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ข่ าวบุญต่ างประเทศ
“ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมไฮดี ้ แลนด์ สวิตเซอร์ แลนด์
จัดกิจกรรมบ้ านกัลยาณมิตร”

๔

ข่ าวบุญในประเทศ
“ธุดงค์ธรรมชัยเส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ฯ ปี ที่ 2”

๘

ประเพณีบุญบัง้ ไฟ
“ประวัติความเป็ นมาของประเพณีบญ
ุ บังไฟ”
้

๑๐

อานุภาพหลวงปู่ วัดปากนํา้ ภาษีเจริญ
“ตอน..เกือบ บ่ จี� ถ้ าหลวงปู่ ไม่ชว่ ยไว้ ”

๑๖

อานุภาพหลวงปู่ วัดปากนํา้ ภาษีเจริญ
“ตอน..หลับได้ เงินหมื่น ตื่นได้ เงินแสน”

๑๘

อานุภาพหลวงปู่ วัดปากนํา้ ภาษีเจริญ
“ตอน..ทักคนสึกแม่นนัก โดยลุงหลอม”

๒๐

ธรรมะเพื�อประชาชน
“อย่าด่วนตัดสินใจ”

๒๔

ธรรมะเพื�อประชาชน
“โลกาพินาศเพราะอ�านาจกิเลส”

๒๗

แรงบันดาลใจจากพระไตรปิ ฏก ณ ป่ าประดู่ลาย
“เหตุที่น�าความสุขมาให้ ”

๓๐

128 ปี พระมงคลเทพมุนี
“10 ตุลาคม 2555 ครบวาระ 128 ปี พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร”

๓๒

อะไรที�ทาํ ให้ ต้องเปลี�ยนใจ
“ผมเคยคิด...จะมาเผาวัด”

๓๗
๓
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กิจกรรมบานกัลยาณมิตร

ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมไฮดี ้ แลนด์ สวิตเซอร์ แลนด์

ศูนยปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด สวิตเซอรแลนด

กิจกรรมบานกัลยาณมิตร ณ ศูนยปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด สวิตเซอรแลนด
วันอาทิตยที่ 23 กันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรมบ้ านกัลยาณมิตร ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมไฮดี ้แลนด์

ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมไฮดี ้แลนด์
ประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์ ได้ จดั กิจกรรมบ้ านกัลยาณมิตร
เป็ นประจ�าอย่างตลอดต่อเนื่องทุกเดือน โดยเหล่า
สาธุชนผู้รักการสัง่ สมบุญทังชาวไทยและชาวท้
้
องถิ่น ภายในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์และประเทศ
ใกล้ เคียง
ที่ได้ ร่วมกันจัดตังศู
้ นย์ปฏิบตั ธิ รรม
ไฮดี ้แลนด์ ได้ กราบนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระ
ธรรมกายบาวาเรี
ย ประเทศเยอรมนีเพื่อไปเป็ น
๔

เนื อ้ นาบุญ แก่ เ หล่า กัล ยาณมิ ต รทัง้ ชาวไทยและ
ชาวท้ องถิ่นอีกครัง้ ใน วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน
พ.ศ.2555 ที่ผา่ นมา โดยมี กัลฯ ปวีณา ชึทซ์ เป็ น
ประธานในพิธีจดุ ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, กัลฯนวนแก้ ว บัวแก้ ว เป็ นผู้น�ากล่าวค�าถวายภัตตาหาร
เป็ นสังฆทาน, และปวีณา ชึทซ์ น�ากล่าวค�าถวาย
คิลานเภสัช ตามล�าดับ ตามด้ วยกิจกรรมตักบาตร
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พระอาจารย์น�านัง่ สมาธิ กลัน่ ใจให้ สะอาดบริ สทุ ธิ์

ช่วงบ่าย เป็ นพิธีถวายผ้ าป่ า โดยมีกลั ฯ
ทองใส โนวัด เป็ นผู้แทนน�ากล่าวค�าถวาย ซึง่ ใน
วันนี ้ ยังมีพิธีท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่กลั ฯ คุณแม่
เครื อวัลย์ จันทผล โดยมีกลั ฯ นวนแก้ ว บัวแก้ ว เป็ น
ประธานในพิธี อีกทังพี
้ ่น้องกัลฯ ชาวลาวในประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์ มาร่วมท�าบุญอุทิศส่วนกุศลในวัน
นี ้เป็ นจ�านวนมาก ยังจิตของผู้ให้ ทาน เต็มเปี่ ยมไป
ด้ วยความเย็นใจ ผ่านกิจกรรมที่ท�าจิตให้ ผอ่ งใส
ตามหลักของพระพุทธศาสนา
อีกทังพระอาจารย์
้
ยงั ได้ เมตตาให้ ธรรมะเรื่ อง
หาบุญได้ รักษาบุญได้ และใช้ บญ
ุ เป็ น บุญส่งผล
ให้ มีความสุขทังในปั
้ จจุบนั และชีวิตหน้ า อีกทังยั
้ ง
สามารถอุทิศส่วนบุญที่เราได้ ท�าไว้ ดีแล้ ว ให้ แก่ผ้ ทู ี่
ล่วงลับไปแล้ วได้ จากนันจึ
้ งรับพรพระ พระอาจารย์
มอบของที่ระลึกและหนังสืออยูใ่ นบุญ มอบผ้ า
ไตรกฐิ นประจ�าปี ให้ กบั เหล่าสาธุชน เพื่อน�ากลับ
ไปอธิ ษฐานจิตก่อนน�ามาร่ วมงานทอดกฐิ นในวัน
อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน เป็ นล�าดับสุดท้ าย

ถวายคิลานเภสัช

ตักบาตรข้ าวสารอาหารแห้ งแด่คณะสงฆ์

www.kalyanamitra.org

๕

ตักบาตรข้ าวสารอาหารแห้ งแด่คณะสงฆ์

พิธีถวายผ้ าป่ า
๖
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พิธีถวายผ้ าป่ า

พระอาจารย์มอบของที่ระลึกและหนังสืออยูใ่ นบุญ มอบผ้ าไตรกฐิ นประจ�ำปี
ให้ กบั เหล่าสาธุชน เพื่อน�ำกลับไปอธิษฐานจิต
๗
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ธุดงคธรรมชัยเสนทางมหาปูชนียาจารยฯ ปที่ 2

ขอมูลจํานวนวันและระยะทางธุดงคธรรมชัย เสนทางมหาปูชนียาจารยฯ ปที่ 2
ธุดงคธรรมชัย เสนทางมหาปูชนียาจารฯ ปที่ 2 บนกลีบดอกดาวรวยที่ยาวที่สุดในโลก
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝนฝนฝนวิทยา

ภาพธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ เมื่อต้ นปี พ.ศ.2555

ข้ อมูลจํานวนวัน/ระยะทาง
เริ่ มเดินธุดงค์ตงแต่
ั ้ วนั พุธที่ 2 ถึงวันอาทิตย์
ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2556 รวมทังหมด
้
26 วัน เป็ น
ระยะทาง 456 กิโลเมตร เพิ่มขึ ้นจากที่เคยท�าสถิติ
ไว้ ในกินเนสเวิร์ลเร็ คคอร์ ด อีก 28.2 กิโลเมตร (คือ
ครัง้ แรกท�าสถิตไิ ว้ ที่ 427.8 กิโลเมตร แต่ครัง้ นี ้จะ
เพิ่มเป็ น 456 กิโลเมตร)
จํานวนพระธุดงค์
พุทธบุตรผู้มีบุญที่จะร่ วมเดินธุดงค์ในครัง้ นี ้
มีจ�านวนทังหมด
้
1,128 รูป (ครัง้ ที่แล้ ว 1,127 รูป)
ข้ อมูลดอกดาวรวย
ข้ อมู ล ดอกดาวรวยที่ เ ราจะน� า มาโปรย
ต้ อนรับพระธุดงค์ในครัง้ นี ้
1. การปลูกดอกดาวรวย
ดอกดาวรวยต้ องใช้ ระยะเวลาในการปลูก
นั๘บตังแต่
้ เพาะเมล็ดจนกระทัง่ เก็บเกี่ยวดอก รวม

ทังหมดประมาณ
้
80 วัน และสามารถเก็บดอกได้
ตลอดต่อเนื่องถึง 2 เดือน การเก็บดอกดาวรวย
สามารถเก็บได้ ทกุ ๆ 4 วัน คือเก็บ 1 วัน เว้ นไป 3 วัน
ค่อยเก็บอีก เพราะต้ องคอยให้ ดอกดาวรวยค่อยๆ
ทยอยกันเบ่งบานเต็มที่
การเก็บดอก
โดยใน 1 ต้ นสามารถเก็บได้ เฉลี่ยที่ 20 ดอก
ต่อต้ น โดยระยะแรกสามารถเก็บได้ 2-3 ดอก,
ระยะกลาง 5-10 ดอก, ระยะท้ าย 3-5 ดอก แต่ถ้า
ดูแลเอาใจใส่เป็ นอย่างดี ก็สามารถเก็บดอกดาว
รวยได้ ถงึ 100 ดอกต่อต้ น
2.ระยะเวลาที�เหมาะสมในการปลูก
ถ้ าจะปลูกดอกดาวรวยเพื่อให้ เก็บดอกได้ ใน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 และน�ามาร่วมโปรย
ต้ อนรับพระธุดงค์ในวันที่ 2 มกราคม ต้ องปลูก
อย่างช้ าที่สดุ ภายในวันที่ 13 ตุลาคมนี ้ ซึง่ เหลือ
เวลาอีกเพียง 5 วันเท่านัน้ เมื่อค�านวนแล้ วจะใช้
เวลาในการปลูก 80 วันพอดี แบบเฉียดชิว
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เป็ นเส้ น ทางที่ ป ระหนึ่ง ปูล าดด้ ว ย
ทองค�าตลอดทังสาย
้
เราจะใช้ ดอก
ดาวรวยอยูท่ ี่ประมาณ 150 ดอกต่อ
1 เมตร ** ระยะทางทังหมด
้
456
กิโลเมตร = 456,000 เมตร ใน 1
เมตรใช้ 150 ดอก
เมื่ อ ค� า นวนแล้ ว เราต้ องใช้
ดอกดาวรวยทังหมด
้
68,400,000
ดอก (68 ล้ าน 4 แสนดอก) หรื อ
ประมาณ 70 ล้ านดอก
ดอกดาวรวย

วันเพาะเมล็ดดอกดาวรวยพร้ อมกัน 10 ตุลาคม
ถ้ าจะให้ ดีและเหมาะสมที่สดุ ในการเพาะต้ น
กล้ ารวย ก็ต้องเพาะในวันที่ดีที่สดุ และเหมาะสม
ที่สดุ วันนันก็
้ คือวันที่ 10 ตุลาคมนี ้ คือเมื่อเราไป
ร่วมงานที่โลตัสแลนด์เสร็จแล้ ว เราก็น�าเมล็ดพันธุ์
ต้ นสมบัติจกั รพรรดิที่ได้ รับแจกกลับไปเพาะที่บ้าน
กันต่อเลยนะจ๊ ะ ถ้ าเราเพาะต้ นกล้ ารวยในวันที่ 10
ตุลาคมนี ้ก็จะสามารถเก็บดอกดาวรวยครัง้ แรกได้
ในวันที่ 29 ธันวาคม ก็จะเป็ นการเก็บล่วงหน้ าก่อน
การเดินธุดงค์เพียงแค่ 3 วันเท่านัน้
ดอกดาวรวยนี ้สามารถปลูกได้ ทงในกระถาง
ั้
ทังในถุ
้ งเพาะปลูก และสามารถปลูกในพื ้นดินได้
เลย ขอเพียงแค่ปลูกในพื ้นที่ที่โดนแสงแดด เมื่อ
ดอกบานเต็มที่แล้ วเราก็ทยอยตัดเก็บไว้ โดยน�าไป
ผึง่ ลมให้ แห้ งก่อนแล้ วค่อยน�าไปแช่ในตู้เย็น ถ้ าท�า
แบบนี ้จะสามารถเก็บดอกดาวรวยไว้ ได้ นานถึง 1
เดือน
3.จํานวนดอกดาวรวยที�ใช้ ในธุดงค์ ครั ง้ นี ้
เพื่ อ ให้ เส้ น ทางในการเดิ น ธุ ด งค์ ใ นครั ง้ นี ้

** ถ้ าค�านวนเป็ นไร่ ใน 1 ไร่จะ
สามารถปลูกได้ 3,500 ต้ น, 1 ต้ น

เก็บได้ 20 ดอก ดังนันใน
้ 1 ไร่ก็จะสามารถเก็บดอก
ดาวรวยได้ 70,000 ดอก ซึง่ สามารถน�ามาสร้ างเป็ น
ถนนที่ปลู าดด้ วยทองค�าได้ ถงึ 466 เมตร
** ถ้ าค�านวนเป็ นดอก ในการเดินธุดงค์ครัง้ นี ้ ต้ อง
ใช้ ดอกดาวรวยทังหมด
้
70 ล้ านดอก, โดยพื ้นที่ 1
ไร่จะเก็บดอกได้ 7 หมื่นดอกต่อไร่,
ดังนันเมื
้ ่อค�านวนแล้ ว
ถ้ าจะปลูกให้ ได้
ทังหมด
้
70 ล้ านดอก ก็ต้องใช้ พื ้นที่ในการปลูก
1,000 ไร่
*** ดังนัน้ ประกาศข่าวดีถงึ ผู้มีบญ
ุ ที่อยากจะเอา
บุญ ใหญ่ ใ นการสร้ างถนนที่ ป ระหนึ่ ง ปูล าดด้ ว ย
ทองค�า อันจะท�าให้ ชีวิตนี ้มีแต่ค�าว่า “รวย รวย
รวย” ดัง่ เช่นท่านชฎิลเศรษฐี
ขอเชิญมาเอาบุญใหญ่นี ้ด้ วยการร่วมปลูกดอก
ดาวรวยเป็ นจ�านวนตังแต่
้ 1 ไร่ขึ ้นไป โดยสามารถ
ติดต่อลงทะเบียนเพื่อน�าดอกดาวรวยที่ปลูกได้ มา
ส่งที่สว่ นกลางวัดพระธรรมกายได้ ที่
เบอร์ 083-298-0660
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๙

ประเพณีบุญบัง้ ไฟ ประวัตคิ วามเป็ นมาของบุญบัง้ ไฟ

ฟ

ุ บงั ้ ไ
เพณีบญ

ในประ
งานแหบ่ งั ้ ไฟ

ประวัตคิ วามเป็ นมาของบุญบัง้ ไฟ
ประเพณีบญ
ุ บังไฟ
้
เป็ นประเพณีหนึง่ ของ
ภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีต�านาน
มาจากนิทานพืน้ บ้ านของภาคอีสานเรื่ องพระยา
คันคาก เรื่ องผาแดงนางไอ่ ซึง่ ในนิทางพื ้นบ้ าน
ดังกล่าวได้ กล่าวถึง การที่ชาวบ้ านได้ จดั งานบุญ
บังไฟขึ
้ ้นเพื่อเป็ นการบูชา พระยาแถน หรื อเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึง่ ชาวบ้ านมีความเชื่อว่า พระยา
แถนมีหน้ าที่คอยดูแลให้ ฝนตกถูกต้ องตามฤดูกาล
และมีความชื่นชอบไฟเป็ นอย่างมาก หากหมูบ่ ้ าน
ใดไม่จดั ท�าการจัดงานบุญบังไฟบู
้ ชา ฝนก็จะไม่
ตกถูกต้ องตามฤดูกาล อาจก่อให้ เกิดภัยพิบตั กิ บั
หมูบ่ ้ านได้
ประเพณีบญ
ุ บังไฟมี
้ มาแต่ครัง้ ไหนยังหาหลัก
ฐานที่แน่ชดั มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความเป็ นมา
๑๐

ั้ ฟ
บอกบงไ

การเอาหมื่อใสก่ ระ

ของประเพณีบญ
ุ บังไฟในแง่
้
ตา่ งๆ ไว้ ดงั นี ้
ความเชื�อของชาวบ้ านกับประเพณีบุญบัง้ ไฟ
ชาวบ้ านเชื่อว่ามีโลกมนุษย์ โลกเทวดา และ
มนุษย์อยูใ่ ต้ อิทธิพลของเทวดา การร� าผีฟ้าเป็ น
ตัว อย่ า งที่ แ สดงออกทางด้ า นการนับ ถื อ เทวดา
และเรี ยกเทวดาว่า “แถน” เมื่อถือว่ามีแถนก็ถือว่า
ฝน ฟ้า ลม เป็ นอิทธิพลของแถน หากท�าให้ แถน
โปรดปราน มนุษย์ก็จะมีความสุข ดังนันจึ
้ งมีพิธี
บูชาแถน การจุดบังไฟก็
้ อาจเป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่แสดง
ความเคารพหรื อส่งสัญญาณความภักดีไปยังแถน
ชาวอีสานจ�านวนมากเชื่อว่าการจุดบังไฟเป็
้
นการ
ขอฝนจากพญาแถน และมีนิทานปรัมปราเช่นนี ้อยู่
ทัว่ ไป แต่ความเชื่อนี ้ยังไม่พบหลักฐานที่แน่นอน
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นอกจากนี ้ในวรรณกรรมอีสานยังมีความเชื่ออย่าง
หนึง่ คือ เรื่ องพญาคันคาก หรื อคางคก พญาคันคากได้ ร บกับ พญาแถนจนชนะแล้ ว ให้ พ ญาแถน
บันดาลฝนลงมาตกยังโลกมนุษย์
ความหมายของบัง้ ไฟ
ค�าว่า “บังไฟ”
้ ในภาษาถิ่นอีสานมักจะสับสน
กับค�าว่า “บ้ องไฟ” แต่ที่ถกู นันควรเรี
้
ยกว่า ”บังไฟ”
้
ดังที่ เจริ ญชัย ดงไพโรจน์ ได้ อธิบายความแตก
ต่างของค�าทังสองไว้
้
วา่ บังหมายถึ
้
ง สิง่ ที่เป็ นกระ
บอก เช่น บังทิ
้ ง ส�าหรับใส่น� ้าดื่ม หรื อบังข้
้ าวหลาม
เป็ นต้ น
ส่วนค�าว่า บ้ อง หมายถึง สิง่ ของใดๆ ก็ได้ ที่
มี 2 ชิ ้น มาสวมหรื อประกอบเข้ ากันได้ ส่วนนอก
เรี ยกว่า บ้ อง ส่วนในหรื อสิง่ ที่เอาไปสอดใสจะเป็ น
สิง่ ใดก็ได้ เช่น บ้ องมีด บ้ องขวาน บ้ องเสียม บ้ อง
วัว บ้ องควาย ดังนัน้ ค�าว่า บังไฟ
้ ในภาษาถิ่นอีสาน
จึงเรี ยกว่า บังไฟ
้ ซึง่ หมายถึงดอกไม้ ไฟชนิดหนึง่ มี
หางยาวเอาดินประสิวมาคั่วกับถ่านไม้ ต�าให้ เข้ า
กันจนละเอียดเรี ยกว่า หมื่อ (ดินปื น) และเอาหมื่อ
นันใส่
้ กระบอกไม้ ไผ่ต�าให้ แน่นเจาะรู ตอนท้ ายของ
บังไฟ
้
เอาไผ่ทอ่ นอื่นมัดติดกับกระบอกให้ ใส่หมื่อ
โดยรอบ เอาไม้ ไผ่ยาวล�าหนึง่ มามัดประกบต่อออก
ไปเป็ นหางยาว ส�าหรับใช้ ถ่วงหัวให้ สมดุลกัน เรี ยก
ว่า “บังไฟ”
้
ในทัศนะของผู้วิจยั บังไฟ
้ คือการน�า
เอากระบอกไม้ ไผ่ เลาเหล็ก ท่อเอสลอน หรื อเลา
ไม้ อย่างใดอย่างหนึง่ มาบรรจุหมื่อ (ดินปื น) ตาม
อัตราส่วนที่ช่างก�าหนดไว้ แล้ วประกอบท่อนหัวและ
ท่อนหางเป็ นรูปต่างๆ ตามที่ต้องการ เพื่อน�าไปจุด
พุง่ ขึ ้นสูอ่ ากาศ จะมีควันและเสียงดัง บังไฟมี
้ หลาย
ประเภท
ตามจุดมุง่ หมายของประโยชน์ในการ
ใช้ สอย
ในทางศาสนาพุทธกับประเพณีบุญบัง้ ไฟ

บังไ้ ฟขนาดเล็ก

มี ก ารฉลองและบูช าในวัน วิ ส าขบูช ากลาง
เดือนหก มีการท�าดอกไม้ ไฟในแบบต่างๆ ทังไฟ
้
น� ้ามัน ไฟธูปเทียนและดินประสิว มีการท�าทาน
รักษาศีล เจริ ญภาวนา
ส่ วนประกอบของบัง้ ไฟ
1. เลาบังไฟ
้ เลาบังไฟคื
้ อส่วนประกอบที่ท�า
หน้ าที่บรรจุดินปื น มีลกั ษณะเป็ นรูปทรงกระบอก
กลมยาว มีความยาวประมาณ 1.5 - 7 เมตร ท�า
ด้ วยล�าไม้ ไผ่เล้ วใช้ รัว้ ไม้ ไผ่ (ตอก) ปิ ดเป็ นเกลียว
เชือกพันรอบเลาบังไฟอี
้ กครัง้ หนึง่ ให้ แน่น และใช้
ดินปื นที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า "หมือ" อัดให้ แน่นลงไป
ในเลาบังไฟ
้ ด้ วยวิธีใช้ สากต�าแล้ วเจาะรูสายชนวน
เสร็ จแล้ วน�าเลาบังไฟ
้
ไปมัดเข้ ากับส่วนหางบังไฟ
้
ในสมัดต่อมานิ ยมน� าวัสดุอื่นมาใช้ เป็ นเลาบัง้ ไฟ
แทนไม้ ไผ่ ได้ แก่ ท่อเหล็ก ท่อพลาสติก เป็ นต้ น
เรี ยกว่าเลาเหล็กซึง่ สามารถอัดดินปื นได้ แน่นและมี
ประสิทธิภาพในการยิงได้ สงู กว่า
2. หางบังไฟ
้ หางบังไฟถื
้ อเป็ นส่วนส�าคัญ
ท�าหน้ าที่คล้ ายหางเสือ ของเรื อคือสร้ างความสมดุลย์ ให้ กับบัง้ ไฟคอยบังคับทิศทางบัง้ ไฟให้ ยิงขึน้
ไปในทิศทางตรงและสูง บังไฟแบบเดิ
้
มนัน้ ท�าจาก
ไม้ ไผ่ทงล�
ั ้ า ต่อมาพัฒนาเป็ นหางท่อนเหล็กและ
๑๑
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ุ บังไ้ ฟ
ประเพณีบญ

หางท่อนไม้ ไผ่ติดกันหางท่อนเหล็กมีลกั ษณะเป็ น
ท่อนกลม ทรงกระบอกมีความยาวประมาณ 8-12
เมตร ท�ำหน้ าที่เป็ นคานงัดยกล�ำตัวบังไฟชู
้ โด่งชี ้
เอียงไปข้ างหน้ าท�ำมุมประมาณ 30-40 องศากับ
พื ้นดิน โดยบังไฟจะยื
้
่นไปข้ างหน้ ายาวประมาณ
7-8 เมตร ปลายหางด้ านหนึง่ ตังอยู
้ บ่ นฐานที่ตงั ้
บังไฟ
้
3. ลูกบังไฟ
้
เป็ นล�ำไม้ ไผ่ที่น�ำมาประกอบ
เลาบังไฟโดยมั
้
ดรอบล�ำบังไฟ
้
บังไฟล�
้ ำหนึง่ จะ
ประกอบด้ วยลูกบังไฟประมาณ
้
8-15 ลูก ขึ ้นอยูก่ บั
ขนาดของบังไฟ
้
เดิมลูกบังไฟมี
้ แปดลูกมีชื่อเรี ยก
เรี ยงตามล�ำดับคู่ขนาดใหญ่ ไปหาคู่ที่มีขนาดเล็ก
กว่าได้ แก่ ลูกโอ้ ลูกกลาง ลูกนางและลูกก้ อย ลูก
บัง้ ไฟช่ว ยให้ รู ป ทรงของบัง้ ไฟกลมเรี ย วสวยงาม
นอกจากนี ้ลูกบังไฟยั
้ งเป็ นพื ้นผิวรองรับการเอ้ หรื อ
การตกแต่งลวดลายปะติดกระดาษ
ลายบังไฟ
้ : ใช้ ลายศิลปไทย คือ ลายกนก
อันเป็ นลายพื ้นฐานในการลับลายบังไฟ
้
โดยช่าง

จะนิยมใช้ กระดาษดังโกทองด้ านเป็ นพื ้นและสีเม็ด
มะขามเป็ นตัวสับลาย เพื่อให้ ลายเด่นชัดในการ
ตกแต่งเพื่อให้ ความสวยงาม
ตัวบังไฟ
้ : มีลกู โอ้ จะใช้ ลายประจ�ำยาม ลาย
หน้ าเทพพนม ลายหน้ ากาล ลูกเอ้ ใช้ ลายประจ�ำ
ยาม ก้ ามปูเปลว และลายหน้ ากระดาน ฯลฯ
กรวยเชิง : เป็ นลวดลายไทยที่เขียนอยูเ่ ชิง
ยาบที่ประดับพริ ว้ ลงมาจากช่วงตัวบังไฟ
้
ยาบ : เป็ นผ้ าประดับใต้ เลาบังไฟ
้ จะสับลาย
ใดขึ ้นอยูก่ บั ช่างบังไฟนั
้ น้ เช่น ลายก้ านขูดลายก้ าน
ดอกใบเทศ
ตัวพระนาง : เป็ นรูปลักษณ์สื่อถึงผาแดง
นางไอ่ หรื อตัวละครในเรื่ องรามเกียรติ์ พระลักษณ์
พระราม เป็ นต้ น
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กระรอกเผือก : ท้ าวพังคี
แปลงร่างมาเพื่อให้ นางไอ่หลงใหล
ปล้ องคาด : ลายรักร้ อย
ลายลูกพัดใบเทศ ลายลูกพัด
ขอสร้ อย เป็ นต้ น
เกริ น : เป็ นส่วนที่ยื่นออก
สองข้ างของบุษบก เป็ นรูป
รอนเบ็ดลายกนก ส�ำหรับตังฉั
้ ตร
ท้ ายเกริ น ราชรถประดับส่วนท้ าย
ของหางบังไฟ
้
บุษบก : เป็ นองค์ประกอบไว้ บนราชรถ
เพื่อสมมุตใิ ห้ เป็ นปราสาทผาแดงนางไอ่
ต้ างบังไฟ
้ : ลายกระจังปฏิญาณ ลายก้ านขด
ลายพุม่ ข้ าวบิณฑ์
ลายประกอบตกแต่งอื่นๆ : ลายกระจังตัง้
กระจังรวน กระจังตาอ้ อย ลายน่องสิงห์ บัวร่วน
กลีบขนุน
ประเภทของบัง้ ไฟ

บัง้ ไฟชนิ ดนี เ้ ป็ นบัง้ ไฟขนาดเล็กจุดไปตาม
ทิศทางที่ก�ำหนดใช้ เส้ นลวดเป็ นวิถีตรึ งไปยังเป้าหมายที่ต้องการ
ลักษณะทัว่ ไปเป็ นบังไฟที
้ ่ท�ำ
จากกระบอกไม้ ไผ่ 1 ปล้ อง ขนาดแล้ วแต่ต้องการ
โดยทัว่ ไปเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ ้ว ยาว
ประมาณ 1 ฟุตทางภาคกลางและภาคอีสานเรี ยก
ว่า “ลูกหนู” คล้ ายม้ าที่ก�ำลังวิ่ง ถ้ าติดรูปอะไรก็
เรี ยกชื่อไปตามนัน้ เป็ นคนขี่ม้า รูปวัว แล้ วแต่จะท�ำ
รูปอะไร บางครัง้ ภาคเหนือเรี ยกว่า บอกไฟยิง
3. บัง้ ไฟช้ าง

1. บัง้ ไฟโหวด
บัง้ ไฟโบดหรื อโหวดเป็ นบัง้ ไฟขนาดเล็กตัว
กระบอกจะยาวขึ ้น ประมาณ 4-10 นิ ้ว บรรจุหมื่อ
หนักประมาณ 1 ส่วน 8 ถึง 1 ส่วน 2 กิโลกรัม ใช้
หางยาวประมาณ 1-4 เมตร มีกระบอกไม้ ไผ่เล็กๆ
มัดวางรอบตัวบังไฟ
้
นิยมท�ำประกอบกันในบังไฟ
้
ใหญ่ (บังไฟหมื
้
่น, บังไฟแสน)
้
ปั จจุบนั ไม่คอ่ ยนิยม
ท�ำ เพราะไม่มีชา่ ง
2. บัง้ ไฟม้ า

ุ บงั ้ ไฟ
ญ
บ
ี
ณ
พ
เ
ะ
ปร

บังไฟชนิ
้
ดนี ้ไม่มีหาง มีชื่ออีกอย่างหนึง่ ว่า
กระโพกหรื อตะโพก เวลาจุดไม่ต้องการให้ พงุ่ ขึ ้น
ไปแต่ต้องการมีเสียงร้ องคล้ ายกับช้ างร้ อง วิธีท�ำ
บัง้ ไฟให้ ใช้ กระบอกไม้ ไผ่ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดยาว
เพียงป้องเดียวให้ มีข้อปิ ดทัง้ 2 ด้ าน ทุบไม้ ไผ่ให้
แตกเล็กน้ อย เจาะรู เพื่อบรรจุหมื่อแล้ วต่อชนวน
เข้ ารูแท่งหมื่อท�ำจากหมื่อถ่าน 3-4 อัดลงในไม้ ไผ่
ขนาดเล็กให้ แน่น แล้ วผ่าเอาแท่งหมื่อออกมาคล้ าย
ข้ าวหลาม ให้ ได้ แท่งประมาณ 3 นิ ้ว การจุดนันนิ
้ ยม
ต่อพ่วงชนวนบังไฟใหญ่
้
เวลาจุดชนวนผ่าจะเกิด
เสียงดังเหมือนเสียงช้ างร้ อง นิยมวางต่อกันเป็ น
๑๓
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ช่วงๆ กระบอก ถ้ าต้ องการจะให้ มีเสียงดังอย่างไรก็
จะมีเทคนิคในการท�ำให้ เกิดเสียงนันๆ
้
4. บัง้ ไฟแสน
บังไฟชนิ
้
ดนี ้เป็ นบังไฟขนาดใหญ่
้
ที่สดุ บรรจุ
ดินปื นหนัก 120 กิโลกรัมขึ ้นไป บังไฟขนาดนี
้
้ท�ำ
ยากที่ สุด จะต้ อ งอาศัย ความช� ำ นาญเป็ นพิ เ ศษ
เพราะบัง้ ไฟขนาดนีห้ ากแตกแล้ วจะเป็ นอันตราย
มาก เพราะฉะนันก่
้ อนท�ำบังไฟจะต้
้
องมีพิธีกรรม
บวงสรวงให้ ถกู ต้ องตามหลักการท�ำบังไฟแสนเสี
้
ย
ก่อนจึงจะลงมือท�ำ เมื่อตกบังไฟเสร็
้
จเรี ยบร้ อยแล้ ว
จะมีการตกแต่งประดับประดาบังไฟ
้
5. บัง้ ไฟตะไล
บั ง้ ไฟชนิ ด นี ก้ ็ คื อ บั ง้ ไฟจิ น ายขนาดใหญ่
นัน่ เอง มีความยาวประมาณ 9-12 นิ ้ว รูปร่างกลมมี
ไม้ บางๆ แบนๆ เป็ นวงกลมครอบหัวท้ ายบังไฟเมื
้
่อ
พุง่ ขึ ้นสูฟ่ ้ าไปโดยทางขวาง
6. บัง้ ไฟตือ้
บังไฟตื
้ ้อหรื อบังไฟกระแตนั
้
ง่ ตอ เป็ นบังไฟ
้
ขนาดเล็กมีหางสัน้ วิธีท�ำ ตัดกระบอกไม้ ไผ่ขนาด 1
นิ ้วครึ่งยาวประมาณ 3 นิ ้ว อัดหมื่อให้ แน่นประมาณ
2 นิ ้ว ใช้ หมื่อถ่านสามหรื อถ่านสี่อดั ด้ วยเถียดไม้
ให้ แน่น ต่อหางซึง่ ท�ำจากไม้ ไผ่ เหลาเป็ นแท่งเล็กๆ
ใช้ เลื่อยตัดมุมข้ อออกจนเห็นหมื่อ เจาะให้ เป็ นรู
เล็กๆ แล้ วติดชนวน เวลาจะจุดเอาหางเสียบลงใน
แท่นที่ตงพอให้
ั้
ตงได้
ั ้ จุดชนวนจากด้ านบน บังไฟ
้
จะพุง่ และหมุนขึ ้นสูอ่ ากาศ เกิดเสียงดังตือๆ เวลา
หมุนจะไม่คอ่ ยมีทิศทาง ใช้ จดุ ในงานศพ เวลาจุดมี
อันตรายมากไม่คอ่ ยนิยมท�ำกัน
7. บัง้ ไฟพลุ
๑๔

ประเพณีบญ
ุ บังไฟ
้

บังไฟพลุ
้
เป็ นบังไฟที
้ ่นิยมจุดในเทศกาล
ต่างๆ เช่น งานกฐิ น งานบุญมหาชาติ หรื อ งานเปิ ด
กีฬา ฯลฯ เป็ นบังไฟที
้ ่จดุ แล้ วท�ำให้ เกิดเสียงดัง ใน
อดีตนิยมจุดในงานกฐิ น เพื่อเป็ นการบอกข่าวไปยัง
พี่น้องประชาชนทัว่ ไปให้ ทราบ
จากพงศาวดารเมื อ งยโสธรได้ บัน ทึก ไว้ ว่า
เมื่อราวๆ ปี พ.ศ. 2340 พระเจ้ าวรวงศา (พระวอ)
เสนาบดีเก่าเมื องเวียงจันทน์ กับสมัครพรรคพวก
เดิ น ทางอพยพจะไปอาศัย อยู่กับ เจ้ า นครจ� ำ ปา
ศักดิ์ เมื่อเดินทางถึงดงผีสงิ ห์เห็นเป็ นท�ำเลดี จึง
ได้ ตงหลั
ั ้ กฐานและสร้ างเมืองที่นี่เรี ยกว่า “บ้ าน
สิงห์ทา่ ” หรื อ “เมืองสิงห์ทา่ ” ต่อมาใน พ.ศ. 2357
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยได้ ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯให้ ยกฐานะบ้ านสิงห์ท่าแห่ง
นี ้ขึ ้นเป็ น “เมืองยโสธร” ขึ ้นตรงต่อกรุงเทพฯ มีเจ้ า
เมืองด�ำรงบรรดาศักดิ์เป็ นพระสุนทรราชวงศา ใน
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ปี พ.ศ. 2515 ได้ ยกฐานะขึ ้นเป็ นจังหวัดยโสธร โดย
ประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2515 ได้ แยกอ�าเภอยโสธร อ�าเภอค�าเขื่อนแก้ ว
อ�าเภอมหาชนะชัย อ�าเภอป่ าติ ้ว อ�าเภอเลิงนกทา
และอ�าเภอกุดชุม ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี
และรวมกันเป็ นจังหวัดยโสธร ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม
2515
จังหวัดยโสธรมีเนื ้อที่ประมาณ 4,161 ตาราง
กิโลเมตร
เป็ นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สดุ ในเขต
อีสานตอนล่าง จังหวัดยโสธรแบ่งการปกครองออก
เป็ น 9 อ�าเภอ คือ อ�าเภอเมืองยโสธร ค�าเขื่อนแก้ ว
มหาชนะชัย ป่ าติ ้ว เลิงนกทา กุดชุม ค้ อวัง ทรายมูล
และไทยเจริ ญ
บุญบังไฟ
้
นิยมท�ากันในเดือนหก ถือเป็ น
ประเพณีส�าคัญที่จะขาดไม่ได้ เพราะตังแต่
้ โบราณ
จนถึงปั จจุบนั ชาวอีสานมีความเชื่อว่า ถ้ าปี ใดไม่
จัดงานบุญบังไฟ
้ ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้ องตามฤดูกาล
เกิดความแห้ งแล้ ง ไม่มีน� ้าท�านา แต่ถ้าปี ใดจัดงาน
ประเพณีบญ
ุ บังไฟ
้
ฟ้าฝนก็จะตกต้ องตามฤดูกาล
เกิดความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย งานบุญ
บังไฟจึ
้ งถือเป็ นงานประเพณี ประจ�าปี ที่ส�าคัญของ
ชาวอีสาน พอใกล้ ถงึ วันงานชาวอีสานไม่วา่ จะอยู่
ที่ ไ หนก็ จ ะกลับ บ้ า นไปร่ ว มงานบุญ บัง้ ไฟซึ่ง เป็ น
งานที่สร้ างความรั กความสามัคคีของคนท้ องถิ่ น
เป็ นอย่างดี

วอลเปเปอรวันพระ
จาก www.dmc.tv
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อานุภาพหลวงปูวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ ตอน...เกือบ
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิ ทยา

บ จี๊ ถาหลวงปูไมชวยไว

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกชื่อ ณัฐญา บุตรโตน อายุ 57 ปี ปั จจุบนั
เป็ นรองนายกเทศมนตรี ต�าบลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
และปั จ จุบัน ลูก ท� า ธุ ร กิ จ ขายกระเป๋ าเดคูพ าจค่ะ
(กระเป๋ าที่ท�าจากผักตบชวา)
หลวงพ่อคะ ถ้ าไม่ได้ หลวงปู่ ช่วยชีวิตลูกไว้
ลูกก็คงจะแย่คะ่ เพราะลูกตกอับ จนเกือบไปเป็ น
ลูกศิษย์พรรคกระยาจกแล้ วค่ะ เพราะก่อนหน้ านี ้
ลูกเอาเงินไปลงทุนค้ าขาย แต่พอขายไปขายมาก็
โดนโกงหมดตัว และที่แย่หนักไปกว่านัน้ ยังขาดทุน
ป่ นปี ้ ติดหนี ้สินท่วมหัวเป็ นล้ านเลยค่ะ ด้ วยเหตุนี ้
เอง ลูกจึงหมดอาลัยตายอยาก พาครอบครัวหันหน้ าเข้ าวัดพระธรรมกาย เพื่อเติมบุญเรื่ อยมา จน
กระทัง่ ในช่วงปี 2554 ที่ผา่ นมานี ้เองค่ะ ขณะที่ลกู
เดินทางไปโคราช ปรากฏว่า เคราะห์ซ� ้ากรรมซัด
อย่างไรก็ไม่ทราบ เพราะอยูๆ่ กระเป๋ าตังค์ของลูก
หล่นหายกลางถนน ซึง่ พอมารู้ตวั อีกที ลูกก็เดินทาง
กลับมาถึงบ้ านแล้ ว ท�าให้ ลกู เครี ยดมาก เนื่องจาก
หนี ้สินที่มีอยูเ่ ป็ นล้ านลูกยังใช้ เขาไม่หมด ซ� ้าร้ าย
เงินที่มีทงหมดในชี
ั้
วิต ที่เก็บอยูใ่ นกระเป๋ าตังค์ใบนี ้
ยังมาหายอีก เนื่องจากในกระเป๋ าตังค์มีบตั ร ATM
ซึ่ง เขี ย นรหัส ส� า หรั บ กดเงิ น ออกจากบัญ ชี เ อาไว้
พร้ อมเสร็ จสรรพ เรี ยกได้ วา่ หากใครที่เก็บกระเป๋ า
ตังค์ของลูกได้ ก็หวานหมูเลยค่ะ เพราะเท่ากับจะ
ได้ เงินสดไปทังหมด
้
36,000 บาท แถมเงินใน ATM
รวมแล้ วก็เกือบแสนค่ะ

กัลฯ ณัฐญา บุตรโตน
รองนายกเทศมนตรี ต�าบลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ด้ วยเหตุนี ้เองค่ะ ลูกจึงเครี ยดมาก แต่ก็ไม่ร้ ู
จะท�าอย่างไร จึงปล่อยโฮร้ องไห้ ดงั ๆ แล้ วพูดบอก
หลวงปู่ ว่า หลวงปู่ เจ้ าขา ลูกหมดเนื ้อหมดตัวแล้ ว
ค่ะ ไม่เหลืออะไรแล้ วในชีวิตนี ้ หนี ้สินก็มีเป็ นล้ านยัง
ไม่ได้ ใช้ เงินที่มีอยูเ่ กือบแสนก็ดนั หายอีก ตอนนี ้ ลูก
ไม่ร้ ูจะท�ายังไงแล้ ว ลูกขอบารมีหลวงปู่ ช่วยลูกด้ วย
ซึ่ง ในระหว่ า งที่ ลูก ก� า ลัง ร้ องไห้ ค ร�่ า ครวญ
ผ่านไปแค่ 10 นาทีเท่านันค่
้ ะ จูๆ่ เสียงโทรศัพท์
ก็ดงั ขึ ้น และถามว่า คุณชื่ออะไร? ลูกก็ตอบว่า
ชื่อ ณัฐญา จากนันเขาก็
้
บอกว่าเขาเป็ นคนที่เก็บ
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กระเป๋ าเดคูพาจ (กระเป๋ าที่ท�าจากผักตบชวา)

กระเป๋ าตังค์ของลูกได้ คะ่ ซึง่ เขาได้ ขอร้ องให้ ลกู รี บ
เดินทางไปที่บ้านเขา เพื่อไปรับกระเป๋ าตังค์คืนโดย
ด่วน และสารภาพว่า ตอนเก็บกระเป๋ าตังค์ได้ แรกๆ
ก็ดีใจ คิดว่าลาภลอย แต่พอเปิ ดออกเอาตังค์มานับ
ดู ปรากฏว่าอะเลิร์ทไม่ออก เพราะขณะที่คดิ ว่าจะ
เอาเงินไปแบ่งกับเพื่อนคนละครึ่ง อยูๆ่ มันก็สะท้ าน
จนขนลุกซูไ่ ปทังตั
้ ว และเกิดความรู้สกึ กลัวจนไม่
กล้ าเอา ซึง่ เป็ นอย่างนี ้อยูห่ ลายครัง้ เลยท�าให้ กลับ
ใจโทรศัพท์หาลูกตามเบอร์ โทรที่เขียนไว้ ในกระเป๋ า
ทันที จนแม่ของคนที่เก็บกระเป๋ าตังค์ของลูกได้ ถึง
กับต่อว่าด้ วยความเสียดายว่า “ท�าไม..โง่อย่าง
นี ้ มีอย่างที่ไหนเก็บได้ ไม่ร้ ูจกั เอา” เลยท�าให้ คนที่
เก็บประเป๋ าตังค์ได้ ตอบแม่กลับไปว่า “ไม่ใช่วา่ ไม่
อยากเอา แต่มนั เอาไม่ได้ เพราะคิดจะเอาทีไร ขน
มันลุกซูท่ กุ ที” เมื่อเป็ นดังนี ้ ลูกจึงรี บเดินทางไปที่
บ้ านเขาแล้ ว รับกระเป๋ าตังค์คืนได้ อย่างอัศจรรย์คะ่
ส่วนอีกเรื่ องหนึง่ นะคะ ลูกป่ วยโดยมีอาการ
ปวดเอว และปวดท้ องน้ อยมากค่ะ ซึง่ ลูกปวด
ทรมานมานานกว่า 20 ปี แล้ ว อีกทังยั
้ งรักษา
อย่างไรก็ไม่หาย บางครัง้ ปวดจนตัวงอเลยค่ะ จน
กระทัง่ ปี 2550 หมอมาบอกลูกว่า จะหายได้ ก็

ต้ องตัดมดลูกทิ ้งไปเลย เพราะมดลูกมีขนาดโตผิด
ปกติ อีกทังยั
้ งเสี่ยงต่อการเป็ นมะเร็ งอีกด้ วย จาก
นัน้ หมอก็นดั วันผ่าตัดให้ ทนั ทีคะ่ แต่ด้วยความที่
ลูกกลัวมาก ไม่อยากผ่าตัด ลูกจึงตัดสินใจไปนัง่
สมาธิ เนสัชฯ ทังคื
้ นแบบไม่นอนจนถึงรุ่งเช้ า ที่วดั
ถ� ้าเขาวง โดยอธิษฐานขอกับหลวงปู่ ตลอดเลยว่า
“ขอบารมีหลวงปู่ ช่วยเอาความเจ็บปวดออกให้ ลกู
ด้ วย อย่าให้ ลกู ต้ องผ่าตัด ให้ ลกู หายเป็ นอัศจรรย์
ด้ วยค่ะ” และพอรุ่งเช้ า มันแปลกมากค่ะ อยูๆ่ ลูกก็
หายจากอาการเจ็บปวดท้ องน้ อย และปวดหลังเป็ น
ปลิดทิ ้งได้ อย่างไม่นา่ เชื่อ ซึง่ นับจากวันนัน้ จนถึง
วันนี ้ ลูกไม่ต้องผ่าตัด และไม่ต้องกินยาอะไรเลย
รวม 5 ปี แล้ วค่ะ
สุดท้ ายนี ้ ลูกอยากจะบอกทุกคนว่า หลวงปู่
ท่านศักดิ์สทิ ธิ์เหลือเกินค่ะ ซึง่ ปี นี ้ลูกตังใจทอดกฐิ
้
น
บูชาธรรมท่านอย่างสุดก�าลังที่ 2 S
อีกทังตอนนี
้
้ ลูกเพิ่งลงทุนเปิ ดธุรกิจใหม่ท�า
กระเป๋ าขาย ลูกกราบขอพรจากหลวงพ่อ ให้ ลกู ขาย
ดิบขายดีแบบเทน� ้าเทท่า มีเงินมาเป็ นประธานกอง
กฐิ นให้ ได้ ในระดับ M เป็ นอัศจรรย์ด้วยค่ะ
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อานุภาพหลวงปูวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ ตอน...หลับไดเงินหมื่น
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิ ทยา

ตื่นไดเงินแสน

กัลฯ ปั ญจรัตน์ กาละบุตร

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกชื่อ ปั ญจรัตน์ กาละบุตร ท�างานสร้ าง
บารมีเป็ นหลัก ท�าธุรกิจอิสระเป็ นรองเจ้ าค่ะ
แต่ก่อนลูกเป็ นช่างเสริ มสวยค่ะ ก่อนเข้ าวัด
ลูกมีชีวิตล�าบากมาก ต้ องเช่าบ้ านอยู่ แล้ วก็มีเหตุ
ให้ ต้องย้ ายบ้ านมาแล้ วถึง 9 ครัง้ และแต่ละครัง้ ที่
ย้ ายมันหมายถึงลูกต้ องเริ่ มต้ นหาลูกค้ าใหม่ พอ
ลูกค้ าเริ่ มจะติดใจฝี มือการตัดแต่งทรงผมของลูก ก็
มีอนั ต้ องย้ ายบ้ านอีก วันหนึง่ ไปเจอป้ายชวนสร้ าง
องค์พระ เขียนว่า “ธรรมกายคือเป้าหมายของชีวิต”
แล้ วก็มีข้อความชวนท�าบุญประมาณว่า “สร้ างองค์
พระจะได้ ไปสวรรค์” “ท�าแล้ วรวย” หลวงพ่อคะ ที่
๑๘

ผ่านมาลูกจน จนเข็ด ท�าให้ อยากรวยมาก ลูกกับ
เทพบุตรข้ างกายเลยพากันมาสร้ างองค์ พระที่วัด
พระธรรมกายค่ะ ตอนนันท�
้ าบุญหมดกระเป๋ าทุม่
สุดตัวคนละ 1,000 บาท แล้ วก็คอ่ ยๆ ทยอยบุญ
สร้ างองค์พระมาเรื่ อยๆ ค่ะ
ตังแต่
้ นนมาลู
ั ้ กก็เข้ าวัด สวดมนต์ นัง่ สมาธิ
แล้ วด้ วยความอยากรวย แต่มีเงินท�าบุญไม่มาก
ลูกเลยหันไปท�าหน้ าที่ผ้ ูน�าบุญชวนคนมาวัดด้ วย
เพราะลูกคิดว่า “เราไม่มีเงิน เราก็ไปชวนคนมีเงิน
มาท�าบุญดีกว่า เผื่อเราจะได้ มีเงินกับเค้ าบ้ าง” ดัง
นันพอลื
้
มตาตื่นขึ ้นมา ลูกจะท�าหน้ าที่ผ้ นู �าบุญไม่
ทางใดก็ทางหนึง่ ทันทีเลยค่ะ
พอปี 2540 ฟองสบูแ่ ตก ชีวิตลูกก็พลอย
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ย�่าแย่ตกอับตามไปด้ วย อย่าว่าแต่ไม่มีเงินจ่าย
ค่าเช่าบ้ านเลยค่ะ ขนาดเงินซื ้อข้ าวกินยังไม่มีเลย
ตอนนันลู
้ กเอาแต่ร้องไห้ น้ อยใจว่าท�าไมชีวิตเราถึง
ได้ ล�าบากขนาดนี ้ แต่ลกู ไม่เคยทิ ้งการท�าบุญนะคะ
ต่อให้ ล�าบากขนาดไหน ยังไงก็ต้องพยายามหาเงิน
มาท�าบุญให้ ได้ ทกุ เดือน เดือนละ 100 บาท และ
ไม่ลืมที่จะอธิษฐานจิตขอหลวงปู่ “ขอให้ ได้ บ้านเช่า
ราคา 3,500 บาท มีต้นกระถินและต้ นคูณอยูห่ น้ า
บ้ านค่ะ” ไม่นานเท่าไหร่ลกู ก็ไปเจอบ้ านเช่าแถว
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ ราคาเช่าตามที่ขอหลวง
ปู่ ไว้ เลยค่ะ แต่ที่มหัศจรรย์กว่านัน้ คือที่หน้ าบ้ านมี
ต้ นกระถินและต้ นคูณอยูด่ ้ วย แต่หลวงพ่อคะ ลูก
ได้ บ้านตามค�าขอก็จริ ง แต่ละแวกนันมั
้ นเงียบมาก
ค้ าขายอะไรไม่คอ่ ยได้ ลูกเลยเอาใบอนุโมทนาบัตร
ออกมานัง่ ดู แล้ วก็อธิษฐานจิตขอหลวงปู่ ใหม่ “ขอ
ให้ ลกู มีที่ท�ากินที่ดีกว่านี ้ ขอให้ ได้ เปิ ดร้ านค้ าขาย”
ไม่นานก็เจอช่องทางรวยค่ะ ลูกไปยืมเงินพี่ชายมา
เป็ นทุนเปิ ดร้ านขายสมุนไพร ขายได้ แค่ 3 เดือน ที่
วัดก็ก�าลังจะมีพิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด ลูก
เลยอธิษฐานขอหลวงปู่ อีกว่า “ถ้ าเดือนนี ้ลูกขาย
ดีมีก�าไร ลูกจะเอาเงินมาท�าบุญให้ หมดเลยค่ะ”
เดือนนันลู
้ กได้ ก�าไรมา 15,000 บาท พอเอาไป
รวมกับปั จจัยของเทพบุตรข้ างกาย ลูกเลยได้ ถวาย
สังฆทานแบบสุดตัว 30,000 บาท ปลื ้มสุดชีวิตเลย
ค่ะ ตังแต่
้ นนมาชี
ั ้ วิตของลูกก็พลิกตีลงั กาอัศจรรย์
ทันตาเห็น เพราะขายดิบขายดี จนท�าให้ มีรายได้
เข้ ามานอนอยูใ่ นกระเป๋ า เดือนละแสนกว่าบาทเลย
ค่ะ
พอกิจการชักจะไปได้ สวย ลูกจึงเริ่ มเล็งหาที่
อยูใ่ หม่ โดยไปเอาโบรชัวร์ บ้านมานัง่ อธิษฐานกับ
หลวงปู่ “ขอให้ ลกู ได้ บ้านหลังนี ้ ตามแบบนี ้นะเจ้ า
คะ ลูกไม่อยากเช่าบ้ านไปตลอดชีวิตค่ะ” แต่บอก
ตามตรงว่าเงินสดในมือ มีไม่พอที่จะซื ้อได้ ลูกเลย
อธิษฐานขอหลวงปู่ อีก ในขณะเดียวกันก็ท�าบุญ
มากขึ ้น ท�าหน้ าที่ชวนคนมาวัดแบบไม่เว้ นวรรค
แล้ วเรื่ องไม่นา่ เชื่อก็เกิดขึ ้นค่ะ เพราะลูกไปท�าเรื่ อง

กู้แบงค์ตอน 8 โมงเช้ า พอสองทุม่ ธนาคารโทรมา
บอกว่าที่ท�าเรื่ องกู้ไว้ ผ่าน แถมเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
ยังเอาเอกสารมาให้ เซ็นถึงที่บ้านด้ วย มันมหัศจรรย์
เหนือค�าบรรยายจริ งๆ ค่ะ ใครๆ ที่ร้ ูเรื่ องนี ้พูดเป็ น
เสียงเดียวกันเลยว่า ผ่านได้ ยงั ไง ไม่มีเครดิตอะไร
เลย กู้ตงั ้ 3 ล้ านกว่า ผ่านง่ายๆ ได้ ยงั ไง ใครจะว่ายัง
ไงก็ชา่ ง แต่ลกู มัน่ ใจว่าเป็ นเพราะบุญและอานุภาพ
ของหลวงปู่ ค่ะ
ลูกไม่ได้ พงึ่ บารมีหลวงปู่ เฉพาะเรื่ องท�ามา
ค้ าขายเท่านันนะคะ
้
แต่อยากบอกว่าหลวงปู่ เป็ นที่
พึง่ ได้ ทกุ เรื่ องค่ะ ลูกเป็ นคนที่ท�างานหนักมาตังแต่
้
ยังเล็ก คือทังเปิ
้ ดร้ านท�าผม ขายของ และเลี ้ยง
ลูก ก็เลยป่ วยเป็ นโรคปวดหลัง ปวดขา ชาตามมือ
ตามเท้ า ปวดตามตัวจนนอนไม่ได้ แล้ วหมอไหน
ที่วา่ ดี ลูกไปหามาหมด แต่หมอบอกว่าหาสาเหตุ
ไม่พบ ขนาดจะผ่าตัดก็ยงั ไม่มีควิ ผ่าเลย แต่ลกู ไม่
ยอมหมดที่พงึ่ ง่ายๆ หรอกค่ะ ลูกตัดสินใจเข้ าไป
อธิษฐานกับรูปหล่อทองค�าหลวงปู่ บอกท่านว่า
“หลวงปู่ เจ้ าขา ลูกก�าลังป่ วยมาก ไม่ไหวแล้ วค่ะ
ขอให้ ลกู เจอหมอดี ยาดี ขอให้ รวยนะเจ้ าคะ” แค่
อาทิตย์เดียวเท่านัน้ ก็มีคนแนะน�าให้ ไปรึกษากับ
หมอคนหนึง่ เชื่อมัย� คะว่า 10 วันผ่านไป อาการเจ็บ
ป่ วยต่างๆ หายราวกับปลิดทิ ้ง ไม่เจ็บไม่ปวดอีกเลย
ค่ะ
ตอนนี ้ชีวิตของลูกก�าลังดีวนั ดีคืน แล้ วธุรกิจ
อิสระที่ท�าก็ท�าให้ ลกู มีเวลาเข้ าวัดท�าบุญนัง่ สมาธิ
มากขึ ้น ไม่ต้องกังวลเรื่ องรายได้ แบบว่าหลับก็ได้
เงินหมื่น ตื่นก็ได้ เงินแสนค่ะ
ที่ลกู มีวนั นี ้ได้ เพราะมีหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณ
ยายอาจารย์ฯ คอยชี ้ทางสว่างให้ จากเด็กบ้ านนอก
จนๆ ความรู้น้อย ที่เคยเอาแต่ร้องไห้ เพราะไม่มีเงิน
จ่ายค่าเช่าบ้ าน ไม่มีเงินซื ้อข้ าวกิน กลับมีทกุ อย่าง
เพราะบารมี ข องพระเดชพระคุณ หลวงปู่ ช่ ว ยไว้
จริ งๆ ค่ะ
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อานุภาพหลวงปูวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ ตอน...ทักคนสึก
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิ ทยา

แมนนัก โดยลุงหลอม

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกชื่อ องุน่ สุขเจริ ญ เป็ นลูกหลานทางสาย
เลือดแท้ ๆ ของหลวงปู่ ค่ะ
หลวงพ่อคะ วันนี ้ลูกขออนุญาตมาเล่าถึง
เรื่ องราวความศักดิ์สิทธิ์ ของหลวงปู่ ในสมัยที่ท่าน
ยังมีชีวิตอยู่ ซึง่ เรื่ องนี ้ ลุงฉลอม มีแก้ วน้ อย หรื อ ลุง
หลอม หลานชายแท้ ๆ ของหลวงปู่ ได้ เล่าให้ ฟังค่ะ
ลุงหลอม เป็ นหลานผู้ใกล้ ชิดหลวงปู่ มาก
เพราะได้ ดู แ ลอุ ปั ฏฐากหลวงปู่ จนกระทั่ ง ท่ า น
มรณภาพ ปั จจุบนั ลุงหลอม ยังมีชีวิตอยู่ แต่
ท่านอายุมากถึง 91 ปี แล้ วค่ะ จะลุกขึ ้นมาเล่า
อะไรยาวๆ ไม่ไหว แต่เนื่องจากลูกไม่อยากจะให้
ประวัตศิ าสตร์ เลือนรางไปมากกว่านี ้ และที่ส�าคัญ
ในฐานะที่ลกู เกี่ยวข้ องกับหลวงปู่ และใกล้ ชิดกับ
ลุงหลอมโดยตรง ก็เลยอยากมาถ่ายทอดเรื่ องราว
ที่ลงุ หลอมเล่าให้ ลกู ฟั งอย่างละเอียด ถึงในสมัยที่
ลุงหลอมอยูก่ บั หลวงปู่ ค่ะ
หลวงพ่อคะ ว่าไปแล้ ว ลุงหลอมถือเป็ น
บุคคลยุคต้ นวิชชา
ที่ใกล้ ชิดหลวงปู่ มาตังแต่
้
เด็ก เพราะโยมแม่ของหลวงปู่ พาลุงหลอมไปวัด
ปากน� ้าตังแต่
้ ลงุ หลอมอายุได้ 5 ขวบ เนื่องจากเป็ น
หลานรักของโยมแม่หลวงปู่ ต่อมาลุงหลอมก็ได้ มา
อยูท่ ี่วดั ปากน� ้าโดยมีแม่ชีปกุ และแม่ชีท้วม คอย
ดูแลเรื่ องความเป็ นอยูใ่ ห้ โดยให้ เรี ยนหนังสือ แต่
เนื่องจากลุงหลอมเรี ยนไม่ร้ ูเรื่ อง ก็เลยท�าให้ ไม่ชอบ

น้ าองุน่ สุขเจริ ญ หลานหลวงปู่ วัดปากน� ้า ภาษี เจริ ญ

เรี ยน จึงท�าให้ ครูใหญ่มาฟ้องหลวงปู่ ค่ะ ซึง่ หลวงปู่
เห็นลุงหลอมไปไม่ไหวจริ งๆ ก็เลยบอกกับครูใหญ่
ไปว่า “ช่างมันเถอะ ไอ้ นี่มนั ดื ้อ ให้ มนั เรี ยนเท่าที่มนั
ชอบนัน่ แหละ” ด้ วยเหตุนี ้ ลุงหลอมก็เลยเลิกเรี ยน
แล้ วกลับไปอยูบ่ ้ านที่ อ.สองพี่น้อง แต่ลงุ หลอมอยู่
บ้ านได้ ระยะหนึง่ ก็อดคิดถึงย่า (ซึง่ เป็ นโยมแม่ของ
หลวงปู่ ) ไม่ได้ จึงกลับมาอยูท่ ี่วดั ปากน� ้าใหม่ แต่
พอมาอยูค่ ราวนี ้ ลุงหลอมก็ชอบแอบหลวงปู่ ไปดู
หนังกลางแปลงตอนดึกๆ ที่ตลาดพลูทกุ คืน
จนกระทัง่ วันหนึง่ ประมาณตี 1 ขณะที่ลงุ
หลอมแอบย่องกลับวัดกับเพื่อน ก็แจ๊ คพอตแตกค่๒๑ะ
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คือ มาเจอหลวงปู่ ก�ำลังเดินตรวจวัดอยูพ่ อดี และ
ทันใดนัน่ เองค่ะ พอหลวงปู่ ชี ้หน้ า ท�ำให้ ลงุ หลอม
และเพื่ อ นวิ่ ง หนี ก ระเจิ ด กระเจิ ง แบบไม่ คิ ด ชี วิ ต
เพราะกลัวหลวงปู่ ดุ แต่ในที่สดุ ก็ไม่รอดค่ะ เพราะ
อีก 2 วันต่อมา หลวงปู่ ก็สงั่ ให้ ลงุ หลอมบวชเณร
ทันที โดยให้ ลงุ หลอมนัง่ สมาธิทกุ วัน แต่ด้วยความ
ที่ยงั เด็กอยู่ บางครัง้ ง่วงนอนมาก สามเณรหลอมก็
เลยนอนเหยียดยาวอยูห่ น้ าหิ ้งพระเลยค่ะ
จนกระทัง่ มีอยูว่ นั หนึง่ สามเณรหลอมก็ตื่น
มาเจอแจ๊ กพอตอีกแล้ วค่ะ คือ ตื่นมาเจอหลวงปู่ มา
ยืนอยูต่ รงหน้ าพอดี หลวงปู่ จึงเอ็ดว่า “ไอ้ จดุ ธูปล่อ
ตา ไอ้ ภาวนาล่อครู ไอ้ ชนิดนี ้ต้ องเฆี่ยนเสียให้ เข็ด”
ซึง่ พอลุงหลอมได้ ยินค�ำว่าเฆี่ยนเท่านันแหละค่
้
ะ ก็
วิ่งหนีอ้าวเลย และพอลุงหลอมบวชได้ ประมาณ
1 ปี ก็ร้ ูสกึ ว่า ชีวิตนักบวชไม่เหมาะกับตัวเองจริ งๆ
เพราะอยากจะไปดูแต่หนัง จึงไปบอกหลวงปู่ ว่า
“หลวงพ่อครับ ผมจะมาขอสึก” พอพูดจบเท่านัน้
ค่ะ หลวงปู่ ก็ตาเขียว พร้ อมกับพูดว่า “มึงจะสึก
ออกไปเป็ นควายเร๊ อะ” จากนันหลวงปู่
้
ก็รีบลุกเข้ า
กุฏิของท่าน แล้ วหยิบหนังสือเรี ยนบาลี 3 เล่ม มา
ให้ สามเณรหลอม เพราะหลวงปู่ มีนโยบายว่า พระ
เณรที่วดั ปากน� ้ำ บวชแล้ วจะอยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้ ถ้ าไม่
ชอบนัง่ สมาธิ ก็ต้องเอาดีทางด้ านเรี ยนบาลีให้ ได้
หลังจากนัน้
หลวงปู่ ก็ให้ สามเณรหลอม
ย้ ายกุฏิมาอยูใ่ กล้ ๆ ท่าน คือ ไม่วา่ สามเณรหลอม
จะไปไหนมาไหน ก็ต้องเดินผ่านหน้ ากุฏิทา่ น แต่
เนื่องจากสามเณรหลอมเรี ยนบาลีก็ไม่ร้ ูเรื่ องอีก จึง
อยากสึกมาก จึงหนีหลวงปู่ โดยกระโดดออกทาง
หน้ าต่าง แล้ วเดินทางมาสึกที่วดั สองพี่น้อง นับจาก
นัน้ ลุงหลอมก็กลับมาท�ำนาเลี ้ยงบิดามารดาและพี่
น้ อง หลังสึกมาแล้ ว ลุงหลอมล�ำบากมาก แล้ วยิ่ง
ท�ำก็ยิ่งจนลงๆ เพราะน� ้ำท่วมนาล่มจมหมด จนลุง
หลอมมาพูดตอนหลังว่า “ล�ำบากล�ำบนมาหลายปี
ลุงมีชีวิตเหมือนวัวควายอย่างที่หลวงปู่ ทักก่อนสึก
ค�ำพูดหลวงปู่ ช่างจริ งแท้ ๆ”
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ลุงฉลอม มีแก้ วน้ อย หรื อ ลุงหลอม
หลานชายแท้ ๆ ของหลวงปู่

นอกจากนันลุ
้ งหลอมยังบอกอีกว่า หลวงปู่
ทักคนที่ไปขอลาสึกนี่แม่นนัก อย่างในครัง้ ที่ หลวง
พี่แช่ม ซึง่ เป็ นญาติของหลวงปู่ ที่บวชอยูท่ ี่วดั นางชีก็
เหมือนกัน พอไปกราบลาหลวงปู่ ก่อนจะสึก หลวงปู่ ก็ทกั ว่า “จะสึกไปท�ำไม สึกไปก็ไปฟั นแผ่นดินกิน
มีลกู มีเมียก็มีเมียหมา” ซึง่ ก็จริ งๆ ค่ะ หลวงปู่ นี่ทา่ น
แม่นยิ่งกว่าตาเห็น คือ พอตาแช่มสึกไป ก็ไปฟั น
แผ่นดินกินจริ งๆ คือ มีอาชีพท�ำไร่ขดุ ดินปลูกพืชหา
เลี ้ยงชีพ และพอมีเมีย เมียของตาแช่ม ดันชื่อหมา
จริ งๆ ค่ะ ซึง่ ยุคนัน้ คนในอ�ำเภอสองพี่น้อง รู้จกั ยาย
หมาดี
หรื ออีกรายหนึง่ คือ สามเณรมงคล มาขอ
หลวงปู่ สึก แต่หลวงปู่ ไม่ให้ สกึ โดยท่านทักว่า “สึก
ไป มึงจะต้ องไปขายกางเกงกิน” ซึง่ ก็จริ งๆ ค่ะ หลัง
จากสึกแล้ ว ในบันปลายชี
้
วิตของทิดมงคล ก็ตกอับ
สุดๆ จนไม่มีเงินจะใช้ ไม่มีข้าวจะกิน จนสุดท้ าย
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ต้ องไปถอดเสื ้อผ้ าที่ตวั เองใส่เอาออกขาย แม้ แต่
กางเกงตัวสุดท้ าย ก็ต้องเอามาขายกิน เป็ นดังค�าที่
หลวงปู่ พูดไว้ จริ งๆ ค่ะ
สุดท้ ายนี ้ เรื่ องราวที่เกี่ยวกับความศักดิ์สทิ ธิ์
ของหลวงปู่ ยังมีอีกมากค่ะ ซึง่ บางส่วนแฝงอยูใ่ น

อัตชีวประวัตชิ ีวิตของลุงหลอม ซึง่ จะเข้ มข้ นและน่า
ติดตามขนาดไหน ลุงหลอมท�านาล่มจมแล้ วจะเป็ น
อย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ
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อยาดวนตัดสินใจ
อย่ าด่ วนตัดสินใจ

กรรม ที่บคุ คลใดไม่พินิจพิเคราะห์ ไม่คดิ ให้
ถ้ วนถี่เสียก่อน แล้ วท�าลงไป ผลที่เลวร้ ายย่อมมี
แก่บคุ คลนัน้ เหมือนความวิบตั แิ ห่งการใช้ ยาพิษ
ฉะนัน้
วันเวลาที่ ผ่านไป เราไม่สามารถเรี ยกกลับ
คืนมาได้ เหมือนดัง่ สายน� ้าที่ไหลผ่านไปแล้ วไม่อาจ
หวนกลับ ชีวิตเราย่างก้ าวไปพร้ อมกับกาลเวลาที่
จะล่วงไป เราจึงต้ องใช้ เวลาที่มีอยูอ่ ย่างจ�ากัดนี ้
สร้ างบารมีให้ เต็มที่ เพื่อท�าสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าที่สดุ ให้
เกิดขึ ้นต่อตัวของเราและชาวโลก ด้ วยการประพฤติ
ธรรม มีความปรารถนาดีตอ่ เพื่อนมนุษย์ทกุ คน
และฝึ กฝนอบรมตนเองด้ วยการฝึ กใจให้ หยุดนิ่ ง
เพราะเวลาที่ส�าคัญที่สดุ ในชีวิตของเรา คือ “เวลาที่
ใจหยุดนิ่ง”
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ขุททกนิกาย
โสมนัสสชาดก ว่า
“อนิสมฺม กต� กมฺม� อนวตฺถาย จินฺตติ �
เภสชฺชสฺเสว เวภงฺโค วิปาโก โหติ ปาปโก
กรรมที่บคุ คลใดไม่พินิจพิเคราะห์ ไม่คดิ ให้
ถ้ วนถี่เสียก่อน แล้ วท�าลงไป ผลที่เลวร้ ายย่อมมี
แก่บคุ คลนัน้ เหมือนความวิบตั แิ ห่งการใช้ ยาพิษ
ฉะนัน”
้
ปั จจุบนั นีม้ ีเรื่ องราวเกิดขึ ้นมากมายในบ้ าน
เมืองของเรา ทังเรื
้ ่ องที่ดี และไม่ดี ผู้ที่ต้องรับผิด
ชอบในการตัดสินแก้ ไขปั ญหา บางครัง้ อาจมองไม่
ลึกซึ ้ง เพราะปั ญหาบางอย่างเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน
จ�าเป็ นต้ องใช้ ปัญญาที่ ละเอียดแจ่มใสพิจารณา
อย่างรอบคอบ
การรี บด่วนสรุปตัดสินอะไร

ง่ายๆ นัน้ ไม่ใช่วิสยั ของนักปราชญ์บณ
ั ฑิต ยิ่งถ้ า
เหตุการณ์นนมี
ั ้ ผลกระทบถึงส่วนรวมแล้ ว ยิ่งต้ อง
ไตร่ตรองให้ มาก เพราะถ้ าตัดสินผิดพลาด ย่อม
เกิดผลเสียหายทังต่
้ อตนเอง และส่วนรวมอย่าง
มากมาย
ผู้ที่รับ ผิดชอบในการบริ หารหรื อเป็ นผู้น�า
จ�าเป็ นต้ องมีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีปัญญาแจ่มใส
ไม่ประมาทในหน้ าที่ ควรท�างานด้ วยความสุขมุ
รอบคอบ ไม่ดว่ นได้ ใจเร็ ว และต้ องประพฤติธรรม
เพื่อเป็ นต้ นแบบที่ดีแก่มหาชน จะได้ เป็ นที่ไว้ เนื ้อ
เชื่อใจ และเป็ นที่เลื่อมใสของทุกคน ถ้ าท�างานอยู่
ในต�าแหน่งหน้ าที่ด้วยคุณธรรมเช่นนี ้ ก็ไม่มีใคร
ต�าหนิตเิ ตียนได้
* ในสมัยหนึง่ เมื่อพระเจ้ าพรหมทัตครอง
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ราชสมบัตอิ ยูใ่ นกรุงพาราณสี มีวิทยาธรผู้มีฤทธิ์
เหาะมาที่พระราชวังในเวลาเที่ยงคืน เข้ าไปในห้ อง
บรรทมของพระมเหสี รุ่งขึ ้นพระนางได้ กราบทูล
พระราชา พระราชาทรงกริ ว้ รับสัง่ ให้ พวกเสนา
อ�ามาตย์ออกติดตามทันที ครัน้ ตะวันขึ ้น วิทยาธร
ได้ ไปยืนนมัสการพระอาทิตย์อยูท่ ี่ป่าช้ า พวกทหาร
เห็นเข้ า ต่างวิ่งกรูกนั เข้ าไปเพื่อที่จะล้ อมจับ แต่
วิทยาธรเป็ นผู้มีฤทธิ์จงึ ร่ายเวทมนต์สะกดแล้ วเหาะ
หนีไป พวกทหารเข้ าใจว่า วิทยาธรเป็ นบรรพชิต
จึงกราบทูลพระราชา พระราชาฟั งดังนัน้ ยิ่งทรง
กริ ว้ หนักขึ ้นอีก เพราะด�าริ วา่ บรรพชิตเหล่านี ้กลาง
วันเป็ นสมณะ แต่กลางคืนกลับกระท�าสิง่ ที่ไม่ควร
เยี่ยงฆราวาส
เนื่องจากพระราชาไม่พิจารณาไตร่ ตรองให้
รอบคอบเสียก่อน จึงสรุปว่าบรรพชิตทังหมดคง
้
ประพฤติตวั ไม่ดีเหมือนกัน ทรงรับสัง่ ให้ ตีกลองป่ าว
ประกาศว่า “หากใครเห็นนักบวชในที่ไหนก็ตาม ให้
ขับไล่ออกจากแว่นแคว้ นให้ หมด” นับตังแต่
้ นนมา
ั้
บรรพชิตและนักบวช ไม่วา่ จะเป็ นเจ้ าลัทธิไหน ต่าง
ถูกขับไล่ออกจากเมืองพาราณสี พากันหนีไปอยูใ่ น
ป่ ากันหมด ท�าให้ ไม่มีสมณะผู้ทรงธรรม ที่จะมาให้
โอวาทมหาชนอีกต่อไป
เมื่อไพร่ ฟ้าประชาชนไม่มีโอกาสได้ ฟังโอวาท
และฟั งธรรมจากสมณะ คนก็มีจิตใจหยาบกระด้ าง
กลายเป็ นคนหยาบคาย ประมาทในการประพฤติ
ธรรม ประมาทในการท�าทาน รักษาศีล และการ
ท�าความดีตา่ งๆ บ้ านเมืองจึงเกิดความไม่สงบ มี
การเข่นฆ่าท�าลายล้ างกัน การลักขโมยก็เกิดขึ ้น
ครัน้ ละโลกไปแล้ ว ส่วนมากก็ไปบังเกิดในมหานรก
ไปเป็ นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดียรัจฉาน จะ
หาคนไปเกิดบนสวรรค์ยาก เหลือเกิน เหมือนเขา
โคที่มีเพียงคูเ่ ดียวเมื่อเทียบกับขนโคทังหมด
้
จน
พระอินทร์ สงสัยว่าเกิดอะไรขึ ้นในเมืองมนุษย์ ท�าไม
ผู้มาเกิดบนสวรรค์จงึ มีน้อยนัก

เมื่อเล็งดูด้วยทิพยจักษุ ก็ร้ ูวา่ พระราชาทรง
พิโรธนักบวชทุกประเภท จึงขับไล่ออกจากแว่น
แคว้ นทังหมด
้
เหตุเพราะวิทยาธรเพียงคนเดียว
ซึง่ วิทยาธรไม่ใช่สมณะ แต่พระองค์ทรงเข้ าใจผิด
ด้ วยไม่ได้ ใคร่ครวญให้ รอบคอบ จึงท�าความผิด
พลาดอย่างมหันต์ นอกจากพระองค์ทรงท�าบาป
กรรมแล้ ว ยังพลอยให้ ประชาชนต้ องท�าบาปด้ วย
พระอินทร์ จงึ ทรงคิดหาวิธีที่จะช่วยให้ มนุษย์ได้ กลับ
มาท�าบุญ เพื่อจะได้ ไปบังเกิดบนสวรรค์ยามละ
จากโลกไป
จากนันพระอิ
้
นทร์ ได้ เหาะไปหาพระปั จเจกพุทธเจ้ าที่เงื ้อมเขานันทมูลกะ ทรงเล่าถึงความ
ประสงค์ดีที่มีตอ่ ชาวโลก พระปั จเจกพุทธเจ้ าจึง
เข้ าไปในพระนครพร้ อมกับพระอินทร์ ให้ พระอินทร์
แปลงร่ างเป็ นชายหนุ่มรู ปงามติดตามไปข้ างหลัง
แล้ วพระอินทร์ ก็เหาะไปเหนือพระนคร ให้ ผ้ คู นได้
เห็นกันทัว่ หน้ า และลงมากราบแทบพระบาทพระ
ปั จเจกพุทธเจ้ าด้ วยความเคารพเลื่อมใส
พระราชาทอดพระเนตรเห็น จึงตรัสถามชาย
หนุม่ ว่า “พ่อหนุม่ น้ อย เธอเป็ นผู้มีรูปร่างงดงาม
มีฤทธานุภาพมาก เหตุไฉนจึงมาคอยอุปัฏฐาก
สมณะผู้แก่เฒ่าเช่นนี ้ สมณะรูปนี ้มีอะไรดีหรื อ”
ชายหนุม่ บอกว่าตนเป็ นพระอินทร์ แล้ วตรัสเตือน
ว่า “ดูก่อนมหาราช ขึ ้นชื่อว่าสมณะทังหลาย
้
เป็ น
ผู้มีอานุภาพมาก เป็ นผู้ควรแก่การเคารพสักการะ
เป็ นเนื ้อนาบุญอันเลิศ ไม่มีนาบุญใดจะยิ่งกว่า ถึง
ร่างกายท่านจะดูแก่ชรา แต่ทา่ นมีจิตใจสูงส่งน่า
บูชาเลื่อมใส มีกาย วาจา ใจสะอาดบริ สทุ ธิ์กว่า
ผู้ครองเรื อนมากมายนัก แม้ ข้าพเจ้ าผู้เป็ นจอม
เทพแห่งสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ยังต้ องนอบน้ อมต่อ
สมณะทังหลาย
้
แล้ วท�าไมพระองค์ซงึ่ เป็ นปุถชุ น
จึงไม่นอบน้ อมต่อท่าน”
พระราชาสดับดังนัน้
ทรงมีพระทัยยินดี จึงทูลถามถึงอานิสงส์ของการ
นอบน้ อมต่อสมณะว่า “ถ้ าละจากโลกนี ้ไปแล้ ว จะ
เป็ นอย่างไร”
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พระอินทร์ ตอบว่า “ผู้ใดเห็นสมณะผู้สมบูรณ์
ด้ วยศีล นมัสการท่านด้ วยความเคารพ ผู้นนจะ
ั้
ได้ รับการเคารพยกย่องสรรเสริ ญในที่ทงปวง
ั้
และ
จะเป็ นผู้ที่มีตระกูลสูง เมื่อละโลกไปแล้ วย่อมไปสู่
สุคติโลกสวรรค์อย่างแน่นอน” แล้ วแนะน�าต่อไป
ว่า “ให้ พระองค์คบหาแต่ผ้ มู ีปัญญา มีธรรม เป็ น
พหูสตู
เมื่อพระองค์เห็นพระภิกษุสงฆ์ จงหมัน่
ท�าบุญสัง่ สมบุญเอาไว้ เถิด” พระราชาได้ สดับแล้ ว
เกิดความปี ติโสมนัส ตรัสว่า “ต่อไปนี ้ข้ าพเจ้ าจะไม่
มักโกรธ จะมีจิตประกอบด้ วยเมตตา มีจิตเลื่อมใส
ในสมณะ ผู้ควรแก่การขอ และจะท�าการนอบน้ อม
นมัสการสมณะทังหลาย”
้

จิตจะบริ สทุ ธิ์ตงมั
ั ้ น่ เมื่อนันความถู
้
กต้ องยุตธิ รรม
จะบังเกิดขึ ้น จะตัดสินหรื อวินิจฉัยเรื่ องใด ก็จะถูก
ต้ องตลอดหมด เพราะฉะนันให้
้ หมัน่ น�าใจมาหยุด
นิ่งที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ ๗ นี ้ให้ ดี ฝึ กท�าใจให้ เป็ น
กลางๆ ในทุกเรื่ อง แล้ วใจจะเข้ ากลาง เข้ าไปถึงพระ
ธรรมกายภายในได้ ทกุ ๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๕๙ หน้ า ๑๗๐

พระราชาทรงกราบไหว้ พระปั จเจกพุทธเจ้ า
ด้ วยความเคารพ พระปั จเจกพุทธเจ้ าเสด็จเหาะ
ขึ ้นไปนัง่ คู้บลั ลังก์อยูก่ ลางอากาศ แล้ วประทาน
โอวาทว่า “ขอถวายพระพรมหาบพิตร ขอพระองค์
อย่าได้ หมิ่นประมาทในสมณะทังหลาย
้
ต่อแต่นี ้
ไป ขอพระองค์ทรงตระหนักเสมอว่า โลกนี ้ไม่วา่ ง
เปล่าจากผู้มีคณ
ุ ธรรม ยังมีสมณะผู้ทรงศีลอยู่ ขอ
พระองค์ทรงหมัน่ ให้ ทานรักษาศีลบ�าเพ็ญภาวนา
อย่าได้ ขาด แล้ วพระองค์จะเป็ นที่รักของมนุษย์และ
เทวดา ละโลกแล้ วจะมีสคุ ติเป็ นที่ไป”
จากตัวอย่างข้ างต้ นนี ้ ท�าให้ ได้ ข้อคิดว่า การ
พิ จ ารณาอะไรด้ ว ยอคติ ค วามล� า เอี ย งเพราะรั ก
เพราะชัง เพราะหลง เพราะกลัว ไม่พิจารณาให้
รอบคอบก่อน จะมีผลร้ ายตามมาในภายหลัง แล้ ว
ยังเป็ นทางมาแห่งบาปกรรม เหมือนดังที่ผ้ รู ้ ูกล่าว
ไว้ วา่ “ผู้เป็ นใหญ่ควรพิจารณาให้ รอบคอบก่อนจึง
ลงโทษ การผลุนผลันลงโทษ ย่อมท�าให้ ผ้ คู นเดือด
ร้ อนได้ ”
การไม่ให้ เกิดความรู้สกึ ล�าเอียงในการตัดสิน
นัน้ ต้ องรู้จกั ท�าใจให้ เป็ นกลางๆ จะเป็ นกลางเมื่อ
น�าใจมาวางไว้ ที่ศนู ย์กลางกายฐานที่ ๗ เมื่อวางใจ
หยุดนิ่งอยูท่ ี่ตรงนี ้ได้ ใจจะเป็ นกลางๆ ไม่มีอคติ
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โลกาพินาศ..เพราะอํานาจกิเลส
เสหิ กมฺเมหิ ทุมเฺ มโธ อคฺคทิ ฑฺโฒว ตปฺปติ
คนพาลมีปัญญาทราม กระท�ากรรมชัว่ อยู่
ก็ไม่ร้ ูสกึ ว่าได้ ท�าความชัว่
แต่เขาย่อมเดือดร้ อน
เพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม้ ฉะนัน”
้
ปั จจุบนั นี ้ โลกของเราก�าลังเผชิญกับภาวะ
วิกฤติหลายๆ อย่าง รวมทังมหั
้ นตภัยทางธรรมชาติ
ซึง่ นับวันจะทวีความรุนแรงขึ ้น เช่น ฝนฟ้าไม่ตก
ต้ องตามฤดูกาล บางแห่งประสบอุทกภัย แผ่นดิน
ไหว มีมรสุมร้ ายจากท้ องทะเลโหมกระหน�่าพัดเข้ า
ใส่บ้านเรื อนพังพินาศ ได้ รับความเสียหายกันไปทัว่
พ่อแม่พลัดพรากจากลูก เกิดโศกนาฏกรรมแผ่นดิน
ถล่มกลบมนุษย์ทงเป็
ั ้ น บางแห่งอากาศหนาวเย็น
จนแข็งตายกันไปหลายราย
ชีวิตคนเรานันสั
้ นนั
้ ก วันคืนล่วงไปๆ จาก
วันเป็ นเดือน จากเดือนเป็ นปี กาลเวลาได้ กลืนกิน
อายุของเราให้ เหลือน้ อยลงไปทุกที บุคคลใดด�ารง
ชีวิตอยูด่ ้ วยความประมาท ไม่สงั่ สมบุญ ไม่ให้
ทาน รักษาศีล หรื อเจริ ญภาวนา แม้ ยงั มีชีวิตอยู่ มี
ร่างกายที่แข็งแรง ก็ได้ ชื่อว่าเหมือนคนที่ตายแล้ ว
เพราะเขาก�าลังเดินสวนทางกับกระแสแห่งความดี
กาลเวลาที่ผา่ นไปจึงกลืนกินทังชี
้ วิต และคุณธรรม
ของบุคคลนัน้ ชีวิตก็จะไม่ตา่ งอะไรกับสวะลอยน� ้า
ที่ลอ่ งลอยไป หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ ส่วนชีวิต
ของผู้ที่ประพฤติธรรมจนได้ เข้ าถึงพระรัตนตรัย ชื่อ
ว่าเป็ นชีวิตที่ประเสริ ฐ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ขุททกนิกาย
ธรรมบท ว่า
“อถ ปาปานิ กมฺมานิ กร� พาโล น พุชฺฌติ

มหัน ตภั ย ทางธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ทัง้ หมด
นี ้ เป็ นเพราะพฤติกรรมของมนุษย์ ไม่วา่ จะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม จะรู้หรื อไม่ก็ตาม ภัยต่างๆ
ที่ เกิ ดขึน้ ล้ วนมี สาเหตุจากการกระท� าของมนุษย์
ทังสิ
้ ้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เชื่อเรื่ องกฎแห่งกรรม ไป
ประทุษ ร้ ายผู้บ ริ สุท ธิ์ เ พราะเห็ น แก่ ผ ลประโยชน์
แสวงหาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น ท�าให้
ปั จจุบนั นี ้ กระแสบาปอกุศลได้ ทวีความรุนแรงมาก
ขึ ้น ถ้ ามีการท�าบาปเพิ่มมากขึ ้น เรื่ องร้ ายๆ ก็จะ
เพิ่มขึ ้นเป็ นเงาตามตัว เมื่อมนุษย์ควบคุมใจตนเอง
ไม่ได้ ก็จะส่งผลกระทบถึงบรรยากาศโลกไปด้ วย
เพราะใจมนุษย์เริ่ มร้ อนแรงขึ ้น รุ่มร้ อนไปด้ วยไฟคือ
ราคะ โทสะ และโมหะ
เมื่อไฟคือกิเลสเกิดขึ ้นในใจ ย่อมเผาไหม้
จิตใจให้ เร่าร้ อน
บังคับให้ คดิ พูดท�าในสิง่ ที่เป็ น
บาปอกุศล
กระแสบาปก็จะแผ่ขยายออกไปสู่
คนรอบข้ าง ไปกระทบใครก็ท�าให้ บคุ คลนันได้
้ รับ
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ความเดือดเนื ้อร้ อนใจ แล้ วกลายเป็ นมลทิน ความ
ไม่บริ สทุ ธิ์รุกเงียบไปในบรรยากาศโลก ส่งผลให้
โอกาสโลก ขันธโลก สัตวโลก ร้ อนตามไปด้ วย
ธรรมชาติก็ผิดปกติ กระแสลมเปลี่ยนทิศ เกิดอัคคี
ภัย แผ่นดินไหว จนมีนกั โหราศาสตร์ พยากรณ์
เป็ นนัยเอาไว้ วา่ ถ้ าไม่รีบแก้ ไข โลกอาจจะถึงกาล
อวสานได้
เรื่ องของโลกาพินาศ ได้ มีบนั ทึกไว้ ในพระ
ไตรปิ ฎกว่า โลกนี ้จะถูกท�ำลายด้ วยภัย ๓ อย่างคือ
ถ้ ายุคสมัยใดคนมีกิเลส คือโทสะมาก จะถูกเผา
ไหม้ ด้วยไฟบรรลัยกัป หากผู้คนมีราคะมาก จะเกิด
อุทกภัย และถ้ าคนมีโมหะมาก โลกจะเกิดวาตภัย
ถูกลมพายุท�ำลายล้ าง
* สมัยที่กปั พินาศเพราะไฟนัน้ จะมีเทวดาชัน้
กามาวจรที่เรี ยกว่า โลกพยูหะ จะมาให้ สติมนุษย์
โดยแปลงร่างเป็ นคนนุง่ ผ้ าแดง ปล่อยผมเผ้ ารก
รุงรัง ร้ องไห้ เช็ดน� ้ำตา เที่ยวเดินประกาศไปว่า “ผู้
นิรทุกข์ทงหลาย
ั้
ล่วงไปแสนปี จากนี ้จะสิ ้นกัป โลก
จะพินาศ แม่น� ้ำมหาสมุทรจะเหือดแห้ ง และมหา
ปฐพี ภูเขาสิเนรุจะถล่มทลายพังพินาศตลอดถึง
พรหมโลก ท่านทังหลายจงเจริ
้
ญเมตตาพรหมวิหาร
ธรรมต่อกันเถิด จงบ�ำรุงมารดาบิดา และเป็ นผู้
อ่อนน้ อมถ่อมตนต่อผู้มีคณ
ุ ธรรมเถิด”
พวกมนุษย์ และเทวดา เมือได้ ฟังข่าวที่
น่า สะพรึงกลัวอย่างนี ้แล้ ว เกิดความสลดสังเวช
ใจ กลับมีจิตเมตตา อ่อนน้ อมต่อกัน ตังใจสั
้ ง่ สม
บุญกุศล แล้ วไปบังเกิดในเทวโลก ส่วนทวยเทพใน
เทวโลกต่างไม่ประมาท บ�ำเพ็ญภาวนาจนได้ ฌาน
แล้ วก็ไปบังเกิดในพรหมโลก
เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึง่ พระอาทิตย์ดวง
ที่สองก็ปรากฏขึ ้น
ท�ำให้ ก�ำหนดกลางวันกลาง
คืนไม่ได้ เพราะโลกสว่างตลอดทังวั
้ น สัตว์โลก
เริ่ มล้ มตายกัน น� ้ำในล�ำธารเริ่ มแห้ งขอด ต่อจาก
๒๘

นัน้ พระอาทิตย์ดวงที่ ๓ ปรากฏขึ ้น ท�ำให้ มหานที
แห้ งไปหมด และเมื่อดวงที่ ๔ ปรากฏขึ ้น สระใหญ่
ทัง้ ๗ ในป่ าหิมพานต์ ซึง่ เป็ นต้ นแหล่งของมหานที
เหือดแห้ งลงไปอีก ไม่วา่ จะเป็ นสระอโนดาตก็แห้ ง
หมด
วันเวลาผ่านไปอีก พระอาทิตย์ดวงที่ ๕ ได้
ปรากฏเขึ ้นมาอีก โลกเริ่ มร้ อนระอุมากขึ ้น จนน� ้ำ
ในมหาสมุทรไม่มีเหลืออยูเ่ ลย ทันทีที่พระอาทิตย์
ดวงที่ ๖ เกิดขึ ้น ทัว่ ทังจั
้ กรวาลมีควันพวยพุง่ ขึ ้นมา
บรรยากาศอัดแน่นไปด้ วยควันมืดสนิท ครัน้ ดวง
ที่ ๗ ซึง่ เป็ นดวงสุดท้ ายบังเกิดขึ ้น ทัว่ ทังจั
้ กรวาลมี
เปลวไฟลุกโชติชว่ ง ภูเขาสิเนรุถกู ไฟเผาไหม้ เปลว
ไฟลุกลามไปถึงสวรรค์ชนจาตุ
ั ้ มหาราชิกา ไล่เรื่ อย
ไปถึงสวรรค์ชนที
ั ้ ่ ๖ ไหม้ ตอ่ ไปอีกจนถึงพรหมโลก
ไปจรดอาภัสสรพรหมกันเลยทีเดียว
สมัยใดที่น� ้ำท�ำลายกัปให้ พินาศ ฝนจะตก
ไม่หยุดจนน� ้ำท่วมโลก แล้ วฝนน� ้ำกรดจะตกไปทัว่
ตลอดจักรวาล เมื่อแผ่นดินหรื อภูเขาถูกน� ้ำกรด จะ
ถูกกัดกินละลาย น� ้ำท่วมนี่มีอานุภาพมากกว่าไฟ
ไหม้ จะท่วมเรื่ อยไปจนถึงพรหมโลก ชันปริ
้ ตตาภา
อัปปมาณาภา อาภัสสรา ปริ ตตสุภา อัปปมาณสุภา ถูกท�ำลายย่อยยับหมด
ถ้ าโลกพินาศเพราะลม จะมีอานุภาพร้ ายแรง
ที่สดุ สามารถพลิกแผ่นดินแล้ วพัดให้ กระจายไปใน
อากาศได้ ผืนแผ่นดินกว้ างถึง ๑๐๐ โยชน์พงั พินาศ
หมด แหลกละเอียดในอากาศ ลมจะหอบเอาภูเขา
จักรวาล ภูเขาพระสุเมรุขึ ้นไป แล้ วซัดให้ กระทบ
กัน จนแหลกละเอียดเป็ นผงธุลี แล้ วยังพัดวิมานใน
สวรรค์ ทังจั
้ กรวาลให้ พินาศหมด มหาวาตภัยนี ้จะ
พัดตังแต่
้ ในโลกมนุษย์ ไปจนถึงพรหมชันสุ
้ ภกิณหา
ไปหยุดอยูท่ ี่ชนเวหั
ั ้ ปผลา
เมื่อโลกถูกท�ำลาย และได้ รับการช�ำระล้ าง
ให้ บริ สทุ ธิ์แล้ ว ต้ องใช้ เวลาเป็ นกัปๆ ถึงจะเริ่ มก่อ
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ตัวกันใหม่ คือเริ่ มมีโลก มีพรหมลงมาเกิด มีดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวขึ ้นมา มีสงิ่ มีชีวิต มี
สัตว์ และสิง่ ต่างๆ ตามมาอีกมามาย มีต้นไม้ ภูเขา
บังเกิดขึ ้นจนถึงปั จจุบนั
ซึง่ เมื่อกาลเวลาผ่านไป
หลายยุคหลายสมัย จากประวัตศิ าสตร์ ที่ได้ ถกู
บันทึกเอาไว้ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบ
นี ้อยูท่ กุ วัน
ที่เล่ามาคร่าวๆ นี ้ มิใช่วา่ โลกเราจะถึงกาล
อวสานในยุคนี ้ แต่ชี ้ให้ เห็นว่า โลกจะเป็ นอย่างไร
ขึ ้นอยูก่ บั ใจของเรา ถ้ าใจเราใส โลกนี ้ก็ยงั คงสด
สวยเสมอ ตราบใดที่มนุษย์มีความเข้ าใจกัน มี
ความรัก ความเมตตาปรารถนาดีด้วยความบริ สทุ ธิ์
ใจ และจริ งใจต่อกัน โลกก็ยงั คงเจริ ญรุ่งเรื องขึ ้นไป

เรื่ อย โลกนี ้จะเปลี่ยนแปรหรื อเป็ นไปอย่างไร อยูท่ ี่
ใจของพวกเราทุกคน ขอให้ ทกุ คนเป็ นส่วนหนึง่ ใน
การสร้ างสรรค์โลก ให้ เป็ นโลกในอุดมคติของมวล
มนุษยชาติ ด้ วยการหมัน่ ท�าความดีในทุกรูปแบบ
ทังทาน
้
ศีล และภาวนา อย่าให้ ขาด และช่วยกัน
ท�าหน้ าที่กลั ยาณมิตร แนะน�าคนรอบข้ างและหมู่
ญาติ พวกพ้ องบริ วาร ให้ อยูใ่ นศีลอยูใ่ นธรรม จะได้
มีสคุ ติสวรรค์เป็ นที่ไปกันทุกคน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๖๘ หน้ า ๑๐๐๗

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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แรงบันดาลใจจากพระไตรปฎก
ณ ปาประดูลาย
เหตุท� นี ําความสุขมาให้
(พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทงหลาย)
ั้
ความเกิดขึ ้นแห่งพระพุทธเจ้ าทังหลาย
้
เป็ น
เหตุน�าสุขมา การแสดงธรรมของสัตบุรุษ เป็ นเหตุ
น�าสุขมา ความพร้ อมเพรี ยงของหมู่ เป็ นเหตุน�าสุข
มา ความเพียรของชนผู้พร้ อมเพรี ยงกัน เป็ นเหตุน�า
สุขมา
เรื่ อง สัมพหุลภิกขุ เล่ม 42 หน้ า 353

อสงไขยอัปมาณัง
ใครๆ ไม่อาจเพื่อจะนับบุญของบุคคลผู้บชู า
อยูซ่ งึ่ ท่านผู้ควรบูชา คือพระพุทธเจ้ า หรื อว่าพระ
สาวกทังหลาย
้
ผู้ก้าวล่วงปั ญจธรรมเครื่ องเนิ่นช้ า
ได้ แล้ ว ผู้มีความเศร้ าโศกและความคร�่ าครวญ อัน
ข้ ามพ้ นแล้ ว (หรื อว่า) ของบุคคลผู้บชู าอยู่ ซึง่ ท่าน
ผู้ควรบูชาเช่นเหล่านัน้ ผู้นิพพานแล้ ว ไม่มีภยั แต่
ที่ไหนๆ ด้ วยการนับแม้ วิธีไรๆ ก็ตาม ว่าบุญนี ้มี
ประมาณเท่านี ้
เรื่ อง พระเจดีย์ทองของพระกัสสปทศพลเล่ม
42 หน้ า 356
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ไม่ แพ้ ไม่ ชนะ
ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ ยอ่ มอยูเ่ ป็ นทุกข์ ผู้
สงบระงับ ละความชนะและความแพ้ ได้ แล้ ว ย่อม
อยูเ่ ป็ นสุข
เรื่ อง ความปราชัยของพระเจ้ าโกศล เล่ม 42
หน้ า 370

เรื่ อง เด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึง่ เล่ม
42 หน้ า 372
ชนเหล่าใดประพฤติธรรม
ในธรรมที่พระพุทธเจ้ ากล่าวดีแล้ ว
ชนเหล่านัน้ จักข้ ามแดนมฤตยูที่ข้ามได้ ยาก
ขุททกนิกาย ธรรมบท

สุขจากความสงบ
ไฟเสมอด้ วยราคะ ย่อมไม่มี โทษเสมอด้ วย
โทสะ ย่อมไม่มี ทุกข์ทงหลายเสมอด้
ั้
วยขันธ์ ย่อม
ไม่มี สุขอื่นจากความสงบ ย่อมไม่มี
๓๑
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10 ตุลาคม วาระครบรอบ 128 ป
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระผูป ราบมาร
"วันนี ้เป็ นไงเป็ นกัน หากเราไม่บรรลุธรรมที่
พระบรมไตรโลกนาถได้ ทรงบรรลุละ่ ก็ เราจะถวาย
ชีวิตเป็ นพุทธบูชา หากเราจะต้ องตายไปในครัง้ นี ้ ก็
จะได้ เป็ นเยี่ยงอย่างแก่ผ้ ทู ี่จะตามมาภายหลัง จะ
ได้ ยดึ ถือเป็ นแบบปฏิบตั ติ อ่ ไป ก็จะได้ อานิสงส์อีก
โสดหนึง่ "
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ฉายา
จนฺทสโร หมายถึง ผู้น�าแสงสว่างมาสูโ่ ลก ประดุจ
พระจันทร์ สอ่ งสว่างยามราตรี เป็ นพระราชาคณะ
ชันเทพ
้
ฝ่ ายวิปัสสนาธุระ มีนามตามสัญญาบัตร
ประกอบพัดยศสมณศักดิ์วา่ พระมงคลเทพมุนี ศรี
รัตนปฏิบตั ิ สมาธิ วัตรสุนทร มหาคณิสสร บวร
สังฆาราม คามวาสี ศิษยานุศษิ ย์ได้ กล่าวนามด้ วย
ความเคารพว่า หลวงปู่ วัดปากน� ้าภาษี เจริ ญ
เดิมชื่อ สด มีแก้ วน้ อย เกิดเมื่อวันที่ 10
ตุลาคม พ.ศ. 2427 ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค�่า เดือน
11 ปี วอก ฉศก จุลศักราช 1246 ในสมัยรัชการ
ที่ 5 ณ ต�าบลสองพี่น้อง อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็ นบุตรคนที่สองของนายเงินและนาง
สุดใจ มีแก้ วน้ อย มีพี่น้องร่วมมารดาบิดา 5 คน
ตัง้ ใจบวชตลอดชีวติ
เมื่อบิดาได้ ถงึ แก่กรรม จึงรับภาระดูแลการ
ค้ าแทน วันหนึง่ น�าเรื อกลับจากการขายข้ าวผ่าน

คลองบางอีแท่น ซึง่ ได้ ชื่อว่ามีโจรผู้ร้ายชุกชุม ท่าน
นึกถึงความตายขึ ้นมา และได้ อธิษฐานจิตในขณะ
นันว่
้ า "ขอเราอย่าได้ ตายเสียก่อนเลย ขอให้ ได้ บวช
เสียก่อน เมื่อบวชแล้ วจะไม่ลาสิกขา ขอบวชไปจน
ตลอดชีวิต"
การหาเงินเลี ้ยงชีพนันล�
้ าบาก บิดาของเราก็
หามาอย่างนี ้ ต่างไม่มีเวลาว่างกันทังนั
้ น้ บุรพชน
ต้ นสกุลก็ท�ามาอย่างนี ้เหมือนกัน จนถึงบิดาเรา
และตัวเราในบัดนี ้ ก็คงท�าอยูอ่ ย่างนี ้ ก็บดั นี ้บุรพชน
ทังหลายได้
้
ตายไปหมดแล้ ว แม้ เราก็จกั ตายเหมือน
กัน เราจะมัวแสวงหาทรัพย์อยูท่ �าไม ตายแล้ วเอา
ไปไม่ได้ บวชดีกว่า ท่านบอกว่าเริ่ มอธิษฐานมา
ตังแต่
้ อายุ 19 ปี จึงเร่งท�างานสะสมทรัพย์ เพื่อให้
มารดาเอาไว้ ใช้ เลี ้ยงชีพไปจนตลอดชีวิต
เดือนกรกฎาคม 2449 ท่านได้ อปุ สมบท เวลา
นันอายุ
้ ยา่ งเข้ า 22 ปี ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
มีฉายาว่า จนฺทสโร พระอาจารย์ดี วัดประตูศาล
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เป็ นพระอุปัชฌายะ พระครู
วินยานุโยค (เหนี่ยง อินฺทโชโต) เป็ นพระกรรมวาจา
จารย์ พระอาจารย์โหน่ง อินฺทสุวณฺโณ เป็ นพระอนุ
สาวนาจารย์
เมื่ออุปสมบทแล้ วพอรุ่งขึ ้นอีกวัน
ท่านก็
เริ่ มลงมือปฏิบตั ิพระกรรมฐานต่อกับพระอาจารย์
เนียม วัดน้ อย อ.บางปลาม้ า จ.สุพรรณบุรี ใน
ขณะเดียวกันได้ เริ่ มเรี ยนคันถธุระไปด้ วย ท่านมี
ข้ อสงสัยอยากรู้ความหมายค�าว่า อวิชฺชาปจฺจยา
ซึง่ ไม่มีใครทราบ เมื่อออกพรรษาจึงเดินทางมา
ที่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อศึกษาด้ าน
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พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

คันถธุระ
เมื่อถึงวันพระขึ ้น 8 ค�่า และขึ ้น 15 ค�่า ท่าน
ก็ มั ก ไปหาพระอาจารย์ ส อนฝ่ ายปฏิ บั ติ ส มถะ
วิปัสสนาผู้ทรงคุณวุฒิในส�านักต่างๆ อาทิ ท่าน
เจ้ าคุณสังวรานุวงษ์ (เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม (วัด
พลับ), ท่านพระครูญาณวิรัติ (โป๊ ) วัดพระเชตุพน,
ส�านักของพระอาจารย์สงิ ห์ วัดละครท�า รวมทัง้
ศึกษาจากพระไตรปิ ฎกและคัมภีร์ตา่ งๆ มีมลู กัจจายน์ ธรรมบททีปนี และสารสังคหะ เป็ นต้ น ต่อ
มาในพรรษาที่ 11 จึงได้ กราบลาท่านเจ้ าประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ ม ธมฺมสโร) อธิบดีสงฆ์
วัดพระเชตุพนฯ เพื่อไปจ�าพรรษา ณ วัดโบสถ์บน
ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อหลีกเร้ น
ปฏิบตั ธิ รรม
เข้ าถึงปฐมมรรค
กลางพรรษาที่ 12 ณ วัดโบสถ์บน ต.บางคู-

เวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในวันขึ ้น 15 ค�่า เดือน
10 ท่านได้ มีความคิดที่จะกระท�าความเพียรอย่าง
อุกฤษฏ์ตงแต่
ั ้ เช้ าตรู่ เพราะหวนระลึกขึ ้นว่า “ใน
เมื่อเราตังใจจริ
้
งๆ ในการบวช จ�าเดิมอายุ 19 เรา
ได้ ปฏิญาณตนบวชจนตาย ขออย่าให้ ได้ ตายใน
ระหว่างทางก่อนบวช บัดนี ้ของจริ ง (ธรรมะ) ที่
พระพุทธเจ้ าท่านรู้ ท่านเห็น เราก็ยงั ไม่ได้ บรรลุ
ยังไม่ร้ ูไม่เห็น สมควรแล้ วที่จะต้ องกระท�าอย่าง
จริ งจัง”
เมื่ อ กลับ จากบิ ณ ฑบาตเสร็ จ แล้ ว ก็ ไ ด้ เ ข้ า
เจริ ญภาวนาในอุโบสถ โดยตังใจว่
้ า หากไม่ได้ ยิน
เสียงกลองเพลจะไม่ยอมลุกจากที่ ขณะนันเวลา
้
ประมาณ 8 โมงเช้ าเศษๆ ท่านเริ่ มท�าความเพียร
ทางใจหลับตาภาวนา “สัมมา อะระหัง” เรื่ อยไป
ในที่สดุ จิตก็คอ่ ยๆ สงบลงทีละน้ อยๆ แล้ วรวมหยุด
เป็ นจุดเดียวกัน เห็นเป็ นดวงใสบริ สทุ ธิ์ (ดวงปฐม
มรรค/ดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน)
ติดอยูท่ ี่
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"ศูนย์กลางกาย" เป็ นเหตุให้ ใจชุม่ ชื่นเบิกบานอย่าง
บอกไม่ถกู
วันนันท่
้ านมีความสุขทังวั
้ น ดวงธรรมขันต้
้ น
ซึ่งเป็ นดวงใสสว่างก็ยงั เห็นติดอยู่ที่ศนู ย์กลางกาย
ไม่ขาด ท่านได้ ร�ำพึงว่า “ความสว่างเช่นนี ้ไม่เคยมี
มาก่อนเลยในชีวิตของการบ�ำเพ็ญธรรม เราไม่เคย
เห็นความสว่างใดจะเทียบเท่าได้ ความสว่างแห่ง
ดวงอาทิตย์ก็ยงั ห่างไกล เท่าที่เห็นอุปมาเหมือน
แสงหิ่งห้ อยกับโคมไฟ" ท�ำให้ ทา่ นหวนระลึกถึง
พระพุทธวจนะบทหนึง่ ที่วา่ "นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ" แปล
ว่า สุขอื่นนอกจากความสงบไม่มี เมื่อใจหยุดก็เกิด
ความสงบ เมื่อสงบจิตย่อมเป็ นสุข และได้ ตงใจว่
ั้ า
"วันนี ้เป็ นไงเป็ นกัน หากเราไม่บรรลุธรรมที่
พระบรมไตรโลกนาถได้ ทรงบรรลุละ่ ก็ เราจะถวาย
ชีวิตเป็ นพุทธบูชา หากเราจะต้ องตายไปในครัง้ นี ้
ก็จะได้ เป็ นเยี่ยงอย่างแก่ผ้ ทู ี่จะตามมาภายหลัง จะ
ได้ ยดึ ถือเป็ นแบบปฏิบตั ติ อ่ ไป ก็จะได้ อานิสงส์อีก
๓๔

โสดหนึง่ "
เย็นวันนัน้
ภายหลังจากที่ทา่ นลงพระ
ปาฏิโมกข์แล้ ว ท่านจึงรี บท�ำภารกิจส่วนตัว จากนัน้
จึงเข้ าไปในพระอุโบสถแต่เพียงรูปเดียว เมื่อกราบ
พระประธานแล้ ว จึงได้ ตงสั
ั ้ ตยาธิษฐานว่า
“ขอพระองค์ ไ ด้ ทรงพระกรุ ณ าโปรดข้ า
พระพุทธเจ้ า ทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ ทรง
ตรัสรู้อย่างน้ อยที่สดุ แลง่ายที่สดุ ที่พระองค์ได้ ทรง
บรรลุแล้ วแด่ข้าพระพุทธเจ้ า ถ้ าข้ าพระพุทธเจ้ ารู้
ธรรมของพระองค์แล้ ว จักเกิดโทษแก่พระศาสนา
ของพระองค์ ขอพระองค์อย่าได้ ทรงพระราชทาน
เลย ถ้ าจะเป็ นคุณแก่พระศาสนาของพระองค์แล้ ว
ขอพระองค์ได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดพระราชทานแด่
ข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์จะขอรับเป็ นทนายในพระ
ศาสนาของพระองค์ไปจนตลอดชีวิต”
เมื่ อ ได้ ตัง้ สัต ยาธิ ษ ฐานแล้ ว ท่ า นก็ เ ริ่ ม นั่ ง
หลับตาเจริ ญกัมมัฏฐานต่อไป
ประมาณครึ่ง
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หรื อค่อนคืน
ก็เห็นผังของจริ งของพระพุทธเจ้ า
(ธรรมกายโคตรภู) ในระหว่าง มัชฌิมยามกับปั จฉิม
ยามติดต่อกัน ท่านได้ ร�ำพึงขึ ้นในใจว่า
"คมฺภีร์ โรจายํ ธรรมเป็ นของลึกซึ ้งถึงเพียง
นี ้ ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได้ พ้ นวิสยั ของความ
ตรึก นึก คิด ถ้ ายังตรึก นึก คิด อยูก่ ็เข้ าไม่ถงึ ที่จะ
เข้ าให้ ถงึ ต้ องท�ำให้ ร้ ูตรึก รู้นกึ รู้คดิ นันหยุ
้ ดเป็ นจุด
เดียวกัน แต่พอหยุดก็ดบั แต่พอดับแล้ วก็เกิด ถ้ าไม่
ดับแล้ วไม่เกิด นี ้เป็ นของจริ ง หัวต่อมีเป็ นอยูต่ รงนี ้
ถ้ าไม่ถกู ส่วนดังนี ้ก็ไม่มี ไม่เป็ นเด็ดขาด"
ร� ำพึงอย่างนี ้สักครู่ใหญ่ เกรงว่าความมีความ
เป็ นนันจะเลื
้
อนไปเสียจึงเข้ าที่ ด�ำรงสมาธิมนั่ ต่อ
ไปตลอดปั จฉิมยาม ในขณะด�ำรงสมาธิมนั่ อยู่
อย่างนัน้ เห็นวัดบางปลา ปรากฏขึ ้นในนิมิต จึงเกิด
ญาณทัสสนะขึ ้นอยูว่ า่ ธรรมที่ร้ ูวา่ ได้ ยากนัน้ ในวัด
บางปลานี ้จะต้ องมีผ้ รู ้ ูเห็นได้ อย่าง แน่นอน ออก
พรรษาแล้ วได้ ไปสอนที่วดั บางปลาราว 4 เดือน มี

พระท�ำเป็ น (ได้ เข้ าถึงธรรมกาย) 3 รูป คือ พระ
สังวาลย์ พระแบน และพระอ่วม กับคฤหัสถ์ 4 คน
นับแต่นนมาหลวงพ่
ั้
อฯ ก็เป็ นพระวิปัสสนาจารย์ที่
คนเคารพรู้จกั และยกย่องบูชากันทัว่ ไป
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่
“ธรรมกายนันให้
้ ผลแก่ผ้ ปู ฏิบตั ”ิ

17

นิพนธ์

ค�ำว่า "ธรรมกาย" นี ้ มีพระบาลีรับรอง
มากมาย ปรากฏเช่นใน อัคคัญญสูตร ทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค พระสุตตันตปิ ฎก ว่า
“ตถาคตสฺส วาเสฏฺฐ เอตํ ธมฺมกาโยติ วจนํ …
ดูกร! วาเสฏฐะ ธรรมกายนี ้เป็ นชื่อของพระตถาคต”
“ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฺฐา อธิวจนํ ธมฺมกา
โย อิตปิ ิ พฺรหฺมกาโย อิตปิ ิ ธมฺมภูโต อิตปิ ิ พฺรหฺมภู
โต อิตปิ ิ ฯ …. ดูกร! วาเสฏฐะและภารทวาชะ ค�ำ
ว่าธรรมกายก็ดี พรหมกายก็ดี ว่าธรรมภูตก็ดี ว่า
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พรหมภูตก็ดี เป็ นชื่อของพระตถาคต”
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ (ปุ่ น ปุณฺณ
สิริ) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ทรงพระนิพนธ์ประวัตขิ องหลวง
ปู่ วัดปากน� ้าและค�าว่า “ธรรมกาย” ไว้ ยกมาพอ
สังเขป ดังนี ้
“หลวงพ่อสด วัดปากน� ้า ปฏิบตั เิ พื่อก�าจัด
โทษเช่นนี ้ (โลภ โกรธ หลง) มีปฏิปทาเดินสายกลาง
ไม่หว่ งในลาภสักการะเพื่อตน แต่ขวนขวายเพื่อ

ส่วนรวม กิจการนิมนต์
ทางไกลถึ ง กั บ ค้ างคื น
แล้ ว ท่ า นรั บ นิ ม นต์ น้ อย
นัก โดยท่านเคยแจ้ งว่า
เสี ย เวลาอบรมผู้ป ฏิ บัติ
ท่ า นมี ค วามมุ่ ง หมาย
ใช้ ค วามเพี ย รติ ด ต่ อ กัน
ทุกวัน ชีวิตไม่พอแก่การ
ปฏิบตั ิ ... การปฏิบตั ิ
ของคณะกัม มัฏ ฐานวัด
ปากน� ้า ย่อมเป็ นไปตาม
ระเบียบที่หลวงพ่อได้ วาง
ไว้ ...ธรรมกายของวัด
ปากน� า้ แพร่ ป รากฏไป
แทบทุกจังหวัด ยิ่งกว่า
นั น้ ยั ง ไปแสดงธรรมา
นุ ภ าพยั ง ภาคพื น้ ยุ โ รป
ด้ วย …ธรรมกายนัน้
ให้ ผลแก่ ผ้ ู ปฏิ บั ติ เ ป็ น
มหัศจรรย์ จะเป็ นเด็ก
หรื อผู้ใหญ่ ภิกษุหรื อ
สามเณร เมื่อได้ ปฏิบตั ถิ งึ
ขัน้ ก็ได้ ธรรมกายเหมือน
กัน หลวงพ่อชอบพูดแก่
ใคร ๆ ว่า เด็กคนนันได้
้
ธรรมกายและชอบยกเด็ก ๆ ขึ ้นอ้ าง ลักษณะนี ้เป็ น
อุบายวิธีให้ ผ้ ใู หญ่สนใจด้ วย ... อาจเกิดอุตสาหะใน
การปฏิบตั ธิ รรม...”
ในวาระ 128 ปี หลวงปู่ วัดปากน� ้า นับเป็ น
โอกาสบุญพิเศษที่พวกเราจะได้ พร้ อมใจกันสัง่ สม
บุญใหญ่ตกั บาตรพระ 12,800 รูป ณ ลานบุญเฟื่ อง
ฟ้า จ.สุพรรณบุรี และพิธีปลุกดอกดาวรวย ในวัน
พุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2555 ที่ผา่ นมา
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จากหนังสือ
อะไรที�ทาํ ให้ ต้องเปลี�ยนใจ
เล่ม 1 เรื่ องที่ 1

ผม...เคยคิด
จะมาเผาวัด !!!
พ.อ. ณัฐสรณ์ สาริ มาน
ประจ�า ศบบ.รรก.หน.รร.การบิน
ทหารบก
" ผม...เคยคิดจะมาเผาวัด
เคยพูดกับนายพลระดับบิก� ๆ ว่า
ท�าไมพี่ปล่อยวัดพระธรรมกาย
ให้ โตมาถึงขนาดนี ้ "
ผมเป็ นคนหนึง่
ที่เคย
เกลียดวัด
ไม่ชอบวัดพระ
ธรรมกายอย่ า งรุ น แรงถึ ง ขั น้ ที่
จะมาเผาวัด
และในฐานะที่
ผมมี ต� า แหน่ ง หน้ าที่ ท างการ
โดยตรง ถูกปลูกฝั งเรื่ องการรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
มาอย่างดื่มด�่าเข้ าไปในสายเลือด
ผมยังเคยคิดเลยว่า
วัดพระธรรมกายท�าให้ ศาสนาแตกแยก เป็ นองค์กรที่โต
ขึ ้นๆ จนปั จจุบนั คนมาวัดนี ้เป็ นแสนๆ โตอย่าง
หยุดยังไม่
้ ได้ สร้ างโน่นสร้ างนี่อะไรกันนักหนา ผม
ถึงขนาดที่วา่ ไปหานายพลระดับบิก� ๆ บอกว่า " พี่ๆ
ท�าไมพี่ปล่อยวัดพระธรรมกายให้ โตมาถึงขนาดนี ้ "

" ท�าไมถึงปล่อยให้ วดั ลอยนวล " นายพลท่าน
นันตอบว่
้
า " เรื่ องนี ้มันพูดยาก เพราะมีผ้ ใู หญ่หลาย
ท่านมาวัดนี ้ " ตอนนันผมหั
้
วรุนแรงมาก ขนาดเข้ า
สอนชันผู
้ ้ บงั คับกองร้ อย และชันผู
้ ้ บงั คับกองพันทัง้
16 เหล่าของกองทัพบก ผมสัง่ นักเรี ยนของผมเลย
ว่า ห้ ามมาวัดนี ้
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แต่แล้ วคนใกล้ ตวั ที่ผมรักที่สดุ คือภรรยาของ
ผมเอง กลับมาเข้ าวัดนี ้อย่างไม่ลืมหูลืมตา ผมจึง
ตัดข่าวหนังสือพิมพ์ทงหมดเอาไปให้
ั้
เธออ่านและ
ต่อว่าอย่างหนัก ถึงขนาดขูเ่ ธอว่า " ระหว่างวัดกับ
ผมเธอเลือกใคร? " ภรรยาผมกลับตอบว่า เธอเลือก
วัด ไม่วา่ จะเป็ นอย่างไร เธอก็เลือกวัด ผมและเธอ
จึงนัดกันไปหย่า แต่ในที่สดุ ภรรยาของผมก็บอกว่า
เธอเชื่อว่าวัดจะสอนให้ ลกู เป็ นคนดีได้ ขอให้ ท�ำ
เพื่อลูก ให้ ขึ ้นไปนัง่ สมาธิ กับลูกสักครัง้ ผมจึงยอม
และคิดในใจว่า

ยอมถูก ล้ า งสมองอยู่แ ล้ ว
เพราะไม่อยากทะเลาะกัน
รุ นแรงอีกและที่ส�ำคัญผม
ต้ องยอมท�ำเพื่อลูก ซึง่ ผล
ก็คือ แปลกมากเลย หลัง
จากที่ลกู ชายวัยรุ่ นทังสอง
้
คนไปนั่ ง สมาธิ แ ละเริ่ ม
ไปวัดพระธรรมกาย เขา
เปลี่ยนไปมาก เขาเป็ นคน
ดีเหมือนเป็ นคนใหม่จนผม
ปลื ้มใจ จากนันผมก็
้
เริ่ มใจ
เปิ ด แต่ก็ยงั คิดว่า ต้ องมา
หาข้ อแท้ จริ งกับทางวัดให้
ได้
ช่วงแรกที่ผมมา ผม
จ้ องจับผิดในทุกเรื่ อง จน
กระทั่งมาเจาะลึกถึงที่ มา
ที่ไปของวัด หลังจากมา
ศึกษามานัง่ สมาธิที่วดั มา
ฟั งค� ำ สอนของหลวงพ่ อ
เจ้ าอาวาสบ่อยๆ ประกอบ
กับ ภรรยาคอยอธิ บ ายข้ อ
สงสัยต่างๆ ให้ ฟัง และ
เปิ ดรายการธรรมะของทางวัดให้ ผมดู ตัวผมเลย
ได้ ฟังค�ำสอนของวัดนี ้ ในที่สดุ ก็พบว่า ไม่เห็นพระ
วัดนี ้สอนอะไรที่ไม่ดีอย่างที่เขาว่ากันเลย ตังแต่
้ นนั ้
เลยเริ่ มเข้ าใจ รู้แล้ วว่าท�ำไมวัดต้ องสร้ างใหญ่โต
จากเดิมที่เป็ นวัดเล็กๆ แถวปทุมธานี ซึง่ สมัยนัน้
กันดารสุดๆ มีศาลาปฎิบตั ธิ รรมจุคนได้ มากที่สดุ ก็
แค่ 400 กว่าคน แต่หลังจากนันคนก็
้
เริ่ มแห่กนั เข้ า
วัดนี ้มากขึ ้นเรื่ อยๆ จนพื ้นที่ของวัดจุคนไม่พอคนมา
วัดต้ องมานัง่ ตากแดดเปรี ย้ งๆ บางทีหน้ าฝนก็เปี ยก
ปอนกันหมด วัดจึงต้ องขยายพื ้นที่และสร้ างศาลา
เพิ่มขึ ้นตามปริ มาณคนที่มา

ถ้ าวัดสอนไม่ดียงั ไง ผมก็จะไม่ท�ำ ผมไม่

เพราะเขามาแล้ ว จะไปไล่เขาไม่ให้ มาก็ไม่

ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
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ได้ ปั จจุบนั คนยังแห่กนั มาอีกเป็ นแสน พอมีงาน
บุญใหญ่ๆ ทีไร พื ้นที่ 2,000 ไร่ของวัด รู้สกึ เล็กลง
ไปแล้ ว ที่จอดรถก็ไม่คอ่ ยพอ ผมว่าถ้ าคุณมาดูกนั
จริ งๆ ก็จะต้ องคิดตรงกันว่า 2,000 ไร่ ยังเล็กเกิน
ไป หลังจากที่ผมศึกษาพุทธศาสนามากขึ ้น ท�าให้
ผมพบว่า
วัดพระเชตวันมหาวิหาร ที่ทา่ นอนาถบิณฑิก
เศรษฐี สร้ างถวาย พระพุทธเจ้ า มีราคาถึง 540 ล้ าน
กหาปณะ ถ้ าเทียบเป็ นเงินในปั จจุบนั ก็เกือบแสน
ล้ านบาท พระพุทธเจ้ าทรงประทับอยูท่ ี่นี่ถงึ 20
กว่าพรรษา ซึง่ หากมาศึกษาถึงค�าสอนจริ งๆ แล้ ว
จะพบว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงสอนให้ พระ
ภิกษุมีความสมถะ สันโดษท�าอะไรให้ เรี ยบง่ายนัน้
พระองค์ทรงสอนในแง่ของการฝึ กตน ในเรื่ องของ
การเป็ นผู้อยูง่ า่ ยเลี ้ยงง่าย มีอาหารที่เขาตักบาตร
มาอย่างไรก็ท�าตนให้ งา่ ยต่อการขบฉัน อีกทังยั
้ งมี
พุทธบัญญัติห้ามพระภิกษุสร้ างกุฎิที่พกั อาศัยใหญ่
จนเกินควร
แต่ในแง่ของการสร้ างศาสนสถาน เพื่อให้ คน
มาฟั งธรรมให้ ได้ มากที่สดุ พระองค์กลับทรงชื่มชม
อนุโมทนา เห็นด้ วยอย่างยิ่งกับการสร้ างวัดใหญ่ๆ
ซึง่ นอกจากวัดพระเชตวันแล้ ว ก็ยงั มีอีกหลายวัด
เช่นวัดปุพพาราม ที่นางวิสาขาสร้ างถวายเป็ นโลห
ปราสาท
ค่าก่อสร้ างตังหลายหมื
้
่นล้ านเช่นกัน
เพราะท่า นหวัง เพื่ อ ให้ เ ป็ นประโยชน์ ด้ า นเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต่อไป

เพื่ออยากให้ ทกุ คนมีสว่ นเป็ นเจ้ าของ เมื่อรู้สกึ เป็ น
เจ้ าของมีใจผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้ าและค�าสอน
ของพระองค์แล้ ว ก็จะมาช่วยกันดูแลรักษา มา
พร้ อมเพรี ยงกันปฎิบตั ธิ รรม ซึง่ เมื่อเจดีย์สร้ างเสร็ จ
แล้ ว ก็จะกลายเป็ นเจดีย์ของชาวพุทธทัว่ โลก ทุก
คนจะเป็ นเจ้ าของร่วมกัน เป็ นสมบัตขิ องแผ่นดินที่
ต่างชาติจะต้ องอัศจรรย์ใจ ซึง่ วัดเองก็ใช่วา่ จะเอา
ไปขายได้ เมื่อไร หากขายจริ งๆ ..ใครจะซื ้อเจดีย์
หรื อ ?
ทุกวันนีห้ ากถามว่าพุทธศาสนามีอะไรเป็ น
ศูนย์รวมบ้ าง อิสลามเขายังมีเมกกะ เขายังห้ าม
กินเหล้ า ต้ องละหมาดวันละ 5 ครัง้ คริ สต์เขาก็มี
วาติกนั ไปโบสถ์กนั ทุกวันอาทิตย์ ต้ องมีหน้ าที่แบ่ง
เงินเดือนของตัวเองมาบริ หารงานศาสนาของเขา
ส่วนคนพุทธไม่มีกฎอะไรมาบังคับเลย มีอะไรที่นา่
ภาคภูมิใจในการนับถือศาสนาประจ�าชาติบ้างซึ่ง
คนพุทธสมัยนี ้นอกจาก ศีลยังไม่ถือแล้ ว เขาจะ
ขยายวัดขยายวา เขาจะท�าบุญยังไปห้ าม ยังไป
โจมตีอีก
ผมว่ามันแปลกๆ เราคงต้ องมาทบทวนอะไร
กันบางอย่างนะครับ
*กระผมขอกราบขอขมาต่อพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อ และคณะสงฆ์ ที่เคยคิดอกุศล พูดอกุศล
ขอได้ โปรดอดโทษ ให้ เป็ นอโหสิกรรมต่อกระผม
ด้ วยเถิด

หากพระองค์ไม่ทรงท�าอย่างนี ้เมื่อ 2,548 ปี
ที่แล้ ว ก็คงไม่มีพระพุทธศาสนาตกทอดมาจนถึง
ปั จจุบนั ไม่มีหลักฐานทางศาสนาใดหลงเหลือ ซึง่
ผมคิดว่า หากจะพูดว่าวัดพระธรรมกายใหญ่โต
แล้ ว ผมว่าวัดนี ้ยังคงเล็กมากด้ วยซ� ้า เมื่อเทียบกับ
สมัยพุทธกาลเมื่อผมมองแล้ วผมก็เพิ่งเข้ าใจ
ที่วดั สร้ างเจดีย์ให้ มีองค์พระ 1 ล้ านองค์ ก็
www.kalyanamitra.org

๓๙

ติ ดต่อสอบถามโทร.02-831-1774
www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
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