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ข่าวบุญต่างประเทศ
ปฏิบัติธรรมพิเศษ

ชาวพุทธวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วันศุกร์-อาทิตย์ที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ร่วมกันปฏิบตั ธิ รรมพิเศษ
ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม

เมื่อวันศุกร์ -อาทิตย์ที่ 25-27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 เหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธัมฯวัดพุทธ
นอร์ ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี
จากเมืองต่างๆในแคว้ นนอร์ ดไรน์เวสท์ฟาเลน เช่น ดูสเซลดอร์ ฟ, ดูสบวร์ ก, โคโลญ,
เอสเซ้ น, ดอร์ ทมุนด์, โบคุม่ , อาเคิ่น เป็ นต้ น ได้ ร่วม
กันปฏิบตั ธิ รรมพิเศษ ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
ประเทศเบลเยี่ยม
วันเสาร์ ที่ 26 ภาคเช้ าเหล่ากัลยาณมิตรได้
ร่ วมกันปฏิบตั ิธรรมเพื่อปรับอารมณ์ ในการปฏิบตั ิ
ธรรม ภาคบ่ายพระอาจารย์ได้ สอบถามผลการ
ปฏิบตั ธิ รรม และความก้ าวหน้ าของผลการปฏิบตั ิ
ธรรม
วันอาทิตย์ที่   27   เช้ ามืดได้ ร่วมกันสวด
มนต์ท�ำวัตรเช้ า ภาคสายพระอาจารย์ได้ สอบถาม
ปั ญหา,อุปสรรคและวิธีแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการ
ปฏิบตั ธิ รรม  จากนันเหล่
้ ากัลยาณมิตรได้ ประกอบ
พิ ธี ถ วายภั ต ตาหารเป็ นสั ง ฆทานและร่ ว มกั น
๔

ตักบาตร   ก่อนเดินทางกลับเหล่ากัลยาณมิตรได้
ร่วมกันท�ำความสะอาดที่พกั
เหล่ า กัล ยาณมิ ต รต่ า งก็ มี ผ ลการปฏิ บัติ
ที่ดีขึ ้นตามล�ำดับจากเดิมที่ฟ้ งบ้
ุ าง หลับบ้ าง หลัง
จากที่ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ธ รรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งถึ ง แม้ อ าจมี
เวลาน้ อย ก็ปฏิบตั ธิ รรมอย่างเต็มที่ท�ำให้ ความ
ฟุ้งและความหลับลดน้ อยลงไปตามล�ำดับ   เหล่า
กัลยาณมิตรชาวพุทธวัดพุทธนอร์ ดไรน์ -เวสท์ ฟา
เลนจะหาเวลาและเชิญชวนกัลยาณมิตรมาร่วมกัน
ปฏิบตั ธิ รรมในคราวต่อไป
วั ด พุ ท ธนอร์ ดไรน์ - เวสท์ ฟ าเลนจั ด พิ ธี
บูชาข้ าวพระวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.
2554 เวลา 09:00 น.-15:00 น. จึงขอเชิญชวน
ลู ก พระธั ม ฯทุ ก ท่ า นได้ มาร่ วมงานบุ ญ ในวั น
และเวลาดังกล่าวติดต่อสอบถามได้ ที่
(+49)
2841-8813581วัดพุทธนอร์ ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
วัด พุท ธนอร์ ด ไรน์ - เวสท์ ฟ าเลนขอกราบ
อนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทัว่ โลก
มา  ณ โอกาสนี ้
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วันศุกร์ -อาทิตย์ที่ 25-27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
ประเทศเบลเยี่ยม

ออกก�ำลังกายตอนเช้ า

ร่วมกันตักบาตร

ร่วมกันปฏิบตั ธิ รรม
๕
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ข่าวบุญในประเทศ

พิธีมอบองค์พระรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี

๖

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ท�ำพิธีมอบองค์พระ น�ำไปประดิษฐานสถานีต�ำรวจภูธรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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พลต�ารวจโท พีระ พุม่ พิเชฏฐ์
ผู้ชว่ ยผู้บญ
ั ชาการต�ารวจแห่งชาติ

29 มีค. 55 เวลา 14.00 น.พิธีมอบองค์
พระรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ท�าพิธีมอบองค์
พระ น�าไปประดิษฐานสถานีต�ารวจภูธรใน 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจงั หวัด สงขลา ยะลา
ปั ตตานี นราธิวาส 75 สถานีต�ารวจคณะผู้แทน
รองนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยูบ่ �ารุง และ

คณะผู้รับมอบ ชื่อพลต�ารวจโท พีระ พุม่ พิเชฏฐ์ ผู้
ช่วยผู้บญ
ั ชาการต�ารวจแห่งชาติปฏิบตั ิหน้ าที่แทน
ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยูบ่ �ารุง รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ าย
ความมัน่ คง
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โทษของคนมักโกรธ

บุ ค คลผู้ มี ค วามปรารถนาที่ จ ะหลุ ด พ้ น
จากความทุกข์ คือ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ
และความตาย อันเป็ นความทุกข์ที่ตดิ ตามเรามา
นานแสนนาน ต้ องอาศัยพลังอ�านาจบุญบารมีที่
สัง่ สมอบรมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน โดยเฉพาะ
บุญบารมีที่ส�าคัญมีอานุภาพมาก คือการประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรม ท�าใจให้ หยุดนิ่งในหนทางสายกลางที่
เรี ยกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ซึง่ เป็ นเหตุให้ หลุดพ้ นจาก
ความทุกข์ทงหลาย
ั้
และเข้ าถึงความสุขที่แท้ จริ ง
กระทัง่ ได้ บรรลุมรรคนิพพาน
มีวาระพระบาลีที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ ใน โกธนา
สูตร ความว่า
“คนโกรธมีผิวพรรณทราม ย่อมนอนเป็ น
ทุกข์ ถือเอาสิง่ ที่เป็ นประโยชน์แล้ ว กลับปฏิบตั สิ งิ่
อันไม่เป็ นประโยชน์ ท�าปาณาติบาตด้ วยกาย และ
วาจา ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ ผู้มวั เมาเพราะ
ความโกรธ ย่อมถึงความไม่มียศ ญาติมิตรและ
สหาย ย่อมเว้ นคนโกรธเสียห่างไกล คนผู้โกรธย่อม
๘

ไม่ร้ ูจกั ความเจริ ญ ท�าจิตให้ ก�าเริ บ ภัยที่เกิดมาจาก
ภายในนัน้ คนผู้โกรธย่อมไม่ร้ ูสกึ คนโกรธย่อมไม่ร้ ู
อรรถ ไม่เห็นธรรม ความโกรธย่อมครอบง�านรชน
ในขณะใด ความมืดตื ้อย่อมมีในขณะนัน้ คนผู้โกรธ
ย่อมก่อกรรมที่ท�าได้ ยากเหมือนท�าได้ งา่ ย ภายหลัง
เมื่อหายโกรธแล้ ว เขาย่อมเดือดร้ อนเหมือนถูกไฟ
ไหม้ ”
กิเลสทังที
้ ่เป็ นราคะ โทสะ และโมหะ
บัณฑิตทังหลายกล่
้
าวว่าเป็ นธุลี เป็ นทางมาแห่ง
มลทินในจิตใจของสรรพสัตว์ เพราะกิเลสเหล่า
นี ้ เมื่อเกิดขึ ้นแล้ ว ย่อมจะท�าให้ สรรพสัตว์มืดมน
ท�าให้ สร้ างแต่บาปอกุศล โลกของเราก็ไม่มีความ
สงบสุข มีแต่ความเดือดร้ อนวุน่ วายอยูเ่ ป็ นนิตย์
บุคคลผู้ต้องการพ้ นจากอกุศลธรรม อันเป็ นดุจ
ธุลี ๓ ตระกูลนัน้ ต้ องบ�าเพ็ญเพียรสร้ างความ
ดี ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ลดละเลิกกิเลสทังหลาย
้
เหล่านี ้ให้ ได้ ด้ วยการปฏิบตั ิให้ เข้ าถึงพระธรรมกาย
อรหัต อันเป็ นกายหลุดพ้ นจากกิเลสอาสวะทังปวง
้
หากบุคคลใดมีจิตใจที่มืดมน ตกอยูใ่ น
กระแสของกิเลสอาสวะหรื อของพญามาร
ไม่
ประพฤติธรรมเพื่อให้ เข้ าถึงพระธรรมกาย ยังละ
อกุศลธรรมไม่ได้ บุคคลนันย่
้ อมมีแต่ความทุกข์และ
ความล�าบากในการด�าเนินชีวิต แม้ ละโลกไปแล้ วก็
ต้ องทุกข์ตอ่ ในอบายภูมิ
* ดังเรื่ องของ ทุฏฐกุมาร ผู้เป็ นพระโอรส
ของพระเจ้ ากิตกาสะแห่งเมืองพราณสี เมื่อทุฏฐ
กุมารประสูตแิ ล้ ว พระราชาทรงแต่งตังให้
้ ด�ารง
ต�าแหน่งอุปราช
วันที่พระราชโอรสประสูติ พวกโหราจารย์
ต่างท�านายลักษณะของพระโอรสและกราบทูลพระ
ราชาว่า ถ้ าพระราชโอรสไม่ได้ เสวยน� ้าดังประสงค์
ก็จะสิ ้นพระชนม์ทนั ที ด้ วยความรักพระราชโอรส
พระองค์ทรงหาหนทางแก้ ไขในทันที ทรงรับสัง่ ให้
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ขุดสระโบกขรณีที่ประตูเมืองทังสี
้ ่ทิศด้ วยทรงเกรง
ว่า พระโอรสจะไม่ได้ เสวยน� ้าตามประสงค์แล้ วจะ
สิ ้นพระชนม์ อีกทังยั
้ งรับสัง่ ให้ เจ้ าหน้ าที่ชว่ ยกันท�า
ปะร� ามณฑปตาม ๔ แยกถนน แล้ วให้ ตงภาชนะที
ั้
่
ประณีต ใส่น� ้าดื่มไว้ จนเต็มตลอดเส้ นทางอีกด้ วย
เช้ าตรู่วนั หนึง่ พระกุมารได้ เสด็จไปพระ
ราชอุท ยานพร้ อมด้ ว ยเหล่ า ข้ า ราชบริ พ ารเสนา
อ�ามาตย์ ขณะนันเองพระองค์
้
ได้ ทอดพระเนตร
เห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ าเสด็จออกบิณฑบาตด้ วย
อาการสงบ น่าเลื่อมใส เมื่อมหาชนเห็นพระปั จเจก
พุทธเจ้ าต่างพากันออกมานมัสการและใส่บาตร
พร้ อมทังสรรเสริ
้
ญพระคุณของพระปั จเจกพุทธเจ้ า
พระราชกุมารผู้เป็ นพระอุปราช
ทอด
พระเนตรเห็นเหตุการณ์เช่นนัน้ แทนที่จะมีโสมนัส
เลื่อมใส อนุโมทนาในการกระท�าของมหาชน กลับ
คิดว่า
มหาชนรวมทังข้
้ าราชบริ พารที่ไปกับเรา
แทนที่จะสรรเสริ ญเราผู้เป็ นพระราชโอรสเพียงผู้
เดียวกลับไปสรรเสริ ญกราบไหว้ สมณะโล้ น ผู้นงุ่
ห่มผ้ าย้ อมฝาด คิดดังนันแล้
้ วพระกุมารรู้สกึ โกรธ
จึงเสด็จลงจากหลังช้ างตรงเข้ าไปแย่งบาตรในมือ

ของพระปั จเจกพุทธเจ้ าแล้ วโยนทิ ้งลงพื ้น จากนัน้
ก็กระทืบบาตร เหยียบย�่าภัตตาหารที่มหาชนได้
ถวายด้ วยความเลื่อมใสนัน้
พระปั จเจกพุทธเจ้ าผู้ทรงคุณอันประเสริ ฐ
เป็ นเนื ้อนาบุญของโลก ได้ แลดูพระพักตร์ ของพระ
ราชกุมารด้ วยความเมตตา พลางคิดด้ วยความ
กรุณาว่า พระราชกุมารนี ้ทรงฉิบหายเสียแล้ วเพราะ
ได้ ท�ากรรมหนักเช่นนี ้ จากนันพระปั
้
จเจกพุทธเจ้ า
ทรงนิ่งไม่ตรัสอะไร พระราชกุมารจึงตรัสขึ ้นว่า “ดู
ก่อนสมณะ ตัวของข้ าพเจ้ านี ้ เป็ นพระราชโอรสของ
พระราชาผู้เป็ นใหญ่ในแผ่นดินเมืองพาราณสีนี ้ มี
นามว่าทุฏฐกุมาร ท่านได้ แต่มองดูเรา แต่ก็ท�าอะไร
เราไม่ได้ ” ตรัสจบแล้ วก็หวั เราะเยาะอย่างร่าเริ ง
แล้ วเสด็จหลีกไป ส่วนพระปั จเจกพุทธเจ้ าได้ เหาะ
กลับเงื ้อมเขานันทมูลกะ ซึง่ เป็ นที่อยูข่ องเหล่าพระ
ปั จเจกพุทธเจ้ าทังหลาย
้
ทันที ที่พระปั จเจกพุทธเจ้ าเหาะลับตาไป
ทุฏฐราชกุมารผู้ท�าบาปกรรมอันหนัก บังเกิดความ
เร่าร้ อนอย่างใหญ่หลวงขึ ้นในสรี ระ มีความรู้สกึ
เสมือนร่างกายมีเปลวไฟเผาไหม้ ตลอดเวลา ถึงกับ
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ล้ มลงในที่นนเอง
ั้
เกิดความหิวกระหายน� ้าเป็ นที่สดุ
เหล่าเสนาอ�ามาตย์บริ วารต่างรี บช่วยกันหาน� ้าดื่ม
มาให้ พระองค์ แต่น� ้าดื่มที่เตรี ยมไว้ ในบริ เวณนัน้
กลับแห้ งขอดทุกแห่ง พระราชกุมารไม่ได้ เสวยน� ้า
อีกทังวิ
้ บากกรรมที่ท�าไว้ กบั พระปั จเจกพุทธเจ้ า ส่ง
ผลให้ พระองค์สวรรคตในที่นนทั
ั ้ นที และไปบังเกิด
ในอเวจีมหานรก ถูกเปลวไฟแผดเผา เสวยความ
ทุกข์ทรมานแสนสาหัส
จะเห็นว่า ความโกรธเป็ นภัยต่อตัวเรา
อย่างยิ่ง ความโกรธเกิดจากอารมณ์ที่ไม่พอใจ ไม่
สบายใจ ขุน่ ข้ องหมองใจ หงุดหงิด อันเป็ นเหตุก่อ
ให้ เกิดประทุษร้ ายผู้อื่น และเมื่อความโกรธเกิดขึ ้น
กับผู้ใด ไม่วา่ จะเป็ นผู้ยิ่งใหญ่หรื อมีอ�านาจในการ
ปกครองบ้ านเมือง หรื อสามัญชนคนธรรมดา ล้ วน
เป็ นเหตุให้ พบกับความหายนะความเดือดร้ อนและ
มีความทุกข์เป็ นผลในที่สดุ โดยเฉพาะผลกรรมที่
ท�ากับผู้ทรงศีล มีความบริ สทุ ธิ์หมดจด หลุดพ้ น
จากกิเลสอาสวะทังปวงจึ
้
งเป็ นกรรมหนักยิ่ง
ดังนันเราต้
้
องระงับความโกรธให้ ได้ และ
ระงับกิเลสที่เป็ นราคะ โทสะ หรื อโมหะ เพราะเมื่อ
กิเลสเหล่านี ้เกิดขึ ้นกับบุคคลใดแล้ ว ย่อมท�าให้
บุคคลนันมี
้ ความเศร้ าหมองไม่ผอ่ งใส เป็ นทางมา
แห่งธุลี ย่อมจะพบแต่ความทุกข์ทรมาน ผลสุดท้ าย
ย่อมไปบังเกิดในนรกทนทุกข์ทรมานอีกยาวนาน
กิเลส ๓ ตระกูลคือ ราคะ โทสะ และโมหะ
เป็ นกับดักของพญามารที่คอยล่อลวงเราให้ ตกเป็ น
ทาสของเขา ฉะนันคนพาลจึ
้
งถูกพญามารควบคุม
ให้ เป็ นไปในอ�านาจของกิเลส แต่ส�าหรับผู้ที่หมัน่
ฝึ กฝนอบรมตนเองมาดีแล้ ว ทังมี
้ ปัญญาเป็ นเครื่ อง
รักษาตน ย่อมสามารถขัดเกลากิเลสที่มีอยูใ่ นจิตใจ
ซึง่ เป็ นธุลีละเอียดที่ตดิ อยูใ่ นใจให้ หมดได้ ด้ วยการ
ท�าความดี ทังให้
้ ทาน รักษาศีล และเจริ ญภาวนา
นัน่ เอง
การประพฤติปฏิบตั ธิ รรม
เจริ ญสมาธิ
(Meditation) ภาวนานับเป็ นหนทางที่ดีที่สดุ ใน
การก�าจัดกิเลสให้ หมดสิ ้นไป เพราะเป็ นการช�าระ
จิตใจให้ สะอาดบริ สทุ ธิ์ และเป็ นเหตุให้ เข้ าถึงพระ

ธรรมกายภายในตัว พระธรรมกายเป็ นกายตรัสรู้
ธรรม ที่จะท�าให้ เรารู้ทกุ สิง่ ทุกอย่าง และที่ส�าคัญ
คือ เราจะรู้เท่าทันกิเลสและสามารถก�าจัดกิเลส
อาสวะที่ ห มั ก ดองอยู่ ใ นจิ ต ใจให้ หมดสิ น้ ไปได้
ฉะนัน้ พวกเราทุกคนจึงควรตังใจปฏิ
้
บตั ธิ รรมให้ เข้ า
ถึงพระธรรมกายภายในกันทุกๆคน
พระธรรมเทศนาโดย:
พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๕๗ หน้ า ๓๗๙

รวมพลังพุทธ
บริ
ษ
ท
ั
4
ปกปองและฟน ฟูพระพุทธศาสนา

ถวายมหาสังฆทาน 20,000 กวาวัด
ทัว่ ประเทศ ในวันคุม ครองโลก
ขอ เชิญผู้มีบญ
ุ ศิษยานุศษิ ย์
และลูกหลานหลวงปู่ ทัว่ โลก
ไปร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ วัดปากน� ้า
ภาษี เจริ ญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ด้ วยทองค�าแท้
ใน วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พุทธศักราช
2555 ณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

๑๐
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การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน�ำ้ ทองค�ำ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบ
วิชชาธรรมกาย หรื อหลวงปู่ วัดปากน� ้ำ  ภาษี เจริ ญ
เป็ นพระภิ ก ษุ ที่ เ ปี่ ยมล้ นไปด้ วยคุ ณ ธรรมและ
ดังนัน้
คุณวิเศษอย่างจะนับจะประมาณมิได้

ศิษยานุศิษย์ ผ้ ูเคารพศรั ทธาเลื่อมใสท่านจากทั่ว
ทุกมุมโลก จึงพร้ อมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้ วย
ทองค�ำแท้ การหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่
ด้ วย
ทองค� ำ เป็ นการประกาศให้ โ ลกรั บ รู้ ถึ ง คุณ ความ
ดีของท่านด้ วยวิธีอนั ชาญฉลาด เพราะการหล่อ
ท่านด้ วยทองค�ำ  จะท�ำให้ ชาวโลกต่างสงสัยและ
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๑๑

การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ด้ วยทองค�ำจึงถือเป็ นมหากุศลอันยิ่งใหญ่

เกิดค�ำถามตามมาอย่างนับไม่ถ้วนว่า “ท�ำไมต้ อง
หล่อท่านด้ วยทองค�ำ?” และนัน่ ก็เป็ นโอกาสที่เหล่า
ศิษยานุศิษย์จะได้ เล่าถึงประวัติ คุณธรรม คุณวิเศษ
และมโนปณิธานของท่าน และชักชวนให้ บคุ คล
เหล่านันท�
้ ำตามข้ อวัตรปฏิบตั ิอนั ดีงามของท่านอีก
ทัง้ เมื่ อ ระยะเวลาผ่า นไปจนเข้ าสู่ยุคที่ ทองค� ำหา
ยากและราคาสูงมากกว่านี ้ หรื ออีก 1,000 ปี ข้ าง
หน้ า ก็จะเกิดค�ำถามให้ โจษขานซ� ้ำๆ อย่างไม่ร้ ูจบ
ว่า ท�ำไมชาวโลกยุคหนึง่ จึงเกิดมหาศรัทธาอย่าง
แรงกล้ า ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้ วยทองค�ำ
แท้ ซึง่ เป็ นวัสดุที่มีมลู ค่ามหาศาลขนาดนัน..!!!
้
และปริ ศนาตรงนี ้เองจะตรึงให้ ชาวโลกมุ่งค้ นหาค�ำ
ตอบว่า.. ท่านเป็ นใคร? ส�ำคัญอย่างไร? โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคคลที่ก�ำลังประสบความทุกข์และดิ ้นรน
เพื่อแสวงหาทางพ้ นทุกข์อยูใ่ นขณะนัน้ เมื่อได้ มา
พบรูปหล่อหลวงปู่ ที่หล่อจากวัสดุที่มีคา่ สูงสุด ก็จะ
สนใจหันมาศึกษาเรื่ องราวของท่าน จนเกิดความ
เลื่อมใส รู้สกึ ซาบซึ ้งและหันมาปฏิบตั ธิ รรม เพื่อหา
๑๒

ทางพ้ นทุกข์ตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ดังเช่นหลวงปู่
ดังนัน้
การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ด้ วย
ทองค�ำจึงถือเป็ นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จดั ว่า เป็ น
อามิสบูชาที่ก่อให้ เกิดการปฏิบตั ิบชู าอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคตอย่างไม่ขาดสาย เพราะเมื่อชาวโลกได้
มาสักการบูชาท่านแล้ ว ก็จะปฏิบตั ธิ รรมตามอย่าง
ท่าน ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ิบชู าตามที่พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ าทรงยกย่องว่าเป็ นการบูชาอย่างสูงสุด

เหตุแห่งความยาก....
       ในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่    การหล่อรูป
เหมือนหลวงปู่ วัดปากน� ้ำ  ภาษี เจริ ญไม่ใช่เป็ นสิง่ ที่
เกิดขึ ้นง่าย ๆ ดังนันสาธุ
้ ชนผู้มีบญ
ุ ทุกท่านไม่ควร
พลาดโอกาสในการสัง่ สมบุญนี ้เพราะการหล่อรู ป
เหมือนหลวงปู่ วัดปากน� ้ำ เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นท่ามกลาง
เหตุแห่งความยากดังต่อไปนี ้ คือ
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1.พระภิกษุที่เปี่ ยมล้ นไปด้ วยคุณธรรม คุณ
วิเศษ และเป็ นเนื ้อนาบุญที่มีความบริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์
เช่นหลวงปู่ วัดปากน� ้ำ เป็ นบุคคลที่บงั เกิดขึ ้นได้ ยาก
มาก อีกทังท่
้ านต้ องมีบญ
ุ ที่สงั่ สมมาทางด้ านนี ้มาก
หรื อมีคณ
ุ ธรรมมากพอที่จะดลใจให้ มนุษย์ยคุ นี ้เกิด
มหาศรัทธาอย่างแรงกล้ า คิดหล่อท่านด้ วยวัตถุ
ธาตุอนั เลิศ เช่น ทองค�ำแท้
2.ทองค�ำเป็ นวัสดุที่มีราคาสูงลิบ อย่าว่า
แต่การหล่อพระด้ วยทองค�ำจะเป็ นเรื่ องยากแสน
ยากเลยแค่จะหาบุคคลผู้ด�ำริ หรื อคิดริ เริ่ มในการ
หล่อก็นบั ว่าเป็ นการยากมากแล้ ว ดังนัน้ การหล่อ
พระด้ วยทองค�ำแท้ จงึ เป็ นโอกาสที่เกิดได้ ยากยิ่ง
3.ในโลกนีม้ ีน้อยคนนักที่สามารถเป็ นศูน
ย์รวมใจในการรวบรวมทองค�ำแท้ จ�ำนวนมหาศาล
มาหล่อพระ
4.ผู้ที่คดิ จะหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ต้ องมี
บุญที่เคยสัง่ สมมากับท่าน หรื อแม้ ไม่เคยสัง่ สมบุญ
มากับท่าน ก็ต้องมีบญ
ุ พิเศษอื่นๆ ที่เคยสัง่ สมมาใน
อดีตไปดลจิตดลใจให้ เกิดปั ญญาคิดสร้ างบุญใหญ่
เพื่อต่อบุญให้ กบั ตนเองได้

5.หากเราเป็ นผู้มีทรัพย์น้อย แต่เกิดมหา
ศรัทธาคิดอยากจะหล่อพระขนาดใหญ่ด้วยทองค�ำ
แท้ ทงองค์
ั ้ ตามล�ำพัง ตลอดชีวิตนี ้..เราก็คงหมด
โอกาสที่จะได้ บญ
ุ ใหญ่นี ้ไป เนื่องจากมีทรัพย์ไม่พอ
6.แม้ คนที่มีทรัพย์มาก สามารถหล่อพระ
ทังองค์
้ ตามล�ำพังด้ วยทรัพย์สว่ นตัวได้ การหล่อก็
จะไม่ทรงพลานุภาพเท่ากับการหล่อพระที่เกิดจาก
พลังของคลื่นมหาชน ที่มีก�ำลังศรัทธาอย่างแรง
กล้ ามารวมกัน อีกทังในอนาคตถ้
้
าผู้มีทรัพย์มาก
นันสิ
้ ้นอายุขยั แล้ ว ก็จะหาผู้ดแู ลรักษาองค์พระ
ที่หล่อขึ ้นตามล�ำพังนันได้
้ ยาก เพราะพระที่หล่อ
นันไม่
้ ได้ เป็ นสมบัติของส่วนรวม และเมื่อเป็ นดังนี ้
ความรู้ สึกร่ วมจากการที่มหาชนต้ องช่วยกันดูแล
รักษาก็จะไม่เกิดขึ ้น ซึง่ ตรงกันข้ ามกับการหล่อพระ
ที่เกิดจากพลังของคลื่นมหาชน
7.หากมีการหล่อองค์หลวงปู่ เสร็ จไปแล้ ว
แต่เราเพิ่งเกิดศรัทธา หรื อมาทราบข่าวบุญนี ้ทีหลัง
และเกิดจิตศรัทธาอยากจะหล่อขึ ้นมาโอกาสนันก็
้
หมดไปแล้ ว
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๑๓

ก�ำหนดการวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555
09.30 น. ปฏิบตั ธิ รรม
11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทาน
13.30 น. ปฏิบตั ธิ รรม / พิธีถวายไทยธรรมแด่
พระภิกษุสงฆ์ทวั่ ประเทศ
18.00 น. พิธีหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) ด้ วยทองค�ำแท้
๑๔
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พระของขวัญส�าหรับผู้มาร่วมเททอง
หล่อรูปเหมือนทองค�าหลวงปู่

ของขวัญที่ระลึก ผู้ร่วมบุญหล่อทองหลวงปู่

ขอเชิญผู้มีบญ
ุ
ศิษยานุศษิ ย์ และลูก
หลานหลวงปู่ ทัว่ โลก
ไปร่วมพิธีหล่อรูปเหมือน
หลวงปู่ วัดปากน� ้าภาษี เจริ ญ พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) ด้ วยทองค�าแท้ ใน วันอาทิตย์ที่ 22
เมษายน พุทธศักราช 2555 ณ วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
**ส� า หรั บ ท่า นที่ ต้ อ งการร่ ว มบุญ หล่อ รู ป
เหมือนทองค�าหลวงปู่ นี ้ กับกอง dmc.tv สามารถ
ร่วมได้ ที่ รหัสกอง 08-1006-851-6880 ร่วมบุญ
ได้ ทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี
ทศพร บุญยรางกูร
เลขที่บญ
ั ชี 314-456-911-8 หรื อ ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี พระมหา ทศพร บุญยรางกูร
เลขที่บญ
ั ชี 980-8-06095-1
1.เมื่ อ ท่า นท� าบุญแล้ วให้ ส่งหลักฐานยื น
ยัน การโอนเงินที่ donation @dmc.tv
หรื อทาง sms 089-685-0072
2.หลัง จากนัน้ กรอกแบบฟอร์ ม แจ้ ง การ
ร่วมบุญ กับ DMC.tv ที่ท้ายบทความนี ้ กด submit
3.การโอนเงินท�าบุญเสร็จสมบูรณ์
สอบถามเพิ่มเติมได้ โทร.089-685-0072
หรื อทุกวันอาทิตย์ที่ เสา E 6 สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย

ส�าหรับการโอนปั จจัยจากต่างประเทศ
SWIFT CODE : SICOTHBK
BANK NAME : SIAM COMMERCIAL BANK
BRANCH NAME : KLONGLUANG
BANK ADDRESS : 93 MOO 8 KLONGLUANG
PATHUMTHANI 12120 THAILAND
ACC NAME : Phramaha Thossaporn
Boonyarangkul
ACC Type : Saving
SWIFT CODE : KRTHTHBK
BANK NAME : KRUNGTHAI BANK
BRANCH NAME : KLONGLUANG
BANK ADDRESS : 44/42 MOO 7 KLONGLUANG
PATHUMTHANI 12120 THAILAND
ACC NAME : Phramaha Thossaporn
Boonyarangkul
ACC Type : Saving
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 089685-0072 หรื อ tung @dmc.tv
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พลิกชีวิตด้วยบุญบวช
ตอน บวชสร้างบารมีคือความล�้าค่าของชีวิต
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผม พระธีรพันธ์ ธมฺมสรโณ อายุ 46
ปี ขณะนี ้รับหน้ าที่เป็ นพระอาจารย์หวั หน้ าศูนย์
ประจ�าศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม อ.เมือง จ.ล�าปางครับ
ก่อนมาบวช ผมมีชีวิตที่ระเหเร่ร่อน อยูไ่ ม่
เป็ นที่เป็ นทาง ท�างานไม่เป็ นหลักเป็ นแหล่ง บาง
ครัง้ ในกระเป๋ าไม่มีเงินสักบาท ต้ องเดินย�่าต๊ อกออก
หางานท�าเป็ นวันๆ ล�าบากมากครับ แล้ วในบรรดา
พี่ๆ น้ องๆ ผมเป็ นคนเดียวที่ท�าอะไรก็ไม่ประสบ
ความส�าเร็ จ ท�าให้ ร้ ูสกึ อยูเ่ สมอว่าเรามันคนไร้ คา่
ผมก็เลยใช้ ชีวิตแบบคิดว่า ขอแค่มีเงินซื ้อข้ าวกิน มี
เงินใช้ แค่นี ้แหละคือความสุข ดังนันไม่
้ วา่ จะหาเงิน
ได้ เท่าไหร่ เป็ นต้ องเทใช้ จนหมดกระเป๋ า มีความสุข
อยูก่ บั การกิน ดื่ม เที่ยว ไม่มีหลักอะไรในชีวิตเลย
ครับ
แต่หลวงพ่อครับ ก่อนที่ชีวิตผมจะตกต�่า
มากไปกว่านี ้ ก็พอดีอดีตโยมสีกา ได้ ไปบวชเป็ น
อุบาสิกาแก้ วหน่ออ่อนรุ่น 5 แสนคนครับ พอจบ
โครงการกลับมาก็เอาบุญมาฝากผม เอาธรรมะมา
เล่าให้ ผมฟั ง แล้ วก็ขอให้ ผมเลิกดื่มเหล้ าครับ ซึง่
ผมก็เลิกดื่มเหล้ าได้ แต่ยงั ดื่มเบียร์ อยูบ่ ้ างครับ แล้ ว
อดีตโยมสีกาก็เริ่ มมาท�าบุญที่วดั พระธรรมกายเป็ น
ประจ�า ท�าให้ อะไรๆ ในชีวิตขยับดีขึ ้น เพราะอยู่
ดีๆ เถ้ าแก่ของผม เกิดมีอารมณ์อยากเลื่อนขันให้
้
ผม จากเด็กแบกเหล็ก ให้ ไปเป็ นหัวหน้ า คุมงาน
ก่อสร้ างโกดังเหล็ก เสร็จแล้ วก็ยกให้ ผมเป็ นหัวหน้ า
คนงานอยูท่ ี่โกดังนันเลยครั
้
บ
แล้ วในระยะนัน้ ก็มีโครงการบวชแสนรูป
พอดี อดีตโยมสีกาก็มาท�าหน้ าที่อบุ าสิกาแก้ ว ด้ วย
การชวนผมบวชครับ แล้ วหลานสาวก็เอาซีดีเพลง
๑๖

พระธีรพันธ์ ธมฺมสรโณ

จากวัดพระธรรมกาย ที่ร้องว่า “พ่อบวชได้ พ่อบวช
ได้ ” เปิ ดให้ ผมฟั งทุกวันเลย พอได้ ยินเรื่ องบวช ก็
ท�าให้ ผมคิดถึงโยมแม่ครับ เพราะตอนอายุ 21 ปี
โยมแม่เคยวิงวอนขอให้ ผมบวช แต่ตอนนันชี
้ วิตมี
อุปสรรคมาก เลยยังไม่บวช จนโยมแม่เสียชีวิตไป
แล้ ว ผมก็ยงั ไม่ได้ บวชให้ ทา่ นเลย ผมจึงคิดว่า แม้
จะดูสายไปสักหน่อย แต่ผมก็อยากท�าความฝั นของ
โยมแม่ให้ เป็ นจริ ง ผมเลยตัดสินใจลาออกจากงาน
ที่ก�าลังรุ่ง แล้ วก็มงุ่ มาบวชในรุ่นเข้ าพรรษา ปี พ.ศ.
2553 ครับ
ตอนนัน้ ผมตังใจมาบวชนะครั
้
บ แต่ก็อด
ขัดเคืองใจต่อพระอาจารย์-พระพี่เลี ้ยงไม่ได้ เพราะ
คิดไปเองว่ากฎระเบียบต่างๆ ที่ทา่ นให้ มันเคร่ง
เกินไป โดยไม่ได้ ดตู วั เองเลยครับ ว่าเคยเป็ นคน
เหลวไหลมาขนาดไหน ซึง่ ผมก็ดื ้อกับพระพี่เลี ้ยง
พอสมควร จนผ่านการบวชไประยะหนึง่ ผมถึงจะ
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เริ่ มรู้สกึ ว่าที่พระอาจารย์-พระพี่เลี ้ยงสอน มันคือ
ความปรารถนาดี มันคือสิง่ ที่จะท�าให้ ชีวิตของเราดี
ขึ ้นครับ ยิ่งพอได้ ฟังธรรมะจากหลวงพ่อ ผมก็สมั ผัส
ได้ ถงึ ความอุน่ ใจ ผมรู้สกึ ว่าผมอยูใ่ นสายตาของ
หลวงพ่อ แล้ วแต่ก่อนที่ผมชอบคิดว่าตัวเองไม่มี
ค่า พอได้ ยินหลวงพ่อสอนว่า เราเกิดมาเพื่อสร้ าง
บารมี ค�าๆ นี ้ ได้ ชบุ ชีวิตผมครับ เพราะท�าให้ ผม
มองเห็นความจริ ง ว่าชีวิตเรามีคา่ เพราะเราเกิดมา
เพื่อสร้ างบารมี ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา ผมก็เร่งฝึ กฝน
อบรมตนเอง เลิกดื ้อกับพระพี่เลี ้ยง และขยันนัง่
สมาธิ(Meditation)มากๆ พอจบโครงการแล้ ว ผมก็
ไม่ลาสิกขา เพราะผมอยากบวชแบบวันต่อวัน เพื่อ
ลุยสร้ างบารมีกบั หลวงพ่อ ซึง่ ผมก็สขุ ใจทุกวัน ที่ได้
บวชเป็ นพระลูกชายของหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อครับ ตอนนี ้แมนแมนประจ�าศูนย์
อบรม อ.เมือง จ.ล�าปาง ก็เริ่ มทะยอยเข้ าโครงการ
กันแล้ วนะครับ ซึง่ พระอาจารย์-พระพี่เลี ้ยงทุกรูป
ก็พร้ อมแล้ วครับ ที่จะน�าธรรมะดีๆ ข้ อคิดดีๆ ด้ วย

ใจที่ปรารถนาดี
มอบให้ กบั ธรรมทายาททุกคน
ผมอยากบอกธรรมทายาททุกคนว่า ทุกคนโชค
ดีมากนะครับ ที่จะได้ มาบวชในโครงการแสนรูป
นี ้ ขอให้ ทกุ คนตังใจ
้ ให้ ลองเปิ ดตา เปิ ดใจ ยอมรับ
สิง่ ใหม่ๆ ที่จะได้ จากโครงการ ให้ ลองท�าตามกฎ
ระเบียบดู แล้ วจะรู้วา่ มันดีจริ งๆ โดยเฉพาะขอให้
ทุกคนตังใจนั
้ ง่ สมาธิให้ มากๆนะครับ ในฐานะพระ
อาจารย์ ที่เคยผ่านการอบรมในโครงการนีม้ าแล้ ว
ขอคอนเฟิ ร์มว่า ทุกท่านจะได้ อะไรดีๆเยอะมากจน
คาดไม่ถงึ แล้ วชีวิตก็จะดีขึ ้นอย่างน่าอัศจรรย์อีก
ด้ วยครับ
สุดท้ ายนี ้ ผมขอกราบขอบพระคุณหลวง
พ่อเป็ นอย่างสูง ที่ท�าให้ ผมมองเห็นคุณค่าในชีวิต
ผมขอให้ หลวงพ่อมีสขุ ภาพแข็งแรง อยูเ่ ป็ นร่มโพธิ์
ร่มไทร เป็ นผู้น�าในการสร้ างบารมีอย่างนี ้ตลอดไป
ครับ

ÁÍº¡íÒÅÑ§ã¨......
Ê‹§¤ÇÒÁÃÑ¡áÅÐ¤ÇÒÁË‹Ç§ãÂ
¼‹Ò¹·Ò§ E-card ¡Ñº www.dmc.tv
ÁÕãËŒ¤Ø³àÅ×Í¡ËÅÒÂáººËÅÒ¡ÊäµÅ
ÍÕ¡ÒÃ´¸ÃÃÁÐ ÍÕ¡ÒÃ´¤íÒ¤Á
ÍÕ¡ÒÃ´ÍÇÂ¾ÃÇÑ¹à¡Ô´ ÍÕ¡ÒÃ´ÇÑ¹ÊíÒ¤ÑÞ
µ‹Ò§æ áÅÐÍ×è¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ
www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
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Change The World 208 ประเทศ
Change The World 208 ประเทศ
ตอน พีซเอเจ้นท์ ผู้น�ำความเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ รุ่นที่ 7
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

หลายคนอาจมีค�ำถามว่า พีซเอเจ้ นท์เป็ น
ใคร ท�ำหน้ าที่อะไร แท้ จริ งแล้ วพีซเอเจ้ นท์คือ ผู้น�ำ
ความเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นจากภายใน โดยเริ่ ม
ต้ นที่ตวั เอง ก่อนจะขยายไปสูส่ งั คม ดังสโลแกนที่
ว่า พีซอินพีซเอ้ าท์ หรื อสันติสขุ ภายในสูส่ นั ติภาพ
ภายนอก เรามาติดตามตัวอย่างบางส่วนของความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับพีซเอเจ้ นท์รุ่นที่ 7 ทังหมด
้
21 คนจาก 18 ประเทศ กันนะคะ
เริ่ มจากอเมริ กาใต้ จูเลนเน่ เอสควินก้ า
จากเม็กซิโก เล่าว่า เมื่อก่อนฉันมักใช้ ค�ำพูดทิ่ม
แทงแม่และแฟนของฉันเสมอ เพราะฉันเป็ นคน
เจ้ าอารมณ์และขี ้หงุดหงิด แต่สมาธิ(Meditation)
กลับช่วยให้ ฉนั ควบคุมอารมณ์ได้ ดีขึ ้นมาก ตังแต่
้

พีซเอเจ้ นท์ จูเลนเน่ เอสควินก้ า ในท่าพีซโพซิชนั่
๑๘

เริ่ มนัง่ สมาธิ ฉันก็เลิกดื่มเหล้ า เพราะมันมีผลต่อ
การท�ำสมาธิของฉัน ฉันไม่สามารถควบคุมค�ำพูด
ได้ เวลาเมา ฉันเลยตัดสินใจเลิกดื่มและเลิกไปมา
หาสูเ่ พื่อนๆ ที่ชอบดื่มด้ วย ฉันรู้สกึ ภูมิใจในตัวเอง
นอกจากนี ้ฉันยังระวังการกินมากขึ ้นด้ วย เมื่อก่อน
เวลาโมโห ฉันจะกินดุมาก แต่เดี๋ยวนี ้ฉันจะกินแต่
พอดี
มาต่อกันที่แอฟริ กา คูวิมาน่า เวนุสเต้
จากรวันดา บอกว่า เดี๋ยวนี ้เวลาจะท�ำอะไร ผม
ต้ องเช็คก่อนเสมอว่าใจอยู่ที่ศนู ย์กลางกายหรื อไม่
ผมควบคุมตัวเองได้ มากขึ ้น เมื่อก่อนผมไม่คดิ ว่า
สามารถเชื่อใจใครได้ แต่เดี๋ยวนี ้ผมเปลี่ยนใจแล้ ว
ผมคิดว่าสันติภาพโลกเกิ ดขึน้ ได้ ด้วยสมาธิ เพี ยง
อย่างเดียวเท่านัน้ เมื่อคุณค้ นพบตัวเอง คุณจะ
เข้ าใจตัวเองมากขึ ้น ซึง่ จะท�ำให้ เข้ าใจคนอื่น รู้จกั
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ถ้ าเป็ นแบบนี ้คุณก็คงไม่อยาก
ให้ ใครทุกข์หรอก ผมว่าแอฟริ กาไม่ได้ จนด้ วยวัตถุ
สิง่ ของหรอก แต่จนเพราะไม่มีความสุขกับสิง่ ที่เป็ น
ไม่พอใจในสิง่ ที่ตวั เองมี ไม่ร้ ูจกั การให้ คนที่ได้ รับก็
คิดแต่จะเก็บไว้ กบั ตัว ไม่แบ่งปั นให้ กบั คนที่มีน้อย
กว่า
และอูดชู กุ วู อจุนวาจากไนจีเรี ย บอกว่าผม
รู้ จกั แบ่งปั นสิ่งของให้ กบั ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
ผมฝึ กการให้ ทาน ผมอดทนต่อการถูกยัว่ เย้ าทาง
อารมณ์ได้ ดีขึ ้น มีความมุมานะในการท�ำความดี
แถมยังจูงใจให้ คนอื่นท�ำตามได้ ด้วย ผมมีความ
เมตตาต่อผู้อื่นแม้ วา่ เขาจะไม่ได้ ดีกบั ผมก็ตาม
มาดูฝั่งเอเชีย ปราวีน ชาร์ มา่   จากอินเดีย
พูดว่าผมเป็ นพวกบ้ างานและยิ่งเครี ยดเวลางาน
เยอะๆ แต่เพราะผมค่อนข้ างไม่ละเอียดและไม่มี
น� ้ำใจ เลยไม่คอ่ ยมีใครอยากช่วยเหลือผมนัก มัน
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พีซเอเจ้ นท์ คูวิมาน่า เวนุสเต้ ในท่าพีซโพซิชนั่

พีซเอเจ้ นท์ อูดชู กุ วู อจุนวา ในท่าพีซโพซิชนั่

ยิ่งท�าให้ ผมมองโลกในแง่ร้ายเข้ าไปอีก ตังแต่
้ ผมได้
ฝึ กสมาธิ ผมก็มองทุกอย่างแตกต่างไป ผมรู้สกึ ว่า
ทุกคนรักผม หน้ าที่การงานของผมก็ดนู า่ สนุกขึ ้น
เจ้ านายของผมดูมีความสุขกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ ้นกับผมมากถึงขันวางแผนจะเลื
้
่อนต�าแหน่ง
ให้ ผมด้ วย อีกอย่างเมื่อก่อนผมไม่สามารถควบคุม
ค�าพูดของตัวเองได้ เลย ผมพูดน� ้าไหลไฟดับจนทุก
คนร� าคาญแต่ตอนนี ้ผมพูดน้ อยลง ถ้ ามีใครถามผม
ว่าความสุขคืออะไร ผมจะตอบว่าความสุขคือเวลา
แห่งสันติสขุ ภายใน
ส่วนฝั่ งยุโรป มาร์ โค บาริ สคิ จากบอสเนีย
เฮอร์ ไซโกวินา่ เล่าว่า ผมรู้สกึ เหมือนได้ เข้ าใกล้ ตวั
ตนที่แท้ จริ งของตัวเอง ผมสุข สงบ สบาย เต็มไป
ด้ วยพลัง ผมพยายามประคองใจไว้ ที่ศนู ย์กลาง
กายตลอดเวลาเท่าที่จะท�าได้
เพราะมันท�าให้
ศูนย์กลางกายจดจ�าผมได้ ดีขึ ้น ขณะนี ้ผมก�าลัง
คอยสังเกตการณ์ตวั ผมอีกคนหนึง่ อยู่ ผมมีความ
สุขทุกครัง้ ที่เห็นเขา เดี๋ยวนี ้ผมเลิกซุบซิบนินทาและ
เลิกเหล้ าแล้ วด้ วยครับ
และโยฮัน ฟานเฮ่าเท่น จากเนเธอร์ แลนด์
บอกว่าผมหยุดคิดก่อนจะพูดมากขึ ้น ใจเย็นขึ ้น
โกรธยากขึ ้น มีสติไตร่ตรองเรื่ องราวต่างๆ ได้ ดีขึ ้น
อีกอย่างผมเลิกเหล้ าแล้ วด้ วยครับ ผมคิดว่าถ้ าทุก
คนฝึ กสมาธิ ปั ญหาทุกอย่างจะยุตลิ ง เพราะคุณ
นัน่ แหละคือค�าตอบของปั ญหานัน้

พีซเอเจ้ นท์ ปราวีน ชาร์ มา่ ในท่าพีซโพซิชนั่

พีซเอเจ้ นท์ มาร์ โค บาริ สคิ ในท่าพีซโพซิชนั่

พีซเอเจ้ นท์ โยฮัน ฟานเฮ่าเท่น ในท่าพีซโพซิชนั่

www.kalyanamitra.org

๑๙

Change The World 208 ประเทศ
Change The World 208 ประเทศ
ตอน งานบรรพชาสามเณร 294 รูป ครั้งแรกของบังกลาเทศ
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

พิธีบรรพชาครัง้ ประวัติศาสตร์ ที่เต็มไปด้ วยความศักดิ์สทิ ธิ์และงดงาม

ขณะนี ก้ ระแสการฟื ้น ฟูพ ระพุท ธศาสนา
ในบังกลาเทศ ก�ำลังชัดเจนมากขึ ้นทุกขณะ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งผลจากการร่ วมมือกันของชาวพุทธ
จากไทยและบังกลาเทศนับตังแต่
้ ได้ ถวายองค์พระ
ธรรมกาย 250 องค์แก่วดั ต่างๆ ในปี พ.ศ. 2553 ไป
จนถึงการสร้ างศาสนทายาทครัง้ ใหญ่ในโครงการ
บรรพชาสามเณร ระหว่างวันที่ 2-18 มกราคม พ.ศ.
2555 นี ้ ก็ปรากฏว่ามีชายแท้ ๆ แห่กนั มาสมัครจน
ครบ 294 ท่านเพื่อฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนาและบูชา
ธรรมท่านบานะภันเต
ท่านบานะภันเต คือพระที่ชาวบังกลาเทศ
ต่างเคารพยกย่อง หลังออกบรรพชาเป็ นสามเณร
เมื่ออายุได้ 29 ปี    ท่านก็ถือธุดงควัตร 5 ข้ ออย่าง
เคร่งครัดบ�ำเพ็ญเพียรอยูใ่ นป่ าลึกตลอด 12 พรรษา
๒๐

เมื่ อ อุ ป สมบทแล้ วก็ ยั ง คงบ� ำ เพ็ ญ เพี ย รอย่ า ง
อุกฤษฏ์จนมีชาวบ้ านได้ พบกับคุณธรรม คุณวิเศษ
ของท่านหลายครัง้ ในที่สดุ ทางราชสกุลชัคม่าร์ จงึ
ได้ บริ จาคที่ดินและสร้ างวัดราชบัณนะให้ ท่านอยู่
ประจ�ำ ตังแต่
้ พ.ศ. 2518
ซึง่ ท่านได้ เทศน์สอนทุกวันมิได้ ขาด แม้
ระยะหลังจะชราภาพมาก สุขภาพไม่แข็งแรง แต่
ท่านยังรักษากิจวัตรเช่นนี ้ไม่ขาดตกบกพร่อง ท�ำให้
ท่ า นเป็ นที่ ตัง้ แห่ ง ศรั ท ธาอย่ า งเปี่ ยมล้ น ของชาว
พุทธทัว่ บังกลาเทศ สิง่ ที่ทา่ นปรารถนามาตลอด
คือการรื อ้ ฟื น้ ความรุ่ งเรื องของพระพุทธศาสนาให้
เกิ ด ขึน้ อี ก ครั ง้ ซึ่ง ท่ า นสมปรารถนาแล้ ว หลัง จาก
เห็นความตัง้ ใจที่จะฝึ กฝนอบรมตนเองของธรรม
ทายาทถึง 294 รูป แต่เป็ นที่นา่ เสียดายหลังจบ
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คณะเจ้ าภาพผู้สนับสนุนโครงการน�ำโดยท่านราชาเดวาซิส รอย (นัง่ กลาง) ซึง่ เป็ นผู้น�ำชาวพุทธพื ้นเมืองตระกูลชัคม่าร์
และคณะเจ้ าภาพจากประเทศไทย

โครงการบรรพชาเพียง 12 วัน ท่านก็ละสังขารด้ วย
วัย 93 ปี
การบวชครัง้ นี ้นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ส�ำคัญยิ่ง
ต่อการฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนาแม้ บางอย่างสามเณร
จะไม่เคยท�ำมาก่อน เช่น การท�ำความสะอาด คน
ที่นี่เชื่อกันว่าไม่ใช่หน้ าที่ของพระ แต่เป็ นหน้ าที่
ของญาติโยมที่ต้องช่วยกันดูแล นี่จงึ เป็ นครัง้ แรก
ที่เราจะได้ เห็นพระเณรบังกลาเทศ หันมารับบุญ
ท�ำความสะอาดพื ้นที่ด้วยความเบิกบาน  
ถึ ง แม้ ผ้ ูเ ข้ า อบรมส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นวัย รุ่ น
อายุเฉลี่ย 25 ปี แต่ก็เป็ นวัยรุ่นที่สนใจพุทธศาสนา

ขณะนั่ง ฟั ง ธรรมยัง ตัง้ ใจพนมมื อ ไม่มี ก ารเดิ น ไป
เดินมา หรื อหนีไปท�ำอย่างอื่น พี่เลี ้ยงเพียงแค่บอก
ว่า ต้ องการให้ ท�ำอะไรทุกคนก็พร้ อมจะท�ำทันที
การบวชครั ง้ นี ไ้ ด้ ส ร้ างกระแสการเข้ า วัด
ท�ำบุญแก่ญาติโยมได้ อย่างมาก เห็นได้ จากงาน
ตักบาตรพระและสามเณรใหม่ 1,255 รูป ก็พบว่า
มีชาวพุทธมาร่วมท�ำบุญมากกว่า 3,000 คน หลัง
เสร็ จพิธี ทังพระและโยมต่
้
างปลื ้มจนน� ้ำตาไหล ไม่
เคยร่วมงานอย่างนี ้มาก่อนเลย ธรรมทายาทยัง
เกาะติดกระแสการเดินธุดงค์ธรรมชัยในเมืองไทย  
ด้ วยการเดินธุดงค์ยาวเกือบ 1 กิโลเมตร โปรด
๒๑
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พระครูวรกิตติโสภณ เจ้ าอาวาสวัดนาคปรกให้ เกียรติเดินทาง
มาเป็ นพระอุปัชฌาย์ให้ กบั เหล่าธรรมทายาท

ญาติโยมตังแต่
้ กลางเมืองจนถึงบนเกาะ
เมื่อถึงเวลาปฏิบตั ธิ รรม บรรยากาศก็เริ่ ม
เข้ าสูค่ วามสงบศักดิ์สทิ ธิ์ ธรรมทายาท ชาวอน
กุมาร บารัว เล่าว่าเมื่อผมผ่อนคลายทุกส่วนของ
ร่างกายแล้ ว ผมก็สมั มาอะระหัง จากนันผมก็
้
ร้ ูสกึ
สบายมากจริ งๆ
แล้ วผมก็เห็นดวงแก้ วกลมใส
ภายในศูนย์กลางกาย ผมนัง่ สมาธิ(Meditation)ได้
นิ่งขึ ้น ดวงแก้ วก็ยิ่งสว่างขึ ้น และรู้สกึ ตัวว่า ตัวผม
นันก�
้ ำลังสว่างขึ ้นเรื่ อยๆ และมีความสุขบนโลกใบนี ้
ไม่เพียงแค่สามเณรเท่านัน้ แต่เหล่าญาติโยมเองก็
ต้ องการศึกษาและปฏิบตั ิธรรมกันเป็ นจ�ำนวนมาก
ทางทีมงานจึงตัดสินใจในตอนนันเลยว่
้
า จะเปิ ด
การอบรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ วภาคพิเศษขึ ้น
นั บ เป็ นความคุ้ มค่ า ของที ม งานที่ ม า
ครัง้ เดียวได้ จดั ถึง 5 บุญ คือ งานบรรพชา
สามเณร,ตักบาตร 1,255 รูป,   เดินธุดงค์,อบรม
อุบาสก อุบาสิกาแก้ ว  และจุดประทีปล่อยโคม ทุกๆ
กิจกรรมได้ หล่อหลอมให้ พทุ ธบริ ษัท 4 เกิดความ
สามัคคีกนั เพื่อฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนา และหลังจาก
โครงการสิ ้นสุดลง มีสามเณรขออยูต่ อ่ ถึง 10 รูป คน

ท่านศาสนะนันทะ มหาเถโร (บานะภันเต)

ที่ลาสิกขาแล้ วก็เป็ นผู้น�ำจัดตังสมาคมธรรมทายา
้
บังกลาเทศ เพื่อเป็ นต้ นบุญต้ นแบบในการจัดบวช
1 พันรูปต่อไป ซึง่ การบวชในครัง้ หน้ า สมเด็จพระ
สังฆราชแห่งบังกลาเทศได้ เมตตาปวารณามาเป็ น
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1. วันทอดกฐิ นที่วดั ราชบัณนะ
2. มีผ้ มู าร่วมงานนับแสนคนเป็ นประจ�ำทุกปี
3. ท่านบานะภันเตเดินทางมาร่วมงานบรรพชาสามเณร 294 รูป      
เพื่อบูชาธรรมวันเกิดครบ 93 ปี ด้ วยความ Alert แบบสุด ๆ

4. พระเทพญาณมหามุนีได้ ถวายโลงมุกเพื่อบรรจุร่าง
ของท่านบานะภันเตไว้ ให้ ลกู ศิษย์ได้ มาสักการะระลึกถึงปฏิปทา
ของท่านในการฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนา
5. ธรรมทายาทรับบุญท�ำความสะอาดวัดด้ วยความ Alert เบิกบาน  
6. สามเณรธรรมทายาทชาวอน กุมาร บารัว

ประธานสงฆ์, คุณปาราช บารัว มหาเศรษฐี ใหญ่ผ้ ู
ใจบุญก็ศรัทธาร่วมบุญงานบวชถึง 10 ล้ านตาก้ า
(4 ล้ านบาท) และเป็ นผู้รวบรวมเครื อข่ายชาวพุทธ
จัดตังคณะกรรมการจั
้
ดงานบวช 1 พันรูป และศูนย์
ปฏิบตั ธิ รรมนานาชาติบงั กลาเทศเป็ นครัง้ แรก
www.kalyanamitra.org
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1. สามเณรธรรมทายาทบังกลาเทศตังแถวเป็
้
นแนวตรงและกล่าว
พร้ อมกันกว่า“เอโกไต๊ ย ชุก โบยาเอเน่” แปลว่า สุขา สังฆสะ
สามัคคี
2. พิธีตกั บาตรพระครัง้ ประวัตศิ าสตร์ พระ 1,255รูป
ที่ท�ำให้ ผ้ รู ่วมงานปลื ้มจนน� ้ำตาไหล
3. ธุดงค์ธรรมชัยอินเตอร์ โดยสามเณรบังกลาเทศมีสาธุชนมาโปรย
กลีบดอกไม้ และกล่าวค�ำสาธุตลอดเวลาที่แถวธุดงค์เดินผ่าน
4. คนทังหมู
้ บ่ ้ านออกมาต้ อนรับสามเณรเดินธุดงค์พร้ อมเตรี ยม
ปานะมาถวายกันทุกคน
๒๔

5. ตลอดโครงการ การปฏิบตั ิธรรมท�ำให้ ธรรมทายาท
ได้ พบกับความสุขอย่างแท้ จริ ง
6. เมื่อเปิ ดให้ อบุ าสก อุบาสิกา มีโอกาสเข้ าร่วมฟั งธรรมและปฏิบตั ิ
ธรรม ก็มีชาวบ้ านมาร่วมจนล้ นพื ้นที่ได้ ถงึ พันกว่าคน
7. ก่อนจะสิ ้นสุดโครงการทังชาวไทยและบั
้
งกลาเทศก็ได้ ร่วมกันจุด
ประทีปลอยโคมเป็ นพุทธบูชา เพื่อความเป็ นหนึง่ เดียวกัน
8. ความส�ำเร็ จของ“สุขา สังฆัสสะ สามัคคี”ชาวพุทธที่เหลือเพียง
0.7 เปอร์ เซ็นต์ จะน�ำความรุ่งเรื องของพุทธศาสนากลับมาสู่
ประวัตศิ าสตร์ หน้ าใหม่ได้ อีกครัง้
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หลวงพอตอบปญหา?
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)

เรี ยบเรี ยงจากรายการหลวงพ่อตอบปั ญหา ทาง DMC

Q1: พ่อแม่ควรฝึ กให้ ลกู มีความรับผิดชอบได้
อย่างไร?
Q2: พ่อแม่ควรฝึ กให้ ลกู มีนิสยั ประหยัดมัธยัสถ์ได้
อย่างไร?
ค�าถาม: พ่อแม่จะฝึ กลูกให้ มีความรับผิดชอบได้
อย่างไร?
ค�าตอบ: ก่อนอื่นพ่อแม่ต้องเป็ นคนมีความรับผิด
ชอบ เป็ นตัวอย่างที่ดีให้ ลกู ดู คือเป็ นผู้ที่มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ไม่ทอดทิ ้ง ไม่ปล่อยปละ
ละเลยลูก ท�าหน้ าที่ของพ่อแม่ที่ดีให้ สมบูรณ์ สร้ าง
ฐานะของครอบครัวให้ มนั่ คง และฝึ กลูกตังแต่
้ ยงั
เล็ก ให้ ร้ ูจกั ช่วยตัวเอง รู้จกั รับผิดชอบในฐานะที่
เป็ นส่วนหนึง่ ของครอบครัว ต้ องสอนให้ ลกู รู้วา่ พ่อ
แม่จะอยูก่ บั ลูกตลอดไปนันเป็
้ นไปไม่ได้ ลูกต้ อง
รู้จกั ช่วยเหลือตัวเอง
การฝึ กลูก ให้ เ ป็ นคนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
อาจท�าได้ โดยมอบหมายหน้ าที่ที่เหมาะสมกับ
วัยให้ ลกู ท�า เช่น ให้ รับผิดชอบหน้ าที่กวาดบ้ าน ถู
บ้ าน ล้ างห้ องน� ้า ล้ างจาน ช่วยงานแม่ในครัว หรื อ
ช่วยงานพ่อในสนาม เช่น ช่วยตัดหญ้ า รดน� ้าต้ นไม้
ปลูกต้ นไม้ ดูแลความสะอาดบริ เวณบ้ าน นอกจาก
รับผิดชอบงานส่วนรวมของบ้ านแล้ ว งานส่วนตัว
ก็ต้องสอนให้ รับผิดชอบ ไม่ให้ เป็ นภาระแก่คนอื่น
เช่นการดูแลเรื่ องเสื ้อผ้ าของตนเอง เป็ นต้ น พ่อ
แม่ต้องฝึ กลูกให้ เป็ นคนตรงต่อเวลา ให้ เป็ นคนมี
ระเบียบวินยั ในการกิน การเล่น ดูหนังสือ และ
นอนให้ เป็ นเวลา เพื่อลูกจะได้ ร้ ูจกั บริ หารเวลาเป็ น
ท�างานเป็ น นิสยั ตรงต่อเวลาจะได้ เกิดขึ ้นกับลูก
๒๖

เมื่อมอบหมายหน้ าที่ให้ ลกู รับผิดชอบแล้ ว
พ่อแม่ต้องคอยสอดส่องดูแล สอนลูกให้ ตระหนัก
ในหน้ าที่ของตัวเอง ถ้ าลูกปล่อยปละละเลยก็ต้อง
ตักเตือน หรื อบางครัง้ อาจต้ องลงโทษ แต่ถ้าลูกรับ
ผิดชอบในหน้ าที่การงานได้ ไม่บกพร่องเลย พ่อแม่
ก็ควรชมเชยหรื อให้ รางวัลด้ วย เพื่อเป็ นก�าลังใจใน
การท�าความดีให้ ยิ่งๆ ขึ ้นไป
นอกจากนั น้ ยั ง ต้ องฝึ กลู ก ให้ เป็ นคนมี
น� ้าใจ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ชว่ ยเหลือผู้อื่น ไม่นิ่งดูดาย
แม้ วา่ งานนันจะไม่
้
ใช่หน้ าที่ของตน เมื่อลูกว่างหรื อ
ท�างานในหน้ าที่เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่คนอื่นยังท�า
ไม่เสร็ จหรื อลูกเห็นพ่อแม่ยงั ท�างานอยู่ ต้ องฝึ กลูก
ให้ มีน� ้าใจเข้ าไปช่วยเหลือ
ต้ องสอนลูกเสมอว่า การมีน� ้าใจต่อผู้อื่น
เป็ นสิง่ ที่ดี ควรท�า เพราะเมื่อเรามีใจต่อผู้อื่น เราก็
จะได้ น� ้าใจเป็ นเครื่ องตอบแทน เมื่อเราช่วยเหลือ
ผู้อื่น ถึงคราวผู้อื่นก็จะช่วยเหลือเราแน่นอน จะช้ า
หรื อเร็ วเท่านัน้
ต้ องฝึ กลูกให้ มีน� ้าใจต่อส่วนรวม
โดยสนับสนุนลูกให้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมกับเพื่ อนกับ
หมูค่ ณะ เพราะคนเรานัน้ ถึงจะเก่งแสนเก่งเพียงไร
แต่ถ้าขาดคนรอบข้ างสนับสนุน ก็ยากที่จะประสบ
ความส�าเร็ จในชีวิต
ค�าถาม:
พ่อแม่จะฝึ กลูกให้ มีนิสยั ประหยัดได้
อย่างไร?
ค�าตอบ: ลูกจะมีนิสยั ประหยัดได้ พ่อแม่ต้อง

www.kalyanamitra.org

การฝึ กลูกให้ เป็ นคนมีความรับผิดชอบ

ประหยัดเป็ นแบบอย่างให้ ลกู ดูเสียก่อน การเพาะ
นิสยั ประหยัดให้ ลกู ท�าได้ ตงแต่
ั ้ ลกู ยังเล็ก คือ
1.ฝึ กลูกให้ ร้ ูจกั คุณค่าของเงิน เมื่อลูกขอ
เงินต้ องซักถามให้ ละเอียดก่อนว่า จะเอาเงินนี ้ไป
ท�าอะไร มีความจ�าเป็ นแค่ไหนจึงต้ องใช้ เงิน ถ้ า
ลูกขอโดยไม่มีเหตุผล ก็ไม่ควรให้ ต้ องชี ้แจงให้
ลูกทราบด้ วยว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ให้ แม้ ลกู จะไม่
พอใจก็ต้องท�าใจแข็งไว้ อย่าให้ เงินลูกเพียงเพื่อ
ตัดความร� าคาญ อย่าให้ ลกู มีความคิดว่าเงินได้
มาอย่างง่ายๆ ต้ องสอนให้ ลกู รู้วา่ เงินทุกบาททุก
สตางค์ ที่ พ่อ แม่ห ามาได้ หมายถึงหยาดเหงื่ อแรง
กายของพ่อแม่ ลูกจะได้ ร้ ูคณ
ุ ค่าของเงินและใช้ เงิน
อย่างคุ้มค่า
2.ฝึ กให้ งดเว้ นของฟุ่ มเฟื อย สิง่ ใดที่เห็น
ว่าเป็ นของฟุ่ มเฟื อยไม่จ�าเป็ น พ่อแม่อย่าซื ้อหาให้
ลูก ถ้ าขัดไม่ได้ ก็หาอย่างอื่นที่ราคาไม่แพง แต่ใช้
ทดแทนกันได้ มาให้ หาวิธีอธิบายให้ ลกู รู้วา่ ของดี
ไม่จ�าเป็ นต้ องมีราคาแพง ฝึ กให้ ลกู รู้จกั ใช้ ของอย่าง
คุ้มค่า ให้ ใช้ ประโยชน์ได้ เต็มที่ ไม่ใช้ ทิ ้งๆ ขว้ างๆ
เมื่อของเสียหาย ต้ องสอนให้ ร้ ูจกั ซ่อมแซมของนัน้
ด้ วยตัวเอง
3.ฝึ กให้ ลูก รู้ จัก ใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ นประโยชน์ สอนลูกให้ ร้ ูจกั ท�าของใช้ เอง เป็ นการเสริ ม
สร้ างปั ญญาให้ ลกู โดยเฉพาะของเล่น ให้ ลกู รู้จกั

ประดิษฐ์ ขึ ้นเอง หรื อประกอบจากชิ ้นส่วนเอง ลูก
จะได้ ร้ ูจกั ช่วยตัวเองเป็ น และมีความภาคภูมิใจใน
ความส�าเร็ จ มีก�าลังใจสูงขึ ้น นอกจากนัน้ ควรฝึ ก
ให้ ลกู รู้ จกั วิธีตดั ทอนงบประมาณค่าใช้ จ่ายของลูก
เองเพื่อลูกจะได้ ร้ ูจกั วิธีอดออม และรู้จกั ท�างานให้
ได้ เงินด้ วยตัวเอง
4.ฝึ กลูกให้ ร้ ู จกั เก็บออมทรัพย์หากระป๋ อง
ออมสิน ให้ ลูก ส�า หรั บ เก็ บ เงิ น ที่ เ หลือ จากค่า ขนม
หรื อค่าใช้ จา่ ยประจ�า พาลูกหรื อสอนลูกให้ เอาเงิน
ที่เก็บออมได้ ไปฝากเข้ าบัญชีในธนาคาร เมื่อลูกได้
เงินพิเศษ จากญาติผ้ ใู หญ่ในวันส�าคัญของลูก เช่น
วันเกิด วันขึ ้นปี ใหม่ ฯลฯ พ่อแม่ควรสอนให้ ลกู เก็บ
เงินส่วนนี ้ไว้ ในธนาคาร เพื่อเป็ นทุกการศึกษาอย่า
ให้ ลกู รู้สกึ ว่าเงินนี ้ได้ มาง่าย เพราะจะเป็ นเหตุให้ ลกู
ไม่เห็นคุณค่าของเงิน
5.เลื อ กเพื่ อ นที่ มี นิ สัย ประหยัด ให้ ลูก คบ
เพื่อนที่มีนิสยั ฟุ่ มเฟื อย สุรุ่ยสุร่าย ไม่ร้ ูจกั ค่าของเงิน
ต้ องหาวิธีป้องกันอย่าให้ ลกู ไปคบหาสมาคมด้ วย
6.ฝึ กให้ ร้ ูจกั รักษาศีล 8 ในวันพระ หรื อวัน
หยุด เมื่อเห็นว่าลูกโตพอสมควรแล้ ว ควรพาไปวัด
หัดให้ ร้ ูจกั รักษาศีล 8 เพื่อให้ ลกู รู้วา่ บางสิง่ ที่เราคิด
ว่าจ�าเป็ นส�าหรับชีวิตนัน้ แท้ จริ งเป็ นสิง่ ฟุ่ มเฟื อย
เช่น การดูหนัง ดูละคร แต่งหน้ า ทาปาก แต่งตัว
ตามแฟชัน่ สิง่ เหล่านี ้เมื่อทดลองรักษาศีล 8 สัก
ระยะหนึง่ แล้ วจะรู้ด้วยตนเองว่าไม่จ�าเป็ นเลย และ
เพื่อให้ ได้ ผลดีพอ่ แม่ต้องรักษาศีล 8 เป็ นตัวอย่าง
ให้ ลกู ดูด้วย การรักษาศีล 8 จะช่วยให้ ลกู มีนิสยั
ประหยัด และรู้จกั ประมาณในการใช้ ปัจจัย 4 เพื่อ
การด�ารงชีวิตได้ เอง
หากทุกครอบครัวท�าได้ อย่างนี ้ จะส่งผลถึง
สังคม ถึงประเทศชาติด้วย ประเทศไทยจะไม่ต้อง
เสียดุลการค้ ากับต่างประเทศอีกต่อไป ค่านิยมใน
สินค้ าต่างประเทศก็จะลดลงไปด้ วย
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บุคคลที่ประสบความส�าเร็จจากการศึกษา

บุคคลที่จะประสบความส�าเร็จ ในการสร้ าง
บารมีจะต้ องรักในการฝึ กฝนตนเองทังกาย
้
วาจา
และใจ หมัน่ ปรับปรุงแก้ ไขตนเองให้ ได้ ก่อนในทุก
รูปแบบ เพราะถ้ าเราสามารถสอนตนเองได้ มี
ความอดทน รู้จกั ยกใจตนเอง ให้ สงู ขึ ้นเหนือ
อุปสรรคทังมวล
้
และรักษาใจให้ ผอ่ งใสเป็ นประจ�า
ไม่ยอมรอคอยก�าลังใจจากใคร เราก็จะประสบ
ความส�าเร็ จในการสร้ างบารมีอย่างแน่นอน
เหมือนดังเรื่ องของหญิงสาวคนหนึง่ ผู้เป็ น
ธิดาของนายช่างหูก ผู้ร้ ูจกั สอนตนเองด้ วยการท�า
ตามโอวาทของพระบรมศาสดา จนประสบความ
ส�าเร็จในการสร้ างบารมีในที่สดุ มีเรื่ องราวดังนี ้
ในสมัยหนึง่ พระบรมศาสดาเสด็จไปเมือง
อาฬวี
ได้ ทรงประทานโอวาทให้ แก่มหาชนว่า
“ท่านทังหลายจงเจริ
้
ญมรณานุสสติวา่ ชีวิตของ
เราไม่ยงั่ ยืน ความตายของเราแน่นอน เราพึงตาย
แน่แท้ ชีวิตของเรามีความตายเป็ นที่สดุ ชีวิตของ
เราไม่เที่ยง แต่ความตายเที่ยง เพราะฉะนัน...พวก
้
ท่านทังหลายพึ
้
งเจริ ญมรณานุสสติเถิด” เมื่อทรง
ประทานโอวาทเสร็ จ พระบรมศาสดาก็เสด็จกลับ
๒๘

วัดพระเชตะวัน
มหาชนครั น้ ได้ ฟั ง พระธรรม
เทศนานันแล้
้ ว บางส่วนก็ปฎิบตั ิ
ตาม บางส่วนก็ไม่คอ่ ยน�าไปปฏิบตั ิ
เท่าที่ควร ยังมัวประมาทในชีวิต
เหมือนเดิม ส่วนธิดาของนายช่าง
หูกคนหนึง่ นางอายุเพียง ๑๖ ปี
แต่มีปัญญาสอนตนเองได้ นางได้
ท�าหน้ าที่กัลยาณมิตรให้ กับตนเอง
เมื่ อกลับมาที่ บ้านก็ ได้ ท�าการบ้ าน
ที่ พ ระบรมศาสดาทรงประทาน
ให้ ด้ วยการเจริ ญมรณานุสสติอยู่
ตลอดเวลา
สามปี ต่อมา พระบรมศาสดาเสด็จไปโปรดชาว
เมืองอาฬวีอีกครัง้ ธิดาช่างหูกก็มีโอกาสมาเข้ าเฝ้า
เพื่อฟั งพระธรรมเทศนาเหมือนเดิม ในครัง้ นัน...
้
พระบรมศาสดาถามเธอในท่ามกลางบริ ษัทว่า
พ. “กุมาริ กา เธอมาจากไหน?”
ธ. “ไม่ทราบ พระเจ้ าข้ า”
พ. “เธอจะไปไหน?”
ธ. “ไม่ทราบ พระเจ้ าข้ า”
พ. “เธอไม่ทราบหรื อ?”
ธ. “ทราบพระเจ้ าข้ า”
พ. “เธอทราบหรื อ?”
ธ. “ไม่ทราบ พระเจ้ าข้ า”
เมื่อธิดาช่างหูกตอบปั ญหาเพียงค�าว่า “ทราบ”
กับ “ไม่ทราบ” เท่านัน้ ท�าให้ มหาชนเกิดความไม่
พอใจกันใหญ่ เพราะคิดว่า ธิดาช่างหูกพูดเล่นลิ ้น
กับพระพุทธเจ้ า ดังนันเพื
้ ่อคลายความสงสัยของ
มหาชน พระบรมศาสดาจึงตรัสถามต่อไปว่า
“กุมาริ กา เมื่อเราถามว่า “เธอมาจากไหน?”
ท�าไมเธอจึงตอบว่า ไม่ทราบ”
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ชีวิตของเราไม่ยงั่ ยืน ความตายของเราแน่นอน

กุ ม าริ กาผู้ มี ปั ญญาลึ ก ซึ ง้ ได้ ทู ล คอบว่ า
“หม่อมฉันไม่ทราบว่า ตัวเองเกิดมาจากไหน จึง
ตอบว่า ไม่ทราบ”
พระบรมศาสดาทรงประทานสาธุ ก ารว่ า
“ดีละ กุมาริ กาเธอมีปัญญาแก้ ปัญหาที่ตถาคต
ถามได้ ดีแล้ ว”
ทรงถามข้ อต่อไปว่า “เมื่อเราถามว่า “เธอ
จะไปไหน?” ท�าไมจึงกล่าวว่า ไม่ทราบ”
กุมาริ กาก็ทลู ตามที่เข้ าใจว่า “เมื่อหม่อมฉัน
ตายจากโลกนี ้แล้ วไม่ทราบว่า จะไปเกิดที่ไหน”
ทรงถามว่า “แล้ วเมื่อเราถามว่า “เธอไม่
ทราบหรื อ?” ท�าไมจึงตอบว่า ทราบ ล่ะ”
กุมาริ กาทูลตอบว่า “พระเจ้ าข้ า หม่อมฉัน
ทราบว่า ตัวเองต้ องตายอย่างแน่นอน จึงตอบว่า
ทราบ เจ้ าข้ า“
“แล้ วเมื่อตถาคตถามว่า ”เธอย่อมทราบ
หรื อ?” ท�าจึงตอบว่า ไม่ทราบ”
กุมาริ กาก็ทลู ตอบว่า “หม่อมฉันทราบแต่
เพียงว่าจะต้ องตาย แต่ไม่ทราบว่าจะตายเวลาไหน
จึงตอบเช่นนันพระเจ้
้
าข้ า”
พระบรมศาสดาทรงชมเชยธิ ด าช่า งหูก ใน
ความเป็ นผู้มี ใ จจดจ่ อ ต่อ การเจริ ญ มรณานุส สติ
สามารถตัก เตื ย นตนเองได้ ไ ม่ มัว รอให้ ค นอื่ น มา
คอยจ� ้าจี ้จ� ้าไช แล้ วตรัสเตือนพุทธบริ ษัทว่า
“พวกท่านไม่ทราบถ้ อยค�าที่กมุ าริ กานี ้กล่าว

ชีวิตของเรามีความตายเป็ นที่สดุ

จึงกล่าวตูธ่ ิดาของเราผู้มีปัญญา”
แล้ วทรงแสดงธรรม เรื่ องมรณานุสสติอีก
ครัง้ หนึง่ เมื่อสิ ้นพระธรรมเทศนา ธิดาช่างหูกก็ได้
บรรลุธรรมเป็ นพระโสดาบัน เป็ นผู้ไม่ตกต�่าในชีวิต
อีกต่อไป
แต่... เนื่องจากวิบากกรรมเก่าตามมาทัน
เมื่อนางเดินทางกลับไปบ้ านแล้ ว เห็นพ่อก�าลัง
นอนหลับอยูข่ ้ างเครื่ องทอหูก นางจึงได้ ปลุกพ่อให้
ตื่น ฝ่ ายพ่อก�าลังนอนหลับเพลิน มือจึงไปกระทบ
ด้ ามฟื มเครื่ องทอผ้ าอย่างแรง นางล้ มลงกับพื ้น
แล้ วสิ ้นใจ ณ ตรงนันเอง
้
เมื่อละโลกแล้ วก็ได้ ไป
บังเกิดในสวรรค์ชนดุ
ั ้ สติ
จากเรื่ องนี ้จะเห็นได้ วา่ ...
การรู้จกั สอน
ตนเอง เป็ นสิง่ ที่มีความส�าคัญมากของนักสร้ าง
บารมี เพราะในโลกนี ้ ไม่มีใครที่จะสอนตัวเราได้
ดีเท่ากับตัวของเราเอง และเมื่อเราสอนตัวเองได้
ดีแล้ ว การที่จะท�าหน้ าที่สงั่ สอนผู้อื่นก็จะสมบรูณ์
ตามมาด้ วย
แรงบันดาลใจจากพระไตรปิ ฎก
โดยพระมหาเถระ รุ่นปี พ.ศ. 2534 หน้ า 159 - 163
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นามนฺุญํ กุทาจนํ

ในกาลไหนๆ ไมควรกลาววาจาไมนาพอใจ
จากหนังสือ คําสัง� สอนของพระพุทธเจ้า
โดย มัทรี กัณหะดุล
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