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ข่ าวบุญต่ างประเทศ
“วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
จัดกิจปฏิบตั ธิ รรมบ้ านกัลยาณมิตร”

๔

ข่ าวบุญในประเทศ
“เกาะติดสถานการณ์ การสร้ างศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลก”

๗

Mes Aynak
“พุทธสถานเส้ นทางสายไหม”

๙

Mes Aynak
“ความเป็ นไปได้ สกู่ ารเป็ นมรดกโลก”

๑๖

ขอเชิญร่ วมพิธีตอกเสาเข็มต้ นแรกสถาปนา
“ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์”

๑๙

พลิกชีวติ ด้ วยบุญกฐิน
“ตอน..สมบัตทิ ะลักล้ นทุกทิศทาง”

๒๑

พลิกชีวติ ด้ วยบุญกฐิน
“ตอน..ยอดขายเป็ นอันดับ 1 ของอาเซียน”

๒๓

พลิกชีวติ ด้ วยบุญกฐิน
“ตอน..ยอดขายถล่มทลาย”

๒๕

พลิกชีวติ ด้ วยบุญกฐิน
“ตอน..ลูกพระธัมฯ ฮาวายส้ มหล่นได้ รับเชิญ
ให้ ออกทีวีดงั ของอเมริ กา”

๒๗

ธรรมะเพื่อประชาชน
“มหาสมบัตจิ กั รพรรดิ ๑”

๓๐

ธรรมะเพื่อประชาชน
“มหาสมบัตจิ กั รพรรดิ ๒”

๓๓

แรงบันดาลใจจากพระไตรปิ ฏก
“ท�ำไมจึงรวย”

๓๖

อะไรที่ทำ� ให้ ต้องเปลี่ยนใจ
“6 ปี กับการพิสจู น์ความจริ ง”

๓๙
๓
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พิธีบูชาข้าวพระ,จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

วัด พระธรรมกายแวนคูเ วอร์
ประเทศแคนาดา ได้ จดั พิธีบชู า
ข้ าวพระ ซึง่ พิธีกรรมเริ่ มตังแต่
้ เวลา
19.00 น. ตามเวลาท้ องถิ่น ซึง่ ตรง
กับเวลาประกอบพิธีในประเทศไทย
โดยพระอาจารย์ น� ำ สาธุ ช นสวดมนต์ท�ำวัตรเย็น จากนันเป็
้ นพิธีจดุ
เทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย และ
ร่ วมกันสวดสรรเสริ ญพระธรรมกาย
พ ร้ อ ม ทั ้ง ไ ด้ ร่ ว ม ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม
ประกอบพิธีบชู าข้ าวพระ พร้ อมวัด
พระธรรมกายประเทศไทย ผ่านทาง
สัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC
จากนันเป็
้ นพิธีทอดผ้ าป่ า ถวาย
ยานพาหนะ
ร่วมพิธีมทุ ิตาพระ
เถระ 10 พรรษา ร่วมถวายจตุปัจจัย
ไทยธรรม รับพรจากคณะสงฆ์ ต่อ
มาสาธุชนผู้มีบญ
ุ ทุกท่านได้ ร่วมพิธี
ทอดกฐิ นธรรมชัย พร้ อมกับวัดพระ
ธรรมกายในประเทศไทย โดยใน
วันนีก้ ัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย
แวนคูเวอร์
น�ำโดยครอบครัว
สายสมร-เฮเซิลวูด ได้ ท�ำบุญปิ ด
กองกฐิ นธรรมชัย สร้ างทุกสิง่ และผู้
มีบุญทุกท่านได้ ท�ำบุญปิ ดประธาน
รองกฐิ น สามัค คี วัด พระธรรมกาย
แวนคูเวอร์ กนั เป็ นจ�ำนวนมาก
และเช้ าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ มีพิธีตกั บาตร
เทโวโลหณะ
จากนันพระอาจารย์
้
ได้ เชิญชวน
ผ็ มี บุ ญ ทุ ก ท่ า นให้ มาร่ ว มงานบุ ญ ทอดกฐิ น วั ด
พระธรรมกายแวนคูเวอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 25
๔

พระอาจารย์น�ำสาธุชนสวดมนต์ท�ำวัตรเย็น

พฤศจิกายน ที่จะถึงนี ้
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ไ ป เ ป็ น เ นื ้ อ น า บุ ญ ที่
บ้ านกั ล ยาณมิ ต รซู ซ านี่
ศรี วรวงค์ และกัลยาณมิตร
แก้ วมณี ศรี วรวงค์ ณ เมือง
St.Petersburg โดยพระมหาจักรตรา สะมะจักโก
น�ำสวดมนต์ท�ำวัตรเย็น และ
น�ำนัง่ สมาธิ ภาวนา จาก
นัน้ สาธุ ช นผู้ มี บุ ญ ทุ ก ท่ า น
ได้ ร่ ว มกั น ถวายปั จจั ย แด่
คณะสงฆ์ และในโอกาสนี ้
พระอาจารย์ได้ เมตตาแสดง
ธรรมเรื่ อง ศีล 5 และโทษ
ของการดื่มสุรา ก่อนที่จะ
เชิ ญชวนทุกท่านให้ มาร่ วม
งานกฐิ นที่วดั พระธรรมกาย
ฟลอริ ดาในวันที่
18
พฤศจิกายนนี ้ โดยสาธุชน
ผู้มี บุญ ทุก ท่ า นต่ า งตัง้ ใจที่
จะมาร่ วมงานบุญใหญ่ครัง้
นี ้ด้ วย เพราะงานบุญทอด
กฐิ นถือเป็ นมหากาลทานปี
หนึง่ มีเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้

พระอาจารย์ น�ำสวดมนต์ท�ำวัตรเย็น และน�ำนัง่ สมาธิภาวนา

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดปฏิบัติธรรม
ณ เมือง St.Petersburg
วัดพระธรรมกายฟลอริ ดา จัดปฏิบตั ิธรรม ณ
เมือง St.Petersburg
ด้ านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริ ดา
ได้ นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายฟลอริ ดา

กิจกรรมบ้าน
กัลยาณมิตร
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโบ
เดนเซ เมืองWangen

กิจกรรมงานบุญและปฏิบตั ิธรรม
ด้ านศูนย์ปฏิบตั ิธรรมโบเดนเซ เมืองWangen
ประเทศเยอรมนี ได้ จดั กิจกรรมงานบุญและปฏิบตั ิ
ธรรม โดยได้ กราบนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระ
ธรรมกายบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี เพื่อมาเป็ น
เนื อ้ นาบุญ แก่ เ หล่า กัล ยาณมิ ต รทัง้ ชาวไทยและ
ชาวท้ องถิ่น โดยภายในงาน กัลยาณมิตรเสด็๕จ
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พิธีตกั บาตรแด่พระสงฆ์
ผู้เป็ นเนื ้อนาบุญ

อุปถัมภ์
เป็ นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรั ตนตรั ย,
กัลยาณมิตรดวงฤทัย มันเฟรด เป็ นผู้น�ำกล่าว
ค�ำถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทาน จากนันเป็
้ นพิธี
ตักบาตรแด่พระสงฆ์ผ้ เู ป็ นเนื ้อนาบุญ
ภาคบ่ายเป็ นพิธีทอดผ้ าป่ า โดยมีกลั ยาณมิตร
วาสนา โบเนน เป็ นผู้แทนน�ำกล่าวค�ำถวาย ยังจิต
ของผู้ให้ ทาน เต็มเปี่ ยมไปด้ วยความเย็นใจ ผ่าน
๖

		
กิจกรรมที่ท�ำ
จิตให้ ผอ่ งใสตามหลักของพระพุทธศาสนา คือการ
ท�ำทาน รักษาศีล สวดมนต์เจริ ญสมาธิภาวนา และ
ในโอกาสนี ้พระอาจารย์ยงั ได้ เมตตาให้ ธรรมะเรื่ อง
อานิสงส์กฐิ น และบุญประจ�ำส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ
การท�ำทาน รักษาศีล เจริ ญสมาธิภาวนา จากนัน้
จึงรับพรพระพร้ อมทังของที
้
่ระลึกและหนังสืออยู่ใน
บุญให้ กบั เหล่าสาธุชน และเชิญชวนสาธุชนมาร่วม
งานทอดกฐิ นในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายนนี ้ ณ
วัดพระธรรมกายบาวาเรี ย
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เกาะติดสถานการณ์ การสร้างศูนย์กลางพุทธศาสนาแหงโลก
ตอน ปลื้มสุดๆ...ที่ได้สร้างปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

ริมฝั่งโขง

กราบนมัสการพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงค่ะ
วันนี ้นักข่าวบุญสว่างจะพา
ทุกท่านไปที่ริมฝั่ งโขง อ.โพนพิสยั
จ.หนองคาย ในวันออกพรรษา
ซึง่ เป็ นบริ เวณที่มีบงไฟพญานาค
ั้
ขึ ้นมากที่สดุ ถึง 112 ดวงค่ะ หรื อ
ที่ เ ราเรี ยกกั น ว่ า พุ ท ธอุ ท ยาน
นานาชาติ ซึง่ เป็ นแผ่นดินที่ ท่าน
สมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายก
รัฐมนตรี ได้ ถวายพื ้นที่มา เพื่อ
สร้ างให้ เป็ นพุทธศาสนสถานริ ม
ฝั่ งโขงจ�ำนวนมากถึง 300 ไร่
ซึง่ ในค�่ำคืนวันนี ้ ท่านกล่าว
ด้ วยความปลื ม้ ปี ติ แ บบอย่ า ง
ที่สดุ ว่า แผ่นดินตรงนี ้ ผมได้
รวบรวมซื อ้ ไว้ โ ดยใช้ เ วลานาน
กว่า 6-7 ปี เพื่อจะได้ น�ำมาสร้ าง
เป็ นปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ โดย
เป็ นศูนย์กลางพุทธศาสนาริ มฝั่ ง
โขง ซึง่ ผมก็ขอกราบขอบพระคุณ
ในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุด ที่
ท่านมีตอ่ ชาวพุทธ ที่ทา่ นได้ ลง
มาเป็ นแม่งานในการด�ำเนินการ
ทังหมด
้
ผมปลื ้มและดีใจเป็ น
อย่างมากครับ

กัลฯท่านสมศักดิ์, กัลฯอนงวรรณ เทพสุทิน อัญเชิญผ้ าป่ าเข้ าสูศ่ นู ย์พิธี

กัลฯท่านสมศักดิ์, กัลฯอนงวรรณ เทพสุทิน ร่วมติดแผ่นทอง
ดวงแก้ วศักดิ์สทิ ธิ์จากคุณครูไม่ใหญ่
www.kalyanamitra.org

๗

นอกจากนัน้ คนส�ำคัญอีกท่าน
หนึง่ ที่ไปร่วมงานในวันนี ้ ก็คือ อดีต
นายกรัฐมนตรี ท่านสมชาย วงศ์สวัสดิ์

1

2

ท่ า นได้ ก ล่ า วด้ ว ยความปลื ม้
ปี ติมากๆ ว่า ผมเซอร์ ไพร์ สมาก
ตังแต่
้ ตอนที่ท่านรองนายกฯสมศักดิ์
เทพสุทิน มาชวนผมให้ มาร่วมงาน
ส�ำคัญในครัง้ นี ้ ถึงแม้ ทา่ นไม่ชวนผม
ก็มีใจที่จะมาอยูแ่ ล้ วครับ เพราะผม
และครอบครั วผมเป็ นศิษย์ วัดพระธรรมกายกันหมด และที่ส�ำคัญพอ
มารู้ ว่ า จะได้ มาร่ ว มงานบุ ญ สร้ าง
ศู น ย์ ก ลางพุ ท ธศาสนาแห่ ง ริ ม ฝั่ ง
โขงนัน้ ผมยิ่งรู้สกึ ดีใจมากๆ เพราะ
สถานที่แห่งนี ้ จะกลายเป็ นที่ส�ำคัญ
มากที่ สุด ของพุท ธศาสนาแห่ง หนึ่ง
ของโลกเลยทีเดียวครับ

1.

ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ ร่วมกับ
ดวงแก้ วจากคุณครูไม่ใหญ่

2. ท่านสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีต
นายกรัฐมตรี ร่วมปิ ดแผ่นทอง
เสา-เข็มต้ นแรกสถาปนา
ปทุมรัตน์ธรรม-เจดีย์
3. ท่านสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีต
นายกรัฐมตรี ร่วมโปรยรัตนชาติ

3
๘
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Mes Aynak คือบ่อทองแดงทีต่ งั้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุง Kabul ประเทศอัฟกานิสถาน ประมาณ

40 กิโลเมตร สถานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นสถานทีท่ อี่ ดุ มสมบูรณ์ดว้ ยทองแดงขนาดใหญ่ทสี่ ดุ เป็น อันดับ 2 ของโลก

โบราณสถานต้องปกป้องไม่ใช่ทำ
� ลาย "Ancient site needs saving not destroying"
*จากส�ำนักข่าว CNN เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2555 แปลโดย "นเรศ สุรสิทธิ์" คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ชว่ ยอธิการบดีวิทยาลัยราชพฤกษ์

Brent E. Huffman ผู้ผลิตภาพยนตร์ สารคดี
และผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประจ�ำ Medill School of
Journalism Northwestern University ได้ ถ่าย
ท�ำภาพยนตร์ เกี่ยวกับ Mes Aynak site (ประเทศ
อัฟกานิสถาน) ในช่วงหน้ าร้ อนปี 2011 ด้ วยความ
คิดที่จะบันทึกสารคดีเกี่ยวกับสถานที่
(ส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา) ก่อนจะถูกท�ำลาย ด้ วยการ
บันทึกกระบวนการปกป้องโบราณคดี ถึงตอนนี ้เขา
หวังว่าจะสามารถใช้ ภาพยนตร์ ของเขาในการสร้ าง
ความตระหนักรู้ เพื่อปกป้อง Mes Aynak ไว้
Mes Aynak คือบ่อทองแดงที่ตงอยู
ั ้ ท่ างทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ของกรุง Kabul ของประเทศ
อัฟกานิสถาน ประมาณ 40 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี ้
เป็ นสถานที่ที่อดุ มสมบูรณ์ด้วยทองแดงขนาดใหญ่
ที่สดุ เป็ น อันดับสองของโลก นอกจากนันยั
้ งเป็ นที่
ตังของโบราณสถานที
้
่ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
เพราะมีพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า 200 องค์ มีเจดีย์

มากมาย และวัดพุทธโบราณอีกมากมายในบริ เวณ
100 เอเคอร์
Brent E. Huffman กล่าวว่า ขอ ให้ ทกุ ท่าน
ลองใช้ จินตนาการดู ด้ วยการปิ ดตาของท่านเอง
แล้ วจินตนาการตามผม
ลองจินตนาการเมือง
Machu Picchu ที่ปกคลุมไปด้ วยหมอกหนาใน
ตอนเช้ าตรู่ และลองจินตนาการดูวา่ เมื่อหมอกอัน
หนาเหล่านันค่
้ อยๆ จางหายไป สิง่ ที่ปรากฏให้ เห็น
คือเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ตระการตาที่ตงตระหง่
ั้
าน
อยูบ่ นเทือกเขา
Machu Picchu เป็ นเมืองโบราณในศตวรรษที่
15 ยุค Inca ตังอยู
้ เ่ หนือน� ้ำทะเล 2,430 ลองนึกถึง
ความลึกลับที่ถกู ทิ ้งไว้ เมื่อหลายพันปี ที่แล้ ว ขณะที่
คุณเดินไประหว่างรูปปั น้ หินเก่าแก่จ�ำนวนมากมาย
ที่ถกู ท�ำลาย คุณจะสัมผัสกับความสงบของโบราณ
สถานในยุคแรกๆ คุณจะรู้สกึ สัมผัสถึงความเป็ น
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สถานที่แห่งนี ้ถูกเรี ยกขานว่า Mes Aynak
และไม่มีอะไรน่าเกรงขามเลย
เมืองพระพุทธ
ศาสนาที่มีก�ำแพงอันมหึมาแสดงให้ เห็นถึงเค้ าโครง
ของวัดพุทธขนาดใหญ่มหึมา
และพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่หลายพันองค์ที่หลงเหลือจากการปล้ น
สะดมท�ำลายของกลุม่ โจรตาลีบนั ด้ วยเหตุที่สถาน
ที่ส�ำคัญแห่งนี ้ตังอยู
้ ใ่ นเส้ นทางสายไหม ดังนัน้
Mes Aynak จึงเป็ นศูนย์กลางระหว่างชาติส�ำหรับ
พ่อค้ าและนักแสวงบุญจากทัว่ เอเชีย
ต้ น ฉบับ อัน บอบบางหลายร้ อยชิ น้ ที่ ใ ห้ ร าย
ละเอียดในชีวิตประจ�ำวันเกี่ยวกับสถาน ที่แห่งนี ้
ยังไม่ได้ รับการขุดค้ น เบื ้องล่างพุทธสถานเหล่านี ้
มีอายุเก่าแก่กว่ายุคสัมฤทธิ์

Brent E. Huffman ผู้ผลิตภาพยนตร์ สารคดี Mes Aynak

ญาติกบั อดีตและกับบรรพบุรุษ และจะรู้สกึ ย�ำเกรง
ชีวิตและผลงานของท่านเหล่านัน้ เอาหละต่อมา
ให้ ลองจินตนาการว่าเราได้ ยินเสียงอันตรายจาก
รถแทรกเตอร์ เกลี่ย ดิน ดังใกล้ เข้ ามาเรื่ อยๆ พร้ อม
กับ คนงานจ� ำ นวนมากก� ำ ลัง ท� ำ งานอยู่กับ รถนัน้
เครื่ องจักรหนักเหล่านี ส้ ่งเสียงดังกึกก้ องจนแผ่น
ดินสัน่ สะเทือน คุณได้ ยินเสียงคนงานเหล่านี ้จัด
เตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ระเบิดนาไม เพื่อระเบิดรูป
พระพุทธรูปหินเหล่านัน้ ความสงบนิ่งเกิดขึ ้นเพียง
ชัว่ ขณะ แต่เพียงอึดใจเดียวเสียงระเบิดก็ดงั สนัน่
ขึ ้น สิ ้นเสียงระเบิด Machu Picchu ก็ถกู ท�ำลาย
กองกับพื ้นดิน

Mes Aynak ได้ รับการก�ำหนดให้ ถกู ท�ำลาย
ให้ เสร็ จสิ ้นภายในสิ ้นปี นี ้ (ธันวาคม พ.ศ.2555) วัด
ที่พกั ของพระสงฆ์ พระพุทธรูปทังหมด
้
เช่นเดียว
กับโบราณวัตถุในยุคสัมฤทธิ์ จะถูกท� ำลายจนสิน้
โดยบริ ษัทที่เป็ นเจ้ า ของโดยรัฐบาลจีนชื่อ China
Metallurgical Group Corporation หรื อ MCC
หมูบ่ ้ านจ�ำนวน 6 แห่งและเทือกเขาหนึง่ เทือกก็จะ
ถูกท�ำลายเช่นกัน เพื่อสร้ างเหมืองแร่ทองแดงขนาด
ใหญ่
ในปี 2007 บริ ษัท MCC ได้ ประมูลเพื่อเช่า
พื ้นที่เป็ นเวลา 30 ปี ด้ วยราคาที่สงู ถึง 3 พันล้ าน
ดอลลาร์ บริ ษัท MCC วางแผนที่จะขุดเจาะแร่

Machu Picchu เป็ นสถานที่ค้ มุ ครองของ
UNESCO แต่วา่ พุทธสถานที่มีอายุ 2,600 ปี ใน
จังหวัด Logar ประเทศอัฟกานิสถาน กลับไม่ได้ รับ
การคุ้มครองจาก UNESCO แต่ประการใด
๑๐
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Brent E. Huffman ถ่ายท�ำภาพยนตร์
เกี่ยวกับ Mes Aynak

Machu Picchu เมืองโบราณ
ในศตวรรษที่ 15

Mes Aynak

ทองแดงที่อยู่ภายใต้ พทุ ธสถานแห่งนี ้ที่มีมลู ค่ากว่า
100,000 ล้ านดอลลาร์
บริ ษัท MCC กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ รับแจ้ งถึง
การมีอยูข่ องสถานที่ที่เป็ นโบราณคดี จนกระทัง้
ได้ เซ็นสัญญาแล้ ว ตามมาด้ วยความกดดันจาก
นานาชาติ และบางทีการตระหนักรู้ ถึงหายนะที่
ก�ำลังเกิดขึ ้น ในปี 2009 บริ ษัท MCC ได้ ให้ เวลานัก
โบราณคดี 3 ปี ในการพยายามขุดค้ นพุทธสถาน
แห่งนี ้
นัก โบราณคดี ก ล่า วว่า พวกเขาต้ อ งใช้ เ วลา
อย่างน้ อย 30 ปี เพื่อท�ำงานนี ้ให้ เสร็จแต่ก็ไม่มีทาง
เลือกต้ องรับเงื่อนไขของบริ ษัท MCC อย่างเสียไม่
ได้ ผู้เชี่ยวชาญทังหลายที
้
่อยูใ่ นพุทธสถานก�ำลัง
ท�ำงานด้ วยทุนทรัพย์ที่จ�ำกัดและ เครื่ องมือหยาบๆ
ปาฏิหาริ ย์จะเกิดต่อ Mes Aynak ได้ แน่ถ้าสามารถ
การเรี ยกร้ องให้ คนทั่วทุกมุมโลกที่ พร้ อมจะเสี่ยง
ชีวิตเพื่อรักษา Mes Aynak ไว้
นักโบราณคดีชาวอัฟกานิสถาน ที่ท�ำการขุด
ค้ นหาโบราณวัตถุ ไม่ได้ รับสิทธิหรื อโอกาสในการ
ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ กล้ อ งดิ จิ ต อลและต้ อ งนอน
บนพื น้ ในกระท่อ มไม้ เ มื่ อ ต้ อ งพัก ค้ า งคื น ในพื น้ ที่

ปั จจุบนั นี ้นักโบราณคดีนานาชาติจ�ำนวน 3 ทีม
น�ำโดย DAFA ผู้แทนนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส
ได้ ท� ำ งานอย่ า งรี บเร่ งเพื่ อ รั ก ษาโบราณวั ต ถุ
(อนุสรณ์สถาน) ให้ ได้ มากที่สดุ เท่าที่เขาจะท�ำได้ ผู้
เชี่ยวชาญเหล่านี ้ก�ำลังท�ำงานอย่างรี บเร่งเพื่อรักษา
โบราณวัตถุ ซึง่ มุง่ เน้ นโบราณวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ โดย
ไม่สนใจเรื่ องการรักษารูปลักษณ์ เดิมไว้
นักโบราณคดีมีเวลาเหลือน้ อยกว่า 4 เดือน
ในการท�ำงานการขุดค้ นที่ตามความเป็ นจริ งแล้ ว
ต้ องใช้ เวลากว่า 30 ปี พวกเขาต้ องเสี่ยงชีวิตทุกวัน
เพราะชาวบ้ านในจังหวัด Logar ที่โกรธแค้ นเพราะ
การสูญเสียสิง่ ที่เป็ นของคูห่ มูบ่ ้ านของตนไป พร้ อม
กับพวกตาลีบนั
ได้ ถล่มทังสถานที
้
่ตงของบริ
ั้
ษัท
MCC และที่ตงของนั
ั้
กโบราณคดีด้วยจรวดและกับ
ระเบิดเป็ นประจ�ำทุกวัน
ในเดือนกรกฎาคม คนงานชาว Logar คนหนึง่
ได้ ขดุ ไปเจอระเบิดท�ำให้ เกิดระเบิดใส่หน้ าเขา หลัง
จากเดือนนันมา
้
ต�ำรวจชาวอัฟกานิสถานสี่นาย
ตายเพราะกับระเบิดบนถนนที่ใช้ เดินทางไปโบราณ
สถาน แห่งนี ้
Brent E. Huffman กล่าวว่า ผมมักจะถูกถาม
๑๑
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เสมอว่า “ท�ำไมต้ องรักษาที่แห่งนี ้ไว้
เพราะท้ ายที่สดุ แล้ วมันก็เป็ นเพียง
สิง่ ที่เหลือมาจากอดีตเท่านัน”
้ ผิด
แล้ ว Mes Aynak คือข้ อต่อที่หาย
ไปซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ ม
ต่ อ ของประเทศอัฟ กานิ ส ถานกับ
ประเทศในเอเชียผ่านทางเส้ นทาง
สายไหม ประเทศอัฟกานิสถาน
ต้ องมองให้ เห็นคุณค่าของการเรี ยน
รู้ประวัตศิ าสตร์ วฒ
ั นธรรม ของ
ตนเอง เนื่องจากบ่อยครัง้ เหลือเกิน
ที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ข องประเทศถู ก
เลือกโดยมุมมองของ คนอื่น

พระพุทธรูปขนาดใหญ่ในบริ เวณ Mes Aynak

ชาวอัฟ กานิ ส ถานต้ อ งเรี ย ก
ร้ องความส� ำ คั ญ ทางวั ฒ นธรรม
ของตนเองในโลกเพื่อประชาชนใน
ปั จจุ บัน และลู ก หลานในอนาคต
และสิง่ ที่ค้นพบที่ Mes Aynak
จะเป็ นกุ ญ แจดอกส� ำ คัญ ในการ
ค้ นหาสิง่ นัน้
ยิ่งไปกว่านันความ
้
ส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ ของ Mes
Aynak ซึง่ สถานที่แห่งนี ้เป็ นสถาน
ที่ๆ ตื่นเต้ นยินดีอย่างมากต่อการ
สังเกตเห็นในตัวบุคคล ตัวผมเองไม่สามารถช่วย
ได้ แต่ร้ ูสกึ เป็ นเกียรติที่มีโอกาสได้ ยา่ งก้ าวเข้ าไป
ในบริ เวณของโบราณสถานแห่ง นี ้ ได้ เป็ นพยาน
ยืนยันความมีอยูข่ องพระพุทธรูปองค์มหึมาจ�ำนวน
มากมาย และหลายองค์เหลืองอร่ามด้ วยสีทอง ซึง่
ท�ำให้ มองเห็นเมืองในอดีตของพวกเขาได้
น่ า ประหลาดใจยิ่ ง ที่ พ ระพุ ท ธรู ป เหล่ า นี ้
ยังหลงเหลือ รอดพ้ นจากการปล้ นสะดม ได้ ยืน
ตระหง่า นกลางแสงแดดและความหนาวเย็นอัน
แรงกล้ า และได้ ยืนตระหง่านเช่นนี ้มานานกว่า 3
ทศวรรษท่ามกลางสงครามที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
๑๒

นักโบราณคดีท�ำการขุดค้ นหาโบราณวัตถุ
ขณะที่ Brent E. Huffman ก�ำลังถ่ายท�ำสารคดี

ปาฏิหาริ ย์ ของ Mes Aynak ที่สามารถดึงดูดผู้คน
ทัว่ ทุกมุมโลกผู้ซงึ่ จะเสี่ยงชีวิตของตนเองเพื่อรักษา
มันไว้ ตัวผมเองตกหลุมรัก (หลงใหล) ในสถานที่
แห่งนี ้ และจะท�ำทุกวิถีทางเท่าที่อ�ำนาจตัวเองมี
ในการพยายามรักษามันไว้ มันท�ำให้ ผมเจ็บปวด
เมื่อทราบว่าในเวลาอันใกล้ นี ้ สถานที่อนั ศักดิ์สทิ ธิ์
แห่งนี ้จะถูกท�ำลายไปด้ วยวิธีการที่ป่าเถื่อนและไร้
ความเคารพย�ำเกรง เหมือนกับที่พระพุทธรูปของ
Bamyan ถูกท�ำลาย การดูหมิ่นสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์นี ้แสดง
ให้ เห็นถึงความไม่มีความเคารพต่อวัฒนธรรม และ
ศาสนา
จิ น ตนาการดูว่ า ถ้ า มี ใ ครสัก คนก� ำ ลัง ขับ รถ
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แทรกเตอร์ ขดุ เจาะหลุมฝั งศพของ บรรพบุรุษของ
คุณอยู่ พร้ อมทังท�
้ ำลายหลุมฝั งศพเหล่านัน้ ที่
ส�ำคัญคือมวลมนุษย์ในโลกใบนี ้ต่างก็เมินหน้ าหนี
ปล่อยให้ อาชญากรรมนีเ้ กิดขึน้ ในนามของระบบ
ทุนนิยมได้ อย่างไร
โชคร้ ายที่ Mes Aynak มีศตั รูที่มีอ�ำนาจ
มาก บริ ษัท MCC ธนาคารโลกและรัฐมนตรี
อัฟกานิสถาน ต่างก็กระเหี ้ยนกระหือรื อที่จะเริ่ ม
ต้ นการขุดเจาะเหมืองแร่ให้ เร็วที่สดุ เท่าที่จะท�ำได้
ส�ำหรับความคิดเห็นของผมแล้ ว พวกเขาต้ องการ
จัดการ Mes Aynak ให้ เป็ นแบบอย่างก่อน โดยให้
เป็ นต้ นแบบส�ำหรั บการสกัดทรั พยากรธรรมชาติ
มาเป็ นเงินมูลค่า 1,000,000,000,000 ดอลลาร์
บวกกับแร่ธาตุที่มีคา่ มหาศาลอย่างน� ้ำมัน ทองแดง
ลิเทียม และธาตุเหล็ก ที่ฝังอยูใ่ ต้ อฟั กานิสถาน
จากข้ อ มูล ของนัก โบราณคดี ที่ ผ มได้ พูด คุย
ด้ วย ที่ตงของการท�
ั้
ำเหมืองทุกแห่งล้ วนแต่มีมรดก
ทางวัฒนธรรมอยูใ่ นที่แห่งนัน้ ทังสิ
้ ้น โดยเฉพาะ
เหมื อ งแร่ ที่ มี ศัก ยภาพแทบทุก แห่ง จะตัง้ อยู่ใ นที่
เป็ นมรดกทาง วัฒนธรรมเช่นเดียวกับ Mes Aynak
ดังนัน้ แม้ จะแย่กว่าการท�ำลายที่ไร้ ซงึ่ ความรู้สกึ
เหมือนที่ท�ำต่อ Mes Aynak แต่ความรู้สกึ ที่วา่
กระบวนการท�ำลายแบบนีจ้ ะกระท�ำครั ง้ แล้ วครั ง้

เล่าทัว่ ประเทศอัฟกานิสถาน
ผมมักจะได้ ยินคนพูดเกี่ยวกับการท�ำเหมือง
แร่ดีตอ่ ประเทศอัฟกานิสถาน แต่ผมขอให้ สญ
ั ญา
เลยว่านี่ไม่ใช่ประเด็น การท�ำให้ ประเทศพ้ นจาก
การควบคุมของการทุจริ ต คอรับชันเพราะท้ ายที่สดุ
แล้ วประชาชนชาวอัฟกานิสถานจะไม่ได้ ประโยชน์
จากการท�ำ เหมืองแร่เหล่านี ้เลย แม้ แต่นิด
ผมเชื่ อ ว่ า จี น จะน� ำ แรงงานเข้ ามาควบคุ ม
เหมืองและชาวอัฟกานิสถานก็จะได้ รับ เพียงต�ำแหน่งต�่ำๆ ค่าแรงต�่ำๆ ไม่ตา่ งอะไรจากทาส และ
ผมก็ไม่ได้ พดู อะไรเกี่ยวกับความหายนะของสภาพ
แวดล้ อมเลย ผู้เชี่ยวชาญด้ านเหมืองแร่ล้วนแต่
บอกผมเกี่ ย วกับ มลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากการท� ำ เหมื อ ง
แร่ ซึง่ มันจะเปลี่ยน Mes Aynak ให้ เป็ นเมืองแห่๑๓ง
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มลพิ ษ ในอนาคตที่ เ ราไม่ ส ามารถ
แม้ แต่ย่างก้ าวเหยียบลงบนแผ่นดิน
ด้ วยซ� ้ำ
ผู้เชี่ยวชาญล้ วนแต่บอกผมว่า
มลพิ ษ เหล่ า นี จ้ ะคงอยู่อ ย่ า งถาวร
แม่น� ้ำล�ำธารจะเป็ นพิษ และสารพิษ
เหล่ า นี ก้ ็ จ ะกระจายไปสู่พื น้ ที่ อื่ น ๆ
และคนท้ องถิ่ นก็ ไม่เคยได้ รับความ
รู้เกี่ยวกับอันตรายที่อยูใ่ นพื ้นที่ ดัง
นันไม่
้ เพียงแต่ประเทศอัฟกานิสถาน
ที่ต้องสูญเสียโบราณสถาน
สูญ
เสียกุญแจดอกส�ำคัญที่จะไขความ
ส� ำ คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ เ ท่ า นั น้
แต่ ป ระเทศยัง ต้ อ งสูญ เสี ย แผ่ น ดิ น
และทุก สิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นผื น แผ่ น ดิ น นี อ้ ี ก
ด้ วย และอะไรจะเกิดขึ ้นเมื่อประเทศ
อัฟ กานิ ส ถานต้ อ งการแร่ ท องแดง
หรื อต้ องการน� ้ำมัน หรื อแร่เหล็กเพื่อ
ใช้ ในการพัฒนาประเทศ พวกเขา
ต้ อ งซื อ้ มัน คื น จากประเทศจี น ด้ ว ย
ราคาที่แพงกว่าเดิมหลายเท่าตัวใช่
หรื อ ไม่

Brent E. Huffman ขณะถ่ายท�ำสารคดีที่ Mes Aynak

ผมกลัวว่า ในอนาคตประเทศ
อัฟกานิสถานจะมี ปล่องภูเขาไฟที่
เป็ นพิษหลายร้ อยแห่งและทรัพยากร
ที่ประเทศต้ องการเพื่อใช้ ใน การ
พัฒนาประเทศก็ จะสูญเสียไปด้ วย
ชาวอัฟกานิสถานจะไม่ได้ ประโยชน์
อะไรเลย แต่จะต้ องทนทุกข์จาก
ความหายะของสภาพแวดล้ อมที่ไม่
สามารถเอาคืนกลับมาได้ และความ
ต้ องสูญ เสี ย มรดกทางวัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่าไปอย่างถาวร
๑๔
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เหตุนี ้ค�ำขอร้ องสุดท้ าย
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ที่ ผ มต้ อ งการคื อ ขอให้ คุณ ปิ ดตาทัง้ สองข้ า งของ
ตัวเอง อีกครัง้ หนึง่ แล้ วลองจินตนาการถึงปล่อง
ภูเขาไฟที่เป็ นพิษขนาดเท่าเมืองในพื ้นดิน บนพื ้น
ที่ๆ Machu Picchu ที่นา่ ย�ำเกรงครัง้ หนึง่ เคยตัง้
ตระหง่านอยู่ และโชคร้ ายแน่นอน ถ้ าสิง่ ที่เรามอง
เห็นนันคื
้ ออนาคตของ Mes Aynak นัน่ หมายความ
ว่าพวกเราคงไม่ได้ ท�ำอะไรเลยเพื่อหยุดยังมั
้ น
๑๕
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Mes Aynak ความเป็นไปได้สู่การขึ้นเป็นมรดกโลก

Acient site needs saving, not destroying
Machu Picchu เป็ นเมืองโบราณในศตวรรษที่
15 ยุค Inca ตังอยู
้ เ่ หนือน� ้ำทะเล 2,430 เป็ นเมือง
โบราณที่ถกู ทิ ้งไว้ เมื่อหลายพันปี ที่แล้ ว Machu
Picchu ได้ รับการคุ้มครองจาก UNESCO
เช่นเดียวกัน Mes Aynak เมืองโบราณที่มี
หลักฐานแสดงว่าเคยมีอารยธรรมโบราณเกิดขึ ้นที่
นี่อย่างยิ่งใหญ่ ไม่วา่ จะเป็ นก�ำแพงเมืองอันมหึมา
ที่ปรากฏ เค้ าโครงของวัดพุทธขนาดใหญ่โต และ
พระพุทธรู ปขนาดใหญ่ หลายพันองค์ ที่หลงเหลือ
จากการปล้ นสะดมท�ำลายของกลุม่ โจรตาลีบนั
Mes Aynak ตังอยู
้ ใ่ นเส้ นทางสายไหม Mes
Aynak จึงเป็ นเมืองพระพุทธศาสนาที่ส�ำคัญ ที่เป็ น
ศูนย์กลางระหว่างชาติส�ำหรับพ่อค้ าและนักแสวง
บุญจากทัว่ เอเชีย แต่วนั นี ้ Mes Aynak กลับยังไม่
ได้ รับการคุ้มครองจาก UNESCO และนับวันถอย
หลังรอถูกท�ำลายเพื่อผลประโยชน์ทางพาณิชย์
Mes Aynak ในอีกไม่กี่วนั ข้ างหน้ าจะต้ อง
กลายเป็ นเหมืองแร่ทองแดงขนาดใหญ่จริ งหรื อ?

ข้ อมูลพื ้นฐาน กรณี Mes Aynak
- MCC หรื อ China Metallurgical Group
Corporation อ้ างว่า ไม่เคยรับทราบเรื่ องโบราณ
สถาน ในปี 2552 จึงให้ เวลานักโบราณคดี 3 ปี เพื่อ
ขุดค้ น ซึง่ ต้ องใช้ เวลาถึง 30 ปี จึงจะสามารถส�ำรวจ
ได้ หมด
- เหมืองจะเริ่ มเดินหน้ าต่อในเดือน ม.ค. 2556
- มีอารยธรรมย้ อนหลังไปตังแต่
้ ยคุ ทองแดงคือ
ราว 5,000 ปี ก่อน
- อารยธรรมพุทธศาสนาเกิดในยุค Kushan
พุทธศตวรรษที่ 3
- มีการขุดพบเหรี ยญ เครื่ องมือเครื่ องใช้ รวมถึง
คัมภีร์โบราณยุคพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ มหาราช
- ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัด Logar ห่างจากเมืองหลวงกรุง
Kabul ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 25 ไมล์ (40 กม.)
- พื ้นที่โบราณสถานครอบคลุม 400,000 ตาราง
เมตร (250 ไร่)
- ตัวโบราณสถานตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ที่มีแร่ทองแดงหนา
แน่นเป็ นอันดับ 2 ของโลก
- การขุดเจาะเป็ นวิธี Open-Pit คือเปิ ดหน้ าดิน ซึง่
หมายถึงการต้ องท�ำลายโบราณสถาน

๑๖
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ภาพแสดงการขุดเจาะ วิธี Open-Pit หรื อเปิ ดหน้ าดิน

ภาพแสดงการขุดเจาะ วิธี Open-Pit หรื อเปิ ดหน้ าดิน

๑๗
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Interactive map of Mes aynak

๑๘
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ขอเชิญร่วมพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนา

"ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์"

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (วันลอยกระทง)
ณ พุทธอุทยานนานาชาติ ริ มฝั่ งแม่น� ้ำโขง อ.โพนสิสยั จ.หนองคาย

ขอเชิญร่ วมพิธีตอกเสาเข็มต้ นแรกสถาปนา
"ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์" เพื่อเป็ นสถานที่ประดิษฐาน
พระบรมสารี ริธาตุและพระอรหันตธาตุ ณ พุทธอุทยานนานาชาติ ริ มฝั่ งแม่น� ้ำโขง อ.โพนสิสยั
จ.หนองคาย วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
(วันลอยกระทง)

พุทธอุทยานนานาชาติ
ประเทศไทยของเรานอกจากจะได้ ชื่ อ ว่ า
เป็ นดิ น แดนแห่ง พระพุท ธศาสนามาช้ า นานแล้ ว
ล่ า สุด ยัง ได้ รั บ การเสนอให้ เป็ นศู น ย์ ก ลางพุ ท ธ
ศาสนาโลก จากมติที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ
๑๙

www.kalyanamitra.org

เนื่องให้ วนั วิสาขบูชาโลก ประจ�ำปี พ.ศ. 2548 ที่
ผ่านมาอีกด้ วย นัน่ ก็หมายความว่านับแต่นี ้ต่อไป
ประเทศไทยของเราจะต้ องมีบทบาท และ กิจกรรม
เพื่อแสดงความเป็ นผู้น�ำทางด้ านพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติมากขึ ้นแต่ ในขณะเดียวกันเมื่อ
หันมาดูความพร้ อมในด้ านต่าง ๆ แล้ วก็พบว่า เรา
ยังขาดแคลนทัง้ ในส่วนของสถานที่และบุคลากร
ที่ จ ะรองรั บ รั บ บทบาทและกิ จ กิ จ กรรมในระดับ
นานาชาตินี ้อยูอ่ ีกมาก
นับเป็ นโชคดีของประเทศไทยและชาวโลกที่
โครงการพุทธอุทยานนานาชาติ อ�ำเภอโพนพิสยั
จังหวัดหนองคายได้ บงั เกิดขึ ้นทันเวลา เพราะสถาน
ที่แห่งนี ้นอกจากจะมีขึ ้น เพื่อเป็ นศูนย์รวมจิตใจ
และเป็ นแหล่งปลูกฝั งสร้ างศีลธรรมแก่ประชาชน
ไทยเองแล้ ว ยังสามารถใช้ รองรับชาวพุทธจากทัว่
โลกให้ มาประกอบกิจกรรมร่ วมกันได้ คราวละนับ
แสน
ส� ำ หรั บ เหตุผ ลของการพิ จ ารณาสร้ างพุท ธ
อุทยานนานาชาติขึ ้น ในพื ้นที่ของจังหวัดหนองคาย
นัน้ ก็ เ นื่ อ งจากความเหมาะสมหลายประการคื อ
จังหวัดหนองคายมีต�ำนานเกี่ ยวข้ องกับพระพุทธ
ศาสนามาแต่ครัง้ พุทธกาลจังหวัด หนองคายเป็ น
หนึ่งเดียวในโลกที่มีปรากฏการณ์ บงไฟพญานาค
ั้
เกิดขึ ้นเป็ นประจ�ำทุกปี เป็ นสิง่ ที่ท้าทายนักท่องเที่ยวปี ละหลายแสนคนจากทัว่ ทุกมุมโลกให้ เข้ ามา
พิสจู น์ถงึ ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ และความ
สามารถของมนุษย์จะพึงกระท�ำ จงหวัดหนองคาย
ได้ รับเลือกเป็ นเมืองน่าอยูอ่ นั ดับ 7 ของโลกจาก
วารสาร MM Modern Maturity (May-June 2001)
โดยสมาคมผู้สงู วัยในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ใช้
เกณฑ์พิจารณาจาก 12 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ ภูมิอากาศ
ค่าครองชีพ ประเพณีวฒ
ั นาธรรมท้ องถิ่น ระบบ
บริ การสาธารณสุข สถานที่พกั อาศัย การคมนาคม
การบริ การทางการแพทย์ สภาพแวดล้ อม สถาน
ที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ความสงบเรี ยบร้ อย-การรักษา
๒๐

ความปลอดภัย
ความมัน่ คงทางการเมืองและ
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
จัง หวัด หนองคายอยู่ใ นท� ำ เลที่ ดี มี เ ส้ น ทาง
คมนาคมเชื่อมโยงไปสูน่ านาประเทศได้ หลายทาง
โดยเฉพาะล�ำน� ้ำโขงที่เป็ นอู่อารยธรรมของชนชาติ
ต่าง ๆ ทัง้ ทิเบต จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และ
เวียดนาม การสร้ างพุทธอุทยานนานาชาติริมล�ำน� ้ำ
โขงนี ้จะช่วยเชื่อมโยงประสานพุทธบุตร ตลอด
ล�ำน� ้ำสองฝั่ งให้ เป็ นหนึง่ เดียวกัน แม่น� ้ำโขงอาจ
ขวางกันได้
้ เพียงกาย
แต่มิอาจขวางกันจิ
้ ตใจที่
เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าร่วมกันได้
พุทธอุทยานนานาชาติสร้ างขึน้ เพื่อ
- เป็ นศูนย์รวมจิตใจของขาวพุทธทัว่ โลก
- เป็ นศูนย์กลางการศึกษาค้ นคว้ าและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
- เป็ นสถานที่ประชุมอบรมและฟั งธรรม
ของพุทธศาสนิกชนทุกหมูเ่ หล่า
- เป็ นศูนย์กลางของการปฏิบตั ธิ รรมและประกอบ
กิจกรรมทางด้ านพระพุทธศาสนาวัฒนธรรม
ั้
บ
ประเพณีทงของประชาชนชาวไทยและในระดั
นานาชาติ
- เป็ นพุทธบูชาและเป็ นพุทธานุสรณียสถาน
สืบสานด�ำนานบังไฟพญานาคให้
้
ชาวโลกได้ รับรู้
ความจริ ง
- เป็ นรมณียสถานอันสงบร่มรื่ นเป็ นที่พกั ผ่อน
หย่อนใจของประชาชนทัว่ ไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ ผู้ประสาน
งานภาคที่ทา่ นสังกัด หรื อโทร. 081-632-8301,
081-718-1175, 081-632-8311, 089-699-7362
ร่ ว ม บุ ญ บ ริ จ า ค กั บ มู ล นิ ธิ พุ ท ธ อุ ย า น
นานาชาติได้ ที่ บัญชี มูลนิธิพทุ ธอุยานนานาชาติ
ธ.กรุงเทพสาขารังสิต เลขที่ 165-5-52128-2
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ตอน สมบัตทิ ะลักล้นทุกทิศทุกทาง
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
ผมกัลฯ ชุมพล บุญกล่อม อายุ 52 ปี ปั จจุบนั
รับราชการเป็ นนายช่าง
อยูท่ ี่กรมชลประทาน
จ.นนทบุรีครับ ส่วนเทพธิดาข้ างกายชื่อกัลฯถาวร
บุญกล่อม ประกอบอาชีพค้ าขายครับ
หลวงพ่อครับ ผมรู้สกึ ว่าตัวเองโชคดีมากที่เมื่อ
สมัยยังเป็ นนักศึกษาผมได้ บวชในโครงการธรรม
ทายาทอุดม ศึกษา ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 13 ท�ำให้ ผมมี
หลักในการด�ำเนินชีวิตที่ไม่ประมาท ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับ
อบายมุข พร้ อมทังขยั
้ นและอดออมครับ แม้ ผมจะ
เป็ นข้ าราชการกินเงินเดือน แต่ผมก็สามารถสร้ าง
เนื ้อสร้ างตัวได้ ตงแต่
ั ้ ยงั เป็ นหนุม่ ครับ ผมท�ำบุญกับ
หลวงพ่อมาเรื่ อยๆนะครับ แต่ตอนนันเป็
้ นประเภท
ท�ำบุญตามอารมณ์ คือถ้ าไม่คอ่ ยจะมีอารมณ์ ก็ท�ำ
น้ อยหน่อยครับ จนเทพธิดาข้ างกายได้ มาบวชเป็ น
อุบาสิกาแก้ วหน่ออ่อน ซึง่ เธอก็เหมาหมด บวชทุก
โครงการเลย ท�ำให้ เราเข้ าใจเรื่ องบุญมากขึ ้น และมี
กลุม่ กัลยาณมิตรคอยแจ้ งข่าวบุญครับ จุดหักเหใน
ชีวิตของผม เริ่ มจากการนัง่ เกาะขอบเวทีดปู ระธาน
กฐิ นท่านอื่นๆ เดินอัญเชิญผ้ าไตร งดงามราวชาว
สวรรค์ ผมกับเทพธิดาข้ างกายเลยคุยกันไว้ วา่ สัก
วันหนึง่ ในขบวนกฐิ นนันจะต้
้ องมีเรา พอผมเริ่ มตัง้
เข็มทิศว่าอยากเป็ นประธานกฐิ น ผมก็เริ่ มเสาะหา
ทรัพย์ ซึง่ ในช่วงนันก�
้ ำลังจะมีการทอดกฐิ นสร้ าง
อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ แล้ วไม่ร้ ูมนั เป็ นยัง
ไง..ผมอยากเป็ นประธานกฐิ นมาก หลวงพ่อครับ..

กัลฯชุมพล บุญกล่อม (ซ้ าย) และกัลฯถาวร บุญกล่อม (ขวา)

ผมก็เหมือนคนทัว่ ๆไปที่อดออมเพื่อจะได้ มีเงินก้ อน
โตเอาไว้ ใช้ ยามแก่เฒ่า แต่สงสัยบุญเก่าจะได้ ชอ่ ง
ครับ จูๆ่ ผมก็คดิ ได้ วา่ “เรากะจะเอาเงินก้ อนนี ้ไว้ ใช้
ตอนแก่ แต่จริ งๆเราก็ไม่ร้ ูวา่ จะได้ อยูจ่ นแก่ตายมัย๊
แล้ วจะได้ ใช้ เงินที่เก็บเอาไว้ หรื อเปล่า เราน่าจะเอา
เงินตรงนี ้มาเปลี่ยนเป็ นอริ ยทรัพย์ เอามาท�ำบุญ
กฐิ นดีกว่า” ผมตัดสินใจปิ ดบัญชี เอาเงินทังชี
้ วิต
ที่เก็บมา 1 M ไปรวมกับเงินที่เป็ นหุ้นในสหกรณ์
ชลประทานอีก 1 M รวมเป็ น 2 M มาท�ำบุญกฐิ น
หมดเลยครับ ไม่เพียงเท่านันผมยั
้
งชวนคนอื่นให้
ท�ำบุญด้ วย ก็เลยปิ ดกฐิ นไป 2 M กว่าๆ ปลื ้มสุดๆ
ตอนนันในใจไม่
้
มีความตระหนี่ ไม่มีความหวัน่ ไหว
เลยสักนิดว่าเงินที่สะสมไว้ ..หมดไปแล้ ว
ผ ม ไ ม่ ไ ด้ ท� ำ ง า น เ ป็ น น า ย ช่ า ง อ ยู่ ที่
กรมชลประทานอย่างเดียวนะครับ แต่ผมท�ำงาน
เสริ มอีกหลายอย่าง เช่น รับจ้ างติดตังจาน
้
ดาวเทียมด้ วย เป็ นที่ปรึกษาทางระบบไฟฟ้าด้ วย
ซึง่ ก็นานๆ ทีถงึ จะมีเรื่ องมาปรึกษา แต่หลังจากที
่
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1. บุญใหญ่พลิกชีวิต
กฐิ นสร้ างอาคาร 100 ปี
คุณยายอาจารย์ฯ
2. ครอบครัวบุญกล่อม..
ครอบครัวธรรมกาย

2

ผมท�ำบุญกฐิ นไปแบบจัดเต็ม 2 กองกว่าๆ บุญก็
ส่งผลเร็ วแรง เหมือนแม่เหล็กที่มีพลัง ดึงดูดทรัพย์
ใหญ่ๆ ให้ พงุ่ เข้ ามาหาครับ เพราะงานเข้ าอัศจรรย์
หลายทิศทาง แล้ วแต่ละงานก็ได้ คา่ ตอบแทนเป็ น
เงินก้ อนโตแบบผิดหูผิดตา ผิดไปจากแต่ก่อนอย่าง
เห็นได้ ชดั ครับ ท�ำให้ ผมสะสมเงินไว้ ใช้ ยามแก่เฒ่า
ได้ มากกว่าเดิม ใช้ เวลาในการสะสมได้ เร็วกว่าเดิม
ผมขอคอนเฟิ ร์ ม ครั บ ..ว่ า ท� ำ ที่ ท่ า นได้ ที่ เ ราจริ ง ๆ
ตังแต่
้ นนมา
ั ้ มีเงินมาเท่าไหร่ เป็ นต้ องเอามาท�ำบุญ
ครับ ซึง่ ผมก็เป็ นประธานกฐิ นได้ ทกุ ปี แถมยังชวน
คนอื่นๆ ให้ มาท�ำบุญด้ วย ผมไม่เพียงถวายปั จจัย
ท�ำบุญเท่านันนะครั
้
บ ถ้ าอะไรที่ลงแรงได้ ผมก็ท�ำ

อย่างตอนน� ้ำท่วมผมก็เอารถกระบะ
มาช่วยขนทราย ตอนโครงการธุดงค์
ธรรมชัยสถาปนาเส้ นทางมหาปูชนี
ยาจารย์ ผมก็เอาตัวเป็ นๆไปคอย
ถวายน� ำ้ ปานะและนวดเท้ า ให้ กับ
พระธุดงค์ครับ ผมเชื่อมัน่ ว่าเมื่อเรา
ท�ำบุญไปแล้ ว สมบัตทิ ี่เราท�ำไป จะ
ย้ อนกลับมาหาเราอย่างเกินควรเกิน
คาดล้ นทะลักเลยก็วา่ ได้ และบุญ
ก็จะคอยหล่อเลี ้ยงเราด้ วย ซึง่ เวลา
ท�ำบุญ ผมไม่เคยกังวลเลยครับว่า
เงินจะหมด แต่กงั วลอยูเ่ รื่ องเดียวคือ
กลัวจะท�ำไม่ทนั ยิ่งทุม่ เทท�ำบุญมาก
เท่าไหร่ เวลาท�ำงานอะไรมันจะถูก
จังหวะ ถูกที่ ถูกทาง จับอะไรก็เป็ น
เงิน ตัวเลขในบัญชีก็เลยไม่เคยเป็ น
ศูนย์จริ งๆ สักทีครับ

ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็ นประธานกฐิ นได้
แค่เริ่ มต้ นที่ความตังใจ
้ และพุง่ ทะยานไปให้ ถงึ เป้า
นอกจากจะท�ำด้ วยตัวเองแบบสุดๆแล้ ว ก็ต้องไป
ชวนคนอื่นท�ำด้ วย แล้ วส�ำหรับกฐิ นธรรมชัยสร้ าง
ทุกสิง่ ในปี นี ้ ผมก็ทมุ่ สุดใจแบบจัดเต็ม โดยได้ น�ำ
ปั จจัยถวายหลวงพ่อไปแล้ ว 2 M กว่าๆ ซึง่ ผมก็
เชื่อมัน่ ครับ ว่ากฐิ นธรรมชัยเป็ นทุกสิง่ ที่จะสร้ าง
ทุกอย่างให้ ส�ำเร็ จทังต่
้ อตัวเราและพระพุทธศาสนา
ครับ
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ตอน...ยอดขายเป็นอันดับ 1
ของอาเซียน

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูงครับ
กระผม ชื่อ คเณศร์ ส่วนคูบ่ ญ
ุ ของผมชื่อ
จันทราพร ชาติธรรมรักษ์ เป็ นเจ้ าของบริ ษัท รอซ
โซ่ จ�ำกัด ซึง่ เป็ นผู้ผลิตกางเกงชันใน
้ ชื่อดังอันดับ 1
ของเมืองไทย อีกทังยั
้ งมียอดขายเป็ นอันดับ 1 ของ
อาเซียนครับ
หลวงพ่อครับ ก่อนที่สนิ ค้ าของผมจะก้ าว
ขึ ้นสูเ่ วทีอาเซียนได้ ไม่ใช่เรื่ องง่ายนะครับ เพราะ
หลายคนอาจจะมองว่าผมมีวนั นี ้ได้
เนื่องจาก
ได้ กิจการซึ่งเป็ นมรดกจากคุณพ่อคุณแม่ที่ท�ำไว้
ดีแล้ ว แต่แท้ จริ งหาเป็ นเช่นนันไม่
้ ครับ เพราะท่าน
ให้ กิจการผมก็จริ ง แต่สงิ่ ที่แถมมาด้ วยก็คือ หนี ้สิน
จ�ำนวนมหาศาลถึง 200 กว่าล้ านบาท เนื่องจาก
ขณะที่ คุณพ่อคุณแม่ของผมก�ำลังท�ำกิจการผลิต
อันเดอร์ -แวร์ รุ่งเรื อง อยูด่ ีๆ ท่านเกิดคิดยังไงก็ไม่
ทราบครับ เอาเงินไปลงทุนสร้ างบ้ านจัดสรรขาย
กว่า 200 หลัง จากนันก็
้ โดนโกง จนมีหนี ้สินพุง่
สูงขึ ้นแบบเฉียบพลัน แต่ด้วยความที่ผมเป็ นลูก
กตัญญูครับ จึงจ�ำยอมเข้ ามารับภาระหนี ้สิน และ
บริ หารงานทุกอย่างแทนทังหมด
้
แต่แม้ ผมมา
บริ หารแล้ ว ก็ยงั ไม่ดีขึ ้นครับ ซ� ้ำร้ ายบางเดือนผมยัง
ไม่มีเงินจ่ายค่าแรงคนงานที่นงั่ ท�ำตาปริ บๆ จ�ำนวน
มากถึง 700 กว่าคน
ช่วงนันถื
้ อว่าชีวิตผมร่วงลงสูจ่ ดุ ต�่ำสุด ณ ก้ น
บึ ้งเหวลึกที่ไร้ แสงส่องถึงก็วา่ ได้ ครับ จนผมมาได้

กัลฯ คเณศร์ - จันทราพร ชาติธรรมรักษ์
เจ้ าของบริ ษัท รอซโซ่ จ�ำกัด

ข้ อคิดว่า การใช้ หนึง่ สมองสอง มืออย่างเดียวมัน
ไม่พอแล้ ว อีกทังต่
้ อให้ ผมขยันจนตายก็คงช่วยให้
หลุดจากหนี ้สินจ�ำนวนมหาศาลขนาดนี ้ไม่ได้ ดังนันผมและภรรยาจึ
้
งตัดสินใจเอาบุญช่วย โดยการ
ตัดสินใจรื อ้ ผังจน โดยการเป็ นประธานกองกฐิ น M
แรกของชีวิตในปี พ.ศ.2550 ทันที จากนันก็
้ สมัคร
บวชพระใน รุ่นผู้บริ หาร 2 เดือน ซะเลยครับ ซึง่
หลังจากท�ำอภิมหาบิก๊ บุญ 2 อย่างนี ้แล้ วปรากฏ
ว่าชีวิตผมก็เริ่ มพลิกล็อคอย่างแตกต่าง คือ อยูๆ่ ก็
มียอดออเดอร์ อนั เดอร์ แวร์ เข้ ามาในปริ มาณที่สงู ขึ ้น
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เรื่ อยๆ นอกจากนันโครงการบ้
้
านจัดสรรก็เริ่ มทยอย
ขายได้ ทังๆ
้ ที่แต่ก่อนขายไม่ออกเลย จนผมเริ่ มมี
เงินทยอยใช้ หนี ้ได้ มากขึ ้น และนับจากปี นัน้ ผมก็
ติดใจครับ เลยเป็ นประธานกองกฐิ นมากกว่า M ทุก
ปี อย่างต่อเนื่อง โดยผมจะวางคอนเซ็ปกับภรรยาไว้
ว่า เราจะท�ำบุญน�ำหน้ ายอดขายเดิมเสมอ เพื่อให้
เรามีบุญมากพอในการรองรับสมบัติใหม่ที่จะเกิด
ขึ ้นในอนาคต จากนันก็
้ อธิษฐานตังเป
้ ้ าไว้ วา่ ขอ
ให้ ผลิตภัณฑ์อนั เดอร์ แวร์ ของผมดังระดับโลก ซึง่
ก็แปลกมากครับคือ ยอดขายอันเดอร์ แวร์ ของผม
เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังๆ
้ ที่เดิมในปี 2550 มี
ยอดผลิตแค่เพียง 7 แสนตัวต่อเดือนเท่านัน้ แต่พอ
ปี นี ้ ปี 2555 ผมมียอดผลิตพุง่ สูงถึง 1.5 ล้ านตัว
ต่อเดือน จนครองแชมป์ยอดขายเป็ นอันดับ 1 ของ
อาเซียนไปแล้ วครับ และมากไปกว่านันบุ
้ ญจาก
การเป็ นประธานกองกฐิ นทุกปี ท�ำให้ ธรุ กิจบ้ าน
จัดสรรของผมขายได้ มากถึง 100 หลังแล้ วครับ จน
มีเงินปลดหนี ้ได้ เกือบหมด ภายในระยะเวลาแค่ 5
ปี หลวงพ่อครับ เรื่ องนี ้ถ้ าไม่เรี ยกว่าบุญ ก็ไม่ร้ ูจะ
เรี ยกว่าอะไรแล้ วครับ
และที่นา่ อัศจรรย์ไปแบบสุดๆ ก็คือ ในปี ที่ผา่ น
มาที่น� ้ำท่วมหนัก ผมกับภรรยาจึงตัดสินใจท�ำบุญ
แบบจัดหนัก โดยเป็ นประธานกองกฐิ นที่ 5 M ซึง่
เป็ นจ�ำนวนเงินที่มากที่สดุ เท่าที่เราเคยท�ำมา โดย
ผมกับภรรยาก็อธิษฐานว่า น� ้ำท่วมครัง้ นี ้ ขออย่า
ให้ โรงงานเราเสียหาย หรื อได้ รับผลกระทบใดๆ เลย
และก็ขอธุรกิจเราขายดีแบบทับทวีขึ ้นเป็ นอัศจรรย์
ซึง่ ก็เหลือเชื่อมากครับ ทังๆที
้ ่ทกุ ธุรกิจส่วนใหญ่
ได้ รับความเสียหายจากน� ้ำท่วมกันถ้ วนหน้ า แต่
โรงงานของผม ซึง่ อยูใ่ นเขตน� ้ำท่วมแท้ ๆ คือ แถว
บางแค แต่น� ้ำมันมาจ่ออยูแ่ ค่หน้ าโรงงาน ไม่ยอม
เข้ ามา ทังๆ
้ ที่รอบๆ โรงงานในรัศมี 500 เมตร น� ้ำ
ท่วมสูงในระดับ 80 - 120 ซ.ม. ด้ วยเหตุนี ้เองครับ..
ผมจึงได้ นิยามชีวิตใหม่วา่ ถ้ าเรามีบญ
ุ วิกฤตก็จะ
กลายเป็ นโอกาส ซึง่ ก็จริ งๆ ครับ เพราะการที่น� ้ำ
ท่วมสูงขนาดนี ้ ท�ำให้ คนงานของผมกลับบ้ านไม่

ได้ จึงต้ องขออยูใ่ นโรงงานของผมตลอดทังวั
้ นทัง้
คืน ซึง่ พออยูเ่ ขาก็เอาแต่เย็บอันเดอร์ แวร์ กนั ทังวั
้ น
ทังคื
้ นเลยครับ ซึง่ ผมก็เลี ้ยงข้ าว ให้ ที่พกั ให้ คา่ โอที
แบบจัดเต็ม และพอน� ้ำลดก็เป็ นช่วงที่สนิ ค้ าก�ำลัง
ขาดตลาดมากๆ ท�ำให้ โรงงานผมกลายเป็ นโรงงาน
เดียวที่มีสนิ ค้ าส่งขายล็อตใหญ่ งานนี ้เลยได้ ก�ำไร
มาแบบอื ้อซ่าเลยครับคือ มากกว่าปกติทกุ ปี ที่น� ้ำไม่
ท่วมอีกครับ
หลวงพ่อครั บพอมาปี นีผ้ มก็กะว่าเราจะเป็ น
ประธานกองกฐิ นแบบจัดเต็มอีกครับ คือ ตังเป
้ ้า
กันไว้ ที่ 10 M ครับ ซึง่ เป็ นยอดสูงสุดที่เราเคยท�ำ
มาเลยครับ และผมก็กราบขอพรจากหลวงพ่อให้
ผมท�ำส�ำเร็ จเป็ นอัศจรรย์ ขอให้ สนิ ค้ าของผมขายดี
เป็ นอันดับ 1 ของโลก คือ รวยโรจน์ไปแบบสุดๆ
และสุดท้ ายผมก็ ขอขอบพระคุณที่ ปีนี ห้ ลวง
พ่อเมตตามอบพระผงวัดปากน� ้ำ และพระผงฐาน
บัวให้ กบั ประธานกอง ซึง่ ผมก็ดีใจมากครับ ที่จะ
เป็ นหนึง่ ในไม่กี่คน ที่จะได้ รับครบทัง้ 2 องค์ เพราะ
แต่ละองค์ศกั ดิ์สิทธิ์มากซึง่ ผมจะเอาไว้ ค้ มุ ครองคน
ที่ผมรักทังครอบครั
้
วครับ

อย่าลืม!...ติดตาม
ข่าวสารงานบุญต่างๆ
ได้จาก www.dmc.tv,
dmc social network
นะคะ
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ในระดับ S มาตลอด จนกระทังปี
้ พ.ศ. 2552 เป็ น
บุญกฐิ นสร้ างอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ปี
นันผมอยากเป็
้
นประธานกฐิ นมาก เพราะผมรัก
และศรัทธาคุณยายอาจารย์ฯ มาก แต่ตอนนันผม
้
ก�ำลังสร้ างบ้ านครับ หันซ้ ายแลขวา หันยังไงก็เป็ น
ประธานกฐิ นไม่ได้ หันไปหันมาก็เห็นแต่เงินที่เอาไป
ลงทุนอยูใ่ นตลาดหุ้น ซึง่ ถ้ าขายก็มีแต่ขาดทุนอย่าง
เดียว แต่เพราะอยากบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ
ถึงจะขาดทุนยังไงก็ยอมครับ พอผมตัดใจท�ำการส่ง
เอกสารเพื่อจะขายหุ้น จูๆ่ หุ้นตัวที่ผมจะขายกลับมี
แรงถีบตัวพุง่ สูงขึ ้นอย่างน่าตกใจ จนเจ้ าหน้ าที่การ
ตลาดโทรมาบอกว่า “พี่ๆ พี่หมดสิทธิ์ขาดทุนแล้ ว
ล่ะ” ปี นันผมก็
้
เลยมีปัจจัยมาปิ ดกองกฐิ น 1 M บูชา
ธรรมคุณยายอาจารย์ครับ ซึง่ เป็ นการท�ำบุญใน
หลัก M ครัง้ แรกในชีวิตตังแต่
้ สร้ างบารมีมาเลย ผม
ภูมิใจมาก เนื่องจากตัวผมเองก็เป็ นลูกจ้ างบริ ษัท
รับเงินเดือน แต่สามารถท�ำบุญได้ ถงึ 1 M
กัลฯ ฤทธิ์ ลูกพระธัมฯ หัวใจไม่เกี่ยง

ตอน...ยอดขายถล่มทลาย

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
ผม กัลฯฤทธิ์ อายุ 46 ปี ปั จจุบนั ท�ำงานอยูท่ ี่
บริ ษัทโฮสติ ้งของประเทศออสเตรเลียครับ
หลวงพ่อครับ ผมมาวัดพระธรรมกายได้ 25
ปี แล้ วครับ ซึง่ ผมก็หมัน่ ท�ำทาน รักษาศีล เจริ ญ
ภาวนาและสัง่ สมบุญทุกบุญกับหลวงพ่อ
โดย
เฉพาะบุญกฐิ นที่หนึง่ ปี มีเพียงครัง้ เดียว ผมก็ท�ำได้

แต่
หลังจากท�ำบุญกฐิ นไปแบบทุม่ สุด
ตัวเทหมดหัวใจ ก็เกิดเหตุไม่คาดฝั นขึ ้น เพราะ
สถานการณ์ทางการเงินกลับแย่ลงครับ จากเดิมที่
ได้ เงินเดือนหลัก S ก็ถกู บริ ษัทหักแล้ วหักอีก โดย
ให้ เหตุผลว่าบริ ษัทก�ำลังขยายต้ องใช้ เงินทุนจ�ำนวน
มาก จึงต้ องหักเงินเดือนผู้บริ หารเพื่อบริ ษัทจะได้
เติบโตอย่างมัน่ คง ผมก็เลยได้ เงินเดือนจริ งๆ ไม่กี่
หมื่นบาท แล้ วบ้ านที่ซื ้อเอาไว้ ก็ถกู น� ้ำท่วม หลังโอน
กรรมสิทธิ์เพียง 1 สัปดาห์ครับ ท�ำเอาท้ อแท้ และ
คิดว่ามันคงเป็ นวิบากของผมเอง แต่ผมยังคงนึกถึง
บุญกฐิ นและทุกๆ บุญ ด้ วยความปลื ้มปี ติครับ ซึง่
บุญก็ก�ำลังส่งผลแบบที่ผมไม่ร้ ูตวั เพราะจากการที่
ผมถูกบริ ษัทตัดเงินเดือน ท�ำให้ ผมมีแรงบันดาลใจ
อยากมีธรุ กิจเป็ นของตัวเองครับ ซึง่ ผมมีดีกรี ด้าน
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ไอทีจากออสเตรเลีย และท�ำงานบริ ษัทโฮสติ ้งให้ ค�ำ
ปรึกษาแก่ลกู ค้ าในออสเตรเลียมาถึง 4 ปี ผมเลย
หางานอดิเรกท�ำด้ วยการจับธุรกิจ e-Commerce
หรื อพูดง่ายๆ ว่าขายสินค้ าผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
นัน่ เองครับ ซึง่ ผมเห็นช่องว่างในท้ องตลาด ว่าเรื่ อง

ความสวยความงามก�ำลังเป็ นที่นิยม โดยเฉพาะ
เรื่ องการท�ำเลเซอร์ ผมเลยเกิดไอเดียติดต่อไปยัง
โรงงานผู้ผลิตเลเซอร์ ซึง่ เป็ นเลเซอร์ ระดับคุณภาพ
ที่สามารถเอาไปท�ำเองที่บ้านได้ โดยท�ำเป็ นแบรนด์
ของตัวเอง ใช้ ชื่อว่าเจนเทิล เลเซอร์ (Gentle Laser)
ซึง่ มีประสิทธิภาพขันเทพ
้
และราคาถูกกว่าการเดิน
เข้ าไปท�ำเลเซอร์ ในคลินิกถึง 1 เท่าตัวครับ ผมเริ่ ม
เปิ ดตัวเลเซอร์ ด้วยการสัง่ มา 100-200 ชิ ้น ก็พอ
ท�ำก�ำไรได้ เล็กๆ น้ อยๆ ประมาณ 40,000 บาทต่อ
เดือน ซึง่ ช่วงนี ้ผมยังคงท�ำบุญอย่างต่อเนื่อง และ
หมัน่ นึกถึงบุญใหญ่ทกุ บุญเสมอๆ หนึง่ ปี ผ่านไป
ธุ๒๖รกิจก็ขยายตัวอย่างก้ าวกระโดด ท�ำยอดขายถล่ม

ทลาย ปั จจุบนั นี ้ผมสัง่ เลซอร์ มาเป็ นพันๆ เครื่ องก็
ไม่พอขายครับ จนโรงงานผู้ผลิต อัพเกรดให้ ผมเป็ น
ลูกค้ า VIP เพราะมีออร์ เดอร์ สงู ปรี๊ ดและถี่ยิบ
หลวงพ่อครับ ตอนนี ้งานอดิเรกของผม สร้ าง
ก�ำไรต่อเดือนเป็ นตัวเลขถึง 7
หลัก จนผมแทบช็อคและตัง้
ตัวรับสมบัตแิ ทบไม่ทนั เพราะ
เป็ นรายได้ ที่สูงกว่าเงินเดือน
ประจ�ำถึง 2,400 เปอร์ เซ็นต์
แล้ วบ้ านที่ถกู น� ้ำท่วม ทาง
โครงการกลับมาซ่อมบ้ านให้
ผมฟรี ๆ ซึง่ รับซ่อมบ้ านผม
เพียงหลังเดียวด้ วยครับ ผม
ก็เลยแฮบปี ฮ้ ิบโป้ ผมเชื่อว่า
ทัง้ หมดนี ไ้ ด้ มาเพราะบุญส่ง
ผลครับ ผมเข้ าใจแล้ วนะครับ
ถ้ าเราท�ำบุญปุ๊ บแล้ วอยากให้
บุญส่งผลปั๊ บ ตัวเราเองต้ อง
อยูใ่ นบุญให้ มากๆ ซึง่ กฐิ น
ธรรมชัยสร้ างทุกสิง่ ในปี นี ้ ผม
ก็ไม่พลาดที่จะเชื่อมสายบุญ
สายสมบัตคิ รับ
ผม อยากบอกลูกพระ
ธัมฯ ทัว่ โลกทุกคน ว่าทุกโปรเจ็คบุญของหลวง
พ่อ
เป็ นเหมือนขุมทรัพย์ใหญ่มหาศาลให้ ลกู ๆ
ได้ ตกั ตวงบุญ
เป็ นบุญที่จะไปเชื่อมต่อสมบัติ
จักรพรรดิให้ ลกู ๆ ทุกคน ส่วนใครจะตักตวงได้ มาก
น้ อย ก็ขึ ้นอยูก่ บั ใจและความทุม่ เทครับ ซึง่ บุญ
กฐิ นธรรมชัยสร้ างทุกสิง่ ยังรอให้ ทกุ ๆ คนได้ มาเป็ น
เจ้ าของบุญ แล้ วอย่าท�ำคนเดียวนะครับ ต้ องชวน
คนอื่นให้ ท�ำด้ วย แล้ วไม่ใช่แค่ท�ำอย่างเดียวนะครับ
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายนนี ้ ก็ต้องเอาตัวเป็ นๆ
และชวนคนที่เรารักมาร่วมพิธีทอดกฐิ นด้ วย เราจะ
ได้ รวยไปด้ วยกัน ปลื ้มไปด้ วยกันทุกคนครับ
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ตอน...ลูกพระธัมฯ ฮาวายส้มหล่น
ได้รบั เชิญให้ออก tv ดังของอเมริกา
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่ที่เคารพ
สุดบูชาของลูก
แม้ ลกู อยู่ ไกลหู ไกลตาพ่อ
แต่ไม่ท้อ เพราะธรรมะ ไม่หนีหาย
นัง่ ธรรมะ ทุกวัน ไม่วางวาย
หวังก่อนตาย สว่างไสว ได้ กายธรรม
แต่ที่จริ ง ลูกไม่ได้ อยูไ่ กลพ่อ
ใจจดจ่อ พ่อนี ้ ทุกเช้ าสาย
เคารพรัก คิดถึงพ่อ ผู้ก่อธรรมกาย
ตามเป้าหมาย พ่อไป สูส่ ดุ ธรรม
ลูกชื่อ กัลฯ กวิตา ยมจินดา-สเตซี่ จากศูนย์
ปฏิบตั ธิ รรมฮาวาย สหรัฐอเมริ กาเจ้ าค่ะ
้ ลกู เข้ าวัดเมื่อวันมาฆบูชาที่ 9 กุมภาตังแต่
พันธ์ พ.ศ.2533 เป็ นต้ นมา ลูกได้ ท�ำบุญทุกบุญทัง้
กฐิ นผ้ าป่ า สร้ างผู้น�ำบุญและเป็ นผู้น�ำบุญที่เข้ ม
แข็งตลอดมา เมื่อมาอยูท่ ี่ฮาวายก็ได้ เป็ นผู้น�ำบุญ
ทังฝ่้ ายเสบียงและเผยแผ่ อุปถัมภ์วดั ในอเมริ กา
ตลอดมา 7 ปี แล้ วค่ะ โดยเฉพาะในปี นี ้ลูกได้ ร่วม
เป็ นประธานซื ้อโบสถ์และที่ดนิ
เพื่อสร้ างวัดพระ
ธรรมกายโอเรกอน และที่พิเศษสุดๆ เมื่อลูกทราบ
ข่าวบุญ ทอดกฐิ นในปี นี ้ ลูกก็ไม่รอช้ า รี บน�ำราย
ได้ จากน� ้ำพักน� ้ำแรงของลูก ที่เกิดจากการท�ำธุรกิจ
ร้ านอาหาร Big Wave Shrimp มาท�ำบุญอย่างไม่มี
ข้ อแม้ ข้ ออ้ าง และเงื่อนไข โดยการตัดสินใจท�ำบุญ
กฐิ นธรรมชัยทังที
้ ่วดั พระธรรมกายในประเทศไทย

กัลฯ กวิตา ยมจินดา-สเตซี่ และ เทพบุตรไมค์ สเตซี่

และอเมริ กา ถึง 4 วัด รวมเป็ นเงิน 2 M ค่ะ
ซึง่ หลังจากท�ำแล้ วก็เกิดเหตุอศั จรรย์อย่างที่
ลูกไม่คาดฝั น ประดุจส้ มหล่นใส่ลกู อย่างแรง คือ มี
รายการ TV Food Network ยอดฮิตของอเมริ กา
มาติดต่อขอสัมภาษณ์และถ่ายท�ำสกู๊ป ที่ร้านของ
ลูกทันที ลูกถามเขาว่า “ท�ำไมคุณถึงเลือกเราล่ะ?”
ค�ำตอบที่ลกู ฟั งแล้ วถึงกับอึ ้ง คือ You are the best
ซึง่ แปลว่า ร้ านของคุณดีที่สดุ แล้ ว เพราะพวกเขา
ได้ รับอีเมล์จ�ำนวนมาก ชื่นชมร้ านของลูก และบอก
ให้ ทางรายการมาถ่ายท�ำที่นี่ให้ ได้ “เพราะอาหาร
ก็ The best , เจ้ าของร้ านก็ The best” จนพวก
เขาต้ องมาส�ำรวจและถ่ายท�ำที่ร้านอย่างเบิกบาน
สนุกสนาน และอิ่มอร่อยจนพุงกางกันทังกองถ่
้
าย
รายการ TV นี ้ชื่อว่า “Diners, Drive-Ins and
Dives” แปลภาษาง่ายๆ คือ ขับรถออกไปทาน
อาหารอร่อยๆ กันเถอะ โดยดาราพิธีกรดังยอดฮิต
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เป็ นประธานกฐิ น และผ้ าป่ าธรรมชัย
ณ วัดพระธรรมกายโอเรกอน สหรัฐอเมริ กา

ติดตลกของอเมริ กา ชื่อ กาย เฟี ยรี่ (Guy Fieri)
จะเป็ นผู้ขบั รถไปแนะน�ำร้ านอาหารดีๆ ดังๆ ของ
อเมริ กาในแต่ละรัฐ ให้ คนอเมริ กนั สามร้ อยล้ านคน
ได้ ชมกัน จนติดงอมแงม ซึง่ ถ้ าใครได้ ออก TV กับ
พิธีกรชายคนนี ้ ก็จะโชคดียิ่งกว่าถูกรางวัลที่ 1 และ
ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน
พอ รายการได้ ออนแอร์ ไปเท่านันแหละค่
้
ะ ไม่
ถึงชัว่ โมงก็มีลกู ค้ าเข้ ามา 2 กลุม่ มาถึงก็ยิ ้ม และก็
มาชี ้ที่หน้ าลูกกันใหญ่ บอกว่า “ฉันเห็นคุณออก TV
เมื่อสักครู่นี ้ ก็เลยรี บขับรถมากินข้ าวที่นี่แหละ คุณ
เป็ น Movie Star ขอถ่ายรูปคูก่ บั คุณหน่อยนะคะ”,
“ร้ านคุณดังมากนะ Congratulations!” และต่อ
มาก็มีลกู ค้ าแห่มาอุดหนุนกันอย่างมากมาย ท�ำให้
คนงานที่มีอยู่ 5 คนไม่พอ แม้ แต่รถทัวร์ รถบัสของ
เกาหลี ญี่ปนุ่ ก็ได้ มาติดต่อเอานักท่องเที่ยวมาลง
ที่ร้านของลูกทุกวัน แต่ก่อนมีรายได้ เดือนละล้ าน
๒๘

บาท แต่หลังจากท�ำบุญกฐิ นไปแล้ วท�ำให้ มีรายได้
เพิ่มขึ ้นเป็ นเดือนละสองล้ านบาท ซึง่ ลูกก็เอามา
ท�ำบุญอาทิตย์ละแสนสองแสนบาทค่ะ และล่าสุด
จะมีการแข่งขันวินเซิร์ฟหรื อกระดานโต้ คลื่นระดับ
โลกที่ฮาวาย ประจ�ำปี ค.ศ.2012 หรื อ พ.ศ.2555
ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี ้ จะมีนกั ท่องเที่ยวหลัง่
ไหลเข้ ามาในฮาวายอีกนับไม่ถ้วน ลูกก็เตรี ยมล้ าง
มือรั บทรั พย์ อัศจรรย์ ที่จะปิ ดกองกฐิ นได้ อีกหลาย
กองเลยค่ะ
แต่หลวงพ่อไม่ต้องวิตกนะเจ้ าคะ ลูกไม่หลง
ระเริ งไปกับโลกธรรม 8 อย่างแน่นอน ลูกเป็ นคน
อ่อนน้ อมถ่อมตน ประหยัดมัธยัสถ์ มักน้ อยสันโดษ
เพราะคิดอยูเ่ สมอว่า เราเป็ นลูกพระธัมฯ มาท�ำ
อะไรที่นี่ และเป้าหมายของเราคืออะไร ทุกสิง่ ที่
เกิดขึ ้นกับลูกในครัง้ นี ้ก็ด้วยความอัศจรรย์ของบุญ
กฐิ นที่สง่ ผล แบบ ซุปเปอร์ บกิ๊ ไจแอ้ นท์ ได้ ทงความ
ั้
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ดังและรวยไปพร้ อมๆ กัน ลูกไม่
สงวนลิขสิทธิ์นะเจ้ าคะ ใครอยากจะ
ท�ำบุญแบบลูกก็ได้ แล้ วจะรู้วา่ บุญ
น่ะมีจริ งและก็ดีจริ งแค่ไหน ซึง่ ลูกก็
ขอให้ บญ
ุ กุศลที่ท�ำมาทุกๆ บุญช่วย
ให้ หลวงพ่อมีสขุ ภาพแข็งแรงอายุยืน
หมื่นปี หายป่ วยไข้ หน้ าใสปิ๊ ง ใคร
เห็นก็หมดกิเลสเข้ าถึงพระธรรมกาย
กันหมดทังโลกเลยค่
้
ะ

1

ปล.ลู ก อยากกราบขอความ
เมตตาขอฟั งเพลง “คิดถึงพ่อ” ให้ ลกู
พระธัมฯ แดนไกลทัว่ โลก ได้ มีก�ำลัง
ใจอีกสักครัง้ ได้ ไหมเจ้ าค่ะ ขอกราบ
ขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงเจ้ าค่ะ

2

1. จากอดีตครูดีเด่น 7 ปี ซ้ อน
กลายมาเป็ นกุ๊กดังของอเมริ กา
2. ถ่ายรูปร่วมกับพิธีกรชื่อดัง
คุณกาย เฟี ยรี่

3

3. ถ่ายภาพกับกองถ่ายของดาราทีวี
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การเกิ ดและการด� ำรงชี วิตอยู่ของมนุษย์ ทุก
คน ล้ วนเกี่ยวข้ องกับบุญทังนั
้ น้ แต่น้อยคนนักที่
เข้ าใจเรื่ องนี ้ เพราะส่วนใหญ่ความรู้ความเห็น
ยังไม่สมบูรณ์ จึงปล่อยชีวิตให้ ผา่ นไปอย่างไร้ คา่
สนุกสนานเพลิดเพลินกันไปวันๆ โดยไม่ได้ สงั่ สม
บุญบารมีให้ กบั ตัวเอง เช่นนี ้ชื่อว่าเป็ นผู้ประมาท
ส่วนผู้ร้ ูที่ประกอบด้ วยดวงปั ญญาบริ สทุ ธิ์ ทุกลม
หายใจจะเป็ นไปเพื่ อ การสร้ างบารมี เ พี ย งอย่ า ง
เดียว ใช้ ชีวิตให้ ค้ มุ ค่าด้ วยการฝึ กฝน ท�ำใจให้
หยุดนิ่งอยูท่ ี่ศนู ย์กลางกายฐานที่ ๗ เป็ นประจ�ำ
สม�่ำเสมอ การท�ำเช่นนี ้ ถือว่าเป็ นสุดยอดแห่ง
ความไม่ประมาท
เพราะเป็ นการน�ำใจเข้ าไปสู่
แหล่งแห่งความบริ สทุ ธิ์ภายใน ชีวิตของเราย่อมจะ
เต็มเปี่ ยมไปด้ วยความสุข และความส�ำเร็จอย่าง
แท้ จริ ง
ั ฑสูตร
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน นิธิกณ
ความว่า
“ปเทสรชฺชํ อิสฺสริ ยํ จกฺกวตฺตสิ ขุ ํ ปิ ยํ
เทวรชฺชมฺปิ ทิพฺเพสุ สพฺพเมเตน ลพฺภติ
ความเป็ นพระราชาประเทศราช ความเป็ น
ใหญ่ สุขของพระเจ้ าจักรพรรดิที่นา่ ปรารถนา แม้
ความเป็ นราชาแห่งเทวดาในทิพยวิมาน อิฐผล
ทังหมดนั
้
นอั
้ นเทวดาและมนุษย์
ย่อมได้ ด้วย
ขุมทรัพย์คือบุญนี ้”
บุญเป็ นสิง่ ที่อยูเ่ บื ้องหลังความสุข และความ
ส�ำเร็จทังหมด
้
เป็ นเครื่ องสนับสนุนให้ เราเจริ ญ
รุ่งเรื อง หากใครมีบญ
ุ มาก ความสุขความส�ำเร็จก็
มีมาก เราเคยได้ ยินอานุภาพแห่งบุญของพระเจ้ า
จักรพรรดิกนั มาบ้ างแล้ ว พระองค์เป็ นผู้ที่สมบูรณ์

ด้ วยมหาสมบัติ คือรัตนะ ๗ ประการ หลวงพ่อ
จะ น�ำเรื่ องราวอานุภาพแห่งบุญที่ก่อให้ เกิดสมบัติ
จักรพรรดิมาเล่าให้ พวกเราได้ ศึกษากัน เพื่อจะได้
เกิดความเชื่อมัน่ ในอานุภาพแห่งบุญยิ่งๆ ขึ ้นไป
เราจะได้ สร้ างบารมีให้ เต็มที่ และประพฤติปฏิบตั ิ
ธรรมให้ ยิ่งๆ ขึ ้นไป
* ดังเรื่ องของพระเจ้ ามหาสุทสั สนะ ท่านเป็ น
พระเจ้ าจักรพรรดิปกครองทวีปทังสี
้ ่ มีมหาราช
ธานีที่บงั เกิดขึ ้นด้ วยอานุภาพแห่งบุญ ราชธานี
นันชื
้ ่อว่า กุสาวดี ขอบเขตของพระนครทางด้ าน
ทิศตะวันออก
และทางทิศตะวันตกยาวเท่าๆ
กัน คือ ๑๒ โยชน์ ทางทิศเหนือและทิศใต้ กว้ าง

๓๐
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ด้ านละ ๗ โยชน์ เป็ นเมืองที่อดุ มสมบูรณ์ทกุ อย่าง
ทังทรั
้ พยากรธรรมชาติข้าวปลาอาหาร ผู้คนอาศัย
กันเนืองแน่น เป็ นราชธานีที่ไม่เคยว่างเว้ นจากเสียง
๑๐ อย่าง คือ เสียงม้ า เสียงช้ าง เสียงรถ เสียงกลอง
เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียงขับร้ อง เสียงกังสดาล
เสียงประโคมและเสียงของการเชื ้อเชิญ เช่น เชิญ
ให้ มาดื่มกิน ผู้คนในเมืองมีแต่ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
แบ่งปั น พูดจาไพเราะหู ฟั งแล้ วท�ำให้ จิตใจปลอด
โปร่งเบาสบาย ความสมบูรณ์ทงหมดที
ั้
่เกิดขึ ้นนี ้ ก็
ด้ วยอานุภาพบุญของพระเจ้ าจักรพรรดิ และของ
ผู้คนในยุคสมัยนัน้ ที่มีศีลมีธรรม คือ มีศีล ๕ เป็ น
ปกติ
ราชธานีนี ้ล้ อมรอบด้ วยก�ำแพง ๗ ชัน้ แต่ละ
ชันมี
้ ความวิจิตรพิสดารน่าอัศจรรย์ ก�ำแพงทัง้ ๗
ชัน้ ล้ วนสร้ างด้ วยรัตนะหลากหลาย ดังนี ้ก�ำแพงชัน้
ที่ ๑ สร้ างด้ วยทองค�ำ มีรัศมีสีเหลืองอร่ามสวยงาม
ฉาบทาไปทัว่ อาณาบริ เวณ ผู้คนที่ได้ พบเห็นต่าง
เกิดความปี ติเบิกบานใจ ก�ำแพงชันที
้ ่ถดั ออกมา
สร้ างด้ วยเงิน แสงเงินส่องประกายแวววับจับตา
จับใจ รัศมีสีเงินเปล่งประกายออกมา แม้ กระทัง่
ใบไม้ ใบหญ้ าก็พลอยเป็ นสีเงินไปด้ วย
ถัดจากก�ำแพงเงินเป็ นก�ำแพงที่สร้ างด้ วยแก้ ว
ไพฑูรย์ มีรัศมีระยิบระยับจับตา ยังความเบิกบาน
ใจให้ เกิดขึ ้น ก�ำแพงชันที
้ ่ ๔ เป็ นก�ำแพงที่สร้ าง
ด้ วยแก้ วผลึกใสสว่างมาก เมื่อมหาชนแลดูก�ำแพง
นี ้แล้ ว ใจจะเบิกบานเกลี ้ยงจากบาปอกุศล เพราะ
ความใสสว่างของก�ำแพง ซึง่ เมื่อเห็นแล้ วจะยังใจ
ให้ ใสสะอาดบริ สทุ ธิ์ไปด้ วย ก�ำแพงชันที
้ ่ ๕ สร้ าง
ด้ วยแก้ วทับทิม มีสีแดงระเรื่ อเหมือนพระอาทิตย์
ยามอัสดง ดูแล้ วเพลินตาเพลินใจ ท�ำให้ คลาย
จากความทุกข์โศก ก�ำแพงชันที
้ ่ ๖ สร้ างด้ วยแก้ ว
บุษราคัม มีสีเหลืองลออ นวลตาเย็นใจ ใครได้ เห็น
แล้ วใจจะสงบเยือกเย็น และก�ำแพงชันสุ
้ ดท้ าย คือ
ชันที
้ ่ ๗ สร้ างด้ วยแก้ วทุกอย่างมารวมกัน ผสม
ผสานกันได้ อย่างวิจิตรพิสดารสวยงามมาก ใครได้

เห็นต่างพากันทึง่ ในอานุภาพแห่งบุญของพระเจ้ า
จักรพรรดิทีเดียว
มหานครของพระเจ้ าจักรพรรดิ มีประตูทงสี
ั้ ่
ทิศ ได้ แก่ ประตูที่สร้ างด้ วยทองค�ำ ประตูเงิน ประตู
แก้ วไพฑูรย์ และประตูแก้ วผลึก แต่ละประตูนี ้น่า
อัศจรรย์มาก เพราะทุกประตูจะมีเสาระเนียด ๗ ต้ น
แต่ละต้ นปั กลึกถึงประมาณ ๓ ชัว่ คน เหนือแผ่นดิน
ขึ ้นมาอีก ๑๒ ชัว่ คน เสาแต่ละต้ นเป็ นรัตนะ ๗ ชนิด
เหมือนก�ำแพงที่ได้ เล่าไว้ ในตอนต้ น มีความงดงาม
และอลังการมาก
นอกจากนี ้ยังมีดรุ ิ ยางทิพย์
ประจ�ำพระนครอีก เมื่อปรารถนาเสียงดนตรี ดนตรี
ก็จะบรรเลงขึ ้นมาทันที
ราชธานี จ ะถู ก แวดล้ อ มด้ ว ยต้ น ตาลที่ เ ป็ น
รัตนะ ๗ แถว เหมือนก�ำแพง ๗ ชัน้ แถวตาลทองค�ำ
ล�ำต้ นจะเป็ นทองค�ำ ใบและผลเป็ นเงิน แถวตาล
เงิน ต้ นเป็ นเงิน แต่ใบกับผลเป็ นทองค�ำ แถวตาล
ที่เป็ นแก้ วไพฑูรย์ ต้ นเป็ นแก้ วไพฑูรย์ แต่ใบกับผล
จะเป็ นแก้ วผลึก แถวตาลแก้ วผลึก ต้ นเป็ นแก้ วผลึก
ใบกับผลจะเป็ นแก้ วไพฑูรย์ แถวตาลแก้ วทับทิม
ต้ นเป็ นแก้ วทับทิม แต่ใบกับผลจะเป็ นบุษราคัมที่
เหลืองอร่าม และแถวตาลที่เป็ นแก้ วบุษราคัม ต้ น
เป็ นแก้ วบุษราคัม ใบกับผลเป็ นแก้ วทับทิม สลับกัน
สวยงามมาก
ส่วนแถวตาลแถวสุดท้ ายจะรวมรัตนะทุกอย่าง
คือ ทังต้
้ น ผล ใบ จะเป็ นแก้ วสลับกันทุกชนิด
สวยงามมาก ดูรุ่งโรจน์ตระการตาตระการใจ นี่เป็ น
มหาสมบัตสิ ว่ นหนึง่ เท่านัน้ ยามที่ต้นตาลถูกลม
พัดจะเกิดเสียงไพเราะ ชวนให้ เคลิบเคลิ ้มเหมือน
ดุริยางค์ทิพย์ แม้ หมูว่ ิหคที่โผบินกลางนภากาศก็
ยังต้ องชะลอปี กหยุดฟั ง มันน่าอัศจรรย์ในอานุภาพ
แห่งบุญว่า บุญนี ้ท�ำให้ ได้ สมบัตอิ นั น่าใคร่ เป็ นบุญ
ที่ท�ำให้ เราสมบูรณ์ด้วยมหาสมบัตทิ ี่ไม่มีวนั พร่อง
มหาสมบัติประจ� ำตัวของพระเจ้ าจักรพรรดิ
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ที่พวกเรารู้จกั กันดี คือ รัตนะ ๗ ประการ ในรัตนะ
๗ ประการนี ้ เวลาที่จกั รรัตนะจะบังเกิดขึ ้น พระเจ้ า
มหาสุทัส สนะจอมราชาจะท� ำ ความบริ สุท ธิ์ ก าย
วาจา ใจ ในวันพระจันทร์ เต็มดวง ซึง่ ตรงกับวัน
อุโบสถขึ ้น ๑๕ ค�่ำ ด้ วยการรักษาอุโบสถศีลอยูบ่ น
ปราสาทชันบน
้
ระลึกนึกถึงมหากุศลที่พระองค์ได้
บ�ำเพ็ญมา ด้ วยความปี ติในมหากุศล
ในขณะนันเอง
้
จักรรัตนะจะอุบตั ขิ ึ ้นทางทิศ
ปราจีน ลอยมาในอากาศ พร้ อมกับเปล่งรัศมีเจิด
จ้ าสว่างไสวมาก เหล่าพสกนิกรที่ยืนมองอยูบ่ นพื ้น
แผ่นดิน ต่างเข้ าใจผิดว่า “ท�ำไมหนอ ดวงจันทร์ ใน
ค�่ำคืนนี ้มีถงึ สองดวง” ผู้ร้ ูจริ งจึงชี ้แจงว่า “ที่ลอย
อยูน่ นเป็
ั ้ นมหาจักรรัตนะ ที่อบุ ตั ิขึ ้นมาเพื่อพระเจ้ า
จักรพรรดิเท่านัน”
้ เมื่อฟั งดังนัน้ ทุกคนพากันเปล่ง
เสียงอนุโมทนาสาธุการกันดัง่ ลัน่
เมื่อจักรรัตนะ
ลอยมาเวียนประทักษิณรอบพระนคร ๗ รอบแล้ ว ก็
ประดิษฐานที่ซ้ มุ ประตูด้านทิศอุดร
พระเจ้ ามหาสุทสั สนะ รู้วา่ จักรแก้ วบังเกิด
ขึ ้นเฉพาะพระองค์ ทรงเสด็จลุกจากที่ประทับนัง่
ทรงผ้ า สไบเฉวี ย งบ่ า เสด็ จ ลงมาถึ ง ที่ จัก รรั ต นะ
ประดิษฐาน
ใช้ พระหัตถ์ซ้ายจับพระเต้ าทอง
พระหัตถ์ขวาประคองจักรแก้ วขึ ้น ทรงหลัง่ น� ้ำจาก
พระเต้ าทองต้ อนรับ แล้ วใช้ พระหัตถ์ขวาชูจกั รขึ ้น
พร้ อมกับตรัสว่า “จักรแก้ วจงหมุนไปเถิด จักรแก้ ว
จงพิชิตเถิด” จบพระด�ำรัส จักรแก้ วจะหมุนไปทาง
ทิศตะวันออก พระเจ้ ามหาสุทสั สนะพร้ อมทัง้ จาตุรงคเสนาจะเหาะขึ ้นสูอ่ ากาศ ด้ วยอานุภาพแห่ง
จักรแก้ ว ระยะที่อยูบ่ นอากาศก็ไม่สงู เกินไปหรื อต�่ำ
เกินไป จะสูงกว่ายอดไม้ เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ คือ
ไม่วา่ ใครยืนอยูบ่ นแผ่นดิน ก็สามารถแยกแยะได้ วา่
ผู้นี ้เป็ นพระราชา ผู้นี ้เป็ นมหาอ�ำมาตย์

ทะเลก็จะแหวกเป็ นช่อง ให้ เห็นรัตนะต่างๆ ที่อยูใ่ ต้
มหาสมุทร ซึง่ มีอยูม่ ากมาย ถ้ าปรารถนาจะน�ำมา
ใช้ ขุนคลังแก้ วก็จะน�ำมาให้ ในทันที สร้ างความตื่น
ตาตื่นใจให้ กับพสกนิกรผู้มีบุญเหล่านัน้ เป็ นอย่าง
ยิ่ง
จากนันจั
้ กรแก้ วจะพาไปในทิศทังสี
้ ่ พระราชา
ที่อยูต่ ามแคว้ นต่างๆ จะยอมศิโรราบด้ วยอานุภาพ
แห่งจักรแก้ ว จักรแก้ วนี ้จะมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึง่
ว่า อริ นทมะ ซึง่ แปลว่า ฝึ กข้ าศึกนัน่ เอง คือ ด้ วย
อานุภาพแห่งจักรแก้ วจะไม่มีข้าศึกใดสู้ได้ ต้ อง
ยอมแพ้ อย่างเดียว พระเจ้ าสุทสั สนะก็จะเสด็จไป
ให้ โอวาททุกแว่นแคว้ น โดยให้ นโยบายของการ
ปกครองประเทศว่า ให้ ทกุ คนด�ำรงอยูใ่ นศีล ๕ อย่า
ฆ่าสัตว์ อย่าลักทรัพย์ อย่าประพฤติผิดในกาม อย่า
พูดเท็จ และอย่าดื่มน� ้ำเมา อีกทังให้
้ เจ้ าเมืองนันๆ
้
ปกครองแว่นแคว้ นตามเดิม พระองค์จะตรัสเช่นนี ้
ไปทัว่ ทุกทวีป เมื่อเสด็จไปจนครบทวีปทังสี
้ ่ก็เสด็จ
กลับราชธานี
เราจะเห็นว่า
อานุภาพของมหาสมบัติ
จักรพรรดิ สามารถยังประโยชน์สขุ ให้ เกิดขึ ้นได้
สมบัติ นีบ้ ัง เกิ ด ขึน้ ด้ ว ยอานุภ าพบุญ ของพระเจ้ า
จักรพรรดิและมหาชน ความดีที่เราท�ำมาจะกลัน่
เป็ นบุญบารมี ท�ำให้ เราได้ สมบัติจกั รพรรดิ ไว้ ใช้
สร้ างบารมีอย่างไม่ร้ ูหมดสิ ้น เรื่ องสมบัตจิ กั รพรรดิ
นี ้ ยังมีสาระที่นา่ สนใจอีกหลายอย่าง ให้ ตดิ ตาม
ศึกษากันในครัง้ ต่อไป ครัง้ นี ้ขอให้ ทกุ คนตังใจสั
้ ง่ สม
บุญกันให้ เต็มที่เถิด สักวันหนึง่ สมบัตจิ กั รพรรดิจะ
เกิดขึ ้นกับเราอย่างแน่นอน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๑๓ หน้ า ๔๗๓

ครัน้ พระราชาอยากร่อนลงตรงไหน จักรแก้ วก็
จะร่อนลงตามใจปรารถนา เมื่อตรวจภาคพื ้นเสร็จ
แล้ ว จักรแก้ วก็พาเหาะขึ ้นไปอีก แล้ วร่อนลงทะเล
๓๒
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ความว่า
“มานุสฺสกิ า จ สมฺปตฺติ เทวโลเก จ ยา รติ
ยา จ นิพฺพานสมฺปตฺติ สพฺพเมเตน ลพฺภติ
สมบัติอนั เป็ นของมนุษย์ สมบัตอิ นั เป็ นทิพย์ที่
น่ายินดีในเทวโลก และนิพพานสมบัติ สมบัตนิ นทั
ั ้ ง้
ปวง ย่อมได้ ด้วยบุญนิธิ”
อ า นุ ภ า พ แ ห่ ง บุ ญ เ ป็ น อ า นุ ภ า พ ที่ ไ ม่ มี
ประมาณ จะคอยประคับประคองเจ้ าของบุญให้
ด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และสมบูรณ์พร้ อมด้ วย
สมบัติทงหลาย
ั้
มหาสมบัตจิ ะบังเกิดขึ ้นเฉพาะผู้มี
บุญเท่านัน้ เป็ นอสาธารณะไม่เกิดขึ ้นกับคนทัว่ ไป
เมื่อคราวที่แล้ ว
ได้ น�ำเรื่ องราวของมหาสมบัติ
จักรพรรดิ มาเล่าให้ พวกเราได้ รับฟั งกัน เป็ นต�ำนาน
แห่งจักรรัตนะ ที่บงั เกิดขึ ้นด้ วยอานุภาพแห่งบุญ
ของพระเจ้ าจักรพรรดิ ครัง้ นี ้จะน�ำเรื่ องรัตนะทัง้ ๗
ประการ มาเล่าให้ ฟังต่อ
ท่ า มกลางกระแสกิ เ ลสและอวิ ช ชาที่ ห่ อ หุ้ม
เห็น จ�ำ คิด รู้ ของเหล่าสรรพสัตว์ ท�ำให้ มวลมนุษย์
ต้ องตกอยูใ่ นห้ วงแห่งทะเลทุกข์ เหมือนหลงทางอยู่
ในความมืดมิด การบังเกิดขึ ้นของพระรัตนตรัย จึง
เปรี ยบเสมือนดวงประทีป ที่สอ่ งสว่างท่ามกลาง
ความมืด เพื่อขจัดความมืด คืออวิชชาให้ หมดไป
อย่างไรก็ดี การที่เราจะเข้ าถึงจุดแห่งความสว่าง
ภายในได้ นนั ้ ต้ องหมัน่ ท�ำใจให้ หยุดให้ นิ่ง จน
กระทัง่ เข้ าถึงพระธรรมกายภายในตัว เมื่อนัน้ แสง
ธรรมอันไม่มีประมาณ และธรรมรสอันเลิศจะพรั่ง
พรูกนั ออกมา ชีวิตของเราก็จะสมปรารถนาในทุก
สิง่ อย่างแน่นอน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน นิธิกณ
ั ฑ์สตู ร

หลายๆ ท่านอาจสงสัยว่า สมบัตจิ กั รพรรดินี ้
เกิดขึ ้นตอนไหน ตอนที่สมบัตจิ ะเกิดขึ ้นนัน้ พระเจ้ า
จักรพรรดิทรงถวายมหาทานบารมี
สมาทาน
อุโบสถศีล ประทับนัง่ ตามล�ำพัง เพื่อระลึกนึกถึง
บุญที่ได้ สงั่ สมมาดีแล้ ว เมื่อถึงเวลารัตนะทัง้ ๗ ก็
จะปรากฏขึ ้นเอง หัตถีรัตนะ คือ ช้ างแก้ ว ซึง่ อยูใ่ น
ป่ าหิมพานต์จะออกมาจากป่ าหิมพานต์
ในหิมพานต์นี ้ * มีช้าง ๑๐ ตระกูลอาศัยอยู่ ซึง่
มีตระกูลช้ างกาฬาวกะ ช้ างคังเคยยะ ช้ างปั ณฑระ
ช้ างตัมพะ ช้ างปิ งคละ ช้ างคันธะ ช้ างมังคละ ช้ าง
เหมวตะ ช้ างอุโบสถ และสุดท้ ายคือ ตระกูลช้ าง
ฉัททันต์ ถ้ าเป็ นช้ างธรรมดาทัว่ ไปที่เรารู้จกั กัน ถูก
จัดไว้ ในตระกูลแรก คือ ตระกูลช้ างกาฬาวกะ
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ก�ำลังของช้ างแต่ละตระกูลไม่เท่ากัน ก�ำลัง
ของบุรุษที่แข็งแรงมากๆ ๑๐ คนเท่ากับก�ำลังของ
ช้ างกาฬาวกะ ๑ เชือก ช้ างกาฬาวกะ ๑๐ เชือก
เท่ากับก�ำลังตระกูลช้ างคังเคยยะ ๑ เชือก ช้ างคัง
เคยยะ ๑๐ เชือก เท่ากับตระกูลช้ างปั ณฑระ ๑
เชือก และไล่เรื่ อยขึ ้นไปเช่นนี ้ ๑๐ ต่อ ๑ จนกระทัง่
ถึงช้ างตระกูลเหมวตะ ๑๐ เชือกเท่ากับช้ างอุโบสถ
๑ เชือก ช้ างตระกูลอุโบสถ ๑๐ เชือก เท่ากับก�ำลัง
ของช้ างฉัททันต์ ๑ เชือก ช้ างแก้ วของพระเจ้ า
จักรพรรดิจะมาจากสองตระกูลหลังนี ้
และที่มี
ก�ำลังมากที่สดุ คือตระกูลพญาช้ างฉัททันต์ ทังสอง
้
ตระกูลนี ้คือเผ่าของหัตถีรัตนะ
* ช้ างแก้ วของพระเจ้ ามหาสุทสั สนจักรพรรดิ
มาจากตระกูลอุโบสถ
ตัวจะขาวปลอดสะอาด
สะอ้ านเกลี ้ยงเกลา คชลักษณ์สมบูรณ์ทกุ อย่าง คอ
และปากจะมีสีแดงเหมือนมณฑลของพระอาทิตย์
รูปร่างงามสมส่วน ผิวตึงไม่เหี่ยวย่น มีอวัยวะน้ อย
ใหญ่สมบูรณ์ ดวงตาก็สดใสราวกับตาของเทพบุตร
มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้ พระเจ้ ามหาสุทสั สนะทอดพระเนตรเห็นช้ างแล้ ว ทรงพอพระทัยมาก
ตรัสว่า ช้ างเชือกนี ้เป็ นช้ างที่มีคชลักษณ์สมบูรณ์
มาก ถ้ าพึงฝึ กหัดก็จะดี ทันทีที่พระองค์ตรัสจบ ช้ าง
นันก็
้ จะเป็ นไปตามที่พระราชารับสัง่ ทันที
เราจะเห็นว่า ผู้มีบญ
ุ พูดสิง่ ใด สิง่ นันก็
้ จะ
ส�ำเร็จสมปรารถนาทันที เมื่อพระองค์จะทดสอบ
ช้ างแก้ ว ตอนเช้ าก็จะเสด็จขึ ้นบนหลังเพื่อไปตรวจ
บ้ านเมือง ไปทัว่ มหาเมธนีดลจรดฟากฝั่ งมหาสมุทร
แล้ วเสด็จกลับมาที่กสุ าวดีราชธานี มาทันเสวยพระ
กระยาหารเช้ า นี่เป็ นอานุภาพของช้ างแก้ ว
ต่อมา อัสสรัตนะบังเกิดขึ ้นอีก คือ ม้ าแก้ ว
ม้ าคูบ่ ญ
ุ เป็ นม้ าสินธพชื่อวลาหก รูปร่างองอาจ
สง่างาม ท่วงท่าก้ าวย่างน่าดูนา่ ชื่นชม ที่ได้ ชื่อว่า
วลาหก เพราะมีลำ� ตัวขาวปลอดเหมือนก้ อนเมฆ
สะอาดสะอ้ าน เท้ าทัง้ ๔ ข้ าง มีสีแดง มีร่างกายแข็ง
๓๔

แรงมาก ขนละเอียดอ่อนละมุนละไม เหาะเหินเดิน
อากาศได้ เหมือนช้ างแก้ ว
เมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็น
ทรงตรัส
ชื่นชมด้ วยความพอพระทัย แล้ วตรัสว่า ถ้ าพึง
ฝึ กหัดก็จะเป็ นม้ าที่ดี ทันทีที่ตรัสจบ ม้ าแก้ วตัวนันก็
้
เป็ นเหมือนที่ถกู ฝึ กดีแล้ ว และเมื่อพระเจ้ าสุทสั สนะ
ต้ องการพิสจู น์ม้าตัวนี ้ ตอนเช้ าพระองค์จะเสด็จขึ ้น
หลังม้ า ออกจากเมืองไปตรวจราชการทัว่ แผ่นดิน
ทรงเสด็จออกขณะที่บริ วารเพิ่ง น�ำพระกระยาหาร
มาตังไว้
้ จากนันม้
้ าแก้ วก็จะพาไปทัว่ ทวีปทังสี
้ ่ แล้ ว
สามารถกลับมาทันเสวยพระกระยาหารเช้ า นี่คือ
ฤทธิ์ของม้ าแก้ วอันเกิดจากอานุภาพแห่งบุญ เป็ น
สิง่ ที่นา่ ทึง่ มาก
เมื่ออัสสรัตนะบังเกิดขึ ้นแล้ ว
มณีรัตนะก็
บังเกิดขึ ้นอีก เป็ นแก้ วมณีที่มาจากวิปลุ บรรพต
งดงามราวกับเจียระไนมาเป็ นอย่างดี มีรัศมีเปล่ง
สว่างออกจากข้ าง มณีรัตนะนี ้จะมีดวงบริ วารถึง
๘๔,๐๐๐ ดวง รัศมีแผ่ออกไปเสมือนกระทบรัศมี
ของพระจันทร์ เมื่อแก้ วมณีบงั เกิดขึ ้นแล้ ว หากยก
ขึ ้นบนอากาศประมาณ ๖๐ ศอก แสงสว่างของแก้ ว
มณีจะแผ่ออกไปในรัศมี ๑ โยชน์โดยรอบ ท�ำให้
พื ้นที่บริ เวณนันสว่
้ างเหมือนเวลากลางวัน ชาวนา
ชาวไร่สามารถท�ำงานได้ นกกาก็ออกหากินเพราะ
เข้ าใจว่าเป็ นกลางวัน นี่คืออานุภาพแห่งมณีรัตนะ
แก้ ว มณี นี ม้ ี อ านุภ าพดึง ดูด สมบัติ ทัง้ หลายไว้ ใ ช้
สร้ างบารมี ผู้คนไม่ต้องล�ำบากในการท�ำมาหากิน
จะมีสมบัตสิ ำ� หรับสร้ างบารมีได้ อย่างสะดวกสบาย
ครัน้ มณีรัตนะอุบตั ขิ ึ ้น อิตถีรัตนะก็เกิดขึ ้น
ตามมา นางแก้ วนี ้มาจากมัททราชตระกูล ซึง่
เป็ นตระกูลที่มีบญ
ุ มาก หากในที่นนไม่
ั ้ มีนางแก้ ว
เทวดาก็ จะน�ำมาจากอุตตรกุรุทวีป นางแก้ วนี ้มี
รูปร่างสวยงามน่าดู น่าชม ไม่สงู ไม่เตี ้ย ไม่ผอม
เกิน ไม่อ้วนเกิน ไม่ด�ำ ไม่ขาว พอดีๆ ผิวพรรณเป็ น
แบบกึง่ ทิพย์ คือ ละเอียดเกินกว่าผิวมนุษย์แต่ไม่ถงึ

www.kalyanamitra.org

กับทิพย์ สัมผัสทางกายของนางแก้ วนุม่ นวลละมุน
ละไม เมื่ออากาศเย็น ผิวนางแก้ วจะอุน่ เมื่ออากาศ
ร้ อนผิวจะเย็นสบาย กลิน่ จันทน์จะหอมฟุ้งออกจาก
กายตลอดเวลา อาจาระก็บริ สทุ ธิ์ ไม่เคยแม้ แต่จะ
มีความคิดนอกใจ และที่พิเศษยิ่งกว่านัน้ คือ แสง
สว่างจะออกจากกายประมาณ ๑๒ ศอก ท�ำให้
อาณาบริ เวณนันสว่
้ างไสว ใครได้ เห็นนางแก้ ว จะ
มองไม่ร้ ูเบื่อ เกิดความอิ่มอกอิ่มใจทีเดียว
เมื่ออิตถีรัตนะบังเกิดขึ ้นแล้ ว คหปติรัตนะ
ก็บงั เกิดขึ ้นตามมา โดยปกติทา่ นผู้นี ้เป็ นคนที่มี
ทรัพย์มาก แต่ด้วยอานุภาพบุญและการสงเคราะห์
ของจักรแก้ ว ท�ำให้ คฤหบดีแก้ วมีตาทิพย์ สามารถ
มองเห็นทรัพย์สมบัติตา่ งๆ ได้ ในรัศมี ๑ โยชน์ เมื่อ
คฤหบดีพบว่า มีเหตุอศั จรรย์เกิดขึ ้นกับตนจะดี
อกดีใจรี บไปเข้ าเฝ้าพระเจ้ าจักรพรรดิ พร้ อมกับ
ปวารณารับใช้ ทางด้ านคลังสมบัติ เมื่อพระราชา
จะทดสอบคฤหบดีแก้ วขณะล่องเรื อไปด้ วยกันนัน้
พระองค์จะตรัสว่า “คฤหบดี ท่านจงเอาสมบัตมิ า
ให้ เราด้ วยเถิด” คฤหบดีทลู ตอบว่า “ถ้ าเช่นนัน้ ขอ
พระองค์ทรงเทียบเรื อเข้ าฝั่ งเถิด” พระเจ้ าจักรพรรดิ
ก็จะบอกว่า “เราต้ องการสมบัตติ รงนี ้แหละ”
คฤหบดีแก้ วจะใช้ ตาทิพย์ตรวจ แล้ วใช้ มือ
ช้ อนลงไปในน� ้ำ น�ำสมบัตทิ ี่เต็มไปด้ วยเงินทองและ
รัตนะขึ ้นมาถวายพระองค์ ท�ำให้ จอมจักรพรรดิทรง
ปี ติเบิกบาน พร้ อมกับรับสัง่ ว่า พอแล้ ว พระองค์
เพียงแค่ต้องการทดสอบเท่านันเอง
้
นี่คืออานุภาพ
แห่งขุนคลังแก้ วคูบ่ ารมี

จักรพรรดิปกครองราชธานี ด้ วยความสงบร่มเย็น
ไม่กังวลพระหฤทัยเกี่ยวกับการปกครองพสกนิกร
ท�ำให้ บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็น เป็ นแผ่นดินทองแผ่น
ดินธรรมอย่างแท้ จริ ง
นอกจากพระองค์จะสมบูรณ์ด้วยแก้ ว ๗
ประการนี ้แล้ ว พระเจ้ ามหาสุทสั สนะยังทรงมีบญ
ุ
พิเศษอีก ๔ ประการ คือ ทรงมีพระรูปงาม น่าชม
น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณผ่องใสยิ่งกว่าใครๆ ทรงเป็ น
ผู้มีพระชนมายุยืนนานกว่าคนทัว่ ไป ทรงเป็ นผู้มี
อาพาธน้ อย มีโรคน้ อย นอกจากนี ้ ทรงเป็ นที่รัก ที่
ชอบใจของทุกๆ คน ใครได้ เห็นแล้ วจะรู้สกึ รักและ
เคารพ นี่คืออานุภาพแห่งบุญของพระเจ้ าจักรพรรดิ
อานุภาพแห่งบุญนัน้ เป็ นทางมาแห่งมหาสมบัตทิ งั ้
หลาย สมบัตจิ กั รพรรดิที่บงั เกิดขึ ้น ก็ด้วยอานุภาพ
แห่งกุศลกรรมที่ทา่ นได้ ท�ำไว้ ในอดีตทังสิ
้ ้น
ดังนัน้ ความดีที่เราท�ำไปนันไม่
้ ได้ หายไปไหน จะ
เป็ นดวงบุญที่สว่างไสวติดตามตัวเราไปทุกภพทุก
ชาติ บุญอันบริ สทุ ธิ์ที่กลางกายนี ้ จะดึงดูดให้ เรา
ได้ สมบัติจกั รพรรดิตกั ไม่พร่ องเอาไว้ ใช้ สร้ างบารมี
อีกทังจะหนุ
้
นน�ำให้ เราและสรรพสัตว์ไปสู่ที่สดุ แห่ง
ธรรมได้ ขอให้ หมัน่ สัง่ สมบุญให้ มาก
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๑๘ หน้ า ๗๓
* มก. เล่ม ๑๓ หน้ า ๔๗๗

แก้ วประการที่ ๗ คือ ปริ ณายกแก้ ว หรื อ
ขุนพลแก้ ว เป็ นบัณฑิตนักปราชญ์ มีปัญญา ขุนพล
แก้ วนี ้จะมีบญ
ุ พิเศษ สามารถรู้จิตของผู้อื่นได้ ใน
รัศมี ๑๒ โยชน์ ท�ำให้ ร้ ูวา่ ใครคิดอย่างไรกับพระเจ้ า
จักรพรรดิ จะเป็ นผู้ดแู ลจัดพระราชกรณียกิจให้
พระองค์ เช่น วันนี ้จะเสด็จไปที่ไหนบ้ าง จะดูแลรับ
ผิดชอบในหน้ าที่การงานทุกอย่าง ท�ำให้ พระเจ้ า
www.kalyanamitra.org
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หากตายไป ไม่เข้ าถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์เกิด ณ ที่ใด ๆ
ในภายหลัง จะเป็ นคนมีโภคะน้ อย.
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพื่อมีโภคะ
น้ อยนี ้ คือ ไม่ให้ ข้าว น� ้ำ ผ้ า ยาน ดอกไม้ ของ
หอม เครื่ องลูบไล้ ที่นอน ที่อยูอ่ าศัย เครื่ อง
ตามประทีป แก่สมณะหรื อพราหมณ์.

เพราะมีบุญก็รวย
ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสกับสุภมาณพ
โตเทยยบุตร ในจูฬกัมมวิภงั คสูตร ดังนี ้
5. จูฬกัมมวิภงั คสูตร
ว่าด้ วยกฎแห่งกรรม
พระผู้มีพระภาคเจ้ าตรัสกับสุภมาณพ โต
เทยยบุตรว่า ดูก่อนมาณพ สัตว์ทงหลายมี
ั้
กรรม
เป็ นของตน เป็ นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็ น
ก�ำเนิด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พงึ่ อาศัย
กรรมย่อมจ�ำแนกสัตว์ให้ เลวและประณีตได้
[590] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี ้
จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็ นผู้ให้ ข้าว
น� ้ำ ผ้ า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่ องลูบไล้ ที่นอน ที่
อาศัย เครื่ องตามประทีป แก่สมณะหรื อพราหมณ์.
เขาตายไป จะเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เพราะกรรมนัน้ อันเขาให้ พรั่งพร้ อม สมาทานไว้
อย่างนี ้

ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี ้จะ
เป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมเป็ นผู้ให้ ข้าว
น� ้ำ ผ้ า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่ องลูบไล้
ที่นอน ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องตามประทีป แก่สมณะ
หรื อพราหมณ์ เขาตายไป จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์
เพราะกรรมนัน้ อันเขาให้ พรั่งพร้ อม สมาทานไว้
อย่างนี ้
หากตายไป ไม่เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามา
เป็ นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใด ๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมี
โภคะมาก.
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพื่อมีโภคะมาก
นี ้ คือ ให้ ข้าว น� ้ำ ผ้ า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่ อง
ลูบไล้ ที่นอน ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องตามประทีปแก่
สมณะหรื อพราหมณ์.
ดูก่อนมาณพ ด้ วยประการฉะนี ้แล
ปฏิปทาเป็ นไปเพื่อมีโภคะน้ อย ย่อมน�ำเข้ าไป
สูค่ วามเป็ นคนมีโภคะน้ อย
ปฏิปทาเป็ นไปเพื่อมีโภคะมาก ย่อมน�ำเข้ าไป
สูค่ วามเป็ นคนมีโภคะมาก
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กรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พงึ่
อาศัย กรรมย่อมจ�ำแนกสัตว์ให้ เลว
และประณีต.
ย่อมาจากพระไตรปิ ฎกฉบับมหา
มกุฏราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2525
พระสุตตันตปิ ฎก ชฌิมนิกาย อุปริ ปั ณณาสก์ จูฬกัมมวิภงั คสูตร เล่มที่
23 หน้ าที่ 251
ดังนันหากเรากลั
้
วความจน เรา
ไม่อยากจน เราจึงต้ องรี บท�ำบุญ ให้
ดูก่อนมาณพ สัตว์ทงหลาย
ั้
มีกรรมเป็ นของ
ตน เป็ นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็ นก�ำเนิด มี

ทานให้ มากในวัตถุ 10 ประการข้ างต้ นนัน้ โดยให้
ทานถูกเนื ้อนาบุญ

มอบก�ำลังใจ......
ส่งความรักและความห่วงใย
ผ่านทาง E-card กับ www.dmc.tv
มีให้คุณเลือกหลายแบบหลากสไตล์
อีการ์ดธรรมะ อีการ์ดค�ำคม
อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดวันส�ำคัญ
ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
www.kalyanamitra.org
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อะไรที่ท�ำให้ต้องเปลี่ยนใจ เล่ม 2 เรื่องที่ 3

6 ปีกับการพิสูจน์ความจริง
..ไปวัดนี ้แล้ วรวย...ซึง่ เป็ นไปไม่ได้
แถมพระที่นี่มีการศึกษา...แต่บวชไม่ยอมสึก
...ใครมาวัดนี ้ก็ต้องท�ำบุญจนหมดตัว

6 ปี กับการพิสูจน์ ความจริง....
ตัวเอง..เคยเป็ นนักศึกษาในเหตุการณ์ 14
ตุลา เลยท�ำให้ ฝังใจกลัวต่อเหตุการณ์ครัง้ นันมากๆ
้
พอมารู้ ว่าวัดพระธรรมกายมีนิสิตนักศึกษามามาก
กันขนาดนี ้ เลยท�ำให้ ปักใจเชื่อว่าวัดพระธรรมกาย
เป็ นคอมมิวนิสต์แน่ๆ คิดว่าวัดซ่องสุมนักศึกษา
ล้ างสมองเพื่อท�ำอะไรกันสักอย่างส่วนเพื่อนที่ชอบ
มาชวนเราให้ ไปวัดนี ้ ก็พดู แต่วา่ ไปวัดนี ้แล้ วรวย...
ไปแล้ วรวย ยิ่งฟั ง...ก็ยิ่งแอนตี ้วัด เพราะดูไม่มี
เหตุผลที่จะเป็ นไปได้ หน�ำซ� ้ำมีแต่คนพูดว่า ใครมา
วัดนี ้ก็ต้องท�ำบุญจนหมดตัว...
ด้ วยความที่แอนตี ้วัดนี ้มากๆ ท�ำให้ ไม่เคยคิด
จะมาวัดนี ้เลย แม้ ใครจะชวนขนาดไหนไม่ไปเด็ด
ขาด คิดอย่างนี ้จนกระทัง่ ถึงช่วง เพื่อนลูกสาว ที่
ท�ำวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโทร่วมกัน ได้ ไปบวชธรรม
ทายาทช่วง summer ที่วดั นี ้ พอบวชแล้ วไม่ยอม
สึก บอกว่าจะบวชตลอดชีวิต ลูกสาวจึงมาตาม
ที่วดั เพื่อให้ สกึ ออกไปเรี ยนปริ ญญาโทให้ จบ พอ
มาตามหลายครัง้ พระเพื่อนรูปนี ้ก็ใช้ เหตุผลต่างๆ
นานา ชวนจนลูกสาวเราเข้ าคอร์ สนัง่ สมาธิ ที่วดั นี ้
ด้ วยความกลัวท�ำให้ เราเป็ นห่วงลูกมากกลัวจะถูก
หลอกไปล้ างสมอง และที่นา่ กลัวไปกว่านันคื
้ อ...
ช่วงนันวั
้ ดโดนโจมตีอย่างหนักจากสื่อทุกชนิด แล้ ว
เราก็เชื่อตามข่าวด้ วย ด้ วยเหตุนี ้จึงบึง่ รถเข้ าวัดมา

คุณนวลศรี อ่วมพินิจ เจ้ าของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ดร.จ�ำลักษณ์ ศรี นาคเรื อง (ลูกสาว) ปริ ญญาเอกด้ านวิศวเคมี

ตามลูก และก็มาหาพระเพื่อนของลูกมาบอกให้
ท่านสึกออกมา โดยคิดว่าท่านคงโดนล้ างสมองไป
แล้ วเมื่อเจอท่านก็ถามท่านว่า ตัดสินใจแบบนี ้ ไม่
ห่วงพ่อแม่ที่บ้านหรื อ ใครจะดูแลพ่อแม่ ท่านก็ตอบ
กลับว่า.....
"ก็ เ พราะเป็ นห่ ว งพ่ อ แม่ ท� ำ ให้ ต้ อ งตัด สิ น ใจ
แบบนี ้ เพราะหากสึกออกไปด�ำเนินชีวิตแบบชาว
โลก ก็ต้องท�ำงาน แต่งงานเลี ้ยงลูก จนไม่มีเวลา
มาดูแลพ่อแม่อยูด่ ี
สู้อยูอ่ ย่างนี ้บวชเอาบุญให้
๓๙
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ท่านมากๆ เป็ นลูกที่สามารถเป็ นที่พงึ่ ทางใจให้
ท่านได้ จริ งๆ สักคน เมื่อบวชแล้ ว ก็มีโอกาสชวน
พ่อแม่มาวัด ให้ ทา่ นมาท�ำทาน รักษาศีล เจริ ญ
ภาวนา และที่สำ� คัญการท�ำอย่างนี ้เป็ นการช่วยปิ ด
อบายภูมิให้ พอ่ แม่ ท�ำให้ ทา่ นไม่ไปนรกตาม ที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ อีกทังยั
้ งเป็ นการช่วยให้
ท่านมีชีวิตในชาติหน้ าที่ดีขึ ้นกว่านี ้" พอเราฟั งท่าน
ตอบแบบนี ้ ก็ได้ แต่เงียบเพราะรู้สกึ ถูกของท่าน แต่
ก็ไม่ละความพยายาม คือ มาหาท่านที่วดั ถี่มาก
เพื่อมาชวนให้ ทา่ นสึกอีก โดยมีค�ำถาม 108 ค�ำถาม
มาถามท่านได้ ทกุ ครัง้ เช่นว่า ไม่เสียดายหรื อเรี ยน
สูงๆมา เก่งก็เก่ง ..ฉลาดก็ฉลาด แทนที่จะเอาความ
รู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศชาติ กลับมาบวช
แบบนี ้...ท่านก็ตอบว่า
"ผู้ที่มาบวชเป็ นพระ ไม่ใช่เป็ นผู้ไม่มีทางไป
ไม่มีอาชีพ หรื อ มีปัญหาแล้ วมาบวช ผู้ที่มาบวช
ควรจะมีความรู้ ความสามารถ และเอาความรู้
ความสามารถ มาพัฒนาให้ ศาสนาเจริ ญ" มาเป็ น
ครูสอนศีลธรรม ชี ้น�ำหนทางพ้ นทุกข์ให้ กบั ชาวโลก
โดยน�ำความรู้ ทางธรรมมาสอนมนุษย์เพื่อพัฒนา
ไม่ให้ สภาพจิตใจมนุษย์ตกต�่ำ และก่อปั ญหาสังคม
ตามมาอีกมากมาย... พอเราฟั งท่าน...ก็ร้ ูสกึ จริ ง
ของท่านอีก แต่ยงั ไงก็ยงั ยืนกรานที่จะแอนตี ้วัดนี ้
อยูด่ ี แม้ เรามาวัดบ่อยๆ จนเห็นและประจักษ์ ด้วย
ตัวเองว่า ที่เขาลงข่าวด่าวัดกันโครมๆ ไม่เห็นจริ ง
สักเรื่ อง แต่ยงั ไงโดยส่วนตัวก็ยงั ไม่ศรัทธาหลวงพ่อ
ยังไม่ศรัทธาวัดอยูด่ ี ทังๆที
้ ่ได้ เห็นกับตาตัวเองว่า
พระที่นี่งามสง่า สงบ ส�ำรวม เรี ยบร้ อย เคร่งครัด
ในธรรมะปฏิบตั ิ มีความรู้ มีการศึกษากันทังนั
้ น้
ยิ่งไปกว่านัน...พระบางรู
้
ปก็จบด๊ อกเตอร์ ก็มาบวช
อุทิศชีวิตกัน หรื อแม้ แต่เด็กวัยรุ่นที่อาสาสมัครมา
ช่วยงานต่างๆ ของวัด ท�ำให้ เราแปลกใจ ตังค�
้ ำถาม
ในใจขึ ้นว่า ที่นี่สอนเด็กวัยนี ้กันอย่างไร ท�ำไมพวก
เขาไม่ไปเที่ยวผับบาร์ ไม่ไปเที่ยวห้ าง ไม่ไปมีแฟน
แต่กลับมีจิตใจสูงส่ง เสียสละตัวเอง มาช่วยงาน
พระพุทธศาสนากันได้ ขนาดนี ้...
๔๐

แม้ ความแอนตี ้วัดยังมีในใจมากอยู่ก็จริ งแต่
ก็ ยอมมาวัดนี ไ้ ม่ขาดเลยหลายปี ติดต่อกันเพราะ
ช่วงนันเราได้
้
เจอวิกฤติหนักในชีวิต เมื่อ ได้ มาคุย
กับพระเพื่อนรูปนี ้ทีไร ก็ร้ ูสกึ สบายใจ ได้ แนวทางใน
การจัดการกับปั ญหากลับไปทุกทีและที่ส�ำคัญเรา
สัมผัสได้ ถงึ ความ ปรารถนาดีอย่างบริ สทุ ธิ์ใจที่มี
ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของท่านมากๆ...
...ยอมรับว่าช่วงนันทุ
้ กข์มาก เพราะเราตกอยู่
ในสภาพอยูใ่ นสภาวะล้ มละลาย มีหนี ้สินท่วม ตัว
นับสิบล้ าน มีคนมาตามทวงหนี ้ไม่เว้ นวรรคเลย
ซ� ้ำร้ ายไปกว่านัน้ ลูกๆ ที่นา่ จะเป็ นที่พงึ่ สุดท้ ายให้
เราได้ กลับเอาแต่ทะเลาะกัน ตีกนั จนบ้ านร้ อน
เป็ นไฟ และเอาแต่ใช้ ของฟุ่ มเฟื อยราคาแพง หนี
เที่ยวไม่เรี ยน ทังๆ
้ ที่แม่ตกอยูใ่ นสภาพย�่ำแย่ขนาด
นี ้ ช่วงนันเราได้
้
แต่นงั่ ร้ องไห้ น� ้ำตาตก เครี ยด ดื่ม
เหล้ าหนัก เกือบทุกวัน เพื่อให้ ลืมทุกข์ พระเพื่อน
ของลูกได้ แนะน�ำ ชวนเราไปนัง่ สมาธิ แล้ วให้ พา
ลูกๆ มาบวชอบรมธรรมทายาทให้ หมดทุกคน ซึง่
ลูกๆ ก็ไม่เต็มใจ จนต้ องใช้ วิธีบงั คับยื่นค�ำขาดว่าให้
บวชให้ แม่ ถ้ าไม่บวชแม่จะไม่กลับมาบ้ านอีกเลย
ผลสุดท้ ายก็ยอมมาอบรมที่วัดกันหมดอบรมเป็ น
เดือนๆ หลังจากอบรมเสร็ จ ลูกๆ ก็เปลี่ยนไปเป็ น
คนละคน คือ ดีขึ ้นอย่างแตกต่าง ไม่ทะเลาะกัน ไม่
ตีกนั เข้ าใจ ให้ อภัย มีใจต่อกันขึ ้นมา
แม้ ตอนนัน้ สภาพครอบครัวเริ่ มดีขึ ้นจากการ
มาวัด แต่สภาพการเงินยังมีปัญหาอยู่ แต่เราก็ได้
ปวารณาท�ำตัวท�ำบุญใหญ่ที่สดุ ในชีวิตครัง้ แรกคือ
1 ล้ านบาท ทังๆ
้ ที่ไม่ร้ ูวา่ จะไปเอาเงินมาจากไหน
แต่อยูๆ่ ก็มีเหตุอศั จรรย์มีคนทยอยเอาค่าเช่า ค่า
โน่น ค่านี่ มาให้ เป็ นจ�ำนวนมากจนสามารถท�ำบุญ
ได้ ถงึ 1 ล้ านบาทจริ งๆ จากการตัดสินใจท�ำบุญ
ครัง้ นันเอง
้
สถานการณ์ตา่ งๆ ในชีวิตครอบครัว
กลับพลิกฟื น้ ขึ ้นหมดเลย คือ ความเชื่อมัน่ ในชีวิต
ได้ กลับคืนมา เห็นช่องทางในการท�ำมาหากิน ยอม
ลงทุนท�ำธุรกิจอื่น จนประสบความส�ำเร็ จมีเงิน
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สุดท้ ายสิง่ ที่อยากจะพูดที่สดุ ก็คือ
ครอบครัวเราทุกคนต้ องกราบขอบพระคุณ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ และพระอาจารย์
ของวัดนี ้เป็ นอย่างสูงที่ท�ำให้ ครอบครัวเรา
พ้ นจากสภาพบ้ านแตก ลูกทะเลาะกัน ตี
กัน มากลายเป็ นครอบครัวที่หนั หน้ ากลับ
มาเข้ าใจกัน เอื ้ออาทรต่อกันด้ วยความรัก
และเปลี่ยนเราจากคนล้ มละลายหนีท้ ่วม
ตัวกลายเป็ นคนมีสภาพคล่องทางการเงิน
ที่ดีขึ ้นอย่างแตกต่าง อีกทังยั
้ งสามารถ
เปลี่ยนเราจากคนที่ดื่มเหล้ าเมา เพื่อดับ
ทุกข์ มาเลิกเหล้ าและพบความสุขที่แท้
จริ งด้ วยตัวเองและที่ส�ำคัญวัดนี ้ได้ เปลี่ยน
น� ้ำตาแห่งความทุกข์ระทมของเราให้ กลาย
เป็ นน� ้ำตาแห่งความปี ติผาสุก...
ในเมื่อชีวิตเราเปลี่ยนแปลงถึงขนาด
นี ้ ก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลย ที่จะท�ำให้ เราไม่
ยอมเปลี่ยนใจ ในเมื่อวัดนี ้ดีจริ งๆ เราจึงขอ
เชิญมาพิสจู น์...
ใช้ หนี ้และมีเงินท�ำบุญเพิ่มขึ ้นอีกทับทวี จากจุด
เปลี่ยนชีวิตตรงนี ้เอง ท�ำให้ มานึกย้ อนถึงค�ำพูดที่
เพื่อนเคยชวนให้ เราเข้ าวัดนี ้ ด้ วยค�ำพูดที่วา่ ไป
วัดนี ้แล้ วรวย เลยท�ำให้ เรารู้สกึ ว่า เขาพูดถูกจริ งๆ
เพราะฉะนันค�
้ ำว่า ท�ำบุญจนหมดตัว ไม่จริ งเลย
เพราะเราเริ่ มจาการติดลบสุดๆ และเมื่อยิ่งท�ำบุญ
กลับยิ่งมีทรัพย์ ยิ่งมีทางมาแห่งเงินทองจนเหลือ
เชื่อ เหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าท่านโปรดมหาทุคตะคนกินเดนให้ ท�ำบุญ ผลสุดท้ ายท�ำให้ มหาทุคตะรวยเป็ นมหาเศรษฐี ขึ ้นมาอย่างอัศจรรย์...
เราเข้ ามาพิสจู น์วดั นี ้นานถึง 6 ปี กว่าจะยอม
เข้ าใจวัด ซึง่ ทุกวันนี ้รวมเข้ าวัดนานเป็ น 10 ปี แล้ ว
ท�ำให้ ร้ ู สึกเสียดายเวลาที่สูญเสียไปกับการแอนตี ้
วัดที่นานขนาดนัน...
้
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