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ขาวบุญตางประเทศ

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิ ร์ต จัดพิธีบชู าข้ าวพระ
ประจ�าวันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

ภายในงานสาธุชนทุกท่านสวดมนต์ ท�าวัตร
เช้ า และร่วมกันตักบาตรข้ าวสารอาหารแห้ งแด่
พระอาจารย์ ภาคสายเข้ าร่วมสัมมนาหล่อทอง
หลวงปู่ พร้ อมทังเขี
้ ยนใบปวารณาเพื่อร่วมบุญหล่อ
ทองหลวงปู่ กันอย่างเต็มก�าลัง
จากนั น้ ปฏิ บั ติ ธ รรมก่ อ นที่ เ จ้ าภาพถวาย
ผ้ าป่ าสามัคคีและกองทุนบุญต่างๆ ดังนี ้ กองทุน
ภัตตาหารเป็ นสังฆทาน มีกลั ยาณมิตรแสง เทียน
ร๊ อพเพนเนคเคอร์ น�ากล่าวค�าถวาย, กองทุนคิลานเภสัช ,มีกลั ยาณมิตรศรี นวล ฮ้ อยน์ และ
กัลยาณมิตรเกตุแก้ ว เฮิร์น น�ากล่าวค�าถวาย,
กองทุนทองค�าหล่อทองหลวงปู่
มีกลั ยาณมิตร
ล�าดวน มีโพนงาม และ กัลยาณมิตรอมรรัตน์
เหล็กกล้ า น�ากล่าวค�าถวาย,กองทุนปั ญญาบารมี
มีกลั ยาณมิตรทิพยรัตน์ เด็กหญิงญาน่า มะธิปิไขย
น�ากล่าวค�าถวาย, และกองทุนผ้ าป่ าสามัคคี มี
กัลยาณมิตรณัฐชลัยย์ เอ็มริ ช และ กัลยาณมิตร
Tan Phon Phai Phan น�ากล่าวค�าถวาย
จากนันร่
้ วมกันประกอบพิธีสกั การะดวงแก้ ว
จักรวาล ที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี
หลวงพ่อธัมมชโย เมตตามอบให้ ทวีปยุโรป น�าโดย
กัลยาณมิตรจริ นทร์ สติลเลอร์ และกัลยาณมิตร
สมจิตร ไอซ์แบรก ส่วนกัลยาณมิตรทุกท่านก็ได้ น�า
ดอกไม้ ม าวางและโปรยสัก การะกัน อย่ า งปิ ติ ใ จ

สาธุชนทุกท่านท�าวัตรเช้ า

เจ้ าภาพถวายผ้ าป่ าสามัคคี

และในโอกาสนี ้พระอาจารย์แสดงธรรมพร้ อมทังให้
้
โอวาทเรื่ องอานิสงส์การหล่อทอง เพื่อเป็ นก�าลังใจ
ในการสัง่ สมบุญ
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พิธีสกั การะดวงแก้ วจักรวาล

กิจวัตรกิจกรรม

กิจวัตรกิจกรรมต่างๆ ที่หลวงพ่อได้ มอบหมายให้ ท�านัน้
ล้ วนเป็ นทางมาแห่งบุญ ที่คอยเกื ้อกูล สนับสนุน
ให้ เราได้ เข้ าถึงวิชชาธรรมกาย
เพราะฉะนัน...
้ อย่าหลีกเลี่ยงที่จะท�ากิจวัตรกิจกรรม
เหล่านัน้ ให้ เราท�ากิจวัตร กิจกรรม ควบคูไ่ ปกับ
การปฏิบตั ธิ รรม
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
(๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑)
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ขาวบุญในประเทศ

วัดบ้ านขุนจัดพิธีอปุ สมบทพระภิกษุวดั บ้ านขุน

ภายในงานสามเณรน� า สาธุ ช นและคณะผู้
ปกครองเดินเวียนประทักษิ ณรอบพระอุโบสถเพื่อ
แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย จากนันเจ้
้ าภาพ
โดยการน�าของกัลยาณมิตร ศิริวรรณ ศิริวฒ
ั นอักษร กัลยาณมิตรเอกภพ เสตะพันธุ และคณะ
กัลยาณมิตรจากบริ ษัทซันสวีท กล่าวค�าถวายผ้ าไตรจีวร บาตร และไทยธรรม ก่อนที่คณะญาติและ
เจ้ าภาพจะน้ อมน�าถวายผ้ าไตรจีวรและบาตรแด่
สามเณร
จากนันพระอุ
้
ปัชฌาย์ คือ พระครูสงั วรสิทธิโชติ พระอาจารย์วิ ชาญ อิทธินาโค เจ้ าอาวาสวัด
บ้ านขุน รองเจ้ าคณะอ�าเภอฮอด เมตตาอุปสมบท
สามเณรทัง้ 5 รูปเพื่อยกฐานะจากเหล่ากอของ
สมณะสู่ความเป็ นพระภิกษุ ผ้ ูเป็ นเนือ้ นาบุญของ
โลก และในช่วงท้ ายคณะญาติและเจ้ าภาพถวาย
จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุผ้ บู วชใหม่ ซึง่
สามเณรที่เข้ าพิธีอปุ สมบทในครัง้ นี ้ล้ วนแล้ วแต่ได้
รับการฝึ กฝนตนเองมา ยาวนาน หลายรูปได้
บรรพชาเป็ นสามเณรมากกว่า 7 ปี และการ
อุปสมบทครัง้ นี ้มีสามเณร 2 รูปที่จบการศึกษาพระ
บาลีในระดับชันเปรี
้ ยญธรรมประโยค 3
สามเณรที่เข้ ารับการอุปสมบทส่วนใหญ่เป็ น
ลูกหลานของชาวดอย โดยทุกรูปล้ วนมีความตังใจ
้
ที่ จะน� าพระธรรมค� าสอนขององค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เผยแผ่ไปสูใ่ จของชาวโลก โดยเฉพาะพี่
๖

คณะเจ้ าภาพกล่าวค�าถวายผ้ าไตรจีวร บาตร และไทยธรรม

สามเณรที่เข้ าพิธีอปุ สมบทในครัง้ นี ้ล้ วนได้ รับการฝึ กฝน
ตนเองมายาวนาน

น้ องชาวดอย เพื่อให้ ธรรมะไปสูท่ กุ ดวงใจของพี่
น้ องชาวดอย ดัง่ มโนปณิธานของพระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย ที่กล่าวไว้
ว่าให้ น�าผ้ าเหลืองไปห่มดอยทุกดอย
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คณะญาติและเจ้ าภาพถวายผ้ าไตรจีวรและบาตรแด่สามเณร

มีขาวดีมาบอก!!..
ให้ ทกุ ท่านได้ ตดิ ตามข่าวสารงานบุญ
ธรรมะ โอวาท พระธรรมเทศนา หลักค�าสอน
พุทธสุภาษิต ในรูปแบบของการ์ ดสวยงาม สีสนั สดใส
ทุกท่านสามารถน้ อมน�าธรรมะไปปรับใช้ ในชีวิตประจ�าวัน
และยังสามารถส่งต่อธรรมะดีให้ เพื่อน
ของคุณได้ ตลอดเวลา ติดตามได้ ที่........dmc.tv เรื่องราวดีๆ ที่ทําใหคุณเปนสุขใจไดตลอดเวลา
https://www.facebook.com/dmc072
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โครงการบวชพระแสนรูป รุนที่ 7
ความประทับใจในวันบรรพชา
ของสามเณรธรรมทายาท สมศักดิ์ พุมทอง
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ที่เคารพอย่างสูง
กระผม สามเณรธรรมทายาท สมศักดิ์ พุม่ ทอง อายุ 45 ปี ตัวแทนสามเณรธรรมทายาท จาก
ศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายครับ
หลวงพ่อครับ วันนี ้เป็ นวันที่ปลื ้มที่สดุ ในชีวิต
เลยครับ นึกถึงพิธีบรรพชาที่เพิ่งผ่านมาทีไรน� ้าตา
จะไหลทุกที วันนี ้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ชายแมนแมนตังใจมาบวช
้
ท�าให้ ร้ ูสกึ ชื่นใจมากๆ ธรรมทายาททุกท่านตังใจประกอบพิ
้
ธีกรรมกันสุดๆ ดู
พร้ อมเพรี ยง สวยงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยจนน่าทึง่ ขนาดผมเป็ นธรรมทายาทเองยังอดปลื ้มไม่ได้
เลยครับ และที่ประทับใจไม่ร้ ูลืมคือมีพระมหาเถระ
มาเป็ นประธานในการบวชครัง้ นี ้หลาย รูป ท�าให้
ผมรู้สกึ อบอุน่ ซึ ้งใจมากๆ ตอนอายุ 20 ปี ผมก็เคย
บวชนะครับ แต่ไม่เคยมีแบบนี ้ ไม่เคยเห็นแบบนี ้
เลยครับ
ที่จริ งผมเพิ่งเข้ าวัดพระธรรมกายได้ ไม่กี่เดือน
นี ้เองนะครับ ก่อนหน้ านี ้ได้ ดู DMC เห็นภาพ
โครงการบวชแสนรูป จึงท�าให้ เกิดแรงบันดาลใจ
อยากบวชบ้ าง ผมคิดว่าเราก็เป็ นแมนแมนเหมือน
กัน สักวันเราต้ องไปยืนตรงจุดนัน้ ต้ องไปบวชเป็ น
หนึง่ ในนันให้
้ ได้ แล้ วฝั นก็เป็ นจริ งครับ เมื่อมี
กัลยาณมิตรมาชวนบวช ซึง่ ผมก็ตดั สินใจลางาน
มาบวชอย่างไม่ลงั เล พอได้ มายืนตรงจุดนี ้ เป็ น
๘

สามเณรธรรมทายาท สมศักดิ์ พุม่ ทอง

ตอนเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ น� ้าตาผม
แทบไหล ไม่คดิ ว่าจะมีโอกาสได้ เดินรอบเจดีย์ของวัด
พระธรรมกายอย่างนี ้ เดินไปก็ปลื ้มไปเหมือนฝั นเลยครับ

ส่วนหนึง่ ในแสนรูปแบบนี ้ มันปลื ้มเกินค�าบรรยาย
ผมคิดว่าวันนี ้เป็ นวันที่สว่างที่สดุ ปลื ้มที่สดุ ในโลก
ครับ
หลวงพ่อครับ
เมื่อเช้ าตอนเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ น� ้าตาผมแทบไหล
ไม่คิดว่าจะมี โ อกาสได้ เดิน รอบเจดี ย์ ของวัดพระ
ธรรมกายอย่างนี ้ เดินไปก็ปลื ้มไปเหมือนฝั นเลย
ครับ ผมก้ าวไปด้ วยท่อง สัมมา อะระหัง ไปด้ วย
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วันสว่างและปลื ้มที่สดุ ในโลก

พิธีขอบรรพชาที่พร้ อมเพรี ยงและศักดิ์สิทธิ์

และไม่ลืมท�าตามที่หลวงพ่อสอน คือนึกถึงหน้ าพ่อ
หน้ าแม่ นึกเอาท่านมาบวชด้ วยกัน ซึง่ ผมก็สามารถ
เห็นหน้ าพ่อกับแม่ได้ ตลอดพิธีกรรมตังแต่
้ เช้ าเลย
ครับ ตอนเดินเวียนประทักษิณก็เห็น ก่อนจะคล้ อง
อังสะก็เห็น ขณะรับการคล้ องอังสะก็ยงั เห็นอยู่ ซึง่ ก็
ชัดบ้ าง เลือนลางบ้ าง แต่ถ้าเป็ นช่วงที่ได้ นงั่ สมาธิ
ก่อนจะเข้ าสูก่ ารประกอบพิธีกรรม
ใจผมจะนิ่ง

มากกว่า แล้ วเวลาที่ใจนิ่งผมจะสามารถนึกถึงหน้ า
พ่อกับแม่ได้ ชดั 80 เปอร์ เซ็นต์ครับ ผมเห็นหน้ าพ่อ
กับแม่เป็ นเหมือนภาพขาวด�า ท่านยิ ้มให้ ผมดูชื่นใจ
มาก ผมเห็นท่านอยูต่ รงกลางใจของผมตลอดเวลา
ลืมตาก็นกึ ได้ หลับตาก็นกึ ได้ ที่ผมตังใจอย่
้
างนี ้
เพราะผมอยากให้ ทา่ นได้ บญ
ุ เยอะๆ อยากให้ ทา่ นรู้
ว่าที่มาบวชครัง้ นี ้ก็เพื่อท่านเป็ นอันดับหนึง่ ครับ
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สามเณรธรรมทายาทถ่ายภาพประวัตศิ าสตร์ ร่วมกับพระอุปัชฌาย์

สามเณรธรรมทายาทพร้ อมฝึ กตน..ยอยกพระพุทธศาสนา

ผมดีใจมากที่ได้ มาเป็ นหนึง่ ในแสนรูป ได้ เป็ นหนึง่
ในคนที่จะช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนา ธรรมทายาทที่มาจากทัว่ ประเทศก็ดตู งใจกั
ั ้ นทุกคน ผม
คิ ด ว่ า พระพุ ท ธศาสนาต้ อ งกว้ า งไกลไปทั่ว โลก
แน่นอนครับ
หลวงพ่อครับ โครงการนี ้ดีมากๆ ที่นา่ ประทับ
ใจอีกอย่าง คือพระอาจารย์-พระพี่เลี ้ยง ท่านมี
ความรู้ดี มีนิสยั ดี ใจดีทกุ รูปเลยครับ ท่านแนะน�า
แต่สงิ่ ดีๆ อยากให้ ผมได้ เป็ นคนดีของสังคม ท่าน

ท�าให้ ผมได้ ร้ ูในสิง่ ที่ไม่เคยรู้ ได้ ร้ ูจกั บาป รู้จกั บุญ รู้
ว่าคนเราต้ องใช้ บญ
ุ ทุกวัน ต้ องสร้ างบุญทุกวัน ผม
โชคดีจริ งๆ โชคดีมากๆ ที่ได้ มาบวชในโครงการนี ้
ผมจะบวชเป็ นพระแท้ สองชันให้
้ ได้ จะตังใจฝึ
้ กฝน
อบรมตัวเองให้ ดีที่สดุ และกราบขอบพระคุณหลวง
พ่อเป็ นอย่างสูง ที่ให้ โอกาสผมได้ มาบวช ยิ่งได้ ร้ ูจกั
หลวงพ่อ ก็ ยิ่ ง รู้ สึก ศรั ท ธาและเคารพในหลวงพ่อ
มากครับ
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โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน จ.เลย
ปดเทอมไปบวช
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

เรื่ องราวอันน่าปลื ้มปี ติใจครัง้ นี ้ เริ่ มต้ นขึ ้น
ตังแต่
้ มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จาก 15
ศูนย์อบรมทัว่ ทังจั
้ งหวัดเลย ซึง่ เป็ นการรวมกันของ
สามเณรจาก 2 โครงการใหญ่ คือ โรงเรี ยนดีศรี
ต�าบลและโรงเรี ยนวีสตาร์ ในจังหวัดเลย รวมแล้ ว
กว่า 1,000 รูป และที่พิเศษสุดๆ คือ มีพระพี่เลี ้ยงที่
แสนดี มาเป็ นพระครูแก้ ว ช่วยอบรมเลี ้ยงดูตลอด
โครงการ
งานนี ้แม้ สามเณรจะเป็ นเด็ก แต่ก็สามารถท�า
อะไรได้ ไม่แพ้ ผ้ ใู หญ่
ต่างสนุกสนานไปกับ
กระบวนการสร้ างนิสยั 5 ห้ องชีวิต เช่น เข้ าแถวเป็ น
ระเบียบ รับบุญท�าความสะอาดห้ องน� ้า เช็ดองค์
พระ ถูพื ้น รับบุญเก็บที่นอน เป็ นต้ น
ซึง่ ทุกๆ
ภารกิจในสายตาของพระพี่เลี ้ยง
ถือว่าประสบความส�าเร็ จได้ อย่างยอดเยี่ยมระดับ
7 ดาวกันเลยทีเดียว และสิง่ ที่ท�าให้ หวั ใจพ่อแม่พี่
น้ อ งชาวจัง หวัด เลยต้ อ งหัว ใจพองโตด้ ว ยความ
ศรัทธาแบบล้ นใจ นัน่ คือ การได้ เห็นสามเณร
เหล่ากอของสมณะ ได้ เริ่ มแบ่งสายออกเดินธุดงค์
ทัว่ ทังจั
้ งหวัดเป็ นเวลา 4 วัน รวมระยะทางกว่า
133.6 กิโลเมตร และในวันที่ 4 ของการเดินธุดงค์
ซึง่ เป็ นวันสุดท้ าย สามเณรก็จะมาเดินธุดงค์ร่วมกัน
ทังหมดอี
้
ก 2.5 กิโลเมตร รวมระยะทางทังสิ
้ ้นได้
136.1 กิโลเมตร ซึง่ ทุกที่ที่สามเณรเดินธุดงค์ไปถึง
ก็จะมีชาวเลยมาต้ อนรับกันอย่างดีมาก หลายคน

ยอมรับว่าไม่เคยเห็นภาพดีๆ อย่างนี ้มาก่อน ต่าง
เอาเหรี ยญบาท เหรี ยญ 5 บาท เหรี ยญ 10 บาท
ออกมาท�าบุญกับสามเณรกันยกใหญ่ ที่ส�าคัญคือ
สามเณรตัวน้ อยยังได้ มีโอกาสตามรอยพระธุดงค์
รุ่นพี่ ไปพัฒนาวัดที่อยูห่ า่ งไกล กันอย่างสนุกสนาน
บุญบันเทิง งานนี ้เรี ยกว่าได้ ใจป้าๆ น้ าๆ ยายๆ
อย่างแรง ต่างเข้ ามาเอาบุญ ด้ วยการสวดมนต์
พร้ อมกับสามเณรถึงที่ศนู ย์อบรม
สามเณร อนาวิน เทพนาทิม อายุ 13 ปี เล่าว่า
ตอนแรกผมก็ไม่อยากบวชหรอกครับ
แต่พระ
อาจารย์ก็ บอกให้ บวช แม่ก็บงั คับให้ ผมบวช ผมก็
ลองเข้ ามาในโครงการนี ้ดู เผื่อว่าชีวิตน่าจะดีขึ ้น ซึง่
ก็ดีขึ ้นจริ งๆ ครับ แต่วา่ พอมาบวชตกกลางคืนก็
ปวดหัว รู้สกึ มันหิวๆ ผมก็ลองอดทน ลองนัง่ สมาธิ
สัก 2-3 วัน ผมก็เลิกได้ หมดเลยครับ
“ตอนที่ผมนัง่ สมาธิ ผมจะเริ่ มต้ นด้ วยการ
หลับตานึกถึงดวงแก้ ว หรื อหลวงพ่อ เรื่ องอื่นไม่ต้อง
พ่อแม่ร่วมปลงผมสามเณร
ภาคฤดูร้อน ด้ วยความปลื ้มปี ติ

www.kalyanamitra.org

๑๑

ผมจึง เข้ า มาบวชในโครงการนี ้
ครับ และถึงแม้ วา่ โครงการนี ้จะ
จบลงไปแล้ ว ผมก็ น� ำ ไปปรั บ ใช้
กับชีวิต และจะเป็ นคนดีของพ่อ
แม่ และคุณครูตอ่ ไปครับ

พิธีเวียนประทักษิณ และถวายบาตร
ผ้ าไตร แด่สามเณรภาคฤดูร้อน จ.เลย

พระครูแก้ ว เสมียน เขมินฺโท เล่าว่า ก่อนมาบวชผมเป็ น
ผอ.โรงเรี ยนชุ ม ชนบ้ านอาฮี
อ.ท่าลี่ จ.เลย ผมรู้สกึ ภูมิใจที่ได้
มาท�ำหน้ าที่เป็ นพระครูแก้ ว และ
เป็ นพระพี่ เ ลี ย้ งให้ แ ก่ ส ามเณร
ครัง้ นี ้ ผมได้ ความรู้มากมายโดย
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่ อง 5 ห้ องชีวิต
ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ท�ำได้ ทกุ คน ไม่
เฉพาะนักเรี ยน แต่สามารถใช้ ได้
กับสังคมและชุมชน ผมจึงตังใจ
้
รับบุญนี ้มาก ซึง่ ก็นา่ ประหลาด
ใจ ตังแต่
้ ท�ำโครงการโรงเรี ยนดี
ศรี ต�ำบล มาบวชเป็ นพระครูแก้ ว
นึกเลยครับ นึกให้ มาอยูต่ รงกลางกายครับ นัง่ ไป
10 นาทีแรกจะปวดขา พอนัง่ ไปสัก 20-30 นาทีก็
เริ่ มสบาย เหมือนหลับแต่ยงั มีสติ แล้ วผมก็เริ่ มเห็น
ดวงแก้ วสีขาวๆ ใสๆ บางครัง้ ก็เป็ นองค์พระในท่า
นัง่ สมาธิเริ่ มจากองค์เล็กๆ แล้ วก็จะค่อยๆ ขยาย
ใหญ่ขึ ้น พอนัง่ สมาธิไปเรื่ อยๆ ก็จะเห็นองค์พระชัด
ยิ่งขึ ้น เป็ นสีใสๆ ทองๆ ครับ
สามเณร สิริวฒ
ั น์ ม่วงนนทศรี อายุ 13 ปี
โรงเรี ยนบ้ านนาดินด�ำ จังหวัดเลย เล่าว่า โครงการ
นี ้ ท�ำให้ ผมได้ ฝึกความอดทน ความสามัคคี และมี
วินยั ครับ
ดูตวั อย่างผมสิครับปี ที่แล้ วผมสอบ
O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม ผม
ภูมิใจมากเลยครับ แต่ความเก่งต้ องคูก่ บั ความดี
เพราะถ้ ามีความเก่งอย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับ
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สามเณรตังใจสวดค�
้
ำขอบรรพชาต่อหน้ า
พระอุปัชฌาย์ ได้ อย่างพร้ อมเพรี ยง

1

2

3

4

5

1. สามเณรออกบิณฑบาต สร้ างศรัทธาชาวพุทธ
ให้ เข้ มแข็งยิ่งขึ ้น
2. ช่วงเวลาใจหยุด ใจนิ่งที่ศนู ย์กลางกาย
3. เริ่ มก้ าวย่างออกเดินธุดงค์ ฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนา
4. ศรัทธามหาชนชาวเลย ออกมาคอยต้ อนรับ
กันอย่างเนืองแน่น
5. ชาวเลยต่างเอาเหรี ยญบาท เหรี ยญ 5 บาท
เหรี ยญ 10 บาท ออกมาท�ำบุญกับสามเณร
กันยกใหญ่
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สามเณร เอาบุญมาฝากคุณครูไม่ใหญ่
และนักเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นทุกคนนะครับ

พระครูแก้ ว เสมียน เขมินฺโท

สามเณร อนาวิน เทพนาทิม
อายุ 13 ปี

บุญก็สง่ ผลให้ ท่าน ผอ.ส�านักงานเขตพื ้นที่การ
ศึกษา เขต 1 อนุมตั เลื่อนขันให้
้ ผมทีเดียวถึง 2 ขัน้
เป็ นระดับ ซี 8 จากที่ไม่เคยเลื่อนขันมานานถึ
้
ง 5 ปี
ครับ...
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สามเณร สิริวฒ
ั น์ ม่วงนนทศรี
อายุ 13 ปี

ธุดงคธรรมชัยฟนฟูพระพุทธศาสนา
ตอน..ตนแบบทางธรรม
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

วันนี ้เราจะมาฟั งเรื่ องราวดีๆ ที่จะท�าให้ เราได้
ปลื ้มกันทุกวินาที กับการเดินธุดงค์ธรรมชัยของ
เหล่าสามเณรผู้กล้ า จากโครงการบรรพชาสามเณร
ดีศรี ต�าบล ของศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมล�าปาง และศูนย์
อบรมโรงเรี ยนชุมชนบ้ านใหม่
ต.บ้ านใหม่
อ.วังเหนือ จ.ล�าปาง โดยมีสามเณรเหล่ากอสมณะ
กว่า 100 รูป ก้ าวต่อก้ าวอย่างองอาจผ่านย่าน
ชุมชนไปพัฒนาวัดพระเกิด ซึง่ อยูต่ า่ งต�าบล ท�าให้
พ่อแม่ ปู่ ย่าตายายปลื ้มจนน� ้าตาไหล ยิ ้มจนหุบไม่
ลงไปตามๆ กัน
ปรากฏการณ์บญ
ุ ปลื ้ม ล้ นใจครัง้ นี ้ เกิดขึ ้น
จากหัวใจอันยิ่งใหญ่ของคุณครูผ้ ใู ห้ แสงสว่าง โดย
มีจดุ เริ่ มต้ นจากท่าน ผอ.วุฒิชยั ผ่องใส ผู้อ�านวยการโรงเรี ยนชุมชนบ้ านใหม่ อ.วังเหนือ จ.ล�าปาง
ซึ่งท่านได้ เข้ าอบรมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิ
ธรรมโรงเรี ยนดีศรี ต�าบล ท�าให้ มีความเข้ าใจใน
กระบวนการสร้ างเด็กดีมีคณ
ุ ธรรม ท่าน ผอ.วุฒิชยั
ผ่องใส มีความมุง่ มัน่ ที่จะท�าโครงการบรรพชา
สามเณรดีศรี ต�าบลให้ เกิดขึ ้น โดยล�าดับแรกท่าน

เต็มที่กบั ทุกบทฝึ กเพื่อพัฒนาตนให้ เป็ นสามเณรแท้

ได้ ตดั สินใจบวชเป็ นพระครูแก้ ว แม้ ในเบื ้องต้ นยัง
ไม่ทราบแน่ชดั ว่าการลาบวชครัง้ นี ้จะถือเป็ นวันลา
ได้ หรื อไม่ แต่ทา่ นก็ตดั สินใจเขียนใบลาบวชโดยไม่
หวัน่ กับอุปสรรค
พอผ่ า นการอบรมแล้ วท่ า นก็ ก ลั บ ไปท� า
โครงการบรรพชาสามเณรดีศรี ต�าบลจนส�าเร็ จ ซึง่
ท่าน ผอ.วุฒิชยั ผ่องใส หรื อ พระครูแก้ ววุฒิชยั
ปุณฺณลาโภ ได้ เปิ ดใจให้ สมั ภาษณ์ถงึ ความปี ติใจ
เอาไว้ วา่
“ ก่อนหน้ านี ้อาตมาได้ ไปอบรมใน
หลักสูตรผู้บริ หาร ได้ ถือศีล 8 อยูท่ ี่สวนพนาวัฒน์
จ.เชียงใหม่ ประทับใจสื่อต่างๆ ประทับใจการเทศน์
สอนของหลวงพ่อทัต ตะชีโว ท�าให้ อาตมาได้ รับบท
เรี ยนเรื่ อง 5 ห้ องชีวิต และคุณธรรม 3 ประการ ซึง่
เน้ นเรื่ องความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ
ความตรงต่อเวลา ก็เห็นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเอง
ต่อนักเรี ยน ต่อชุมชน ท�าให้ คดิ ถึงเด็กๆ ว่ากว่าเขา
๑๕
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ร่วมด้ วยช่วยกันพัฒนาวัดพระเกิด จนเกิดความสว่างไสว

จะโตจะต้ องเจอทังสิ
้ ง่ ดีและไม่ดี ตอนนี ้สื่อต่างๆ ก็
เยอะ ยาเสพติด การพนัน มีทกุ รูปแบบ เราต้ องฉีด
วัคซีนความดีให้ เขา ต้ องปลูกฝั งคุณธรรมให้ เขา
ก็ได้ แรงบันดาลใจว่า ผอ. นี่แหละครับ..ต้ องบวชซะ
ก่อน เมื่อเรามีประสบการณ์แล้ วค่อยเอามาเผย
แพร่ให้ นกั เรี ยน พอกลับจากพนาวัฒน์คราวนันก็
้
ถือศีล 5 มาตลอด และตัดสินใจบวชในโครงการ
พระครูแก้ วครับ ก็ได้ รับการอบรมอย่างเข้ มข้ น จาก
ศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย และจากศูนย์อบรม
จังหวัดล�ำปาง บวชได้ 2 เดือนจึงน�ำพระพี่เลี ้ยง 4
รูป มาร่วมโครงการบรรพชาสามเณรดีศรี ต�ำบล
ตอนแรกๆ สามเณรก็ยงั กระจองอแง แต่พอ
ผ่านการอบรมได้ สกั อาทิตย์สองอาทิตย์ ก็เริ่ มนิ่ง
เพราะได้ นงั่ สมาธิ ได้ สวดมนต์ พระครูแก้ วสอน
สามเณรทุกอย่าง ตังแต่
้ การหลับการตื่น การนัง่
การเดิน การล้ างถ้ วยล้ างชาม ล้ างห้ องน� ้ำ ปั ดกวาด
เช็ดถู เราเน้ นเรื่ องความสะอาด ความสุภาพ ความ
มีระเบียบ การตรงต่อเวลา เน้ นเรื่ องสมาธิ ซึง่

สามเณรก็ให้ ความร่วมมืออย่างดี อาตมาคิดว่า
สามเณรอยูอ่ บรมกับเราเป็ นเวลา 21 วัน ได้ ท�ำแต่
เรื่ องดีๆ ได้ เดินธุดงค์ธรรมชัยไปพัฒนาวัดในชุมชน
เมื่อสามเณรได้ ท�ำความดีซ� ้ำๆ ก็จะติดเป็ นนิสยั ถ้ า
ติดนิสยั ดีๆได้ สกั 80 หรื อ 90 เปอร์ เซ็นต์ เขาก็จะ
กลับไปเป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ กลับออกไปเป็ นคนดี
ในสังคม ถ้ าได้ อย่างนี ้ก็ปลื ้มแล้ วครับ”
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น ไม่ได้ เกิดขึ ้น
แต่เฉพาะกับนักเรี ยนในโครงการบรรพชาสามเณร
ดีศรี ต�ำบลเท่านัน้ แต่สามารถท�ำให้ บ้าน วัด
โรงเรี ยน มีสว่ นร่วมกับโครงการในทุกมิติ ตังแต่
้
ท่านนายอ�ำเภอวังเหนือ, นายกเทศมนตรี , เทศบาล
ต�ำบลบ้ านใหม่, สมาชิกเทศบาล, ก�ำนัน, ผู้ใหญ่
บ้ าน,
รวมทังคณะสงฆ์
้
โดยการน�ำของท่านเจ้ า
คณะอ�ำเภอวังเหนือ ทุกท่านมีสว่ นสนับสนุนในทุก
กิจกรรม และที่เห็นได้ ชดั ๆ เลยคือผู้ปกครองได้ พา
กันเข้ าวัดมาสวดมนต์ ฟั งธรรม นัง่ สมาธิ ร่วมกับ
สามเณรลูกชายทุกวัน ติดตามมาเป็ นอาสาสมัคร
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ยกจิต ยกใจ ยกศรัทธา คนในชุมชนให้ เข้ มแข็ง

ไม่เพียงแค่สอนแต่พร้ อมน�ำให้ ท�ำตาม

พระครูแก้ ววุฒิชยั ปุณฺณลาโภ หรื อผอ.วุฒิชยั ผ่องใส
(ผู้อ�ำนวยการโรงเรี ยนชุมชนบ้ านใหม่ อ.วังเหนือ จ.ล�ำปาง)
๑๗
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ชุมชนเข้ มแข็งด้ วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า

ช่วยงาน ตังแต่
้ ชว่ ยกางเต็นท์ ท�ำความสะอาด
สถานที่ ท�ำกับข้ าวจัดเตรี ยมน� ้ำฉันน� ้ำใช้ ตอนเดิน
ธุดงค์ธรรมชัยก็ตามดูแลอ�ำนวยความสะดวก ผลัด
กันมานอนที่วดั เอารถยนต์มาแสตนบายที่วดั ตื่นตี
4 ตี 5 ตามสามเณรไปบิณฑบาต ช่วยถ่ายบาตร

ช่ ว ยหลื อ พระอาจารย์ พ ระพี่ เ ลี ย้ งไม่ มี ข าดตกบกพร่อง กลายเป็ นชุมชนเข้ มแข็ง
ที่เป็ นอย่างนี ้ได้ เพราะผู้ใหญ่ในชุมชนรวมทัง้
ผู้ปกครองปลื ้ม ที่เห็นว่าสามเณรไม่ไช่แค่โกนหัวห่ม
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ชุมชนเข้ มแข็งด้ วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า

ผ้ าเหลืองแล้ ววิ่งเล่น แต่สามเณรได้ ฝึกฝนอบรม
ตนเองอย่างจริ งจัง ได้ เห็นว่าหลักสูตรที่มาจากวัด
พระธรรมกายนันดี
้ จริ งๆ จึงท�าให้ เกิดศรัทธาใน
โครงการ ชื่นชมในพระครูแก้ วรวมถึงท่านผอ.วุฒิชัย ผ่องใส ที่เป็ นต้ นบุญต้ นแบบน�าสิง่ ดีๆ มาสูล่ กู

หลานลูกศิษย์ พลอยท�าให้ พอ่ แม่ผ้ ปู กครองได้ บญ
ุ
ได้ ปลื ้มใจ ได้ ท�าสิง่ ดีๆ มากมายให้ เกิดขึ ้นในชุมชน
ของตัวเอง
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ภารกิจฟนฟูพระศาสนา
พลังสามัคคีของพุทธบริษัทสี่ ณ บานแมโขง

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

บ้ านแม่โขง หมูบ่ ้ านขนาด 150 หลังคาเรื อน
ณ ต�าบลนาเกียน อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ในต�าบลนาเกียนนี ้มีกว่า 30 หมูบ่ ้ าน แต่ทงต�
ั ้ าบล
กลับมีวดั เพื่อบ�าเพ็ญบุญเพียงแห่งเดียว
ซึง่
หมู่บ้ า นแห่ ง นี เ้ ป็ นหมู่บ้ า นชาวพุท ธที่ ศ รั ท ธาใน
พระพุทธศาสนาเป็ นอย่างยิ่ง ในทุกๆ เช้ าก่อนที่จะ
รับประทานอาหาร ชาวบ้ านจะน�าข้ าวและอาหาร
ใส่ถ้วยขนาดเล็กๆ ถวายองค์พระพุทธรูปที่หิ ้งพระ
ประจ�าบ้ าน พร้ อมเคาะกังสดาล และแม้ จะไม่มีวดั
แต่ในทุกวันพระ ชาวบ้ านแห่งนี ้จะพร้ อมใจกันหยุด
งาน แล้ วออกเดินด้ วยเท้ าข้ ามเขาไปกลับกว่า 20
กิโลดอยเพื่อบ�าเพ็ญบุญ ณ อาศรมพระธรรมจาริ ก
ที่อยูใ่ กล้ เคียง
กระทัง่ ในต้ นปี พุทธศักราช 2553 ได้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ ส�าคัญกับหมูบ่ ้ านแห่งนี ้ เมื่อพระ
เดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ได้ เมตตาให้
จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรู ปขึน้
มา เหล่าสามเณรแห่งวัดบ้ านขุนได้ ออกเดินด้ วย
เท้ าข้ ามเขา
เพื่อไปเชิญชวนผู้มีบญ
ุ มาร่วม
โครงการและได้ เดินเท้ าไปยังหมูบ่ ้ านแห่งนี ้ นับ
จากวันนัน้ เป็ นต้ นมาได้ มีสาธุชนจากบ้ านแม่โขง
มาเข้ าร่วมโครงการฟื น้ ฟูศีลธรรมโลก ทังบรรพชา
้
อุปสมบทเป็ นพระภิกษุและสามเณร ทังบวชเป็
้
น
อุบาสิกาแก้ วซึง่ มาเป็ นประจ�าทุกโครงการ และเมื่อ
เสร็จสิ ้นโครงการ สาธุชนเหล่านันได้
้ ไปรวมตัวกัน
เพื่อสวดมนต์นงั่ สมาธิ ปฏิบตั ธิ รรมเป็ นประจ�าทุก-

พระครูสงั วรสิทธิโชติ พระอาจารย์วิชาญ อิทฺธินาโค
เจ้ าอาวาสวัดบ้ านขุน ผู้น�าแสงสว่างสูบ่ ้ านแม่โขง

วัน ณ บ้ านกัลยาณมิตรบนยอดดอย แม้ ชาวดอยที่
นี่สว่ นใหญ่จะอ่านหนังสือไม่ออก
แต่ทกุ คนสามารถสวดมนต์ท�าวัตร และสวด
สรรเสริ ญพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมารได้ อย่างคล่องแคล่วชัดถ้ อยชัด
ค�า ต่อมาปลายปี พุทธศักราช 2554 ชาวบ้ าน
ปรารถนาอยากจะได้ วดั เพื่อบ�าเพ็ญบุญ
จึงได้
กราบปรึกษากับสามเณร สามเณรจึงกราบเรี ยนให้
พระครูสงั วรสิทธิโชติ หรื อ พระอาจารย์วิชาญ อิทฺธินาโค เจ้ าอาวาสวัดบ้ านขุน รองเจ้ าคณะอ�าเภอ
ฮอด
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ชาวดอยทุกเพศทุกวัย ทุกความเชื่อ มาช่วยกันขุดดินปรับพื ้นที่

เด็กๆ รับบุญอย่างสนุกสนาน

ซึ่งพระอาจารย์ ท่านได้ ประชุมปรึ กษาหารื อ
กับทุกฝ่ าย โดยผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้ านแม่โขงที่
เคยมาอุปสมบทได้ กราบถวายที่ดนิ เพื่อ สร้ างวัด

โดยน�าที่ดินส่วนตัวไปแลกที่กับพี่น้องต่างศาสนิก
มาเพื่อสร้ างวัด และชาวดอยแห่งบ้ านแม่โขงได้
พร้ อมใจกันสร้ างกุฏิที่พกั สงฆ์ ศาลาบ�าเพ็ญบุญ
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พระภิกษุและสามเณรได้ เดินทางไปเป็ นเนื ้อนาบุญ
ณ หมูบ่ ้ านแห่งนันเป็
้ นประจ�าแม้ การเดินทางจะ
ล�าบากมากก็ตาม
มีค�ากล่าวไว้ วา่ งานที่ยาก
ล�าบากนัน้ เหมือนเข็นครกขึ ้นภูเขา แต่สามเณร
แห่งวัดบ้ านขุนที่ชว่ ยกันสถาปนาวัดแม่โขงนัน้ ได้
ผ่านบททดสอบนันอย่
้ างสบายๆ เพราะเส้ นทาง
จากวัดบ้ านขุนไปยังบ้ านแม่โขงร้ อยกว่ากิโลเมตร
นัน้
มีหลายช่วงที่สามเณรต้ องช่วยกันเข็นรถขึ ้น
ภูเขา
ต่อมาชาวบ้ านมาบ�าเพ็ญบุญกระทัง่ ล้ นศาลา
ที่สร้ างไว้ พระอาจารย์ทา่ นจึงได้ น�าชาวบ้ านสร้ าง
วิหารเป็ นการถาวร เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
โดยชาวบ้ านต่างมาช่วยกันสร้ างด้ วยความเบิกบานใจ

ชาวดอยร่วมใจกันสร้ าง กุฏิ หอฉัน โรงครัว สุขพิมาน
ส�าเร็ จได้ ในเวลาไม่นานนัก

และหอฉัน ห้ องสุขา บ้ านพักส�าหรับอุบาสกขึ ้นมา
ในระยะเวลาไม่นานนัก
พร้ อมๆ กับการสร้ างวัด พระอาจารย์วิชาญ
ท่านได้ สร้ าง ศาสนบุคคลไปด้ วย โดยท่านได้ น�า
เหล่าเยาวชนทุกความเชื่อเป็ นจ�านวนมาก จากทัง้
บ้ านแม่โขงและหมูบ่ ้ านอื่นๆ ในต�าบลนาเกียน มา
บรรพชาเป็ นสามเณรประจ�าบวชเรี ยน ณ วัดบ้ าน
ขุ น เพื่ อ เตรี ย มกลับ ไปเป็ นศาสนทายาทประจ� า
หมูบ่ ้ านแห่งนัน้ พร้ อมกันนันท่
้ านและทีมงานทัง้
๒๒

เนื่องจากพื ้นที่ในแถบนีส้ ่วนใหญ่เต็มไปด้ วย
ก้ อนหิน สามเณรและชาวบ้ านต่างช่วยกันทุบก้ อน
หินเหล่านัน้ พร้ อมกันนันก็
้ น�าก้ อนหินเหล่านันมา
้
สร้ างวิหาร โดยหินทุกก้ อนที่ใช้ สร้ างวิหารนี ้เกิดด้ วย
เพราะพลังศรัทธาของสามเณรและชาว บ้ าน ที่ชว่ ย
กันทุบเป็ นประจ�าตังแต่
้ เช้ ากระทัง่ ถึง 4 ทุม่ แล้ วน�า
หิ น เหล่า นัน้ มาเรี ย งอย่ า งเป็ นระเบี ย บสร้ างเป็ น
วิหารขึ ้นมา ส่วนก้ อนเล็กๆ ใช้ ผสมปูนเพื่อสร้ าง
วิหาร
ภาพช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
สามเณรแห่งวัดบ้ านขุนได้ กล่าวว่า
กราบ
ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็ นอย่างยิ่ง
ที่ได้ เมตตาให้ พระอาจารย์วิชาญท่านมาอยู่ ณ ที่นี ้
ท�าให้ ทา่ นได้ เป็ นเนื ้อนาบุญให้ กบั ชาวดอย เป็ นที่
พึ่งให้ กบั ลูกเณรท�าให้ ชีวิตของลูกเณรและโยมพ่อ
โยมแม่ได้ ร้ ูจกั ที่ พึง่ อันแท้ จริ ง ได้ ร้ ูเรื่ องบาปบุญคุณ
และโทษ
พระอาจารย์วิชาญ ท่านได้ กล่าวว่า ค�าพูด
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่กล่าวว่า
ให้ น�า
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หินทุกก้ อนที่ใช้ สร้ างวัด เกิดขึ ้น
ด้ วยแรงศรัทธา
ของพุทธบริ ษัททังสี
้ ่ที่ชว่ ยกันทุบ

สาธุชนมาบ�าเพ็ญบุญล้ นศาลาเป็ นประจ�า

ชาวดอยน�าหินส่วนหนึง่ ที่ทบุ จากแรง
ศรัทธามาเรี ยง สร้ างวิหาร
อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย

ชาวดอยพร้ อมใจกันสวดมนต์ท�าวัตร นัง่ สมาธิ
เป็ นประจ�าทุกวัน ณ บ้ านกัลยาณมิตรบนยอดดอย

แม้ จะเป็ นนักบุญทุนน้ อย ก็ขอทุม่ สุดใจ
ร่วมบุญสร้ างวิหาร 1,199 บาท

พุทธบริ ษัททังสี
้ ่ร่วมกันสร้ างวิหารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กเป็ นการถาวร

๒๓

www.kalyanamitra.org

วิหารจากพลังความสามัคคีของพุทธบริ ษัทสี่ใกล้ แล้ วเสร็ จ
ขาดเพียงผนัง

แม้ อยูห่ า่ งไกล ชาวบ้ านแม่โขงมาร่วมบุญทุกโครงการ
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ บุญโปรยดาวรวยต้ อนรับ
พระธุดงค์ก็มารอบละ 2 คันรถบัส

ธรรมะไปคลุมทุกๆ ดอยนันอยู
้ ใ่ นใจของท่านตลอด
และวัดแม่โขงนี ้ถือว่าเป็ นผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ
ฟื ้น ฟูศี ล ธรรมโลกของพระเดชพระคุณ หลวงพ่ อ
และบัดนี ้ท่านได้ น�าเหล่าเยาวชนมาบวชเรี ยนเป็ น
สามเณร ณ วัดบ้ านขุน และเริ่ มโตสามารถมาช่วย
งานพระศาสนาได้ มากขึ ้น พร้ อมกันนันท่
้ านได้ ฝาก

ข้ อความถึงพระธรรมทายาทรุ่นน้ องว่า อย่าสึกนะครับ มาอยูช่ ว่ ยกันฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนากันดีกว่า ผู้
มีบญ
ุ ยังมีอยูอ่ ีกมากที่รอพวกเราอยู่
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พิธีจุดประทีปสันติภาพ
The Light of PEACE in Philippines

ปล่อยโคมลอยจ�านวนมากที่สุดในโลก 15,185 ดวง
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

ชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ ต่อแถวยาวเป็ นกิโล เพื่อรอคิวเข้ าพื ้นที่จดั งาน
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ทุกชาติ ทุกศาสนา ร่วมกันเป็ นหนึง่ ในงาน World Bace Through
www.kalyanamitra.org
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ฟิ ลปิ ปิ นส์สว่างไสวแล้ ว

แสงเทียนนับหมื่น โคมสว่างไสวทัว่ ลานประวัตศิ าสตร์
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น่านฟ้าฟิ ลปิ ปิ นส์สว่างไสวด้ วยแสงแห่งโคมสันติภาพ 15,000 ดวง
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของชาวฟิ ลปิ ปิ นส์

ท�าลายสถิติการปล่อยโคมลอย มากที่สดุ ในโลก
ได้ ส�าเร็จ ณ ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
www.kalyanamitra.org
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พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ
Guinness World Records
ณ หองแกวสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

ประเภท "การเดินทางดวยเทาบนกลีบดอกไมทยี่ าวทีส่ ดุ ในโลก"
และประเภท “การลอยโคมพรอมกันมากทีส่ ดุ ในโลก”

กินเนสส เวิลด เร็คคอรด
2 รางวัลที่สุดของโลก
เพื่อสันติภาพโลก
โครงการธุดงคธรรมชัย
เสนทางมหาปูชนียาจารยพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) ปที่ 2
The Light of PEACE in Philippines
ปลอยโคมลอยจํานวนมากที่สุดในโลก
15,185 ดวง

คณะบุคคลส�าคัญจากประเทศไทยและประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ที่มาร่วมแสดงความยินดีในพิธีถวายรางวัล
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นายริ ชาร์ ด สเตนนิ่ง กล่าว
“ผมมีความสุขกับการนัง่ สมาธิมากครับ”

นายริชาร์ ด สเตนนิง่ กล่าวประกาศเกียรติคณ
ุ แด่พระเทพญาณมหามุนี
ณ ห้ องแก้ วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย

ผลบุญเป็ นของทุกท่าน ผลงานเป็ นของทุกคน
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ดร. อ�านาจ บัวศิริ รองผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในฐานะผู้อญ
ั เชิญใบประกาศเกียรติคณ
ุ ส�าหรับโครงการธุดงค์ธรรมชัย ปี ที่ 2

ผู้แทนคณะท�างาน Guinness World Records
ขึ ้นถวายรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ แด่พระเทพญาณมหามุนี
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ผู้แทนคณะท�างาน Guinness World Records
ขึ ้นถวายรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ แด่พระเทพญาณมหามุนี

ร่วมถ่ายภาพประวัตศิ าสตร์
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ธรรมะเพื่อประชาชน

..วันพระของชาวสวรรค

ในสังคมปั จจุบนั
มนุษย์สว่ นใหญ่ล้วนตกอยูใ่ น
โลกธรรม ๘ ประการ คือมีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ มี
สุขมีทกุ ข์ มีสรรเสริ ญมีนินทา นี ้เป็ นธรรมดาที่เกิดขึ ้นมา
พร้ อมกับโลก ผู้ที่ยงั ติดข้ องอยูใ่ นโลก ต้ องตกอยูใ่ นสิง่
เหล่านี ้ทังนั
้ น้
ส่วนพระบรมศาสดาได้ เข้ าถึงความเต็ม
เปี่ ยมของชีวิต บรรลุกายธรรมอรหัตแล้ ว จึงไม่หวัน่ ไหวใน
โลกธรรมทังหลาย
้
ใจท่านเป็ นหนึง่ มีพระนิพพานเป็ น
อารมณ์ ใจหยุดในหยุดอยูใ่ นกลางของกลางตลอดเวลา
พอเข้ าถึงธรรมที่ละเอียดตรงนัน้
ก็มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ประกาศอมตธรรมไปยังสรรพสัตว์ผ้ มู ีธลุ ีใน
ดวงตาน้ อย ให้ ได้ ดื่มรสแห่งอมตธรรม ได้ รับรู้รับทราบว่า
รสแห่งธรรมชนะรสทังปวงเป็
้
นอย่างไร พระอริ ยสาวกที่
เป็ นอนุพุทธะรู้ ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก็มีเป็ นจ�านวน
มาก ที่ได้ เข้ าไปถึงจุดแห่งความสุขที่แท้ จริ ง ดังนันหากเรา
้
มีธรรมะอยูใ่ นใจ แม้ เวลามีทกุ ข์บงั เกิดขึ ้น ทุกข์นนก็
ั ้ จะ
หมดไป จะไม่หวัน่ ไหวในทุกข์ทงหลาย
ั้
แต่จะมีความสุขที่
สมบูรณ์มาแทนที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า
“มาวม�ฺเญถ ปุ�ฺญสฺส น มตฺต� อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทนุ ิปาเตน
อุทกุมโฺ ภปิ ปูรติ
ปูรติ ธีโร ปุ�ฺญสฺส
โถก� โถก�ปิ อาจิน�
ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้ อย จะไม่มาถึง
เรา แม้ หม้ อน� ้าย่อมเต็มได้ ด้วยหยาดน� ้าตกทีละหยดๆ
ฉันใด ผู้มีปัญญาสัง่ สมบุญ แม้ ทีละน้ อยๆ ย่อมเต็มได้ ด้วย
บุญ ฉันนัน”
้
การเดินทางไกลในสังสารวัฏ จ�าเป็ นต้ องมีเสบียง
บุญติดตัว ถ้ าเสบียงบุญมาก การด�าเนินชีวิตก็จะสะดวก
สบาย ไม่ต้องวิตกกังวลในการแสวงหาปั จจัย ๔ มาเลี ้ยง
ชีพ บุญกุศลที่เราได้ ท�าไว้ ดีแล้ ว จะเป็ นเสบียงใหญ่ให้ เรา
สร้ างบารมีอย่าง มีความสุข ดังนันบุ
้ ญจึงเป็ นสิง่ ส�าคัญ

ส�าหรับเราอย่างยิ่ง จ�าเป็ นที่จะต้ องสัง่ สมให้ มาก บุญจะ
เป็ นเบื อ้ งหลัง ของความสุข และความส� า เร็ จ ทุ ก อย่ า ง
เพราะชีวิตหลังความตายนันยาวนาน
้
เมื่อเรายังมีลมหายใจอยูจ่ งึ ต้ องสร้ างบารมีให้ เต็มที่ ไม่ให้ ขาดเลยแม้ แต่
วินาทีเดียว ทังการให้
้
ทาน รักษาศีล เจริ ญภาวนา ท�าไป
พร้ อมๆ กัน เพื่อบุญบารมีของเราจะได้ เพิ่มพูนขึ ้นทุกๆ วัน
บุญเป็ นค�าๆ เดียวสันๆ
้ แต่ทรงคุณค่าและมีความ
หมายต่อตัวเรามาก เวลาจะท�าบุญอะไร อย่าไปคิดว่าเป็ น
บุญเล็กๆ น้ อยๆ ท�าไปคงไม่เกิดผลอะไรมาก การกระท�า
ใดๆ ในโลกนี ้ที่ท�าไปแล้ ว จะไม่สง่ ผลเลยไม่มี เราท�าบุญวัน
ละนิด จิตก็แจ่มใสขึ ้นทุกวัน เพราะบุญในตัวของเราเพิ่ม
ขึ ้นเรื่ อยๆ เหมือนหยาดน� ้าค่อยๆ หยดลงในหม้ อน� ้าทุกๆ
วัน ในที่สดุ ก็เต็มเปี่ ยมได้ เพราะฉะนันให้
้ ท�ากันไปเถอะ
โภคทรัพย์สมบัตจิ ะได้ บงั เกิดขึ ้น เพื่อเอาไว้ ใช้ สร้ างบารมี
ให้ ยิ่งๆ ขึ ้นไป เราจะได้ เป็ นที่มานอนแห่งสิริมงคลทังหลาย
้
รวมทังการได้
้
บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ต้องอาศัยอานุภาพ
แห่งบุญเช่นกัน
ชาวสวรรค์เขารักในการสัง่ สมบุญมาก
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เพียงแต่

โอกาสที่จะมาทุ่มเทสร้ างความดีในโลกมนุษย์เหมือนเรา
มันยากมาก ส่วนใหญ่เขาจะได้ บญ
ุ จากการไปนมัสการ
พระจุฬามณีบ้าง บุญจากการฟั งธรรมบ้ าง และบุญที่เกิด
จากอนุโมทนาในบุญที่พวกเราท�ากันอยูใ่ นขณะนี ้บ้ าง
* ในเทวโลกซึง่ เป็ นที่อยูข่ องชาวสวรรค์ เทวดาจะ
โฆษณาการฟั งธรรมครัง้ ใหญ่ๆ เดือนละ ๘ วัน คือทุกๆ ๗
ค�่า ๘ ค�่า ๑๔ ค�่า และ ๑๕ ค�่า ทัง้ ๘ วัน จะมีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนผู้ทรงธรรม ผู้เคยได้ ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์ก่อนๆ หรื อจากพระองค์ปัจจุบนั มาแสดง
ธรรมให้ ทวยเทพได้ ฟัง บางครัง้ ก็เป็ นสนังกุมารมหาพรหม
ท้ าวสักกจอมเทพ ภิกษุธรรมกถึก หรื อไม่อย่างนันก็
้ เทพบุตรธรรมกถึกองค์ใดองค์หนึง่
ท่านจะท�าหน้ าที่เป็ นผู้
กล่าวธรรมกถาในสุธรรมมาเทวสภา เหล่าทวยเทพทัง้
หลายก็จะหยุดการละเล่น หยุดการเพลิดเพลินในกามคุณ
อันเป็ นทิพย์ชวั่ คราว เพื่อมาฟั งธรรม
ในวัน ๘ ค�่า พวกเหล่าอ�ามาตย์ของมหาราชทัง้ ๔
พระองค์ ซึง่ เป็ นท้ าวโลกบาลในสวรรค์ชนจาตุ
ั ้ มหาราช คือ
ท้ าวธตรฐ ท้ าววิรุฬหก ท้ าววิรูปักษ์ และท้ าวเวสสวัณ จะ
ออกท่องเที่ยวไปตรวจดูหมูม่ นุษย์วา่ ใครได้ สงั่ สมบุญกุศล
เอาไว้ บ้าง ถ้ าเป็ นวัน ๑๔ ค�่า จะเป็ นโอรสของมหาราชทังสี
้ ่
เป็ นผู้ท�าหน้ าที่ หากเป็ นวัน ๑๕ ค�่า มหาราชทัง้ ๔ พระองค์
จะเสด็จออกไปเอง บนสวรรค์เขาก็มีการปกครอง มีการ
แบ่งหน้ าที่กนั เหมือนโลกมนุษย์ของเรา
ท้ าวมหาราชทังสี
้ ่ จะท่องเที่ยวไปตามหมูบ่ ้ าน ต�าบล
อ�าเภอ หรื อตามเมืองต่างๆ หากพบเห็นหมูม่ นุษย์ที่
ท�าความดีอะไรเอาไว้ พระองค์ก็จะทรงบันทึกไว้ บนแผ่น
ทองว่าหญิงชายชื่อนี ้ ชื่อนี ้ ท�าบุญชนิดนี ้เอาไว้ ได้ บ�าเพ็ญ
บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการครบถ้ วน บ�าเพ็ญกุศลกรรมบถ
๑๐ สาธุชนท่านนัน้ ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระธรรม
พระสงฆ์ เป็ นสรณะ ที่หมูบ่ ้ านโน้ น มีสาธุชนตังใจรั
้ กษาศีล
๕ เข้ าอยูจ่ �าอุโบสถศีล รักษาศีล ๘ ทุกเดือน ผู้มีบญ
ุ ท่านนี ้
บ�าเพ็ญบุญกุศล ด้ วยการบ�ารุงมารดา บูชาพระเจดีย์ ท�า
ทาน รักษาศีล และนัง่ สมาธิ เจริ ญภาวนามิได้ ขาดเลย
ท่านจะจดเอาไว้ ใครชื่ออะไร บ้ านอยูท่ ี่ไหน ท�าบุญอะไร
ท่านรู้เห็นการกระท�าของเราหมด ไม่วา่ จะท�าความดีหรื อ
ความชัว่ หลวงพ่อถึงบอกว่า พวกเรานี ้อยูใ่ นสายตาของ
ชาวสวรรค์ตลอด

ทัง้ ๔ คงจักเต็มไปด้ วยมนุษย์ท�าบาปอกุศล เทวโลกทัง้ ๖
ชันคงจั
้ กว่างเปล่า”
แต่ถ้ามีผ้ ทู �าความดีมาก บัญชีบญ
ุ ก็จะหนาขึ ้น เมื่อ
พวกเทวดาได้ มาเห็นเข้ า ก็พากันดีอกดีใจว่า “โอ เพื่อนเอ๋ย
มหาชนมิได้ ประมาทในการสัง่ สมบุญ อบายภูมิทงั ้ ๔ คง
จักว่างเปล่า ส่วนเทวโลกทัง้ ๖ คงจะล้ นหลามไปด้ วย
เหล่าเทพบุตรเทพธิดา พวกเราจะได้ ห้อมล้ อมผู้มีบญ
ุ ใหญ่
ที่ได้ ท�าบุญไว้ ในพระพุทธศาสนา บนสวรรค์จะสว่างไสวไป
ด้ วยรัศมีของผู้มีบญ
ุ เหล่านี ้” แล้ วเขาก็จะคอยท่า รอให้ เรา
ไปเป็ นสหายแห่งเทพด้ วยใจจดใจจ่อ
ท้ าวสักกเทวราชนี ้ ท่านได้ เป็ นเทวดาชันอริ
้ ยบุคคล
เพราะท่านได้ บรรลุธรรมเป็ นพระโสดาบัน พระองค์จะถือ
บัญชีบญ
ุ เอาไว้ แล้ วเริ่ มแสดงธรรมให้ เหล่าทวยเทพที่มา
ประชุมกันได้ รับฟั ง พระสุรเสียงของท้ าวสักกะจะ ก้ อง
กังวาน หากสนทนาธรรมตามปกติ สามารถได้ ยินไกลไป
ถึง ๑๒ โยชน์ แต่ถ้าตังใจแสดงธรรม
้
พระสุรเสียงจะดัง
กลบเทพนครทังหมดหมื
้
่นโยชน์ เพราะฉะนันแม้
้ เทวดาที่
อยูไ่ กลๆ ก็สามารถได้ ยินเสียงของการแสดงธรรมจากท้ าวสักกะอย่างสบายๆ เมื่อพระองค์แสดงธรรมจบ จะมีการ
ประกาศรายนามท่านผู้มีบญ
ุ ให้ เหล่าเทพบุตรเทพธิดาได้
อนุโมทนา
เพราะฉะนัน้ ถ้ าเราอยากให้ เหล่าทวยเทพอนุโมทนา
สาธุการ ก็ให้ สงั่ สมบุญกันให้ เต็มที่ อย่าให้ เขาผิดหวัง โดย
เฉพาะพวกเรานักสร้ างบารมี ลงมาเกิดเพื่อสร้ างบารมีเป็ น
หลักอยูแ่ ล้ ว และยังมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ คือเป้าหมาย
อยากเห็ น โลกและจัก รวาลได้ เ ข้ า ถึ ง สัน ติ สุข อัน ไพบูล ย์
และจะช่วยกันรื อ้ สัตว์ขนสัตว์ไปสูฝ่ ั่ งนิพพาน จึงต้ องสัง่ สม
บุญกันมากๆ ชนิดบุญครอบฟ้าสมบัตคิ รอบจักรวาล ท�าให้
เทวดาได้ โจษขานอนุโมทนา บันลือลัน่ ไปทัว่ ทุกสวรรค์ชนั ้
ฟ้า ด้ วยการบ�าเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการของเราให้
เต็มเปี่ ยม เกิดมาภพชาตินี ้เราจะได้ มีบญ
ุ ติดตัวไปมากๆ
แล้ วก็อย่าลืมนัง่ ธรรมะกันทุกวัน จะได้ เข้ าถึงพระธรรมกาย
ซึง่ เป็ นที่พงึ่ ที่แท้ จริ งของพวกเราทุกคน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๑๔ หน้ า ๔๑

เมื่อได้ ชื่อและนามสกุลของผู้มีบญ
ุ ในเมืองมนุษย์มา
แล้ ว ท่านจะน�ามามอบให้ ปัญจสิขเทพบุตร จากนันปั
้ ญจสิขะก็จะน�าไปมอบให้ มาตลีเทพบุตร แล้ วส่งต่อไปถวาย
แด่ท้าวสักกเทวราช ท่านจะส่งต่อๆ กันไปอย่างนี ้ เมื่อคน
ท�าบุญมีไม่มาก สมุดบัญชีก็น้อย พวกเทวดาได้ เห็นบัญชีก็
จะเสียใจว่า “เพื่อนเอ๋ย มหาชนประมาทจริ งหนอ อบายภูมิ
๓๗
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ธรรมะเพื่อประชาชน

..เปนเทพก็ตอ งทําบุญ

จิตใจของ
เรานี ้จ�าเป็ นต้ องช�าระล้ างให้ สะอาด
บริ สทุ ธิ์ ด้ วยการสวดมนต์เจริ ญภาวนา เหมือนกับร่างกาย
ที่เราใช้ ในการประกอบภารกิจการงานอยูท่ กุ วัน ยังมีความ
จ�าเป็ นจะต้ องช�าระล้ างให้ สะอาดด้ วยน� ้าที่สะอาด พระผู้มี
พระภาคเจ้ าได้ ทรงสัง่ สอนให้ พุทธบริ ษัทเจริ ญภาวนาอยู่
ในหนทางสายกลาง ให้ เราเห็นความส�าคัญของการฝึ กฝน
ใจว่า ใจที่ผอ่ งใสย่อมเป็ นเหตุน�าสุขมาให้ ใจผ่องใสเป็ น
ทางมาแห่งมหากุศล เป็ นเครื่ องน�าสัตว์โลกทังหลายไปสู
้
่
สุคติภมู ิ และน�าทุกชีวิตไปสูเ่ ป้าหมายอันสูงสุด คือการ
บรรลุมรรคผลนิพพาน ดังนันวั
้ นเวลาที่ผา่ นไป เราควร
ช�าระล้ างทังร่้ างกายและจิตใจ ให้ สะอาดผ่องใสควบคูก่ นั
ไปพร้ อมๆ กัน
* มีวาระพระบาลีที่ปรากฏใน ทานสูตร ว่า
"ถ้ าว่า สัตว์ทงหลาย
ั้
พึงรู้ผลแห่งการจ�าแนกทาน
เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้ าผู้แสวงหาคุณใหญ่ตรัส
แล้ ว โดยวิธีที่ผลนันเป็
้ นผลใหญ่ไซร้ สัตว์ทงหลาย
ั้
พึง
ก�าจัดความตระหนี่ที่เป็ นมลทิน มีใจผ่องใส พึงให้ ทาน
ทานที่ให้ แล้ วจะมีผลมากในพระอริ ยบุคคลทังหลายตาม
้
กาลสมควร ทายกเป็ นอันมาก ครัน้ ให้ ทกั ษิณาทาน ใน
ทักขิไณยบุคคลทังหลายแล้
้
ว ละจากความเป็ นมนุษย์นี ้
แล้ วย่อมไปสูส่ วรรค์ ทายกผู้ไม่มีความตระหนี่เหล่านัน้
ครัน้ ไปสูส่ วรรค์แล้ ว ย่อมบันเทิงอยูใ่ นสวรรค์เสวยผลแห่ง
กุศลกรรมของตัวเอง"
การให้ ทานนันเป็
้ นบันไดก้ าวแรกของหนทางที่จะน�า
ขึ ้นสูส่ วรรค์ และเป็ นเสบียงใหญ่สนับสนุนเพื่อให้ บรรลุ
มรรคผลนิพพาน แต่มนุษย์ในยุคปั จจุบนั ส่วนใหญ่แล้ ว มัก
ยินดีที่จะเป็ นผู้รับมากกว่าการเป็ นผู้ให้ เนื่องจากมนุษย์
ถูกความโลภครอบง�าจิตใจ ดังนันการจะหาผู
้
้ ที่ยินดีในการ
เสียสละ รักในการบริ จาคเพื่อสลัดความตระหนี่ออกจาก
ใจ ไม่ใช่เรื่ องง่ายเลย เหมือนหาแหล่งน� ้ากลางทะเลทราย
ในหลายพันล้ านคนจะ มีเพียงกลุม่ คนไม่มากนัก ที่จะรู้ซึ ้ง
ถึงบุญที่เกิดจากการให้ วา่
มีอานุภาพยิ่งใหญ่ไพศาล
สามารถอ�านวยสุขในสุคติโลกสวรรค์และนิพพานได้
๓๘

แม้ เทวดาเอง บางครัง้ ก็ยงั ประมาท คือ เมื่อได้
อัตภาพอันเป็ นทิพย์แล้ ว
บางองค์ยงั เพลิดเพลินใน
เบญจกามคุณอันเป็ นทิพย์ ลืมเสวยสุธาโภชน์ ท�าให้ ต้อง
จุตกิ ่อนก�าหนด บางองค์ท�าบุญให้ ทานไว้ น้อยมาก ไม่ได้
สัง่ สมบุญเพื่อต่ออายุของตัวเองในสวรรค์ เมื่อถึงขีดถึง
คราวบุญในตัวหมด ก็ต้องจุตจิ ากสวรรค์อย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้
เพราะฉะนัน้ การที่ท้าวสักกะทรงมีวิริยะอุตสาหะ
ขวนขวายอยากท�าทานเพื่อต่ออายุขยั หรื อทรงเนรมิตพระ
มหาจุฬามณี แล้ วชักชวนเหล่าเทพบุตรเทพธิดามาสักการบูชาเป็ นประจ�าก็ดี
หรื อทรงวางระเบียบให้ มีการสดับ
ธรรมะที่ สุธรรมาเทวสภาทุกวันพระก็ดี ที่ทรงท�าไปก็เพื่อ
จะได้ เป็ นทางแห่งบุญกุศลแก่เหล่าทวยเทพทังหลาย
้
รวม
ทังพระองค์
้
เองก็จะได้ บญ
ุ พิเศษเหล่านี ้ด้ วย พวกเราอาจ
จะสงสัยว่า กว่าจะมาเกิดเป็ นเทวดาในดาวดึงส์นี ้ได้ ก็ต้อง
ประกอบการกุศลเอาไว้ มากอยูแ่ ล้ ว ครัน้ มาเกิดเป็ นเทวดา
ในสวรรค์ ได้ เสวยทิพยสมบัตเิ ป็ นสุขตามก�าลังบุญแล้ ว ยัง
จะต้ องมาท�าบุญเพิ่มอีกหรื อ
อันที่จริ งแล้ ว เกิดเป็ นเทวดาใช่วา่ จะไม่ตาย ไม่วา่

www.kalyanamitra.org

เทวดาจะอยูส่ วรรค์ชนไหน
ั้
เมื่อหมดบุญก็ต้องจุติ คือ ตาย
จากสวรรค์ชนนั
ั ้ น้ บางองค์ลงมาเกิดเป็ นมนุษย์ หรื อแล้ ว
แต่ก�ำลังบุญที่เคยท�ำเอาไว้ ในภพชาติก่อน ว่า จะได้ ไปเกิด
เป็ นอะไร ซึง่ ไม่พ้นจากภพ ๓ นี ้ ส่วนพวกเทวดาที่ร้ ูคณ
ุ ค่า
ของชีวิต ไม่เห็นแก่ความเพลิดเพลินในสุขอันเป็ นทิพย์มาก
เกินไป ไม่ประมาท จะเร่งสร้ างกุศลเพิ่มเติมเพื่อสืบต่ออายุ
สังขารของตัว ส�ำหรับเทวดาที่สร้ างบุญเอาไว้ มาก ก็
สามารถที่จะอยู่ในสวรรค์ได้ นานจนกว่าจะสิ ้นอายุขยั ใน
สวรรค์ชนนั
ั ้ นๆ
้
ถ้ าจะเปรี ยบก็เหมือนกับมนุษย์เราในโลก คนไหนมี
ปั จจัยสี่มาหล่อเลี ้ยงตัวเองน้ อย เนื่องจากไม่มีมรดก แต่
เป็ นคนมีวิชาความรู้ ทังมี
้ ปัญญาฉลาด หลักแหลม ไม่
ย่อท้ อต่อชะตาชีวิตของตัว ต่อสู้ชีวิตคิดท�ำงานเพื่อเก็บ
สะสมเงินไว้ เหมือนพยายามหาข้ าวเปลือกข้ าวสารมาใส่
ยุ้งฉางให้ เต็มบริ บรู ณ์อยูเ่ สมอ คนเช่นนี ้ ก็จะไม่อดไม่อยาก
มีกินมีใช้ สมบูรณ์สขุ สบายในที่สดุ
พวกเทวดาที่ไปอุบตั บิ นสวรรค์ ไปด้ วยก�ำลังบุญ
มากๆ ก็มีก�ำลังบุญน้ อยก็มี บางองค์ไปได้ เพราะใจใสก่อน
ตาย แต่ไม่ได้ ท�ำบุญไว้ หรื อท�ำไว้ น้อยมาก เทวดาองค์นนก็
ั้
จะเสวยผลอันเล็กน้ อยของตนไปพลาง โดยไม่ร้ ูวนั ตายของ
ตัวเองว่า ต้ องจุตจิ ากสวรรค์เมื่อไร จะรู้ก็ตอ่ เมื่อ ๗ วันก่อน
จุตเิ มื่อเกิดบุพนิมิต อย่างไรก็ดี เทวดาส่วนมากมักจะหลง
เพลินกับสมบัตอิ นั เป็ นทิพย์ ไม่สนใจกับความตายที่ก�ำลัง
จะมาถึง
มนุษย์เราในโลกนี ้ ถึงบางคนจะมีทรัพย์สนิ เงินทอง
มากมาย แต่เป็ นคนประมาทในชีวิต เกียจคร้ านบ้ าง
เอาแต่นงั่ กินนอนกิน การงานไม่ท�ำ เมื่อสมบัตหิ มด หรื อ
ถูกความวิบตั เิ ข้ าครอบง�ำ ต้ องกลายเป็ นคนยากจนอนาถา
ท�ำนองเดียวกับพวกเทวดาทังหลายที
้
่มีบญ
ุ มาก เสวยแต่
ผลบุญเก่า ไม่ได้ ตอ่ เติมบุญใหม่เพิ่ม ครัน้ สิ ้นบุญเก่าที่ท�ำ
ไว้ ก็จะถึงความตกต�่ำ ไม่สามารถอยูใ่ นสวรรค์ตอ่ ไปได้
จ�ำเป็ นต้ องจุตจิ ากเทวโลก หมดเวลาเสวยสุขอีกต่อไป
นอกจากนี ย้ ัง มี อี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ เ กิ ด มาในโลกนี ้
ไม่มีสมบัตติ ดิ ตัวมา เกิดเป็ นคนยากจน แทบจะกลายเป็ น
มหาทุคตะอยูแ่ ล้ ว ทังสติ
้ ปัญญาที่จะสอนตัวเองก็ไม่มี มี
ความเกียจคร้ าน ไม่มีวิริยะอุตสาหะที่จะต่อสู้ชีวิต และไม่
คิดที่จะพลิกผันชีวิตตัวเองให้ เจริ ญรุ่งเรื อง เกิดมาเพียงแค่
ได้ ชื่อว่าเป็ นคน มีชีวิตอยูบ่ นโลกเพียงไม่กี่ปี ก็ถกู โรคภัย
คุกคามเพราะอดอาหารบ้ าง หนาวตายเพราะไม่มีเสื ้อกัน
หนาวสวมใส่บ้าง อย่างนี ้เป็ นต้ น ซึง่ พวกเราคงเห็นกันอยู่
เป็ นประจ�ำ เทวดาที่มีบญ
ุ น้ อยก็เช่นเดียวกัน เสวยทิพยสมบัติจากผลบุญเก่า แต่ไม่ได้ ขวนขวายท�ำบุญอื่นเพิ่ม
ครัน้ หมดบุญเก่าต้ องจุตจิ ากเทวโลก หมดเวลาเสวยสุข

เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม โลกของเรายังมีมนุษย์ที่มีใจสูงอยูอ่ ีก
มาก โดยเฉพาะนักสร้ างบารมีทงั ้ หลาย ซึง่ เป็ นผู้ที่สมบูรณ์
ทังรู้ ปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัตถิ งึ พร้ อมทุกอย่าง ทัง้
ยังมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถสอนตัวเองได้ แม้ เกิด
มาชาตินี ้ไม่ได้ มีสมบัตมิ ากมาย แต่ก็มีความวิริยะอุตสาหะ
เพียรพยายามในการแสวงหาทรัพย์ อีกทังรู้ ้ จกั ใช้ ทรัพย์ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดอีกด้ วย ยิ่งหากน�ำทรัพย์หยาบๆ ที่หา
มาได้ ออกมาท�ำบุญด้ วยการบริ จาคบ้ าง สร้ างศาสนวัตถุ
บ้ าง รู้จกั รักษาศีลและเจริ ญภาวนา หมัน่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสร้ างบารมีในทุกรูปแบบ ชีวิตก็ยิ่งเจริ ญรุ่งเรื อง
ขึ ้นไปเรื่ อยๆ
ท�ำนองเดียวกัน หากชาวสวรรค์ผ้ ไู ม่ประมาทท�ำบุญ
ต่างๆ เช่น มาสักการบูชาพระมหาจุฬามณี หรื อสดับ
ธรรมะที่ศาลาสุธรรมา บุญจากการบูชาสิง่ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระรัตนตรัย หรื อบุญจากการฟั งธรรม ก็จะเป็ นเหตุให้ ได้
เสวยสุ ข ในทิ พ ยสมบั ติ อ ยู่ บ นสวรรค์ ไ ด้ นานขึ น้ ไปอี ก
เป็ นการต่ออายุขยั ของตัวเองให้ ยืนยาวออกไป บางทีก็ได้
เลื่อนขันสู
้ งขึ ้นไป ดังเช่นท้ าวมหาราชทัง้ ๔ ซึง่ เป็ น
พุทธศาสนิกชน ท้ าวชนวสภยักษ์ อดีตพระเจ้ าพิมพิสารผู้
เป็ นพระโสดาบัน หรื อสูงขึ ้นไปจนถึงท้ าวสักกจอมเทพ
อเนกวรรณเทพบุตร จูฬรถเทพบุตร มหารถเทพบุตร
อนาถปิ ณฑิกโสดาบันเทพบุตร วิสาขาเทพนารี เป็ นต้ น
รวมทังเทพบุ
้
ตรโพธิสตั ว์อีกมากมาย แต่ละท่านล้ วนมีบญ
ุ
ญาธิการมาก
ท่านจะเป็ นตัวอย่างของทวยเทพที่ไม่
ประมาทในการบ�ำเพ็ญบุญ ไม่หลงระเริ งในเทวโลกจนเกิน
ไป จึงเป็ นเหตุให้ ทา่ นท่องเที่ยวอยูใ่ นสุคติโลกสวรรค์ได้
ยาวนาน และได้ เลื่อนชันสู
้ งขึ ้นไปเรื่ อยๆ
ทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้ เป็ นเรื่ องการแสวงหาบุญของ
ชาวสวรรค์บนเทวโลก ซึง่ อยากจะชี ้ให้ พวกเราเห็นว่า แม้
เทวดาก็ยงั ต้ องท�ำบุญเหมือนกัน เมื่อมองกลับมายังโลก
มนุษย์ เทวดาก็จะแสวงหาบุญกับมนุษย์ผ้ สู ร้ างความดี
ด้ วยการอนุโมทนาบุญ
และคอยปกปั กรักษามนุษย์ผ้ ู
ประพฤติธรรม เป็ นการเพิ่มเติมบุญของชาวสวรรค์ พวก
เราทังหลายโชคดี
้
ที่ได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ มีโอกาสสร้ างบุญ
ได้ อย่างเต็มที่ ดังนันอย่
้ าประมาท ให้ ใช้ โอกาสนี ้ ตักตวง
บุญกุศลกันให้ เต็มที่เต็มก�ำลัง บุญที่เราท�ำไว้ ในโลกนี ้แม้
เป็ นเพียงช่วงสันๆ
้ แต่จะส่งผลไปอีกยาวนานมากในสุคติ
โลกสวรรค์ ดังนัน้ ให้ อดเปรี ย้ วไว้ กินหวาน และอดทนสร้ าง
บารมีในทุกรูปแบบ เพื่ออนาคตอันสดใสในสัมปรายภพ
ของพวกเราทุกๆ คน
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๔๕ หน้ า ๑๖๘
๓๙
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ธรรมะเพื่อประชาชน

..พระเจดียจ ฬ
ุ ามณี

ความ สุข ความอบอุน่ ใจ และความปลอดภัยใน
ชีวิต เป็ นสิง่ ที่มนุษย์ และสรรพสัตว์ทงหลายพึ
ั้
งปรารถนา
จึงพยายามเสาะแสวงหาที่พงึ่ ที่ระลึกที่แท้ จริ ง แต่น้อยคน
นักจะรู้วา่ ที่พงึ่ ที่ระลึกที่แท้ จริ งนันคื
้ อสิง่ ใด อยูท่ ี่ตรงไหน
จะเข้ าถึงได้ ด้วยวิธีการใด ถ้ าหากทุกคนในโลกได้ ร้ ูจกั ที่พงึ่
ที่ระลึกอันสูงสุด ว่าคือพระรัตนตรัย และมีโอกาสได้
ประพฤติปฏิบตั ิธรรม จนกระทัง่ กาย วาจา ใจสะอาด
บริ สทุ ธิ์ผอ่ งใส ตังมั
้ น่ อยูใ่ นกลางกาย เต็มเปี่ ยมไปด้ วยสติ
และปั ญญาบริ สทุ ธิ์
ชีวิตของทุกคนก็จะเจริ ญรุ่งเรื อง
ปลอดภัยทังในโลกนี
้
้ และโลกหน้ า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า
"ปูชารเห ปูชยโต
พุทฺเธ ยทิ จ สาวเก
ปป�ฺจสมติกฺกนฺเต ติณฺณโสกปริ ทฺทเว
เต ตาทิเส ปูชยโต นิพฺพเุ ต อกุโตภเย
น สกฺกา ปุ�ฺญ� สงฺขาตุ อิเมตฺตมฺปิ เกนจิ
ใครๆ ไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บชู าอยูซ่ งึ่ ท่านผู้
ควรบูชา คือพระพุทธเจ้ าหรื อ พระสาวกทังหลาย
้
ผู้ก้าว
ล่วงปปั ญจธรรมเครื่ องเนิ่นช้ าได้ แล้ ว ผู้มีความเศร้ าโศก
และความคร�่ าครวญอันข้ ามพ้ นแล้ ว หรื อว่าของบุคคลผู้
บูชาอยู่ ซึง่ ท่านผู้ควรบูชาเหล่านัน้ ผู้นิพพานแล้ ว ไม่มีภยั
แต่ที่ไหนๆ ด้ วยการนับแม้ วิธีใดๆ ก็ตาม ว่าบุญนี ้มี
ประมาณเท่าใด"
การค� า นวณบุญ ที่ เ กิ ด จากการบูช าบุค คลผู้ที่ ค วร
บูชาเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า หรื อพระอรหันต์ทงหลาย
ั้
เป็ นสิง่ ที่ค�านวณได้ ยากยิ่งนัก เพราะพระพุทธเจ้ าทังหลาย
้
เป็ นอจินไตย บุญที่เกิดจากการสักการบูชาท่านจึงเป็ น
อจินไตย คือไม่สามารถค�านวณได้ วา่ บุญนี ้มีประมาณ
เท่าใด และถึงแม้ วา่ พระพุทธองค์จะทรงพระชนม์ชีพอยู่
หรื อดับขันธปริ นิพพานไปนานแล้ วก็ตาม หากเรามีจิต
เลื่อมใสชนิดเป็ นอจลสัทธา คือมีศรัทธาตังมั
้ น่ อย่างไม่
คลอนแคลน อานิสงส์ที่เกิดขึ ้นก็ได้ เท่ากัน คือไม่ยิ่งหย่อน
กว่ากัน ในปั จจุบนั หลวงพ่อเห็นหลายๆ วัดมีการจัดงาน

๔๐

ประเพณีลอยกระทง เนื่องในเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสอง
แต่ละสถานที่ต่างมีเป้าหมายในการจัดงานที่แตกต่างกัน
ออกไป
ที่นา่ ชื่นชมคือ บางวัดได้ ถือเอาเทศกาลนี ้เป็ นโอกาส
ในการสร้ างบุญกุศล แทนที่จะเป็ นไปเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว ยังปรารภเหตุลอยกระทง เพื่อ
ลอยบาปออกจากใจ และบูชารอยพระพุทธบาท ณ ลุม่ แม่น� ้านัมมทานทีอีกด้ วย บางพื ้นที่ได้ มีพิธีจดุ โคมลอยเพื่อ
บูชาพระรัตนตรัย และก็น้อมบูชาพระมหาจุฬามณีเจดีย์
ซึง่ ประดิษฐานพระเขี ้ยวแก้ ว
และพระเกศาโมลีอยูบ่ น
สวรรค์ชนั ้
ดาวดึงส์ นับเป็ นกิจกรรมที่นา่ ชื่นชมและ
อนุโมทนา บางท่านอาจยังไม่ร้ ูวา่ พระจุฬามณีคืออะไร อยู่
ที่ตรงไหน บูชาแล้ วดีอย่างไร หลวงพ่อขอน�าประวัตพิ ระจุฬามณีมาเล่าย่อๆ ดังนี ้
* พระจุฬามณีเป็ น ชื่อของพระเจดีย์ซงึ่ ประดิษฐาน
อยูบ่ นสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ทุกวันพระ ๑๕ ค�่า เหล่าเทพบุตร
เทพธิดาจากสวรรค์ทกุ ชันฟ
้ ้ า จะหยุดการละเล่นชัว่ คราว
เพื่อน�าดอกไม้ มาบูชาพระเจดีย์อนั ศักดิ์สทิ ธิ์แห่งนี ้ ในองค์
พระเจดีย์มีพระเกศโมลีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และ
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พระทันตธาตุเบื ้องขวาของพระองค์ เหล่าทวยเทพถือว่า
การได้ ทศั นาสิง่ ที่เนื่องด้ วยพระพุทธเจ้ า เปรี ยบเสมือนได้
นอบน้ อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ า แม้ ดบั ขันธปริ นิพพานไป
นานแล้ วก็ตาม
พระเกศาโมลีนี ้
ท้ าวสักกเทวราชทรงน�าขึ ้นไป
ประดิษฐานไว้ ตังแต่
้ วนั ที่เจ้ าชายสิทธัตถะเสด็จออก มหาภิเนษกรมณ์ คืนวันนัน้ พระมหาบุรุษทรงตัดสินพระทัย
เด็ดเดี่ยว ขี่ม้ากัณฐกะเสด็จ ออกไปพร้ อมด้ วยนายฉันนะ
อ�ามาตย์ มุง่ หน้ าสูป่ ่ าเพื่อออกบวชท�าพระนิพพานให้ แจ้ ง
ทันใดนันเอง
้
ภพของพญามารก็หวัน่ ไหว เพราะรู้วา่ มีผ้ คู ดิ
หาทางหลุดพ้ นจากเงื ้อมมือของตน ไม่ยอมเวียนวนอยูใ่ น
สังสารวัฏอีกต่อไป มารผู้มีบาปรี บเข้ ามาขวาง หวังจะให้
พระโพธิสตั ว์กลับ
ไปเสวยเบญจกามคุณในพระบรม
มหาราชวัง มารปรากฏกายอยูใ่ นอากาศ กล่าวห้ ามว่า
“ท่านอย่าได้ ออกไปเลย ในวันที่ ๗ นับแต่วนั นี ้ไป จักรรัตนะ
จักปรากฏแก่ทา่ น ท่านจักได้ ครอบครองราชสมบัตใิ นทวีป
ทังสี
้ ่ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ขอให้ ทา่ นจงกลับไปเสียเถิด”
เจ้ าชายสิทธัตถะตรัสถามว่า “ท่านเป็ นใคร” เมื่อรู้วา่
ผู้ที่มายืนขวางหน้ า กลางอากาศนี ้เป็ นมาร จึงตรัสว่า “ดู
ก่อนมารผู้มีใจบาป เรารู้วา่ จักรรัตนะจะปรากฏแก่เรา แต่
เราไม่ต้องการสมบัตเิ หล่านันเลย
้
สัพพัญ�ุตญาณเท่านัน้
เป็ นสิง่ ที่เราปรารถนามากที่สดุ
เราจักให้ หมื่นโลกธาตุ
บันลือลัน่ แล้ วจักเป็ นพระพุทธเจ้ า ท่านจงหลีกไปเสียเถิด”
เมื่อมารห้ ามความมุง่ มัน่ เด็ดเดี่ยวของพระองค์ไม่ได้ ก็ได้
แต่ขวู่ า่ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป เราจะคอยหาช่องท�าให้ ทา่ น
ไม่ได้ บรรลุธรรม จะท�าให้ ทา่ นมีใจผูกพันอยูก่ บั กามวิตก
พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก เราจะติดตามรบกวนท่านไป
ทุกหนทุกแห่งเหมือนเงาตามตัว ฉะนัน้

จากนัน้ ฆฏิ ก ารมหาพรหมผู้เ ป็ นสหายเก่ า ในครั ง้
พระกัสสปพุทธเจ้ า รู้วา่ วันนี ้พระสหายออกมหาภิเนษกรมณ์ จึงได้ เสด็จลงจากพรหมโลก น�าบริ ขาร ๘ คือ ไตร
จีวร บาตร มีด เข็ม รัดประคด และผ้ ากรองน� ้า เข้ าไปถวาย
ตังแต่
้ นนมาพระองค์
ั้
ทรงถือเพศบรรพชาอันสูงสุด แล้ วตัง้
พระทัยมัน่ ในการบ�าเพ็ญเพียรภาวนา ใช้ เวลาอยูถ่ งึ ๖ ปี
ก็ได้ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นี่คือที่มาของพระ
เกศโมลี ว่าท�าไมไปประดิษฐานอยูบ่ นสวรรค์ ส่วนพระ
ทันตธาตุเบื ้องขวาหรื อพระเขี ้ยวแก้ วนัน้ ท้ าวสักกเทวราช
ทรงอัญเชิญมาจากโทณพราหมณ์ ซึง่ ได้ แอบซ่อนไว้ ในวัน
ที่ท�าการแบ่งพระบรมธาตุ หลังจากที่มีการถวายพระเพลิง
พุทธสรี ระ
เพราะฉะนัน้ พระเจดีย์จฬุ ามณีในสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์
์
์
นัน้
จึงเป็ นเจดีย์อนั ศักดิสทิ ธิที่เหล่าทวยเทพต่างมา
สักการบูชากันไม่ได้ ขาด เทวดาเขารักบุญมาก เพราะรู้
ว่าที่ได้ มาเสวยบุญในสวรรค์นี ้ ก็เนื่องจากได้ สงั่ สมบุญไว้
เป็ นอย่างดีในภพชาติปาง ก่อน ทุกวันพระขึ ้น ๑๕ ค�่า เขา
จะหยุดการละเล่นชัว่ คราว เพื่อไปสักการบูชาพระเจดีย์
แห่งนี ้ เพราะเขารู้วา่ บุญจากการบูชาพระรัตนตรัยนันเป็
้ น
บุญใหญ่ ท�าให้ มีโอกาสเสวยบุญอยูใ่ นสวรรค์ได้ ยาวนาน
และเป็ นพลวปั จจัยให้ ได้ บรรลุมรรคผลนิพพานอีกด้ วย
การที่หลายๆ ท่านได้ ปรารภเหตุวนั เพ็ญเดือนสิบสอง ลอย
กระทงหรื อโคมไฟลอยฟ้าเพื่อบูชาพระรัตนตรัย นับว่าเป็ น
ผู้ฉลาดในการสัง่ สมบุญกุศลให้ กบั ตัวเอง วันพระ ถือว่า
เป็ นวันสว่างของชีวิต เราควรจะปฏิบตั ิธรรมให้ ดีเป็ นพิเศษ
ดังนัน้ ขอให้ หาโอกาสสัง่ สมบุญให้ กบั ตัวเองในคืนวันเพ็ญ
ของทุกๆ เดือนกันทุกคน

พระโพธิสตั ว์ไม่ได้ เกรงกลัวค�าขูข่ องพญามาร และ
ไม่อาลัยในจักรพรรดิราชสมบัตเิ หล่านันเลย
้
ทรงสละทิ ้ง
เหมือนทิ ้งก้ อนเขฬะ เมื่อพระองค์เสด็จถึงฝั่ งแม่น� ้าอโนมา
ทรงลงจากหลังม้ ากัณฐกะ แล้ วด�าริ วา่ ผมของเรานี ้ ไม่
สมควรแก่สมณะ จึงเอาพระขรรค์ตดั พระเกศโมลีให้ เหลือ
พระเกศาไว้ ประมาณ ๒ นิ ้วมือ เป็ นที่นา่ อัศจรรย์วา่ เส้ น
พระเกศาซึง่ เหลือประมาณ ๒ องคุลีนนั ้ ได้ เวียนขวาแนบ
ติดพระเศียร และเป็ นเช่นนันจนตลอดพระชนม์
้
ชีพ

พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* โลกทีปนี (พระพรหมโมลี)

พระโพธิสตั ว์จบั พระเกศโมลี พอตังจิ
้ ตอธิษฐานว่า
“ถ้ าเราจักได้ เป็ นพระพุทธเจ้ าแล้ วไซร้ ขอพระโมลีจงตังอยู
้ ่
ในอากาศ ถ้ าจักไม่ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ า ขอจงตกลงบนพื ้น”
พระองค์ทรงโยนขึ ้นไปในอากาศ พระเกศโมลีลอยอยูใ่ น
อากาศสมดังที่ทรงอธิษฐานไว้ ท้ าวสักกเทวราชทรงเห็น
ด้ วยทิพยจักษุ จึงเอาผอบแก้ วรับไว้ แล้ วน�าไปประดิษฐาน
ไว้ ในพระเจดีย์ชื่อว่าจุฬามณี ในสวรรคชันดาวดึ
้
งส์
๔๑

www.kalyanamitra.org
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