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ข่ าวบุญต่ างประเทศ
วัดพระธรรมกายบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี
จัดพิธีทอดกฐิ น

๔

ข่ าวบุญในประเทศ
“โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 104 ปี ”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

๖

Mes Aynak
“เครื อข่ายชาวพุทธรวมตัวที� UNESCO”

๑๐

กรณี Mes Aynak
“หนังสือแจ้ งกรณี Mes Aynak”

๑๖

ดาวรวยเหนือจินตนาการ
“ดาวรวยบานสะพรั�งที�วาสนาฟาร์ ม”

๑๘

ความประทับใจวันรวมพลังเด็กดี V-Star
“ครัง� ที� 7”

๒๑

1 นาทีเพื�อชีวติ
“มากย่อมมาจากน้ อย”

๒๔

ธุดงค์ ธรรมชัยฟื � นฟูพระพุทธศาสนา
“ตอน..ก้ าวต่อไปด้ วยใจใสๆ”

๒๕

ธุดงค์ ธรรมชัยฟื � นฟูพระพุทธศาสนา
“ตอน..พลังศรัทธาล้ นดวงใจ๋”

๓๒

ธรรมะเพื�อประชาชน
“ออกแบบชีวิตด้ วยตนเอง 1”

๔๑

ธรรมะเพื�อประชาชน
“ออกแบบชีวิตด้ วยตนเอง 2”

๔๓
๓

www.kalyanamitra.org

พิธีทอดกฐิน

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี
วัดพระธรรมกายบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี
ได้ จดั พิธีทอดกฐิ นสามัคคี สําหรับพิธีกรรมภายใน
งานเริ� มด้ วยพิธีตกั บาตร โดยมีประธานจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยคือ กัลยาณมิตร นงนารถ แตง
บุตร เซยัก จากนันเป็
� นพิธีกล่าวคําแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะ โดยมีกลั ยาณมิตรวรางคณา อินทวงษ์
กัลยาณมิตรวันวิสาข์ ทับพยุง และกัลยาณมิตร
โวฟกัง อัวรบานสกี � เป็ นผู้แทนนํากล่าว จากนันเป็
� น
พิธีกล่าวคําถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทาน ในพิธี
ตักบาตรเทโวโรหนะ
โดยมีกลั ยาณมิตรสมพร
บีฮ์เลอร์ , กัลยาณมิตร นวนแก้ ว บัวแก้ ว และ
กัลยาณมิตร สมัย โหมดนอก เป็ นผู้แทนนํากล่าว
คําถวายภัตตาหาร
ภาคบ่ายเริ� มต้ นด้ วยขบวนผ้ าไตรกฐิ น และ
กล่าวอัญเชิญเทวดา โดยกัลยาณมิตร รัถติยาภรณ์
พิพฒ
ั น์ จากนันเป็
� นพิธีกล่าวคําถวายผ้ ากฐิ น โดย
ประธานเอกบรมเศรษฐี คือ กัลยาณมิตร นงค์นารถ
แตงบุตร เซยัก และ กัลยาณมิตร นวนแก้ ว บัวแก้ ว
เป็ นผู้แทนนํากล่าว ส่วนสาธุชนได้ ร่วมกันถวาย
ปั จจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
และในโอกาสนี �
พระครูวิเทศธรรมภาวนา ท่านประธานสงฆ์ได้ เทศ
สอนธรรมเพื�อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ
ตนในทางที�ถกู ต้ อง
ด้ านวัดพระธรรมกายฟลอริ ดา
ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ก็ได้ จดั พิธีทอดกฐิ นสามัคคีประจําปี
พุทธศักราช 2555 สําหรับพิธีในครัง� นี �จัดขึ �น ณ
�. ตักบาตรแด่คณะสงฆ์
�. วัดพระธรรมกายบาวาเรี ย จัดพิธีทอดกฐิ น
�. ขบวนผ้ าไตรกฐิ น
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อาคารสมปรารถนา โดยคณะสงฆ์นําสวดมนต์บชู า
พระรัตนตรัย และนัง� สมาธิ ภาวนา กลัน� จิตกลัน� ใจ
ให้ ใสๆ เมื�อถึงเวลาสว่าง กัลยาณมิตร วิจิตรา ชูจิตตรารมย์
เป็ นผู้แทนคณะกรรมการได้ กล่าว
ต้ อนรับสาธุชนผู้มาร่วมงาน กัลยาณมิตร มานิต
พิลกึ เป็ นผู้แทนกล่าวเปิ ดงานเป็ นภาษาไทย ส่วน
กัลยาณมิตร นริ ศ ศิริทพั เป็ นผู้แทนกล่าวเปิ ดงาน
เป็ นภาษาอังกฤษ จากนันกั
� ลยาณมิตร ทองสาย รัช
พงษ์ และ กัลยาณมิตร แพท ตรี ทิพย์ตวงศีล เป็ น
ประธานในพิธีถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทาน และ
ประธานในพิธีตกั บาตร ซึง� สาธุชนผู้มีบญ
ุ ทุกท่าน
ได้ ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยความปื ม� ปิ ติ
ส่วนในภาคบ่ายริ ว� ขบวนอันเชิญผ้ ากฐิ น นํา
โดยคณะประธานกฐิ น คือ กัลยาณมิตร ประเทือง
ทักกี �, กัลยาณมิตร สมบูรณ์ นาคหนุน และ
กัลยาณมิตร วิบลู ย์ ใจเด็ด พร้ อมทังบริ
� วารกฐิ น
จากนันคณะสงฆ์
�
นําโดยพระมหาจักตรา สะมะจักโก นําสาธุชนนัง� สมาธิเจริ ญภาวนา เมื�อถึงเวลา
สว่าง กัลยาณมิตรประเทือง ทักกี � ได้ กล่าวคําก่อน
ถวายผ้ ากฐิ น กัลยาณมิตรสมบูรณ์ นาคหนุน และ
กัลยาณมิตรวิบลู ย์ ใจเด็ด เป็ นผู้กล่าวคําถวายผ้ า
กฐิ น จากนันเป็
� นพิธีทอดผ้ าป่ า 3 วัด ได้ แก่วดั พระ
ธรรมกายฟลอริ ดา, วัดภาวนาเซาท์ฟลอริ ดา และ
วัดพระธรรมกายแทนเนสซี โดยประธานกล่าวคํา
ถวายผ้ าป่ าคือ กัลยาณมิตรกิมเฮียง บวรธรรมจักร
และกัลยาณมิตร นงคราญ อเมซอน จากนันทุ
� ก
ท่ า นได้ ร่ ว มกัน ถวายจตุปั จ จัย ไทยธรรมแด่ค ณะ
สงฆ์ ก่อนที�จะถ่ายภาพประวัตศิ าสตร์ ร่วมกันด้ วย
ความปลื �มปี ติในบุญกันทุกคน
4. วัดพระธรรมกายฟลอริ ดา จัดพิธีทอดกฐิ นสามัคคี
พิธีทอดกฐิ นสามัคคีประจําปี พุทธศักราช 2555
5. คณะสงฆ์นําสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย
และนัง� สมาธิภาวนา กลัน� จิตกลัน� ใจให้ ใสๆ
6. ถ่ายภาพประวัตศิ าสตร์ ร่วมกัน
ด้ วยความปลื �มปี ติในบุญกันทุกคน
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บวชบูชาธรรม 104 ป คุณยายอาจารย
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 104 ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผูส้ บื สานวิชชาธรรมกาย
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คุณยาย อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขน
นกยูง เป็ นศิษย์เอก "หนึง� ไม่มีสอง" ของพระเดช
พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่ วัด
ปากนํ �า ภาษี เจริ ญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายท่านคือ
ผู้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่
ที�จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ วิชชาธรรมกาย
ไปทัว� โลก ด้ วยการรวมหมูค่ ณะมาบุกเบิกสร้ างวัดพระธรรมกาย จนกลายเป็ นบุญสถานอันศักดิ�สทิ ธิ�
ที�รองรับการ สร้ างบารมี การประพฤติปฏิบตั ธิ รรม
ของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเหล่า
กัลยาณมิตรจากทัว� โลก นับล้ านคนในปั จจุบนั และ
จะกลายเป็ นสถานที�รวมพุทธบุตร และสาธุชนนับ
ล้ านคนในอนาคตอันใกล้ นี � จึงกล่าว ได้ วา่ หากไม่มี
คุณยายอาจารย์ ก็ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
(พระเทพญาณมหามุนี) ไม่มีวดั พระธรรมกาย และ
ไม่มีหมูค่ ณะนักสร้ างบารมีในวันนี �
เนื�องในวาระครบ 104 ปี แห่งการบังเกิดขึ �น
ของคุณยายอาจารย์ ซึง� ตรงกับวันที� 19 มกราคม
ในปี นี � จึงเป็ นโอกาสทองของเหล่าศิษยานุศษิ ย์ ลูก
หลานยายทัว� โลก
ที�จะได้ แสดงออกถึงความ
กตัญ�ูกตเวทีด้วยการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื�อ
สร้ างมหากุศลอันยิ�งใหญ่ให้ กบั ตนเอง และบูชา
ธรรมแด่คณ
ุ ยายอาจารย์ฯ ผู้เป็ นมหาปูชนียาจารย์
ผู้ให้ กําเนิดวัดพระธรรมกาย
ผู้บวช ย่อมได้ อานิสงส์แห่ง บุญจากการบวช
ได้ ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี และยังมีโอกาส
ได้ บวชบูชาธรรมแด่คณ
ุ ยายอาจารย์ฯ ครูผ้ สู ืบสาน
วิชชาธรรมกาย ซึง� เป็ นการปฏิบตั บิ ชู าอันประเสริ ฐ
กว่าการบูชาทังปวง
�
ผลานิสงส์แห่งการบรรพชา
อุปสมบท มีมากมายสุดจะนับจะประมาณได้ เช่น
ย่อมทําให้ ได้ เกิดเป็ น มนุษย์ผ้ มู ีปัญญา มีสมั มาทิฏฐิ ได้ เกิดในดินแดนที�มี พระพุทธศาสนา มี
โอกาสได้ สร้ างบุญบารมีตอ่ ไปใน ภพชาติเบื �อง
หน้ าอย่างน้ อย 64 กัป (ระยะเวลาการ ตังอยู
� ข่ อง
โลกในหนึง� รอบ) และบิดามารดาผู้ให้ กําเนิด ตลอด
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จนผู้ สนั บ สนุ น การบวชย่ อ มได้ อานิ ส งส์ เ ช่ น
เดียวกันถึง 32 กัปทีเดียว
การรั บสมัคร
สมัครได้ ที� ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคาร
แจ่มจันทร์ หรื อ สภาธรรมกายสากล ระเบียง 3
หรื อ 08-1416-3823 , 08-3136-9516 รับสมัคร
ตังแต่
� บดั นี � ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2556
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและคํา
ขานนาค
ได้ ที� http://upload.one2car.
com/download.aspx?pku=337DDF39DA1JDY
46GVL9DGB9Z9RW8U
หลักฐานการรั บสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ �ว หรื อ 2 นิ �ว ไม่สวมหมวก
ไม่ใส่แว่นตาดําถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด
3. สําเนาทะเบียนบ้ าน จํานวน 2 ชุด
4. สําเนาหลักฐานการศึกษา จํานวน 2 ชุด
5. ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจเลือดและผล
เอ็กซเรย์ปอดจากโรงพยาบาล
6. ใบรับรอง และสําเนาบัตรประชาชนของ
ผู้รับรอง
คุณสมบัติ
1. เป็ นชายแท้ จบการศึกษาตังแต่
� ระดับ ม.6 หรื อ
ปวช. ขึ �นไป และมีอายุระหว่าง 20-50 ปี
2. ได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็ นลายลักษณ์
อักษร
3. ผ่านการรับรองจากผู้นําบุญ ผู้ประสานงาน
ภาคและหัวหน้ าภาค ที�ตนเองสังกัด
4. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาค
ในวันสัมภาษณ์
5. สามารถเข้ าอบรมได้ ตลอดระยะเวลาการอบรม
6. เป็ นผู้มีความประพฤติดี พร้ อมที�จะรักษา
ระเบียบวินยั
๘

7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ ไม่มีโรค
ประจําตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน
โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด ต้ องไม่ตดิ
ยาเสพติดและผ่านการตรวจร่างกายในวัน
ปฐมนิเทศ
8. เป็ นผู้อยูง่ า่ ยกินง่าย ไม่เลือกอาหาร
ให้ เป็ นภาระต่อผู้อื�น
9. ไม่เป็ นผู้ที�มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ
10. ต้ องมีคณ
ุ สมบัติผ้ บู วชตามกฎมหาเถรสมาคม
และไม่มีรอยสัก อันไม่เหมาะสม
กําหนดการอบรม
1. ระยะเวลาการอบรมวันที� 5 มกราคม
ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
2. วันสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค
วันอาทิตย์ ที� 23 ธันวาคม 2555 และ
30 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้ องสัมมนา (SPD 9 ชัน� 1 สภาฯ)
3. กําหนดการวันเข้ าวัด ปฐมนิเทศ
วันเสาร์ ที� 5 มกราคม พ.ศ.2556
เวลา 13.30 น. ปฐมนิเทศ ณ สภาธรรมกาย
สากล ระเบียง 3
พิธีปลงผม วันอาทิตย์ ที� 6 มกราคม
พ.ศ. 2556 เวลา 16.00น.
4. พิธีบรรพชาอุปสมบท
วันที� 12 - 13 มกราคม พ.ศ. 2556
5. สิ �นสุดการอบรม
วันอาทิตย์ ที� 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
6. ปฏิบตั ธิ รรมพิเศษ
เดินทางขึ �นปฏิบตั ธิ รรม ตังแต่
� 5 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556
ของใช้ ในโครงการ
1. ผ้ าห่มกันหนาวสีเหลือง 1 ผืน ถุงเท้ ากันหนาว
สีเหลืองหรื อ นํ �าตาล ๑ คู่
2. ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้ วน ไม่มีลาย
จํานวน 2 ชุด

www.kalyanamitra.org

3. เสื �อพระราชทานแขนสัน� สีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว
4. ของใช้ สว่ นตัว เช่น ขันนํ �าสีขาว สบู่ แชมพู
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไฟฉายและถ่านไฟฉาย
5. กางเกงขาสันสํ
� าหรับใส่อาบนํ �าหรื อผ้ าขาวม้ า
และผ้ าเช็ดตัว (สีเหลือง)
6. ยาประจําตัว เช่น ยาแก้ แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้
โรคกระเพาะ
7. มีดโกนหนวด และใบมีดโกน อย่างน้ อย 4 ใบ
8. รองเท้ าสุภาพ สีนํ �าตาล 1 คู่
ของที�ไม่ ควรนํามาในการอบรม
1. หนังสืออ่านเล่น หรื อสื�อที�เป็ นอุปสรรคต่อการ
ฝึ กสมาธิ
2. อาหารและของขบเคี �ยวทุกชนิด

3. เครื� องเล่นสื�อต่างๆ ทุกชนิด (วิทยุ ซีดี MP3 MP4)
4. กระจกเงา รูปภาพญาติมิตร และกล้ องถ่ายรูป
5. ของมีคา่ และเครื� องประดับ เช่น แหวน
สร้ อยคอ เป็ นต้ น
6. อุปกรณ์สําหรับติดต่อสื�อสารทุกชนิด เช่น
โทรศัพท์มือถือ (คณะกรรมการจะตรวจและเก็บ
ดูแลของเหล่านันแทนระหว่
�
างการอบรม)

อบรมระหวางวันที่
5 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ
พ.ศ.2556 (รวม 30 วัน)
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สงการดอวยพรปใหม
สงมอบกําลังใจ...สงความรัก
และความหวงใย
ผานทาง E-card กับ www.dmc.tv
มีใหคุณเลือกหลายแบบหลากสไตล
อีการดธรรมะ อีการดคําคม
อีการดอวยพรวันเกิด อีการดวันสําคัญ
ตางๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
www.dmc.tv ใหคุณอยูในบุญตลอดเวลา
๙

www.kalyanamitra.org

Mes Aynak

เครือขายชาวพุทธรวมตัวที่ UNESCO
13 พ.ย.เครือขายชาวพุทธรวมตัวที่ UNESCO
คานการทําลายพุทธสถาน Mes Aynak
วันนี � 13 พ.ย. 2555 ที�หน้ าสํานักงานองค์การ
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ หรื อยูเอ็น น.พ.พรชัย
พิญญพงษ์
ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิก
สัมพันธ์แห่งโลก พร้ อมด้ วยเครื อข่ายชาวพุทธมา
ยื� น ห นั ง สื อ แ ล ะ ชุ ม นุ ม คั ด ค้ า น ก า ร ทํ า ล า ย
พุทธสถาน Mes Aynak ในประเทศอัฟกานิสถาน
โดย นพ.พรชัย กล่าวว่า องค์การยุวพุทธศาสนิก
สัมพันธ์แห่งโลก สหพันธ์รวมใจไทยทังชาติ
� และ
เครื อข่ายชาวพุทธทัว� โลกกว่า 50 องค์กร ได้ เข้ ายื�น
หนังสือเพื�อคัดค้ านการทําลายพุทธสถาน Mes
Aynak
ต่อองค์การสหประชาชาติ ประจํา
ประเทศไทย และที�ยเู นสโก ถนนสุขมุ วิท ซอย 40
เพื�อช่วยปกป้องพุทธสถานดังกล่าว เนื�องจากทาง
อัฟกานิสถานจะทําลายพุทธสถานแห่งนี � แล้ วทํา
เป็ นเหมืองทองแดงภายในเดือนธันวาคม ซึง� ใน
ส่วนชาวพุทธไทยเห็นว่า ควรจะชะลอโครงการ
หรื อรักษาพุทธสถานเหล่านี �เอาไว้ เพราะเป็ นมรดก
ลํ �าค่าของชาวพุทธและมนุษยชาติ
รวมถึงเป็ น
สถานที� เ ก็ บ รั ก ษาสิ� ง มี ค่า ทางพระพุท ธศาสนาที�
หาไม่ได้ อีกแล้ ว
นพ.พรชัย กล่าวต่อไปว่า พุทธสถาน Mes
Aynak ตังอยู
� ห่ า่ งกรุงคาร์ บู ประมาณ 40 กิโลเมตร
มีพื �นที�ประมาณ 250 ไร่ ซึง� รัฐบาลอัฟกานิสถาน ได้
ทําสัญญากับบริ ษัทของทางสาธารณรัฐประชาชน
จีนในการทําเหมืองทองแดงสัมปทาน 30 ปี โดย
ทางอัฟกานิสถานได้ งบประมาณจากสัมปทานกว่า
92,500 ล้ านบาท โดยเหมืองแร่ที�จะทําเป็ นแบบ
เปิ ดในพื �นที�จํานวน 6,000 ไร่ หากโครงการเริ� มก็จะ
๑๐

เครื อข่ายชาวพุทธลุกฮือ ยื�นหนังสือต่อ UN

มีการทําลายโบราณสถานทังหมด
�
จึงอยากให้ ทาง
บริ ษัทของจีนชะลอโครงการออกไป เพื�อหาทาง
รักษามรดกเหล่านี �เอาไว้
“เราได้ ยื�นหนังสือต่อยูเอ็น ด้ านสิง� แวดล้ อม
เพื�อช่วยประสานกับทางรัฐบาลจีน
และ
อัฟกานิสถานให้ ชะลอการขุดเจาะออกไปหรื อให้
เว้ นพื �นที�ตรงนี �เอาไว้ ให้ เป็ นมรดกแก่คนรุ่นหลัง
และเป็ นการเชื�อมประวัติศาสตร์ อฟั กานิสถานกับ
เอเชีย
ซึง� เป็ นพุทธสถานที�อยูร่ ะหว่างเส้ นทาง
สายไหมเอาไว้ และสถานแห่งนี �เป็ นการเชื�อมต่อ
ประวัตศิ าสตร์ ของแคว้ นคันธาระ ซึง� เป็ นแหล่งสร้ าง
พระพุทธรูปแห่งแรกของโลกอีกด้ วย”
ประธาน
พ.ส.ล.กล่าว
นพ.พรชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี � คุณนาเดีย
ทาร์ ซี ประธานสมาคมคุ้มครองโบราณสถานของ
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๑๑
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ภาพเครื อข่ายชาวพุทธลุกฮือ ยื�นหนังสือต่อ UNESCO
๑๒
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จดหมายที�ยื�นต่อ UNESCO
๑๓
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มีบคุ คลหลายหลายหน่วยงานที�เห็นความสําคัญและให้ ความร่วมสนับสนุนการยื�นหนังสือ
๑๔

www.kalyanamitra.org

อัฟกานิสถาน ลูกสาว ศ.ดร.ทาร์ ซี นักโบราณคดี
เอกของโลก ได้ ระดมรายชื�อชาวพุทธจากทัว� โลก ที�
สนับสนุนและลงชื�อคัดค้ านการปรับเปลี�ยนโบราณ
สถานอันเก่าแก่ดงเดิ
ั � มของ ชาวพุทธที�มีชื�อเรี ยกว่า
เมส อาแน็ค ในประเทศอัฟกานิสถาน ให้ เป็ น
เหมืองทองแดงผ่านเว็บไซต์ http://chn.ge/TstjEm
เพื�อ เสนอต่องค์การยูเนสโกเสนอ ส่วนเว็บไซต์ที� 2
http://chn.ge/Pux8Nr เพื�อเสนอต่อประธานาธิบดี

ของประเทศอัฟ กานิ ส ถานให้ ช ะลอแผนการทํ า
เหมืองทองแดง โดยตังเป
� ้ าหมายไว้ ที� 200,000
รายชื�อ ภายในวันที� 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

๑๕
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หนังสือแจงกรณี Mes Aynak

เอกสารจาก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริ กา กลุม่ งานเอเชียกลาง กระทรวงต่างประเทศ

หลังจากที�คณ
ุ ครูไม่ใหญ่ได้ แจ้ งข่าวให้ ชาว
พุทธทัว� โลก ได้ ร่วมลงชื�อเพื�อปกป้องพุทธสถาน
เมส อาแน็ค แล้ วนัน� ทางด้ านองค์การยุวพุทธ
ศาสนิ ก สัม พัน ธ์ แ ห่ ง โลก,สหพัน ธ์ ร วมใจไทยทัง�
ชาติ, เครื อข่ายชาวพุทธทัว� โลกกว่า 50 องค์กร,
ชมรมพุทธและเด็กดี V-Star ทัว� ประเทศ และเครื อข่ายเยาวชนกลุม่ เอสม่าไทยแลนด์ ได้ ร่วมกันแสดง
เจตนาเพื�อปกป้องพุทธสถานเมส อาแน็ค ทําให้
คณะกรรมมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร(กมธ.) ได้ หารื อกับผู้
แทนกระทรวงต่างประเทศ และล่าสุดได้ สง่ หนังสือ
ทางการแจ้ งความคืบหน้ า โดยกล่าวถึง รายงาน
จาก ฯพณฯ มาวิน ตันอรรถนาวิน เอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลาม
๑๖

ปากีสถาน
อัฟกานิสถานด้ วย

ซึง� มีการดูแลครอบคลุมไปถึง

ว่าได้ เข้ าพบหารื อเรื� องกรณีโครงการเหมืองแร่
ทองแดงที� พุทธสถานเมส อาแน็ค กับ ฯพณฯ
โมฮัมหมัด อุเมอร์ เดาไซ (Mohammad Umer
Daudzai)
ท่านเอกอัครราชทูตอัฟกานิสถาน
ประจําสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึง� ฯพณฯ
โมฮัมหมัด ได้ แจ้ งท่าทีของรัฐบาลอัฟกานิสถาน
ดังนี �
1. รัฐบาลอัฟกานิสถานให้ สมั ปทานเหมืองแร่
ทองแดงแก่บริ ษัท MCCโดยมิได้ ทราบมาก่อนว่า
ในบริ เวณที�ให้ สมั ปทานนัน� มีพุทธสถานอยู่ใต้ ดิน
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ฯพณฯ มาวิน ตันอรรถนาวิน เอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

Mohammad Umer Daudzai (ฯพณฯ โมฮัมหมัด อุเมอร์ เดาไซ)
เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถานประจําสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

จนกระทัง� เมื�อเริ� มสํารวจจึงค้ นพบ ดังนัน� รัฐบาล
อัฟกานิสถานมีนโยบายที�จะอนุรักษ์ โบราณสถาน
ทังหมด
�
โดยชะลอโครงการขุดเจาะไปนานกว่าหนึง�
ปี และจะมิให้ มีการขุดแร่ในบริ เวณหลัก (Main
Location) ส่วน โบราณวัตถุที�ขดุ ค้ นได้ ในบริ เวณ
รอง (Minor Location) รัฐบาลอัฟกานิสถานได้ ให้
ขนย้ ายไปเก็บรวมกันที�โบราณสถานในพืน� ที�หลัก
และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ ข องประเทศ
อัฟกานิสถาน

ที�จะเดินทางไป พุทธสถาน เมส อาแน็ค เพื�อให้
ประจักษ์ วา่ รัฐบาลอัฟกานิสถาน มีนโยบายที�จะ
รักษาโบราณสถานแห่งนี � และพร้ อมจะพาไปดู
แหล่งโบราณสถานอื�นๆ ในประเทศ เช่น บามิยนั
โดยรัฐบาลอัฟกานิสถานจะให้ ความคุ้มครองและ
รักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที�

2. รัฐบาล อัฟกานิสถาน ตระหนักดีถงึ ความ
สําคัญของโบราณสถาน เมส อาแน็ค เนื�องจาก
โบราณวัต ถุเ หล่า นี เ� ป็ นมรดกทางประวัติ ศ าสตร์
วัฒนธรรมและศาสนาของ
คนที�อาศัยอยูใ่ น
อัฟกานิสถาน และรัฐบาลอัฟกานิสถานจะทําทุก
วิถีทางที�จะอนุรักษ์ โบราณสถานและโบราณวัตถุ ที�
ได้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดี
3. ฯพณฯโมฮัมหมัด เสนอว่า รัฐบาลอัฟกานิส
-ถานยินดี ที�จะให้ การต้ อนรับคณะจากประเทศไทย

4. ฯพณฯโมฮัมหมัด ได้ ยืนยันว่า อัฟกานิสถาน
เป็ นชาวเอเชีย พุทธสถานเป็ นสมบัตขิ องประเทศ
อัฟกานิสถานมิใช่ของจีน ครัง� หนึง� ชาวอัฟกันเคย
เป็ นชาวพุทธ ชาวอัฟกันมิใช่อาหรับ ซึง� เป็ นข้ อเท็จ
จริ งในด้ านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ และ
เป็ นหน้ า ที� ข องประชาชนอัฟ กานิ ส ถานที� จ ะต้ อ ง
รักษามรดกทางวัฒนธรรมของตน
5.ฯพณฯมาวิน เสนอว่า รัฐบาลอัฟกานิสถาน
อาจประชาสัมพันธ์ในเรื� องนี � ให้ สื�อมวลชนรับทราบ
อย่างกว้ างขวาง
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๑๗

ดาวรวยสวยสะพรัง� ทีว� าสนาฟาร์ม
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิ ทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที�เคารพอย่างสูงเจ้ าค่ะ
ลูกชื�อ กัลฯ วาสนา สุขพิงค์ อายุ 44 ปี ปั จจุบนั
ดูแลกิจการของครอบครัวชื�อวาสนาฟาร์ ม แหล่ง
ผลิตแคนตาลูปและเมลอน
แบรนด์ฟาร์ มเฟรช
(FARM FRESH) ที�ทงส่
ั � งประจําซุปเปอร์ มาร์ เก็ตใน
เครื อเดอะมอลล์กรุ๊ป เช่น ในศูนย์การค้ าสยามพารากอน เครื อเซ็นทรัล เช่น บิก� ซี ท็อปส์
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต และร้ านโกลเดนเพลส และส่งออก
ต่างประเทศด้ วยเจ้ าค่ะ ฟาร์ มของลูกมีพื �นที� 130 ไร่
ตังอยู
� ใ่ นเขตอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
คาบเกี�ยวไปยังพื �นที�อําเภอหนองแซง
จังหวัด
สระบุรี ได้ รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึง� ของประเทศ
ในการทําการเกษตรดีที�เหมาะสมจากกรมวิชาการ
เกษตรด้ วยเจ้ าค่ะ
เมื�อลูกได้ ทราบข่าวจากพี�แอน (ภัทรพร รัตนนันทวดี) ซึง� เป็ นรุ่นพี�ที�ทํางานเก่าของลูกและเป็ น
กัลยาณมิตรชักชวนลูกมาทําบุญที�วดั ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีดําริ ให้ ปลูกดาวรวย เพื�อโปรย
ต้ อ นรั บ พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ใ นโครงการธุ ด งค์ ธ รรมชัย
เส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ปีที� 2 ในช่วงวันที� 2-27
มกราคม พ.ศ. 2556 พี�แอนบอกว่า ลูกน่าจะปลูก
ได้ เมื�อลูกได้ ยินเช่นนันก็
� ร้ ูสกึ ยินดีเต็มหัวใจ อยาก
ปลูกดาวรวยเพื�อรับบุญใหญ่นี �ค่ะ
จึงได้ เนรมิต
แปลงเกษตรที�เตรี ยมไว้ ปลูกเมล่อนจํานวน 2 ไร่
มารองรั บ ต้ น กล้ า ดาวรวยพัน ธุ์ ท องชฎิ ล เศรษฐี
จํานวน 2,900 ต้ นทันทีคะ่ โดยได้ นําต้ นกล้ าลง
แปลงเมื�อวันที� 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ลูกดูแล
แปลงดาวรวยด้ วยความตังใจและปลื
�
�มใจ ไปดูทกุ
๑๘

กัลฯ วาสนา สุขพิงค์

วัน แล้ วแต่ละแปลงใช้ ระบบเทปนํ �าหยดสามเส้ น
ทําให้ นํ �ากระจายตัวได้ ทวั� ถึง ใส่ป๋ ยทุ
ุ ก 7 วัน มี
พลาสติกคลุมแปลงโดยเว้ นตรงโคนต้ นไว้ เพราะ
พลาสติกที�คลุมแปลงจะช่วยกักเก็บ ความชื �น และ
ป้องกันไม่ให้ วชั พืชเติบโตค่ะ
นอกจากนี �แต่ละ
แปลงยังมีไม้ คํ �าเพื�อขึงเชือกประคองต้ นดาวรวยไม่
ให้ ล้มเวลา ที�มีลมพัดแรงค่ะ การดูแลดาวรวยนี �
ช่วงแรกหรื อช่วงตังพุ
� ม่ มีความสําคัญมาก ถ้ าผ่าน
ช่วงตังพุ
� ม่ ไปได้ แล้ ว ต้ นดาวรวยจะเติบโตแข็งแรง
ให้ ดอกโตสมบูรณ์เจ้ าค่ะ
ระยะ เวลาผ่านไปเพียง 40 วัน แปลงดาวรวย
ของลูก ก็ ใ ห้ ผ ลผลิ ต เป็ นดาวรวยดอกโตสมบูร ณ์
ล็อตแรก ซึง� ลูกตัดไปแล้ วเมื�อวันที� 4 ธันวาคม พ.ศ.
2555 จํานวน 11,300 ดอก พอตัดรอบแรกไปแล้ ว
ดาวรวยก็ยงั อะเลิทผลิตดอกต่อ ทําให้ อีก 5 วันต่อ
มาคือวันอาทิตย์ที� 9 ธันวาคม ลูกได้ ตดั ดาวรวยอีก
เป็ นจํานวน 20,700 ดอกค่ะ ทําให้ ตอนนี �ลูกได้ ตดั
ดอกดาวรวยส่งไปที�วดั แล้ วเป็ นจํานวน 32,000
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ดอก โดยดาวรวยที�ฟาร์ มของลูกก็ยงั ไม่พกั ยังคงมี
ความสุขที�จะผลิตดอกให้ นํามาสร้ างเส้ นทางสาย
ทองคําต่อเจ้ าค่ะ ลูกรู้สกึ ปลื �มใจที�สามารถปลูก
ดาวรวยสีทองอร่ามงามสมบูรณ์ เพื�อร่วมสร้ างเส้ น
ทางสายทองคําเพื�อบูชาพระรัตนตรัยได้ หลายหมื�น
ดอก โดยได้ มีสว่ นในการปลูก ดูแล และเก็บเกี�ยว
ลูกคิดว่าการบังเกิดขึ �นของพระภิกษุสงฆ์แม้ 1
รูปนันไม่
� ใช่เรื� องง่ายเลย แล้ วการที�พระภิกษุสงฆ์
หมูใ่ หญ่ตงใจฝึ
ั � ก กาย วาจา ใจ และปฏิบตั ธิ รรม
อย่าง ต่อเนื�องเพื�อมาเดินบนเส้ นทางสายทองคํา

ดาวรวยทุกต้ นปลูกและดูแลด้ วยหัวใจ
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ดอกดาวรวยจากวาสนาฟาร์ มเดินทางถึงวัดพระธรรมกาย
แล้ ว 32,000 ดอก

จะหาพบได้ ที�ไหนอีก ถ้ าไม่ใช่โครงการธุดงค์ธรรม
ชัยในครัง� นี � ดังนันลู
� กและครอบครัว ตลอดจน
พนักงานในวาสนาฟาร์ มไม่ยอมพลาดโอกาส ใน
การร่ วมโปรยดาวรวยเพื�อสร้ างเส้ นทางสายทองคํา
เส้ นทางแห่งการฟื น� ฟูและเชิดชูพระพุทธศาสนาใน
ครัง� นี �แน่นอนค่ะ
สุดท้ ายนี �
ลูกกราบขอบพระคุณพระเดช
พระคุณหลวงพ่อเป็ นอย่างสูง ถ้ าพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อไม่ดําริ โครงการนี � ลูกก็จะไม่มีโอกาสสร้ าง
บุญใหญ่ครัง� นี � เป็ นบุญที�ทําให้ ปลาบปลื �มใจจริ งๆ
เจ้๒๐ าค่ะ

ดอกดาวรวยยังออกดอกอย่างแฮบปี �
คนปลูกก็ยงั แฮบปี � เพื�อธุดงค์ธรรมชัยบุญใหญ่ที�รอคอย

กราบนมัสการด้ วยความเคารพอย่างสูงเจ้ าค่ะ
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ลูกวาสนา สุขพิงค์
วาสนาฟาร์ ม

ความประทับใจวันรวมพลัง เด็กดี V-Star ครั้งที่ 7
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

ท่านพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านรู้สกึ ประทับใจ
มากถึงกับบอกความในใจว่า
“วันนี �เป็ นวันที�มี
ความสุขที�สดุ วันหนึง�
รู้สกึ ปลื �มใจและสุขใจเป็ น
อย่างมาก แล้ วพร้ อมที�จะนําผู้ที�มีสว่ นเกี�ยวข้ องใน
กระทรวงศึกษาธิการทุกคน ทังผู
� ้ บริ หารระดับสูงไป
ถึงครูบาอาจารย์ลงมาช่วยสนับสนุนโครงการนี �”
ทางด้ าน นายกนก แสนประเสริ ฐ รองผู้อํานวย
การสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึง� มาใน
นามผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่ง
ชาติ และมหาเถรสมาคม กล่าวว่า “เห็นแล้ วตื�นตา
ตื�นใจ ไม่นกึ ว่าจะมีนกั เรี ยนเยาวชนมามากมาย
ขนาดนี � ผมมีความรู้สกึ ว่า วัดพระธรรมกายได้ จดุ
ประกายศีลธรรมในใจให้ เกิดแก่เด็กๆแล้ ว”

ผ่านไปพร้ อมกับความประทับใจสุดๆ ในวัน
รวมพลังเด็กดี V-Star Change the World ครัง� ที� 7
ในวันเสาร์ ที� 8 ธันวาคมที�ผา่ นมา ยิ�งใหญ่สมกับ
เป็ นปี ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า งานนี �ดาวแห่ง
ความดี เดินทางมาแสดงพลังกันล้ นหลาม จากทัว�
ทุกสารทิศ

แม้ ผู้คนจะมากมาย แต่เด็กดี V-Star ต่อแถว
กันอย่างเป็ นระเบียบ เพื�อรอเข้ าชมนิทรรศการและ
ภาพยนตร์ สามมิติ ที�นา่ ตื�นตาตื�นใจและเหมือนจริ ง
จนเด็กๆ บอกว่ารู้สกึ รักบุญกลัว บาปกันทุกคน พี�ๆ
ในโซนนิ ท รรศการก็ ทํ า หน้ าที� กั น อย่ า งยิ ม� แย้ ม
แจ่มใส และเด็กๆ ก็ยิ�งเบิกบานขึ �นไปอีก เพราะมี
ผู้ใหญ่ใจดีขนของขวัญ อาหารและเครื� องดื�มมา
แจกให้ อิ�มอร่อยตลอดทังวั
� น

ที�สําคัญ
งานในครัง� นี �มีแขกผู้มีเกียรติ
ข้ าราชการชันผู
� ้ ใหญ่จากกระทรวงศึกษาธิการและ
ต่างประเทศ มาร่วมงานกันมากมายกว่า 60 ท่าน
โดยมีทา่ นพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ เกียรติเดินทางมากล่าวเปิ ดงาน

และมาถึงภาพน่าที�ประทับใจที�สดุ คือ ในช่วง
เย็นที�ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ เสียงของเด็กดี
V-Star กล่าวปฏิญาณตนอย่างกึกก้ องพร้ อมเพรี ยง
ถึงกับทําให้ แขกผู้มีเกียรติและทุกสายตาที�ได้ เห็น
ต่างขนลุกด้ วยความปลื �มใจ
ในพลังของเด็กดี
V-Star กันเลยทีเดียว

ท่านเสริ มศักดิ� พงษ์ พานิช รัฐมนตรี ชว่ ย

ในช่วงท้ ายเด็กดี V-Star ที�ตงใจฝึ
ั � กฝนอบรม
๒๑
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เด็กดี V-Star มารวมพลังกันล้ นลานธรรม

ท่านเสริ มศักดิ� พงษ์ พานิช
รัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ใหญ่ใจดี มีของขวัญมากมายมามอบให้ กบั เด็กดี V-Star

ตนเอง ได้ มารับทุนต้ นสมบัตจิ กั รพรรดิ แห่งการ
เป็ นบัณฑิตนักปราชญ์ของคุณครูไม่ใหญ่ โดยมี
ผู้ใหญ่ใจดีเป็ นตัวแทน มอบ จํานวน 1 แสนทุน
สร้ างความปลื �มใจให้ เด็กๆ ทุกคน เมื�อ จุดพลุถกู จุด
ขึ �น เป็ นสัญญาณว่า กลับจากงานนี �ไป ดาวแห่ง
ความดี
ก็จะแยกย้ ายไปทําหน้ าที�ผ้ นู ําฟื น� ฟูศีล
ธรรมโลก เพื�อทําโลกนี �ให้ สว่างไสวต่อไป
๒๒

นายกนก แสนประเสริ ฐ รองผู้อํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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เด็กๆ เข้ าชมห้ องพิพากษา

ของขวัญน่ารักๆ ที�ผ้ ใู หญ่ใจดีมอบให้ เด็กๆ

ทําข้ อสอบด้ วยความตังใจ
�

สวดมนต์นงั� สมาธิ ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนให้ กบั เด็กเก่งและดี

เด็กดีจากภาคใต้ ...ปี หน้ าหนูมาใหม่คะ
๒๓
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ทรัพย์เป็ นของผู้ที�ก้มหัวให้ แก่แผ่นดิน

ผู้ฉลาดมาจากน้ อย ผู้ฉลาดกลัวพลาดโอกาส
ทําบุญ จึงสัง� สมบุญมา เรื� อยๆ จนเติมเปี� ยม เขาก็
อุน่ ใจสบายใจได้ วา่ ชีวิตนี �ได้ สะสมเสบียงไว้ แล้ ว แม้
จะต้ องตายไป ก็ไม่กลัวว่าภาพชาติตอ่ ไปจะลําบาก
และว้ าเหว่ เพระามีเพื�อนคือบุญตามไปด้ วยแล้ ว
ทรัพย์ในดินสินในนํ �านัน�
จะวิ�งมาหาคนที�
ฉลาดมีความพากเพียรพยายามและก้ มหัวให้ แก่
แผ่นดินเท่านันคนที
�
�หยิบหย่ง คนที�เห็นแก่ความ
สบาย คนที�ไม่ชอบใช้ ความคิดอะไร ทรัพย์สมบัติ
ย่อมจะไม่วิ�งมาหา แม้ ทรัพย์สนิ ที�มีอยูแ่ ล้ วก็จะวิ�ง
หนีคนอย่างนี �ไปเรื� อยๆ จนหมดในที�สดุ
เป็ นคนไม่ค วรให้ ลมปากคนพาลมาทํ าลาย
ความตังใจและการงานของตั
�
วเองโดยใช้ เหตุ เราไป
ห้ ามมิให้ เขาพูดไม่ได้ แต่เราสามารถป้องกันได้
ด้ วยการไม่นําคําพูดเขามาใส่ใจเสียเท่านัน� ลมปาก
นันก็
� จะผ่านไปเหมือนลมพัด สําคัญระวังตัวเอง
อย่ า งเป็ นคนพาลที� เ ที� ย วนิ น ทาชาวบ้ า นเสี ย เอง
เท่านันเป็
� นใช้ ได้

จงเข้ มแข็งและมัน� คงดุจภูเขา

เมื�อต้ องการให้ เขาสนับสนุนให้ เจริ ญก้ าวหน้ า
ต้ องการให้ เขายกย่องให้ เกียรติ ก็ต้องทําตนให้
เหมือนภูเขา เข้ าไว้ หากทําตนเหมือนลูกศรลูกธนู
อยู่ คนเขาก็จะเมินไม่ยกย่อง ไม่ให้ เกียรติอะไร
เพราะมองไม่เห็นความดีอะไร ในตัวผู้นนั � ที�พอจะ
ยกย่องให้ เกียรติได้
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เรี ยบเรี ยงโดย พระธรรมกิติวงศ์
ป.ธ.9. ราชบัณฑิต

ตอน..กาวตอกาวดวยใจใสๆ
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา
พุทธบุตรเนื �อนาบุญจาก 3 ศูนย์อบรม ใน
จังหวัดลพบุรี ได้ พร้ อมใจกันเดินธุดงค์มงุ่ หน้ าไป
พัฒนาวัดในชุมชน 2 แห่ง คือวัดเขาศรี สามัคคีหรื อ
วัดโป่ งสามหัว อ.สระโบสถ์ และวัดซับตะกัว� อ.สระโบสถ์ รวมระยะทาง 19.7 กิโลเมตร ซึง� ที�จริ งพระเดชพระคุณพระราชปริ ยตั สิ ธุ ี
เจ้ าคณะจังหวัด
ลพบุรีของพวกเรา ท่านเมตตารับนิมนต์วา่ จะมานํา
พระลูกพระหลานเดินธุดงค์ในครัง� นี �ด้ วย แต่ทา่ นได้
ละสังขารไปก่อน ถึงอย่างนันภาพที
�
�ทา่ นเคยนําพระ
ลูกพระหลานเดินธุดงค์ธรรมชัยก็ยงั คงอยู่ในความ
ทรงจํา ยังคงเป็ นต้ นบุญต้ นแบบที�ดีงาม ให้ คณะ
พระธุดงค์ทกุ รุ่นได้ ก้าวตามตลอดไป
ในวันแรกของการเดินธุดงค์ แค่ก้าวเท้ าพ้ น
ประตูวดั ได้ ประมาณ 10 นาที ก็ต้องตะลึง เมื�อมี
ศรัทธาสาธุชนมากมายมาคอยต้ อนรับ ทังพนมมื
�
อ
ไหว้ ถวายนํ �าดื�ม นํ �าอัดลม บะหมี�กงึ� สําเร็จรูป พอ
เดินมาถึงหน้ าร้ านขายของแห่งหนึง�
ดูเหมือน
เจ้ าของร้ านจะเพิ�งเห็นว่ามีพระธุดงค์มา เธอรี บ
เข้ าไปถามพระธุดงค์วา่ “หลวงพี�จะไปไหนกันคะ”
พระธุดงค์ก็ตอบว่า “หลวงพี�กําลังเดินธุดงค์ไปที�วดั
โป่ งสามหัวจ๊ ะ” เจ้ าของร้ านก็เกิดอาการอะเลิทรี บ
บอกว่า “หลวงพี�รอก่อนนะคะ ฉันจะไปหาอะไรมา
ถวาย” เสร็ จแล้ วเธอก็วิ�งเข้ าไปในร้ าน แล้ วออกมา
พร้ อมกับ พ่ อ แม่ พี� น้ อ งถื อ มาม่ า ออกมาเป็ นลัง ๆ
และปั จจัยเป็ นปึ กๆ เลย
กว่ า คณะพระธุ ด งค์ จ ะไปถึ ง จุ ด หมายแรก
ดวงตะวันก็บอกอําลาขอบฟ้าไปเรี ยบร้ อย แต่ยิ�งมืด
ชาวบ้ านกลับยิ�งกระชับพื �นที�อย่างเหนียวแน่น ยัง
คงตังหน้
� าตังตาคอยเพื
�
�อที�จะได้ ล้างเท้ า-เช็ดเท้ าให้

ทุกย่างแก้ วเพื�อประกาศพระพุทธศาสนา

พระธุดงค์ แม้ แสงภายนอกจะมืดมิด แต่ภายในใจ
ของโยมทังหลายกํ
�
าลังสว่างมากๆ
ในวันที�สองของการเดินธุดงค์ธรรมชัย คณะ
พระธุดงค์มีเป้าหมายยิ�งใหญ่ในการที�จะไปช่วยกัน
พัฒนาวัดซับตะกัว� ซึง� เป็ นวัดที�อยูใ่ นชุมชนเล็กๆ มี
หลวงตาอายุ 72 ปี อยูร่ ักษาวัดเพียงลําพังรูปเดียว
พอไปถึงวัดคณะพระธุดงค์ก็ไม่พูดพล่ามทําเพลง
แบ่งเป็ น 2 ทีมทันที โดยทีมแรกไปทําหน้ าที�เป็ นเนื �อ
นาบุญให้ กบั ญาติโยม ที�มาทอดผ้ าป่ าพัฒนาวัด
ส่วนที�เหลือก็แทคทีมกับชาวบ้ านลุยพัฒนาวัด เริ� ม
ตังแต่
� ทําความสะอาดศาลา ปรับปรุงห้ องนํ �า ทาสี
เมรุ พัฒนาวิหาร-หลวงพ่อขาวหลังใหม่ เพราะ
วิ ห ารหลัง เก่ า ถูก ปลวกกิ น อย่ า งเอร็ ด อร่ อ ยจนผุ
ตอนที�ชว่ ยกันย้ ายองค์หลวงพ่อขาว พระธุดงค์ต้อง
นําหลักฟิ สกิ ส์เข้ ามาช่วย เพราะตอนนันมี
� แต่เครื� อง
อัตโนมือ ไม่มีเครื องไฮโดลิกใดๆ พระธุดงค์เลยต้ อง
ทังยก
� ทังลาก
�
ในที�สดุ ก็สามารถสอดท่อเข้ าใต้ ฐาน
พระพุทธรูป และเคลื�อนย้ ายท่านไปยังวิหารหลัง
ใหม่สําเร็ จ ส่วนพระธุดงค์บนที�สงู คือกลุม่ ที�ขึ �นไป
ทาสีบนหลังคาเมรุ ถึงกับยอมอดฉันเพล เพราะไม่
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แม้ ดวงตะวันจะลาลับ แต่ดวงใจยังสว่างไม่ร้ ูจบ

อยากเสียเวลาปี นขึ �นปี นลง เมื�อคณะพระธุดงค์ทมุ่
สุดตัวพัฒนาวัดแบบจัดเต็มทังวั
� น ทุกอย่างก็สําเร็จ
ทําเอาชาวบ้ านต้ องขยี �ตาตัวเองดู ว่าตาฝาดไปหรื อ
เปล่า เพราะวิหารก็สวย ศาลาก็สวย ห้ องนํ �าก็
เหมือนใหม่ ทุกอย่างดูดีไปหมดเลย
หลวงพ่อพระครูสภุ ทั รธรรมมาจารย์
เจ้ า
อาวาสวัดซับตะกัว� กล่าวว่า “อาตมาไม่คดิ ว่าเหตุ
อัศจรรย์นี �จะเกิดขึ �นกับสถานที�แห่งนี � เพราะวัดใน
อําเภอสระโบสถ์มีมาก แต่คณะพระธุดงค์เลือกเดิน
๒๗
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พระธุดงค์..พระนักพัฒนา ลุยพัฒนาทุกซอกทุกมุม

ทางมาที�นี� ที�วดั ซับตะกัว� ไม่มีพระเยอะ พรรษา
ไหนๆ ก็มีแต่อาตมาอยูร่ ูปเดียว สงสารญาติโยมที�
ไม่มีพระมากๆ ให้ ได้ ทําบุญ อาตมาเคยได้ ยินว่าที�
วัดพระธรรมกายเขามีบวชเป็ นแสนรูป เลยได้ ตงั �
เจตนาเอาไว้ ถ้ าเขาเห็นว่าวัดเราเหมาะพอจะเป็ นที�
ปฏิบตั ไิ ด้ อาตมาก็อยากนิมนต์ให้ มาเถอะ จะยก
วัดให้ ใช้ พอวันนี �มีพระธุดงค์มาจากวัดพระธรรม
กายจริ งๆ อาตมาดีใจมาก แล้ วทุกรูปก็เรี ยบร้ อย
ขยัน สมกับที�มาจากวัดพระธรรมกายเลย อาตมา
เห็นชาวบ้ านดีใจกันทุกคน ตื�นกันตังแต่
� ตี 3 ตี 4 หุ้ง
ข้ าวใส่บาตร จากคนที�เคยใส่บาตรน้ อยเพราะมี

www.kalyanamitra.org

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

ก่อนพัฒนา

หลังพัฒนา

หลวงพ่อพระครู
สุภทั รธรรมมาจารย์
เจ้ าอาวาสวัดซับตะกัว�
นําพระธุดงค์บณ
ิ ฑบาต
ไปตามหมูบ่ ้ าน
ด้ วยความปลื �มใจ
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การรวมพลังครัง� ใหญ่ครัง� แรกของชาวบ้ านวัดซับตะกัว�

พระน้ อย วันนี �ก็ได้ ใส่บาตรมากขึ �น จากคนที�ไม่เคย
ใส่บาตรเลยก็ลกุ ขึ �นมาใส่บาตร หลายคนตักบาตร
เสร็จอยูด่ ีๆ นํ �าตาก็ไหล บอกว่าดีใจเกิดมาไม่เคย
ใส่บาตรพระเยอะขนาดนี � อาตมาเห็นแบบนี �แล้ ว

ชื�นใจ ขอให้ หลวงพ่อธัมมชโย รุ่งเรื อง และดําเนิน
โครงการดีๆ อย่างนี �ต่อไป”

๓๐
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ตอน..พลังศรัทธาลนดวงใจ
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

แม้ ลมหนาวจะเริ� มมาเยือน แต่จงั หวัดเจียงใหม่ก่อยังบ่หนาวเต้ าใด เพราะทุกดวงใจอบอุน่
ด้ วยบุญ เมื�อพุทธบุตรในโครงการ 1 แสนรูป รุ่นเข้ า
พรรษา ประจําศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย ระเบียง
3 กว่า 160 รูป ได้ พร้ อมใจเดินทางไปโปรดญาติโยม
ไกลถึงเชียงใหม่ โดยได้ เริ� มต้ นก้ าวแรกในการเดิน
ธุ ด งค์ ธ รรมชัย ออกจากศูน ย์ ป ฏิ บัติ ธ รรมล้ า นนา
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มุง่ หน้ าไปพัฒนาวัดห้ วยโป่ ง
โดยได้ รับความเมตตาอย่างสูงสุด จากหลวงพ่อ
พระครูสชุ าตธรรมาวุธ เจ้ าคณะตําบลแม่วิน นํา
พุทธบุตรเดินธุดงค์ธรรมชัยเป็ นปฐมเริ� ม ตามด้ วย
หลวงพ่อพระใบฎีกาสงกรานต์
ญาณิสฺสโร
เลขานุการรองเจ้ าคณะอําเภอแม่วาง นําทัพคณะ
พระธุดงค์ก้าวต่อก้ าวอย่างองอาจ ท่านบอกว่า “ได้
เห็นพระธรรมทายาทมีความพร้ อมเพรี ยง มีความ
อุ ต สาหะที� จ ะเดิ น ธุ ด งค์ เ พื� อ ประกาศพระพุ ท ธ
ศาสนา แม้ ตามเส้ นทางจะเจอทังแดดทั
�
งฝนแต่
�
ไม่มีความย่อท้ อ ทําให้ อาตมารู้สกึ ปลื �มปี ติมาก”
ยิ�งก้ าวท่านก็ยิ�งชื�นใจ ท่านเลยก้ าวนําคณะพระ
ธุดงค์แบบม้ วนเดียวจบ ไปจนถึงจุดหมายปลาย
ทางรวมระยะทางขึ �นเนินลงเนิน 18 กว่ากิโลเมตร
เลยทีเดียว
วิวทิวทัศน์ตลอดเส้ นทางใน อ.แม่วาง งามนัก
ขนาด แล้ วจาวเจียงใหม่ก่อน่าฮัก เพราะไม่วา่ คณะ
พระธุดงค์จะก้ าวไปถึงไหน แรงศรัทธาจะไปถึงที�
นัน� เหมือนเป็ นเงาตามตัว คนเหนือมีวฒ
ั นธรรมที�
ใครเห็นแล้ วเป็ นต้ องชื�นใจ เพราะนอกจากจะนํานํ �า
ดื�มนํ �าปานะออกมาถวายแล้ ว
ยังนําข้ าวตอก
ดอกไม้ มาโปรยต้ อนรับพระธุดงค์ตามข้ างทางอีก
ด้๓๒วย
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พระใบฎีกาสงกรานต์ ญาณิสฺสโร เลขานุการรองเจ้ าคณะอําเภอแม่วาง
นําทัพพระธุดงค์ไปจนถึงจุดหมายปลายทาง

ดวงใจพระธุดงค์สอ่ งสว่างกว่าแสงตะวัน
มีชว่ งหนึง� เดินผ่านโรงเรี ยน
ซึง� ส่วนใหญ่
นักเรี ยนนับถือต่างความเชื�อ แต่คณ
ุ ครูอยากให้
นักเรี ยนได้ เห็นต้ นแบบที�ดีๆ เลยพานักเรี ยนออกมา
ต้ อนรับคณะพระธุดงค์ด้วย โดยให้ กล่าวคําว่า สาธุ
สาธุ งานนี �นักเรี ยนชายหลายคนบอกว่า “โตขึ �นผม
จะบวช จะเดินธุดงค์ตามแบบตุ๊เปิ น� ครับ”
เด็กๆ ต่างความเชื�อ..ขอมีพระธุดงค์เป็ นต้ น
แบบแห่งความดี พอไปถึงวัดห้ วยโป่ ง มีชาวบ้ านทัง�
เด็กและผู้ใหญ่มาให้ การต้ อนรับอย่างอบอุน่ ซึง� ทุก

คนตัง� หน้ าตัง� ตารอโปรยดอกไม้ และล้ างเท้ าพระ
ธุดงค์ โดยตังแถวยาวตั
�
งแต่
� ซ้ มุ ประตูไปจนถึงหน้ า
ศาลาเลยทีเดียว
หลวงพ่อพระอธิการสมยศ กนฺตวณฺโณ เจ้ า
อาวาสวัดห้ วยโป่ ง ท่านให้ การต้ อนรับคณะพระ
ธุดงค์อย่างดีเยี�ยม แล้ วที�เซอไพรซ์สดุ ๆ เลย คือการ
ได้ มาพบกับพระจําเริ ญ สติธโร ซึง� เป็ นพระธรรม
ทายาทรุ่นพี� ท่านบวชในโครงการ 1 แสนรูป รุ่นที� 2
พอจบโครงการแล้ ว ท่านตัดสินใจบวชต่อและมา
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ภายนอกชุม่ ฉํ�า ภายในชุม่ บุญ
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อยูท่ ี�วดั ห้ วยโป่ ง ทําให้ วดั แห่งนี �มีพระเพิ�มขึ �นเป็ น 2
รูป
ครัง� นี �ท่านได้ เมตตานําคณะพระธุดงค์
บิณฑบาตเข้ าไปในหมูบ่ ้ านด้ วย
การได้ เห็นพระธรรมทายาทรุ่นพี� ทําให้ คณะ
พระธุดงค์รุ่นน้ องมีแฮงใจ๋ ส่วนพระจําเริ ญ สติธโร

เองก็ปลื �มมาก และรู้สกึ ว่าต่อไปนี �การพัฒนาวัด
ห้ วยโป่ งนัน� ไม่ใช่เรื� องยากอีกต่อไป งานนี �พระ
ธุดงค์ลยุ พัฒนาวัดแบบม่วนจ๊ าดนัก
ทําความ
สะอาดแบบจัดหนักทุกซอกทุกมุม แล้ วยังลงมือ
ผสมปูนเทพื �นทําถนนทางเข้ าวัดด้ วยตัวเองอีกด้ วย
ซึง� หลวงพ่อพระอธิการสมยศ กนฺตวณฺโณ เจ้ า
อาวาสวัดห้ วยโป่ ง ก็ลงมือลงแรงช่วยพัฒนาด้ วย
และออกปากชมพระธุดงค์วา่ “พระธุดงค์ทกุ รูปมี
ข้ อวัตรปฏิบตั ทิ ี�ดี พัฒนาวัดก็เก่ง แล้ วยังให้ ธรรมะ
กับญาติโยมได้ ดีด้วย ถือเป็ นบุญของญาติโยมที�ได้
มาเห็นพระที�มีขนั ติมีความงดงาม ตอนที�ทา่ นช่วย
พัฒนาวัด อาตมาก็เห็นใจท่านนะ เพราะอากาศมัน
ร้ อน แต่พระธุดงค์ก็อดทนเสียสละ พัฒนาจนวัดดูดี
เหมือนถูกเนรมิต อาตมารู้สกึ ปลาบปลื �มใจ ต้ อง
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อธัมมชโย
ที� ไ ด้ เมตตาส่ ง พระธุ ด งค์ ม าช่ ว ยที� วั ด ห้ วยโป่ ง
อาตมาอยากให้ พระธุดงค์ทกุ รูปบวชไปนานๆ ถ้ า
พระพุทธศาสนามีพระดีๆอย่างพระธุดงค์แบบนีก� ็
จะมีแต่ความเจริ ญรุ่งเรื อง” ตัวแทนชาวบ้ านที�มา
ช่วยพัฒนาวัดก็บอกว่า “นี�ขนาดบ่ใจ้ วดั ของเปิ น�
แต่เปิ น� ก่อยังมาจ้ วยพัฒนา เฮาก่อต้ องมาจ้ วย พอ
พัฒนาแล้ วทําหื �อฮู้วา่ วัดบ้ านเฮาแต้ จริ งก่องามนัก”
แม้ การเดินธุดงค์ธรรมชัยพัฒนาวัดร้ างให้ เป็ น
วัดรุ่งได้ เสร็ จสิ �นลง แต่คณะพระธุดงค์ยงั คงมุง่ มัน�
ฝึ กฝนอบรมตนเองอย่างต่อเนื�อง เพื�อเตรี ยมตัวทํา
หน้ าที�ที�ยิ�งใหญ่อีกครัง� ในการเดินธุดงค์ธรรมชัยบน
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๓๕

พิธีโปรยดอกไม้ ล้ างเท้ า
เช็ดเท้ าพระธุดงค์..ครัง� แรกของวัดห้ วยโป่ ง

๓๖
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สายบิณฑบาตงดงามที�สดุ ในโลก

พระจําเริ ญ สติธโร พระธรรมทายาทรุ่นพี�
นําคณะพระธุดงค์บณ
ิ ฑบาต

๓๗
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พลังเล็กพริ กขี �หนู
..พลิกแผ่นดินวัดห้ วยโป่ ง

เส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ เพื�อพระพุทธศาสนา
และเพื�อให้ ญาติโยมที�นําดอกดาวรวยที�ปลูกด้ วย
หัวใจมาโปรย ได้ บญ
ุ กันเยอะๆ เพื�อจะได้ ปลื �มไว้ นิ
รันดร์ ส่วนบรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัยที�ผา่ น
มา ณ จังหวัดเจียงใหม่จะงามแต๊ งามว่าขนาดไหน
๓๘
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๓๙
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ด้วยตนเอง (๑)

ออกแบบชีวิต

ความสุขที� เกิดจากการฝึ กฝนอบรมใจ ให้
บริ สทุ ธิ�หยุดนิ�ง เป็ นนิรามิสสุข สุขที�ไม่ต้องอิงวัตถุ
เป็ นสิง� ที�ชาวโลกต่างแสวงหากันมายาวนาน เพราะ
เป็ นความสุขที�เสรี เป็ นอิสระในตัวเอง แต่น้อยคน
นักที�จะสมปรารถนา เพราะไม่ร้ ูวิธีปฏิบตั ิ เมื�อ
ปฏิบตั ไิ ม่ถกู วิธีก็เข้ าไม่ถงึ เมื�อเข้ าไม่ถงึ ก็แสวงหา
ความสุขจากสิง� อื�นมาทดแทน ที�เรี ยกว่า สามิสสุข
เป็ นความสุขที�ต้องอิงวัตถุภายนอก
คือ
เบญจกามคุณ เป็ นความสุขที�ไม่เที�ยงแท้ ไม่เป็ น
อิสระในตัวเอง เป็ นความสุขที�คบั แคบ มีขอบเขต
จํากัด เมื�อแสวงหาสิง� นี �มาได้ แล้ ว ก็แสวงหาสิง� อื�นๆ
เรื� อยไปไม่ร้ ูจกั พอ ความพอดีและพอใจจะเกิดขึ �น
ได้ ต่อเมื�อใจหยุดเท่านัน� ใจหยุดนํามาซึง� ความสุข
และความสําเร็ จ หยุดเป็ นตัวสําเร็จ หยุดเป็ นทุกสิง�
ที�เราต้ องฝึ กฝนทุกวัน เพื�อจะได้ เข้ าถึงความสุขที�
เที�ยงแท้ กนั ทุกคน
มีธรรมภาษิต ที�เทวดากล่าวต่อเบื �องพระพักตร์ ของ
พระบรมศาสดาว่า
“ข้ าแต่พระองค์ผ้ นู ิรทุกข์ ทานยังประโยชน์ให้
สําเร็จได้ แม้ วา่ ของที�ให้ จะมีอยูน่ ้ อยก็ตาม ทานก็ยงั
ประโยชน์ให้ สําเร็ จได้ อนึง� ทานที�ให้ ด้วยศรัทธาก็
ยังประโยชน์ให้ สําเร็ จได้ นักปราชญ์ทงหลายกล่
ั�
าว
ว่า ทานและการรบมีผลเสมอกัน พวกวีรบุรุษแม้ มี
น้ อย ย่อมชนะคนขลาดที�มีพรรคพวกมากได้ ถ้ า
บุคคลเชื�อกรรมและผลของกรรมอยู่ ย่อมให้ สงิ� ของ
แม้ น้อยได้ เพราะฉะนันแล
�
ทายกนันย่
� อมเป็ นผู้มี
ความสุขในโลกหน้ า”
๔๐

ทานที�ให้ ไว้ ดีแล้ ว ด้ วยจิตที�เลื�อมใสในท่านผู้มี

ความบริ สทุ ธิ� มีธรรมกายเป็ น ทักขิไณยบุคคล ย่อม
ทําความปรารถนาของบุคคลนันให้
� สําเร็ จประโยชน์
อย่างเป็ นอัศจรรย์ ทานยังมีอานุภาพ เปลี�ยนแปลง
วิถีชีวิตของบุคคลผู้ให้ ทาน ให้ พลิกผันชีวิตจาก
มหาทุคตะ คือ บุคคลที�ยากจนที�สดุ ในโลก กลาย
มาเป็ นมหาเศรษฐี ที�รํ�ารวยที�สดุ ในโลกได้
จาก
บุคคลที�อดอยากไม่มีอะไรจะกิน
กลายมาเป็ น
มหาเศรษฐี ผ้ มู ีสมบัตเิ หลือกินเหลือใช้ ได้ สมบัติ
จักรพรรดิตกั ไม่พร่องก็ได้
การจะวัดว่าบุคคลใดให้ มากให้ น้อย มีศรัทธา
มากหรื อน้ อยกว่ากัน เขาไม่ได้ วดั กันเพียงปริ มาณ
ของวัตถุที�บริ จาค แต่วดั กันตรงที�บคุ คลนันสามารถ
�
ขจัดความตระหนี�ออกจากใจได้ มากน้ อยเพียงใด
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ทานที�ให้ ไปแล้ วนัน� เป็ นการให้ ตามกําลังหรื อเต็ม
กําลัง ความตระหนี�ได้ หลุดล่อนออกจากใจมาก
น้ อยแค่ไหน ถ้ าขจัดความตระหนี�ได้ มาก กุศลกรรม
ก็ได้ ชอ่ งมาก สามารถดึงดูดสมบัตอิ ศั จรรย์ ทันใช้
สร้ างบารมีในชาตินี �กันเลยทีเดียว
มี ตั ว อย่ า งมากมายที� ป รากฏอยู่ ใ นพระ
ไตรปิ ฎก ถึงผลแห่งการให้ ทานว่า สามารถ
เปลี�ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ อย่างเป็ นอัศจรรย์ ทังใน
�
ภพนี �และภพหน้ า โดยเฉพาะพระบรมโพธิสตั ว์
ท่านทรงประพฤติตนบนเส้ นทางของการเป็ นผู้ให้ ที�
เราควรศึกษาและนํามาเป็ นต้ นแบบ เพราะไม่วา่
ท่านจะเกิดเป็ นพระราชามหากษัตริ ย์ เป็ นเศรษฐี
หรื อเป็ นคฤหบดี ท่านก็ให้ ทานเสมอมา ท่านถือคติ
ว่า แม่นํ �าทุกสายย่อมไม่ดื�มกินนํ �าของตัวเอง แต่
กลับเป็ นประโยชน์ใหญ่ตอ่ ชาวโลก และสรรพสัตว์
ทังหลาย
�
ให้ ได้ อาบดื�มกิน ให้ ความชุม่ ฉํ�าแก่พื �นดิน
ต้ นไม้ ที�มีผลดกย่อมไม่กินผลของตนเอง แต่มีไว้
เพื� อแจกจ่า ยแก่ สัต ว์ ทัง� ปวงที� เข้ ามาอาศัยร่ มเงา
ทรัพย์ที�ตวั ท่านมีก็เช่นเดียวกัน นอกจากมีไว้ ใช้
หล่อเลี �ยงตนเองและครอบครัวแล้ ว ส่วนหนึง� ท่าน
จะต้ องสละออกไป เพื�อให้ เป็ นประโยชน์ใหญ่แก่
ชาวโลก ด้ วยท่านปรารถนาให้ โลกนี �เกิดสันติสขุ อัน
ไพบูลย์
แม้ ในบางชาติ ท่านเกิดเป็ นคนขัดสนทรัพย์
แต่ก็ไม่ขดั สนนํ �าใจ ยอมอดอาหารมื �อนัน� เพื�อจะได้
ให้ ทานแก่เนื �อนาบุญที� มายืนอยูต่ รงหน้ า ท่านเป็ น
ตัวอย่างนักรบในการรบกับความตระหนี�ได้ ดีที�สดุ
และได้ ชยั ชนะตลอดมา ท่านได้ ยํ�ายีความตระหนี�
ซํ �าแล้ วซํ �าเล่า ทําให้ ทา่ นได้ สมบัตจิ กั รพรรดิตกั ไม่
พร่อง
ทานแม้ เล็กน้ อยที�ทา่ นได้ ถวายด้ วยจิตที�
เลื�อมใส กลับมีอานุภาพพลิกผันชีวิตจากคนเข็ญใจ
ที�มีบ้านพอได้ หลับนอน กลายมาเป็ นทิพยปราสาท
ที�ใหญ่โตมโหฬารในภพชาติตอ่ ไป และผลทานยัง
เกิดเป็ นผังรวยถาวรข้ ามชาติ ไม่ต้องเกิดมาเป็ นคน
ยากจนเข็ญใจอีก

* สมัยหนึง� พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าประทับอยู่
ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภถึงพระนางมัลลิกาเทวี ที�
ได้ พ ลิ ก ผัน วิ ถี ชี วิ ต จากลูก สาวชาวบ้ า นธรรมดา
กลายมาเป็ นอัครมเหสีของพระเจ้ าปเสนทิ โกศล
เพราะพระนางได้ ทําบุญถูกเนื �อนาบุญ จากนัน�
พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื� องในอดีตว่า พระพุทธองค์ก็
เคยเกิดเป็ นคนยากจนเช่นกัน แต่ได้ พลิกผันชีวิต
ด้ วยการทําบุญให้ ทานนี�แหละ เรื� องมีอยูว่ า่
ในสมัยที�พระโพธิสตั ว์เกิด เป็ นคนยากจน
เนื�องจากเกิดในชนชันล่
� าง
จึงทําให้ อดอยาก
ลําบากมากในวัยเด็ก ครัน� เติบใหญ่ได้ เข้ าไปขอ
ทํางานรับจ้ างกับเศรษฐี คนหนึง� เพื�อให้ ได้ อาหาร
พอประทังชีวิตในแต่ละวัน
วันหนึง� มาณพผู้ขดั สนทรัพย์ได้ รับเงินค่าจ้ าง
ก็นําไปซื �อขนมกุมมาสเพื�อเป็ นอาหารเช้ าของตน
ขณะเดินถือขนมมา ท่านเห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ า ๔
พระองค์ กําลังเสด็จบิณฑบาต จึงคิดสอนตัวเองว่า
พระปั จเจกพุทธเจ้ าเหล่านี � เป็ นเนื �อนาบุญอันเลิศที�
เราควรทําบุญกับท่าน เหตุที�เราต้ องอดมื �อกินมื �อ
อัตคัตขัดสนจนทรัพย์อยูใ่ นปั จจุบนั ก็เพราะความ
ตระหนี� ไม่ยอมให้ ทานในปางก่อน อย่ากระนันเลย
�
ขณะนี �เนื �อนาบุญมาอยูต่ รงหน้ าเราแล้ ว ศรัทธา
ของเราก็มีอยู่ แม้ ไทยธรรมคือขนมกุมมาส ๔ ก้ อน
นี �เล่า ก็มีพร้ อมแล้ ว เราควรรี บชิงช่วงถวายทานแด่
ท่าน
ก่อนจะถูกความตระหนี�ชว่ งชิงให้ พลาด
โอกาสบุญไปอีก
เมื�อสอนตัวเองได้ เช่นนี �แล้ ว แม้ จะต้ องอดข้ าว
เช้ าไปหนึง� มื �อ แต่ทา่ นรู้สกึ ปี ติใจ ที�จะได้ ทําบุญกับ
พระปั จเจกพุทธเจ้ า จึงเข้ าไปนิมนต์พระปั จเจก
พุทธเจ้ าให้ ประทับนัง� พลางกราบเรี ยนท่านว่า “ข้ า
แต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ข้ าพระองค์มีขนมกุมมาสในมือ
๔ ก้ อน ข้ าพระองค์ขอถวายขนมเหล่านี �แด่พระคุณ
เจ้ าทังหลาย”
�
จากนันท่
� านก็วางขนมกุมมาส ๔
ก้ อน ลงในบาตรทัง� ๔ ใบ หลังจากพระปั จเจกพุทธ
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เจ้ าฉันภัตตาหารแล้ ว ท่านขอพรว่า “ข้ าแต่พระองค์
ผู้เจริ ญ ด้ วยผลแห่งการถวายขนมกุมมาส ขึ �นชื�อ
ว่าการเกิดเป็ นลูกคนจน ขอจงอย่าได้ มีแก่ข้าพเจ้ า
เลย ขอให้ การถวายทานครัง� นี � จงเป็ นปั จจัยแห่ง
การบรรลุพระสัพพัญ�ุตญาณด้ วยเถิด”
พระปั จเจกพุทธเจ้ าทรงทําอนุโมทนา อวยพร
ให้ หนุม่ ผู้ยากไร้ ได้ สมปรารถนา จากนันทรงเหาะไป
�
สูเ่ งื �อมเขานันทมูลกะ พระโพธิสตั ว์ประคองอัญชลี
แล้ วยึ ด เอาปี ติ ที� มี ต่ อ พระปั จเจกพุ ท ธเจ้ าเป็ น
อารมณ์ ครัน� ละโลกไปแล้ ว ท่านได้ ถือกําเนิดใน
พระครรภ์ของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้ าพาราณสี
พระประยูรญาติได้ ถวายพระนามว่า พรหมทัต
กุมาร

ชีวิตในสังสารวัฏดําเนินไปในทิศทางใด อนาคตจะ
เป็ นอย่างไรย่อมขึ �นอยูก่ บั การกระทําในปั จจุบนั ใน
เมื�อเราเชื�อว่า ชีวิตหลังความตายไม่ได้ สญ
ู ชาตินี �
จึงถือเป็ นโอกาสทอง ที�เราจะต้ องออกแบบชีวิต
ของตน ให้ เป็ นชีวิตที�สงู ส่งด้ วยบุญบารมียิ�งขึ �นไป
จะได้ ชว่ ยทังตนเองและสรรพสั
�
ตว์ ให้ รอดพ้ นจาก
ทุกข์ภยั ในสังสารวัฏ เช่นเดียวกับพระบรมโพธิสตั ว์
ทังหลายในกาลก่
�
อน เรื� องของพระโพธิสตั ว์ยงั ไม่
จบเพียงเท่านี � ครัง� ต่อไป เราจะมาติดตามศึกษากัน
ต่อ
พระธรรมเทศนาโดย : พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ� (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๕๙ หน้ า ๔๒๐

พระกุมารทรงระลึกชาติได้ เหมือนเห็นเงา
หน้ าตนเองในกระจกใส
พระองค์จงึ เป็ นผู้ไม่
ประมาท
เมื�อเจริ ญวัยทรงศึกษาศิลปวิทยาทุก
อย่าง
และได้ พระธิดาของพระเจ้ าโกศลเป็ น
อัครมเหสี ครัน� พระบิดาสวรรคต พระกุมารได้ เสวย
ราชสมบัตคิ รองราชย์ทงสองเมื
ั�
อง คือ เมือง
พาราณสีและเมืองโกศล
ในวันฉัตรมงคล มหาชนต่างพากันตกแต่ง
บ้ านเมืองให้ เหมือนเทพนคร เมื�อพระราชาเสด็จ
ตรวจตราดูบ้านเมืองแล้ ว ทรงเสด็จขึ �นพระราชบัลลังก์ ได้ ทอดพระเนตรพสกนิกรที�พากันยืนเฝ้า
ด้ านหนึง� เป็ นอํามาตย์ อีกด้ านหนึง� เป็ นคฤหบดี มี
พราหมณ์คฤหบดีผ้ มู ีสมบัติมากมายคอยห้ อมล้ อม
อีกทังที
� �มือก็ถือเครื� องบรรณาการนานาชนิด ส่วน
อี ก ด้ านหนึ� ง เป็ นคณะหญิ งฟ้ อนรํ าจํ านวน
๑๖,๐๐๐ นาง ปานประหนึง� เทพอัปสร พระองค์
ทรงรู้ซึ �งถึงความมหัศจรรย์แห่งบุญ ที�ตนได้ ทําไว้ ใน
ชาติที�ผา่ นมา
จากเรื� องนี �จะเห็นว่า พระโพธิสตั ว์ทรงเป็ น
ตัวอย่าง ในการออกแบบชีวิตของตนเองว่า จะให้
๔๒
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ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได้จาก
www.dmc.tv นะคะ

ด้วยตนเอง (๒)

ออกแบบชีวิต

การเดินทางไกลในวัฏสงสารของมนุษย์ และ
สรรพสัตว์ทงหลาย
ั�
เพื�อมุง่ ไปสูท่ ี�สดุ แห่งธรรม ไม่ใช่
ทํากันลําพังเพียงคนสองคน แต่จะต้ องสร้ างบารมี
กัน เป็ นทีมใหญ่ ต้ องประสานใจทุกดวงให้ เป็ นหนึง�
เดียวกัน และประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง� การทํางานเป็ นทีมนัน� สมาชิกทุกคนในทีม จะ
ต้ องเป็ นกัลยาณมิตรให้ กับตนเองและเพื�อนร่วม
ทีมด้ วย เพื�อช่วยกันประคับประคองไปให้ ถงึ จุด
หมายปลายทาง อีกทังต้
� องอาศัยกําลังใจที�เข้ มแข็ง
มุง่ มัน� เด็ดเดี�ยว ต้ องทุม่ เทสร้ างบารมีชนิดเอาชีวิต
เป็ นเดิมพัน จึงจะไปถึงที�หมายได้ อย่างปลอดภัย
และมีชยั ชนะ โดยเฉพาะอย่างยิ�งกําลังใจภายในที�
เกิดจากใจหยุดนิ�งจนเข้ าถึงพระรัตนตรัยภาย ใน
นัน� เป็ นสิง� ที�สําคัญเหนือสิง� อื�นใด
มีธรรมภาษิ ตที�เทวดากล่าวต่อเบื �องพระพักตร์ ของ
พระบรมศาสดาว่า
“คนตระหนี�กลัวภัยใดย่อมให้ ทานไม่ได้ ภัย
นันนั
� น� แล ย่อมมีแก่คนตระหนี�ผ้ ไู ม่ให้ ทาน คน
ตระหนี� ย่ อ มกลัว ความหิ ว และความกระหายใด
ความหิวและความกระหายนัน�
ย่อมถูกต้ องคน
ตระหนี�นนั � ผู้เป็ นพาลทังในโลกนี
�
�และในโลกหน้ า
เพราะฉะนัน� บุคคลควรกําจัดความตระหนี�อนั เป็ น
สนิมในใจ แล้ วให้ ทานเถิด เพราะบุญทังหลายย่
�
อม
เป็ นที�พงึ� ของสรรพสัตว์ในปรโลก”
มนุษย์ทกุ คนต่างบอกว่า รักตัวเองมากที�สดุ
สมดังที�พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสว่า นตฺถิ อตฺตสมํ
เปมํ ความรักเสมอด้ วยตนไม่มี พูดง่ายๆ ก็คือ รัก
ตัวเองมากกว่าคนอื�นนัน� เอง ส่วนจะรักแบบไหน รัก

เพียงชาตินี �หรื อรักข้ ามชาติ ก็ต้องมาพิจารณาที�
การกระทํา หากรักตัวเองอย่างแท้ จริ ง เขาจะกลัว
ความตระหนี�เป็ นชีวิตจิตใจ เพราะรู้วา่ ความตระหนี�
เป็ นภัยในวัฏฏะ กลัวจะลําบากยากจน ไม่อยาก
เป็ นมหาทุคตะข้ ามชาติ จึงรี บขจัดความตระหนี� ซึง�
เปรี ยบเสมือนสนิมในใจออกไปโดยเร็ ว
คนมีบญ
ุ จะสอนตัวเองไม่ให้ ตระหนี� เพราะคน
ตระหนี�ไปเทวโลกไม่ได้
จะไปได้ ต้องยํ�ายีความ
ตระหนี�ให้ หลุดจากใจก่อน ด้ วยการหมัน� ทําบุญให้
ทานสมํ�าเสมอ ซึง� แตกต่างจากผู้ไม่ร้ ู ที�กลัว
อดอยากยากจนจึงไม่ให้ ทาน มีความตระหนี�อย่าง
เหนียวแน่น เพราะเขาไม่ร้ ูวา่ ความตระหนี�คือการ
ทําร้ ายตัวเอง ไม่ใช่รักตัวเอง บัณฑิตกับคนพาล
มองต่างมุม เข้ าใจตรงกันข้ ามอย่างนี �แหละ ดังนัน�
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ชีวิตในปรโลกของบัณฑิต จึงมีแต่สคุ ติโลกสวรรค์
เป็ นที�ไป
ดังเรื� องของพระโพธิสตั ว์ ซึง� สมัยหนึง� เกิดเป็ น
คนยากจน แต่หลังจากสลัดความตระหนี�ออกจาก
ใจ ด้ วยการถวายขนมกุมมาสแด่พระปั จเจกพุทธ
เจ้ า ครัน� ละโลกก็ได้ มาเกิดเป็ นพระเจ้ าพรหมทัต ได้
ครองราชย์ในกรุงพาราณสี ที�เป็ นเช่นนี � เพราะท่าน
รู้จกั ออกแบบชีวิตให้ กบั ตนเอง ไม่ยอมจนอีกต่อไป
แต่การจะข้ ามความจนไปได้ ก็ต้องกล้ าเป็ นผู้ให้
ก่อน บุญจึงส่งผลให้ ทา่ นได้ เป็ นพระราชาผู้มีสมบัติ
มากมาย
* เรื� องของพระองค์ยงั มีตอ่ เมื�อได้ เป็ นพระ
ราชาแล้ ว ทรงไม่ประมาท และด้ วยความที�ระลึก
ชาติที�ผา่ นมาได้ จึงทรงแต่งเป็ นเพลงไว้ ขบั ร้ อง เพื�อ
เป็ นเครื� องเตือนใจว่า “การปรนนิบตั พิ ระปั จเจก
พุทธเจ้ าทังหลาย
�
มีผลหาน้ อยไม่ เชิญดูผลของการ
ถวายก้ อ นขนมกุม มาสที� แ ห้ ง และมี ร สจื ด ชื ด เถิ ด
โปรดดูผลแห่งการถวายก้ อนขนมกุมมาสที�เป็ นเหตุ
ให้ เรามีช้าง โค ม้ า ทรัพย์ และข้ าวเปลือกมากมาย
และนางสนมนารี เหล่านี � ที�เปรี ยบด้ วยนางอัปสร
เชิญดูผลของการถวายก้ อนขนมกุมมาสเถิด”
ตังแต่
� นนมา
ั � เหล่าหญิงฟ้อนของพระโพธิสตั ว์
และชาวเมืองทังหลายต่
�
างพากันร้ องเพลงนี � ซึง� เป็ น
เพลงที�นิยมกันมากที�สดุ เพราะถือว่า เป็ นเพลงที�
พระราชาทรงโปรดปราน ฝ่ ายอัครมเหสีของพระ
ราชาอยากรู้ที�มาของเนื �อเพลง จึงทูลถามถึงแรง
บันดาลใจในการเขียนเพลงบทนี �
พระราชาทรงเห็นว่า
เป็ นโอกาสดีที�จะให้
มหาชนรับรู้ ถึงอานิสงส์ของ การให้ ทาน จึงให้ ตี
กลองป่ าวร้ องไปทัว� เมืองว่า ให้ มารับฟั งแรงบันดาล
ใจในการแต่งเพลงบทนี � ทรงให้ สร้ างรัตนบัลลังก์ที�
พระลานหลวง พระเทวีทรงประดับประดาด้ วย
เครื� องประดับทุกอย่าง ทูลถามพระราชาเป็ นครัง� ที�
๔๔

สองว่า “ข้ าแต่เสด็จพี� ขอเสด็จพี�โปรดตรัสบอกเนื �อ
ร้ องของเพลงมงคล ที�เสด็จพี�ปลื �มพระทัยนี �ด้ วย
เถิด”
พระโพธิสตั ว์ทรงไขปริ ศนาเพลงมงคล ด้ วย
การเล่าเรื� องของพระองค์ในอดีตตังแต่
� ครัง� เป็ นหนุ่ม
ยากจน
แล้ วได้ มาเกิดเป็ นพระราชาก็เพราะได้
ถวายขนมกุมมาสแด่พระปั จเจกพุทธเจ้ า
๔
พระองค์ ด้ วยอานิสงส์แห่งการสลัดความตระหนี�ใน
ครัง� นัน� ทําให้ พระองค์ได้ เป็ นเจ้ าของสมบัตทิ วั� ทัง�
แผ่นดินเช่นนี �
พระเทวีทรงสดับแล้ ว มีพระทัยเลื�อมใสยิ�งนัก
เนื�องจากเป็ นหญิงมีปัญญา จึงทูลว่า “ข้ าแต่
มหาราช หากพระองค์ทรงตระหนักถึงอานิสงส์ของ
การให้ ทานเช่นนี �แล้ ว ตังแต่
� บดั นี �เป็ นต้ นไป ขอ
พระองค์ ท รงถวายทานแด่ ส มณพราหมณ์ ผ้ ูท รง
ธรรมก่อน แล้ วจึงเสวยในภายหลัง ขอพระองค์อย่า
ทรงประมาท ทรงหมุนล้ อคือพระธรรมเถิด ข้ าแต่
มหาราชผู้ทรงเป็ นอธิบดีในกุศลธรรม ขอพระองค์
อย่าได้ ทรงดํารงอยูใ่ นอธรรม โปรดรักษาทศพิธราช
ธรรมไว้ เถิด”
ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ได้ แก่ ทาน ศีล
การบริ จาค ความซื�อตรง ความอ่อนโยน ตบะคือ
ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน
ความอดทนและความไม่ประพฤติผิดพลาด พระ
โพธิสตั ว์ทรงเห็นว่าเป็ นข้ อแนะนําที�ดี
จึงตังใจ
�
ประพฤติธรรมบําเพ็ญทศพิธราชธรรม นอกจากนี �
ทรงตรวจดูสริ ิ ลกั ษณะของพระเทวี พลางตรัสถาม
ว่า “ดูก่อนน้ องนางผู้เจริ ญ ในท่ามกลางหญิงเหล่านี � ไม่มีหญิงแม้ แต่คนเดียวที�โดดเด่นเสมอเหมือน
กับเธอ เธอสง่างามราวกับนางอัปสร ผู้งดงาม
ท่ามกลางหมูเ่ ทพนารี เป็ นสตรี ผ้ มู ีบญ
ุ ลักษณะ เธอ
ทําบุญอะไรไว้ จึงได้ สริ ิ สมบัตนิ ี �มาครอบครอง”
เนื�องจากพระราชเทวีเป็ นหญิ งคู่บุญที�ระลึก
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ชาติได้ เช่นเดียวกับพระราชา พระนางจึงได้ ทลู เล่า
ว่า ชาติที�แล้ วได้ เกิดเป็ นหญิงรับใช้ ของเศรษฐี เป็ น
ผู้สํารวมระวัง เลี �ยงชีพโดยชอบธรรม มีศีล ไม่
ทําบาปทังในที
� �ลบั และเปิ ดเผย นางเห็นพระปั จเจก
พุทธเจ้ ากําลังเดินไปบิณฑบาตผ่าน หน้ าบ้ าน ทังๆ
�
ที�ตวั เองหิวกระหายเพราะทํางานหนัก เพิ�งจะได้ รับ
อาหารที�เจ้ านายแบ่งมาให้ เพียงเล็กน้ อย แต่เพราะ
มีจิตเลื�อมใสอยากถวายทาน จึงตัดใจถวายอาหาร
ส่วนนันแด่
� พระปั จเจกพุทธเจ้ า เพราะผลแห่งกรรม
นัน� จึงทําให้ นางได้ มาเป็ นอัครมเหสี ผู้เลิศกว่าหญิง
ใดในผืนปฐพีนี �

เพราะฉะนัน� ถ้ าเรารักตัวเอง ไม่ต้องรอให้ ใคร
มาชักชวน ให้ ลงมือทําไปเลย เมื�อถึงคราวที�สมบัติ
ใหญ่เกิดขึ �น ก็จะเป็ นสมบัตอิ ศั จรรย์ที�ไม่เป็ นสอง
รองใคร นี�เป็ นการวางแผนผังชีวิตการสร้ างบารมี
เพื�อไปให้ ถงึ ที�สดุ แห่งธรรม ที�ควรตระหนักให้ ดีกนั
ทุกคน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ� (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๕๙ หน้ า ๔๒๐

ครัน� พระราชาและพระมเหสี ตรัสเล่าบุพกรรม
ของตนโดยพิสดาร ให้ กบั มหาชนได้ รับฟั งเช่นนัน�
แล้ ว ต่างมีจิตเป็ นกุศลเช่นเดียวกันว่า ต้ องเอาบุญ
ต่อบุญ เอาสมบัติตอ่ สมบัติ จะได้ ไม่ต้องไปเกิดเป็ น
คนยากจนเข็ญใจอีก ซึง� จะเป็ นเช่นนันได้
� ก็ต้องเริ� ม
ต้ นด้ วยการให้ ทาน จากนันทั
� งสองพระองค์
�
มีจิต
เป็ นสมานฉันท์ ทรงให้ สร้ างศาลา ๖ แห่ง คือ ที�
ประตูเมืองทัง� ๔ แห่ง ที�ใจกลางเมือง ๑ แห่ง และที�
ประตูพระราชวังอีก ๑ แห่ง ทรงบริ จาคทานจน
ตลอดชีวิต ทรงรักษาศีล เมื�อถึงวันพระก็ทรงรักษา
อุโบสถศีล ดํารงตนเป็ นต้ นบุญต้ นแบบของมหาชน
ครัน� ละโลกแล้ วก็ได้ ไปเสวยสุขในสวรรค์
เราจะเห็น ว่า ชีวิตของผู้ที�รักตัวเอง กลัวความ
ลําบากยากจนนัน� เขาจะไม่ยอมให้ ความตระหนี�
มามีอิทธิพลเหนือจิตใจ จะไม่หวงแหนเสียดาย
ทรัพย์ของตน ยิ�งมีมากก็ยิ�งให้ มาก ให้ แล้ วก็อยาก
ให้ อีก และไม่เคยอิ�มในการให้ ทานเลย เหมือนทะเล
ไม่อิ�มด้ วยนํ �า เพราะยิ�งให้ ก็ยิ�งได้ หวงคือไล่ ให้ คือ
เรี ยก นี�คือคนที�รักตัวเองอย่างแท้ จริ ง และได้
ออกแบบชีวิตของตนเป็ นอย่างดี ทุกครัง� ที�ทําบุญ ก็
ทําด้ วยจิตที�เลื�อมใสศรัทธาจริ งๆ เป็ นการทําอย่าง
เต็มกําลัง ไม่ใช่ตามกําลัง ทําอย่างสุดหัวใจ ไม่ใช่
ทําด้ วยความจําใจ
ทําแล้ วก็ต้องรู้จกั อธิษฐาน
เป็ นการตังผั
� งสําเร็ จไว้ ด้วย

วอลเปเปอรวันพระ
จาก www.dmc.tv
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