมเริ่ ม รู ้ สึ ก ชอบ และยิ น ดี ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามค� ำ แนะน� ำ สมาธิ ยั ง ท� ำ ให้ ผ มสงบ ใจเย็ น
ลดทิฐิมานะในตัว ชีวิตจิตใจเป็นระเบียบ ยอมรับฟังค�ำตักเตือน โครงการนี้เป็นโครงการ
ชนะวงศ์ ขจ กำ
�ธร รร.ดอนเมืองท
ทีใ่ ห้โอกาส หากสังคมมีคนดีเพิ่มขึ้นแม้นเพียง ๑ คน ผมว่ามีประโยชน์มากนะครับ
มัธยมศึกษาปีรเทดช
หารอากาศ
ี่ ๕

ความสะอาดท�ำให้ใจบริสุทธิ์

วัชรพล อ้นทอง
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รร.โยธินบำ�รุง
ศูนย์อบรมธุดงคสถานนครธรรม : นครศรีธรรมราช

ศูนย์อบรมเยาวชนเ

บำ�รุง
บญจธรรม : กร
ุงเท

พฯ

ผมสนใจโครงการนี้ ด้วยความรู้สึกที่อยากจะบวชตอบแทนพระคุณพ่อแม่ของผม ซึ่งเป็น
ผู้ให้และเลี้ยงดูผมมาโดยตลอด การเข้าโครงการนี้ไม่ใช่แค่การบวชตอบแทนพระคุณ
พ่อแม่ แต่แนะน�ำทุกอย่างให้สามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ โดยผ่านการอบรมความดี
สากลขั้นพื้นฐาน ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ผมชอบความสะอาด เพราะท�ำให้เราเป็น
คนที่มีอารมณ์สดใสและร่าเริง มีความสงบกาย วาจา ใจ อีกทั้งภายในก็หยุดนิ่งได้ง่าย
ด้วย เมื่อใกล้จะจบโครงการนี้ มีการเดินธุดงค์เป็นเวลา ๓ วัน ซึ่งสอนให้ผมมีความอดทน
มุ่งมั่น สามัคคี ที่จะไปให้ถึงจุดหมาย เมื่อจบจากโครงการนี้ไปแล้ว ผมจะน�ำความรู้ต่าง ๆ
ที่ได้รับไปต่อยอด ส่งเสริม พัฒนาชีวิตในบ้านและโรงเรียน อยากให้มีโครงการที่ดี
อย่างนี้ไปนาน ๆ จะได้มอบความรู้ไปสู่รุ่นต่อรุ่น ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

มหาปัญญาบารมี นำ�ธรรมะสู่ใจคนนับล้าน
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

ลมหายใจมีคุณค่า
ด้วย “สัมมา อะระหัง”

ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกของชีวิต ถ้ากล่าวกันตามหลักธรรมแล้ว เรามีความเสื่อมแห่ง
สังขารอยู่ทุกลมหายใจ และที่ส�ำคัญชีวิตมนุษย์ที่ด�ำรงอยู่ได้ทุกเวลานาทีก็ล้วนแต่ต้องอาศัยบุญ
ประคับประคองให้สามารถหายใจอยู่ได้ทั้งสิ้น ดังนั้นสิ่งที่เราพึงต้องหมั่นคิด หมั่นตรึก หมั่นนึก
เพื่อเป็นไปในความพิจารณาก็คือ ท�ำอย่างไรลมหายใจของเราจึงจะมีคุณค่า ไม่เสียบุญเสียบารมี
ไปฟรี ๆ อีกทั้งยังส่งผลเพิ่มพูนเป็นบุญเป็นบารมีได้อีกด้วย
คอลัมน์ “สัมมา อะระหัง” ฉบับนี้ มีตัวอย่างของผู้มีบุญที่ด�ำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท
คือ หมั่นสร้างบุญบารมีและเติมบุญให้แก่ชีวิตด้วยการภาวนา “สัมมา อะระหัง” มาฝาก และเมื่อ
ใจอยู่ในบุญ ใช้ลมหายใจเป็นบุญ บุญก็สร้างความอัศจรรย์ให้บังเกิดกับชีวิตของพวกเขา....
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เจ้าหญิงบ๊วย ร�่ำรวยและหายป่วยด้วย “สัมมา อะระหัง”
คุณสุมิตรา นาคดี อาชีพค้าขาย
เริ่มต้นจากไปปฏิบัติธรรมที่เวิลด์พีซในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
มีนาคม ระหว่างทางเขาเปิดซีดขี องสัตวแพทย์ทา่ นหนึง่ ซึง่ พูดเรือ่ ง “สัมมา
อะระหัง” ตอนนั้นนึกว่า เราเป็นแม่ค้า ท�ำงานตั้งแต่ตีสี่จนถึงห้าทุ่มจึงจะ
ได้เข้านอน จะเอาเวลาที่ไหนไปท�ำเหมือนเขา คือเราอยากได้ทั้งท�ำทาน
รักษาศีล และเจริญภาวนาพร้อม ๆ กันเหมือนกับคนอื่น แต่ด้วยความที่เรา
ท�ำงานเต็มเวลา เราจะท�ำอย่างไรถึงจะได้เจริญสมาธิด้วย เพราะว่าพอเริ่ม
หลับตาปุ๊บ เราก็คอตกทันที เพราะมันเหนื่อยอ่อนเต็มที วันไหนไม่เหนื่อย
มาก พอนั่งสมาธิปุ๊บก็กังวลว่า เหลือเวลาอีกแค่ ๔ ชั่วโมง ก็ต้องตื่นแล้ว
เราจะนั่งสมาธิได้นานเหมือนคนอื่นไหม กลายเป็นความกังวลมากกว่า            
จะได้นั่งสมาธิแบบใจใส ๆ เลยลองใช้วิธีภาวนา “สัมมา อะระหัง” ดู
ดิฉันเคยถามพระอาจารย์ว่า ถ้าจะภาวนา “สัมมา อะระหัง” ทั้งวัน
ใช้ได้ไหม ท่านตอบว่า “ใช้ได้” ก็เลยมีกำ� ลังใจในการ “สัมมา อะระหัง” จริง ๆ
แล้วเริ่มต้นไม่ได้ “สัมมา อะระหัง” ถึง ๕๐๐ ครั้ง เหมือนคนอื่นเขา ได้แค่
๑๐-๒๐ ครั้ง แล้วหายวูบไป บางรอบไปไกลเลยกว่าจะกลับมา “สัมมา
อะระหัง” ใหม่ แต่ก็พยายาม “สัมมา อะระหัง” ทั้งวันไปเลย อาจจะได้  
ทีละ ๒๐-๕๐ ครั้ง แต่ก็จดจ่ออยู่กับ “สัมมา อะระหัง” ทั้งวัน บางวัน       
ขับรถไปเอาของไกล ๆ ไม่ต้องคุยกับใครก็จะได้ถึง ๒๐๐ ครั้ง เพราะเวลา
ขายของเดีย๋ วก็เจอลูกค้า ต้องพูดทัง้ วันเลยค่ะ แต่เมือ่ เรา “สัมมา อะระหัง”
แล้ว มีหลายคนทักว่าหน้าเรายิ้ม และเวลาเราจะตอบค�ำถามลูกค้า ซึ่งบาง
คนจุกจิกจู้จี้สารพัดอย่าง เราก็มีปัญญาที่จะตอบได้ดีมากขึ้น              
ตอนทีเ่ ริม่ “สัมมา อะระหัง” นัน้ ไม่ได้คดิ ว่าจะเกิดประโยชน์มากมาย
หรือจะมีทรัพย์มหาศาลเกิดขึ้นกับเรานะคะ คิดแค่ว่าอยากได้บุญจาก
การนั่งสมาธิ เพราะเราไม่มีเวลา แต่พอใจเราจดจ่ออยู่กับ “สัมมา อะระหัง”
เรื่องวุ่นวายใจอื่น ๆ จะไม่เข้ามาเลยค่ะ ค่อย ๆ หายไปทีละเรื่องสองเรื่อง
จนกลายเป็นเราอยูแ่ บบเงียบ ๆ มีความสุข ไม่วา่ ขายดีหรือขายไม่ดอี ย่างไร
ว่างเมื่อไรจะต้อง “สัมมา อะระหัง” นับหนึ่ง ๑, ๒, ๓, ๔,......ไปเรื่อย ๆ
อาจจะนับได้น้อย แต่ก็พยายามท�ำทั้งวัน ให้ติดอยู่กับ “สัมมา อะระหัง”
ทั้งวันค่ะ
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ประมาณกลางเดือนมีนาคม ลูกค้าที่เดินผ่านหน้าร้านย้อนกลับมาถามว่า “เธอไปท�ำอะไร   
มา หน้าเธอใสขึ้น” คนนี้เป็นลูกค้าที่ซื้อของเราประจ�ำ  เราก็งงว่าเราไม่ได้ท�ำอะไร ครีมก็ไม่ได้ใช้
ขายของตากแดดเป็นปกติเหมือนเดิม และไม่ว่าจะไปขายที่ไหน ลูกค้ามักชมว่า หน้าเราใส หน้า
เรายิ้ม อย่างที่เสือป่า ลูกค้าจู้จี้มาก ถามโน่นถามนี่ ชิมโน่นชิมนี่ เราต้องใจเย็นอยู่ตลอดเวลา
แต่ลูกค้าพูดว่า “ชิมได้ ซื้อได้เยอะ ๆ นะคะ เพราะแม่ค้าร้านนี้เขายิ้ม” ในความรู้สึกของเรา
ตอนนัน้ สงสัยว่าเรายิม้ จริงหรือ เราไม่รตู้ วั ด้วยซ�ำ 
้ จนมาเห็นใน DMC ว่าเวลาขายของเรายิม้ จริง ๆ
ทุกวันนี้ เราขายบ๊วยขีดละ ๒๐ บาท ขณะตักต้องใช้สมอง คือต้องทอนเงินด้วย บางทีลูกค้า
ซื้อ ๒๐ บาท จ่ายแบงก์พัน แล้วมารุมซื้อพร้อม ๆ กัน อย่างเวลาเช้าก่อนที่เขาจะเข้าท�ำงาน ช่วง
เวลาก่อน ๙ โมง หรือ ๑๑ โมงครึ่งถึงบ่ายโมง ลูกค้าจะมาซื้อพร้อม ๆ กัน เราต้องตักให้ทัน ไม่
ให้เขาเดินหนี ต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องทุก ๆ คนค่ะ ตอนนั้นคิดเลยว่า “สัมมา อะระหัง” ช่วยได้
ท�ำให้เรามีสติมากขึ้น และมีปัญญาที่จะตอบค�ำถามให้โดนใจเขา ไม่ให้เขาไปไหนเลย ลูกค้า
บางคนบอกว่า ”ฉันสบตาเธอไม่ได้เลย สบตาเธอทีไรต้องแวะซื้อของเธอทุกที ไม่รู้มีอะไร”
ดิฉันคิดว่า ไม่ต้องรอให้เกิดอุปสรรคก่อนแล้วค่อย “สัมมา อะระหัง” นะคะ ให้ลองฝึก
“สัมมา อะระหัง” ไปเรือ่ ย ๆ ให้ตดิ อยูก่ บั “สัมมา อะระหัง” ติดอยูก่ บั สิง่ ดี ๆ ติดอยูก่ บั บุญ เหมือน
อย่างถ้าเราเล่นเกมบ่อย ๆ เรายังติดเลยใช่ไหมคะ “สัมมา อะระหัง” บ่อย ๆ ก็ติดได้เหมือนกัน
ค่ะ ดิฉันท่องแล้วเกิดความโล่งใจ สบายใจ มีความสุข เรื่องร้าย ๆ ไม่เข้ามาเลย ขายของก็ดีขึ้น
อุปสรรคต่าง ๆ นานาไม่ค่อยมี
อานุภาพของการภาวนา “สัมมา อะระหัง” ที่ประสบกับตัวเองอีกอย่างก็คือ ก่อนเดือน
เมษายน ดิฉันเป็นโรคล�ำไส้ติดเชื้อ ท้องเสียอยู่ ๔ เดือนเต็ม ๆ ในหนึ่งอาทิตย์ท้องเสีย ๔ วัน    
วันหนึ่งถ่ายไม่ตำ�่ กว่า ๑๕ ครั้ง อีก ๓ วัน ท้องไม่เสีย ๓ วันที่เหลือดิฉันจะกินอาหารตุนไว้มาก ๆ
เพราะช่วงทีท่ อ้ งเสียกินอะไรไม่ได้ คลืน่ ไส้อาเจียนอยูต่ ลอดเวลา แต่ไม่ได้หยุดขายของนะคะ เพราะ
เป็นแม่ค้าถ้าไม่ขายของก็ไม่มีรายได้ และล็อกที่เราขายของ ถ้าเราไม่ไปขาย เขาจะหาคนมาแทน
ช่วงนั้นค่อนข้างล�ำบาก
ตอนนัน้ เพือ่ นทีน่ งั่ รถมาท�ำบุญด้วยกันทีว่ ดั อธิษฐานขอหลวงปู่ ขอให้เราหาย แล้วเราก็ “สัมมา
อะระหัง” มาเรื่อย ๆ ตอนนั้นไปหาหมอ หมอบอกว่าอาการรุนแรงมากแล้ว ไม่รู้จะท�ำอย่างไร ให้
ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่หาย เวลาถ่ายท้อง ถ้าเริ่มเที่ยงคืนจะถ่ายถึงเช้าเลย อ่อนแรงเต็มที กลางคืนก็
ไม่ได้นอน แล้วท้องเสียด้วย ดิฉันไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไร ได้แต่ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไปเรื่อย ๆ
น่าอัศจรรย์ที่ดิฉันรอดจากจุดนั้นมาได้ อยู่ ๆ อาการท้องเสียก็หายไปเลยค่ะ ไม่ต้องใช้ยา
ตอนนั้นท้องเสียอยู่ ๔ เดือน น�้ำหนักเหลือแค่ ๔๕ กิโลกรัม ปัจจุบัน หนัก ๕๒ กิโลกรัม ไม่น่า
เชื่อว่า อานุภาพของ “สัมมา อะระหัง” และการอธิษฐานจิตกับหลวงปู่จะท�ำให้ดิฉันผ่านวิกฤต      
เหล่านั้นมาได้ ค�ำพูดของหลวงพ่อที่ว่า “ขอให้รอดตาย หายป่วย รวยอัศจรรย์” มันเกิดขึ้นกับ
ดิฉันจริง ๆ ค่ะ
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กล้วยเครืองาม ความสุขเพิ่ม
คุณเจนณ์ พินยะเพียน เจ้าของบ้านสวนผู้ ใหญ่ทุเรียน
ตัง้ แต่เริม่ ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ก็มแี ต่สงิ่ ทีด่ ี ๆ เข้ามาในครอบครัว
ครับ ตอนที่ได้ดูเคสคนปลูกแก้วมังกร ก็นึกว่าท�ำไมเคสนี้ตรงกับตัวเรามาก
ท่อง “สัมมา อะระหัง” แล้วผลผลิตเขาดีขึ้น อยากท�ำอย่างเขาเหมือนกัน
เราท�ำมานานแล้ว ๔ - ๕ ปี แต่ไม่ได้ท่องต่อเนื่อง เพราะเราไม่รู้ว่า “สัมมา
อะระหัง” สามารถท่องได้ทั้งวัน เคยใช้ส�ำหรับเวลานั่งสมาธิและเวลาเข้าไป
ดูสวนกล้วยเท่านั้น พอเริ่มปลูกกล้วยตั้งแต่ลงหน่อแรก เราก็ท่อง “สัมมา
อะระหัง” นึกถึงคุณยาย นึกถึงหลวงปู่ นึกถึงเรื่องตัวอย่างที่บอกว่า มีคน
ปลูกฝรั่งมาหาหลวงปู่ ท่านบอกให้ไปท่อง “สัมมา อะระหัง” พอรดน�ำ้ ต้น
ฝรั่งแล้ว สามารถเก็บฝรั่งขายซื้อที่ได้เลย เราก็เอามาใช้ในสวนกล้วยของ
เราบ้าง ปลูกไปเราก็ท่อง “สัมมา อะระหัง” ไป แล้วก็อัศจรรย์ใจว่า “เอ๊ะ!
ท�ำไมกล้วยถึงโตวันโตคืน ขยายไปขยายมา มีเยอะขึ้น แย่งกันออกเครือ”
พอกล้วยออกเยอะอย่างนี้ เราก็นึกว่าจะต้องท�ำทานก่อน เราเริ่มท�ำ
กับคนใกล้บ้านก่อน แจกกล้วยเป็นทาน มันก็แย่งกันออกอีก ยิ่งแจกทาน
กล้วยก็ยงิ่ แย่งกันออก เป็นเวลา ๔ - ๕ ปี เข้าสวนมาก็ทอ่ ง “สัมมา อะระหัง”
ขนาดผมไม่ได้ท�ำติดต่อกันนะครับ เพราะว่าผมไม่รู้สูตรที่ว่าเราสามารถ
ท่องได้ทงั้ วัน เพิง่ มารูต้ อนเข้าโครงการของพระอาจารย์ปรเมษฐ์นแี่ หละครับ
ผมดีใจมากครับที่รู้ว่าเราสามารถท�ำได้ ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันนี้ถึงผมยังไม่
เห็นองค์พระ ไม่เห็นดวงแก้วเหมือนใคร แต่ผมก็มคี วามสุขครับ เพราะว่าผม
มีสติ จะท�ำอะไรผมก็ “สัมมา อะระหัง” จนผู้ใหญ่เขาบอกว่า “ช่วงหลัง ๆ
ท�ำไมอารมณ์ดีจัง” คือใจเราไม่คิดถึงเรื่องอื่นครับ บางทีพอเราจะเครียด    
เรื่องอะไร ผมก็นั่ง “สัมมา อะระหัง” ท�ำให้จิตใจเบิกบาน ไม่หงุดหงิด ต่าง
จากสมัยก่อนมาก สมัยก่อนคนย่านนี้เขาพูดกันว่า ผมเกเร หมายังวิ่งหนี ก็
อยากจะเชิญชวนครับว่า อานุภาพของ “สัมมา อะระหัง” นี้ ถ้าใครท�ำได้
เชื่อเถอะครับ ดีแน่
การให้รางวัลกับชีวิตตนเองตลอดทุกลมหายใจเข้าออกที่ดีที่สุด คือ
การเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ภาวนา “สัมมา อะระหัง” เพราะเป็นการเปิด
โอกาสให้อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยเข้าไปช�ำระใจจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์
ทัง้ หลาย และดึงดูดบุญเก่าทีเ่ ราเคยกระท�ำมา มาเป็นเครือ่ งคุม้ ครองป้องกัน
และดลบันดาลความสุข ความส�ำเร็จ ความสมปรารถนาเป็นอัศจรรย์ เพราะ
อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นเป็นอัปปมาโณ คือ ไม่มีประมาณนั่นเอง..
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ไม่ตกหลุมพรางอดีต-อนาคต
หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ ปริหายติ
อนาคตํ เนตมตฺถีติ ตฺวา
อุปปนฺนจฺฉนฺทํ โก ปนุเทยฺย ธีโร
มัวร�ำพึงถึงความหลังก็มีแต่จะหดหาย มัวหวังข้างหน้าก็มีแต่จะละลาย
อันใดยังมาไม่ถึง อันนั้นก็ยังไม่มี
รู้อย่างนี้แล้วเมื่อมีฉันทะเกิดขึ้น คนฉลาดที่ไหนจะปล่อยให้หายไปเปล่า
(๒๗/๒๒๕๒)
อดีตอาจเลือนหาย อนาคตอาจไปไม่ถึง
จะค�ำนึงเนิ่นนานให้เสียเวลาปัจจุบันไปไย
เวลาปัจจุบันมีค่ามากเพราะ คือเวลาจริง เรื่องจริง ชีวิตจริง
ที่พร้อมจะก�ำหนดความจริงมากมายได้
มัวจมกับอดีตก็เสียเวลาปัจจุบัน
มัวฝันกับอนาคต เวลาปัจจุบันก็ถดถอยไปเรื่อย ๆ
คนฉลาดจึงไม่หลงใหลอดีต ไม่เพ้อพกอนาคต
มีเป้าหมายแล้วด�ำเนินไปอย่างเต็มที่
ใช้เวลาปัจจุบันสร้างอนาคตอันงดงาม
สร้างอดีตภายหน้าอันสดใสด้วยสติปัญญาและพละก�ำลังอย่างเปี่ยมล้น
อนาคตที่อยู่หน้าเราก็ส�ำคัญ อดีตที่อยู่หลังเราก็สำ� คัญ
แต่สิ่งที่อยู่กลางตัวเราส�ำคัญกว่า
เป็นความสุขภายในจากการท�ำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
เป็น “ปัจจุบันสุข” อันเป็นสุขทันที
สุขในปัจจุบัน ที่ความทุกข์มิอาจมาย�่ำยี
ผู้ฉลาดจึงไม่ตกหลุมพรางอดีต-อนาคต
ไม่ปล่อยปัจจุบันสุขให้จางหายไป
ด้วยการรักษาใจให้หยุด นิ่ง สงบ กลางตัวของเรา..
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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 ๖

จรรยาข้อที่ ๑๑-๑๒
“ต�ำรับยอดเลขา” น�ำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ
ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตา
น�ำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ต�ำรับยอดเลขา”
โดยล�ำดับเนือ้ ความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดดู ว้ ย เพือ่ รักษาศัพท์บางค�ำไว้ และเพือ่
เป็นเกียรติแก่ผเู้ ขียน

๑๑

ของของนาย จงขอเสียก่อนจึงถือเอา
ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตาม อย่าให้ใครระแวงสงสัยได้ว่า
เรามีนิสัยขี้ขโมย คนอย่างเราแม้จะเป็นผู้น้อย
ยากจนแสนเข็ญอย่างไร ก็ไม่เห็นแก่ได้ของของใคร
ไม่ยอมท�ำผิดศีลข้ออทินนาทานเด็ดขาด
ไปถึงไหนก็ยืดอกได้
เพราะไม่มีมลทินให้กินแหนงแคลงใจ
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๑๑. ของของนาย จงขอเสียก่อน จึงถือเอา

		

สิง่ ของอันใดก็ดขี องนาย จะเป็นของทีม่ รี าคามาก ฤๅสิง่ ทีไ่ ม่สู้
จะมีราคาก็ตาม เราไม่ควรคิดเบียดบังยักยอกเอามาเป็นประโยชน์
ของเรา ซึ่งต้องด้วยองค์ศีลอทินนาทาน เมื่อเราพอใจอยากจะได้     
ก็ควรร�่ำเรียนขอร้อง ให้เป็นกิจลักษณสุภาพอันดี อันสิ่งที่ควรที่เรา
จะขอได้ ฤๅควรที่ท่านจะให้ได้ เมื่ออนุญาตให้แล้วเราจึงรับเอา นาย
ก็คงจะเห็นความดีความซื่อตรงของเรา และเป็นที่ไว้วางใจเราด้วย

การทีเ่ ราจะไปอยูก่ บั เจ้านายคนใดก็ตาม แม้เขาจะเป็นญาติของเราก็ตามที ไม่ควรถือวิสาสะ
หยิบฉวยสิง่ ของของเขามาเป็นประโยชน์สว่ นตน ไม่วา่ สิง่ ของนัน้ จะเป็นของส่วนตัวหรือเป็นส่วนรวม
ราคาจะมากจะน้อย ก็อย่าเอามาเป็นประมาณ เช่น ดินสอ ปากกา ราคาเพียงไม่กี่สตางค์ ก็อย่า
ได้ไปหยิบฉวยมา เพราะสิ่งของใดก็ตามที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ถือเป็นผิดศีลข้อที่ ๒ อทินนาทาน
ทั้งสิ้น
ส�ำหรับเรื่องการรักษาของของส่วนรวมนี้ ผู้ใหญ่สมัยก่อนท่ านเคร่งครัดในเรื่องนี้มาก
หลวงพ่อมีพี่สาวอยู่คนหนึ่ง ไม่ใช่พี่ตัวแต่นับถือเหมือนพี่ คุณพ่อของท่านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่อยู่
ในกรมแผนที่ เป็นหนึ่งในทีมงานท�ำแผนที่ประเทศไทย โยมพี่สาวคนนี้เล่าให้ฟังว่า เมื่อคุณพ่อกลับ
จากส�ำรวจท�ำแผนที่ ท่านจะน�ำเอกสารภาพวาดต่าง ๆ กลับมาท�ำต่อที่บ้าน และเป็นเพราะว่าเมื่อ
ก่อนนีย้ งั ไม่มภี าพถ่ายทางอากาศ จึงต้องใช้เอกสารมาก ลูกน้องของท่านสองคนทีช่ ว่ ยกันหาบแผนที่
มาเดินขาสัน่ เลย และการรวบรวมเอกสารในสมัยนัน้ ไม่สะดวกสบายเหมือนในสมัยนี้ ทีเ่ ย็บกระดาษ
ก็ยังไม่มีใช้ มีแต่เข็มหมุดเท่านั้น ตอนนั้นก็ราว ๆ ๕๐ ปีที่แล้ว ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒
เล็กน้อย เข็มหมุดซึ่งคุณผู้หญิงใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นของหายากในท้องตลาด มีใช้แต่ใน
หน่วยราชการเท่านั้น
โยมพีเ่ ล่าให้ฟงั ว่า ทันทีทคี่ ณุ พ่อกลับมาจากส�ำรวจท�ำแผนทีต่ า่ งจังหวัด ก็ใช้ทา่ นให้จดั เอกสาร
ใหม่ เอาเข็มหมุดที่กลัดกระดาษออกแล้วน�ำมาเข้ารูปเล่มในแฟ้ม เมื่อแกะเสร็จเรียบร้อย ปรากฏ
ว่าได้เข็มหมุดมาตั้งก�ำมือหนึ่ง ความที่เป็นเด็กผู้หญิงรักการเย็บปักถักร้อย ก็เลยหยิบเข็มหมุดของ
คุณพ่อไว้หยิบมือหนึ่ง เผื่อจะตัดเสื้อผ้าจะได้มีกลัด เพราะของพวกนี้เมื่อเบิกเอามาใช้แล้ว ไม่ต้อง
คืนก็ได้ เพราะเป็นของเล็กน้อย
www.webkal.org
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วันหนึ่งคุณพ่อมาเห็นเข้า ว่ายังมีเข็มหมุดตกค้างอยู่ที่โยมพี่คนนี้อีกหยิบมือหนึ่ง ท่านโกรธ
มากเอ็ดเสียงลัน่ บ้าน บอกว่านีเ่ ป็นการโกงแผ่นดิน เอาเข็มหมุดมาตัง้ หยิบมือหนึง่ ก็เลยต้องเอาไปคืน
นี่คือรุ่นปู่ ย่า ตา ยายของเรา ท่านมองสิ่งของใด ๆ ที่ไม่ใช่ของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของราชการว่าเป็นของกลาง เป็นสมบัตขิ องแผ่นดิน ดังนัน้ เข็มสักเล่ม ด้ายสักคืบ ท่านก็ไม่ยอมเอา
ของใคร พยายามรักษาศีลอทินนาทานของท่านอย่างดี เพราะอย่างนี้แหละท่านถึงได้รักษาแผ่นดิน
ไทยไว้ให้เราอยู่ได้จนทุกวันนี้
แต่ในปัจจุบันนี้มโนธรรมเรื่องศีลข้อที่ ๒ ของเราหย่อนยานไปมาก อย่าว่าแต่เข็มหมุดเลย
ยิง่ กว่านัน้ หลายเท่าก็โกงกันให้ยบุ่ ยับ่ ไปหมดแล้ว เพราะฉะนัน้ ข่าวคอร์รปั ชันจึงขึน้ หน้าหนังสือพิมพ์
อยู่ทุกวัน อย่างนี้ความมั่นคงของชาติก็คงเสื่อมตามไปด้วย
ถ้าเป็นสิ่งของที่เราอยากได้จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของเล็กน้อยเพียงใดก็ให้เอ่ยปากขอให้เป็น
กิจจะลักษณะ ไม่ใช่งุบงิบหยิบเอามา ต่อไปในเบื้องหน้า ไม่วา่ เราจะอยู่ที่ใดก็ตาม อย่าท�ำให้ใคร
เขาระแวงสงสัยได้วา่ เรามีนิสัยขี้ขโมย เอาหัวใจตีแผ่ลงไปให้เห็นกันชัด ๆ ว่าคนอย่างเรา แม้จะ
เป็นผู้น้อย ยากจนแสนเข็ญอย่างไร ก็ไม่เห็นแก่ได้ของของใคร ไปถึงไหนก็ยืดอกได้ เพราะไม่มี
มลทินให้กินแหนงแคลงใจ ไม่มีใครสามารถต�ำหนิเราได้
ส�ำหรับเรื่องนี้ มีอุทาหรณ์ส�ำหรับคนที่เข้าวัด คือ เรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสาร๑ ซึ่งเป็นองค์
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาที่ส�ำคัญในสมัยพุทธกาล ในอดีตชาติ ท่านได้ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ มาอย่างดี ส่วนพระญาติของท่านแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ
๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมาช่วยท่านท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ตั้งใจท�ำบุญสุนทาน เมื่อละโลกไปแล้ว
ที่ยังไม่หมดกิเลสก็ไปเป็นเทวดาเสวยสุขในสวรรค์ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนประเภทเห็นเเก่ได้ ยักยอก
เอาทรัพย์ตั้งแต่ข้าวปลาอาหารที่จะถวายพระ รวมไปถึงเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่าง ๆ น�ำกลับไปใช้
เป็นของส่วนตัว พวกพระญาติที่เห็นแก่ได้เหล่านี้ ต้องไปเกิดเป็นเปรตเสียหลายกัป
มาชาตินพี้ ระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นองค์อปุ ถัมภ์พระพุทธศาสนาองค์สำ� คัญ พระญาติของท่าน
ที่เป็นเปรตดังกล่าวก็มาขอส่วนบุญ เลยท�ำให้เกิดประเพณีการกรวดน�้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต
ต้นเหตุเพราะความที่เห็นแก่เล็กแก่น้อยนี่เอง
คุณยายอาจารย์ฯ (คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง) เล่าให้หลวงพ่อฟังว่า
ทีว่ ดั ปากน�ำ้ ในสมัยทีห่ ลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ ยังมีชวี ติ อยู่ มีมะม่วงพันธุด์ ลี กู โตหลายต้น เด็กวัดชอบมาขอ
๑

ติโรกุฑฑสูตร, ขุ.ขุ. ๓๙/๘/๒๗๖ - ๒๗๗ (มมร.)
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หลวงปู่เสมอ ๆ ท่านก็ออกปากให้ แต่ว่าให้ไปบอกพระให้ครบสี่รูป ไม่ใช่บอกหลวงปู่องค์เดียว
คือบอกให้ครบองค์สงฆ์เสียก่อน แล้วค่อยมาเก็บ เพราะมะม่วงนี้เป็นของสงฆ์ ต้องท�ำให้ถูกวินัย
พวกเราที่มาวัดก็เช่นกัน ถ้าเป็นของที่เขาจัดไว้ให้ก็ไม่ต้องไปขอใครเขา เพราะคณะสงฆ์จัด
ไว้แล้ว ให้เป็นข้าวปลาอาหารส�ำหรับญาติโยมที่มาวัด แต่ของที่อยู่ตามต้นอย่าเพิ่งไปแตะต้อง ให้
ไปบอกให้ครบองค์สงฆ์เสียก่อน ไม่อย่างนั้นจะไปเป็นเปรตเหมือนพระญาติของพระเจ้าพิมพิสาร
เรือ่ งนีต้ อ้ งระมัดระวังให้ดี หากเข้าวัดแล้วท�ำให้ถกู ต้องก็ได้บญุ มาก แต่ถา้ ท�ำผิดพลาดก็กลาย
เป็นบาปไป

๑๒

จงระวังแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย
การแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ถือเป็นการให้เกียรติผู้ร่วมงานและสถานที่
ไม่เพียงแต่เป็นการรักษามารยาท
ยังเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
หน้าที่การงาน และทรัพย์สิน
ตลอดจนการแสดงออกถึง
ความเป็นผู้รู้จักควรไม่ควรอีกด้วย
๑๒. จงระวังแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย
เราอยู ่ ใ นบ้ า นท่ า น การอุ ป โภคนุ ่ ง ห่ ม ก็ จ งให้ เ ป็ น สุ ภ าพ
เรียบร้อยจึงจะดี เราเป็นไทยด้วยไม่ควรนุ่งโสร่งเลย โสร่งดูประหนึ่ง
เช่น นุง่ ผ้าลอยชายหาควรไม่ ทีเ่ ขาเป็นแขกเขาควรนุง่ ก็เป็นประเพณี
ของเขา เราควรนุ่งอย่างโจงกระเบนตามประเพณีเรียบร้อย ฤๅ
กางเกงจีนก็ได้ ไม่น่าชังอะไรเพราะอยู่กับบ้าน
ลอยชายและห่มผ้าสองบ่าเป็นอาการที่หมิ่นประมาทท่าน
เจ้าของบ้าน ไม่ควรกระท�ำ ถึงหากว่าท่านไม่เห็น ผู้อื่นเขาเห็นก็ไม่ดี
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เหมือนกันและพ่อเอ๋ย คนทีเ่ ขาเห็นเขาก็ตเิ ตียนได้วา่ เราท�ำอาการหมิน่
ประมาท เพราะเป็นทีใ่ นบ้านของท่านและเราเป็นบ่าวท่าน แต่โบราณ
มาย่อมจะถือเกียรติยศอันนี้มาก เช่น วังเจ้าและบ้านขุนนางผู้ใหญ่
ใครเดินลอยชายห่มผ้าสองบ่าผ่านหน้าวังหน้าบ้าน ย่อมจะต้องไม่
แคล้วถูกเตะ ไม่ใช่ฤๅ มาบัดนี้ไม่ถึงเช่นนั้น เพียงแต่ในวังในบ้าน ไม่
ลอยชายก็พอ

การนุ่งห่มให้เรียบร้อยนี้เป็นไปตามกาลเทศะ สมมุติว่ามีนายเป็นฝรั่ง เราอยู่ในส�ำนักงาน
ของเขา บ้านของเขา ก็แต่งตัวให้สมกับธรรมเนียม ซึ่งแตกต่างจากของไทยเรา หรือจะมาอยู่วัด
อย่างที่วัดพระธรรมกาย ก็มีธรรมเนียมว่า อย่างน้อยเสื้อขอให้เป็นสีขาว เสื้อลายดอก ๆ ดวง ๆ
ขอเถิดอย่าใส่มา ส่วนกางเกงก็เป็นไปตามความเหมาะสม เช่น บางครั้งท�ำงานที่ต้องคลุกดิน
คลุกทรายก็ใช้สีคล�้ำ ๆ จะได้ดูไม่เลอะเทอะมาก แต่ก็อย่าให้ฉูดฉาดนัก
ส่วนวันประกอบพิธีก็แน่นอน ใช้ชุดขาวกัน เมื่ออยู่ที่ใดก็ให้ประพฤติคล้อยตามนั้น และที่
ส�ำคัญให้เรียบร้อยด้วย ที่ว่าแต่งตัวให้เรียบร้อยนั้น แต่งอย่างไร ไม่มีใครให้หลัก หลวงพ่อให้
หลักเอง
๑. สีสันอย่าให้ฉูดฉาดเกินไป เนื้อผ้าก็ให้พอสมควร หญิงผ้าซีทรูเนื้อบาง ๆ หรือเจาะเป็น
รู ๆ อย่าใช้เลย
๒. แบบตัดเย็บ อย่าให้ล�้ำยุคล�้ำสมัยเกินไปนัก และอย่าให้ล้าสมัยจัด เพราะไม่เข้าท่าทั้งนั้น
อย่างตอนนีถ้ า้ ใครนุง่ โจงกระเบนไปท�ำงาน ท่าจะแย่ อนุรกั ษ์ไทยจนเกินไปเดีย๋ วจะยุง่ พร้อมกันนัน้
ควรดูความเหมาะสมของงานนั้น ๆ ด้วย เช่น ชุดใส่ไปงานศพกับชุดไปงานแต่งงานอย่างไรก็คง
ไม่เหมือนกัน ถามว่าเดือดร้อนใครไหม? ก็ไม่เดือดร้อนใครหรอก แต่มันไม่เหมาะสม เห็นแล้ว
ไม่สบายใจ..
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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เมื่อเราเข้าวัด ก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มาก ๆ มาเอาบุญนั่นเอง
“ถ้าดีชั่วรู้หมด...อดได้
ส่วนมากดีชั่วรู้ไม่หมด...จึงอดไม่ได้
รู้หมด คือ ต้องรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง
ถ้าดีชั่วรู้หมดอย่างนี้...อดได้แน่นอน”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย

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

ทำ�อย่างไรทุกคนจึงจะมีความสุข
ในการทำ�งานร่วมกัน?
ANSWER

คำ�ตอบ

เมือ่ คนเราต้องท�ำงานร่วมกัน ในฐานะทีจ่ ะต้องช่วยกันสร้างงานต่อไปในอนาคต มีสงิ่ ส�ำคัญ
ที่จะต้องเตือนใจนักท�ำงานไว้เสมอคือ นักท�ำงานต้อง คิดก่อนท�ำ คิดก่อนพูด และ คิดก่อนคิด
ค�ำว่า ‘คิดก่อนท�ำ’ คงจะเคยได้ยินกันมาแล้ว ‘คิดก่อนพูด’ ก็คงเคยได้ยินกันมาบ้าง ‘คิดก่อนคิด’
ยังหาค�ำตอบไม่ได้ หลวงพ่อมาเจอค�ำตอบจากพระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเอา
มาฝากเพื่อให้คิดกันเป็น
‘คิดก่อนท�ำ’ หมายถึง คิดพิจารณากายกรรมหรือการกระท�ำทางกาย ส่วน ‘คิดก่อนพูด’
หมายถึง คิดพิจารณาวจีกรรมหรือการกระท�ำทางวาจาหรือค�ำพูด และ ‘คิดก่อนคิด’ หมายถึง  
คิดพิจารณามโนกรรมหรือการกระท�ำทางความคิด
การกระท�ำไม่ว่าจะเป็นทางความคิด ค�ำพูด และการกระท�ำทางกาย ต่างก็เป็นกรรม ซึ่ง
เมือ่ ท�ำไปแล้วจะมีวบิ ากเป็นผล ไม่วา่ จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชัว่ ต่างก็ถกู ควบคุมด้วยกฎแห่งกรรม
ดังนั้นการระมัดระวังควบคุมเพื่อให้ผลจากการกระท�ำเป็นผลดีที่พึงปรารถนา จึงต้องใส่ใจคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบตั้งแต่แรกเริ่มคิดท�ำกรรมนั้น ๆ
การคิดพิจารณานั้น มี ๓ ระดับ
ระดับที่ ๑ คิดว่ากรรมนี้ทำ� ความเดือดร้อนให้ตัวเราหรือไม่
ระดับที่ ๒ คิดว่ากรรมนี้ท�ำความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยหรือไม่
ระดับที่ ๓ คิดว่ากรรมนี้จะท�ำความเดือดร้อนให้ทั้งเราและคนอื่นด้วยหรือไม่
ในการคิดพิจารณาแต่ละระดับนั้น ยังแบ่งออกเป็น ๓ ล�ำดับ
ล�ำดับแรก เมื่อคิดจะท�ำกรรมใดไม่ว่าจะเป็นการลงมือท�ำ หรือการพูด หรือความคิดก็ตาม
ให้คิดทบทวนดูก่อน หากพบว่าถ้ากระท�ำสิ่งนี้จะมีผู้ได้รับผลกระทบ อาจจะเป็นตัวเอง หรือคนอื่น
หรือทั้งตัวเองและคนอื่น ๆ ได้รับความเดือดร้อน ก็ไม่พึงท�ำกรรมนั้นเลย แต่ถ้าคิดพิจารณาดูแล้ว
ไม่มีใครถูกเบียดเบียนได้รับความเดือดร้อนจากการกระท�ำนี้ กรรมครั้งนี้เป็นกุศล ก็ท�ำเถิด  
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ล�ำดับถัดมา แม้เมื่อก�ำลังลงมือท�ำด้วยกายก็ดี พูดอยู่ก็ดี หรือคิดอยู่ก็ดี ในระหว่างที่ทำ� ไป
แล้วในระดับหนึ่งนั้น อย่านิ่งนอนใจ ยิ่งงานนั้นเป็นงานใหญ่ งานยืดเยื้อ ยิ่งต้องติดตามดูให้ดี      
ว่าทีท่ ำ� มาถึงจุดนี้ จริง ๆ แล้วเบียดเบียนท�ำความเดือดร้อนให้ตนเองหรือคนอืน่ บ้างหรือเปล่า หรือ
เบียดเบียนทัง้ ตัวเองและคนอืน่ ด้วย ถ้าพบต้องหยุดท�ำ ห้ามดันทุรงั ทัง้ ๆ ทีท่ ำ� ไปครึง่ ค่อนทางแล้ว
ถ้าหากจะมีความเสียหายเกิดขึ้น ยอมเลิก ยอมหน้าแตก ดีกว่าก่อศัตรู
มีข้อพึงระวังคือ ทั้งที่พิจารณามาดีแล้ว คนเราก็ยังอาจคิดผิดพลาดได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้
จาก  ๒ กรณี ได้แก่ ๑) เราคิดไม่รอบคอบเอง เลยเกิดกรณีเสียหายจนได้ ๒) เราคิดรอบคอบแล้ว
แต่สถานการณ์เปลี่ยนไป เช่น เศรษฐกิจเปลี่ยน การเมืองเปลี่ยน หรือการคมนาคมติดขัด เป็นต้น
เมือ่ สถานการณ์เปลีย่ นอาจจะมีผลต่อการงานทีจ่ ะท�ำต่อไป อาจต้องคิดอีกครัง้ ให้ดี หากพบ
ว่าได้ก่อความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนขึ้น อย่าดันทุรังท�ำต่อ ถึงแม้จะต้องเสียหายอะไรไป
บ้าง ก็ตอ้ งยอมตัดใจเลิกท�ำ  แต่หากว่าเมือ่ ทบทวนดูแล้ว เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งดี สมควรจะต้องท�ำ  ไม่ได้
เบียดเบียนใคร เพียงแต่มีอุปสรรคบางอย่างมาขวางอยู่ อย่างนี้ต้องท�ำให้เสร็จให้ได้
สถานการณ์เหล่านี้ต้องวินิจฉัยให้ดี ถ้าวินิจฉัยไม่ดีจะพลาดได้
ล�ำดับสุดท้าย เมื่อท�ำงานเสร็จแล้ว ก็ยังต้องมาประเมินอีกครั้ง นอกจากประเมินผลได้
ผลเสียต่าง ๆ แล้ว ต้องประเมินถึงผลจากการกระท�ำ ค�ำพูด ความคิดทีเ่ สร็จแล้ว หากประเมินแล้ว
ว่าที่ท�ำลงไปจนกระทั่งด�ำเนินมาจนจบแล้วนี้ กลายเป็นความเดือดร้อน ไม่ว่าจะท�ำให้ตนเอง
เดือดร้อน ท�ำให้คนอืน่ เดือดร้อน หรือเดือดร้อนกันทัง้ ตนเองและคนอืน่ ก็ควรรีบไปขอโทษเสียโดยเร็ว
แม้จะต้องขอขมาคนทั้งเมืองก็ยังต้องยอม ถ้าผิดแล้วต้องยอมรับผิด ไม่ดันทุรัง ถ้ามีคนดันทุรัง
ท�ำความผิด ความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหน ๆ ก็แตก องค์กรจะใหญ่เท่าไรก็ต้องแตก
แม้ประเทศชาติก็ต้องแตก องค์กรนั้น ๆ จะตั้งอยู่ไม่ได้
แต่ทว่าเมื่อท�ำการนั้นเสร็จแล้ว ประเมินแล้วว่าไม่มีใครเดือดร้อน เราเองก็ไม่เดือดร้อน              
ใคร ๆ ก็ไม่เดือดร้อนสักคนหนึ่ง ตรงกันข้ามการงานที่ทำ� ไปเป็นบุญกุศลเต็มที่ ประเมินแล้วมีแต่
ดีกับดีแล้วละก็ ให้ทบทวนแล้วทบทวนอีก ปลื้มให้มาก ๆ แล้วชักชวนกันให้ทำ� ความดีต่อไปให้
มาก ๆ ยิ่งปลื้มมากเท่าไร บุญก็จะขยายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
การท�ำงานไม่วา่ ผิดหรือถูก เมือ่ เราท�ำเป็นทีม ผิด ก็ผดิ ด้วยกัน ถูก ก็ถกู ด้วยกัน งานทุกงาน
ถ้าลูกน้องท�ำพลาดเมื่อไร ผู้เป็นหัวหน้ายิ่งต้องลุกขึ้นมารับผิดตรงนี้ เพราะต้องยอมรับว่า ตนผิด
ตรงทีเ่ ลือกใช้คนผิด หากจะมีใครสักคนในทีมอ้างว่าท�ำไมตนต้องรับผิดด้วย เพราะตนก็เคยทักท้วง
ไปก่อนแล้วว่าอย่าท�ำ  แต่ทีมก็ยังฝืนท�ำ  จะให้ตนไปรับผิดด้วยอย่างไร เมื่อท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
เดียวกันแล้ว ก็ต้องรับผิด ผิดตรงที่อธิบายไม่เป็น พรรคพวกทีมงานจึงท�ำไปอย่างนั้น ถ้าอธิบาย
ได้ดี ทีมงานก็เชือ่ ก็เข้าใจ เมือ่ ไม่สามารถอธิบายได้สำ� เร็จ ก็ควรมีสว่ นร่วมรับผิดไปด้วยกัน
ด้วยวิธีการคิดก่อนการท�ำงานด้วยความรอบคอบ ทั้งคิดก่อนท�ำ  คิดก่อนพูด และคิดก่อน
คิด จะก่อให้ทีมงานได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกัน ทีมงานจะเดินหน้าต่อไปได้      
หน่วยงานจะประสบความส�ำเร็จ การงานเจริญเติบโต และทุกคนในทีมจะท�ำงานอย่างมีความสุข..
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

เจ๋ง เก่ง แน่

การที่คนเก่งท�ำตัวเหมือนอวดความรู้ของตนสมควรหรือไม่?
ถ้าเป็นการแสดงความสามารถด้วยการท�ำงานให้ดีที่สุด แบบนี้ดี แต่ต้องระวัง เพราะทุกคน
ต้องการความภูมิใจในตัวเอง ถ้าเมื่อไรรู้สึกว่าคนอื่นเก่งกว่า ก็จะไม่ค่อยชอบนิด ๆ แต่ถ้าคนนั้น
อ่อนน้อมถ่อมตน แล้วเรายอมรับว่าเขาดีจริง ๆ เก่งจริง ๆ ก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้ารู้สึกว่าคนอื่น
มาข่มเราเมื่อไร จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน ดังนั้นถ้าคนเราต้องการความภูมิใจในตัวเอง ก็ไม่ควรไป
กระทบความภูมิใจของคนอื่น
คนเราเวลาท�ำดีหรือมีความเก่งแล้ว จะอยากให้คนอื่นรู้ทุกคนไหม?
เรื่องนี้มีเกือบทุกคน มากบ้างน้อยบ้าง ถ้ายังไม่หมดกิเลส แต่ถ้าคนไหนฝึกตัวมาดี เรื่อง     
อวดเก่งจะมีนอ้ ย คนไหนฝึกตัวมาน้อยก็จะมีมาก โบราณถึงบอกว่า “เขาด่าแล้วไม่โกรธว่ายากแล้ว
เขาชมแล้วไม่ยิ้มยากกว่า” เพราะว่าการชอบค�ำชมเป็นธรรมชาติของคน ดังนั้นจึงมีบางคน           
บอกว่า “ชมเขาให้เอียน ดีกว่าติเตียนให้เขาอัด”
ฉะนั้น เราภูมิใจในตัวเองได้ แต่ระวังอย่าให้ไปกระทบความภูมิใจของคนอื่น เพราะคนอื่น
จะไม่ชอบเรา ถือเป็นการก่อศัตรูโดยไม่รตู้ วั โบราณบอกว่า “กลองใบไหนวางอยูเ่ ฉย ๆ แล้วดังเอง
เรียกว่ากลองจัญไร” โบราณเขาเอาไปเผาทิ้ง คือกลองจะดังได้ต้องมีคนตี เหมือนคนที่ท�ำความดี
ถ้าคนอื่นชมไม่เป็นไร แต่ถ้าชมตัวเองเมื่อไรมีปัญหาแน่
94 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ควรปฏิบัติตนอย่างไรเวลาจะแสดงความรู้ความสามารถออกมา?
ควรสังเกตปฏิกิริยาคนอื่น ว่าเขามีสีหน้าท่าทีอย่างไรเวลาเราพูด พอจะดูออก
นักกีฬาถ้าฝีมือยังไม่ดีจริง ก็จะมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองท�ำ เช่น นักวอลเลย์บอลที่กระโดดขึ้นไป
หน้าเน็ตแล้วมองทีล่ กู วอลเลย์ ว่าจะตีลกู ให้ลงไปทีส่ นามฝ่ายตรงข้ามให้ได้ นัน่ คือนักกีฬาทีเ่ พิง่ ฝึก
แต่ถ้าเป็นนักกีฬาที่เก่งจริง เขาจะช�ำเลืองดูลูกวอลเลย์ และช�ำเลืองดูว่าฝ่ายตรงข้ามยืนบล็อกอยู่
ตรงไหน แล้วต้องตบลูกวอลเลย์หลบบล็อกให้ได้ ถ้าเป็นนักฟุตบอลก็ไม่ใช่แค่เตะให้โดนลูกบอล
แต่ต้องดูว่าอีกฝ่ายมาสกัดอยู่ตรงไหน จะเตะให้เข้าประตูได้อย่างไร
เราเองถ้าจะให้ดีระหว่างที่แสดงความสามารถอะไรออกมา ต้องสังเกตปฏิกิริยาของคนอื่น
ด้วย อย่าเอาแค่ความถูกหรือความผิด ใครพูดอะไรไม่ถูกมาก็ตอกกลับไปเลย เพราะถึงแม้เราถูก
ก็จริง แต่คนทีถ่ กู เราหักหน้าเขาไม่ชอบ เพราะคนเรามีอารมณ์ทงั้ นัน้ โดยเฉพาะคนไทยเรามีคำ� ว่า
“หมัน่ ไส้” ซึง่ ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษทีต่ รงกับค�ำว่า “หมัน่ ไส้” ฝรัง่ เขาไม่มี เพราะฝรัง่ ไม่คอ่ ยรูจ้ กั ค�ำ
นี้ ต่างจากคนไทย เวลาเห็นคนล�ำบากเราก็สงสาร แต่พอเขาเกินหน้าเกินตาก็หมั่นไส้ ของไทยเรา
จึงมีค�ำพูดว่า “จงท�ำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน”
ดังนัน้ ให้เราท�ำความดีไปเรือ่ ย ๆ แต่ไม่ตอ้ งอวดตัวเอง ให้ความดีของเราเต็มเปีย่ ม สุดท้าย
อะไรก็กันไว้ไม่อยู่ เหมือนเอาฝ่ามือไปบังพระอาทิตย์ อย่างไรก็บังไม่อยู่ ความดีของเราพอเจิดจ้า
เหมือนพระอาทิตย์แล้ว ก็จะเปล่งแสงให้ทุกคนเห็นเอง บางคนบอกว่าถ้าไม่โชว์เดี๋ยวคนอื่นไม่รู้ว่า
เราเก่ง ที่จริงแล้ว ถ้าใจเย็น ๆ ท�ำต่อไป เดี๋ยวคนอื่นจะเห็นเอง บางเรื่องอาจจะช้าไปนิดหนึ่ง แต่
ผลที่ออกมาจะน่าชื่นใจและไม่ก่อผลเสีย ถ้าเราไปอวดตัวอยากให้คนอื่นเขารู้ บางทีแค่พูดเล่น ๆ
ผลกระทบเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้ให้มาก
ต้องท�ำอย่างไรจึงจะตัดสิ่งเหล่านี้ออกจากตัวเราได้มากที่สุด?
วิธีง่าย ๆ ก็คือ ถ้าเมื่อไรเราคิดว่า เราแน่ เราเก่ง ให้ถามตัวเองก่อนว่า “ตายไปวันนี้
พ้นนรกแล้วหรือยัง” ที่ว่าแน่ ว่าเก่ง ให้ลองเช็กตัวเองว่า บุญกับบาปอย่างไหนมากกว่ากัน มั่นใจ
ไหมว่าตายแล้วไปสวรรค์แน่นอน ที่ว่าเก่ง ๆ แน่ ๆ ศีล ๕ ข้อ ครบหรือยัง ท�ำบาปท�ำกรรมไว้
เท่าไร ถ้ายังไม่มั่นใจ อย่าเพิ่งคิดว่าเก่ง อย่างไรเราก็ยังไม่หมดกิเลส ฉะนั้นยังเก่งไม่จริง ยังแพ้
กิเลสอยู่ อย่าหลงตัวเองมากไป เอาแค่ภมู ใิ จเพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานแค่นนั้ ก็พอ อย่าให้
ถึงขนาดไปอวดโอ่ ไปข่มคนอืน่ จนกระทัง่ ไปกระทบกับอีโก (Ego) ของคนอืน่ เดีย๋ วจะเสียมากมาย
มีตัวอย่างบุคคลในครั้งพุทธกาลที่มีความเก่งแล้วแสดงความเก่งออกมาบ้างไหม?
ตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาล เช่น พระเทวทัต เดิมเจ้าชายเทวทัตเป็นรัชทายาทแห่ง
กรุงเทวทหะ สละต�ำแหน่งออกบวชด้วยความศรัทธาและตัง้ ใจมาก บวชมาได้ ๓๒ ปี บ�ำเพ็ญเพียร
แล้วได้โลกิยฌานสมาบัติ คือ เหาะเหินเดินอากาศได้ แปลงกายได้ ถือเป็นผู้มีฝีมือในระดับหนึ่ง
ทีเดียว แต่ด้วยความที่มีอีโกสูง เวลามีคนมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถ้าพระพุทธองค์ไม่อยู่ เขาก็ถาม
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หาพระอานนท์บ้าง พระสารีบุตรบ้าง พระโมคคัลลานะบ้าง ไม่มีใครถามหาพระเทวทัตเลย แต่
แทนที่ท่านจะมองตัวเองว่า อาจจะเป็นเพราะคุณธรรมของท่านยังไม่พร้อม กลับมองว่าเป็นเพราะ
พระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมสนับสนุน ท่านจึงคิดว่า ถ้าพระองค์ไม่ส่งเสริมเรา เราส่งเสริมตัวเองก็ได้
ท่านก็เลยไปเข้าหาผู้มีอำ� นาจ แต่พระราชา (พระเจ้าพิมพิสาร) เป็นพระโสดาบันแล้ว จะไปหลอก
อย่างไรท่านก็ไม่เชื่อ มีแต่เจ้าชายอชาตศัตรูซึ่งยังวัยรุ่นอยู่ พอจะหลอกได้ ท่านจึงแปลงกายเป็นงู
ไปพันรอบคอ พอเจ้าชายตกใจก็แปลงกายจากงูกลับเป็นพระภิกษุเหมือนเดิม
เจ้าชายอชาตศัตรูเห็นว่า พระรูปนี้ไม่ธรรมดา ก็เกิดศรัทธา ส่วนพระเทวทัตก็ค่อย ๆ สอน
จนสุดท้ายให้เจ้าชายอชาตศัตรูฆ่าพ่อเพื่อชิงราชสมบัติ แล้วอาศัยอ�ำนาจของเจ้าชายอชาตศัตรู   
มาท�ำร้ายพระพุทธเจ้า แต่ทำ� กีว่ ธิ กี ไ็ ม่สำ� เร็จ จนกระทัง่ พระเทวทัตต้องลงมือเอง คือจะกลิง้ ก้อนหินทับ
พระพุทธเจ้าให้ตาย สุดท้ายมายุให้สงฆ์แตกแยกกัน หวังจะปกครองคณะสงฆ์แทนพระพุทธองค์
พระเทวทัตเริ่มต้นตั้งใจดี ถึงยอมสละทางโลกมาบวชอยู่ตั้ง ๓๒ ปี แล้วปฏิบัติจนกระทั่ง
เหาะเหินเดินอากาศได้ แปลงกายได้ ทั้งหมดนี้ได้มาจากพระพุทธเจ้า แต่พออีโกสูง ทิฐิมานะ         
เกิดขึ้น มีความต้องการความภาคภูมิใจในตัวเอง ต้องการให้มีคนมาเป็นลูกศิษย์มาก ๆ แต่พอ
คนมาน้อยแทนทีจ่ ะมองว่าตัวเองบกพร่อง กลับมองว่าครูบาอาจารย์ไม่สง่ เสริม จากความต้องการ
จะอวดตัวเอง เลยเกิดเป็นอาการแข่งดี แล้วจะมาแข่งดีกับพระพุทธเจ้า เท่ากับเอาไฟเผาตัวเอง
จากความตั้งใจดีแท้ ๆ กลายเป็นสร้างความเสียหายอย่างมากมาย
เพราะฉะนั้นพึงจ�ำไว้ว่า อย่าแข่งดีกับใคร คืออย่าเอาตัวเองไปเทียบกับเขาแล้วพยายามให้
เหนือกว่าคนอื่น ให้พอใจว่า เราตั้งใจท�ำความดี เมื่อเห็นผลดีที่เกิดขึ้นเราก็มีความสุขใจแล้ว แต่
เมื่อไรคิดจะไปเทียบกับคนอื่นว่า เราต้องแน่กว่าเขา หรือยอมรับไม่ได้ ว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้ ถ้า    
อย่างนี้จะเกิดผลเสียมาก
สมมุติว่ามีเรื่องอยู่ ๑๐ เรื่อง อีกฝ่ายดีกว่าเรา ๙ เรื่อง เรามีเด่นอยู่เรื่องหนึ่ง ก็จงภูมิใจใน
จุดที่ตนเองเด่น เรื่องอื่นที่เขาเหนือกว่าเราไม่ต้องไปคิด ให้คิดอย่างเดียวว่าเรื่องนี้เราดี แต่เราต้อง
พยายามรู้เท่าทันตัวเอง และยอมรับว่าเรายังไม่ได้เก่งที่สุด บางเรื่องเราอาจเก่ง อาจดี แต่คนอื่น
เขาก็มีข้อดีอีกหลาย ๆ อย่าง
เหมือนกับชฎิล ๓ พี่น้อง ที่พระพุทธเจ้าไปโปรดและแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูหลายอย่าง เพราะ
เห็นว่าชฏิล ๓ พีน่ อ้ ง สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ ชฎิลก็รสู้ กึ ทึง่ ว่า สมณะรูปนีไ้ ม่ธรรมดา
แต่กแ็ กล้งให้ไปอยูต่ รงจุดทีม่ พี ญานาคอยู่ ตัง้ ใจว่าจะให้พญานาคเล่นงานให้ตาย รุง่ เช้าเข้าไปดูวา่
พญานาคฆ่าพระพุทธเจ้าตายหรือยัง ปรากฏว่าพญานาคกลายเป็นงูตัวเล็ก ๆ อยู่ในบาตร ชฎิล     
ผู้พี่คิดว่า “สมณะรูปนี้มีอานุภาพไม่ธรรมดา แต่ก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเรา” สะท้อนให้    
เห็นว่าใจคนที่ยังไม่หมดกิเลสจะเป็นอย่างนี้ คือคิดว่าตัวเองเก่ง ตัวเองแน่ คนอื่นจะดีกี่อย่าง ๆ
ก็ตาม แต่เราแน่อย่างนี้ และภูมิใจกับความแน่ของตัวเอง แม้บางครั้งเป็นความภูมิใจที่ผิด ๆ
กรณีของชฎิล ๓ พี่น้อง สุดท้ายถึงจุดอิ่มตัว ความมั่นใจในตัวเองคลอนแคลนเต็มที
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พระพุทธเจ้าบอกเลยว่า “เธอยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกนะ แม้ปฏิปทาคือทางด�ำเนินแห่งความ
เป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้เลย เลิกหลงตัวเองได้แล้ว” เปรี้ยงเดียวเหมือนสายฟ้าฟาดเข้ามา       
ตรง ๆ พอเจอค�ำพูดแบบนี้ ทิฐมิ านะทลายลงเลย คุกเข่าลงกราบพระพุทธเจ้า เพราะเจอปาฏิหาริย์
มาหลายเรื่องแล้ว ในใจยอมรับอยู่แล้วว่า พระรูปนี้ไม่ธรรมดา พอใจเปิดแล้ว พระพุทธเจ้าแสดง
ธรรมให้ฟัง ชฎิลหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เลย
ถ้าต้องท�ำงานกับคนที่มีอีโกมาก ๆ จะเตือนเขาหรือปรับตัวท�ำงานร่วมกับเขาอย่างไร?
อันดับแรกแก้ตัวเองก่อน เพราะต่อให้เรารู้ว่า เรามีอีโกสูงและคิดจะแก้ ยังต้องตั้งสติเลย
จะไปแก้คนอื่นยิ่งยากกว่าหลายเท่า ให้เรียนรู้ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรดีกว่า ให้คิดอย่างนี้ว่า คนมีอีโก
ก็ดีเหมือนกัน เพราะเขามักจะมีจุดแข็งของตัวเอง มีข้อดีของเขาอยู่ ฉะนั้นเราต้องอดทน
แล้วหาทางปรับให้เข้ากัน ถ้าเข้ากันได้ เอาความสามารถของเขามาใช้ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ งาน
ส่วนรวม พอคิดอย่างนี้จะเกิดก�ำลังใจที่จะอดทนท�ำงานร่วมกัน แม้เปลี่ยนทิศทางลมไม่ได้ แต่   
นักเดินเรือที่เก่งจะปรับใบเรือได้
ถ้าเป็นหัวหน้างานแล้วมีคนที่อีโกสูงเป็นลูกน้อง ให้มอบงานเป็นชิ้น ๆ ให้ เขาจะรู้สึกว่า     
เป็นเจ้าของงาน จะได้ท�ำเต็มที่ พอเขาท�ำส�ำเร็จก็ชมนิด ๆ กระตุ้นหน่อย ๆ ปลุกอีโกเขาให้รีบ
ทุ่มเทท�ำให้ส�ำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่อย่าไปหนุนจนกระทั่งเหลิง เอาแค่พอเป็นก�ำลังใจและท้าทาย
ดังค�ำพูดที่ว่า “สั่งทหาร ไม่สู้กระตุ้นทหาร” คนที่สามารถกระตุ้นทหารให้พร้อม แล้วแย่งกันอาสา
ไปรบ เป็นนายทัพทีม่ คี วามสามารถมากกว่าคนทีส่ งั่ อย่างเดียว ฉะนัน้ ในเมือ่ เรารูว้ า่ เขาเป็นอย่างไร
ก็หาทางปรับให้พอดีกัน แล้วกระตุ้นให้เขาเกิดพลังในการท�ำงานมากขึ้นต่อไป
ถ้ามีเพื่อนร่วมงานที่ชอบชิงดีชิงเด่น ประจบเจ้านาย คุยโม้โอ้อวดข่มกัน จะท�ำอย่างไรดี? เปลี่ยน
เขาไม่ได้ ลาออกดีกว่าไหม?
ถ้าตัดสินใจลาออกแล้วไปเจอคนแบบนีอ้ กี จะท�ำอย่างไร เพราะฉะนัน้ ให้ดวู า่ เขาชอบอย่างไร
และถ้าเราลดอีโกของเราให้เบาบางลงได้ เช่น เขาชอบให้ชมก็ชมเขาหน่อย เขาก็จะรู้สึกว่า     
เราเป็นเพื่อนร่วมงานที่สุดยอด จากที่จะมาชนกันให้อีโกปะทะอีโก เราก็ท�ำอีโกของเราให้เป็น      
เหมือนส�ำลี ปะทะกันแบบเบา ๆ เขาจะรู้สึกว่า คนนี้เป็นเพื่อนที่น่ารัก แล้วพอเป็นอย่างนี้อีโก
เขาจะเล็กลง แต่ถ้าเจอคนที่เอาอีโกมาปะทะกัน อีโกเขาจะพองใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ แล้วจะแข่งกันว่า    
อีโกใครใหญ่กว่ากัน แต่พอเจอเราที่ไม่เอาอีโกไปชนด้วย อีโกเขาจะลดลง อีโกนี่แปลก พอชนกัน    
มันจะขยาย แต่พอเราเป็นส�ำลี ไม่ยอมชน มันจะหดเล็กลง แล้วจะอยู่ด้วยกันได้
เคล็ดลับในการท�ำงานกับคนที่มีอีโกสูง ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน ในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงเขา
ไม่ได้ ก็ต้องมาปรับใจของเราให้รับกับสภาพนั้น ให้รู้ว่าแม้ตัวเรามีข้อดี แต่คนอื่นเขาก็มีข้อดี
เหมือนกัน ให้ยอมรับในข้อดีของเขาและยอมรับในข้อดีของเรา ที่ส�ำคัญเมื่อเจอคนที่มีอีโก เราก็
อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ สุดท้ายแล้วอีโกจะไม่เหลือ เหลือแต่มิตรภาพให้แก่กัน..
www.webkal.org
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.๙

อโศกมหาราช...

ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
และความขัดแย้งกับศาสนาพราหณ์หลังพุทธปรินิพพาน
ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ http://www.dmc.tv และ http://worldrecordhistory.blogspot.com

พระเจ้ า อโศกมหาราช คื อ กษั ต ริ ย ์
ผูย้ งิ่ ใหญ่ทปี่ ระวัตศิ าสตร์โลกจารึกไว้วา่ เป็นผูท้ ี่
สามารถแผ่ขยายพระราชอ�ำนาจทางการเมือง
การปกครองไปพร้อม ๆ กับการอุปถัมภ์บ�ำรุง
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระเจ้ า อโศกเป็ น พระราชโอรสของ
พระเจ้าพินทุสารและพระนางศิริธัมมาแห่ง
ราชวงศ์เมารยะ ขณะที่พระเจ้าพินทุสารใกล้
จะสวรรคตนั้น ทรงประกาศยกราชสมบัติให้
แก่พระเจ้าอโศก แต่พระเชษฐาต่างพระมารดา
ไม่พอพระทัย จึงทรงไปชักชวนพระอนุชาอีก
๙๘ พระองค์ ยกทัพมาแย่งชิงราชสมบัติ แต่
พระเจ้าอโศกทรงสังหารเสียทั้งหมด พร้อมทั้ง
ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป
เมื่อพระเจ้าอโศกเสด็จขึ้นครองราชย์ได้
ไม่นาน ก็ทรงประหารขุนนางและข้าราชการ
๕๐๐ คน ที่กระด้างกระเดื่องด้วยพระองค์
เอง และใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญชาก็ทรงสั่งให้ฆ่าเสีย ภายหลังเมื่อทอดพระเนตรเห็นกิริยาอาการอันน่าเลื่อมใสของ
สามเณรนิโครธ จึงทรงนิมนต์สามเณรให้มา
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ฉันภัตตาหารและแสดงธรรม เมื่อพระองค์
ทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้ว ก็บังเกิดความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ต่อ
มายังทรงได้ฟังธรรมจากพระสมุทรเถระ และ
ทรงส่งพระราชหฤทัยตามพระธรรมเทศนา
จนเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ท�ำให้ทรงยอมรับ
นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น และ
ทรงเปลี่ยนเป็นผู้มีความเมตตากรุณาอย่างยิ่ง
รับสั่งให้เลิกสถานทัณฑกรรมต่าง ๆ ที่กล่าว    
กันว่ามีลักษณะเหมือนจ�ำลองขุมนรกมาไว้บน
โลกมนุษย์ นอกจากนี้ยังทรงบ�ำรุงพระพุทธศาสนาโดยการสร้างพระสถูปเจดีย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ถึง ๙๖ โกฏิ อีกทั้งยัง
ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่ ๓
และทรงส่งสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนา
ถึง ๙ สาย ทรงสร้างมหาวิหารถวายพระสงฆ์
ถึง ๘๔,๐๐๐ แห่ง
นอกจากนี้ ในจารึกพระเจ้าอโศก ศิลาจารึกฉบับที่ ๕ ยังจารึกข้อความไว้ว่า เมื่อ
พระเจ้าอโศกขึน้ ครองราชย์ได้ ๒๖ พรรษา ทรง
ออกประกาศห้ามฆ่าสัตว์หลากหลายชนิด อาทิ
เช่น นกชนิดต่าง ๆ ค้างคาว มดแดง เต่าเล็ก
ปลาไม่มีกระดูก กบ กระต่าย กวางเร็ว วัวตอน
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สัตว์ที่อาศัยหากินในเรือน แรด นกพิราบ และ และมิให้ดหู มิน่ หรือเบียดเบียนศาสนาอืน่ ทัง้ นี้
สัตว์ ๔ เท้า ที่มิใช่สัตว์ใช้งานและมิใช่สัตว์ ทัง้ นัน้ หากพระเจ้าอโศกมีพระราชประสงค์ทจี่ ะ
ส�ำหรับบริโภค แม่แพะ แม่แกะ และแม่หมูที่ สนับสนุนพระพุทธศาสนาแต่เพียงฝ่ายเดียว
ก�ำลังมีท้อง ก�ำลังให้นมอยู่ และลูกอ่อนของ แน่นอนว่าศาสนาพราหมณ์ก็คงจะสูญหายไป
สัตว์ที่อายุยังไม่ถึง ๖ เดือน ฯลฯ
ตั้งแต่ในยุคนั้น
ศ.ดร.อมร รักษาสัตย์ กล่าวถึงพระเจ้า
ต่อมา หลังจากพระเจ้าอโศกสวรรคต
อโศกไว้วา่ ทรงให้การคุม้ ครองสัตว์ งดเว้นการ ได้ไม่ถึง ๑๐๐ ปี พระพุทธศาสนาถูกท�ำลาย
เบียดเบียนชีวิตสัตว์ต่าง ๆ และมีพระบรม- ลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุน่าจะมาจากพระราชราชโองการให้เลิกฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญอย่าง อ� ำ นาจที่ ข ่ ม อ� ำ นาจของลั ท ธิ ค วามเชื่ อ ใน
เด็ดขาด แม้พระองค์เองก็ทรงงดการเสวยเนื้อ ศาสนาพราหมณ์เอาไว้ในรัชสมัยของพระองค์            
สัตว์ การห้ามฆ่าสัตว์บชู ายัญของพระเจ้าอโศก ก่อให้เกิดความขัดแย้งสะสม อีกทั้งเมื่อสิ้น
ปรากฏในศิลาจารึกหลายฉบับ เช่น ศิลาจารึก พระเจ้าอโศกแล้ว เกิดการกบฏโดยพราหมณ์
ชื่อ “ปุษยมิตร” ต่อมามีการก่อตั้งราชวงศ์      
ฉบับที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๑๑ เป็นต้น
การสั่งห้ามฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญอันเป็น ศุงคะขึ้น จากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจเป็น
หลักปฏิบัติของศาสนาพราหมณ์นี้เอง เป็นจุด ไปได้หรือไม่ว่า ท่ามกลางการสู้รบอันดุเดือด
เริ่มต้นที่ท�ำให้ศาสนาพราหมณ์ระส�่ำระสาย การกวาดล้างพระพุทธศาสนากลายมาเป็น
เพราะการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญถือเป็นพิธีกรรม กุญแจส�ำคัญในการท�ำลายความมั่นคงและ
อั น ส� ำ คั ญ ในศาสนาพราหมณ์ ม าช้ า นาน ความจงรักภักดีต่อราชวงศ์เมารยะ ส่งผลให้
และเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่าง พระพุทธศาสนาถูกลดบทบาทและความส�ำคัญ
พระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์ อีกทั้ง ลงจนกระทั่งถูกท�ำลายลงในที่สุด
ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาใน
ยังเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนที่ต้องการ
จะท�ำลายผลประโยชน์และลาภสักการะโดย ยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้น ยังมีมุมมอง
การใช้กฎหมายบ้านเมืองมาบังคับ ส่งผลให้ ที่น่าสนใจอยู่อีกมาก ผู้สนใจสามารถศึกษา
ประชาชนผู้มีศรัทธาในศาสนาพราหมณ์ไม่ เพิ่มเติมได้ใน www.doumaster.net ซึ่งเป็น
สามารถแสดงความเป็นศาสนิกของตนเองได้ ส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาพระพุทธอย่างเต็มที่ แม้นักบวชของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาเถรวาท (BD 211 103) หลักสูตรพุทธจะออกมาโต้แย้ง แต่ด้วยพระราชอ�ำนาจ การ ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมกาย
โต้แย้งต่าง ๆ จึงไม่สัมฤทธิ์ผล อย่างไรก็ตาม แคลิฟอร์เนีย..
พระองค์ทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ ที่ ม า : พระธรา กิ ตฺ ติ ธ โร, บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ประชาชน และยังทรงสอนให้แต่ละคนปฏิบัติ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
ตามหลักธรรมในศาสนาของตนอย่างเคร่งครัด
รับสมัครนักศึกษาใหม่ DOU หลักสูตรปริญญาตรี ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ถึงวัน
อาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรปริญญาโท ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ สนใจติดต่อ โทร. ๐๒-๙๐๑-๑๐๑๓ หรือ www.dou.us
www.webkal.org
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

สู้มั้ย! สู้ไม่ถอย! ชิตัง เม!
สวัสดีครับ! นร.อนุบาลฝันในฝัน
วิ ท ยาทั่ ว โลก “เมื่ อ วานนี้ ใ คร
ไปบ้างจ๊ะทีพ่ ทุ ธอุทยาน มันก็ตอ้ ง
มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง นั้ น แหละ
ไม่งั้นเราจะไปจ�ำกันได้อย่างไร
เขาเรียกว่าฝนวัดใจจ้ะ ก็ต้องมี
ฝนวัดใจกันบ้าง จะท�ำให้เกิดความรูร้ กั สามัคคี
ร่ม ๑ คัน ใช้ร่วมกัน ๕ คน และระลึกนึกบท
สวดมนต์ได้ง่าย สวดกันได้คล่อง นั่นคือภาพ
ประวัติศาสตร์เมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีที่แล้ว เรา
ก�ำลังจ�ำลองวันวิสาขบูชา เราคงจ�ำกันได้วา่ ก่อน
ที่มหาบุรุษจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
มีมารมาผจญ เราฟังเรื่องราวนึกภาพไม่ออก
100 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

แต่เมื่อวานท�ำให้นึกภาพออก มันต้องมีอย่างนี้
บ้าง แปลว่าต่อไปเราจะได้บรรลุธรรม (สาธุ)
เมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยว่า แม้เลือดเนื้อจะ
แห้งเหือดหายไป เหลือแต่หนังกระดูกก็ช่างมัน
จะไม่ลุกจากที่จนกว่าจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ มารก็ท�ำเรื่องของมาร พระองค์ก็
ท�ำของพระองค์ ในที่สุดพระองค์ก็ทรงชนะ
ชนะตอนที่ไม่ถอย เมื่อวานเราก็ไม่ถอย แปลว่า
เราก็ชนะ เมื่อวานเราชิตัง เม! แล้ว เพราะเรา
ไม่ถอย แม้หน้าเราสูฝ้ นไม่ได้ เพราะฝนตกหนัก
แต่หลังสู้ได้ รู้จักปรับกลยุทธ์ นั่นแหละจ้ะ
พระกับมารก�ำลังสูร้ บปรบมือกันอยู่ พระต้องการ
ท�ำทุกอย่างให้ราบรื่น แต่มารก็ต้องท�ำหน้าที่

www.webkal.org
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ผู้น�ำบุญที่ท�ำภารกิจนี้ก็เข้าใจทันทีว่า ท�ำไม
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม คุณครูไม่ใหญ่บอกให้
พระธุดงค์และสาธุชนปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ใน
ช่วงเช้า (ก�ำหนดการเดิมช่วงเช้ามีการเดินธุดงค์)
ซึ่งในช่วงเช้า สาย เที่ยง บ่าย อากาศร้อนมาก
ไม่มีใครคิดว่าฝนจะตก แต่พอเข้าไปนั่งในพิธี
อัญเชิญพระบรมธาตุ เครื่องเสียงยังเดินสาย
ไม่เสร็จเลย ฝนก็ตกกระหน�่ำอย่างไม่ทันตั้งตัว
สาธุชนใหม่กจ็ ะร�ำลึกถึงวันทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสรู้
ส่วนพวกเราที่เข้าวัดมานานก็จะย้อนร�ำลึกถึง
การสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ สภาธรรมกาย
สากล ในวั น นั้ น คุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ จึ ง ให้ พ รว่ า
“ถึงฝนจะตก ถึงฟ้าจะร้อง ให้มองพระกลาง
ท้อง ไม่ตอ้ งไปร้องระงม ฝนตกทีไร รูไ้ หมเทวา
ชื่นชม ฝนตกอย่างนี้สิดี จะรวยเป็นเศรษฐีเท่า
เม็ดฝนเลย” ช่วงค�่ำจึงเป็นการจุดประทีปที่ใจ
ให้สว่างไสว แทนการจุดประทีปข้างนอก

ขัดขวาง ถึงได้เปรี้ยงปร้าง บรรยากาศสุด ๆ
ไปเลย เราก็ปลื้มไป ขนลุกไป...และเราจะได้
เล่าให้ลูกหลานฟังว่า พุทธอุทยานนานาชาติ!
ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์! ไม่ธรรมดาทีเดียว อยู่ใน
แดนศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ ตรงนั้นส�ำคัญจริง ๆ
เลย มิฉะนัน้ มารไม่มา เราจะได้จำ� ได้ จ�ำได้แล้ว
เราจะได้ปลื้ม” (สาธุ สาธุ สาธุ) นี่คือโอวาท
ที่คุณครูไม่ใหญ่พูดถึงภารกิจส�ำคัญ ธุดงค์
ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ ประดิษฐาน ณ
ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก
ซึ่ ง ทั้ ง กองพั น เนื้ อ นาบุ ญ ๑,๒๐๐ กว่ า รู ป
และกองพลจั ก รพรรดิ ด าวรวย ช่ ว ยกั น ท� ำ
ได้ผลส�ำเร็จอันดีเยี่ยม แม้จะมีฝนวัดใจหรือ
แดดวัดใจ ก็ไม่หวั่น ชิตัง เม! โดยเฉพาะ
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๕๗ ที่เกิดปรากฏการณ์
ฝนฟ้าถล่ม สายฟ้าเปรี้ยงปร้าง ทุกคนไม่ถอย

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

http://goo.gl/L5LlXE

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ลูกเข้าวัดเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีพระ
น้าชายเป็นกัลยาณมิตร ก่อนเข้าวัดลูกไม่ชอบไป
วัด ไม่ใช่เฉพาะวัดพระธรรมกาย แม้วัดอื่นลูก
ก็ไม่อยากไปค่ะ เพราะไม่คอ่ ยเชือ่ เรือ่ งบุญบาป
แม้แต่ท�ำบุญก็แทบจะนับครั้งได้ โดยส่วนตัว
ลูกเชื่อหลักเหตุและผล เพราะลูกเรียนสาย
วิทยาศาสตร์มาจนกระทั่งจบแพทย์ ลูกเชื่อว่า
สิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัส
ทั้ง ๕ จึงจะเชื่อถือได้ ลูกจึงไม่คิดอะไรมาก

บุญเท่านั้นที่ช่วยได้
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอแค่ได้ใช้ชีวิตสนุกสนานไปวันต่อวัน พอเลิก
งานก็ออกเที่ยวเตร่เฮฮากับเพื่อนฝูง
แต่แล้วในช่วงกลางปี ๒๕๓๙ ชีวิตของ
ลูกก็เปลี่ยนไป ขณะที่ลูกก�ำลังเรียนต่อแพทย์
เฉพาะทาง อยู่ดี ๆ ลูกก็ปวดหลังโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ความเจ็บปวดทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ จน
ขยับตัวเดินไปมาแทบไม่ไหว นอกจากทรมาน
กายแล้วก็ยงิ่ ทรมานใจมากขึน้ เพราะจากทีเ่ คย
เป็นหมอรักษาคนไข้ กลับมาเป็นคนไข้เสียเอง
ต่อมาตรวจพบว่าเป็นเพราะหมอนรองกระดูก
กดทับบริเวณเส้นประสาท แต่ลูกก็ยังเชื่อมั่น
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อยู่ลึก ๆ ว่า ความก้าวหน้าของการแพทย์
สมัยใหม่น่าจะพอมีทางรักษาให้หายได้ ลูกจึง
พยายามรักษาตัวด้วยยาแผนปัจจุบันและท�ำ
กายภาพบ�ำบัด ต้องทนทรมานอยู่บนเตียง
ผู้ป่วยนานถึง ๖ เดือน แต่สุดท้ายก็ยังไม่หาย
อยู่ดี จึงตัดสินใจผ่าตัด ผลปรากฏว่าอาการ
ปวดหลังหายไป แต่เกิดอาการใหม่รุนแรงกว่า
เดิมหลายเท่า คือปวดแสบปวดร้อนบริเวณ
ขาขวา แพทย์ ส รุ ป ว่ า เป็ น เพราะพั ง ผื ด รั ด
รากประสาทไขสันหลัง ลูกต้องทานยาทุกวัน
แต่ยังไม่ทันไรก็เกิดอาการแพ้ยา ปากเริ่มไหม้
เหมือนถูกน�้ำร้อนลวกปาก ร้อนผ่าวไปจนถึง
หลอดอาหาร ทานได้แต่นมอย่างเดียว ท�ำให้
ลูกผอมลงไปมาก
ต่อมาลูกเปลี่ยนมารักษาด้วยวิธีฉีด
สเตียรอยด์เข้าทางช่องไขสันหลัง แต่โชคร้าย
น�้ำไขสันหลังเกิดรั่วขึ้นมากะทันหัน ท�ำให้ลูก
ปวดศีรษะอย่างหนักเหมือนถูกกระชากสมอง
ออกมา ลูกต้องพยายามนอนนิ่ง ๆ ตั้งแต่
๑๐ โมงเช้า ถึง ๔ โมงเย็น เพราะหากขยับตัว
เพียงนิดเดียว ก็จะปวดแปลบทันที ภายหลัง
หมอให้นำ�้ เกลือ ๖ ขวด อาการปวดศีรษะก็หาย
ไป เหลือแต่อาการปวดขาทีย่ งั ทรมานเหลือเกิน
หมอบอกกับลูกว่า “ให้ทนปวดขาไปสัก ๑๐ ปี
แต่ไม่หายหรอก แล้วอีกหน่อยจะชินไปเอง”
ทันทีที่หมอพูดจบ ลูกรู้สึกรับไม่ได้
เพราะความหวังที่จะกลับไปมีชีวิตเป็นปกติ
พังครืนลง ลูกตัดพ้อกับตัวเองว่า ท�ำไมเรื่อง
ร้าย ๆ ต้องมาเกิดกับเราด้วย ผ่าตัดกีท่ กี ไ็ ม่หาย
ฉี ด ยาเข้ า ไขสั น หลั ง น�้ ำ ไขสั น หลั ง ก็ รั่ ว
กินยาก็แพ้ยา จนลูกท้อใจ
102 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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เดชะบุญวันหนึ่งน้าชายมาเยี่ยมลูก
ที่บ้าน จู่ ๆ น้าชายพูดขึ้นมาว่า “สงสัยบุญจะ
หมดแล้ว” ประโยคนี้กระทบใจลูกอย่างแรง
ลูกแปลกใจว่า “เอ๊ะ! บุญหมดมีด้วยหรือ?”
ลูกเก็บค�ำพูดประโยคนั้นมาคิดทบทวน จนเริ่ม
คิดว่า “หรือว่าบุญจะช่วยเราได้จริง ๆ” พอ
คิดได้เท่านั้นใจของลูกก็เริ่มเปิด คิดว่าต้องให้
โอกาสตัวเอง ลองมาพิสูจน์ดูก่อน แล้วลูก
ก็ตัดสินใจมาวัดพระธรรมกาย พอลูกทดลอง
ฝึกสมาธิ ก็รู้สึกใจสงบขึ้นมากค่ะ ตั้งแต่นั้นมา
ลูกก็ท�ำสมาธิเป็นประจ�ำทุกวัน และตั้งใจว่า
จะรักษาศีล ๘ ให้ได้ตลอด ลูกได้สั่งสมบุญ
ทุกบุญและท�ำหน้าทีผ่ นู้ ำ� บุญอย่างเต็มที่ เพราะ
เชื่อว่าบุญต้องช่วยเราได้
แล้วความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น เพราะ
หลังจากนั้นเพียงปีเดียว สุขภาพของลูกเริ่ม
ดีขนึ้ อาการต่าง ๆ ค่อย ๆ หายไป โดยไม่ตอ้ ง
ท�ำกายภาพบ�ำบัดเลย จนหมอที่เคยผ่าตัด
ถึงกับงง และตอนนีอ้ าการป่วยของลูกหายเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ ปัจจุบันลูกกลับมาเป็น
หมอรักษาคนไข้ได้ตามปกติ ลูกเชื่อมั่นว่า
ทั้งหมดนี้คืออานุภาพของบุญอย่างแน่นอนค่ะ
เพราะลู ก ได้ ป ระจั ก ษ์ กั บ ตนเองแล้ ว ว่ า
“บุญเท่านั้นที่ช่วยเราได้จริง ๆ”
อากงและอาม่าของลูกมาจากเมืองจีน
ก่อร่างสร้างตัวจากเสื่อผืนหมอนใบจนมีธุรกิจ
ร้านค้าเป็นของตนเอง เตี่ยของลูกเกิดที่จังหวัด
สระบุรี เมื่อโตขึ้นก็แยกตัวไปตั้งร้านช�ำอยู่ที่
จังหวัดลพบุรี มีคติประจ�ำร้านตามที่อากงสอน
ไว้ว่า “ไม่ขายเหล้า ไม่ขายน�ำ้ เมาทุกชนิด และ
ห้ามเล่นการพนันต่าง ๆ” แต่สิ่งอื่นที่น่าจะเลิก
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ขายก็ยังมีอยู่อีก พอเตี่ยได้ดูจานดาวธรรม
ก็ค่อย ๆ ตัดใจเลิกขายทีละอย่าง แรกสุด
เลิกขายยาฉีดยุงก่อน ต่อมาเลิกขายบุหรี่ ทัง้ ๆ
ที่ร้านของเตี่ยขายส่งบุหรี่เป็นรายใหญ่ และ
ท� ำ ก� ำ ไรได้ ดี ม าก ต่ อ มาก็ เ ลิ ก ขายยาเส้ น
ส่วนลอตเตอรี่นั้นยังขายส่งอยู่บ้าง เตี่ยอ้าง
เหตุผลว่า เป็นลอตเตอรีร่ ฐั บาล ไม่ใช่หวยใต้ดนิ
เตี่ยเคยผ่าตัดถึง ๔ ครั้ง ครั้งแรกผ่า
เอานิ่วพร้อมไตข้างซ้ายออก ๕ ปีต่อมาผ่านิ่ว
ในไตข้างขวาออก แล้วครั้งที่ ๓ เอานิ่วใน
กระเพาะอาหารออก ครัง้ สุดท้ายผ่าตัดไส้เลือ่ น
ปัจจุบนั เตีย่ เป็นโรคเกาต์ และหัวใจเต้นไม่ปกติ
เตี่ยอายุ ๗๐ ปีแล้ว
อาผู้ชายคนที่ ๔ ของลูก ค้าขายพืชไร่
และปล่อยกู้ให้ชาวไร่ อาเป็นผู้ใหญ่บ้านและ
ได้รับรางวัลคุณพ่อตัวอย่าง อามีที่ดินอยู่หลาย
แปลง อยูม่ าวันหนึง่ อาต้องการปรับทีด่ นิ จึงตัด
ต้นโพธิ์ทิ้งจนเหลือแต่ตอ แต่ปรากฏว่าต้นโพธิ์
ไม่ยอมตาย กลับแตกใบขึ้นมาอีก อาก็เลยเผา

DMC

ต้นโพธิ์ต้นนั้น ต่อมาอาล้มป่วยและเสียชีวิตลง
ด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว ชาวบ้านพากัน
โจษจันว่า สาเหตุที่ท�ำให้อาล้มป่วยจนเสียชีวิต
ก็เพราะเผาต้นโพธิ์
อาผูช้ ายคนที่ ๕ เปิดร้านขายของช�ำ อา
เป็นคนไม่เชื่อเรื่องบุญ แม้แต่ไหว้เจ้าก็ไม่สนใจ
เมือ่ ก่อนชอบดืม่ เหล้าเข้าสังคม ปัจจุบนั เลิกแล้ว
เพราะป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมา ๑๐ กว่าปี
ภรรยาของอาคนนี้รักการท� ำบุญและศรัทธา
วัดพระธรรมกายมากค่ะ เธอเคยเล่าให้ฟังว่า
หลั ง จากนั่ ง สมาธิ แ ล้ ว ก่ อ นล้ ม ตั ว ลงนอน
บ่อยครั้งจะเห็นดวงสว่างเต็มไปหมด
พี่สาวคนโตของลูกแต่งงานได้ไม่ทันไร
ก็หย่า เพราะพี่เขยติดอบายมุขสารพัดอย่าง
นอกจากพีเ่ ขยจะไม่เอาใจใส่การงานแล้ว ยังทิง้
ให้พี่สาวดูแลลูก ๆ ตามล�ำพัง พี่สาวประกอบ
อาชีพใดก็ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ ทุกวันนี้ก็ยัง
ต้องแบกรับภาระหนี้สินที่พี่เขยทิ้งไว้ให้ค่ะ

หลังจากส่งค�ำถาม ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑

พระราชาองค์ที่ออกบวชในระดับขุนพล
๒. ได้ท�ำการออกรบฆ่าข้าศึกตายเป็น
จ�ำนวนมาก และบางครั้งก็สั่งทรมานเชลยศึก
เพื่อรีดข่าว
๓. รวมทัง้ กรรมอีกชาติหนึง่ ซึง่ เกิดเป็น
ผู้ชาย เป็นเจ้าเมือง ในชาตินั้นเจ้าชู้และสั่ง
ลงโทษคนท�ำผิดในหลายรูปแบบ ตั้งแต่เฆี่ยน
หลังด้วยไม้พลอง ให้ประหารชีวิตโดยการดื่ม

๒

๑. ลูกเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น
ประสาท พังผืดรัดรากประสาทกระดูกสันหลัง
และมีอาการแทรกซ้อนหลายอย่าง เพราะกรรม
ในอดีตในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของ
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๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

กับหมู่คณะมาท�ำให้สะดุดใจในถ้อยค�ำของ
น้าชาย แล้วเป็นเหตุให้เปิดใจมาวัดสร้างบารมี
กับหมู่คณะ
๙. อากงอายุยืน ๑๐๓ ปี เพราะกรรม
ในอดีตท่านชอบท�ำบุญด้วยยารักษาโรค และ
ชอบแจกอาหารคนยากจนอย่างสม�่ำเสมอ บุญ
นี้ตามมาส่งผล
๑๐. ส่วนอาม่าอายุ ๘๖ ปี ที่อายุยืน
แต่หย่อนกว่าอากงหน่อย ก็ท�ำบุญในลักษณะ
เดียวกันแต่น้อยกว่า
๑๑. บุญทีส่ งเคราะห์โลกดังกล่าวส่งผล
ให้ท่านตั้งตัวได้ ทั้ง ๆ ที่มาจากเมืองจีนด้วย
สภาพเสื่อผืนหมอนใบ
๑๒. ตายแล้วอากง-อาม่าก็ไปเป็น
อากาศเทวาอยู่ในวิมานเดียวกัน ได้รับบุญที่
อุทิศไปให้แล้ว
๑๓. เตี่ยของลูกมีเศษกรรมเกี่ยวกับ
การค้า มีหลายครั้งที่เอาของเก่ามาปนกับ
ของใหม่ เช่น เอาแป้งเก่ามาปนกับแป้งใหม่
เพือ่ ให้ของมีปริมาณมากขึน้ และขายได้เยอะขึน้
ด้วยวิบากกรรมนี้จึงท�ำให้เป็นนิ่วในไตและนิ่ว

ยาพิษ และทรมานในรูปแบบต่าง ๆ
๔. ปัจจุบนั เป็นเศษกรรมแล้ว เมือ่ กรรม
ยั ง ส่ ง ผลอยู ่ หมอก็ ไ ม่ ส ามารถรั ก ษาด้ ว ย
วิ ท ยาการสมั ย ใหม่ ไ ด้ แถมยั ง เกิ ด อาการ
แทรกซ้อนด้วย
๕. แต่ต่อมาหายด้วยบุญปัจจุบันและ
บุญที่เคยท�ำมากับหมู่คณะ เช่น พุทธันดร
ทีผ่ า่ นมาก็ได้ออกบวชตามพระราชาตลอดชีวติ
๖. แต่กรรมเจ้าชู้ทั้ง ๒ ชาติ คือ ใน
ชาติที่เป็นเจ้าเมืองและชาติที่เป็นทหารของ
พระราชาองค์ที่ออกบวช ก็ยังส่งผลให้มาเป็น
ผูห้ ญิงและมีอธั ยาศัยอยากประพฤติพรหมจรรย์
โดยตั้งใจที่จะรักษาศีล ๘ ให้ได้ตลอดไป
๗. ให้ลูกท�ำบุญทุกบุญทั้งทาน ศีล
ภาวนาให้ เ ข้ า ถึ ง พระธรรมกาย อี ก ทั้ ง ต้ อ ง
ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา อุทศิ บุญกุศลไปให้ผทู้ เี่ รา
ไปเบียดเบียนเขาไว้ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้น
วิบากกรรม
๘. ที่ลูกก่อนเข้าวัดไม่เชื่อเรื่องบุญ
เพราะระบบการศึกษาในปัจจุบันหล่อหลอมให้
มีความคิดแบบปัจจุบนั แต่บญุ ในตัวทีเ่ คยสร้าง
104 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

จะขุดล้อมย้ายต้นโพธิอ์ อกไป แล้วหาที่ ๆ เหมาะสม
ปลูกกันใหม่ ไม่ควรเผาทิง้
๑๙. ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ตรัสรู้ ล้วนสามารถยังจิตให้เกิดกุศลธรรมได้
เหมือนกันหมด ถ้าจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าและธรรมที่พระองค์ตรัสรู้
๒๐. อาผู ้ ช ายคนที่ ๕ เป็ น โรค
พาร์กินสัน เพราะเศษกรรมสุราในอดีตตามมา
ส่งผล ชาตินี้ก็มีสิทธิ์ที่จะดีขึ้น โดยการท�ำทาน
รักษาศีล เจริญภาวนาให้เข้าถึงพระในตัว แต่
คงไม่หายขาด
๒๑. อาผู้หญิงเห็นดวงสว่างก่อนนอน
ก็ คื อ ดวงกุ ศ ลนิ มิ ต ที่ เ กิ ด จากใจหยุ ด นิ่ ง และ
อยู่ในบุญ ให้หยุดนิ่งต่อไป ดวงทั้งหลายก็จะ
รวมเป็นจุดเดียวที่ศูนย์กลางกาย อาทั้งสองก็
เคยสร้ า งบารมี กั บ หมู ่ ค ณะมาโดยเป็ น กอง
เสบียง
๒๒. พี่สาวคนโตมีเศษกรรมกาเมจึง
ท�ำให้มีปัญหาครอบครัว เศษกรรมคบคนพาล
จึงท�ำให้มสี ามีเจ้าชูแ้ ละติดอบายมุข ทานบารมี
หย่อนและกรรมคบคนพาลจึงท�ำให้ต้องมารับ

ในกระเพาะอาหาร
๑๔. รวมกับกรรมฆ่าสัตว์ทำ� อาหารและ
ใช้แรงงานสัตว์มากไป จึงท�ำให้เป็นไส้เลื่อน
โรคเกาต์ หัวใจเต้นผิดปกติ
๑๕. เตีย่ ยังขายลอตเตอรีอ่ ยู่ ก็จะท�ำให้
มีเชื้อแห่งความหลง เพราะท�ำให้คนติดหลง
งมงาย เพ้อฝันว่าจะรวย เชื้อนี้จะท�ำให้ขาด
ปัญญาและมีโอกาสด�ำเนินชีวติ ผิดพลาดได้ เช่น
เป็นเหตุให้ไปอยู่ในวงจรคบคนพาล
๑๖. อาผู้ชายคนที่ ๔ เป็นมะเร็งใน
เม็ดเลือดขาว เพราะกรรมในอดีตเป็นผู้ดูแล
บ้านส่วยเพื่อเก็บเงินส่งหลวง แต่ตนยักยอก
เงินส่วยนี้เอาไว้ กรรมนี้ตามมาส่งผล
๑๗. ตายแล้วก็ไปเป็นภุมเทวาระดับ
ล่าง เฝ้าที่ดินของตนที่มีอยู่หลายแห่ง เพราะ
ก่อนตายใจยังห่วงสมบัติพัสถานอยู่ ได้รับบุญ
ที่อุทิศไปให้ ก็มีสภาพดีขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยัง
วนเวียนห่วงสมบัติอยู่
๑๘. กรรมที่เผาต้นโพธิ์ทิ้ง ท�ำให้ต้อง
ไปเฝ้าพื้นที่บริเวณนั้นซึ่งอยู่ในที่ดินของตัว ถ้า
ใครจ�ำเป็นจะต้องปรับพืน้ ทีท่ มี่ ตี น้ โพธิอ์ ยู่ ก็ควร

www.webkal.org
105

มิถุนายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 105

DMC

ช่องนี้มีค�ำตอบ

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘
ให้คนเป็นคนดี ก็จะท�ำให้ชาตินี้และชาติต่อไป
หลุดออกจากบุญเขตของพระพุทธศาสนา
๒๖. ลูกควรแนะน�ำให้น้องสาวศึกษา
ค�ำสอนในพระพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้งเข้าใจ
อย่างแท้จริงเสียก่อน จะได้ไม่ถูกชักจูงให้
คล้อยตามได้ง่าย
๒๗. เตี่ ย และแม่ ก็เ คยสร้ างบุ ญ กั บ
หมู ่ ค ณะโดยเป็ น กองเสบี ย ง ซึ่ ง แม่ จ ะเจอ
หมู่คณะมากกว่าเตี่ย เพราะบางชาติก็เจอกัน
บางชาติก็ไม่เจอ
๒๘. ดังนั้น ชาตินี้มาเจอกันแล้ว ให้
ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ อย่าให้ตกบุญเลย
แล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสติ บุรี วงบุญพิเศษ
เขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลย

หนี้สินที่อดีตสามีก่อไว้ และไม่ประสบความ
ส�ำเร็จในชีวิตจนขาดความมั่นใจในตัวเอง
๒๓. จะแก้ไขก็ตอ้ งอดทนแล้วสัง่ สมบุญ
ทุ ก บุ ญ ในปั จ จุ บั น แล้ ว อธิ ษ ฐานจิ ต ด้ ว ย
ความตั้งใจมั่นว่าให้ชีวิตประสบแต่ความเจริญ
รุง่ เรือง ให้ทำ� อย่างนีบ้ อ่ ย ๆ ก็จะสามารถแก้ไขได้
๒๔. พีส่ าวคนรองก็เป็นกองเสบียงของ
หมู่คณะ เป็นไทรอยด์เป็นพิษ เพราะเศษกรรม
กาเมจึงท�ำให้ปวดประจ�ำเดือนอย่างรุนแรง
และกรรมมักโกรธ ผูกโกรธ จะแก้ไขก็ให้รักษา
ศีล ๘ ต่อไป อีกทั้งท�ำบุญทุกบุญไปเรื่อย ๆ
หนักก็จะเป็นเบา
๒๕. น้องสาวคนเล็กถ้าไปแต่งงานกับ
คนศาสนาอื่นโดยมีความเชื่อว่าทุกศาสนาสอน
106 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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พญ.พจนีย์ พงษ์ประภา
เจ้าของ case study

ข้อคิดจาก Case Study

พญ. พจนีย์ : บอกได้เลยว่า ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด เรียนหมอมานี่เป็นวิชา
ทีส่ ดุ ยอดแล้ว พอหมอป่วยจริง ๆ ระดับอาจารย์แพทย์ยงั ช่วยหมอไม่ได้ มันต้องมีอะไร
มากกว่านั้น โชคดีหรือบุญบันดาลก็ไม่ทราบ มีพระน้าชายมาชวนให้ศึกษาเรื่อง
กฎแห่งกรรม พอหมอได้ศึกษาจริง ๆ จึงรู้ว่าเบื้องหลังคือบุญและบาป หมอเคยคิดว่า
เราไม่ประมาท ดูแลตัวเองอย่างดี ยังแข็งแรง คงไม่เป็นอะไรตอนนี้ คงเป็นตอนแก่
ที่ไหนได้อายุ ๒๙-๓๐ ก็ร่อแร่แล้ว พอได้ศึกษาวิชาชีวิต หมอจึงรู้ว่า เราไม่รู้ว่าเราประมาท Case Study
เป็นการปรับทิฐิเราให้มองโลกไปตามความเป็นจริง และสามารถท�ำให้ทุกคนในครอบครัวเป็นสัมมาทิฐิ
หมด ตอนนี้จึงเร่งท�ำทาน รักษาศีล ๘ เจริญภาวนามากขึ้น ชีวิตจึงมีคุณค่ามาก และสุขภาพก็ดีขึ้น
พญ. พจนีย์ : ทุกครั้งที่หมอได้ฟังเพลงชีวิตสมณะ “จากเรือนเหมือนนกที่จากคอน...”
ฟังแล้วน�้ำตาจะไหล อยากจะบวชมาก ถ้าหมอเป็นชายคงจะได้บวชและสร้างบารมีได้มากกว่านี้
โชคดีที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกหลักวิชาให้ ซึ่งหลักวิชานี้ ที่ไหน ๆ ก็ไม่สามารถบอกได้ คือ
วิธีทำ� ให้เกิดเป็นชายและได้บวช นั่นคือต้องสั่งสมเนกขัมมบารมี ด้วยการรักษาศีล ๘ ให้เข้มข้น แล้วไป
ชวนชายแมน ๆ มาบวช และร่วมเป็นเจ้าภาพวันละ ๒๐ บาท ถึง ๗๐๐ วัน เพื่อบวชสามเณร ๑ ล้าน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกต้นเดือนก็เอามาถวายครั้งหนึ่ง ดีใจมาก ๆ เลย
พญ. พจนีย์ : ฝากถึงชายแมน ๆ มีโอกาสบวชแล้ว รีบคว้าโอกาสนีน้ ะคะ เป็นผูช้ ายแมน ๆ ต้องบวช
ทดแทนคุณให้ได้อย่างน้อย ๑ พรรษา ส่วนผู้หญิงอย่างเรา ๆ ต้องไปชวนชายแมน ๆ มาบวชเยอะ ๆ
นะคะ และอย่าลืมท�ำบุญวันละ ๒๐ บาท บวชสามเณร ๑ ล้านรูป พ.ศ. ๒๕๕๙ นะคะ สาธุค่ะ
ทุกภารกิจของพ่อเป็นหน้าที่ของลูก ที่จะท�ำอย่างไม่มีข้อแม้เงื่อนไข แล้วเราก็ไปด้วยกัน
ดังโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ที่ว่า “โลกเลือกลูกให้มาท�ำหน้าที่นี้ จงท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด”

ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
www.webkal.org
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The only one channel

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.
05.00-05.35 น.

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จันทร์

อังคาร

00.00 น. เทปบันทึกภาพ
งานบุญวันอาทิตย์
-ปฏิบัติธรรม
-เส้นทางบุญ
-สู้ต่อไป
-ปฏิบัติธรรมและโอวาท
-พระธรรมเทศนา

สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่ สวดสรรเสริญคุณยาย/วันพระ สวดธรรมจักร

05.45-06.40 น.

14.45-15.15 น.
15.15-15.45 น.
15.45-16.00 น.

06.15 น.
06.15 น. ผลการปฏิบัติธรรม
DMC Time สุดสัปดาห์

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป

Scoop / MV / Spot

06.40-07.10 น.
07.10-07.20 น.
07.20-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 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.
12.40-13.05 น.
13.05-14.00 น.
14.00-14.10 น.
14.10-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
Gleaming with Buddhism
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
00.00 น. *ผู้ออกแบบชีวิต
*DOU for You
*ชาดก 500 ชาติ แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรม World of Peace
Scoop / MV / Spot
กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
01.00 น. World News
*เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
*เดินไปสู่ความสุข
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก *I like Chinese. / MV
Scoop / MV / Spot
*นานาเทศนา
04.00 น. *สู้ต่อไป
*DMC Variety
*ข้อคิดรอบตัว
*ทันโลกทันธรรม

*นั่งสมาธิออนไลน์

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

*นานาเทศนา
*I like English. /
MV / Spot

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.

06.45 น. *ข้อคิดรอบตัว

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
*สู้ต่อไป
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV

07.30 น.
ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
การ์ตูนบุญโต

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

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.
05.00-05.35 น.
0-05.35 น.
05.45-06.40 น.
06.40-07.10 น.
07.10-07.20 น.
07.20-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 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.
12.40-13.05 น.
13.05-14.00 น.
14.00-14.10 น.
14.10-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์
ณ สภาธรรมกายสากล
I like Chinese.
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
08.30 น. เส้นทางบุญ
11.45 น. MV / Spot
ข้อคิดรอบตัว
*เดินไปสู่ความสุข
*ทันโลกทันธรรม
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล)
11.50 น. l like English. 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 / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ)
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
Spot / MV
14.10 น. DMC Variety 13.30 น. ปฏิบัติธรรม
ชาดก 500 ชาติ
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท
14.40 น. อานิสงส์แห่งบุญ / 15.45 น. พระธรรมเทศนา
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
วิบากกรรมอบายมุข
16.50 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย 14.45-15.15 น.
*อานุภาพหลวงปู่ฯ
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You 15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
15.15-15.45 น.
17.30 น. ธุดงค์ธรรมชัย
*ทบทวนบุญ / MV
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.
*คิดใหญ่ ใจดี
*I like English. /
Scoop / MV / Spot
*ความดี
ส
ากล
17.00-17.30
น.
*DMC Variety
ทบทวนบุญ / MV
สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
17.30-17.50 น.
17.50-18.25 น.
อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป 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.
11.15 น. ความดีสากล

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
www.webkal.org
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ.
(หลวงพ่อธัมมชโย)

“คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองท�ำไว้ไม่ได้ จะวิ่งหนีบุญ ก็หนีไม่พ้น จะวิ่งหนีบาป ก็หนีไม่พ้น
่ควรบูชาดทีคื่ศอูนบุย์คกคลที
่มีคุณความดีคจะหนี
วรค่าอแก่ย่ากงไรก็
ารระลึหนีกไนึม่กพถึ้นงแน่นอน
เพราะทับุ้งบุคญคลที
และบาปติ
ลางกายของเรา
และยึ
อเป็นาแบบอย่
ได้แก่ ผ้สรู้มาีศงกุีล ศสมาธิ
งกว่าขเรา”
ใครสัด่งถืสมอย่
งไร ก็ไาด้งในการปฏิ
ผลอย่างนั้นบัตสร้ิตาม
างความดี
ล ก็ได้ปับญุญญาได้คสูวามสุ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดสนัพระธรรมกาย
บสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย

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

www.webkal.org
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ข่าวบุญในประเทศ

เจ้าอาวาสวัดนิโกรทาราม ประเทศศรีลังกา
เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พระภาคีนดาวานส เจ้าอาวาสวัดนิโกรทาราม ประเทศ
ศรี ลั ง กา เยี่ ย มชมวั ด พระธรรมกาย พร้ อ มคณะสาธุ ช น
โดยมีพระวิมาลานันทะ พระอาจารย์โครงการพระไตรปิฎก
สถาบันธรรมชัย ถวายการต้อนรับและบรรยายเรื่องประวัติ
วั ด พระธรรมกาย เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารสื บ สานวิ ช ชาธรรมกาย
ของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ไปจน
ถึ ง การเผยแผ่ วิ ช ชาธรรมกายไปทั่ ว โลก โดยการน� ำ ของ
พระเทพญาณมหามุ นี (หลวงพ่ อ ธั ม มชโย) เจ้ า อาวาส
วัดพระธรรมกาย

ธุดงค์ธรรมชัยพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ศูนย์อบรม
สมุ ท รปราการ เดิ น ธุ ด งค์ ไ ปยั ง วั ด วั ง หิ น เขาชะเอม
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อโปรดญาติโยม และร่วมกันพัฒนาวัด
โดยการท�ำความสะอาดศาลาและบริเวณวัด ทาสีอาคาร
และหอระฆัง เพื่อให้วัดซึ่งเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ สะอาด
สวยงาม พร้อมต้อนรับสาธุชนที่ไปสั่งสมบุญ ในโอกาสนี้
พระอธิการนิคม สุขธมฺโม เจ้าอาวาสวัดวังหินเขาชะเอม เมตตา
ให้ โ อวาทแก่ พ ระธรรมทายาท ที่ ตั้ ง ใจบวชเพื่ อ สร้ า งบุ ญ
สร้างความดี และเป็นเนื้อนาบุญแก่พ่อแม่ ญาติโยม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งประเทศชาติและศาสนา

พิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะ
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เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีถวาย
กองทุ น การศึ ก ษาแด่ พ ระภิ ก ษุ สามเณร ณ หอฉั น
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี พิธีเริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นจึงเป็น
พิธีถวายกองทุนการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาธรรมะ
ของพระภิกษุ สามเณร และเพื่อสนับสนุนการสอบธรรมะ
ของเยาวชนทั่วประเทศ พิธีถวายกองทุนการศึกษาจัดขึ้น
เป็นประจ�ำ ทุ ก ปี ที่หอฉั นคุ ณยายอาจารย์ ฯ ซึ่งในแต่ ล ะปี
มีสาธุชนเข้าร่วมพิธีเป็นจ�ำนวนมาก
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พิธีอัญเชิญดวงแก้วจักรพรรดิ ใต้ร่มเย็น

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการประชุม
ปรับแผนงานอัญเชิญดวงแก้วจักรพรรดิ ใต้ร่มเย็น โดย
คณะพระภิ ก ษุ แ ละผู ้ ป ระสานงานแก้ ว ภู ธ รของภาคใต้
ทั้ง ๑๔ จังหวัด ณ ห้องประชุมจราจร วัดพระธรรมกาย
การอัญเชิญดวงแก้วจักรพรรดิ ใต้ร่มเย็น ผ่าน ๑๔ จังหวัด
ในภาคใต้ เป็นด�ำริของพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาส
วั ด พระธรรมกาย ที่ ต ้ อ งการให้ ช าวไทยในภาคใต้ ไ ด้ รั บ
ความสุขสงบร่มเย็น โครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในขณะนีท้ ำ� พิธอี ญั เชิญดวงแก้ว
ผ่านไปหลายจังหวัดแล้ว ดวงแก้วจักรพรรดิดวงนี้จะน�ำไป
ประดิษฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

พิธที อดผ้าป่าศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมนครราชสีมา

เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มี พิ ธี
ทอดผ้าป่าศูนย์ปฏิบัติธรรม และพิธีติดตั้งแท็งก์น�้ ำประปา
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ภาคเช้ามีพิธีสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร
ภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่า พิธีในครั้งนี้ พระครูอินทสรานุยุต
เจ้าอาวาสวัดสูงจอหอ และพระครูสุตกิตติคุณ เจ้าอาวาส
วัดโคกตลาด จังหวัดนครราชสีมา เมตตาไปร่วมงาน พร้อมทัง้ ร่วม
เจริญชัยมงคลคาถา ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมนครราชสีมาขออนุโมทนา
กับเจ้าภาพทุกคณะตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในงานบุญทุกท่าน

สัมมนาชี้แจงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมต่อยอด
ในสถานศึกษา

เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ศู น ย์
กัลยาณมิตรก�ำแพงเพชรจัดสัมมนาชี้แจงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมต่อยอดในสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อ�ำเภอคลองขลุง จังหวัดก�ำแพงเพชร
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมจากโครงการบรรพชา
สามเณรต้นแบบสู่ AEC สามารถไปจัดกิจกรรมต่อยอดทาง
ศีลธรรมได้ โดยหนึง่ ในกิจกรรมต่อยอดทีท่ กุ คนวางแผนจะท�ำ
ร่วมกันก็คือ การไปชวนชายแมน ๆ มาบวชในช่วงเข้าพรรษานี้
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ข่าวบุญต่างประเทศ

พิธแี ต่งตัง้ ฐานานุกรม
ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระภิกษุและสาธุชน
วัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมกันต้อนรับพระพรหมสุธี กรรมการ
มหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานส�ำนักงานก�ำกับดูแล
พระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พร้อมคณะ ที่เมตตาไปเป็นประธานมอบใบแต่งตั้งฐานานุกรมและ
พัดยศแก่พระสนทยา สุทธฺ าโภ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน
ในโอกาสนี้ ท่านยังน�ำสาธุชนปลูกต้นไม้มงคลอีกด้วย พิธีในครั้งนี้
มีพระราชภาวนาวิมล วิ. เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ลอนดอน เดินทาง
ไปร่วมมุทิตาด้วย

พิธที อดผ้าป่า
ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกายนคร
บริสเบนจัดงานบุญทอดผ้าป่า พิธีกรรมภาคเช้าเริ่มจากการสวดมนต์
ท�ำวัตรเช้า นั่งสมาธิ กล่าวค�ำอาราธนาศีล กล่าวค�ำถวายภัตตาหาร
เป็นสังฆทาน หลังจากประเคนภัตตาหารพระแล้ว สาธุชนผู้มีบุญ
ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติรว่ มรับประทานอาหารด้วยกัน ในภาคบ่าย
มีพธิ ที อดผ้าป่าสามัคคี จากนัน้ ปฏิบตั ธิ รรมและบูชาข้าวพระร่วมกันใน
เวลาธรรมกาย ฟังพระธรรมเทศนา เสร็จพิธีแล้วถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ตัดปอยผมนาคธรรมทายาท
ประเทศมอลตา

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพุทธมอลตา
จัดพิธตี ดั ปอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทธรรมทายาท
นานาชาติรุ่นที่ ๒ พิธีเริ่มด้วยพระอาจารย์น�ำบูชาพระรัตนตรัย ตาม
ด้วยพิธีกล่าวอัญเชิญเทวดา นาคธรรมทายาทกล่าวค�ำขอตัดปอยผม
และขอขมาผู้ปกครอง จากนั้นพระอาจารย์ตัดปอยผม ตามด้วย
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน หลังเสร็จพิธีแล้ว สาธุชนร่วมกัน
รับบุญเก็บงานท�ำความสะอาดเสนาสนะ เพือ่ รองรับผูม้ บี ญุ ทีจ่ ะมาใช้
สถานที่ปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อไป
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วัดพระธรรมกายบอสตันร่วมงานวิสาขบูชา ณ วัดเนปาล
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสงฆ์จาก
วัดพระธรรมกายบอสตันเดินทางไปร่วมงานวิสาขบูชานานาชาติ
ที่วัดเนปาล ซึ่งในโอกาสนี้มีพระภิกษุหลายเชื้อชาติไปร่วมงาน
เช่น พระภิกษุชาวลาว กัมพูชา และทิเบต พิธีกรรมในภาคเช้า
อาราธนาศีล เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร ภาคบ่ายมีพิธี
มอบของทีร่ ะลึกแก่แม่ เนือ่ งในโอกาสวันแม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา
(๑๑ พฤษภาคม) จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์และสาธุชนกล่าวถึง
ความประทับใจที่มีโอกาสมาร่วมงานวิสาขบูชาและวันแม่ในครั้งนี้

พิธถี วายทองค�ำหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
ฟลอริ ด าจั ด พิ ธี ถ วายทองค� ำ หล่ อ รู ป เหมื อ นคุ ณ ยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง องค์ที่ ๒ และพิธีอุทิศส่วนกุศล
แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ พิธีกรรมเริ่มด้วยการท�ำสมาธิ ตามด้วยพิธี
อาราธนาศีล พิธถี วายทอง พิธถี วายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่าย
มีพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ พิธีรับใบปวารณาร่วมบุญ
บวชสามเณรล้านรูป ฟังพระธรรมเทศนา ตามด้วยการรับบุญสืบสาน
วัฒนธรรมคุณยาย ช่วยกันเก็บงานด้วยความปีติเบิกบาน

พิธถี วายกองทุนยานพาหนะแก้ว กองทุนหนังสือบาลี นักธรรม
ประเทศญีป่ นุ่

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย
โอซาก้าจัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ต้นเดือน และพิธีถวายกองทุน
ยานพาหนะแก้ว พิธถี วายกองทุนหนังสือบาลี นักธรรม พิธที อดผ้าป่า
กองทุนเผยแผ่วิชชาธรรมกาย กิจกรรมในภาคเช้ามีพิธีอาราธนาศีล
พิธีถวายภัตตาหาร พิธีตักบาตร ภาคสายมีการปฏิบัติธรรม พิธีบูชา
ข้าวพระ ภาคบ่ายมีพธิ ถี วายกองทุนยานพาหนะแก้ว พิธถี วายกองทุน
หนังสือ จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่า ภาคเย็นมีพิธีบูชามหาปูชนียาจารย์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
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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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ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

ถ้าสู้..อุปสรรคก็ไร้ความหมาย
หนทางการสร้างบารมี เป็นหนทางที่ไม่สะดวก
สบาย แต่ปลายทางจะท�ำให้เราพ้นทุกข์อย่างถาวร
เหมือนการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งหลาย
ชาติพระองค์ต้องเดิมพันด้วยชีวิต แต่สุดท้ายพระองค์ก็ม     ี
มรรค ผล นิพพาน เป็นแก่นสาร และไม่ต้องทนทุกข์           
ในวัฏสงสารอันยาวไกลอีกต่อไป
ดังนั้น เป็นธรรมดาที่บนหนทางการสร้างบารมี      
จะต้องเจอกับอุปสรรค ซึ่งการฟันฝ่าอุปสรรคจะท�ำให้เรา
สามารถพัฒนาบารมีทั้ง ๓๐ ทัศ ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้
ง่ายขึ้น และหากเราตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างบารมี
แล้ว ต่อให้มีอุปสรรคมากแค่ไหน ก็ไร้ความหมาย เพราะ

หากเทียบดูกับการหลงไปท�ำความชั่วและต้องตกนรกแล้ว
ถือเป็นเรื่องใหญ่กว่าการฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างบารมี
มากนัก
ฉะนั้น เราต้องตัดสินใจ “สู้” ไปบนหนทางการสร้าง
บารมี เพราะหากเราสู้ เรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็ก
อุปสรรคก็จะไร้ความหมาย แต่ถ้าเราไม่สู้ แม้เรื่องเล็ก ๆ
ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ และเรื่องที่ไม่ใช่อุปสรรค ก็จะเป็น
อุปสรรคในที่สุด
การสูใ้ นทีน่ ี้ หมายถึง การสูก้ บั กิเลสในตัว เพือ่ ไม่ให้
เราสูญเสียความดีในตัว และใช้ดวงปัญญาพัฒนาบารมี
๓๐ ทัศ ให้แก่กล้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งการจะฟันฝ่าอุปสรรค
ให้ได้อย่างตลอดรอดฝั่ง เราก็ต้องหมั่นท�ำใจใส ๆ โดย
การปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ เพราะ “เมื่อใจใสใจสบาย ท�ำ
อะไรก็ส�ำเร็จ เมื่อใจมาอยู่ฐานที่ ๗ ท�ำอะไรก็ส�ำเร็จอย่าง
สบาย ๆ”..
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เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกนึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว
ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดทำ�อะไรไม่ได้
จะประกอบกิจการงานอย่างใด
ก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล
ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น
บุญย่อมนำ�ผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว

หยุด...คือ มรรค ผล
หยุด...เป็น ตัวสำ�เร็จ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

สารบัญ
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ประจำ�เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พระธรรมเทศนา
๘๖ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๖ จรรยา
ข้อที่ ๑๑-๑๒

๓๒ ทบทวนบุญ : วิสาขบูชา...วันแห่งชัยชนะ
ของพระพุทธเจ้า
๔๖ สร้างโลกให้เป็นโลกแก้ว : วิสาขบูชานานาชาติ
๖๐ เรื่องจากปก : บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน
ปุจฉา-วิสัชนา
คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
๙๒ หลวงพ่อตอบปัญหา : ท�ำอย่างไรทุกคน ๖๘ บทความพิเศษ : สมุดไทย ใบลาน ...งานศาสน์
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๗๔ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : ฝนรัตนชาติยังตกอยู่เสมอ
๑๐๐ ฝันในฝัน : สู้มั้ย! สู้ไม่ถอย! ชิตัง เม!
๘๐ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : ลมหายใจมีคุณค่า
ด้วย “สัมมา อะระหัง”
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