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วัดพุทธมิลาน ประเทศอิตาลี
จัดงานบุญวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
พระอาจารย์จากวัดพุทธมิลาน ประเทศอิตาลี ได้
รับกิจนิมนต์จากลูกพระธัมฯ ประเทศอิตาลี และ
สวิสเซอร์ แลนด์ ได้ จดั พิธีทอดผ้ าป่ าสร้ างวัดพุทธ
มิลาน
โดยใช้ ห้องประชุมของโรงแรมในเมือง
Lugano ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นที่จดั งาน พิธี
ภาคเช้ าเริ่ มเวลาประมาณ 9.00 น. พระอาจารย์
ได้ น�ำสาธุชนปฏิบตั ิธรรมเจริ ญสมาธิ(Meditation)
ภาวนา
กลัน่ ใจให้ ใสสะอาดบริ สทุ ธิ์ก่อนที่ผ้ มู ี
บุญ ทุก ท่ า นจะได้ ร่ ว มกัน สั่ง สมบุญ ใหญ่ ใ นวัน นี ้
จนถึงเวลาสว่าง สาธุชนพร้ อมเพรี ยงกันกล่าวค�ำ
อาราธนาศีล จากนันคณะสงฆ์
้
เจริ ญพุทธมนต์ ต่อ
ด้ วยพิธีถวายสังฆทาน และพิธีถวายภัตตาหารเป็ น
สังฆทาน จากนัน้ คณะสงฆ์พิจารณาผ้ าจีวร กล่าว
สัมโมทนียกถา และให้ พรเป็ นล�ำดับต่อไป สาธุชน
กรวดน� ้ำรับพร จากนัน้ เป็ นพิธีตกั บาตร สาธุชน
ร่ วมกันตักบาตรข้ าวสารอาหารแห้ งแด่คณะสงฆ์
ด้ วยความเบิกบานใจ เป็ นอันเสร็จพิธีในภาคเช้ า
ส�ำหรับพิธีในภาคบ่าย เป็ นพิธีทอดผ้ าป่ า
สร้ างวัดพุทธมิลาน เริ่ มด้ วยการเจริ ญสมาธิภาวนา
เมื่อถึงเวลาสว่างคณะประธาน คือ กัลฯ Sabri
Demican, กัลฯ สุทิน ซินซิก, กัลฯ ยุพา เบฟ่ า, กัลฯ
สุนนั ทา แดงประดิษฐ์ และ กัลฯ กฤษณา ไมเยอร์
ได้ ตงริ
ั ้ ว้ ขบวน “มหาเศรษฐี ผ้ ใู จบุญค� ้ำจุนพระพุทธ
ศาสนาและวิชชาธรรมกาย” อัญเชิญผ้ าป่ าเข้ าสู่
ศูนย์กลางพิธี และร่วมถ่ายภาพประวัตศิ าสตร์ ซึง่
ผู้มีบุญทุกท่านล้ วนมีใบหน้ าเต็มเปี่ ยมไปด้ วยรอย
ยิ ้มที่งดงามดุจดัง่ ชาวสวรรค์ คณะสงฆ์ได้ พิจารณา
ผ้ าป่ า จากนัน้ สาธุทกุ ท่านได้ พร้ อมใจถวายกองทุน
ต่างๆ คือกองทุนคิลานเภสัช, กองทุนเครื่ องกัน
หนาว, กองทุนถวายระเบียบดอกไม้ , กองทุนปล่อย
สั๔ตว์ปล่อยปลา และถวายผ้ าไตรเพื่ออุทิศส่วนกุศล
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1. สาธุชนร่วมกันตักบาตรข้ าวสารอาหารแห้ งแด่คณะสงฆ์
ด้ วยความเบิกบานใจ
2. สาธุชนพร้ อมเพรี ยงกันกล่าวค�ำอาราธนาศีล

จากนัน้ คณะประธานได้ น้อมน�ำคิลานเภสัช เครื่ อง
กันหนาว พานดอกไม้ และปั จจัยไทยธรรม ถวาย
แด่คณะสงฆ์ สาธุชนน้ อมถวายปั จจัยไทยธรรมแด่
คณะสงฆ์ด้วยความปลื ้มปี ติใจที่ได้ ร่วมสร้ างมหา
ทานบารมีในครัง้ นี ้ คณะสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
และให้ พร สาธุชนกรวดน� ้ำรับพร ซึง่ ในวันนี ้ ได้
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มี ผ้ ูมี บุญ ทัง้ ชาวไทยและชาวท้ อ งถิ่ น เดิ น ทางมา
ร่ ว มกัน สั่ง สมบุญ ใหญ่ จ ากหลากหลายประเทศ
ทังประเทศอิ
้
ตาลี เยอรมัน สวิสเซอร์ แลนด์ และ
ฝรั่งเศส ทุกท่านต่างอิ่มเอมเบิกบานใจและปลื ้ม
ปี ติใจในบุญกันถ้ วนหน้ า ในโอกาสนี ้ วัดพุทธมิลาน
เอาบุญมาฝากลูกพระธัมทัว่ โลกนะคะ

1. มหาเศรษฐี ผ้ ใู จบุญค� ้ำจุนพระพุทธศาสนา
2. พิธีทอดผ้ าป่ าสร้ างวัดพุทธมิลาน
3. ตัวแทนหนูน้อยตังริ้ ว้ ขบวนผ้ าป่ า
4. ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์
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ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองค�ำ
2-6 เมษายน พ.ศ. 2555

ในวันที่ 2 - 6 เมษายน พ.ศ. 2555 นี ้ ขอ
เรี ย นเชิ ญ ทุก ท่ า นร่ ว มโปรยกลี บ กุห ลาบต้ อ นรั บ
พระธุ ด งค์ ใ นพิ ธี อัญ เชิ ญ รู ป เหมื อ นทองค� ำ พระ
มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่ วัดปากน� ้ำ
ภาษี เจริ ญ กรุงเทพมหานคร
รูปเหมือนทองค�ำนี ้ เป็ นรูปเหมือนที่หล่อ
ด้ วยทองค�ำแท้ ที่ศษิ ยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณ
หลวงปู่ ร่วมใจกันสละทรัพย์หล่อขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.
2537 ด้ วยความเคารพรักและกตัญญูอย่างยิ่งต่อ
หลวงปู่
ปั จจุบนั รูปเหมือนนี ้ประดิษฐานอยูท่ ี่ มหา
วิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดพระ
ธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และจะอัญเชิญไป
ประดิษฐาน ณ “พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล”
วัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ ซึง่ เป็ นสถานที่ที่พระเดช
พระคุ ณ หลวงปู่ ปั ก หลัก เผยแผ่ วิ ช ชาธรรมกาย
ตราบจนวาระสุดท้ ายของชีวิต
บุคคลที่ร่วมขบวนอัญเชิญในครัง้ นี ้ประกอบ
ด้ วยพระภิกษุสามเณรจ�ำนวน 1,500 รูป ซึง่ จะ
เดินธุดงค์ผา่ นถนนพหลโยธิน ดอนเมือง สะพาน
ใหม่ บางเขน อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ ประตูน� ้ำ ราช
ประสงค์ บรรทัดทอง เยาวราช สะพานพระปกเกล้ า
วงเวียนใหญ่ ตลาดพลู ไปจนถึงจุดหมายที่วดั
ปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ รวมระยะทางประมาณ 59 กม.
ใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 5 วัน
การเดินธุดงค์ครัง้ ยิ่งใหญ่นี ้
นอกจาก
เป็ นการเดิ น เพื่ อ อัญ เชิ ญ รู ป เหมื อ นทองค� ำ ของ
หลวงปู่ ไปประดิ ษ ฐานเป็ นศิ ริ ม งคลที่ วัด ปากน� ำ้
แล้ ว ยังเป็ นการปลุกกระแสศีลธรรมให้ เกิดขึ ้นใน
ชาติของเราอีกด้ วย
ขอเรี ยนเชิ ญทุกท่านเป็ นส่วนหนึ่งของการ
อัญ เชิ ญ รู ป เหมื อ นทองค� ำ ของพระเดชพระคุณ

รูปเหมือนหลวงปู่ ทองค�ำ
คณะพระธุดงค์ธรรมชัย
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การโปรยกลีบกุหลาบต้ อนรับ
คณะพระธุดงค์ตลอดเส้ นทาง

หลวงปู่ ด้ วยการโปรยกลีบกุหลาบต้ อนรับคณะ
พระธุดงค์ตลอดเส้ นทาง เพื่อเป็ นทางมาแห่งสิริ
มงคลของชีวิต
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555
วัดพระธรรมกาย ถึง สนามกีฬาธูปะเตมีย์
ที่พกั ระหว่างทาง ศูนย์อะไหล่รังสิต อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี และโฮมโปร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร
วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555
สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ร.ร.สารวิทยา
ที่พกั ระหว่างทาง ศูนย์สขุ ภาพกองทัพอากาศ
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และโลตัสหลักสี่
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
รวมระยะทาง 13.5 กิโลเมตร

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555
ร.ร.สารวิทยา ถึง สนามกีฬาเทพหัสดิน
ที่พกั ระหว่างทาง กรมการขนส่งทางบกจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร และ รร. ศรี อยุธยาถนนศรี อยุธยา
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555
สนามกีฬาเทพหัสดิน ถึง ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
รวมระยะทาง 6.50 กิโลเมตร
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555
รร.สวนกุหลาบ ถึง วัดปากน� ้ำภาษี เจริ ญ รวมระยะ
ทาง 6 กิโลเมตร

www.kalyanamitra.org

๗

๘

www.kalyanamitra.org

๙

www.kalyanamitra.org

๑๐

www.kalyanamitra.org

๑๑

www.kalyanamitra.org

๑๒

www.kalyanamitra.org

เส้ นทางการอัญเชิญหลวงปู่ ทองค�ำ 2-6 เมษายน
พ.ศ.2555 วัดพระธรรมกาย - วัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ
ระยะทาง รวม 59 กิโลเมตร

เหรี ยญส�ำหรับผู้มาร่วมพิธีอญ
ั เชิญรูปหล่อทองค�ำพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) วันที่ 2 - 6 เมษายน พ.ศ. 2555
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ฉลองชัยชิตังเม สนั่นลั่นโลกและจักรวาล
เรื่องเด่นจากปก
เกาะติดสถานการณ์วันที่ห้า
ของการเดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ�
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

หลวงพ่อ คะวันนี เ้ ป็ นวัน
อภิมหาปลื ้มสุดขีดถึงขีดสุดเลย
ค่ะ เพราะทุกฝ่ าย ทุกคน ทุก
หน้ าที่ ทุกภารกิจ ทังพระทั
้
งโยม
้
ต่างปลื ้มแสนปลื ้ม ล้ านปลื ้ม
เริ่ มต้ นก้ าวแรกแห่งวันฉลองชัย จากโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พร้ อมกับอยากจะตะโกนให้ ลนั่
จักรวาลว่า “ชิตงั เม” ให้ ได้ ล้านครัง้ ค่ะ ที่พดู อย่างนี ้ เพราะพระเทพญาณมหามุนี ท่านได้ ถวายมาด้ วย
เพราะก่อนหน้ าที่จะมีการเดินธุดงค์ มีบางคนเชื่อ ความเคารพนบนอบ ในหลวงปู่ วัดปากน� ้ำ ซึง่ ทุก
ว่าไม่มีทางเป็ นไปได้ แต่สดุ ท้ ายใครไม่เชื่อก็ต้อง รูปทุกคนในวัดปากน� ้ำ ต่างก็ยินดีกนั ทัว่ หน้ า แล้ ว
เชื่อล่ะค่ะ เพราะเป็ นไปแล้ ว แถมยังประสบความ จะท�ำพิธีประดิษฐานองค์ทา่ นไว้ ที่ ชัน้ 4 ของ พระ
ส�ำเร็จเกินควรเกินคาด อย่างอลังการเหลือเชื่อค่ะ มหาเจดีย์มหารัชมงคล ซึง่ อาตมาก็ขออนุโมทนา
เพราะตอนนี ้ รูปหล่อหลวงปู่ วัดปากน� ้ำทองค�ำ ได้ กับชาววัดพระธรรมกายทุกคน ซึง่ มีพระเทพญาณ
มาอยู่ ณ วัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ แบบสมบูรณ์แล้ ว มหามุนีเป็ นประธาน มา ณ โอกาสนี ้ด้ วย
อี ก ทัง้ ตลอดเส้ น ทางตัง้ แต่ โ รงเรี ย นสวนกุห ลาบ
หลวงพ่อคะ ไม่เพียงแค่ขบวนอัญเชิญจะ
จนถึงวัดปากน� ้ำ ก็มีสาธุชนและพี่น้องชาวไทยและ มาถึงวัดปากน� ้ำ แบบสมบูรณ์แบบเท่านันนะคะ
้
ชาวต่างชาติ ต่างมาตังแถวรั
้
บหลวงปู่ ทองค�ำ และ แต่ ค วามรั ก ความศรั ท ธาได้ บัง เกิ ด ขึ น้ ในใจของ
ขบวนพระธุดงค์ด้วยความปลื ้มปี ติอย่างแน่นขนัด ญาติโยมอย่างแท้ จริ ง เพราะตลอดเส้ นทาง เต็มไป
ไปทุกอณูพื ้นที่เลยทีเดียวค่ะ
ด้ วยศรัทธาของมหาชนจริ งๆค่ะ อย่าง คุณส�ำรวย
ซึ่ง ท่า นเจ้ า ประคุณ สมเด็จ พระมหารั ช มัง - วิชา เจ้ าของร้ านนิชร์ รับซื ้อขายทองเงินนาค แถว
คลาจารย์ เจ้ าอาวาสวัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ ท่าน วงเวียนใหญ่ ก็บอกผู้สื่อข่าวด้ วยความตื่นเต้ นมาก
ก็กล่าวด้ วยความปลื ้มปี ติซงึ่ สรุปโดยย่อได้ วา่
ที่ ว่า เมื่อ 2-3 วันก่อนมีคนเขามาประชาสัมพันธ์
พระเทพญาณมหามุนี ท่านได้ ถวายรูปหล่อเหมือน ประกาศว่า หลวงปู่ วัดปากน� ้ำทองค�ำจะมา องค์
หลวงปู่ ที่ท�ำด้ วยทองค�ำ
ทังอาตมาและชาววั
้
ด ใหญ่มาก ท�ำด้ วยทองค�ำแท้ ๆ หนักเป็ นตันเลย
ปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ ทุกรูปทุกคน มีความปลื ้มปี ติ พอเราฟั งแค่นนก็
ั ้ ตื่นเต้ นยังไงบอกไม่ถกู
จึงสัง่
ยินดี ดีใจเป็ นที่สดุ เพราะรูปหล่อทองค�ำนี ้ หาได้ ลูกสาวและภรรยาให้ เตรี ยมกล้ องถ่ายรูป และไป
ยาก ท�ำได้ ยาก ต้ องมีศรัทธาจริ งๆ ถึงจะท�ำได้ ซึง่ วัด ซื ้อกุหลาบมาเด็ดไว้ รอเลย เพราะตังแต่
้ เกิดและท�ำ
ปากน� ้ำก็ถือว่าได้ รูปหล่อทองค�ำนี ้มาโดยปาฏิหาริ ย์ อาชีพรับซื ้อทองมา ก็เห็นแต่ทองเส้ นเล็กๆ แต่วนั นี ้
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ภาพมหาชนที่เปี่ ยมปี ติ ย่านสะพานพุทธ วงเวียนใหญ่

พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว น�ำทัพคณะพระธุดงค์มงุ่ สูว่ ดั ปากน� ้ำ

คลื่นมหาศรัทธาแน่นขนัดทุกอณู ณ บริ เวณวัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ
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ท่านเจ้ าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เจ้ าอาวาสวัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ

ได้ เห็นหลวงปู่ ทองค�ำองค์ใหญ่มหึมาขนาดนี ้ รู้สกึ
เป็ นบุญตามาก ปลื ้มที่สดุ ในชีวิตเลยครับ
พอผู้สื่อข่าวเดินมาถึงเขตพื ้นที่ สน.บางยี่เรื อ
ก็เห็นท่าน สารวัตรจราจร สน.บางยี่เรื อ พันต�ำรวจ
โท ชลิต ทิพย์น้อยสง่า ก�ำลังโบกรถควบคุมการ
จราจรอยูก่ ลางถนนด้ วยตัวเองเลยค่ะ ท่านสารวัตร
บอกว่า
ผมในฐานะผู้ปฏิบตั งิ านดูแลเรื่ องการ
จราจร
ยินดีให้ ความร่วมมือและอ�ำนวยความ
สะดวกเรื่ องการจราจรให้ แบบเต็มพื ้นที่ครับ ซึง่
อาจจะมีปัญหาจราจรบ้ าง แต่ไม่กระทบมาก ผม
คิดว่าดีมากกว่าเสียครับ แล้ วภาพการเดินธุดงค์ที่
เห็น อาจจะไม่เหมือนในสมัยโบราณ แต่นี่เป็ นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยใหม่
ที่จะเข้ าถึง
ประชาชนมากขึ ้น ซึง่ เราต้ องพร้ อมปรับเปลี่ยนวิธี
การเผยแพร่เพื่อให้ เข้ ากับสังคมยุคใหม่ ซึง่ คนส่วน
ใหญ่ในชุมชนบางยี่เรื อ ก็มีมมุ มองที่ดีตอ่ กิจกรรม
ครัง้ นี ้
ส่วนใหญ่ศรัทธามากครับและในกิโลเมตรที่

54.7 นายระบิล ปานแม้ น ผอ.ส�ำนักงานเขตธนบุรี
ก็ไม่ยอมพลาดบุญใหญ่ ออกมารอต้ อนรับคณะ
พระธุดงค์ตงแต่
ั ้ 6 โมงเช้ าเลยทีเดียว ท่านบอกว่า
ท่านรู้สกึ ภูมิใจที่หลวงปู่ สด วัดปากน� ้ำ จะผ่านเข้ า
มาในพื ้นที่เขตธนบุรี เพราะหลวงปู่ เป็ นพระอริ ย
สงฆ์ที่ไม่ธรรมดา แล้ วท่านยังบอกว่าอาจจะได้ แวะ
มาที่วดั พระธรรมกาย มาร่วมงานเททองหลวงปู่ สัก
ครัง้ ด้ วยค่ะ
หลวงพ่อคะ ในบรรดาญาติโยมที่มาร่วม
โปรยกุหลาบ ผู้สื่อข่าวสว่างก็มีโอกาสได้ พบกับ
โยมแม่แมว โยมแม่ของสามเณรบูม วชิรวิทย์ ปธ.
5 ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกองพันอัญเชิญค่ะ โยมแม่แมว
พูดในฐานะที่เป็ นโยมแม่ของสามเณรว่า โยมแม่
มาโปรยกุหลาบ ทุกรอบ ทุกวัน ไปทุกที่คะ่ พอได้
เห็นสามเณรลูกชายเดินอยูใ่ นขบวนธุดงค์ มันปลื ้ม
มาก เพราะรู้สกึ ว่าท่านก�ำลังท�ำหน้ าที่อนั ยิ่งใหญ่
ที่อยูใ่ นสายตาของชาวโลก ยิ่งเห็นท่านก้ าวอย่าง
สงบเสงี่ยม เรี ยบร้ อย เดินตามหลวงปู่ ทองค�ำไป
เรื่ อยๆ โยมแม่ก็ดีใจเหมือนจะลอยได้ เลย มันเป็ น
ที่สดุ แห่งความสุขนะคะ เป็ นภาพที่โยมแม่เก็บเอา
มาปลื ้มได้ ทกุ วันเลยค่ะ นี่โยมแม่ก็จะถ่ายรูปเอาไว้
ให้ ได้ มากที่สดุ จะเก็บเอาไว้ ให้ ทา่ นดู เวลาท่านโต
ขึ ้นจะได้ ระลึกว่าครัง้ หนึง่ ในชีวิต ได้ เดินธุดงค์บชู า
ธรรมหลวงปู่ แบบนี ้ค่ะ
พอเข้ ามาในพื ้นที่วดั ปากน� ้ำ เราก็ได้ พบกับ
คุณป้าวรพรรณ กุลมา อายุ 75 ปี ทานบดีของวัด
ปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ ป้าเข้ าวัดปากน� ้ำมานานถึง
50 ปี แล้ ว แถมยังโชว์พระผงรุ่น 1 ซึง่ ห้ อยติดตัว
มาตลอดตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2505 ให้ ดู คุณป้าบอกว่า
หลวงปู่ ศักดิ์สทิ ธิ์จริ งๆ ศักดิ์สทิ ธิ์มาก อธิษฐานขอ
อะไรส�ำเร็ จทุกเรื่ องเลย ซึง่ วันนี ้คุณป้าบอกว่ามา
วัดปากน� ้ำโดยบังเอิญ เพราะจากเดิมวางแผนไว้
ว่า วันนี ้จะจัดท�ำบุญที่บ้าน แต่บงั เอิญได้ รับโบชัวร์
ว่าจะมีการอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ ทองค�ำมาที่นี่ ก็
เลยเลื่อนการท�ำบุญบ้ านออกไปก่อน และนัง่ รถ
มาวัดปากน� ้ำตังแต่
้ เช้ า พอได้ เห็นรูปหล่อหลวงปู่ ที่
ท�ำด้ วยทองค�ำมากับขบวนอัญเชิญ ก็ร้ ูสกึ ปี ติและ
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เจ้ าของร้ านนิชร์ และครอบครัว
เตรี ยมรอโปรยกลีบกุหลาบด้ วยความอะเลิร์ทค่ะ

พ.ต.ท. ชลิต ทิพย์น้อยสง่า
สารวัตรจราจร สน.บางยี่เรื อ

นายระบิล ปานแม้ น (คนกลาง)
ผอ.ส�ำนักงานเขตธนบุรี

๑๘

www.kalyanamitra.org

โยมแม่แมว (คนที่สองจากขวามือ) และเพื่อนๆ
ที่ลยุ โปรยกลีบกุหลาบทุกวันไม่เว้ นวรรค

คุณป้าวรพรรณ ทานบดีวดั ปากน� ้ำ คุณป้าดีใจที่ในอนาคต
เมื่อมาวัดปากน� ้ำจะได้ มากราบหลวงปู่ ทองค�ำค่ะ

กองพันอัญเชิญ นักรบกล้ าที่มนุษย์และเทวดาต่างสรรเสริ ญ
www.kalyanamitra.org
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พูดด้ วยความดีใจว่า ถ้ าวันหลังป้ามาท�ำบุญที่วดั
ปากน� ้ำ นอกจากป้าจะได้ กราบร่างหลวงปู่ แล้ ว ก็
จะได้ กราบหลวงปู่ วัดปากน� ้ำทองค�ำด้ วย จากนัน้
ป้าก็เล่าถึงอานุภาพหลวงปู่ ที่เคยเจอกับตัวเอง ให้
ผู้สื่อข่าวฟั ง อย่างออกรสออกชาติ ด้ วยความปี ติคะ่

วินาทีประวัตศิ าสตร์ วินาทีแห่งมหาปี ติ
พิธีประดิษฐานหลวงปู่ ทองค�ำ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
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อัญเชิญหลวงปู่ทองค�ำ
ความปลื้มไม่มีวันสิ้นสุด

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาล
ฝั นในฝั นวิทยา

ภาพการเดินธุดงค์ ธรรมชัย
อัญเชิญรู ปเหมือนทองค�ำของพระ
เดชพระคุณหลวงปู่ ไปประดิษฐาน
ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล เป็ น
เหตุการณ์ ที่ท�ำให้ ปลื ้มสะท้ านโลก
สะเทือนจักรวาล ซึง่ ไม่วา่ จะพูดถึง
ครัง้ ใดก็เป็ นปลื ้มล้ นใจปลื ้มเกินค�ำ
บรรยายทุกครัง้ ซึง่ ความงดงาม
อลังการของหลวงปู่ ทองค�ำ
ประกอบกับความ
องอาจสง่างามของคณะพระธุดงค์ทงั ้ 1,500 รูป ได้
สร้ างสิง่ มหัศจรรย์ให้ บงั เกิดขึ ้นบนโลก โดยเฉพาะ
ท�ำให้ หวั ใจของชาวพุทธที่เริ่ มสัน่ คลอน เกิดความ
รักความศรัทธาอย่างแรงกล้ า อยากเข้ าวัดท�ำบุญ
มากขึ ้น และมีความภาคภูมิใจที่ได้ เกิดมาเป็ นชาว
พุทธ
บรรยากาศในก้ าวแห่งชัยชนะ ที่คณะพระ
ธุดงค์ได้ อญ
ั เชิญหลวงปู่ ทองค�ำไปจนถึงวัดปากน� ้ำ
เป็ นบรรยากาศที่เต็มไปด้ วยความศักดิ์สทิ ธิ์ ซึง่ ท่าน
เจ้ าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้ า
อาวาสวัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ ก็ได้ ให้ การต้ อนรับ
คณะพระธุดงค์ ด้ วยใบหน้ าที่อิ่มเอิบเบิกบาน และ
มีปีติที่ได้ เห็นเทวรถอัญเชิญหลวงปู่ ทองค�ำ เพราะ
ท่านเจ้ าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้
ออกมาชื่นชมเทวรถของคุณครูไม่ใหญ่ ท่านเดินดู
โดยรอบด้ วยความสุข อิ่มเอมใจ แบบไม่วางตาเลย
ทีเดียว
ซึ่ ง ท่ า นเจ้ าประคุ ณ สมเด็ จ พระมหารั ช มังคลาจารย์ ได้ กล่าวด้ วยความปลื ้มปี ติใจ ใน
วันฉลองชัย ชิตงั เม ว่า หลวงพ่อทองค�ำนี ้หนัก

ก้ าวแรกที่ยิ่งใหญ่จากหน้ ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

มาก ใช้ ทองค�ำมากถึง 1 ตัน แต่ด้วยอาศัยความ
เคารพนับถือบูชาซึง่ มีในหลวงพ่อ (หลวงปู่ ) คณะ
วัดพระธรรมกาย โดยพระเทพญาณมหามุนี จึง
ได้ สละมอบให้ กบั วัดปากน� ้ำ ซึง่ การที่คณะเทพ
บุตร เทพธิดา กัลยาณมิตรทังหลาย
้
ได้ มาร่วม
ด้ วยช่ ว ยกั น อั ญ เชิ ญ รู ป หล่ อ เหมื อ นหลวงพ่ อ
ทองค�ำ มาประดิษฐานนี ้ ท่านทังหลายก็
้
ต้องได้
รับความล�ำบากตรากตร� ำไม่ใช่น้อย ต้ องนัง่ ตาม
ถนนหนทาง ตากแดดบ้ าง ร้ อนบ้ าง เย็นบ้ าง ได้
รับประทานอาหารบ้ าง ไม่ได้ รับประทานบ้ าง แต่
ท่านทังหลายก็
้
ได้ อาศัยขันติ ความอดทน ซึง่ เป็ น
คุณธรรมอันประเสริ ฐ ที่น�ำมาซึง่ ความส�ำเร็ จ ชื่น
ใจ ปลื ้มใจ ได้ กศุ ลผลบุญโดยทัว่ กัน ซึง่ ท่านเจ้ า
ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ยังได้ กล่าวอีกว่า ถือว่าวัดปากน� ้ำ กับวัด
พระธรรมกายเป็ นวัดพี่ วัดน้ อง หรื อเปรี ยบเสมือน
หนึง่ ว่าเป็ นวัดเดียวกัน มีอะไรก็ชว่ ยเหลือเกื ้อกูล
กัน แต่สว่ นใหญ่วดั พระธรรมกายให้ กบั วัดปากน� ้ำ
และท่านยังฝากข้ อคิดไปถึงผู้มีบญ
ุ ทุกคนว่า เมื่อ
ท่านทังหลายได้
้
มาช่วยกัน ในงานอันเป็ นศิริมงคล
นี ้ ท่านทังหลายก็
้
ต้องน�ำคุณธรรมของหลวงพ่อ
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๒๑

วันมหาปี ติ สว่างจากฝั่ งพระนคร...ถึงฝั่ งธนบุรี

ภาพประวัตศิ าสตร์ ...ดูกี่ทีก็...ปลื ้ม

ศรัทธาสาธุชนตลอดเส้ นทาง
๒๒
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(หลวงปู่ ) เอาไปประพฤติ เอาไปปฏิบตั ิ โดยท�ำใจ
ให้ สงบอยูท่ ี่ฐานที่ 7 ให้ มองเห็นดวงแก้ ว เห็นองค์
พระ ตามที่หลวงพ่อ (หลวงปู่ ) ได้ สอนไว้
ซึง่ ทุกๆ วินาทีตลอดเส้ นทาง ที่เต็มไปด้ วย
ความปลื ้มนัน้ ก็เต็มไปด้ วยกลีบดอกกุหลาบ นานา
พันธุ์ นานาชาติ ที่ถกู คัดสรรมาจากใจผู้มีบญ
ุ ทัง้
ไทยและเทศ งานนี ้ดอกกุหลาบอยูท่ ี่ไหน ไม่วา่ จะ
อยูใ่ กล้ หรื อไกล ผู้มีบญ
ุ ก็ขอจับจอง เอามาปูลาด
ต่างพรม รองรับเท้ าอันเป็ นมงคลของคณะพระ
ธุดงค์
อย่ า งลูก พระธั ม ฯวัด พระธรรมกายซี แ อ๊ ต
เติ ้ล ประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่ต้องรี บเดินทางไปยัง
ร้ านขายส่งดอกไม้ ตงแต่
ั ้ ตีสี่ครึ่ง เพื่อไปให้ ทนั เป็ น
ลูกค้ ารายแรกๆ จะได้ เลือกซื ้อดอกกุหลาบที่สวย
ที่สดุ ก่อนที่คนอื่นจะชิงซื ้อไปก่อน และดอกกุหลาบ
คุณภาพระดับพรี เมี่ยม ที่ชาวซีแอ๊ ตเติ ้ลส่งมาใน
ครัง้ นี ้ มีด้วยกัน 3 พันธุ์ คือ 1.พันธุ์ไวท์ชอคโกแลต
2. พันธุ์มิลย่า และ 3. ดอกกุหลาบสวน พันธุ์พิเศษ
หรื อ Exceptional Garden Roses ซึง่ เป็ นดอก
กุหลาบที่ขึ ้นชื่อว่างามที่สดุ ของโลก
ซึ่งภาพที่งดงามเกิดขึน้ ได้ อย่างสมบูรณ์ ได้
ถึงขนาดนี ้ ก็ต้องอนุโมทนาบุญ กับ ทุกๆ วี ได้ แก่
วี-มังค์ (ที่คอยยกใจและแจกพระของขวัญ), วี-พีซ
(อาสาสมัครดูแลภาพรวม), วี-คลีน (ตะลุยท�ำความ

ท่านเจ้ าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เจ้ าอาวาสวัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ

สะอาดล่วงหน้ า), วี-มูฟ (เคลื่อนย้ ายผู้มีบญ
ุ ไปทุก
ที่), วี-เฮลท์ (ทีมแพทย์พยาบาลชมรมรัตนเวช), วีแมท (ปูเสื่อรองรับทุกย่างก้ าวของพระธุดงค์), วี-แค
รี่ (ขนกุหลาบไปส่งที่จดุ สต๊ อก),
วี-สโตร์
(บ้ านผู้มีบญ
ุ ที่รับบุญเป็ นแหล่ง
สต๊ อกกุหลาบ), ซูปเปอร์ -วีโรส-หรี ดเดอร์ (จัด
ส่งดอกกุหลาบลงพื ้นที่ทกุ ๆ 100 เมตร), วี-โรส (ท�๒๓ำ
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วันประวัติศาสตร์ วันฉลองชัย...ชิตงั เม

ดอกกุหลาบคุณภาพ ระดับพรี เมี่ยม
จากใจลูกพระธัมฯซีแอ๊ ตเติ ้ล

๒๔

ดอกกุหลาบ เกรด A + +
จากใจชาวอิบาราขิ

ดอกกุหลาบสุดพิเศษ..จากใจลูกพระธัมฯโตเกียว
www.kalyanamitra.org

ที่สดุ ในโลก
ศ
ดอกกหุ ลาบ ที่สวย เพศทกุ วัย...ทงใ
ั ้ นและตา่ งประเท
ุ
ก
ท
...
ุ
ญ
บ
ี
ู
ม
้
ผ
จากใจ

หน้ าที่เติมเต็มกลีบกุหลาบ), วี-คาร์ (ราชรถแก้ วรับ
ส่งทุกกรณี), วี-ชุมชน (คือญาติโยมในชุมชนที่ชวน
คนในชุมชนมาโปรยกุหลาบ), วี-โปรย (ชุดโปรย
กุหลาบเฉพาะกิจในพื ้นที่เสี่ยง) รวมไปถึงอุปัฏฐาก
แก้ ว ทหาร ต�ำรวจ และศรัทธาสาธุชนทุกเพศทุกวัย
ที่เดินทางมาจากทุกถิ่น ทุกซอกทุกมุม ทังในและ
้
ต่างประเทศ ผลบุญเป็ นของทุกท่าน ผลงานเป็ น
ของทุกคน
ท�ำหน้ าที่ด้วยใจใสๆ ทุม่ เททุกเส้ นทาง

๒๕
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อัญเชิญหลวงปู่ทองค�ำ

สามเณร สุโทมุ๊ วาตานาเบะ
สามเณรโรงเรี ยนเตรี ยมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้ วเสด็จ

ความประทับใจ
ของสามเณรกองพันอัญเชิญ

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
1.ลูกเณร ชื่อ สามเณร สุโทมุ๊ วาตานา
เบะ อายุ 11 ปี สามเณรเป็ นลูกครึ่งไทย-ญี่ปนุ่
ครับ
และเป็ นตัวแทนสามเณรหนึง่ ในกองพัน
อัญเชิญ จากโรงเรี ยนเตรี ยมพุทธศาสตร์ ศูนย์การ
ศึกษาเขาแก้ วเสด็จ จ.ปราจีนบุรีครับ ครัง้ แรกที่ลกู
เณรรู้วา่ จะได้ เดินธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญหลวงปู่
ทองค�ำ ลูกเณรดีใจมากเลยครับ รู้สกึ หัวใจมันเบิก
บานอย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน ลูกเณรคิดว่าในชีวิตนี ้
ปลื ้มที่สดุ แล้ ว ปลื ้มสุดขีดเลยครับหลวงพ่อ ยิ่งพอ
ลูกเณรได้ เดินน�ำ เป็ นสามเณรรูปที่สอง ก็เหมือน
๒๖

กับว่าก�ำลังจะได้ ไปผจญภัยครับ แล้ วตลอดทาง
เดิน ก็เห็นญาติโยมมาโปรยกลีบกุหลาบให้ เยอะ
แยะ ได้ ยินเสียงสาธุการดังตลอด ท�ำให้ ลกู เณร
ปลื ้มมากๆ รู้สกึ ตื ้นตันใจจนอยากจะร้ องไห้ เลยครับ
ก็ลกู เณรเป็ นสามเณรตัวเล็กๆ อายุแค่ 11 ขวบ แต่
ญาติโยมที่มาโปรยกลีบกุหลาบให้ มีตงแต่
ั ้ รุ่นโยม
ตา โยมยาย โยมพ่อ โยมแม่ โยมลุง โยมป้า ก็เลย
ท�ำให้ ลกู เณรซึ ้งใจ ตื ้นตันใจ และภาคภูมิใจตลอด
เส้ นทางเลยครับ
หลวงพ่อครับ เวลาลูกเณรเดินธุดงค์ ลูกเณร
รู้สกึ ว่าก้ าวหนึง่ ๆ ที่เดินไปนัน้ เป็ นบุญใหญ่มาก
แม้ ลกู เณรจะต้ องเดินไกลยังไง ร้ อนยังไง ลูกเณรก็
สู้ครับ พอมาถึงจุดพักระหว่างทาง มีญาติโยมมา
คอยถวายน� ้ำปานะเยอะแยะไปหมด แล้ วก็อร่อย
มากๆ ด้ วยครับ พอได้ ฉนั แล้ วก็ร้ ูสกึ ว่า พลังจะ
กลับมา มีแรงเดินต่อสบายๆ เลยครับ ลูกเณรก็ขอ
อวยพรให้ ญาติโยม รวย เป็ นมหาเศรษฐี กนั ทุกคน
เลยนะครับ
ในวันแห่งชัยชนะ ลูกเณรต้ องเดินเป็ นระยะ
ทาง 6 กิโลเมตรกว่าๆ แบบรวดเดียวถึง โดยยังไม่
ได้ ฉนั เช้ า เป็ นอะไรที่วดั ก�ำลังใจ และต้ องใช้ ความ
อดทนสุดๆ เลยครับ ซึง่ ลูกเณรก็เดินอย่างสงบ
เพราะรู้วา่ ทุกนาทีนนส�
ั ้ ำคัญมาก แล้ วพอเดินมา
ถึงวัดนาคปรก ในช่วงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ทัตตะชีโว เดินน�ำหน้ าพระธุดงค์ มีชว่ งหนึง่ ที่ต้อง
เดินขึ ้นเนิน พอลูกเณรมองไปด้ านหน้ าสุด ก็เห็นเงา
ของบุคคลผู้หนึง่ ชัดเจนมาก สว่างมากๆ เดินแบก
กลด น�ำหน้ าหลวงพ่อทัตตะชีโว มุง่ สูว่ ดั ปากน� ้ำ
ด้ วย เป็ นภาพที่มหัศจรรย์มากเลยครับ
การเดินธุดงค์ในครัง้ นี ้
สอนให้ ลกู เณรมี
ความอดทน รู้จกั คุณค่าในการบวช ซึง่ ลูกเณรจะ
ตังใจบวชให้
้
ดี แล้ วถ้ าโตขึ ้น ก็จะบวชเป็ นพระแท้
จะอยูเ่ ป็ นพระลูกชายของหลวงพ่อตลอดไปนะครับ
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ซึง่ ลูกเณรก็ดีใจมากครับ ที่ได้ ท�ำความฝั นของหลวง
พ่อให้ สำ� เร็ จ เพราะถ้ าไม่มีหลวงพ่อ ลูกเณรก็ไม่
สามารถสร้ างบุญอย่างนี ้ได้ หลวงพ่อครับ ลูกเณร
ขอให้ มีบกิ๊ บุญแบบนี ้อีกนะครับ และขอให้ ลกู เณร
ได้ เดินอีก ด้ วยเทอญ
2. กระผม สามเณรธานินทร์ ตะวะนะ อายุ
21 ปี (ป.ธ.4) จากหมูก่ ฏุ ิสามเณรเปรี ยญธรรม วัด
พระธรรมกายครับ ก่อนหน้ าที่จะมีการเดินธุดงค์
ธรรมชัย อัญเชิญหลวงปู่ ทองค�ำ ตัวลูกเณรเองก็
ก�ำลังติวหนังสือ
เตรี ยมตัวสอบพระบาลี รอบ
ที่ 2 อยูค่ รับ และด้ วยจิตวิญญาณของความเป็ น
นักศึกษาภาษาบาลี เพื่อนๆ สามเณรหลายรูป ก็
พกหนังสือบาลีไปดูระหว่างการฝึ กอบรม ก่อนการ
เดินธุดงค์ธรรมชัยด้ วยนะครับ
การเดินธุดงค์นนั ้ ท�ำให้ ลกู เณรได้ ร้ ูวา่ ข้ าว
ของ บริ ขารยิ่งมีมาก ยิ่งทุกข์มาก เพราะหลังจาก
ที่ลกู เณรได้ บรรจุข้าวของ บริ ขารต่างๆ ลงในย่าม
ตอนแรกก็ยงั ไม่ร้ ูสกึ อะไร แต่พอต้ องแบกไปบน
หนทางไกล ท�ำให้ ลกู เณรมองเห็นความทุกข์ ด้ วย
เหตุนี ้ ลูกเณรจึงได้ เรี ยนรู้ที่จะลดทอนความอยาก
ในจิตใจของตนเองลง ด้ วยการสละบริ ขารบาง
อย่างครับ พอตัดใจสละได้ ก็ดเู หมือนกิเลสจะได้
รับการขัดเกลาให้ ลดลงไปด้ วย และลูกเณรยังได้
เรี ยนรู้ถงึ การประมาณในการขบฉัน ว่าฉันอย่างไร
ให้ เพียงพอ ไม่ก่อให้ เกิดโทษ ซึง่ ก็ไม่งา่ ยเลยนะครับ
กับการต้ องประมาณการขบฉัน ท่ามกลางเครื่ อง
ดื่ม และภัตตาหารเลิศรส ที่สาธุชนพร้ อมใจน�ำ
มาถวาย แล้ วในทุกๆ ย่างก้ าว ลูกเณรยังได้ เรี ยน
รู้ถงึ สิง่ ที่สำ� คัญที่สดุ นัน่ คือ การบริ หารจิตใจ ใน
ยามที่ทกุ ขเวทนาเกิดขึ ้น ลูกเณรพบว่า ไม่มีวิธีใด
ที่จะท�ำให้ ร่างกาย ที่ก�ำลังปวด เหนื่อยล้ า เบาบาง
จางหายไปได้ นอกจากการท�ำใจให้ หยุดนิ่ง ที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เพราะความสบายภายใน
ท� ำ ให้ ลูก เณรลื ม ความทุก ข์ ภ ายนอกไปหมดสิ น้
และยังท�ำให้ ลกู เณรมีพลังที่จะก้ าวต่อก้ าวได้ อย่าง
องอาจสง่างาม ซึง่ การฝึ กฝนอบรมตนเอง ตลอด
เส้ นทางการเดินธุดงค์ธรรมชัยนี ้เอง ท�ำให้ วิถีชีวิต

สามเณร ธานินทร์ ตะวะนะ
สามเณรเปรี ยญธรรม วัดพระธรรมกาย

ของพระภิกษุ-สามเณร ดูสงู ส่งและน่าเคารพครับ
หลวงพ่อครับ สามเณรคิดว่า นักวิทยาศาสตร์
นักประดิษฐ์ หรื อศิลปิ นเอกระดับโลก ที่สร้ างผล
งานเอาไว้ เป็ นอนุสรณ์ให้ คนรุ่นหลังได้ ระลึกถึง ก็ไม่
อาจเทียบได้ กับความเมตตาของพระเดชพระคุณ
หลวงปู่ ที่ต้องการให้ ชาวโลกพ้ นทุกข์ ดังนันจึ
้ งควร
ค่าอย่างยิ่ง ที่เราจะต้ องหล่อหลวงปู่ ด้ วยทองค�ำ
และแห่แหนท่านไปรอบเมือง ซึง่ จะท�ำให้ ผ้ ทู ี่ยงั
ไม่มีศรัทธา เกิดความสงสัยขึ ้นในใจ ว่าพระเดช
พระคุณหลวงปู่ เป็ นใคร..? ส�ำคัญอย่างไร..? แล้ ว
ท�ำไมต้ องหล่อท่านด้ วยทองค�ำ..? ซึง่ คนเหล่านันก็
้
จะท�ำความสงสัยของตนให้ ดบั ไป ด้ วยการศึกษา
ชีวประวัตขิ องท่าน เมื่อได้ ศกึ ษาแล้ ว ผู้ที่มีบญ
ุ มี
ปั ญญา ก็จะเกิดความศรัทธาและอยากสร้ างบารมี
ด�ำเนินรอยตามท่านครับ
ซึ่ ง วิ น าที ที่ ไ ด้ อัญ เชิ ญ หลวงปู่ ไปจนถึ ง วัด
ปากน� ้ำ เป็ นวันแห่งชัยชนะ ที่จะอยูใ่ นใจของลูก
เณรไปตราบนานเท่านานครับ
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หลวงพ่อตอบปัญหา?
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)

เรี ยบเรี ยงจากรายการหลวงพ่อตอบปั ญหา ทาง DMC

Q1: จะท�ำอย่างไรดีเมื่อลูกติดรายการโทรทัศน์
มาก?
Q2: จะแก้ ปัญหาอย่างไรดีเมื่อลูกทะเลาะกัน
หรื อไม่ถกู กัน?
ค�ำถาม: ลูกของดิฉนั ติดรายการโทรทัศน์มาก
จะท�ำอย่างไร?
ค� ำ ตอบ:พ่ อ แม่ ค วรอนุ ญ าตให้ ลู ก ดู ร ายการ
โทรทัศน์ได้ บ้าง แต่ต้องให้ ดอู ย่างประเทืองปั ญญา
โดยยึดหลักอย่างน้ อย 3 ประการ คือ
1.ไม่ท�ำให้ เสียงาน พ่อแม่ต้องไม่ปล่อยให้
ลูกดูทีวีตามอ�ำเภอใจ โดยไม่แบ่งเวลาไว้ ส�ำหรับ
การท�ำงานบ้ าน ทบทวนบทเรี ยน อ่านต�ำราหรื อ
ช่วยงานบ้ าน พ่อแม่ควรจัดเวลาให้ เหมาะสม อย่า
ปล่อยให้ ดทู ีวีจนดึก เพราะจะท�ำให้ ลกู พักผ่อนไม่
เพียงพอ หรื อท�ำการบ้ านไม่เสร็จ ลูกจะไม่อยาก
ไปโรงเรี ยน เลยหาทางโกหกพ่อแม่วา่ ไม่สบายบ้ าง
ปวดท้ องบ้ าง ปวดหัวบ้ าง ถ้ าพ่อแม่ร้ ูไม่ทนั ลูกก็ยิ่ง
จะได้ ใจหาอุบายต่างๆ นานา มาโกหกพ่อแม่เพื่อ
จะได้ ไม่ต้องไปโรงเรี ยน
2.ไม่ท�ำให้ เสียศีลธรรม เรื่ องที่ให้ ลกู ดู ต้ องไม่
เป็ นเรื่ องที่ไร้ ศีลธรรม ไร้ สาระ เช่น เรื่ องที่เกี่ยวกับ
การจองเวรล้ างแค้ น ตื่นเต้ นน่ากลัว ยัว่ ยุอารมณ์
ทางเพศ เป็ นต้ น
3.ส่งเสริ มศีลธรรม พ่อแม่ควรเป็ นผู้เลือก
ก� ำ หนดให้ ลูก ดู ใ นเรื่ อ งที่ ส่ ง เสริ ม คุณ ธรรมและ
ประเทืองปั ญญา เช่น เรื่ องที่เกี่ยวกับการเสียสละ
ความเมตตากรุณา ความกตัญญู ความก้ าวหน้ า
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ด้ านวิทยาการ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ต้องท�ำตัวให้ เป็ นแบบ
อย่างที่ดีของลูกก่อน ลูกจึงจะเชื่อฟั งค�ำสอน ถ้ าคุณ
แม่ยงั ติดโทรทัศน์งอมแงม จะห้ ามลูกได้ อย่างไร
ค�ำถาม: หลวงพ่อคะ ในฐานะที่หนูเป็ นพี่สาวคน
โต หนูควรจะแก้ ปัญหาอย่างไร ในกรณีที่น้องสาว
2 คนไม่ถกู กัน ทะเลาะกันไม่พดู กันมาเป็ นเวลา
ประมาณ 2 ปี แล้ ว ทังๆ
้ ที่อยูบ่ ้ านเดียวกัน บางทีก็
เฉยๆ บางทีก็กระแทกใส่กนั บ้ างจะสายเกินไปไหม
ที่จะท�ำให้ น้องๆ 2 คนดีกนั สงสารพ่อแม่ที่มีลกู ไม่
ถูกกัน น้ องๆ ทัง้ 2 คน ยังเรี ยนหนังสืออยูเ่ ลยค่ะ?
ค�ำตอบ: โธ่เอ๊ ย...ปล่อยมาได้ อย่างไร ขนาดก�ำลัง
เรี ยนหนังสือยังเอาไว้ ไม่อยู่ ถ้ าเรี ยนจบมีงานท�ำ
หาเงินได้ เอง คงไม่ยอมฟั งใคร หลวงพ่อมีเรื่ องส่วน
ตัวจะเล่าให้ ฟัง..หลวงพ่อเป็ นลูกคนเล็ก มีพี่สาว 2
คน บางครัง้ สมัยเด็กๆ ก็อาละวาดกับพี่เขาเหมือน
กัน แต่โยมพ่อแก้ ไขได้ ทนั ท่วงที เพราะฉะนันก็
้ เลย
หมดฤทธิ์ โยมพ่อท�ำอย่างนี ้ คือ
วิธีที่ 1 ทันทีที่ร้ ูวา่ พี่กบั น้ องทะเลาะกัน บางที
ถึงกับลงไม้ ลงมือกัน
ท่านไม่พดู อะไรมากท่าน
เรี ยกประชุมทังหมด
้
3 คนพี่น้อง แล้ วท่านก็ชี ้หน้ า
อาตมาบอกให้ ไปหักไม้ เรี ยวเอามา อันเล็กๆ ท่านก็
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พ่อแม่ต้องไม่ปล่อยให้ ลกู ดูทีวีตามอ�ำเภอใจ

ไม่ยอมต้ องเอาอันใหญ่ๆ ด้ วย มาถึงแล้ วท่านก็ถาม
สันๆ
้ “ทะเลาะกับพี่เขาใช่ไหม” “ใช่ครับ” “ถ้ าอย่าง
นันไปยื
้ นกอดอกโน่น” แล้ วก็สง่ ไม้ เรี ยวให้ พี่สาวตี
เบิกความเสีย 1 ที ยังไม่ร้ ูใครผิดใครถูก ยังไม่ได้ ซกั
ถามสักค�ำ ตีเบิกความไปก่อน ในฐานะที่ไม่เคารพ
กันตามอาวุโส ตีไปแล้ ว 1 ที พอพี่ตีเสร็จ ท่านค่อย
มาซักว่ามันเรื่ องอะไร ถ้ าอาตมาเป็ นฝ่ ายผิดท่านชี ้
หน้ าให้ ไปหักไม้ เรี ยวมาอีก คราวนี ้ท่านตีเองเลย ตี
ในฐานะที่ท�ำความผิด บางครัง้ ซักถามแล้ วปรากฏ
ว่าพี่สาวผิด นึกว่าจะ ให้ เราตีคืน...เปล่า ท่านก็ชี ้พี่
สาวให้ ไปหักไม้ มา จะตีในฐานะรังแกน้ องแล้ วท่าน
ก็ตีเอง ตกลงไม่วา่ จะใครผิด เราโดนตีเบิกความ
ก่อนแน่ๆ ในฐานะเป็ นน้ อง เลยไม่ร้ ูจะไปมีเรื่ องกับ
พี่เขาท�ำไม ส่วนพี่ถ้าผิด พี่โดนตีหนักกว่าที่เราโดน
เข้ าไปอีก เลยเข็ดด้ วยกันทังคู
้ ่ นี่เรื่ องหนึง่ ที่โยมพ่อ
ใช้ เป็ นวิธีดดั นิสยั ลูกๆ
วิธีที่ 2 ที่บ้านอาตมาแต่เดิมท�ำไร่ ท�ำสวน
ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ ท่านใช้ ให้ พี่น้องไปช่วยกัน
ท�ำงาน ท่านสัง่ เลย “หญ้ าบริ เวณนี ้ถากให้ เตียน ดิน

ปั ญหาลูกทะเลาะกัน

แปลงนี ้ขุดให้ เรี ยบร้ อย”
ที่ ท่ า นพูด ว่ า ไปท� ำ ให้ เ รี ย บร้ อยนั่น มี ค วาม
หมายว่า
ถ้ าไม่เสร็ จไม่ต้องกลับมากินข้ าวเย็น
เพราะฉะนันพวกเราพอคว้
้
าจอบได้ ก็ต้องรี บลงมือ
ท�ำ แต่มีบ้างเหมือนกันตามประสาลูกชายคนเล็ก
คือบางวันก็เบี ้ยว ไม่ท�ำหรอก เพราะอะไร?
เพราะตอนเช้ าไปเที่ยวยิงนกตกปลาสนุกกับ
เพื่อนๆ พอตกบ่ายกลับมา โอย..แย่แล้ ว..พี่ 2 คน
ถ้ าท�ำไม่เสร็ จไม่ได้ กินข้ าวเย็นแน่ เราก็หตู าเหลือก
รี บช่วยให้ เสร็ จ ต้ องพูดประจบประจ๋อประแจ๋ไป
๒๙
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ด้ วย กลัวว่าเขาจะไปฟ้องพ่อ ตอนบ้ านนี ้พูดจา
เรี ยบร้ อย ได้ หดั พูดเพราะๆ ก็ตอนบ่ายนี ้แหละ ตอน
เช้ าพูดเถลไถล แต่พอตกบ่อยต้ องพูดให้ ไพเราะไม่
อย่างนันอาจเกิ
้
ดเรื่ อง คือ
1. เย็นนี ้อาจจะไม่ได้ กินข้ าวเลย แล้ วยังอาจ
จะต้ องจุดตะเกียงขุดดินกันทังพี
้ ่ทงน้
ั ้ อง
2. ถ้ าพี่เขาฟ้องว่าเพราะเราเบี ้ยว งานถึงไม่
เสร็จ ถ้ าอย่างนัน้ เราจะโดนตีคนเดียว เลยต้ องพูด
เพราะๆ เอาใจเขาหน่อย
วิธีที่ 3 สิง่ ที่พอ่ แม่ฝึกให้ คือในเรื่ องเสื ้อผ้ า
พวกเราถูกฝึ กมาตังแต่
้ เล็ก ให้ ดแู ลของตัวเองทุก
คน ท่านให้ ซกั เองรี ดเอง แต่ขอยอมรับว่าการรี ดผ้ า
นันรี
้ ดไม่คอ่ ยเป็ น เมื่อตอนเด็กอยูช่ นประถมรี
ั้
ดผ้ า
ทีไรมันมักจะเผลอท�ำของเสีย เช่น ไม่ไหม้ เกรี ยมก็
ย่น ก็โน่นๆ นี่ๆ สารพัดไปละถ้ าจะใส่ไปโรงเรี ยนก็
รี ดเอาเอง ถึงไม่คอ่ ยจะเรี ยบร้ อยนักก็ชา่ งมัน แต่
เวลาจะไปเที่ยวไหน เราก็อยากหล่อเหมือนกัน ก็
เลยไปประจบพี่เขา ต้ องหัดประจบไม่อย่างนันเขา
้
ไม่ท�ำให้ “พี่นะ..รี ดผ้ าให้ ทีเอาเถอะ..ฟื นทังกองจะ
้
ผ่าให้ ” พี่เขาก็ยิ ้มเท่านันซิ
้ รี ดผ้ ากับผ่าฝื น อย่างไร
เสียเขาก็เลือกเอา รี ดผ้ า แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยงั
เล่นตัวว่า “ไม่ได้ ..นอกจากผ่าฟื นแล้ วต้ องไปล้ าง
จานด้ วย” ไอ้ เรามันอยากหล่อก็ต้องยอมเขา พูด
ง่ายๆ ถูกบังคับให้ รับผิดชอบร่วมกัน ขืนทะเลาะกัน
งานไม่เสร็ จก็จะยิ่งเดือดร้ อน ก็เลยต้ องดีกนั โดย
อัตโนมัติ
ปั ญหาของคุณหนู แสดงว่าที่บ้านไม่มีงาน
ให้ ท�ำ ปล่อยสบายมากไป ถ้ าจะให้ ดีต้องให้ อดๆ
อยากๆ กันบ้ าง เพราะอดอยากแล้ วมันจะช่วย
กันท�ำกินเอง นี่สบายมากไป ลูกๆ จึงเป็ นอย่างนี ้
เพราะฉะนัน้ ในกรณีอย่างนี ้ก็ขอให้ ค�ำแนะน�ำแก่
คุณพ่อคุณแม่นะ ส�ำหรับตัวคุณหนู แม้ จะเป็ นพี่
สาวคนโต ก็ต้องยกบทบาทนี ้ให้ คณ
ุ พ่อคุณแม่ก่อน
แล้ วคอยให้ ความร่วมมือกับท่านก็แล้ วกัน

1. บีบเศรษฐกิจในบ้ านเข้ ามา เงินทอง อย่า
ให้ มีใช้ เหลือเฟื อ เจ้ าพี่น้องคูน่ ี ้ที่ทะเลาะกัน อย่า
จ่ายเงินให้ ใช้ มาก ต้ องให้ พงึ่ พาอาศัยกันบ้ าง
2. ใช้ งานบ้ านให้ มากๆ ให้ ร่วมกันท�ำ เรื่ องที่
มึนตึงไม่พดู กัน มันจะค่อยคลายตัวไป เพราะต้ อง
ท�ำงานร่วมกัน ไม่พดู กัน ก็ท�ำงานไม่ได้ วิธีนี ้ค่อน
ข้ างได้ ผลมาก
3. ถ้ าเด็กยังไม่โตเกินไปนัก เห็นจะต้ องใช้
ไม้ เรี ยวก�ำกับบ้ าง ถ้ าเรามีเหตุผลแล้ ว ก็ไม่ต้องกลัว
เด็กหนีออกจากบ้ าน เด็กตัวเท่านี ้ยังเก่งไม่จริ ง ไม้
เรี ยวยังจ�ำเป็ นส�ำหรับการเลี ้ยงลูก แต่ต้องใช้ ให้ เป็ น
ตีไปสอนไป ไม่ใช่ตีให้ เจียนตาย
อย่างไรก็ดี ควรใช้ ระดับแรกก่อน คือ ตัดเงินลง
แล้ วให้ ชว่ ยกันท�ำงาน ถ้ าเอาเปรี ยบกันมากเกินไป
เด็กจะตังข้
้ องัดกันเอง ธรรมดาเด็กโกรธกันไม่นาน
หรอก พอเงินหมด เดี๋ยวก็ต้องช่วยกันท�ำงาน ถ้ า
ในบ้ านมีคนรับใช้ ก็ให้ คนรับใช้ ท�ำเฉพาะงานส่วน
กลาง งานส่วนตัวให้ ร้ ูจกั จัดการกันเอง งานที่ต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน ท�ำให้ พี่ๆ น้ องๆ ต้ องหันหน้ าเข้ า
ปรึกษากัน ต้ องใช้ มาตรการนี ้ตังแต่
้ ลกู ๆ ยังเล็ก ถ้ า
ไปใจอ่อนยอมตามใจเด็ก ในที่สดุ จะได้ ลกู ที่เขี ้ยว
จะลากดินทังคู
้ ่

อย่าพลาด!...
ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก
www.dmc.tv นะคะ
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บุญบารมีที่สงั่ สมเอาไว้ อย่างดีแล้ ว ย่อม
เป็ นเหตุน�ำมาซึง่ ความสุข
และความส�ำเร็จใน
ชีวิต การที่เราได้ โอกาสเกิดมาเป็ นมนุษย์นนั ้ จะ
ต้ องอาศัยบุญบารมีที่ได้ สงั่ สมไว้ ดีแล้ วในชาติปาง
ก่อน จึงจะได้ อตั ภาพที่สมบูรณ์ มีอวัยวะครบถ้ วน
๓๒ ประการ เหมาะแก่การงานทังปวง
้
เมื่อเราได้
ร่างกายที่สมบูรณ์ดีแล้ ว เราก็ควรที่จะเอามา สร้ าง
บุญบารมีให้ ยิ่งๆ ขึ ้นไป ไม่ควรน�ำไปใช้ ผิดทาง
หรื อประมาทเลินเล่อ ให้ หมัน่ ให้ ทานรักษาศีลและ
เจริ ญภาวนา ซึง่ เป็ นทางมาแห่งบุญที่ท�ำให้ เราถึง
พร้ อมด้ วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ
ยศ สรรเสริ ญ สุข และมรรคผลนิพพานในภพต่อๆ
ไป แล้ วชีวิตของเราที่เกิดมาในภพชาตินี ้ก็จะมี
คุณค่าและเป็ นชีวิตที่มีแก่นสารอย่างแท้ จริ ง

เส้นทางสูป่ รโลก

มีวาระพระบาลีที่ปรากฏใน รัชชุมาลาวิมาน ว่า
"สุขญฺจ กตปุญฺญานํ อิธ เจว ปรตฺถ จ
เตสํ สหพฺยกามานํ กาตพฺพํ กุสลํ พหุ ํ
กตปุญฺญา หิ โมทนฺติ สคฺเค โภคสมงฺคโิ น
สุขในโลกนี แ้ ละโลกหน้ าจะมีแก่คนท�ำบุญ
ไว้ เท่านัน้ ผู้มีความประสงค์อยูร่ ่วมกับทวยเทพทัง้
หลาย ควรกระท�ำกุศลกรรมให้ มากไว้ เพราะผู้ที่มี
บุญอันท�ำไว้ ดีแล้ ว ย่อมพรั่งพร้ อมด้ วยโภคสมบัติ
และย่อมบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์"
วิธีการท�ำบุญเพื่อเป็ นเหตุให้ ได้ เดินทางไปสู่
สุคติโลกสวรรค์ ไปเป็ นสหายแห่งทวยเทพ ได้ เสวย
ทิพยสมบัตใิ นปรโลกนัน้ ทางพระพุทธศาสนามีวิธี
การอย่างหลากหลาย ที่เราเรี ยกว่าบุญกิริยาวัตถุ
๑๐ ประการ หรื อย่อๆ ก็คือทาน ศีล ภาวนา ซึง่ ที่
ผ่านมาหลวงพ่อก็ ได้ ตอกยํา้ พรํ่ าสอนพวกเราอยู่
เสมอว่า ให้ หมัน่ สัง่ สมบุญทุกอย่างและทุกรูปแบบ
สร้ างบารมี ควบคู่ไปกับการท�ำมาหากิ นหรื อการ

ศึกษาเล่าเรี ยน เราจะหยุดพักในการสร้ างบุญไม่ได้
เพราะถ้ าหยุดท�ำบุญเมื่อไร บาปอกุศลก็เข้ าแทรก
ทันที การต่อสู้แย่งชิงกันระหว่างสุกกธรรมคือธาตุ
ธรรมฝ่ ายขาวและกัณหธรรมธาตุธรรมฝ่ ายด�ำ สอง
สิง่ นี ้ไม่เคยว่างเว้ นเลยแม้ แต่วินาทีเดียว
เมื่อเทียบอายุขยั ของตัวเรากับมนุษย์ในยุค
ก่อนๆ แล้ ว มนุษย์ในยุคสมัยนี ้ มีอายุสนมาก
ั้
จึง
จ�ำเป็ นต้ องใช้ เวลาทุกอนุวินาทีให้ เกิดประโยชน์ ให้
กุศลธรรมเกิดขึ ้นในใจตลอดเวลา ชีวิตหลังความ
ตายจะได้ ไปเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ ถ้ าท�ำบุญ
เอาไว้ มาก เราก็เลือกได้ ว่าจะไปเป็ นสหายของ
เหล่าทวยเทพชันไหน
้
ตังแต่
้ สวรรค์ชนที
ั ้ ่ ๑ ถึงชัน้
ที่ ๖
ยิ่งหากเรามีบญ
ุ มาก ได้ เข้ าถึงพระรัตนตรัย
ย่อมสามารถเลือกเกิดได้ ด้วย แต่คนส่วนใหญ่ไม่
๓๑
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เข้ าใจว่ายังมีชีวิตในปรโลก จึงมัวประมาทชะล่าใจ
ไม่ได้ สงั่ สมบุญและไม่ได้ เตรี ยมตัวเอาไว้ ให้ พร้ อม
ก่อนตาย ชีวิตหลังความตายจึงไม่ปลอดภัย มีแต่
ความหวาดสะดุ้ง เพราะไม่ร้ ูวา่ ตายแล้ วจะต้ องไป
ไหน แทนที่เมื่อละสังขารนี ้ไปแล้ ว จะมีเทวรถมา
รอรับพาขึ ้นไปเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ กลับเป็ น
ตรี ทตู นุง่ ผ้ าแดงหยักรัง้ มาพาไปยมโลก ต้ องเข้ า
สู่กระบวนการพิพากษาตัดสินกันระหว่างบุญกับ
บาป ว่าอันไหนแรงกล้ ากว่ากัน จะไปเสวยสุขดีหรื อ
ว่าไปรับโทษในอบายภูมิกนั ดี
เพราะฉะนัน้ หลวงพ่อจึงยังคงน�ำเรื่ องราว
การไปสู่ปรโลกมาเล่าให้ พวกเราทุกคนได้ เรี ยนรู้
กันอีก เพื่อเราจะได้ รายละเอียดมากขึ ้นว่า เส้ น
ทางการเดินทางไกลในสังสารวัฏของชีวิตมนุษย์
นัน้ มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้ าง โดยเฉพาะใน
ช่วงก่อนตายและหลังจากตายแล้ ว จะต้ องเดินทาง
ไปที่ไหนกันบ้ าง เมื่อรู้แล้ วชีวิตจะได้ ปลอดภัย และ
มีชยั ชนะไปทุกภพทุกชาติ
โดยอัธ ยาศัย ทั่ว ไปของมนุ ษ ย์ จ ะมี ค วาม
ประพฤติดี หรื อมีความกระด้ าง หรื อประณีตแตก
ต่างกันออกไป พอจะแบ่งย่อๆ เป็ น ๔ ประเภทด้ วย
กัน คือ
ประเภทแรก
ชอบใจในการบ�ำเพ็ญบุญ
กิริยาวัตถุ หมัน่ ท�ำทาน รักษาศีลและเจริ ญสมาธิ
(Meditation) ภาวนาอยูไ่ ม่ขาด เพราะฉะนัน้ ขณะ
ใกล้ ตายจะสามารถระลึกนึกถึงเรื่ องบุญกุศลที่ตน
เคยท�ำเอาไว้ ได้ เพราะมีใจชุม่ อยูใ่ นบุญ ใจผ่องใส
เป็ นปกติ บุญกุศลอะไรที่ได้ ท�ำเอาไว้ ก็จะมา
ปรากฏให้ เห็นชัดเจน ละโลกไปแล้ วก็ไปดี ไม่ต้อง
ไปเกิดในอบายภูมิทงั ้ ๔
ประเภทที่ ๒ ชอบท�ำทังกุ
้ ศลและอกุศล
ปะปนกันไป เมื่อถึงคราวใกล้ ตาย ถ้ าหากพยายาม
ระลึกถึงบุญกุศลเอาไว้ ให้ มาก หรื อมีผ้ อู ยูใ่ กล้ ชิด
ช่วยเตือนสติให้ ระลึกถึงกุศลกรรมที่ท�ำเอาไว้ ก็
สามารถช่วยให้ พ้นจากอบายได้ เหมือนกัน เว้ นแต่
มีทกุ ขเวทนามาก เลยนึกไม่ออก และไม่มีญาติ
พี่น้องคอยเตือนสติ
จิตใจจึงมีแต่ความหมอง
๓๒

เทพธิดาที่เสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์

กลุ้มใจ เสียใจ อย่างนี ้อาจต้ องไปเจอพญายมราช
ในอบายภูมิ
ประเภทที่ ๓ ชอบท�ำบาปอกุศลมากกว่า
ท�ำบุญ ไม่มีอารมณ์อยากท�ำความดี หรื อเป็ น
ประเภทกินบุญเก่า มีความเชื่อมัน่ ในตัวว่า ที่
ประสบความส�ำเร็ จมาได้ จนถึงทุกวันนี ้ เพราะหนึง่
สมองสองมือ และตนเองก็ไม่ได้ ไปรบกวนใครให้
ล�ำบาก การประพฤติตนก็ไม่เป็ นภาระสังคม ไม่เคย
ท�ำให้ ใครเดือดร้ อน แค่นี ้ก็นา่ จะพอแล้ วส�ำหรับชีวิต
นี ้ ฉะนัน้ พอใกล้ จะละโลกก็นกึ ถึงบุญไม่ออก คน
เรานันถ้
้ าไม่ท�ำบุญ บาปก็เข้ าแทรก เพราะฉะนัน้
ก่อนตายแม้ จะมีญาติพี่น้องมาช่วยให้ นกึ ถึงบุญ ก็
นึกไม่ออก ต้ องช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เป็ นพิเศษที
เดียว จึงพอจะช่วยได้ บ้างแต่ก็ยาก
ประเภทสุดท้ าย คือท�ำอกุศลอย่างเดียว เป็ น
พวกมิจฉาทิฏฐิ ไม่เชื่อเรื่ องบุญเรื่ องบาป ไม่เชื่อ
เรื่ องโลกนี ้โลกหน้ า ไม่เชื่อเรื่ องนรกสวรรค์ จึงไม่
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ท�ำบุญอะไรสักอย่าง พวกนี ้ตายไปแล้ ว ไม่พ้นจาก
การไปสูอ่ บายภูมิได้ เลย ยกเว้ นว่าจะได้ รับการช่วย
เหลือจากท่านผู้มีบญ
ุ บารมีที่แก่กล้ าจริ งๆ เช่น พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า พระอริ ยสาวกหรื อผู้ที่มีธรรมกาย
ได้ ศกึ ษาวิชชาธรรมกาย นอกจากนี ้ตัวของผู้ตาย
ต้ องมี อปราปริ ยเวทนียกรรม คือกุศลกรรมที่มี
ก�ำลังมากซึง่ ตนเคยสร้ างเอาไว้ ในภพชาติปางก่อน
จึงจะสามารถมาช่วยฉุดให้ พ้นจากอบายภูมิได้
ส�ำหรับนายนิรยบาลผู้ท�ำหน้ าที่ควบคุม และ
คอยทรมานสัตว์นรกที่มีอยูใ่ นมหานรกนัน้ พวกเรา
อาจสงสัยว่า เป็ นใคร มาจากไหน นายนิรยบาล
ไม่ใช่เป็ นสัตว์นรก แต่เกิดขึ ้นมาด้ วยอ�ำนาจบาป
ที่เกิดจากการประกอบอกุศลกรรมที่ตนเองได้ ท� ำ
ไว้ ในขณะที่เป็ นมนุษย์ ส่วนยมบาลในยมโลก มัก
จะมาจากเทวดาชันต้
้ น เช่นพวกกุมภัณฑ์ ที่ต้อง
มาปฏิบตั หิ น้ าที่ดแู ลการลงโทษสัตว์นรก สาเหตุ
เนื่องจากว่า ในระหว่างที่ด�ำรงชีวิตเป็ นมนุษย์อยู่
นัน้ แม้ ตวั จะบ�ำเพ็ญกุศลเอาไว้ แต่ก็ยงั มีใจยินดี
ที่เห็นเขาท�ำบาป บ้ างก็สนับสนุนเชียร์ เขา เพราะ
ฉะนัน้ เมื่อชอบทังกุ
้ ศลและยินดีในบาปอกุศล ผล
ก็คือต้ องไปเกิดเป็ นพวกกุมภัณฑ์ดงั กล่าว ซึง่ เป็ น
ที่นา่ เกรงขามและมีก�ำลังมากกว่าสัตว์นรก คือเมื่อ
สัตว์นรกเห็นแล้ วต้ องยอมสยบ นอกจากนี ้ยังมี
อีกายักษ์ นกยักษ์ หรื อสุนขั ยักษ์ ซึง่ ล้ วนไม่ใช่สตั ว์
เดรัจฉานธรรมดา แต่จะมีตวั โต มีปากเป็ นเหล็ก
สามารถเข่นฆ่าสัตว์นรกได้ อย่างสบายๆ
ในขุม
กลไกการท�ำงานในมหานรกก็ดี
บริ วารหรื อในยมโลกก็ดี มีสงิ่ ที่นา่ สนใจศึกษามาก
เนื่องจากเป็ นสถานที่ที่มีแต่ความมืดและร้ อนแรง
มาก เครื่ องทัณฑ์ทรมานต่างๆ ก็ดี สถานที่ลงโทษ
ให้ ได้ รับความทุกข์ทรมานก็ดี ล้ วนเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้น
เองโดยมีอกุศลกรรมของสัตว์นรกเป็ นปั จจัยให้ ก่อ
เกิดตามแรงบาป เพราะฉะนัน้ ในนรกจึงมีเครื่ อง
ทรมานที่พิสดารมากมาย เกิดขึ ้นแทบจะไม่ซํ ้าชนิด
กันเลยทีเดียว ถ้ ามนุษย์ท�ำบาปอกุศลด้ วยอาวุธ
ชนิดไหน อาวุธชนิดนันก็
้ จะเกิดขึ ้นมาสนองวิบาก
กรรมของสัตว์นรกนันๆ
้ คือประกอบเหตุอย่างไร จะ

ได้ ผลตอบแทนคล้ ายๆ อย่างนัน้ แต่วา่ ทารุณโหด
ร้ ายกว่ามากนัก
ดังนัน้ เมื่อเรามีโอกาสได้ เกิดเป็ นมนุษย์แล้ ว
ก็ควรที่จะรี บขวนขวายสัง่ สมบุญให้ มาก ท�ำให้ เต็ม
ที่ และควรจะใช้ เวลาที่เหลืออยูน่ ้ อยนิดนี ้ สร้ างบุญ
ให้ มากที่สดุ ก่อนที่จะละจากโลกนี ้ไป เมื่อละโลกจะ
ได้ ไม่ต้องไปตอบค�ำถามพญายมราช แต่ได้ ไปเสวย
สุขอยูใ่ นสุคติโลกสวรรค์กนั เลย ฉะนันอย่
้ าประมาท
ในการท�ำความดี และหมัน่ ฝึ กฝนใจให้ หยุดนิ่ง ฝึ ก
กันไปจนกว่าจะได้ เข้ าถึงพระธรรมกาย เราจึงจะ
รอดพ้ นจากอบายภูมิอย่างแท้ จริ ง

รวมพลังพุทธ
บริษทั 4

ปกป้องและฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนา
ถวายมหาสังฆทาน 20,000 กว่าวัด
ทัว่ ประเทศ ในวันคุม้ ครองโลก
ขอเชิญผู้มีบญ
ุ ศิษยานุศษิ ย์
และลูกหลานหลวงปู่ ทัว่ โลก
ไปร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ วัดปากน� ้ำ
ภาษี เจริ ญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ด้ วยทองค�ำแท้
ใน วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พุทธศักราช
2555 ณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
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พระภัททกาปิลานีเถรี
หากคุณเป็ นผู้หญิงที่หน้ าตาสวยงาม เกิด
ในตระกูลที่ดี แต่มีกลิน่ ตัวเหม็นขนาดที่สามีทน
ไม่ไหว จนต้ องไล่ออกจากบ้ าน คุณจะแก้ ปัญหานี ้
อย่างไร?
ในที่นีเ้ ราอยากให้ คุณพบกับเรื่ องราวของผู้
หญิงคนหนึง่ ซึง่ เคยประสบปั ญหานี ้ และสามารถ
หาทางออกที่สวยงามได้ อย่างรวดเร็ว โดยที่ตวั
เธอเองก็คาดไม่ถงึ ผู้หญิงคนนี ้ ในชาติสดุ ท้ ายได้
เป็ นพระอรหันตเถรี ผู้มีความสามารถในการระลึก
ชาติเป็ นเยี่ยม จนกระทัง่ ได้ รับการยกย่องจากพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าว่าเป็ นเลิศกว่าภิกษุ ณีทงั ้ หลาย
ในด้ านผู้มีปพุ เพนิวาสานุสสติญาณ (มีญาณอัน
เป็ นเครื่ องระลึกชาติได้ ) ชื่อของท่านคือ พระภัท
ทกาปิ ลานีเถรี
ในสมัย พระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า พระนามว่า
ปทุมตุ ตระ พระภัททกาปิ ลานี เกิดเป็ นหญิง และได้
แต่งงานกับชายหนุม่ ในตระกูลเศรษฐี อาศัยอยูใ่ น
กรุงหังสวดี นางเป็ นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนาและหมัน่ สร้ างบุญสร้ างกุศลอยู่เป็ นประจ�ำ
วันหนึง่ นางได้ ไปฟั งธรรมกับสามี และเห็นพระ
ศาสดาทรงสถาปนาภิกษุ ณีรูปหนึ่งไว้ ในต�ำแหน่ง
ภิกษุณีผ้ เู ลิศทางปุพเพนิวาสานุสสติญาณ นาง
จึงบ�ำเพ็ญมหาทานกับพระศาสดาและพระภิกษุ
สงฆ์ แล้ วตังความปรารถนาที
้
่จะได้ ต�ำแหน่งนันใน
้
สมัยของพระพุทธเจ้ าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งใน
อนาคต
สามีของนาง (ในชาติสดุ ท้ ายคือพระมหา
กัสสปะ) ก็ตงความปรารถนาที
ั้
่จะได้ ต�ำแหน่งผู้เป็ น
เลิศในทางถือธุดงค์เป็ นวัตร จากนัน้ ทังสองก็
้
สร้ าง
บุญกุศลร่วมกันตลอดมา เมื่อพระผู้มีพระภาค
เจ้ าปริ นิพพานแล้ ว เศรษฐี ผ้ เู ป็ นสามีของนางเชิญ

ชวนญาติมิตรสร้ างพระเจดีย์ด้วยรัตนะสูง 7 โยชน์
และปลูกต้ นพญารังที่มีดอกบานสะพรั่ง เพื่อบูชา
พระศาสดา ส่วนนางก็จดั เครื่ องบูชาและตกแต่ง
ประดับประดาพระเจดีย์นนั ้ โดยให้ ชา่ ง 7 คน น�ำ
รัตนะ 7 อย่าง มาท�ำตะเกียง 700,000 ดวง จากนัน้
เอาน� ้ำมันหอมใส่จนเต็มทุกดวง แล้ วจุดประทีปไว้ ที่
พระเจดีย์ จนไฟลุกโพลงสว่างไสวเจิดจ้ า เพื่อบูชา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
นอกจากนี ้ นางยังให้ ชา่ งท�ำหม้ อที่เต็มไป
ด้ วยรัตนะอันล� ้ำค่าต่างๆ ไปประดับเจดีย์ ระหว่าง
หม้ อทุกๆ 8 หม้ อ มีวตั ถุที่ควรบูชาท�ำด้ วยทอง
ตังไว้
้ ที่ประตูทงั ้ 4 ของเจดีย์ยงั มีเสาระเนียดท�ำ
ด้ วยรัตนะ มีแท่นที่ท�ำด้ วยรัตนะ มีธงรัตนะ และ
ปลูกดอกไม้ น� ้ำสวยงามในคูน� ้ำ ท�ำให้ บริ เวณเจดีย์
งดงามและรุ่งเรื องสว่างไสวราวกับพระอาทิตย์สอ่ ง
แสง นางและท่านเศรษฐี บชู าพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า และถวายทานแด่พระสงฆ์ตลอดชีวิต เมื่อละ
โลกแล้ ว นางได้ ไปเกิดในสวรรค์ มีทิพยสมบัตอิ นั
อลังการ เวียนว่ายตายเกิดอยูแ่ ต่ในสุคติภมู ิ เคียงคู่
เศรษฐี ผ้ เู ป็ นสามีเสมือนเงาที่ตดิ ตามตัวไป
ชาติหนึง่ ในยุคไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
มาบังเกิด
เศรษฐี สามีได้ เป็ นพระราชาแห่งกรุง
พาราณสี นางได้ เป็ นมเหสีของพระราชา และเป็ น
ที่โปรดปรานของพระราชายิ่งกว่าใครๆ เพราะมี
ความรักความผูกพันกันมาแต่ภพชาติก่อน วันหนึง่
นางได้ ถวายบิณฑบาตแด่พระปั จเจกพุทธเจ้ า 8
พระองค์ และสร้ างมณฑปแก้ วประดับทองที่งดงาม
มาก สูง 100 ศอก แล้ วอาราธนาพระปั จเจกพุทธ
เจ้ าเข้ ามารับมหาทาน
ชาติตอ่ มา นางได้ แต่งงานกับชายในตระ
กูลกุฏมพี
ุ ที่มงั่ คัง่ ครัน้ เจริ ญวัยขึ ้น นางได้ แต่งงาน
กับชายในตระกูลที่มงั่ คัง่ เช่นกัน หลังจากแต่งงาน
แล้ ว นางและน้ องสาวสามีของนางเกิดการกระทบ
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นางถวายแผ่นอิฐทองค�ำสร้ างเจดีย์
แล้ วบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าด้ วยดอกบัว 8 ก�ำ

กระทัง่ กัน ต่อมาเมื่อน้ องสาวสามีถวายบิณฑบาต
แด่พระปั จเจกพุทธเจ้ า ด้ วยความโกรธที่ยงั หลง
เหลืออยูใ่ นใจ ท�ำให้ น้องสาวสามีของนางตังความ
้
ปรารถนาว่า “ขอให้ เราห่างไกลคนพาลเช่นนี ้ 100
โยชน์” เมื่อนางได้ ยินเข้ าก็โกรธมาก และคิดว่า
“พระปั จเจกพุทธเจ้ าจงอย่าฉันภัตตาหารที่หญิงคน
นี ้ถวายเลย” นางจึงรับบาตรมาแล้ วเอาภัตตาหาร
เททิ ้ง แล้ วเอาโคลนใส่จนเต็มถวายพระปั จเจกพุทธ
เจ้ า
้ งพูดว่า
“นาง
น้ องสาวสามีเห็นเช่นนันจึ
คนพาล เจ้ าจะด่าหรื อทุบตีเราก็ได้ แต่ไม่ควรทิ ้ง
ภัต ตาหารจากบาตรของท่า นผู้บ� ำ เพ็ ญ บารมี ม า
ตลอด 2 อสงไขย แล้ วถวายโคลนตม” เมื่อได้ ยิน
ดังนัน้ นางจึงได้ สติแล้ วรับบาตรมาล้ างและขัดถู
ด้ วยผงเครื่ องหอม เอาของมีรสอร่อย 4 อย่าง ใส่จน
เต็มบาตร แล้ วราดด้ วยเนยใสซึง่ มีสีเหมือนดอกบัว
ไว้ ข้างบน แล้ วตังความปรารถนาว่
้
า บิณฑบาตนี ้
มีแสงสว่างฉันใด ขอเราจงมีแสงสว่างฉันนัน”
้ พระ
ปั จเจกพุทธเจ้ าอนุโมทนาแล้ วเหาะไปบนอากาศ
อานิ สงส์ แห่งบุญที่ ถวายภัตตาหารแด่พระ
ปั จเจกพุทธเจ้ า ท�ำให้ นางมีรูปงามทุกภพทุกชาติ

แต่มีกลิน่ ตัวเหม็นเพราะกระท�ำกรรมหนัก
คือ
ถวายโคลนแด่พระปั จเจกพุทธเจ้ า สองสามีภรรยา
บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลตราบสิ น้ อายุ ขัย แล้ ว ไปบัง เกิ ด บน
สวรรค์ ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทังคู
้ ่
จุตจิ ากสวรรค์มาเกิดในกรุงพาราณสี ด้ วยบุญที่
เคยสร้ างมาท�ำให้ สามีได้ เกิดเป็ นบุตรของเศรษฐี มี
สมบัตถิ งึ 80 โกฏิ ส่วนภรรยาก็ได้ เกิดเป็ นธิดาของ
เศรษฐี อีกตระกูลหนึง่ และมีรูปงามมาก แต่ด้วย
ผลแห่งบาปที่เอาโคลนใส่บาตรพระปั จเจกพุทธเจ้ า
นางจึงมีร่างกายที่มีกลิน่ เหม็นอย่างรุนแรง เป็ นที่
รังเกียจของมหาชน
ต่อมา เศรษฐี ผ้ มู ีสมบัติ 80 โกฏิ ส่งคนมา
สูข่ อนางให้ ไปแต่งงานกับลูกชายของตน เมื่อนาง
ไปถึงบ้ านท่านเศรษฐี ทังบ้
้ านก็มีกลิน่ เหม็นเหมือน
ส้ วมที่เปิ ดฝาไว้
เหม็นตังแต่
้ นางย่างเท้ าเข้ าไป
ภายในธรณีประตูเลยทีเดียว พอลูกชายเศรษฐี ร้ ูวา่
เป็ นกลิน่ ของนาง เขาก็ให้ คนพานางกลับไป นาง
ถูกรับถูกส่งกลับไปกลับมาอยูถ่ งึ 7 ครัง้ ท�ำให้ เกิด
ความทุกข์ใจเป็ นอย่างยิ่ง ต่อมา เมื่อพระกัสสป
สัมมาสัมพุทธเจ้ าปริ นิพพาน มหาชนพร้ อมใจกัน
ก่อสร้ างเจดีย์สงู 1 โยชน์ โดยใช้ ทองค�ำแท่งแทนอิฐ
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ธิดาเศรษฐี ร้ ูจกั เปลี่ยนวิกฤตให้ เป็ นโอกาส นางคิด
ว่า “เราคงมีกรรมที่ท�ำไว้ ในอดีต จึงต้ องมาประสบ
ความทุกข์เช่นนี ้ ชาตินี ้เราจะต้ องสัง่ สมบุญให้
มากๆ ชาติหน้ าจะได้ ไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์
ขนาดนี ้” จากนันนางก็
้
น�ำเครื่ องประดับไปให้ ชา่ ง
หลอมท�ำอิฐทองค�ำร่วมสร้ างเจดีย์
ในขณะที่นางไปถึงสถานที่สร้ างเจดีย์ พอดี
มีก้อนอิฐตกลงมาก้ อนหนึง่ นายช่างขาดอิฐที่จะใช้
เชื่อมต่อเจดีย์อยู่ 1 ก้ อน เขาจึงบอกให้ นางวางอิฐ
ทองค�ำลงในบริ เวณนันด้
้ วยตนเอง และเอาน� ้ำมัน
ผสมหรดาลกับมโนศิลาก่ออิฐให้ แน่น แล้ วบูชา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าด้ วยดอกบัว 8 ก�ำ และตัง้
ความปรารถนาว่า “ด้ วยบุญกุศลนี ้ ขอให้ ข้าพเจ้ า
มีกลิน่ จันทน์ฟ้ งออกจากตั
ุ
ว กลิน่ อุบลฟุ้งออกจาก
ปาก” น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก บุญที่ตดั ใจถวายเครื่ อง
ประดับทองค�ำอันล� ้ำค่าเพื่อท�ำอิฐสร้ างเจดีย์ 1
ก้ อน มีอานุภาพอันไม่มีประมาณเกินคาดหมาย
จริ งๆ เพราะนอกจากสามารถตัดรอนวิบากกรรม
หนักที่นางเคยท�ำมาในอดีตชาติ ท�ำให้ กลิน่ เหม็น
เหมื อนส้ วมที่ ติดตัวนางมามลายหายสูญไปแล้ ว
ยัง บัน ดาลให้ มี ก ลิ่ น จัน ทน์ ฟ้ ุ งออกจากร่ า งกาย
และกลิน่ ดอกบัวฟุ้งออกจากปากอีกด้ วย ในขณะ
เดียวกันลูกชายเศรษฐี ก็คดิ ถึงนางขึ ้นมาจับใจ จน
ต้ องรี บส่งคนรับใช้ มาตามนางกลับไป
เมื่อนางไปถึงบ้ านท่านเศรษฐี ทันทีที่นางเข้ า
บ้ าน กลิน่ จันทน์และกลิน่ ดอกบัวก็ฟ้ งกระจายไป
ุ
ทัว่ บ้ าน ลูกชายเศรษฐี จงึ ถามว่า “เมื่อก่อนมีกลิน่
เหม็นฟุ้งออกจากร่างกายของเจ้ า แต่เดี๋ยวนี ้มีกลิน่
จันทน์หอมฟุ้งออกจากร่างกาย กลิน่ ดอกบัวฟุ้ง
ออกจากปาก เจ้ าไปท�ำอะไรมาหรื อ” นางจึงเล่าให้
ฟั งว่า นางถวายแผ่นอิฐทองค�ำสร้ างเจดีย์บชู าพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า และผลบุญที่ถวายอิฐทองได้
ตัดรอนวิบากกรรมเหล่านันจนหมดสิ
้
้น
ลูกชายเศรษฐี เป็ นผู้มีปัญญามาก เมื่อเห็น
อานุภ าพอัน ยิ่ ง ใหญ่ ข องบุญ ที่ เ กิ ด จากการร่ ว ม
สร้ างเจดีย์ด้วยทองค�ำ ที่สามารถส่งผลได้ อย่าง
อัศจรรย์ในปั จจุบนั ชาตินี ้ ก็ร้ ูวา่ บุญต้ องแรงมาก
๓๖

เขาปรารถนาที่จะได้ บญ
ุ นี ้บ้ าง จึงให้ ชา่ งน�ำทองค�ำ
ไปท�ำดอกประทุมทองขนาดเท่าล้ อรถ เพื่อน�ำไป
ประดับเจดีย์ และน�ำผ้ ากัมพลที่มีราคาแพงที่สดุ ใน
สมัยนันไปหุ
้ ้ มเจดีย์ให้ สวยงามยิ่งขึ ้น
ในชาติสดุ ท้ าย ธิดาเศรษฐี จตุ จิ ากพรหมโลก
มาเกิดในครัง้ พุทธกาล ในตระกูลพราหมณ์ มีชื่อว่า
ภัททา สามีมาเกิดในตระกูลพราหมณ์เช่นกัน ชื่อ
ปิ บผลิ เมื่อนางภัททามีอายุได้ 16 ปี ปิ บผลิมาณพ
มีอายุ 20 ปี ทังคู
้ ไ่ ด้ เข้ าพิธีแต่งงานกัน เพราะไม่อาจ
ขัดความประสงค์ของบิดามารดาและญาติผ้ ใู หญ่
ได้ หลังแต่งงาน เนื่องจากทังสองไม่
้
ฝักใฝ่ ในโลกีย์
เหมือนกัน จึงเป็ นสามีภรรยากันแต่เพียงในนาม
มิได้ ข้องเกี่ยวกันในทางกามคุณ
เมื่ อ บิ ด ามารดาของทั ง้ สองสิ น้ ชี วิ ต แล้ ว
ทรัพย์สมบัตขิ อง 2 ตระกูล ที่รวมกันเป็ นจ�ำนวน
มหาศาลถึง 87 โกฏิ กลายเป็ นภาระอันหนักอึ ้ง
ในการดูแล อีกทังเมื
้ ่อบริ วารท�ำไร่ไถนา เครื่ องมือ
หว่านไถก็จะไปถูกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเสียชีวิต หรื อ
เวลาตากถัว่ ตากงา ก็จะมีนกกามาจิกกินหนอน
และแมลงทังหลาย
้
ทังคู
้ เ่ กรงว่าบาปเหล่านี ้จะ
ตกถึงตนผู้เป็ นเจ้ าของไร่นา แม้ ไม่ได้ ลงมือท�ำเอง
ก็ตาม สองสามีภรรยาจึงปรึกษากันว่า เหตุใดเรา
ต้ องมาคอยรับบาปกรรมที่คนอื่นท�ำ ควรสละการ
ครองเรื อน แล้ วออกบวชหาหนทางหลุดพ้ นจาก
วัฏสงสารดีกว่า
จากนัน้ สองสามีภรรยาก็ช่วยปลงผมให้ กัน
แล้ วครองผ้ าย้ อมน� ้ำฝาด และอธิษฐานว่า “พระ
อรหันต์เหล่าใดมีอยูใ่ นโลก เราจักบวชเพื่ออุทิศแด่
พระอรหันต์เหล่านัน”
้ แล้ วทังคู
้ ก่ ็สะพายบาตรดิน
เดินออกจากปราสาทโดยปราศจากความกังวลใดๆ
เมื่อทังคู
้ เ่ ดินไปจนถึงทางสองแพร่ง ปิ บผลิได้ กล่าว
ขึ ้นว่า “หากเธอเดินตามหลังเราอย่างนี ้ ใครๆ ก็จะ
พากันคิดว่าพวกเราบวชแล้ วยังไม่ยอมพรากจาก
กัน อกุศลจิตเช่นนี ้จะท�ำให้ พวกเขาตกนรก เธอจง
เลือกเอาทางหนึง่ เราจะไปอีกทางหนึง่ ” นางกระท�ำ
ประทักษิณ 3 รอบ และประคองอัญชลีพร้ อมกล่าว
ว่า “ความสนิทสนมกันฐานมิตรที่มีมาประมาณ
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แสนกัปสิ ้นสุดลงแล้ วในวันนี ้” จากนันทั
้ งคู
้ ก่ ็แยก
ทางกันไป
ในคัมภีร์บนั ทึกไว้ วา่ ขณะที่ทงสองแยกจาก
ั้
กัน แผ่นดินไหวสะเทือนปานจะกล่าวว่า “แม้ เรา
สามารถรองรับขุนเขาในจักรวาลและเขาพระสุเมรุ
ได้ แต่ไม่สามารถจะรองรับคุณธรรมทังหลายของ
้
ท่านทังสองได้
้
” ขณะนันแม้
้ ยอดเขาพระสุเมรุก็เอน
เอียงบันลือลั่นในอากาศก็ มีฟ้าแลบแปลบปลาบ
จากนัน้ ปิ บผลิ พราหมณ์เดินไปพบพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า ประทับขัดสมาธิ (Meditation) อยูท่ ี่ใต้
ต้ นไทร และได้ อปุ สมบทเป็ นพระภิกษุในวันที่ 8
ท่านได้ บรรลุอรหัตผลพร้ อมด้ วยปฏิสมั ภิทาญาณ
และต่อมาได้ รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็ น
เลิศในทางถือธุดงค์เป็ นวัตร ส่วนนางภัททกาปิ ลา
นีไปบวชอยูใ่ นส�ำนักปริ พาชก เนื่องจากในสมัยนัน้
พระบรมศาสดายังมิได้ มีพุทธานุญาตให้ สตรี บวช
ต่อมาเมื่อพระปชาบดีโคตรมีเถรี บวชเป็ นภิกษุณีรูป
แรกในพระพุทธศาสนาแล้ ว นางจึงมาขอบวชเป็ น
ภิกษุณี และได้ บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์ พร้ อม
ด้ วยปฏิสมั ภิทาญาณ 4 วิชชา 3 วิโมกข์ 8 และ
อภิญญา 6
พระภัททกาปิ ลานี สร้ างบุญในพระพุทธ
ศาสนามาหลายภพหลายชาติ
และเคยถวาย
ทองค�ำบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าหลายครัง้ ท�ำให้
ท่านสมบูรณ์พร้ อมด้ วยรูปสมบัติ คือเกิดมามีรูป
งามทุกชาติ และสมบูรณ์พร้ อมด้ วยทรัพย์สมบัติ
คือได้ เกิดในตระกูลเศรษฐี มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่
สุขสบาย ในชาติสดุ ท้ าย ท่านมิเพียงรูปงามและ
ร�่ ำรวยเท่านัน้ แต่ยงั ได้ บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์
สมบูรณ์พร้ อมด้ วยคุณสมบัตทิ งปวง
ั้
คือถึงพร้ อม
ด้ วยปฏิสมั ภิทาญาณ 4 วิชชา 3 วิโมกข์ 8 อภิญญา
6 และยังมีความสามารถในการระลึกชาติ จน
กระทัง่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงยกย่องท่านไว้ ใน
ต�ำแหน่งเป็ นเลิศกว่าภิกษุณีทงหลาย
ั้
ในด้ านผู้มี
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เป็ นภิกษุณี 1 ในจ�ำนวน
13 รูป ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นเอตทัคคะ
พวกเราทังหลายก็
้
เคยสร้ างบารมีมาหลายภพ

หลายชาติเช่นกัน
มิฉะนันคงไม่
้
ได้ เกิดมาเป็ น
มนุษย์ ไม่ได้ มาพบพระพุทธศาสนา ไม่ได้ มาสร้ าง
บุญสร้ างบารมีอย่างทุกวันนี ้ และหลายๆ คน อาจ
เคยท�ำบุญด้ วยทองค�ำมามิใช่น้อย ในปั จจุบนั นี ้
หากมีโอกาสได้ ท�ำบุญด้ วยทองค�ำอีก ก็ควรท�ำให้
ยิ่งๆ ขึ ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าได้ ท�ำกับเนื ้อนา
บุญที่เปี่ ยมไปด้ วย ศีล สมาธิ ปั ญญา ดังเช่น พระ
เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวง
ปู่ วัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ บุญก็จะแรงมาก แม้ ท�ำ
เพียงเล็กน้ อยอานิสงส์แห่งบุญก็จะส่งผลมหาศาล
เกินจะคาดคิด ยิ่งท�ำมากอานิสงส์ยิ่งมาก และเมื่อ
บุญมีก�ำลังมากพอ ความสุขความส�ำเร็ จจะบังเกิด
ขึน้ กับเราอย่างเป็ นอัศจรรย์ ในปั จจุบันชาตินีเ้ ลย
โดยไม่ต้องรอให้ ถงึ ชาติหน้ า เพราะบุญสามารถ
ดึงดูดสิง่ ดีๆ คนดีๆ ของดีๆ ช่องทางดีๆ โอกาสดีๆ
ให้ เข้ ามาในชีวิตของเราได้ อย่างไม่คาดฝั น และ
สามารถขจัดปั ดเป่ าปั ญหาต่างๆ ให้ มลายหายสูญ
วิบากกรรมที่ท�ำให้ เกิดทุกข์ โศก โรค ภัย ก็จะถูก
ตัดรอนให้ เบาบางลงหรื อหมดสิ ้นไปอย่างฉับพลัน
ทันทีในปั จจุบนั ชาตินี ้เลย ดังเรื่ องราวของพระภัททกาปิ ลานีที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
(จากอรรถกถาภัททกาปิ ลานีเถรี คาถา)
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เรี ยบเรี ยงจากโอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

ห้องน�้ำ คือ ห้องมหาพิจารณา
ตื่นเช้ าขึ ้นมา เมื่อเราออกจากห้ องนอน ก็จะ
ไปห้ องน� ้ำ
ห้ องน� ้ำเป็ นห้ องมหาพิจารณา คือ ฝึ กคิด
ให้ ตรงตามความเป็ นจริ งของโลกและชีวิต เพราะ
ห้ องนอนหรื อห้ องอื่น ๆ เช่น ห้ องครัว ห้ องท�ำงาน
เวลาจะใช้ สามารถใช้ พร้ อม ๆ กันได้ หลายคน ยิ่ง
ห้ องครัวด้ วยแล้ ว หลายคนล้ อมโต๊ ะกินข้ าวกัน แต่
ห้ องน� ้ำใช้ ได้ ทีละคนเท่านัน้ จึงมีเวลาที่จะพิจารณา
ตัวเองมาก
หน้าที่หลักของห้องน�ำ้ มีอะไรบ้าง
1)เป็ นที่พิจารณาความไม่งามของร่างกาย
พิ จ ารณาอายุ ข องเราที่ ผ่ า นไปแต่ ล ะวั น
แต่ละคืนก็ตรงนี ้ แล้ วความหลงตัวเองก็จะหมดไป
ความเคียดแค้ นชิงชังใครก็จะไม่มี
2)เป็ นที่ พิ จ ารณาความเสื่ อ มโทรมของ
ร่างกายที่ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
3)เป็ นที่พิจารณาความเป็ นรั งแห่งโรคของ
ร่างกาย
ห้ องน�ำ้ เป็ นห้ องพิจารณาความมีโรคภัยไข้
เจ็บของเรา ที่สำ� คัญที่สดุ ห้ องน� ้ำเป็ นห้ องส�ำหรับ
รักษาสุขภาพอย่างดี
หลวงพ่อขอฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมี
ลูกเล็กอยูด่ ้ วย ถามว่าเวลาเราป่ วยไข้ ไปหาหมอ
หมอต้ องการอะไรจากเราอย่างรี บด่วน ถ้ าเฉพาะ
หน้ า เขาก็ต้องการเจาะเลือดมาตรวจดู ต้ องการ
วั๓๘ดความดัน แต่วา่ อย่างไรก็ตาม เดี๋ยวก็ขออุจจาระ

และปั สสาวะมาตรวจ เมื่อเรารู้อย่างนี ้ ท�ำไมจะต้ อง
รอให้ ป่วยด้ วย ก็หดั ตรวจอุจจาระ ปั สสาวะ ของตัว
เองให้ เป็ นจากในห้ องนี ้ แล้ วสุขภาพจะดี
ตอนนี ้หลวงพ่ออายุ 69 ปี สุขภาพยังใช้ ได้
เพราะหมั่ น ตรวจดู ค วามปกติ ห รื อ ไม่ ป กติ ข อง
อุจจาระ ปั สสาวะ ของตัวเองเป็ นประจ�ำ ดูกระทัง่
สบงจีวรที่นงุ่ ที่หม่ แต่ละวัน กลิน่ สาบสางมีอย่างไร
เพราะถ้ าคนจะป่ วยจะไข้
จะมีสงิ่ บอกเหตุลว่ ง
หน้ า ตังแต่
้ กลิน่ เสื ้อกลิน่ ผ้ ามันจะบอก จากนันดู
้
อุจจาระ ปั สสาวะ ตังแต่
้ สี กลิน่ ของมันจะบอก ตรง
นี ้ฝากด้ วย ใช้ ห้องน� ้ำใช้ ให้ เป็ น ฝึ กให้ ทกุ คนในบ้ าน
ท�ำความสะอาดห้ องน� ้ำให้ เป็ น
ในเรื่ อง
แล้ วไม่วา่ ฐานะเราจะดีอย่างไร
ห้ องน� ้ำส่วนตัว ต่อให้ เราเป็ นมหาเศรษฐี มีเงินกี่พนั
กี่หมื่นล้ านก็ตาม หัดดูแลห้ องน� ้ำตัวเองด้ วย ฝึ ก
ให้ ลกู ดูแลห้ องน� ้ำของเขาให้ เป็ น ไม่อย่างนันเขา
้
จะดูแลสุขภาพไม่เป็ น ตอนลูกเล็ก ๆ ฝึ กให้ เขา
หัดขัดส้ วมของเขาด้ วย แล้ วโตขึ ้นจะเป็ นคนไม่
เกี่ยงงาน ต่อไปเบื ้องหน้ าแม้ พอ่ แม่ป่วย หรื อตัว
เขาป่ วย เขาจะดูแลพ่อแม่เป็ น ถ้ าเขาจะต้ องเช็ด
อุจจาระ ปั สสาวะ หรื อจะเทอุจจาระ ปั สสาวะ ให้
พ่อแม่ก็ตาม เขาจะไม่รังเกียจ ที่สำ� คัญ เขาจะดูแล
สุขภาพของเขาเป็ น เรื่ องนี ้มองข้ ามไม่ได้
หลวงพ่อได้ เรื่ องนี ้มาจากโยมพ่อ แล้ วก็
มาได้ อีกครัง้ อย่างมากที่คณ
ุ ยาย แล้ วอีกครัง้ หนึง่
ได้ ตอนเรี ยนอยูม่ หาวิทยาลัย เนื่องจากเรี ยนวิชา
สัตวบาล มีเป็ ดไก่เป็ นพัน ๆ ตัว วัวนมวัวเนื ้ออีกเป็ น
ร้ อย ๆ ตัว ควายนมเป็ นฝูง หมูเป็ นฝูง มาให้ เราดู
สมัยเรี ยน วิชาที่เรี ยนบังคับให้ ตอนเช้ าจะ
ต้ องดูสขุ ภาพเจ้ าสัตว์พวกนี ้ก่อน แล้ วจึงจะไปเข้ า
ห้ องเรี ยนได้ ต้ องเดินผ่านคอกสัตว์เหล่านี ้ แต่สตั ว์
บอกไม่ได้ วา่ มันป่ วย วัวก็บอกไม่ได้ ไก่ก็บอกไม่ได้

www.kalyanamitra.org

แล้ วท�ำอย่างไร ก็ต้องไปดูอจุ จาระ ปั สสาวะของมัน
มองปราดไป เห็นผิดปรกติตรงไหน เดี๋ยวรี บไปตาม
หาให้ ได้ วา่ อุจจาระกองนี ้ของสัตว์ตวั ไหน แล้ วก็
รักษาแก้ ไขกันไป ท�ำให้ ดแู ลสุขภาพสัตว์จ�ำนวนพัน
มาได้ อย่างนี ้
หลวงพ่อเลยสะท้ อนมาถึงตัวเองว่า คุณยาย
ก็จ� ้ำจี ้จ� ้ำไชเรื่ องห้ องน� ้ำกับหลวงพ่อไว้ มากว่า ให้ ไป
อบรมพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
คุณยายใช้ ค�ำหนึง่ ว่า ถ้ าเขายังไม่เต็มใจ
ขัดห้ องน� ้ำให้ เป็ น ท่านอย่าให้ บวชนะ ถ้ าบวชต่อ
ไปข้ างหน้ า เขาจะเป็ นคนที่เกี่ยงงาน แล้ วเกี่ยงทุก
อย่าง ดูถกู คนก็ปานนัน้
ดังนัน้ พวกเราหวังจะให้ ลกู หลานของเราได้
ดี อย่ามองข้ ามการงานในห้ องน� ้ำ
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