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ข่าวบุญต่างประเทศ

พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย
ให้ ความเห็นคล้ ายกันว่า เป้าหมายในการท�ำงาน
พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนต่างศาสนิก คือ
รักษาศรัทธาลูก หลานชาวมาเลเซียเชื ้อสายไทยให้
รักในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการจัดบวชธรรม
ทายาทจะช่วยให้ แต่ละคนเข้ าใจในค�ำสอนของพระ
สัมมา สัมพุทธเจ้ ามากยิ่งขึ ้น

การสร้ างศาสนทายาทด้ วยการบวชลูกหลาน
ชาวมาเลเซียเชื ้อสายไทย
คือสิง่ ที่คณะสงฆ์ใน
ประเทศมาเลเซียร่วมกันจัดขึ ้น ควบคูไ่ ปกับการ
สอนภาษาไทย เพื่อเป้าหมายให้ พระพุทธศาสนา
ด�ำรงอยูใ่ นประเทศเพื่อนต่างศาสนิกอย่างมาเลเซีย
ปั จจุบนั ประเทศมาเลเซียมีชาวมาเลเซียเชือ้
สายไทย กว่า 8 หมื่นคน มีวดั ไทยกว่า 120 แห่ง
โดยเฉพาะที่รัฐเคดาห์ มีวดั กว่า 40 แห่ง ซึง่ พระ
มหาสิริส�ำพันธ์ จันทสาโร เลขานุการรองเจ้ าคณะ
รัฐเคดาห์ – เปอร์ ลสิ
เมตตาเล่าให้ ฟังว่าชาว
มาเลเซี ย เชื อ้ สายไทยยัง คงรั ก ษาประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมของ ชาวพุทธไว้ อย่างเหนียวแน่นทังการ
้
เข้ าวัดฟั งธรรม อาราธนาศีล ขณะที่วดั ไทยยังได้
รวมกันท�ำกิจกรรมทังการสอนภาษาไทย
้
การอบรม
ค่ายพุทธบุตร
และบรรพชาสามเณรบวชพระ
เป็ นต้ น ขณะที่ กฎหมายภายในประเทศที่มาเลเซีย
ค่อนข้ างเข้ มงวดเรื่ องสถานบันเทิงซึง่ มีน้อยมาก
ด้ านพระสมุห์ประยูร ปสนฺนจิตฺโต เจ้ าอาวาส
วัดจงเจริ ญสุทธาวาส รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ซึ่งวัดของท่านก�ำลังจัดบวชสามเณรธรรมทายาท
มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 8-29 ธันวาคม นี ้ ได้ กล่าว

วัดจงเจริ ญสุทธาวาส รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ซึง่ วัด
ของท่านก�ำลังจัดบวชสามเณรธรรมทายาทมาเลเซีย

ทังนี
้ ้ใน website wikipedia.org ให้ ข้อมูลว่า
ชาวมาเลเซียเชื ้อสายไทย เป็ นชาวไทยถิ่นใต้ เป็ น
ชนกลุม่ หนึง่ ในรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และ
ปะลิสและมีจ�ำนวนหนึง่ อาศัยในปี นัง ภายหลังการ
เสียดินแดนส่วนนี ้แก่องั กฤษ ชาวไทยกลุม่ นี ้จึง
ตกค้ างอยูใ่ นประเทศมาเลเซียจนถึงปั จจุบนั
แต่
ชาวไทยในประเทศมาเลเซียนีก้ ็ยงั รักษาประเพณี
วัฒนธรรมของไทยในอดีตไว้ ได้ อย่างดี รวมถึง
ภาษา และศาสนาที่เป็ นเอกลักษณ์ของไทย

๔

www.kalyanamitra.org

ข่าวบุญในประเทศ
สถาบันธรรมชัย DCI เปิดรับสมัคร
นิสิตใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หมดเขต 7 มีนาคม 2556

แผนกบัณฑิตศึกษา สถาบันธรรมชัย
เปิ ดรับสมัครนิสติ ใหม่เพื่อเข้ าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโท) ในหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์
ประจ�ำปี การศึกษา 2556

ผูม
้ สี ท
ิ ธิส์ มัครเข้าศึกษา
- พระภิกษุสงั กัดวัดพระธรรมกาย หรื อ
ศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกาย
- อุบาสก อุบาสิกา บัณฑิตแก้ ว
เจ้ าหน้ าที่ของวัดพระธรรมกาย
และฆราวาสทัว่ ไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ส�ำเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่า ไม่จ�ำกัดสาขา
รั บใบสมัครส่งเอกสารการสมัครได้ ที่
อาคารมหาพรหม เวลา 09.00-18.00 น.
(หรื อ พิมพ์ใบสมัครจาก Pr-center /
ส�ำนักการศึกษา/ DCI/ ป.โท)
ไม่เสียค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาทุกกรณี

การสอบถามข้อมลู เพมิ่ เตมิ

ชัย
แผนกบัณฑิตศึกษา สถาบนั ธรรม
2253-4
อาคารมหาพรหม โทร.0-2831(เบอร์โทรภายใน 2253-4),
-572
โทร.089-6736801 โทร.086-371

รับสมัคร ตัง้ แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
หมดเขต 7 มีนาคม พ.ศ.2556
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เกาะติดสถานการณ์ดาวรวย

ตอน..จังหวัดเลยพิชิตเป้า 25 ล้านดอก
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผมพระสรัญกร เมธากโร ตัวแทนทีมงาน
ลูกพระธัมฯ จังหวัดเลย ขอรายงานสถานการณ์
ความคื บ หน้ า การเก็ บ ดอกดาวรวยต้ อ นรั บ พระ
ธุดงค์ จากดินแดนอัศจรรย์ แผ่นดินทองแผ่นดิน
ธรรม จ.เลย ที่มีจ�ำนวนมากที่สดุ ในโลก คือ
มากกว่า 1 ล้ านต้ น บนพื ้นที่ 300 กว่าไร่ กระจาย
ปลูกเป็ นจ�ำนวน 15 แปลง ทัว่ ทัง้ จ.เลย โดยตังเป
้ ้า
การส่ ง ดอกดาวรวยมายัง วัด พระธรรมกายเป็ น
จ�ำนวน 25 ล้ านดอก คือ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนดอก
ดาวรวย ที่ต้องใช้ ทงหมดตลอดการธุ
ั้
ดงค์ 70 ล้ าน
ดอก ซึง่ ตอนนี ้ได้ เก็บและส่งมาแล้ วเป็ นจ�ำนวนกว่า
5 ล้ านดอก และจะทยอยเก็บส่งมาทุกวัน จนกว่า
จะถึงวันสุดท้ ายของการเดินธุดงค์
ส�ำหรับ การปลูกต้ นดาวรวยจ�ำนวนมากมาย
ขนาดนี ้จะว่าง่ายก็งา่ ย จะว่ายากก็ยาก เพราะพวก
เราทุกคนต่างก็ไม่เคยมีประสบการณ์ ในการปลูก
มาก่อน เรี ยกว่าอาศัยบุญเป็ น ตัวน�ำทาง และสร้ าง
ความสามัคคีเป็ นตัวช่วย โดยในงานนี ้ตังแต่
้ การ
ปลูก การดูแลทะนุถนอม จนถึงวันที่เก็บ ทุกขันทุ
้ ก
ตอนเต็มไปด้ วยความสนุกสนานบุญบันเทิง และ
ความคึกคัก จากหลายๆ คนที่มาร่วมกันเอาบุญ
ใหญ่ครัง้ นี ้ ไม่วา่ จะเป็ นพระอาจารย์ ผู้น�ำบุญ
คุณครู เด็กดี V-Star และเด็กดีศรี ต�ำบล เรี ยกว่ายก
กันมาหมดทัง้ บ้ าน วัด โรงเรี ยน และชุมชนเลยก็วา่
ได้ โดยในวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผา่ นมา ได้ มีการรวม
ตัวครัง้ ใหญ่ ณ วัดศรี ภเู รื อ อ.ภูเรื อ จ.เลย เพื่อมา
เก็บดอกดาวรวยเป็ นรอบปฐมเริ่ ม ซึง่ มีตวั แทนเด็ก
ดี V-Star และเด็กดีศรี ต�ำบล นับพันคน จาก 14

พระสรัญกร เมธากโร พระอาจารย์ประธานจังหวัดเลย

โรงเรี ยน ใน จ.เลย มาร่วมผนึกก�ำลังในครัง้ นี ้ด้ วย
โดยก่อนที่จะออกไปเก็บดอกดาวรวยก็จะต้ องสวดมนต์ นัง่ สมาธิ (Meditation) และสวดสรรเสริ ญ
หลวงปู่ ก่อนทุกครัง้
หลังจากนัน้ ทังเด็
้ กๆ และผู้ใหญ่ใจดี ก็เดิน
ทางไปยังทุ่งดอกดาวรวยที่โด่งดังที่สดุ ในประเทศ
คือ ทุง่ ดอกดาวรวยภูเรื อ ที่ โด่งดังที่สดุ เพราะไม่วา่
ใครที่ขบั รถผ่านไป ผ่านมา ก็ต้องสะดุดตา กับสี
ทองประกาย บานสะพรั่งไปทัว่ ท้ องทุง่ และอดไม่
ได้ ที่จะต้ องแวะมาชม และมาถ่ายรูปเก็บไว้ เป็ น
ความทรงจ�ำดีๆ แม้ แต่ทา่ นผู้วา่ ราชการ จ.เลย และ
ท่านนายอ�ำเภอภูเรื อ ก็ยงั ต้ องเดินทางมาดูให้ เห็น
ความงามด้ วยตาของตนเอง หรื อแม้ แต่นกั ข่าว รวม
ทังรายการโทรทั
้
ศน์ตา่ งๆ ก็อดใจไม่ไหวที่จะมาถ่าย
ท�ำ เพื่อเผยแพร่ให้ คนทังประเทศได้
้
ชื่นชมความ
งามอย่างไทยๆ ของดอกดาวรวย จนตอนนี ้ทุง่ ดอก
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ทุ่งดอกดาวรวยบานสะพรั่ งสวยงาม ที่จงั หวัดเลย

ทุง่ ดอกดาวรวย ก็ไม่คดิ ว่าจะมีคนให้ ความสนใจมา
เที่ยวชมมากมายขนาดนี ้ มีหลายคนเคยถามผมว่า
ดอกดาวเรื องมากมายขนาดนี ้จะเอาไปขายที่ไหน
ผมก็จะบอกกับทุกคนว่า ทังหมดนี
้
้จะน�ำไปถวาย
พระ ไปโปรยต้ อนรับพระธุดงค์ นักท่องเที่ยวทุกคน
ต่างก็ร้อง “ว้ าว” เสียงดัง พร้ อมทังกล่
้ าวอนุโมทนาบุญ กลับมาด้ วยครับ”

ก่อนลงพื ้นที่เก็บดอกดาวรวย จะต้ องสวดมนต์
นัง่ สมาธิ และสวดสรรเสริ ญหลวงปู่ เป็ นประจ�ำทุกครัง้

ดาวรวยของพวกเรากลายเป็ นโลโก้ การท่องเที่ยว
จ.เลย ไปอย่างไม่คาดฝั น
ซึง่ งานนี ้ ผู้ดแู ลทุง่ ดอกดาวรวย คือ กัลฯ สมศักดิ์ ทองวัตร หรื อ พี่โอเล่ เล่า ว่า “ตังแต่
้ ที่ผมมาท�ำ

และ ด้ วยความสามัคคีของทุกคน ที่มาร่วม
กันเก็บดอกดาวรวย เพียงระยะเวลาไม่ถงึ 1 ชัว่ โมง
ก็สามารถเก็บได้ มากถึง 200,000 ดอก ท�ำเอา
แต่ละคนยิ ้มไม่หบุ กันเลยทีเดียว โดยเฉพาะเด็กดี
V-Star และเด็กดีศรี ต�ำบล ที่ปิ๊งไอเดียเด็ด ว่าจะ
แบ่งบุญกันมาเก็บดอกดาวรวยทุกวัน หลังเลิก
เรี ยน โดยจะต้ องเก็บให้ ครบทุกไร่ ทุกแปลง เพื่อจะ
ได้ เก็บบุญกันเต็มที่ทกุ เม็ดทุกหน่วย
งานนี ้
ด.ช.กิตติศกั ดิ์ บรรณารักษ์ เด็กดี V-Star และ
ประธานนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้ านห้ วยพิชยั ได้ พูดถึง
ความรู้สกึ ในครัง้ นี ้ว่า “วันนี ้ผมรู้สกึ ปลาบปลื ้มยินดี
มาก ที่ได้ มีโอกาสมาร่วมบุญในการเด็ดดอกดาว
รวย ก็เหมือนกับเด็ดบุญนี่แหละครับ เด็ดไปก็
อธิษฐานไปแล้ วก็นกึ ถึงหลวงปู่ อยูต่ ลอดเวลา กลับ
ไปถึงบ้ านไม่แน่นะครับ อาจจะไปเจอทองเต็มบ้ าน
เลยก็ได้ ”
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ตัวอย่างสื่อต่างๆ ที่ลงข่าว
ประชาสัมพันธ์ทงุ่ ดอกดาวเรื อง
ภูเรื อ จ.เลย

๘

กัลฯ สมศักดิ์ ทองวัตร ผู้ดแู ลทุ่งดอกดาวรวย ภูเรื อ

อธิษฐานจิตก่อนเก็บดอกดาวรวยขอให้ รวย ขอให้ รวย
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เด็กๆ และผู้ใหญ่ใจดี จ.เลย ร่ วมแรงร่ วมใจเก็บดอกดาวรวยด้ วยรอยยิ ้มแห่งความปลื ้มปี ติในบุญ

ทางด้ านคุณครูผ้ เู ป็ นแสงสว่าง ก็น�ำเด็กๆ มา
เอาบุญใหญ่ครัง้ นี ้ อย่างคุณครูทรงศรี วิชยั จาก
โรงเรี ยนบ้ านนาดอกค�ำ เล่า ว่า “วันนี ้มีความปลื ้ม
สุดๆเลยค่ะ เพราะว่าดอกดาวรวยนันก่
้ อนที่จะได้
มาเก็บในวันนี ้ ครูก็ได้ ร่วมปลูกด้ วย และในวันที่ 2
มกราคมนี ้ ก็จะไปร่วมโปรยด้ วยค่ะ เป็ นความสุข
ที่สดุ เลย เป็ นบุญใหญ่มากๆ ตังแต่
้ เกิดมาไม่เคย
เจอมาก่อน เด็กๆ ที่มาก็เต็มใจมาด้ วยความรัก

ความศรัทธา อยากจะเป็ นส่วนหนึง่ ในการฟื น้ ฟูศีลธรรมโลกกับหลวงพ่อด้ วยค่ะ”
หลวงพ่อครับ ส�ำหรับธุดงค์ธรรมชัยใน ครัง้ นี ้
เป็ นบุญที่พวกเราลูกพระธัมฯ จ.เลย ปลื ้มใจและ
อิ่มเอิบในบุญอย่างสุดๆ เพราะจะได้ น�ำดอกดาว
รวยที่ปลูกเองกับมือ ไปโปรยต้ อนรับพระธุดงค์ ซึง่ ก็
มีพระที่มาจากการชวนบวชของพวกเราชาวเลย ได้
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๙

ภายในเวลาไม่ถงึ 1 ชัว่ โมง ก็ได้ ดอกดาวรวยมากกว่า
200,000 ดอก แพ็คใส่ถงุ อย่างดี เพื่อเตรี ยมส่งตรงสูว่ ดั พระธรรมกาย
ไปเป็ นเนื ้อนาบุญร่วมเดินธุดงค์ธรรมชัยในครัง้ นี ้ด้ วย ซึง่ พวกเราก็ตงตานั
ั ้ บวันรอให้ วนั นันมาถึ
้ งเร็ วๆ

มอบกำ�ลังใจ......

ส่งความรักและความห่วงใย
ผ่านทาง e-card
กับ www.dmc.tv
มีให้คุณเลือกหลายแบบหลากสไตล์
อีการ์ดธรรมะ อีการ์ดคำ�คม
อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดวันสำ�คัญ
ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

www.dmc.tv ให้คณ
ุ อยู่ในบุญตลอดเวลา
๑๐
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เกาะติดสถานการณ์ดาวรวย
ตอน..ปลื้มซะยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผม กัลฯประสิทธิ์ จงรุ่งสกุลโรจน์ และ
เทพธิดาข้ างกาย กัลฯ ขนิษฐา คัชมาตย์ จากไร่
ปลายฟ้าที่เต็มไปด้ วยดอกดาวรวยสีทองอลังการ กัลฯ ประสิทธิ์ จงรุ่งสกุลโรจน์(ซ้ าย),กัลฯ ขนิษฐา คัชมาตย์(ขวา)
ครับ
ที่ผา่ นมา ผมและเทพธิดาข้ างกายเคยน�ำกลีบ
กุหลาบไปโปรยต้ อนรับคณะพระธุดงค์ อัญเชิญ
หลวงปู่ ทองค� ำ ไปประดิ ษ ฐานที่ วั ด ปากน� ำ้
ภาษี เจริ ญ ตอนนันเราสองคนปลื
้
้มกันมากครับ จึง
คิดแบบคนที่ใจตรงกันว่าสักวันหนึ่งถ้ าเรามีโอกาส
ได้ ปลูกดอกไม้ อะไรก็ได้ ที่หลวงพ่อปรารถนาจะ
เอาไปใช้ ในการเดินธุดงค์ธรรมชัย พวกเราจะขอมี
ส่วนในการปลูกให้ ได้ แล้ วที่คดิ เอาไว้ ก็เป็ นจริ งครับ
เมื่อหลวงพ่อมีด�ำริ ให้ ปลูกดอกดาวรวย พวกเราก็
ตัดสินใจพลิกผืนดินเกือบ 10 ไร่ที่ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี เพื่อน�ำมาปลูกดาวรวย การปลูกดาว
รวยในครัง้ นี ้ของพวกเราทุลกั ทุเลพอสมควรครับ ก็
เกิดมาตัง้ 39 ปี ผมไม่เคยปลูกดอกไม้ อะไรสักอย่าง
ในชีวิตท�ำเป็ นแต่ธรุ กิจครับ ส่วนเทพธิดาข้ างกายก็
เคยท�ำแต่งานเอกสาร ไม่เคยท�ำงานด้ านเกษตร
เลย แต่ด้วยศรัทธาที่มีตอ่ โครงการเดินธุดงค์ ด้ วย
ความปรารถนาที่อยากจะเห็นดาวรวยจากทุ่งของ
ตัวเอง ได้ ไปรองรับเท้ าอันศักดิ์สทิ ธิ์ของพระเนื ้อนา
บุญ ก็ท�ำให้ พวกเรามีสติปัญญา มีแรงกายแรงใจที่
จะพลิกแผ่นดินตรงนี ้ ให้ กลายเป็ นทุง่ ที่จะรองรับ
ดอกดาวรวยจ�ำนวนหนึง่ ล้ านดอกให้ ได้ ครับ อีก
อย่ า งที่ ร้ ู สึก กดดัน คื อ เมล็ด พัน ธุ์ ทัง้ หมดที่ เ อามา
ปลูก เราน�ำมาจากวัดพระธรรมกายครับ พวกเรา
รู้สกึ ว่าเมล็ดดาวรวยทุกเมล็ดนันมี
้ คณ
ุ ค่ามาก ผม

ดาวรวยสวยที่ไร่ปลายฟ้า จ.กาญจนบุรี

และทีมงานจึงต้ องระมัดระวังในการปลูก
ต้ อง
วางแผนกันอย่างดีทกุ ขันตอน
้
โดยต้ องให้ งอกครบ
ทุกเมล็ด โตวันโตคืนทุกต้ น พวกเราดูแลดาวรวย
๑๑
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ตะกร้ าเก็บสมบัตนิ ับไม่ ไหว เก็บไว้ ปลืม้ นิรันดร์

เหมือนกับเป็ นอวัยวะส�ำคัญส่วนหนึ่งของร่ างกาย
ซึง่ กว่าจะได้ ดาวรวยสวยอลังการขนาดนี ้ได้ ผม
และทีมงานแทบจะวางทุกสิง่ ทิ ้งทุกอย่าง หายใจ
เข้ าก็ดาวรวย หายใจออกก็ดาวรวย มีแต่ดาวรวย
จนล้ นห้ องหัวใจ ทุม่ เทดูแลกันจริ งๆ จังๆ ยิ่งกว่า
อะไรที่เคยท�ำมาซะอีกครับ
วัน ที่ดาวรวยบานสะพรั่งเต็มพื ้นที่ มีเพื่อนๆ
และน้ องๆ
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุรี กว่า 200 คน มาร่วมด้ วยช่วยกันรวย
ครับ โดยก่อนจะตะลุยเข้ าทุง่ ดาวรวย ทุกคนต้ องนัง่
สมาธิ (Meditation) กลัน่ จิตกลัน่ ใจกันก่อนครับ
เพราะเวลาปลูกยังปลูกด้ วยใจใสๆ ดังนันเวลาเก็
้
บ
จะใจขุน่ ไม่ได้ เด็ดขาด พอกายพร้ อมใจพร้ อมทีม
งานก็แจกภาชนะใส่ดาวรวยซึง่ เราเรี ยกว่า “ตะกร้ า
เก็บสมบัตนิ บั ไม่ไหว” เราเก็บดาวรวยเหมือนก�ำลัง
เก็บก้ อนทอง ตัดดอกไปสัมมาอะระหังไป แฮปปี ก้ นั
ทุกคนเลยครับ
หลวงพ่อครับ ในวันที่ 2 มกราคมนี ้เป็ นต้ นไป
ผมและเทพธิดาข้ างกายพร้ อมทีมงานทุกคน คงพูด
๑๒

ได้ แต่ค�ำว่าปลื ้มครับ
เพราะตลอดเส้ นทาง
มหาปูชนียาจารย์จะ มีกลีบดาวรวยจากไร่ปลาย
ฟ้า ที่เกิดจากความรักความศรัทธาของพวกเรารวม
อยูใ่ นนันด้
้ วย และคงจะปลื ้มคูณสองทับทวีเพราะ
นอกจากกลีบดาวรวยแล้ ว ผมและทีมงานยังได้
ถวายไม้ ไ ผ่ เ พื่ อ ท� ำ เป็ นด้ า มกลดถวายพระธุ ด งค์
ด้ วยครับ ผมอยากกราบเรี ยนพระธุดงค์ทกุ รูปว่า
ดาวรวยทุกกลีบที่หลวงพี่ทุกรู ปจะได้ เดินผ่านนัน้
มันหมายถึงใจของโยมที่ใสสะอาดบริ สทุ ธิ์ โยมได้
ใส่ใจใส่ความตังใจ
้ ลงไป ทุกกลีบเกิดจากความ
เพียร เกิดจากความศรัทธาในพระรัตนตรัย แล้ ว
ตัง้ แต่เ กิ ด มาโยมก็ ไ ม่ เ คยท� ำ อะไรแบบนี ม้ าก่ อ น
โยมหวั ง ให้ หลวงพี่ ทุ ก รู ป ได้ เดิ น เพื่ อ ประกาศ
พระพุทธศาสนา ยังความศรัทธาให้ เกิดขึ ้นกับผู้คน
พวกเขาจะได้ พบกับแสงสว่างในชีวิตเหมือนอย่าง
ที่โยมได้ พบครับ
ผม กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็ นอย่างสูง
ที่ให้ โอกาสพวกเราได้ รับบุญปลูกดาวรวย ซึง่ เป็ น
บุ ญ ที่ จ ะติ ด อยู่ ใ นใจของผมไปอี ก นานเท่ า นาน
สุดท้ ายนี ้ผมขอเชิญชวนเพื่อนๆ สาธุชนทุก ท่านให้
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น้ อมถวายพระธุดงค์ด้วยใจใสๆ
ไปช่วยกันชวนทุกๆ คนให้ ออกมาต้ อนรับพระธุดงค์
โอกาสแบบนี ้หาไม่ได้ งา่ ยๆ นะครับ และถึงแม้ เรา
จะมีดาวรวยเป็ นล้ านๆ ดอก แต่ถ้าขาดคนโปรย
บุญครัง้ นี ้ก็จะยังไม่เต็มเปี่ ยม ขอให้ เราไปชวนกัน
ออกมาเยอะๆ
ให้ คนทังโลกต้
้
องหันมามองว่า

พระพุทธศาสนาสอนอะไร
ให้ คนเหล่านันได้
้
เรคคอร์ ด การท�ำความดีของพวกเรา สันติสขุ ต้ อง
เกิดขึ ้นอย่างแน่นอนครับ

๑๓
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1 นาที เพือ
่ ชีวต
ิ
สุดยอดแห่งความชั่วร้าย
โกหกหลอกลวงคนอื่น จัดว่าเป็ นความชัว่ ร้ าย
อยูแ่ ล้ ว ยิ่งโกหกหลอกลวงพี่น้องก็ยิ่งจัดเป็ นความ
ชัว่ ร้ ายหนักขึ ้น ยิ่งโกหกหลอกลวงพ่อแม่ด้วยแล้ ว
ถือได้ วา่ เป็ นยอดของความชัว่ ร้ ายทีเดียว
คนที่หลงไว้ ใจ หรื อหลงไปคบหาสมาคมกับ
คนประเภทนี ้ ก็ต้องท�ำใจไว้ ลว่ งหน้ าว่า สักวันหนึง่
เขาจะต้ องโกหกหลอกลวงตนแน่นอน เพราะขนาด
พ่อแม่ของเขาแท้ ๆ เข้ ายังโกหกหลอกลวงได้ ประสา
อะไรกับเราซึง่ เป็ นคนอื่นเล่า
ที่จะรอดไปได้ นนั ้
อย่างไปหวังเสียให้ ยากเลย
ความหลงเป็ นกิเลสที่ท�ำให้ คนใจบอด

ความหลงเป็ นกิเลสที่ท�ำให้ คนใจบอด แต่ก็
สามารถก�ำจัดได้ ด้วยสติปัญญา เป็ นแสงสว่างที่จะ
ท� ำ ลายความมื ด หรื อความหลงให้ หมดไปได้
ส�ำหรับผู้หวังความเจริ ญก้ าวหน้ า และไม่ต้องการ
ให้ ตวั เองผิดพลาด จึงจ�ำเป็ นที่จะต้ องฝึ กฝนให้ มีสติ
ปั ญญา มีความรอบคอบ และปลูกจิตส�ำนึกใน
ความดีให้ มาก

จงอย่าท�ำร้ายผู้อื่นในทุกกรณี
เมื่อไม่ต้องการได้ รับทุกข์โทษ ต่างๆ และไม่
ต้ องการเวรภัยอะไรกับใคร ก็อย่าไปท�ำร้ ายใคร รวม
ทังอย่
้ าไปติดร้ ายใคร
เพราะถ้ าหากคนที่ตน
ประทุษร้ ายนัน้ ๆ เขาเป็ นคนดี เป็ นคนบริ สทุ ธิ์ ทังไม่
้
คิดโต้ ตอบให้ ร้ายตอบ บาปกรรมและเวรกรรมนัน้
จะย้ อมกลับมาหาตัว ท�ำให้ ตวั ได้ รับผลต่างนานา
ได้ ไม่ร้ ูตวั
ลาภ ยศ สุข สรรเสริ ญ น�ำความยินดี
เพลิดเพลินมาให้ ก็จริ ง แต่ก็แฝงควาระทมทุกข์เอา
ไว้ ด้วย มัวประมาทเผลอตัวอยู่ ความทุกข์ก็จะจูโ่ จม

การยึดมัน่ ถือมัน่ นันคื
้ อทุกข์

โดยไม่ร้ ูตวั ผูกพันกับอะไรมาก ก็จะทุกข์เพราะสิง่
นันมาก
้
ไม่ผกู พันกับอะไรเลย ก็จะไม่ทกุ ข์อะไรเลย
เรี ยบเรี ยงโดย พระธรรมกิติวงศ์ ป.ธ.9. ราชบัณฑิต

๑๔
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1 นาที เพือ
่ ชีวต
ิ
เพราะคนที่ไม่เชื่อผลของกรรมมีมาก

ผู้วางตัวดี ย่อมได้รับค�ำชมเชย

คนที่ เชื่ อกรรมและผลของกรรมย่อมอายชั่ว
กลัวบาป ไม่ท�ำอะไรให้ เป็ นบาปเป็ นความผิด ไม่ก่อ
ปั ญหาให้ แก่ผ้ อู ื่นและสังคม มุง่ ท�ำแต่สงิ่ ที่ดีแก่ชีวิต
ส่วนคนที่ไม่เชื่อเรื่ องนี ้ ก็จะท�ำอะไรตามใจชอบ
เพียงเพื่อตัวเองได้ รับความส�ำเร็จสมหวังเป็ นพอ ที่
โลกเราลุกเป็ นไฟทุกหย่อมหญ้ าหาความสงบสุขที่
ถาวรกันมิได้ ก็เพราะคนที่ไม่เชื่อกรรมมีมากขึ ้นทุก
วันนันเอง
้

ผู้ที่ท�ำตัวเป็ นกลาง ๆ ไม่มีมานะถือตัว มีสติ
ระลึกอยูเ่ สมอว่าเวลาใดควรวางตัวอย่างไร กับ
บุคคลนี ้ควรวางตัวอย่างไร จึงจะวางตัวได้ ดี คนที่
วางตัวได้ ดียอ่ มจะได้ รับความยกย่องชมเชย และ
ย่อมเป็ นที่ น่าเกรงขามของบุคคลที่ พบเห็นทั่วไป
เมื่อวางตัวไม่เหมาะสม คนเขาก็ต�ำหนิเอาท�ำให้
เสียหายได้ เหมือนกัน

ต้ องการความสุข แต่ไม่แสวงหาทรัพย์ ไม่
สร้ างเกียรติยศให้ ตนเองด้ วยการรักษาสัจจะ และ
ไม่สร้ างพวกพ้ อ งเข้ าไว้ ด้วยการมี ไมตรี จิตต่อกัน
ความสุขจะมีมาแต่ไหนกันเล่า
ท่านผู้เจริ ญทัง้ ้
หลาย

้ ก และก็ผา่ นไปไม่น้อย
ชีวิตของคนเรานี ้สันนั
แล้ วยังเหลืออยูไ่ ม่มากเลย หากมัวเสียเวลา หรื อมัว
หาความส�ำราญอยูอ่ ีก ชีวิตนี ้ก็จะไม่เหลืออะไรไว้
ให้ อนุชนรุ่นหลังหรื อให้ ลกู หลานได้ ชื่นชมเลย นอก
เสียจากกระดูกขี ้เถ้ า
เรี ยบเรี ยงโดย พระธรรมกิติวงศ์ ป.ธ.9. ราชบัณฑิต

ชีวิตคนเรานี ้สันนั
้ ก อย่ามัวเสียเวลา หรื อมัวหาความส�ำราญอยูอ่ ีกเลย
๑๕
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เกาะติดสถานการณ์..
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ปีท่ี 2

ประจ�ำวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2556

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

ผู้มีบญ
ุ เข้ าจับจองพื ้นที่ท�ำเลบุญท�ำเลทองอย่างคึกคัก

การเดินธุดงค์ธรรมชัยในวันแรกวันนี ้ เป็ น
ปรากฏการณ์อศั จรรย์ ปลื ้มอภิมหาปลื ้มล้ นใจ เป็ น
วันแห่งมหาปี ติที่มนุษย์และเทวดาทุก ชันฟ
้ ้ าเฝ้ารอ
คอย เป็ นความปลื ้มต่อเนื่องตังแต่
้ เริ่ มเพาะเมล็ด
รดน� ้ำ ตัดดอก เด็ดกลีบ และร่วมโปรย แล้ วก็ปลื ้ม
จริ งปลื ้มจังอย่างไม่เป็ นทางการตังแต่
้ ช่วงเย็นของ
วันที่ 1 มกราคมกันแล้ ว เพราะผู้สื่อข่าวเห็น กองพล
จักรพรรดิดาวรวย เริ่ มเอาเสื่อ เอากระดาษเขียนชื่อ
เข้ า ไปจับ จองพื น้ ที่ ต รงแนวถนนหน้ า มหาวิ ห าร
หลวงปู่ ราวกับเป็ นท�ำเลทองก็ไม่ปาน ทีแรกก็
จับจองกันเป็ นหย่อมๆ แต่พอออกมาดูอีกทีก็จอง
ยาวไปจนถึงหน้ าวัดเลยทีเดียว แล้ ววันนี ้บรรดา
กองพลจักรพรรดิดาวรวยก็ปรากฏตัวเป็ นๆ เข้ า
ประจ�ำพื ้นที่ท�ำเลทองกันอย่างคึกคักตังแต่
้ เช้ าเลย
ก้ าว ย่างอัศจรรย์เริ่ มขึ ้นในเวลา 9.09 น. โดย
ได้ รับความเมตตาจากพระมหาเถระต้ นแบบ คือ
พระเดชพระคุณพระธรรมปิ ฎก เจ้ าคณะจังหวัด
สระบุรี, พระเดชพระคุณพระราชเมธี เลขาเจ้ าคณะ
๑๖

ภาค 8 ผู้ชว่ ยเจ้ าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และ
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณหรื อคุณครู ไม่
เล็ก เมตตาน�ำทัพ น�ำคณะพระธุดงค์ออกเดินเป็ น
ปฐมเริ่ ม
แค่เพียงแค่ก้าวแรกก็ท�ำให้ กองพล
จักรพรรดิดาวรวยยิ ้มกันไม่หบุ เปล่งเสียงสาธุการ
ไม่ขาดสายเลยทีเดียว
พระเดชพระคุณพระธรรมปิ ฎก
เจ้ าคณะ
จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า “วันนี ้อาตมาภาพได้ รับ
โอกาสจากพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี
หลวงพ่อธัมมชโย ให้ มีโอกาสมาร่วมโครงการเดิน
ธุดงค์บนกลีบดาวรวย
โครงการดังกล่าวนี ้เป็ น
โครงการที่เสริ มสร้ างความมัน่ คงของศาสนาพุทธ
ให้ อยู่ คูช่ าติบ้านเมืองของเราชาวไทย เป็ นการสืบ
อายุพระพุทธศาสนาให้ มัน่ คงถาวร และเป็ นเหตุ
ท� ำ ให้ คณะสงฆ์ ทั่ ว ราชอาณาจั ก รไทยและทุ ก
ประเทศทัว่ โลก รวมไปถึงชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศมีโอกาสได้ ร่วมกันท�ำความดี ได้ ยอยก
พระพุทธศาสนา ในช่วงเริ่ มต้ นปี ใหม่นี ้ จึงนับเป็ น
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กองพันเนื ้อนาบุญ
ที่บริ สทุ ธิ์ทงั ้ กาย วาจา ใจ

พระเดชพระคุณพระธรรมปิ ฎก เจ้ าคณะจังหวัดสระบุรีพระเดชพระคุณพระราชเมธี เลขา

นิมิตหมายที่ดีเป็ นสิริมงคล เจ้ าคณะภาค 8 ผู้ชว่ ยเจ้ าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามพระเดชพระคุณ พระภาวนาวิริยคุณ
ของบ้ านเมืองเรา การได้
ุ ไปตลอดชีวิตนะครับ
เห็นพระเป็ นมงคลข้ อหนึง่ ในมงคล 38 ประการ ได้ บญ
แล้ วนี่ตงั ้ 1,128 รูป ต้ องบอกว่าเป็ นมงคลอย่างยิ่ง”
ซึง่ ในช่วงระหว่างกิโลเมตรที่ 0.7-0.8 จาก
้ ที่เต็มไปด้ วย
บุคคล อัศจรรย์ 2 ท่าน ที่นกั ข่าวบุญสว่าง 446 กิโลเมตร เป็ นระยะทางสันๆ
อยากให้ นกั เรี ยนอนุบาลทัว่ โลกได้ ร่วมอนุโมทนา- ความอัศจรรย์ เพราะมีนกั เรี ยนจากโรงเรี ยนโสต
บุญ คือ กัลฯ บรรณพจน์ และกัลฯ บุษบา ดามา- ศึกษาเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมป์มาร่ วมต้ อนพงศ์ ที่เดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายตังแต่
้ 6.30 รับพระธุดงค์ด้วย ถึงแม้ เด็กๆ จะบกพร่องทางการ
น. มานัง่ สมาธิ กลัน่ จิตกลัน่ ใจ และร่วมโปรยกลีบ ได้ ยิน แต่ขอบอกว่าเส้ นทางนี ้ไม่เงียบอีกต่อไป เมื่อ
ั ญาณมือ เด็กๆ ก็
ดาวรวยต้ อนรั บ พระธุ ด งค์ ตั ง้ แต่ รู ป แรกถึ ง รู ป คุณครูญาดา ชินะโชติ เริ่ มให้ สญ
สุดท้ าย กัลฯบรรณพจน์ ฝากค�ำทักทายนักเรี ยน พร้ อมพนมมือและเปล่งเสียงว่า “สาธุ” ดังไปจนถึง
อนุบาลฯมาว่า “สวัสดีปีใหม่นะครับ วันนี ้เป็ นวัน สวรรค์ถงึ พระธุดงค์รูปสุดท้ ายเลย
ส�ำคัญมากวันหนึง่
เป็ นวันมงคลยิ่งส�ำหรับ
คุณ ครูญาดาบอกว่าเด็กๆ ซ้ อมพูดสาธุมา
ประเทศไทยนะครับ พระท่านเดินธุดงค์เพื่อต้ องการ
้ ก่อนวันที่ 22 ธันวาคม โดยคุณครูชว่ ยกัน
เอาบุญมาสู่ประเทศสู่ประชาชนเพื่อให้ เกิดความ ตังแต่
สงบ เกิดความเจริ ญรุ่งเรื องแก่ประเทศ ตลอดเส้ น สอน แล้ วให้ เด็กๆ เอาไปซ้ อมพูดที่บ้านด้ วย น้ อง
ทางนี ้ ขอให้ พวกเราออกมาร่วมกันต้ อนรับท่าน จะ ชาลิสา ดอนมอญ บอกเป็ นภาษามือสื่อเป็ นภาษา
๑๗
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เสียงสาธุการดังไม่ ขาดสาย กลีบดาวรวยฟูหนานุ่มตลอดทาง
น้ องๆ โรงเรี ยนโสตศึกษาเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมป์
ซ้ อมกล่ าวค�ำว่ า “สาธุ” เตรี ยมพร้ อมต้ อนรั บพระธุดงค์

กัลฯ บรรณพจน์ ดามาพงศ์

๑๘

ด.ญ ชาลิสา ดอนมอญ (คนกลาง)
www.kalyanamitra.org

หนูและเพื่อนๆ จะเปล่งเสียง สาธุ ให้ ดงั ถึงสวรรค์ไปเลยค่ะ

พวกเรารั กพระพุทธศาสนาค่ ะ

ใจว่า “พวกหนูดีใจที่ได้ มาต้ อนรับพระธุดงค์ ได้ มา
แสดงความกตัญญูร้ ูคณ
ุ ของพระพุทธศาสนา ครู
สอนว่าถ้ าพวกหนูคดิ ถึงหลวงปู่ ชาติหน้ าก็จะได้ ไม่
ต้ องหูหนวกอีก แล้ วถ้ าพวกหนูหมัน่ พูดสาธุ พวก
หนูก็จะพูดได้ คะ่ ”
คุณครูสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อ�ำนวยการ
โรงเรี ยนบอกว่า “วันนี ้ธรรมะในโลกเงียบเกิดขึ ้น
แล้ ว มันมหัศจรรย์มากค่ะที่เด็กหูหนวกพูด ค�ำว่า
สาธุได้ สาธุเสียงดังด้ วย วันนี ้พูดสาธุเป็ นพันค�ำเลย
ค่ะ ครูดีใจมาก ป้าๆ น้ าๆ แถวนี ้ก็ให้ ก�ำลังใจน้ องๆ
แล้ วก็ชื่นชมกันใหญ่เลยว่า “ดูสพิ ดู ได้ ” กลับไปครัง้
นี ้คุณครูก็มีก�ำลังใจ เด็กๆ ก็มีก�ำลังใจ ขอบพระคุณ
หลวงพ่อธัมมชโยขอบคุณทีมงานทุกคน ที่ท�ำให้ ครู
รู้วา่ ธรรมะเป็ นนวัตกรรมอย่างหนึง่ ที่ท�ำให้ เด็กเป็ น

เด็กที่มีคณ
ุ ภาพ ธรรมะเป็ นความสว่างในชีวิตค่ะ"
แม้
บรรยากาศตลอดเส้ นทางในวันนี ้
พระอาทิตย์จะท�ำหน้ าที่แบบจัดเต็ม แต่กองพล
จักรพรรดิดาวรวยก็ไม่ถอนถอย เพราะใครๆ ก็
อยากได้ บญ
ุ กับพระธุดงค์กนั ทังนั
้ น้ พอไปถึงตลาด
รังสิต
กระแสแห่งความสุขที่สว่างไสวต้ อนรับ
ศักราชใหม่ก็แผ่ขยายคลุมไปทัว่ ตลาด โดยคุณ
สุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ ผู้บริ หารใจบุญ ที่
นอกจากจะน้ อ มถวายสถานที่ ใ นตลาดให้ พ ระธุดงค์ได้ พกั ดื่มน� ้ำปานะแล้ ว ยังได้ ใช้ น� ้ำเสียงอัน
ไพเราะแจ่มใส ประกาศผ่านเครื่ องขยายเสียงด้ วย
ตนเอง เชิญชวนชาวตลาด มารับบุญใหญ่ต้อนรับ
คณะพระธุดงค์ด้วย
คุณสุดาลักษณ์กล่าวด้ วย
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๑๙

คุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ ผู้บริ หารศูนย์การค้ า
ตลาดรังสิตบรรจงคัดกลีบดาวรวยน�ำไปต้ อนรับ
พระธุดงค์อย่างปลื ้มที่สดุ

ใบหน้ ายิ ้มแย้ มแจ่มใสว่า “อลังการมากค่ะ อะเลิร์ท
มากค่ะ พี่เด็ดกลีบดาวรวยด้ วยตนเองเลย และได้
ชวนเพื่อนๆ มาต้ อนรับคณะพระธุดงค์ด้วย พี่ร้ ูสกึ
โชคดีมากที่ได้ โอกาสตรงนี ้ ท�ำให้ หลังปี ใหม่ปบุ๊
ชาวตลาดรังสิตท�ำงานวันแรก
ก็ได้ บญ
ุ ใหญ่
มหาศาลกันเลย รู้สกึ ปลื ้มใจที่ตลาดรังสิตเป็ นท�ำเล
บุญเป็ นท�ำเลทองได้ ต้อนรับคณะพระธุดงค์ ถึง 2 ปี
ซ้ อนค่ะ”
ไม่ เพียงแต่ผ้ บู ริ หารเท่านันที
้ ่อะเลิร์ทเบิกบาน
ผู๒๐้ ประกอบการ ตลอดจนพนักงานห้ างร้ านในตลาด

รั ง สิ ต ต่า งก็ ป ลาบปลื ม้ ใจที่ มี ค ณะพระธุ ด งค์ เ ดิ น
ผ่านหน้ าร้ านของตัวเอง เจ้ าของร้ านคริ สตี ้ฟร้ องส์
ตลาดรังสิต ก็เด็ดกลีบดาวรวยเตรี ยมต้ อนรับคณะ
พระธุดงค์ตงแต่
ั ้ เช้ า ได้ บอกว่า “ไม่ใช่เรื่ องง่ายที่จะ
มีพระธุดงค์เดินผ่านสถานที่ๆเราอยู”่ คุณดวงจันทร์
ใหม่คามิ ผู้ชว่ ยผู้จดั การไทเกอร์ มินิมาร์ ท ปั๊ มน� ้ำมัน
เอสโซ่ข้างตลาดก็ตื่นเต้ นดีใจ โดยได้ ออกไปซื ้อดาว
รวยตังแต่
้ เช้ า คุณดวงจันทร์ บอกว่า “ปี ที่แล้ วพี่ก็มา
โปรยกุหลาบต้ อนรับพระธุดงค์ รู้สกึ ปลาบปลื ้มมาก
พอปี นี ้ท่านมาอีกรู้สกึ ดีใจ พี่รอคอยวันนี ้มา 1 ปี เลย
ค่ะ นี่พดู ไปยังขนหัวลุกเลย พูดเรื่ องนี ้ทีไร ปลื ้มใจ
ขนลุกทุกทีคะ่
วันนี ้ ตลอดเส้ นทางมีแต่ค�ำว่าปลื ้ม ปลื ้มกัน
จนถึงจุดต้ อนรับล้ างเท้ า ที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ซึง่ กองพลจักรพรรดิดาวรวยจ�ำนวนมาก พากันมา
รอล้ างเท้ า เช็ดเท้ าให้ กบั พระธุดงค์อย่างคึกคัก มา
รอกันตังแต่
้ เที่ยงวันก็มี มาจับจองพื ้นที่กนั ตังแต่
้
ช่วงบ่ายก็มี ส่วนบรรยากาศล้ างเท้ าจะศักดิ์สทิ ธิ์ปีติ
ใจขนาดไหนดูจากภาพนี ้เลยจ้ า
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คุณดวงใจ ใหม่คามิ รอคอยต้ อนรับพระธุดงค์มา 1 ปี เต็ม

โป้ง..รวย..กันทังตลาดเลย
้

สุดยอดปลื ้มที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เมื่อคนอัศจรรย์กบั คนอัศจรรย์มาเจอกัน..บุญอัศจรรย์จงึ บังเกิดขึ ้น

๒๑
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เกาะติดสถานการณ์..
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ปีท่ี 2
ประจ�ำวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2556

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

รัตนพล ส.วรพิน ถวายก๋วยเตี๋ยวแชมป์โลก 800 ชาม

ในวันนี ้ ผู้สื่อข่าวสว่างได้ ตื่นก่อนไก่มาถึง
มหาวิทยาลัยปทุมธานีตอนไก่ตื่น เพื่อจะได้ ตามติด
ข่าวพระธุดงค์กองพันเนื ้อนาบุญ ที่ก�ำลังปลื ้มกันไป
ทัว่ โลกมาฝากทุกท่าน
เช้ าวันนี ้ที่จดุ ถวายภัตตาหาร ทีมงานได้ พบกับ
รัตนพล ส.วรพิน ที่ เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย
ตังแต่
้ ตี 2 เพื่อมาถวายก๋วยเตี๋ยวแชมป์โลกถึง 800
ชาม ซึง่ พี่โบ้ บอกว่า “วันนี ้ปลื ้มมากที่ได้ มาเป็ นเจ้ า
ภาพถวายก๋วยเตี๋ยวพระธุดงค์ ผมลงมือท�ำด้ วยตัว
เองครับ ก๋วยเตี๋ยวได้ รับความนิยมมากจนน� ้ำซุป
หมดหม้ อเลย ครัง้ หน้ าผมต้ องเพิ่มขนาดหม้ อน� ้ำซุป
ให้ ใหญ่ขึ ้นแล้ ว เมื่อก่อนนี ้ผมนอนไม่หลับเพราะ
กังวลเรื่ องไม่มีเงิน แต่เดี๋ยวนี ้ผมนอนไม่หลับเพราะ
เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายครับ”
๒๒

ซึง่ ต้ นบุญใหญ่ ที่ได้ ให้ สถานที่พกั ค้ างเป็ นจุด

แรกของการเดินธุดงค์ครัง้ นี ้ก็คือ ดร.ชนากานต์
ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี
ท่านได้ กล่าวว่า “รู้สกึ เป็ นปี ติมีความสุขอย่าง
บอกไม่ถกู ที่ได้ มีโอกาสรับใช้ วดั พระธรรมกายเป็ น
ปี ที่ 2 และขอปวารณาตัวว่าจะขอรับใช้ วดั พระ
ธรรมกายในโอกาสต่อไปทุกๆ ครัง้ โครงการธุดงค์
ธรรมชัยเป็ นโครงการที่ดีมาก แทนที่คนต้ องวิ่งไป
หาวัด แต่วดั จัดโครงการออกไปหาประชาชน ท�ำให้
ประชาชนได้ สร้ างบุญอย่างทัว่ ถึงทุกชุมชน เป็ นการ
ท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาให้ รุ่งเรื องมากยิ่งขึ ้นค่ะ”
งานนี ท้ ่ า นพ่ อ เมื อ งปทุ ม ธานี น ายศิ ริ พ งษ์
ห่านตระกูล ขอมาเอง เปิ ดงบบุญต้ อนรับศักราช
ใหม่ ด้ วยการเดินทางมาน�ำกล่าวถวายสังฆทานแด่
คณะพระธุดงค์ 1,128 รูป ซึง่ ท่านก็ทงึ่ กับบุญ
อัศจรรย์ในครัง้ นี ้ และรู้สกึ เป็ นบุญอย่างยิ่งของชาว
ปทุมธานีที่ได้ มีโอกาสต้ อนรับพระธุดงค์นบั พันรูป
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ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้วา่ ราชการจังหวัดปทุมธานี

ส่วนทางด้ านที่ ว่าการอ� ำเภอเมื องปทุมธานี
นายพิชยั ลักษณ์ เพชรบุรีกลุ ได้ มีนดั รวมพลก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรก�ำนัน
รวม เกือบ 300 ท่าน ก็มาร่วมโปรยดอกดาวรวยใน
ชุดสีกากีอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน

และอาจารย์อีก 10 ท่าน รวมทังหมด
้
150 คน ผม
ได้ พานักเรี ยนมาตังแต่
้ ปีที่แล้ วแล้ วครับ นักเรี ยน ผู้
ปกครอง ให้ ความสนใจที่อยากจะมาแสวงบุญ ผล
จากการจั ด กิ จ กรรมธุ ด งค์ ธ รรมชั ย เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว
เด็กๆ มีความคิดว่า อยากจะสืบทอดอายุพระพุทธ
ศาสนา ก็เลยมาสมัครบวชเณรกัน เมื่อปี ที่แล้ ว 15
คน ส่วนในปี นี ้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผา่ นมาได้ 17
คน นับเป็ นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้ เด็กไทย
หันมาสนใจพระพุทธศาสนามากขึ ้น”

ซึ่งวันนีถ้ ือว่าเป็ นวันที่สองของการเดินธุดงค์
แม้ แดดจะแรง “แต่สองเท้ าของพระทุกรูปก็ยงั คง
ก้ าวย่างไปข้ างหน้ า, สองตามองทาง แต่ไม่สองจิต
สองใจ เพราะมีหลวงปู่ อยูใ่ นใจตลอดเวลาเลย”
และระหว่างเส้ นทางสายทองค�ำ
หรื อที่ภาษา
อังกฤษพูดว่า โกลเด้ น โร๊ ด (Golden Road) ก็พบ
กับน้ องๆ เด็กดีวีสตาร์ นงั่ กันเป็ นกลุม่ ๆ นับได้ 25
โรงเรี ยน รวม 3,000 กว่าคน มารวมเป็ นกองพล
จักรพรรดิดาวรวยรุ่นจิ๋ว ซึง่ น้ อง ป.5 คนหนึง่ ให้
สัมภาษณ์กบั ผู้สื่อข่าวว่า “ผมอยากบวชเพราะ
อยากออกเดินธุดงค์เหมือนพระครับ”
นายปราโมทย์ คุ้มรักษา ผู้อ�ำนวยการโรงเรี ยน
วัดสะแก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ได้ เล่าว่า “วันนี ้ผม
พานักเรี ยนมาต้ อนรับพระธุดงค์จ�ำนวน 140 คน

แต่ ที่ต้องยกย่องหัวจิตหัวใจก็เห็นจะเป็ น ทีม
กองพลจักรพรรดิดาวรวยจากจังหวัดเชียงฮาย 350
กว่าท่าน 7 คันรถบัส ที่ออกเดินทางตังแต่
้ เมื่อปี ที่
แล้ ว คือ วันที่ 30 ธ.ค. 2555 แล้ วมาสัง่ สมบุญทุก
บุญข้ ามปี โดยเฉพาะบุญโปรยดอกดาวรวย เพราะ
ทุกคนรู้สกึ ว่ามาไกล อยากจะรับบุญให้ ได้ เยอะ
ที่สดุ เลยตัดสินใจปั กหลักรอต้ อนรับพระธุดงค์วนั
ละ 3 ที่ เอาบุญแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียว
ตอนนี ้พระธุดงค์กองพันเนื ้อนาบุญก้ าวเท้ าไป
ทางไหน ก็เป็ นช่วงนาทีทองที่จะแห่กนั จับจองเอา
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๒๓

จุดเริ่ มต้ นการเดินธุดงค์ธรรมชัยวันที่สอง
ออกจาก ม.ปทุมธานี เวลา 9.30 น.

ทีมข้ าราชการ กว่า 300 ท่าน ร่วมโปรยดอกดาวรวย
ในชุดสีกากีอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน

นายพิชยั ลักษณ์ เพชรบุรีกลุ นายอ�ำเภอเมืองปทุมฯ

๒๔

ความรวย อย่างเช่นเจ้ าของโรงงานเพชรธานี สัง่ ปิ ด
โรงงาน 3 ชัว่ โมงต้ อนรับปี ใหม่ เพื่อเคลียร์ ทางให้
ลูกน้ องทังโรงงาน
้
100 กว่าคน ได้ มาร่วมกันโปรย
กลีบดอกดาวรวย โดยเธอได้ กล่าวจากใจว่า “วันนี ้
มากันทังออฟฟิ
้
ศเลยค่ะทังสาขาที
้
่รามค�ำแหง และ
ก็ที่ปทุมฯ ด้ วยค่ะ ปี ที่แล้ วก็ได้ มีโอกาสมาโปรย
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กองพลจักรพรรดิดาวรวยรุ่ นจิ๋ว ยกทัพร่ วมโปรยดอกดาวรวย

เมื่อผมโตขึ ้นผมอยากบวช
และออกเดินธุดงค์
เหมือนพระท่านครับ

นายปราโมทย์ คุ้มรักษา
ผู้อ�ำนวยการโรงเรี ยนวัดสะแก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

สาว สาว ชาวเหนือลงเขามารับตุ๊เจ้ า
ด้ วยศรัทธาที่เปี่ ยมล้ น
๒๕
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ครอบครัวมานะไชยรักษ์ สัง่ ปิ ดโรงงานเพชรธานี
3 ชัว่ โมง เพื่อให้ ลกู น้ องมาโปรยกลีบดอกดาวรวย

๒๖

น้ องฮาร์ ท V-Move รุ่นจิ๋ว จาก จ. อ�ำนาจเจริ ญ ตังใจมาล้
้
างเท้ าพระพ่อ
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จุดหมายปลายทางของการเดินธุดงค์วนั นี ้ คือ วัดบ่อทอง

กุหลาบเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ที่หน้ าโรงงานค่ะ ปี นี ้ค�ำ
อธิษฐานเป็ นจริ งแล้ ว
ในที่สดุ ท่านได้ ผา่ นมาที่
โรงงานของเราด้ วยก็เลยแฮปปี ม้ าก ปลื ้มมากเลย
ค่ะ เราก็เตรี ยมทาสีประตูใหม่ เตรี ยมธงธรรมจักร
และดอกดาวรวยไว้ อย่างเรี ยบร้ อย อยากให้ พระ
ธุดงค์ท่านได้ ทราบว่าที่นี่ต้องการที่จะต้ อนรับท่าน
จริ งๆ และก็ซาบซึ ้งที่ทา่ นเมตตามาเป็ นเนื ้อนาบุญ
ให้ ”
จุดหมายปลายทางของวันนี ้คือ วัดบ่อทอง ผู้
สื่อข่าวได้ ไปเจอน้ องฮาร์ ท V-Move รุ่นจิ๋วอายุแค่ 7
ขวบ ก�ำลังรับบุญจัดเตรี ยมสถานที่เพื่อต้ อนรับพระ
ธุดงค์อย่างแข็งขัน
น้ องฮาร์ ทมาจากจังหวัด
อ�ำนาจเจริ ญ ได้ มีโอกาสโปรยดาวรวยต้ อนรับพระ
ธุดงค์เป็ นครัง้ แรก
เพราะว่าหนึง่ ในพระธุดงค์
กองพันเนื ้อนาบุญนัน้ คือ คุณพ่อของน้ องฮาร์ ท
และน้ องฮาร์ ทจึงได้ ขอลาหยุดเรี ยน เพราะตังใจจะ
้
มาล้ างเท้ าพระพ่อ และมีความฝั นว่า เมื่อโตขึ ้น
อยากบวชอย่างพระพ่อบ้ าง

ซึ่งบรรยากาศของกองพลจักรพรรดิดาวรวย
ยังไม่จบลงเพียงเท่านี ้ แต่ความรวยจะทับทวีคณ
ู
มากขนาดไหน โปรดติดตามในตอนต่อไป

อย่าลืม!...

ติดตามข่าวสาร
งานบุญต่างๆ ได ้จาก
www.dmc.tv
นะคะ
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เกาะติดสถานการณ์..
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ปีท่ี 2
ประจ�ำวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2556
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

ผู้มีบญ
ุ จากยุโรปและตะวันออกกลางขอรายงานตัว

ปรากฏการณ์ อัศจรรย์ธดุ งค์ธรรมชัย ไม่เพียง
แต่สร้ างความปลืม้ จนจะลอยได้ ให้ กับผู้มีบุญใน
ประเทศเท่านัน้ แต่ยงั ดึงดูดผู้มีบญ
ุ ทุกมุมโลกให้ มา
พบกับพลังบุญนี ้ด้ วย
แม้ แต่เชฟระดับโลกอย่าง กัลฯ โกมินทร์ สายทิพย์ เชฟประจ�ำต�ำแหน่งประธานบริ ษัทมิตซูบชิ ิ
ประเทศจอร์ แดน ก็ทนแรงดึงดูดนี ้ไม่ไหว ต้ องบิน
มาโปรยดาวรวยและแท็ ค ที ม จอร์ แ ดนท� ำ ซู ชิ สุด
ประณีตจ�ำนวน 1,500 กล่องถวายคณะพระธุดงค์
ที่วดั บ่อทอง โดย กัลฯ โกมินทร์ กล่าวว่า “ผมและ
ที ม งานพิ ถี พิ ถั น ทั ง้ วั ต ถุ ดิ บ และกรรมวิ ธี สุ ด ๆ
แตงกวาก็น�ำมาจากจอร์ แดน
เพราะแตงกวา
จอร์ แดนเลี ้ยงด้ วยน� ้ำค้ างจึงหวานกรอบอร่ อยเป็ น
พิเศษครับ”
๒๘
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ทีมจอร์ แดน ยิ ้มสุดปลื ้มที่ได้ ท�ำบุญกับพระธุดงค์ในวันคล้ ายวันเกิด

กัลฯ ตัน คิม วัน จากประเทศสิงคโปร์ ก็กล่าว
อย่างปลื ้มปี ติใจว่า“นี่เป็ น บุญใหญ่ ที่หลวงพ่อท่าน
ให้ ปี ที่แล้ วได้ มาโปรยกุหลาบแค่ 6 วัน ปี นี ้ตังใจมา
้
โปรยดาวรวยให้ ครบ 27 วันเลย ดาวรวยก็ปลูกเอง
ที่สงิ คโปร์ ปลูกได้ 123 ต้ นค่ะ พกเอามาถวายวัด
เข้ าส่วนกลางไปแล้ วค่ะ เวรี่ เวรี่ แฮปปี ้ เห็นพระ
ธุดงค์แล้ วรู้สกึ ว่าท่านมีวยั ที่แตกต่างกัน แต่ดแู ข็งแรง เข้ มแข็งทังกายใจเท่
้
าเทียมกัน เห็นได้ จากการ
เดินที่มนั่ คงสม�่ำเสมอ และเชื่อว่าบารมีของหลวงปู่
จะคุ้มครอง ให้ ทกุ รูปเดินธุดงค์ไปได้ ตลอดโครงการ
ด้ วยความส�ำเร็ จอย่างสมบูรณ์แบบ ชิตงั เม”

ผู้มีบญ
ุ จากโอเชียเนียก็มาค่ะ

กัลฯ โกมินทร์ สายทิพย์ และ กัลฯ สันทนา สายทิพย์

น้ องอังและน้ องอิ๊มนักเรี ยนชัน้ ป.5 โรงเรี ยน
วัดบ่อทอง ช่วยกันเล่าให้ ผ้ สู ื่อข่าวสว่าง ฟั งว่า “หนู
รู้สกึ ดีใจและตื่นเต้ นที่ได้ มาเห็นพระเยอะๆ ค่ะ พระ
มาเดินธุดงค์มีประโยชน์มาก เพราะคนสมัยนี ้ติด
อินเตอร์ เน็ตท�ำให้ เพลิดเพลินไม่สนใจไปวัด ได้ เห็น
พระธุดงค์แบบนี ้จะได้ เข้ าวัดมากขึ ้น จะได้ มีสติและ
ไม่ประมาทค่ะ”
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น้ องอังและน้ องอิ๊ม จากโรงเรี ยนวัดบ่อทองค่ะ

กัลฯ ตัน คิม วัน จากสิงคโปร์
ตังใจมาต้
้
อนรับพระธุดงค์ให้ ครบ 27 วัน

ทางคณะมัคทายกแห่งวัดบ่อทองก็กล่าวเปิ ด
ใจว่า “พอได้ ยินข่าวว่าจะมีพระธุดงค์มา ท�ำให้ พวก
ผมอยากมาช่วยพัฒนาวัด ผมไม่เคยได้ ยินเสียง
สาธุที่ ยาวเป็ นชัว่ โมงขนาดนี ้มาก่อน ปกติเคย
ได้ ยินเสียงสาธุแค่ 3 ครัง้ ครับ ผมชื่นชมพระธุดงค์ที่
ก่อนจะออกจากวัด ท่านช่วยกันเก็บกวาดทุกอย่าง
จนสะอาดเรี ยบร้ อยครับ”

เอาจิตให้ อยูใ่ นตัว อย่าเอาใจไปไว้ ภายนอก ถ้ า
เหนื่อยเราก็ต้องใช้ ปัญญาว่าท�ำอย่างไรไม่ให้ จิตไป
ทุรนทุรายกับสังขาร”

ที่วดั บ่อทอง พระธุดงค์ได้ รับความเมตตา
อย่างสูงสุดจาก
หลวงพ่อพระมหาสมโภชน์
ฐานสมฺปนฺโน รักษาการเจ้ าอาวาสวัดบ่อทองกล่าว
ว่า “อาตมารู้สกึ ว่าทุกรูปจะมีอาการส�ำรวมดีมาก
ในตอนแรกอาตมาดูวา่ ท่านคงจะล�ำบากมากที่ต้อง
เดินบนพื ้นถนน แต่นี ้เป็ นความอดทน จะเดินได้
ต้ องมีความเพียรมาก ธุดงค์แปลว่าเครื่ องเผากิเลส
เผากิเลสในใจเราให้ น้อยลง
โอกาสที่จะได้ เดิน
ธุดงค์แบบนี ้มีไม่บอ่ ย หรื อถ้ ามีก็ไม่แน่วา่ เราจะได้
เดิน เมื่อมีโอกาสดีอย่างนี ้แล้ ว ขอให้ ทกุ รูปตังใจ
้

ส่ว นที่ ป ลื ม้ อี ก ไม่แ พ้ ใ ครก็ เ ห็ น จะเป็ นพี่ น้ อ ง
จาก สปป.ลาว ที่มาในชุดผ้ าไหมพร้ อมสะไบ
งดงาม จนนางงามจักรวาลต้ องหลบ พี่มณีวอน
พันทลี เล่าว่า “พวกเรามาจากเมืองปากเซ เมือง
ปากช่อง นครเวียงจันทร์ และเมืองชนะสมบูรณ์คะ่
นัง่ รถออกจากฝั่ งลาวตังแต่
้ ตอนบ่าย 3 ของวันที่ 3
มกราคม มาถึงวัดพระธรรมกายวันนี ้ 6 โมงเช้ าก็มงุ่
ไปต้ อนรับท่านทันที ทุกคนมีความสุขมากค่ะ เดี๋ยว
พวกเราก็จะกลับไปที่วดั พระธรรมกาย ไปรับบุญ
เด็ดกลีบดาวรวยต่อค่ะ”
เข้ า
ในขณะที่กองพลจักรพรรดิดาวรวย
จับจองพื ้นที่แห่งความรวยแบบชื่นบาน
อาสา
สมัครวี-แคร์ ก็ทงกวาดและเก็
ั้
บ แคร์ ทกุ เส้ นทาง

๓๐
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คณะมัคทายกวัดบ่อทอง ปลื ้มใจได้ หน็ พระจ�ำนวนมาก

ด้ วยความชื่นใจ พี่ต้อม สุภาวดี บอกว่า “เราเป็ น
วี-แคร์ ต้ องแคร์ ทกุ เรื่ อง โดยเฉพาะที่เราแคร์ เป็ น
พิเศษ คือต้ องคอยระวังสองเท้ าอันเป็ นมงคงของ
ท่าน ไม่ให้ มีโอกาสไปสัมผัสกับพวกเศษหิน เศษ
แก้ วของมีคม ถ้ าเราเจอก็จะรี บก�ำจัดค่ะ อยากบอก
พระธุดงค์นะคะ ไม่วา่ ท่านต้ องเดินไกลเท่าไหร่
วี-แคร์ จะอยูเ่ คียงข้ างท่าน ขอให้ พระธุดงค์ย�่ำให้
เต็มก้ าว สัมมาอะระหังให้ เต็มที่ไปเลยค่ะ” พี่ริน
และ พี่อ้อย วี-แคร์ เสริ มว่า “ในขบวนพระธุดงค์มี
พระจากธุดงคสถานชุมพร
และธุดงคสถาน
ปราจีนบุรี เป็ นพระที่พวกพี่ไปชวนมาบวชร่วมเดิน
ด้ วยค่ะ นี่ขนาดท่านเดินกลางแดดร้ อนๆ ผิวเริ่ มจะ
คล� ้ำไปบ้ าง แต่ทา่ นยังดูงดงาม ดูผอ่ งใสอยูเ่ ลยค่ะ”
วันนี ้หันไปทางไหนก็เห็นแต่รอยยิ ้ม แล้ วที่ยิ ้ม
จนแก้ มใกล้ จะปริ เห็นจะเป็ นคูช่ ื่นดาวรวย พี่สมัย
ใจเย็น และพี่จิม ศรี ชาติ วันนี ้เอาดาวรวยที่ปลูก
และดูแลด้ วยหัวใจมาร่ วมโปรยต้ อนรับคณะพระ-

พระมหาสมโภชน์ ฐานสมฺปนฺโน
รักษาการเจ้ าอาวาสวัดบ่อทอง

กัลฯ มณีวอน พันทลี จาก สปป.ลาว
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นางงามจักรวาล..ยังต้ องหลบ

ธุดงค์ด้วย พี่สมัยบอก ว่า “วันนี ้พี่มาพร้ อมดอกดาว
รวย 12,000 ดอก และชวนเพื่อนบ้ านมาด้ วย 100
คนค่ะ พี่กบั เทพบุตรข้ างกายปลูกดาวรวยกันคนละ
2 ไร่ ปลูกอยูท่ ี่ศนู ย์ปฏิบตั ธิ รรมแก้ ว ภาวนา
อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรี ษะเกษค่ะ ปลูกเองกับมือ รดน� ้ำเอง
กับมือ ขนาดป่ วยอยูก่ ็ยงั ไม่ยอมทิ ้งสวนดาวรวย
ดาวรวยที่พี่ปลูกต้ นไม่สงู เท่าไหร่ แต่ออกดอกพรึบ
พรับเต็มต้ นไปหมด เมื่อวันก่อนพี่ขบั มอเตอร์ ไซค์
ไปชวนคนมาร่วมโปรย มอเตอร์ ไซค์กลิ ้งตกเขาสาม
ตลบ ล็อคเก็ตหลวงปู่ ถลอก แต่พี่ไม่เป็ นอะไรเพราะ

หลวงปู่ คุ้มครองค่ะ พี่คดิ ถึงแต่เรื่ องดาวรวยและ
พระธุดงค์ ขอกราบเรี ยนให้ พระธุดงค์รับทราบว่า
ท่านก�ำลังก้ าวย่างอยูใ่ นดวงใจของโยม ทุกก้ าวของ
ท่านเป็ นศรัทธาของโยมค่ะ”
บรรยากาศที่วดั คลองขวาง ซึง่ เป็ นจุดหมาย
ปลายทางของวันนี ้ เต็มไปด้ วยผู้มีบญ
ุ คับคัง่ พระ
ครูโสภิตธรรมวิสทุ ธิ์ เจ้ าอาวาสวัดคลองขวาง ท่าน
เตรี ย มการต้ อนรั บ คณะพระธุ ด งค์ เ ป็ นอย่ า งดี
เหยี่ยวข่าวกระซิบมาว่า ท่านสัง่ ให้ ตดิ ไฟฟ้าส่อง

๓๒
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1

2

3
1.(จากซ้ ายไปขวา)พี่ต้อม พี่ริน และ
พี่อ้อยตัวแทน V-Care หน้ าใสใจสว่าง
2,3,4.
ท�ำหน้ าที่ไม่หยุดยัง้
ปลื ้มทุกวันตลอดทาง

4
๓๓
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2

1

1.พี่สมัย ใจเย็น (ซ้ าย) และพี่จิม ศรี ชาติ (ขวา)
2.ดาวรวยจากหัวใจ จากความรัก ความศรัทธา

4

3

3.สวนดาวรวย ที่ปลูกจากใจชาววัดคลองขวาง
4.พระครูโสภิตธรรมวิสทุ ธิ์ เจ้ าอาวาสวัดคลองขวาง

๓๔
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สว่างในพื ้นที่ลานสงฆ์ ลานกลางเต็นท์เพิ่มเติมให้
สว่างมากยิ่งขึ ้น สัง่ การให้ จดั สถานที่ที่พระธุดงค์
ต้ องใช้ งานแบบจัดเต็ม
ไม่เพียงเท่านันท่
้ านยัง
ชักชวนชาวบ้ านละแวกนี ้ให้ ปลูกดาวรวย และชวน
ให้ มาช่วยกันปลูกในพื ้นที่วดั คลองขวางด้ วย 2,000
ต้ น
วันนี ้ก็ได้ น�ำดาวรวยที่ชว่ ยกันปลูกมาโปรย
ต้ อนรับพระธุดงค์ด้วย
หลวงพ่อพระครูโสภิตธรรมวิสทุ ธิ์ กล่าว ว่า
“แค่ได้ ขา่ วว่าพระธุดงค์จะมาพักที่วดั คลองขวางอีก
ก็เกิดความปลื ้มปี ติยินดีเป็ นอย่างมาก ญาติโยมที่
นี่ก็ยินดีกนั ถ้ วนหน้ า หลังจากจบโครงการเดินธุดงค์
เมื่อปี ที่แล้ ว มีญาติโยมเข้ าวัดท�ำบุญมากขึ ้น มา
ถือศีลปฏิบตั ธิ รรมในวันพระมากกว่าเดิม เพราะ
จากการที่ได้ เห็นพระธุดงค์
อาตมากราบ
ขอบพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนีอย่าง
สูงยิ่ง ที่ได้ ท�ำโครงการดีๆอย่างนี ้ ท�ำให้ พระก็ปลื ้ม
โยมก็ปลื ้ม ขอให้ หลวงพ่อมีสขุ ภาพแข็งแรง ให้
ด�ำเนินการอย่างนี ้ต่อไปครับ”

๓๕
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

...ท�ำให้ถก
ู หน้าที่
ความบริ สทุ ธิ์ เป็ นสิ่งที่มนุษย์ต่างมุ่งแสวงหา
เป้าหมายของการเกิ ดมาของสรรพสัตว์ ทัง้ หลาย
คือ เกิดมาเพื่อสร้ างบารมี เพื่อท�ำความบริ สทุ ธิ์ให้
เข้ าสูภ่ าวะความหลุดพ้ นจากทุกข์ทงปวง
ั้
หลุดพ้ น
จากกิเลสอาสวะ การศึกษาวิชชาในทางพระพุทธ
ศาสนานัน้
จึงเป็ นเรื่ องของการพัฒนาชีวิตให้ มี
ความสุข และให้ บริ สทุ ธิ์จนหมดกิเลสไปสูอ่ ายตน
นิพพาน
เป็ นสิง่ ที่มนุษย์ไม่วา่ จะเป็ นเชื ้อชาติ
ศาสนา หรื อเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม ควรเปิ ดใจกว้ างเข้ า
มาศึกษาหาความรู้นี ้ โดยวางความเชื่อดังเดิ
้ มไว้
ชัว่ คราว แล้ วพิสจู น์ให้ ร้ ูเห็นด้ วยตนเองเช่นนี ้ จึงจะ
เกิดประโยชน์สงู สุด เป็ นประโยชน์ทงแก่
ั ้ ตนเองและ
ชาวโลกด้ วย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน พันธนโมกข
ชาดก ความว่า
“อพทฺธา ตตฺถ พชฺฌนฺติ ยตฺถ พาลา ปภาสเร
พทฺธาปิ ตตฺถ มุจฺจนฺติ ยตฺถ ธีรา ปภาสเร
คนพาลทังหลายผู
้
้ ไม่ถกู ผูกมัด กล่าวขึ ้นในที่
ใด ย่อมถูกผูกมัดในที่นนั ้ ส่วนบัณฑิต แม้ ถกู ผูกมัด
แล้ ว กล่าวขึ ้นในที่ใด ก็หลุดพ้ นได้ ในที่นน”
ั้
บัณฑิตผู้มีปัญญา เมื่อถึงคราวคับขันย่อม
สามารถเอาตัวรอดได้ เมื่อถูกผูกมัด ก็จะมีถ้อยค�ำ
ที่คมคาย มีปฏิภาณไหวพริ บ สามารถหลุดพ้ นจาก
สถานการณ์นนได้
ั้
เหตุที่บณ
ั ฑิตมีความเฉลียว
ฉลาดเช่นนี ้ เพราะว่ามีใจผ่องใสเป็ นปกติ ใจที่ใส
สว่างเป็ นบ่อเกิดแห่งปั ญญาอันบริ สทุ ธิ์ ที่จะหลุด
พ้ นจากปั ญหาและ อุปสรรคทังปวง
้
แรกเริ่ มเดิมที
จิตมนุษย์เป็ นจิตที่บริ สทุ ธิ์ผอ่ งใส แต่ถกู กิเลสหุ้ม
๓๖

เคลือบ เอิบอาบ ซึมซาบ ปนเป็ น จึงท�ำให้ ความ
บริ สทุ ธิ์คอ่ ยๆ ลดลงไป ความไม่บริ สทุ ธิ์กลับมีเพิ่ม
มากขึ ้น
ตราบใดที่เรายังไม่ร้ ู หนทางแห่งความบริ สทุ ธิ์
และวิธีการปฏิบตั เิ พื่อให้ เข้ าถึงความบริ สทุ ธิ์ จิต
ดวงนี ้จะเสื่อมประสิทธิภาพ ท�ำให้ ความคิด ค�ำพูด
้
และการกระท�ำผิดเพี ้ยนไปจากเดิม เกิดพลังเผลอ
ไปท�ำบาปอกุศลโดยรู้ไม่เท่าทันกิเลส กรรมชัว่ ที่ท�ำ
ลงไปนัน้ ย่อมส่งผลให้ ได้ รับความทุกข์ทรมาน เป็ น
วิบากกรรมที่กลับมาสนองตนเอง จนกว่าจะด�ำเนิน
ตามเส้ นทางที่ถกู ต้ องดีงาม บาปกรรมจึงทุเลา
เบาบางลงได้
* ดังเช่นเรื่ องในอดีต มีปโุ รหิตของพระเจ้ า
พรหมทัต ที่อยูใ่ นกรุงพาราณสี เป็ นคนตาเหลือง มี
เขี ้ยวงอกยาว
นางพราหมณีผ้ เู ป็ นภรรยาของ
ปุโรหิต เป็ นชู้กบั พราหมณ์อีกคนหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับเขา เมื่อปุโรหิตรู้ก็ห้ามปรามภรรยา แต่
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ไม่อาจห้ ามปรามได้ จึงคิดหาอุบายฆ่าชายชู้นี ้ โดย
ไปเข้ าเฝ้าพระราชา กราบทูลให้ รือ้ ประตูเมืองทาง
ด้ านทิศใต้ แล้ วท�ำประตูใหม่ด้วยไม้ ที่เป็ นมงคล
พระราชาก็ทรงอนุญาต เมื่อท�ำประตูใหม่แล้ ว จึง
กราบทูลพระราชาว่า “ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู ป็ นสมมติ
เทพ พรุ่งนี ้เป็ นวันมงคลฤกษ์ ต้ องท�ำพลีกรรมยก
พระทวารไม่ให้ ลว่ งฤกษ์ นี ้ไปได้
จ�ำเป็ นต้ องฆ่า
พราหมณ์ผ้ บู ริ สทุ ธิ์ ที่มีนยั น์ตาเหลืองมีเขี ้ยวงอก
เอาเนื ้อและเลือดของเขามาท�ำพลีกรรม แล้ วใส่อา่ ง
ฝั งลงไปใต้ พระทวาร เมื่อท�ำเช่นนี ้ ความสุขสวัสดีก็
จะบังเกิดมีแก่พระองค์และชาวพระนคร พระเจ้ า
ข้ า”
พระราชาทรงเชื่อตามที่ปโุ รหิตกราบทูล และ
ทรงอนุญาตตามนัน้ ปุโรหิตดีใจมาก ที่อบุ ายชัว่
ร้ ายของตนก�ำลังจะส�ำเร็จ จึงรี บกลับไปบ้ าน แต่
ด้ วยความที่รักษาความลับไว้ ไม่ได้ จึงเผลอปาก
บอกภรรยาว่า “ตังแต่
้ นี ้ไป เจ้ าจะเชยชมกับใครเล่า
เพราะพรุ่ งนีช้ ายชู้ของเจ้ าจะถูกท� ำพลีกรรมแล้ ว”
ภรรยาเถียงว่า “เขาไม่มีความผิด จะฆ่าเขาท�ำไม”
ปุโรหิตบอกว่า “พระราชารับสัง่ ให้ ท�ำพลีกรรมต่อ
พราหมณ์ที่มีตาเหลืองและมีเขี ้ยวงอก ชู้ของเจ้ ามี
ตาเหลืองและมีเขี ้ยวงอกไม่ใช่หรื อ”
ภรรยาฟั งดังนันจึ
้ งรี บส่งข่าวไป ให้ ชายชู้ร้ ูตวั
ข่าวนี ้ได้ กระจายไปทัว่ เมือง พวกพราหมณ์ทกุ คนที่
มีเขี ้ยวและตาเหลือง รี บพากันหลบหนีออกจาก
เมืองในคืนนันหมด
้
ปุโรหิตไม่ร้ ูวา่ คนอื่นหนีไปหมด
แล้ ว จึงเข้ าไปกราบทูลพระราชาแต่เช้ าตรู่ เพื่อให้
พระราชาส่ ง พวกราชบุ รุ ษ ไปจั บ พราหมณ์ ที่ มี
ลักษณะดังกล่าว พวกราชบุรุษไปหาแล้ ว ก็กลับ
มากราบทูลว่า “ทัว่ ทังเมื
้ องไม่มีพราหมณ์ลกั ษณะ
ตามที่ต้องการ มีแต่ทา่ นปุโรหิตเท่านัน้ คนอื่นๆ
ไม่มีลกั ษณะเช่นนี ้เลย” พระราชาจึงรับสัง่ ว่า “เรา
ไม่อาจฆ่าปุโรหิตได้ ” พวกอ�ำมาตย์จงึ กราบทูลว่า
“ข้ าแต่องค์ผ้ สู มมติเทพ เพราะท่านปุโรหิตเป็ นคน
ก�ำหนดฤกษ์ ยาม ถ้ าไม่ท�ำในวันนี ้ อัปมงคลอาจ

เกิดขึ ้นแก่พระองค์ได้
หากบ้ านเมืองไม่มีประตู
ข้ าศึกก็จะได้ โอกาสมาโจมตี ดังนัน้ เราจึงจ�ำเป็ น
ต้ องฆ่าปุโรหิตนี ้”
ในสมัยนัน้ พระโพธิสตั ว์เสวยพระชาติเป็ นอุป
ปุโรหิตชื่อตักการิ ยะ ซึง่ ท่านเองก็เป็ นลูกศิษย์ของ
ปุโรหิต พระโพธิสตั ว์จงึ ไปที่ประตูเมืองพร้ อมด้ วย
ราชบุรุษ สัง่ ให้ ขดุ หลุมในที่จะตังพระทวาร
้
และให้
ขึงม่านล้ อมรอบอ่าง ตัวท่านได้ เข้ าไปอยูใ่ นม่านกับ
ปุโรหิต ปุโรหิตมองดูหลุมแล้ วได้ แต่ทอดถอนใจ
เพราะรู้วา่ ความตายใกล้ เข้ ามาแล้ ว จึงร� ำพึงว่า
“เราเป็ นผู้ยดั เยียดความฉิบหายให้ ผ้ อู ื่น แต่ผล
สุดท้ ายกลับตกมาสูเ่ ราเอง” พระโพธิสตั ว์ฟังดังนัน้
จึงบอกว่า เรื่ องนี ้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ ้น แม้ ในอดีตก็เคย
เกิดมาแล้ ว จากนันท่
้ านได้ เล่าเรื่ องในอดีตว่า
มีหญิงงามเมืองคนหนึง่ ชื่อกาลี น้ องชายชื่อ
ตุณฑิละ ทุกๆ วัน นางกาลีจะหาเงินได้ วนั ละ
๑,๐๐๐ กษาปณ์ ส่วนน้ องชายเป็ นคนชอบเล่นการ
พนัน ดื่มน� ้ำเมา เที่ยวผู้หญิง ไม่วา่ พี่สาวให้ ทรัพย์
เท่าไร เขาก็เอาไปใช้ จนหมด ถึงนางจะห้ ามปราม
อย่างไรก็ไม่ฟัง วันหนึง่ น้ องชายแพ้ พนันจนหมดตัว
ต้ องจ�ำน�ำผ้ านุง่ แล้ วเอาเสื่อล�ำแพนมานุง่ แทน นาง
โกรธมากจึงสัง่ พวกสาวใช้ วา่ เมื่อตุณฑิละมาถึง ให้
ช่วยกันขับไล่เขาออกจากบ้ านทันที
วันนัน้ ลูกชายเศรษฐี คนหนึง่ ก�ำลังจะน�ำ
ทรัพย์มาให้ นางกาลี ๑,๐๐๐ กษาปณ์ ผ่านมาพบ
นายตุณฑิละเข้ า หลังจากรู้เรื่ องราวทังหมดแล้
้
วก็
รับปากว่าจะช่วยขอร้ องพี่สาวให้ แต่เมื่อไปขอร้ อง
นางกาลีแล้ ว กลับได้ รับค�ำปฏิเสธเพราะต้ องการ
ดัดนิสยั น้ องชาย
ในสมัยนัน้ มีธรรมเนียมอยูว่ า่ เงิน ๑,๐๐๐
กษาปณ์ที่หญิงงามเมืองได้ นนั ้ ครึ่งหนึง่ เป็ นของ
นาง ส่วนอีกครึ่งหนึง่ เป็ นค่าของหอม ดอกไม้
อุปกรณ์สำ� หรับต้ อนรับ และเป็ นค่าเสื ้อผ้ าให้ แขก
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ใช้ ผลัดเปลี่ยนขณะอยูใ่ นเรื อนของนาง ลูกชาย
เศรษฐี อยากช่วยตุณฑิละจึงนุง่ ผ้ าผืนนัน้ แล้ วเอา
ผ้ าของตนเองให้ ตณ
ุ ฑิละ
เมื่อตุณฑิละได้ นงุ่ ผ้ าใหม่แล้ ว ก็ร้ ูสกึ ทะนงตน
ขึ ้นมาอีก ครัน้ กลับเข้ าบ้ านจึงส่งเสียงตวาดคุกคาม
คนในบ้ าน เมื่อนางกาลีร้ ูเรื่ องก็ไม่พอใจลูกชาย
เศรษฐี ได้ สงั่ สาวใช้ วา่ ต่อไปเวลาลูกเศรษฐี จะกลับ
ไป ให้ ชว่ ยกันแย่งผ้ าแล้ วเก็บเอาไว้ ลูกเศรษฐี จะได้
ช่วยน้ องชายของนางไม่ได้ เมื่อลูกชายเศรษฐี มาอีก
แล้ วจะกลับบ้ านในเวลารุ่งเช้ า พวกสาวใช้ ก็กรูกนั
เข้ าไปรุมถอดเสื ้อผ้ าของลูกเศรษฐี
ท�ำให้ เขา
อับอาย ต้ องเปลือยกายเดินกลับบ้ าน เขาร� ำพึง
ร� ำพันกับตนเองว่า เราไปยุง่ เรื่ องของคนอื่นแท้ ๆ จึง
ต้ องมาเป็ นเสียเอง
เมื่อเล่าจบพระโพธิสตั ว์สรุปว่า
“เรื่ องนี ้ก็
ท�ำนองเดียวกับเรื่ องของอาจารย์นนั่ แหละ ท่าน
อาจารย์มีหน้ าที่สนองเบื ้องยุคลบาท ปกครองบ้ าน
เมืองให้ มีสนั ติธรรม
กลับใช้ ต�ำแหน่งมาท�ำผิด
หน้ าที่ เอาต�ำแหน่งไปเบียดเบียนผู้อื่น ท�ำให้ ทกุ ข์
นันกลั
้ บมาถึงตนเอง” แล้ วจึงปลอบใจว่า “ท่าน
อาจารย์อย่ากลัวเลย รี บหนีไปเถอะ ปลอมตัวอย่า
ให้ ใครรู้” จากนันพระโพธิ
้
สตั ว์ได้ ไปเอาแพะตาย มา
ท�ำพลีกรรมแทน ท�ำให้ อาจารย์รอดชีวิตไปได้

บุญบารมีไปสูอ่ ายตนนิพพาน ไม่วา่ เป็ นบุญเล็ก
บุญน้ อยก็อย่ามองข้ าม ให้ มีสว่ นร่วมในบุญทังหมด
้
โดยเฉพาะเรื่ องการปฏิบตั ธิ รรมท�ำ ใจหยุดใจนิ่ง
เป็ นสิง่ ที่ต้องท�ำ
เมื่อเราท�ำแล้ วจะท�ำให้
สมปรารถนาในชีวิต พวกเราต่างมีร่างกาย มีจิตใจ
และยังมีคนคอยแนะน�ำวิธีการที่ถกู ต้ อง ที่จะท�ำให้
เราบรรลุเป้าหมาย ขอให้ หมัน่ ปฏิบตั ธิ รรม และช่วย
กันสถาปนาบ้ านกัลยาณมิตร
รวมผู้มีบญ
ุ มา
ประชุมพร้ อมกันเพื่อมานัง่ สมาธิ ศึกษาวิชชาใน
ทางพระพุทธศาสนา ท�ำความบริ สทุ ธิ์ให้ เกิดขึ ้นกับ
ตน สังคม ประเทศชาติ และทัว่ โลก ชีวิตของเราจะ
ได้ มีความสุขทังในโลกนี
้
้และโลกหน้ า ให้ ชว่ ยกันท�ำ
หน้ าที่นี ้กันต่อไป ท�ำให้ สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ ้นไป สันติสขุ
ที่แท้ จริ งจะได้ บงั เกิดขึ ้นในโลก
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๖๐ หน้ า ๓๐๐

เราจะเห็นว่า การท�ำผิดหน้ าที่ ท�ำในสิง่ ที่ไม่ใช่
หน้ าที่ของตัว ย่อมต้ องเดือดร้ อนเช่นนี ้ ค�ำว่า
"หน้ าที่นน"
ั ้ ในความหมายที่เข้ าใจง่ายๆ หมายถึง
สิง่ ที่ตนรับผิดชอบ
ที่ต้องท�ำด้ วยความสุขมุ
รอบคอบ มีความคิด ค�ำพูด และการกระท�ำอยูบ่ น
พื ้นฐานของความถูกต้ องดีงาม มนุษย์และเทวดาก็
ติเตียนไม่ได้ ซึง่ หน้ าที่หลักของมวลมนุษยชาติที่แท้
จริ ง คือการสัง่ สมบุญบารมี
ดังนัน้ ให้ หมัน่ สัง่ สมบุญบารมีกนั ให้ มากๆ ท�ำ
เช่นนี ้จึงจะท�ำถูกหน้ าที่ เพราะเราเกิดมาเพื่อสัง่ สม
๓๘
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ธรรมะเพือ
่ ประชาชน

ท�
ำ
ความดี
คือหน้าทีห
่ ลักของมนุษย์
สรรพสัตว์
และสรรพสิง่
ล้ วนมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ และ
เสื่อมสลายไป ไม่วา่ จะเป็ นคน สัตว์ หรื อสิง่ ของ
ต่างตกอยูใ่ นสภาพนี ้ทังนั
้ น้ คือ มีความไม่เที่ยง
แปรปรวนอยูต่ ลอดเวลา เปลี่ยนแปลงไปสูค่ วาม
เสื่อมทุกอนุวินาที มนุษย์ทกุ คนเกิดมาแล้ วก็ต้อง
ตาย แม้ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าผู้เป็ นเลิศกว่าใคร
ในภพสาม พระพุทธองค์ยงั ต้ องทอดทิ ้งพระวรกาย
ไว้ ในโลก แล้ วดับขันธปริ นิพพานไป ดังนันเราต้
้
อง
หมัน่ นึกถึงความตายเสมอ จะได้ ไม่ประมาทในการ
ด�ำเนินชีวิต และเร่งขวนขวายสร้ างความดีในทุกรูป
แบบ สิง่ ใดที่ไม่เป็ นสาระจะได้ ปลดปล่อยวาง ให้
จิตใจหลุดพ้ นจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ในคน สัตว์
สิง่ ของที่ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ และเป็ นอนัตตา มุง่
แสวงหาสิง่ ที่เป็ นนิจจัง เป็ นสุขงั เป็ นอัตตา คือ พระ
รัตนตรัยภายในตัวของเรานัน่ เอง
ให้ พิจารณา
ปล่อยวางอย่างหนึง่ เพื่อมุง่ เข้ าหาอีกอย่างหนึง่ ที่
เป็ นสาระแก่นสารที่แท้ จริ งของชีวิต
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน อัปปมาทสูตร
ความว่า
“ดูกรภิกษุ ทังหลาย
้
เธอทังหลายจงละกาย
้
ทุจริ ต จงเจริ ญกายสุจริ ต และอย่าประมาทในการ
ละกายทุจริ ต และการเจริ ญกายสุจริ ตนัน้ จงละวจี
ทุจริ ต จงเจริ ญวจีสจุ ริ ต และอย่าประมาทในการละ
วจีทจุ ริ ต และการเจริ ญวจีสจุ ริ ตนัน้ จงละมโนทุจริ ต
จงเจริ ญมโนสุจริ ต และอย่าประมาทในการละมโนทุจริ ต และการเจริ ญมโนสุจริ ตนัน้ จงละมิจฉาทิฏฐิ
จงเจริ ญสัมมาทิฏฐิ และอย่าประมาทในการละ
มิจฉาทิฏฐิ และการเจริ ญสัมมาทิฏฐิ นนั ้ ดูกรภิกษุ

ทังหลาย
้
ในกาลใดแล ภิกษุละกายทุจริ ต เจริ ญ
กายสุจริ ต ละวจีทจุ ริ ต เจริ ญวจีสจุ ริ ต ละมโนทุจริ ต
เจริ ญมโนสุจริ ต ละมิจฉาทิฏฐิ เจริ ญสัมมาทิฏฐิ ได้
แล้ ว ในกาลนัน้ เธอย่อมไม่กลัวต่อความตาย อัน
จะมีในภายหน้ า”
พระพุ ท ธองค์ ท รงสอนพวกเราให้ เ ป็ นผู้ ไม่
ประมาท ในการท�ำความดีด้วยกาย วาจา และใจ
ให้ ใช้ เวลาที่เหลืออยูใ่ นโลกนี ้ท�ำความดี ท�ำความ
บริ สทุ ธิ์กายวาจาใจให้ เต็มที่ เพราะวันเวลาที่ผา่ น
ไป เราไม่สามารถจะเรี ยกกลับคืนมาได้ เหมือนดัง
สายน� ้ำที่ไหลผ่านไปแล้ วไม่อาจหวนกลับมา ชีวิต
เราย่างก้ าวไปพร้ อมกับกาลเวลาที่ลว่ งไป บุคคลผู้
ไม่ประมาท ผู้เต็มเปี่ ยมด้ วยความคิด ค�ำพูด และ
การกระท�ำที่สจุ ริ ต มีชีวิตที่สมบูรณ์ ก้ าวไปพร้ อม
กับการท�ำความดีควบคูก่ นั ไปด้ วย จะเป็ นผู้ที่มีชีวิต
เต็มเปี่ ยมสมบูรณ์ทงทางโลก
ั้
และทางธรรม เพราะ
การท� ำ ความดี เ ป็ นภารกิ จ หน้ า ที่ ส�ำ คัญ ที่ สุด ของ
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๓๙

การเกิดมาเป็ นมนุษย์ ส่วนคนที่มกั อ้ างว่า ต้ องท�ำ
ภารกิจมากมายจนไม่มีเวลาท�ำความดี แต่กลับใช้
เวลาหมดไปกับสิง่ ที่ไม่เป็ นสาระ มัวเมาใช้ อ�ำนาจ
หน้ าที่ ท�ำในสิง่ ที่ไม่ถกู ต้ องดีงาม ท�ำให้ เสียโอกาส
ในการสร้ างความดี ดังเรื่ องของธนัญชานิพราหมณ์
* ในสมัยพุทธกาล พระสารี บตุ รได้ แนะน�ำสัง่
สอนให้ ธนั ญ ชานิ พ ราหมณ์ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต อยู่ ด้ ว ย
ความไม่ประมาท คือให้ ขวนขวายในการสร้ างบุญ
กุศล ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมควบ คูไ่ ปกับการ
ประกอบสัมมาอาชีวะ ภายหลังพระสารี บตุ รรู้วา่
พราหมณ์ ไ ด้ ล ะเลยในการประพฤติ ป ฏิ บัติ ธ รรม
โดยมีข้อแม้ ข้ออ้ างต่างๆ นานา ยิ่งไปกว่านันเขายั
้
ง
แสวงหาทรัพย์ ด้ วยการใช้ อ�ำนาจหน้ าที่ในทางที่ผิด
เอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่น คอรัปชัน่ ฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง
เช่น พระเจ้ าแผ่นดินให้ เก็บภาษี จากราษฎรตาม
ความเหมาะสม ไม่ให้ ประชาชนเดือดร้ อน แต่เขา
กลับเก็บภาษี มากเกินไป โดยอ้ างว่าเป็ นค�ำสัง่ ของ
พระเจ้ าแผ่นดิน
พระสารี บตุ รเห็นว่า พราหมณ์ก�ำลังด�ำเนิน
ชีวิตผิดพลาด ประพฤติทจุ ริ ต ท่านจึงรี บเดินทางไป
โปรด หลังจากทักทายปราศรัยกันพอสมควรแล้ ว
พระสารี บุต รปรารถนาจะตัก เตื อ นพราหมณ์ ใ ห้
กลับมาท�ำความดี และประกอบอาชีพในหน้ าที่
ด้ วยความสุจริ ต จึงถามพราหมณ์วา่ “พราหมณ์
ท่านยังเป็ นผู้ไม่ประมาทอยูห่ รื อ”
แทนที่พราหมณ์จะส�ำนึกรู้สกึ ตัว กลับตอบ
แก้ ตวั ไปว่า “พระคุณเจ้ าผู้เจริ ญ ข้ าพเจ้ าจะ
ประพฤติธรรม เป็ นผู้ไม่ประมาทอยูไ่ ด้ อย่างไร ใน
เมื่อข้ าพเจ้ ามีภาระต้ องเลี ้ยงดูบดิ ามารดา ดูแล
บุตรภรรยา และข้ าทาสบริ วารมากมาย นอกจากนี ้
ยังต้ องท�ำกิจธุระกับมิตรสหาย ต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่
ราชการ อีกทังต้
้ องคอยบวงสรวงดวงวิญญาณของ
บรรพบุรุษและเทวดาทังหลาย
้
แม้ ร่างกายของ
ข้ าพเจ้ าเอง ข้ าพเจ้ าก็ต้องคอยเอาใจใส่ไม่ให้ เจ็บ
๔๐

ป่ วยไข้ แต่ก็ห้ามไม่ได้ บางครัง้ ข้ าพเจ้ าต้ องได้ รับ
ทุกข์อย่างหนัก เมื่อมีภารกิจหนักเช่นนี ้ ข้ าพเจ้ าจะ
เอาเวลาที่ไหนมาท�ำความดี”
พระสารี บตุ รได้ ฟังข้ ออ้ างของพราหมณ์ จึง
ถามว่า “คนที่ท�ำความชัว่ เมื่อตายไป เขาย่อมถูก
ยมบาลเอาตัวไปลงโทษในนรก หากเขาจะขอร้ อง
ว่า อย่าลงโทษข้ าพเจ้ าเลย ที่ข้าพเจ้ าละทิ ้งความดี
มากระท�ำความชัว่ นี ้ เพราะต้ องเลี ้ยงดูบดิ ามารดา
ต้ องรับภาระต่างๆ มากมาย เขาจะเอาเหตุผลนี ้มา
อ้ างเพื่อผ่อนผันโทษได้ ไหม”
ค�ำถามของพระสารี บตุ ร ท�ำให้ พราหมณ์ต้อง
จนใจตอบว่า “ไม่ได้ เลยพระคุณเจ้ า แม้ ผ้ นู นจะ
ั้
คร�่ ำครวญอ้ างเหตุผลอย่างไร
ยมบาลจะต้ อง
ลงโทษเขาจนได้ ” พระสารี บตุ รถามต่อไปว่า “ถ้ า
หากบิดามารดาช่วยขอร้ องยมบาลเองว่า
อย่า
ลงโทษลูกชายของข้ าพเจ้ าเลย ที่ลกู ของข้ าพเจ้ า
ไม่มีเวลาท�ำความดี
และพลาดไปท�ำความชัว่
เพราะต้ องเลี ้ยงดูข้าพเจ้ า และต้ องรับภาระหน้ าที่
ต่างๆ มากมาย บิดามารดาของผู้นนจะอ้
ั ้ างกับ
ยมบาลเช่นนี ้ได้ หรื อไม่”
พราหมณ์ตอบว่า “ไม่ได้ เลยพระคุณเจ้ า แม้
บิดามารดาของผู้นนจะคร�
ั้
่ ำครวญอย่างไร ยมบาล
ก็จะต้ องลงโทษเขาตามหน้ าที่” จากนันท่
้ านก็ถาม
ถึงเหตุในการอ้ างเพื่อท�ำความชัว่ เพราะบุตรภรรยา
และพวกพ้ องบริ วารว่า จะเอามาอ้ างกับยมบาลได้
ไหม ค�ำถามนันท�
้ ำให้ ธนัญชานิพราหมณ์ส�ำนึกได้
ว่า การที่ตนยกเหตุผลต่างๆ มาเป็ นข้ ออ้ าง แล้ ว
ละทิ ้งการท�ำความดีนนั ้ เป็ นการด�ำเนินชีวิตที่ผิด
ทาง ถือเป็ นความประมาทอย่างยิ่ง
เมื่อพระสารี บตุ รถามต่อไปอีกว่า “พราหมณ์
ระหว่างคนที่ท�ำความชัว่ เพื่อครอบครัว กับคนที่
ท�ำความดีเพื่อครอบครัว
ใครจะดีกว่ากัน”
พราหมณ์ก็ตอบว่า “คนที่ท�ำความดียอ่ มดีกว่า
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แน่นอน” เมื่อเห็นว่าพราหมณ์มีความเข้ าใจถูกต้ อง
แล้ ว พระเถระจึงสอนว่า “พราหมณ์ ท่านมีหน้ าที่
การงานที่ดี สามารถเอาหน้ าที่นนใช้
ั ้ สร้ างความดี
ได้ เช่น สนองคุณประเทศชาติ ช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน นับเป็ นทางมาแห่งบุญกุศล และยัง
สามารถเลี ้ยงดูบดิ ามารดา ข้ าทาสบริ วารได้ โดยไม่
ต้ องทุจริ ต นอกจากนี ้กิจการทังหลายที
้
่ท�ำไป ถ้ า
หากยืนอยู่บนพื ้นฐานของความถูกต้ องดีงามแล้ ว
ย่อมจะได้ รับความเจริ ญรุ่งเรื อง และประสบความ
ส�ำเร็จอย่างแน่นอน”
ธนัญชานิพราหมณ์ ตรองตามก็เกิดความปี ติ
มีก�ำลังใจที่จะประพฤติธรรม สร้ างความดีไปพร้ อม
กับภารกิจหน้ าที่ที่ตนต้ องท�ำ
ประกอบสัมมาอาชีวะโดยไม่ท�ำให้ ใครเดือดร้ อน ต่อมาพราหมณ์
เกิดป่ วยหนัก ได้ รับทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่ วยไข้
จึงส่งคนไปนิมนต์พระสารี บตุ ร ให้ มาโปรดก่อนถึง
วาระสุดท้ ายของชีวิต
ครัน้ พระเถระมาถึงบ้ าน และได้ ไต่ถามอาการ
ป่ วยไข้ แล้ ว เพื่อที่จะแสดงคตินิมิต และความพอใจ
ของพราหมณ์เกี่ยวกับภพภูมิที่จะไป ท่านได้ ถาม
เปรี ยบเทียบไล่ลำ� ดับ ตังแต่
้ นรกกับก�ำเนิดสัตว์
เดียรัจฉาน ไล่เรื่ อยไปจนถึงสวรรค์ชนั ้ ต่างๆ ตลอด
จนถึงพรหมโลกว่า อย่างไหนจะดีกว่ากัน พราหมณ์
ฟั งแล้ วก็บอกว่า มีความพอใจในพรหมโลก ท่านจึง
แนะน�ำให้ เจริ ญพรหมวิหารธรรม ท�ำใจหยุดใจนิ่ง
จนเข้ าถึงรูปฌานสมาบัติ และเมื่อถึงวาระสุดท้ าย
ของชีวิต พราหมณ์ก็ได้ ไปบังเกิดในพรหมโลกสม
ความปรารถนา

โอกาสในการท�ำความดี ถ้ าเราไม่ท�ำความดี ความ
ชัว่ จะเข้ ามาแทรก ท�ำให้ เราก่อบาปอกุศล ซึง่ มี
วิบากเป็ นผลที่ทกุ ข์ทรมาน ดังนัน้ เราต้ องไม่
ประมาท และรักในการท�ำความดี สัง่ สมบุญบารมี
ไป พร้ อมๆ กับภาระหน้ าที่ที่รับผิดชอบ เพราะการ
สัง่ สมบุญบารมีเท่านัน้
ที่จะน�ำความสุขความ
ส�ำเร็ จ มาสูช่ ีวิตของเรา เมื่อมีบญ
ุ บารมีมาก บุญ
ย่อมสามารถเป็ นที่พงึ่ แก่ตวั เราได้
เราต้ องละชัว่ ท�ำความดี มีความคิด ค�ำพูด
และการกระท�ำที่สจุ ริ ต เลือกท�ำเฉพาะสิง่ ที่เป็ นบุญ
เป็ นกุศล และท�ำด้ วยความไม่ประมาท ดังนัน้ นับ
ตังแต่
้ นี ้ไป ขอให้ เราตังใจมั
้ น่ ว่า จะใช้ วนั เวลาที่ผา่ น
ไปทุกอนุวินาทีอย่างมีคณ
ุ ค่า แม้ ชีวิตของเรายัง
มากไปด้ วยภารกิจหน้ าที่การงาน แต่เราก็จะไม่
ละทิ ้งการท�ำความดี เพราะการท�ำความดี คือ
ทังหมดของชี
้
วิตที่สมบูรณ์ เป็ นภาระหน้ าที่ที่ส�ำคัญ
ที่สดุ ของเรา ให้ ขยันปฏิบตั ธิ รรม ท�ำใจให้ ผอ่ งใส
เราเป็ นฆราวาสผู้ครองเรื อน ให้ ท�ำงานควบคูก่ บั
การท�ำใจหยุดนิ่งไปด้ วย ไม่วา่ เราจะมีภารกิจมาก
น้ อยเพียงไรก็ตาม เราจะไม่เอาภารกิจเหล่านันมา
้
เป็ นข้ อแม้ ข้ออ้ าง แล้ วเลื่อนเวลาของการปฏิบตั ิ
ธรรมออกไป ท�ำให้ เราเสียโอกาสในการเข้ าถึงธรรม
งานทางใจนัน้ เราสามารถท�ำได้ ตลอดเวลา ไม่วา่
จะท�ำภารกิจอันใดก็ตาม เราสามารถฝึ กใจให้ หยุด
นิ่งได้ ขอให้ ขยันนัง่ ธรรมะกันทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๒๑ หน้ า ๓๘๔

เราจะเห็นว่า ถึงวันเวลาล่วงมาแล้ วสองพัน
กว่าปี แต่เหตุผลเดิมๆ อย่างที่ธนัญชานิพราหมณ์
เคยอ้ าง เพื่อเป็ นข้ อแม้ เงื่อนไขในการท�ำความดี
ท�ำให้ ประมาทในการประพฤติธรรม ก็ยงั คงพบเห็น
ในยุคปั จจุบนั ทังตั
้ วของเราเองก็อาจเคยเอาเหตุผล
เหล่านี ้มาเป็ นข้ ออ้ าง ข้ อแม้ หรื อเงื่อนไข ท�ำให้ เสีย
www.kalyanamitra.org

๔๑

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

