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ปี 2558

4 ............... ข่าวบุญต่างประเทศ
“วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทองผ้าป่าปีใหม่”
5 ............... ข่าวบุญในประเทศ
“ธรรมยาตรา ธุดงค์ธรรมชััย ต้อนรับปีใหม่
2-30 มกราคม พ.ศ. 2558”
8 ............... การเดินธุดงค์ธรรมยาตรา
“คุณสงสัยหรือไม่?
ท�ำไม? ต้องเดินธุดงค์ธรรมยาตราในเมือง
ธุดงค์ธรรมยาตราคืออะไร?”

10 ............... เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัย
“เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 (2 ม.ค. 2558)”
17 ............... เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัย
“เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 (6 ม.ค. 2558)”
23 ............... เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัย
“เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 (8 ม.ค. 2558)”
29 ............... ความรู้รอบตัว
“แลใบลาน ก่อนล่วงเลย”
34 ............... ความรู้รอบตัว
“รักศาสน์ วาดศิลป์ แผ่นดินสยาม”
38 ............... ธรรมะเพื่อประชาชน
“ผลแห่งการชวนคนมารู้จักการสร้างบารมี”
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ข่าว DMC NEWS ประจ�ำวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธที อดผ้าป่ าปี ใหม่

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา จัดพิธีตกั บาตรและพิธีทอด
ผ้ าป่ าเนื่องในวันปี ใหม่
ส�ำหรับพิธีกรรมภาคเช้ าพระมหาสมชาย
ฐานวุฑโฒ ประธานสงฆ์น�ำปฏิบตั ิธรรม ก่อน
ที่กลั ยาณมิตรจอห์นนี่ ศรี พานทอง จะได้ เป็ น
ตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนัน้
เป็ นพิธีปพุ พเปตพลี โดยมีกลั ยาณมิตรวนิดา
จิรวรางกูร และกัลยาณมิตรจารุณี สุวรรณ
ฤทธิ์ เป็ นประธาน ส่วนพิธีกล่าวค�ำถวาย
ภัตตาหารเป็ นสังฆทาน มีกลั ยาณมิตรอุษณีย์
ลีพฒ
ั นะพัฒน์ และ กัลยาณมิตรพะเยาว์
เนตรไทย เป็ นประธานน�ำกล่าวค�ำถวาย ก่อน
ที่ทกุ ท่านจะได้ ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์
ส่วนภาคบ่ายเป็ นพิธีทอดผ้ าป่ าเนื่องใน
วันปี ใหม่ พุทธศักราช 2558 โดยมีกลั ยาณ
มิตรจอห์นนี่ – กัลยาณมิตรบังอร ศรี พานทอง
เป็ นประธานน�ำกล่าวค�ำถวาย
พร้ อมทัง้
น้ อมน�ำผ้ าป่ าถวายแด่คณะสงฆ์
ส่วนพิธี
กล่าวค�ำถวายเครื่ องจตุปัจจัยไทยธรรม มี
กัลยาณมิตรจ�ำเนียร รามสูต และกัลยาณมิตร
ทองใส พารา เป็ นประธาน และในโอกาสนี ้
พระอาจารย์ ได้ มอบของที่ระลึกแก่คณะเจ้ า
ภาพถวายภัตตาหารประจ� ำวันและเจ้ าภาพ
ดอกไม้ ประจ�ำบุญวันอาทิตย์
ตลอดปี
พุทธศักราช 2557 ผ่านมา
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริ กา
จัดพิธีตกั บาตรและพิธีทอดผ้ าป่ าเนื่องในวันปี ใหม่
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ข่าวดีปีใหม่ ข่าวธุดงค์ธรรมชัย

ธรรมยาตรา "ธุดงค์ธรรมชัย ต้อนรับปี ใหม่ 2-30 มกราคม พ.ศ. 2558"

ข่าวดีวนั นี ้ ข่าวที่ทกุ คนต้ องปลาบปลื ้มใจ คือ
การได้ ทราบว่ามีคณะพระสงฆ์ 1,130 รูป ได้ ออก
ธรรมยาตราอีกครัง้
ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย
ต้ อนรับปี ใหม่ สร้ างบุญใหญ่ให้ แผ่นดิน ซึง่ จัดมา
แล้ วเป็ นปี ที่ 4 (พ.ศ.2558) นับว่าเป็ นมหาสิริมงคล
ในชีวิตของคนไทยตังแต่
้ ต้นปี ที่จะได้ โอกาสกราบ
พระสงฆ์ที่มาโปรดถึงหน้ าบ้ าน ผ่านพื ้นที่ 7 จังหวัด
เป็ นระยะทาง 422 กิโลเมตร โดยมีพระสงฆ์ผ้ ตู งใจ
ั้
เข้ ามาบวชฝึ กฝนอบรมตนเอง ขัดเกลากิเลส บวช
เรี ยนธรรมะ ปฏิบตั ธิ รรม เมื่อครบพรรษาแล้ ว ก็
ออกมาโปรดชาวบ้ า นด้ ว ยการเดิ น ธุด งค์ บ นเส้ น
ทางสายทองค�ำ อันเป็ นเส้ นทางที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ ครูผ้ ู
ค้ นพบวิชชาธรรมกาย
เริ่ มออกจากวัดพระ
ธรรมกาย มุง่ หน้ าสูส่ ถานที่สำ� คัญ 6 แห่ง ดังนี ้ ..

ข่าวดีวนั นี ้จากเดลินิวส์ :: ธรรมยาตราฟื น้ ฟูศีลธรรมโลก

1.อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
(โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี "สถานที่
เกิดด้ วยรูปกายเนื ้อ
2.วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
"สถานที่เกิดในเพศสมณะ"
3.วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี "สถานที่เกิดด้ วยกายธรรม"
4.วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม "สถานที่
เผยแผ่วิชชาธรรมกาย ครัง้ แรก"
5.วัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ กรุงเทพมหานคร
"สถานที่ค้นคว้ าและเผยแผ่ วิชชาธรรมกาย"
6.วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
"สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย"
นี่คือ ข่าวดีที่ทกุ คนควรจะได้ ทราบ และได้ มา
ร่วมกันต้ อนรับคณะพระธุดงค์ และร่วมสักการะรูป

ข่าวดีวนั นี ้จากกรุ งเทพธุรกิจ :: พระสงฆ์เดินธุดงค์ธรรมชัย
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ข่าวดีวนั นี ้จาก Thai News :: ธุดงค์ธรรมชัยเส้ นทาง
พระผู้ปราบมาร เสริ มสิริมงคลต้ อนรัับศักราชใหม่

ข่าวดีวนั นี ้จากบ้ านเมือง
:: พระสงฆ์ 1,130 รูป เดินธุดงค์ธรรมชัย

ข่าวดีวนั ที่ 5 มกราคม พศ. 2558 จากข่าวสด :: ธุดงค์
ธรรมชัย.. จาริ กไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ทา่ น
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ข่าวดีวนั ที่ 5 มกราคม พงศ.2558 จากเดลินิวส์
:: ร่วมต้ อนรับพระธุดงค์ ช่วยฟื น้ ฟูศีลธรรมโลก

หล่อทองค�ำขนาดเท่าครึ่ง ของพระเดชพระคุณ
หลวงปู่ วัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ ซึง่ มีกิจกรรมให้
ร่วมตลอดทังเดื
้ อนมกราคมนี ้ ให้ โอกาสตนเอง
ได้ สร้ างบุญใหญ่ และเป็ นส่วนหนึง่ ของภาพ
ประวัติ ศ าสตร์ ข องความเจริ ญ ของพระพุท ธ
ศาสนาในประเทศไทย ขออนุโมทนาบุญกับทุก
ท่านที่ได้ มาร่วมสร้ างกุศลในครัง้ นี ้..

มอบก�ำลังใจ...ส่งความรัก

และความห่วงใย ผ่านทาง e-card

กับ www.dmc.tv มีให้คณ
ุ เลือกหลายแบบหลากสไตล์ อีการ์ดธรรมะ อีการ์ดค�ำคม
อีการ์ดอวยพรวันเกิด อีการ์ดให้กำ� ลังใจ อีการ์ดวันส�ำคัญและอืน่ ๆ อีกมากมาย
www.kalyanamitra.org

๗

นิตยสาร
Dhamma TIME

ข่าวดีปีใหม่ ข่าวธุดงค์ธรรมชัย

การธุดงค์ธรรมยาตรา คุณสงสัยหรือไม่?

ท�ำไม? ต้องเดินธุดงค์ธรรมยาตราในเมือง
ธุดงค์ธรรมยาตรา คืออะไร?

การเดินธุดงค์ธรรมยาตรา
ในครั ง้ พุทธกาลการเดินธุดงค์ แ บ่งเป็ นสอง
แบบ คือ ธุดงค์ธรรมยาตราจากเมืองสูเ่ มือง และ
ธุดงค์ในป่ าเพื่อฝึ กฝนตน
การธุดงค์ธรรมยาตรา นัน้ พระพุทธเจ้ าทรง
น�ำพระสงฆ์สาวก จ�ำนวนกว่า 10,000 รูป เดิน
ธุดงค์ไปตามเมืองต่างๆ
จากเมืองสูเ่ มืองเพื่อ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้ างความศรัทธา โดยมี
ชาวเมืองโปรยดอกไม้ บนทางที่คณะสงฆ์เดินผ่าน
ด้ วยเหตุนี ้ วัดพระธรรมกายจึงได้ ปฏิบตั ติ าม
แบบอย่างของชาวพุทธครัง้ พุทธกาลโดยให้ มีการ
ฝึ กอบรมธรรมปฏิบัติแด่พระภิกษุ สงฆ์ ผ้ ูมีศรั ทธา
และจะเดินธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆ เป็ นระยะ
ทางรวมกว่า 400 กิโลเมตร เพื่อปลุกกระแสชาว
พุทธให้ ตื่นตัว
๘

ธุดงค์ธรรมยาตรา ท�ำไมต้องใช้พระ
จ�ำนวนมาก ท�ำไมต้องโปรยดอกไม้
ท� ำไมการเดินธุดงค์ ธรรมยาตราต้ องใช้ พระ
จ�ำนวนมาก
และต้ องโปรยดอกไม้ รับคณะพระ
ธุดงค์ เหตุที่ต้องใช้ พระสงฆ์จ�ำนวนมากนันจะช่
้ วย
สร้ างศรัทธา ส่วนการโปรยดอกไม้ รับคณะพระ
ธุดงค์นนท�
ั ้ ำให้ เพิ่มพูนความปิ ติ เลื่อมใส ศรัทธา
บุญกุศลก็เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
กิจกรรมที่ต้องใช้ คนจ�ำนวนมาก อย่างการ
เดินธุดงค์ธรรมยาตรา ที่ต้องเดินไปตามท้ องถนน
อาจส่งผลให้ การจราจรติดขัด แต่หากค�ำนึงถึงจุด
มุ่งหมายสูงสุดของการเดินธุดงค์ ธรรมยาตรานัน้
เกิ ด ขึ น้ เพื่ อ การกระตุ้ นการตื่ น ตัว ในการศึ ก ษา
ปฏิบตั ธิ รรมแก่ชาวพุทธ และหากเปรี ยบเทียบข้ อดี
กั บ ข้ อเสี ย ของการเดิ น ธุ ด งค์ ธ รรมยาตราแล้ ว
ประโยชน์ที่เกิดขึ ้นนันคุ
้ ้ มค่ามหาศาล
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พระภิกษุสงฆ์จะได้ ฝึกตน เพราะพระธุดงค์จะ
ต้ องเก็บตัวฝึ กธรรมปฏิบตั ิอย่างเข้ มข้ น เมื่อเดิน
ธุดงค์ไม่วา่ แดดจะร้ อนเพียงใด ไกลแค่ไหนก็ไม่
ย่อท้ อ และเดินธุดงค์จนถึงจุดหมายปลายทาง
ท�ำให้ คนหันมาให้ ความสนใจ และศรัทธาพระพุทธ
ศาสนามากขึ ้น มีก�ำลังใจในการท�ำความดีเพิ่มขึ ้น

ท�ำให้ สงั คมดีขึ ้น
ดังนัน้ การเดินธุดงค์ธรรมยาตรา เป็ นการเดิน
เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ผ้ มู ีศรัทธาอย่างไกล้
ชิด และทัว่ ถึงมากที่สดุ จึงควรค่าแก่การปฏิบตั สิ ืบ
เนื่องตลอดไป..
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เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

เกาะติดสถานการณ์ธดุ งค์ธรรมชัย

เส้นทางพระผูป้ ราบมาร ปีที่ 4 (วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558)
วันนี ้มองไปทางไหนก็ปลื ้ม ปลื ้มกันตังแต่
้ พระ
ธุดงค์ยงั ไม่ทนั จะเริ่ มก้ าว แล้ วก็ปลื ้มยิ่งกว่าปลื ้ม
เมื่อพระราชภาวนาจารย์ (คุณครูไม่เล็ก) และพระราชเมธี รองเจ้ าคณะภาค 8 น�ำทัพพุทธบุตร
กองพันเนื ้อนาบุญ 1,130 รูป ก้ าวอย่างองอาจสง่า
งามประกาศพระพุทธศาสนา
งานนี ้นอกจากกองพลจักรพรรดิ์ดาวรวยไทย
แลนด์..จะไม่ยอมตกบุญแล้ ว ยังมีกองพลจักร พรรดิ์ดาวรวยอีก 10 กว่าสัญชาติก็พากันมาเอา
บุญใหญ่ด้วย ได้ แก่ เมียนม่าร์ เนปาล จีน
มองโกเลีย เกาหลี ศรี ลงั กา สวิสเซอแลนด์ เยอรมัน
กัมพูชา สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ มาเลเซีย อิตาลี สวีเดน
สปป.ลาว และชาวมอญ งานนี ้จึงเป็ นการปลื ้ม
แบบนานาชาติครัง้ ยิ่งใหญ่เลย

1

มิสเตอร์ คูณซู ชาวมาเลเซีย บอกว่า “วันนี ้
ชาวมาเลเซียมาร่วมต้ อนรับพระธุดงค์ 2 คันรถบัส
ครับ นัง่ รถมาพันกว่ากิโลเพื่อมาร่วมงานนี ้โดย
เฉพาะเลย ทุกคนอยากมีสว่ นร่วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา แล้ วก็อยากให้ พระพุทธศาสนาใน
มาเลเซียรุ่งเรื องอย่างนี ้เช่นกันครับ”
พอก้ าวผ่านประตูป้อม 8 ก็ได้ พบกับตัวแทนพี่
น้ องชาวคลองสอง ที่ไม่ได้ แค่เอาตัวมาโปรยแต่ยงั ชู
1. ปฐมเริ่ มการเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้ นทางพระผู้ปราบ
มาร เริ่ มขึ ้นแล้ ว น�ำทัพธรรมโดยพระราชภาวนาจารย์
(คุณครูไม่เล็ก)
2. พระราชเมธี รองเจ้ าคณะภาค 8 ผู้ชว่ ยเจ้ าอาวาส
วัดไตรมิตรวิทยาราม

2

๑๐
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ป้ายแทนความในใจว่า “คลอง 2 หมู่ 11 ขอ
ขอบพระคุณวัดพระธรรมกาย ที่ท�ำให้ มีธดุ งค์ธรรมชัย” ที่จริ งอยากจะเขียนว่า ขอขอบคุณวัดพระธรรมกายที่ท�ำให้ มีวนั นี ้ เพราะวัดพระธรรมกาย
ท�ำให้ พวกเราได้ นงั่ สมาธิ ได้ สวดมนต์ ท�ำให้ มีแต่สงิ่
ดีๆ เข้ ามาในครอบครัว
ทีมนี ้..มีพี่สายพิณ พานเข็ม หรื อ เจ๊ ด�ำตลาด
ไท น�ำทีมมา เจ๊ ด�ำเปิ ดใจว่า “แต่ก่อนวัดพระธรรมกายเป็ นวัดที่พี่ไม่เข้ า แต่วนั หนึง่ หลวงพ่อ
ธัมมชโยส่งพระอาจารย์มา ท�ำให้ พี่เข้ าใจเรื่ องบุญ
พี่ขอขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโยมากค่ะ พี่เปิ ดบ้ าน
สวดมนต์ได้ 1 ปี 2 เดือน ท�ำให้ ชีวิตเปลี่ยนไปเลย
แต่ก่อนมีเงิน 2,000 มาตอนนี ้มี 10ล้ าน เพราะมี
บุญเป็ นที่พงึ่ ค่ะ พี่เลิกสูบบุหรี่ เลิกด่าลูกน้ อง เลิก
นินทา อะไรไม่ดีพี่เลิกหมด และตอนนี ้อายุพี่ 56
แล้ ว ในชีวิตก็เพิ่งจะได้ มาต้ อนรับพระธุดงค์แบบนี ้
เป็ นครัง้ ที่ 2 เท่านัน้ พี่วา่ นี่เป็ นบุญใหญ่ที่ไม่ได้ จะ
พบกันง่ายๆ แล้ วเส้ นทางนี ้เป็ นเส้ นทางของหลวงปู่
ถึงพี่จะรู้จกั หลวงปู่ สดแต่ในรูปถ่าย แต่ไม่มีวนั ไหน
เลยที่พี่ไม่นกึ ถึงท่าน พอตื่นเช้ าปุ๊ บก็สมั มา อะระหัง
เลยค่ะ สัมมาอะระหังทุกวัน ค้ าขายก็สมั มา อะระหัง หลวงปู่ ท่านเป็ นพึง่ ทางใจ ค�ำสอนของท่าน
ท�ำให้ เราไม่มีความทุกข์
ขอให้ หลวงพ่อจัดเดิน

4
3. พุทธบุตรกองพันเนื ้อนาบุญก�ำลังใจจรดศูนย์
มองกลางมองทาง
4. มิสเตอร์ คูณซู ชาวมาเลเซีย (ขวา) พร้ อมตัวแทนคณะ
จากมาเลเซีย

ธุดงค์แบบนี ้ทุกปี นะคะ เพราะพี่ก็อยากให้ คนอื่นๆ
ได้ ร้ ูจกั หลวงปู่
และน�ำค�ำสอนของท่านไปใช้
เปลี่ยนแปลงชีวิตกันค่ะ”
ไปกันที่หน้ าเทศบาลเมืองท่าโขลง วันนี ้มีการ
๑๑
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รวมพลคนเสื ้อเหมือน ที่หน้ าไม่เหมือน จากชมรม
สวดมนต์เข้ าพรรษา มีสมาชิกเป็ นชาวคลอง 1 และ
ชาวคลองต่างๆ มาโปรยดาวรวยต้ อนรับพระธุดงค์
ถึง 500 คน
งานนี ้นายผาชัย โปลียานนท์ นายอ�ำเภอ
คลองหลวงก็มาต้ อนรับพระธุดงค์ด้วย ท่านกล่าว
ว่า “การร่วมใจกันในวันนี ้ จะเป็ นตัวอย่างที่ดีให้
ประชาชนในจุดอื่นๆ
ได้ หนั มาสนใจพระพุทธศาสนา ผมเองก็มาเป็ นครัง้ ที่ 2 แล้ วครับ รู้สกึ ปลื ้ม
ใจได้ มาอยูใ่ นพื ้นที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ ผมว่าการท�ำความดี
ทุกอย่าง ต้ องท�ำซ� ้ำๆ ท�ำย� ้ำๆ เรื่ องการเดินธุดงค์
แบบนี ้ก็เช่นกัน ลูกหลานเราถึงจะซึมซับครับ
มาถึงโรงเรี ยนแฟนพันธ์แท้ ที่มาต้ อนรับพระ
ธุดงค์ทกุ ปี คือ
โรงเรี ยนคลองบางแก้ ว
จ.สมุทรปราการ ท่าน รอง ผอ.สุชาดา บานแย้ ม
บอกว่า “เราสนใจแต่กิจกรรมที่มีคณ
ุ ค่ากับนักเรี ยน
เท่านัน้ เสร็ จจากรับพระธุดงค์แล้ วก็จะพานักเรี ยน
ไปเด็ดกลีบดาวรวยต่อค่ะ อยากให้ คนอื่นเขาได้ มา
โปรยดาวรวยเหมือนเราบ้ าง อยากเชิญชวนโรง
เรี ยนอื่นๆ ให้ พานักเรี ยนมาร่วมต้ อนรับพระธุดงค์
กันนะคะ ให้ โอกาสเด็กๆ ได้ ซมึ ซับคุณธรรมดีๆ ได้
๑๒
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5. ตัวแทนชาวคลอง 2 “ขอขอบพระคุณวัดพระธรรมกาย
ที่ท�ำให้ พวกเราได้ สร้ างบุญ”
6. สายพิณ พานเข็ม หรื อ เจ๊ ด�ำตลาดไท
7. นายผาชัย โปลียานนท์ นายอ�ำเภอคลองหลวง (ขวา)
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5. รวมพล 500 คน ที่หน้ าไม่เหมือน แต่รักพระพุทธศาสนาเหมือนกัน
6. นายไทย ทองปราง(กลาง) นายกเทศมนตรี เมืองท่าโขลง ก็ไม่ยอมตกบุญมาพร้ อมรองนายกเทศมนตรี เมืองท่าโขลง
ทังสอง
้ คือ นายปกรณ์ ทองปราง(ขวา) และ คุณจันทร์ ทิรา ทองปราง(ซ้ าย)
7. นักเรี ยนโรงเรี ยนคลองบางแก้ ว จ.สมุทรปราการมาทุกปี ปลื ้มทุกปี ได้ บญ
ุ ใหญ่กลับไปทุกปี เลย
www.kalyanamitra.org
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8. นักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) จ.นราธวาส ตังใจเดิ
้ นทางมา 20 ชัว่ โมง เพื่อมาต้ อนรับพระธุดงค์
และยังช่วยกันออกมเงินสมทบทุนค่าเดินทางอีกด้ วย
9. นักบุญรุ่นเยาว์ก�ำลังเกิดอาการรักพระพุทธศาสนาจับหัวใจ
10.นักบุญรุ่นเยาว์ก�ำลังเรี ยนรู้การสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ รุ่งเรื องตลอดไป
๑๔
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11. ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี(ซ้ าย)
12. เจ้ าของปั๊ ม PT คุณป้าอ�ำภา บุญศิริ(ขวา)
13. พระครูโสภณพิทกั ษ์ เจ้ าคณะอ�ำเภอเมืองปทุมธานี เมตตาน�ำทัพพระธุดงค์มงุ่ หน้ าสูม่ หาวิทยาลัยปทุมธานี
๑๕
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เห็นตัวอย่างดีๆ จากพระธุดงค์จะได้ เป็ นผู้ใหญ่ที่ดี
ในอนาคตค่ะ"
ตลอดเส้ นทางพระผู้ ปราบมารในวั น แรก
นอกจากจะปลื ้มกันแล้ ว ทุกย่างก้ าวของพุทธบุตร
กองพันเนื ้อนาบุญ
ยังได้ ท�ำให้ เกิดการปลูกฝั ง
ความรักในพระพุทธศาสนา ให้ เกิดขึ ้นในหัวใจของ

นักบุญรุ่นเยาว์อีกด้ วย
และวันนี ้ต้ องอนุโมทนาบุญกับเจ้ าของปั๊ ม PT
ที่ให้ พื ้นที่เป็ นจุดพักระหว่างทาง และขออนุโมทนา
บุญกับมหาวิทยาลัยปทุมธานี
ที่อ�ำนวยความ
สะดวกเรื่ องที่พกั ค้ างของ

๑๖
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นิตยสาร
Dhamma TIME

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

เกาะติดสถานการณ์ธดุ งค์ธรรมชัย

เส้นทางพระผูป้ ราบมาร ปีที่ 4 (วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558)

1

2

บรรยากาศสุดปลื ้มในวันนี ้ เริ่ มต้ นกันตังแต่
้
เช้ าตรู่ ที่วดั ตรี พาราสีมาเขตในพิธีถวายภัตตาหาร
เป็ นสังฆทาน
การโปรยดาวรวยต้ อนรับพระธุดงค์ในวันนี ้ก็
ชื่นอกชื่นใจปลื ้มกันมากๆ เพราะได้ รับความเมตตา
อย่างสูงสุดจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร
เจ้ าคณะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เจ้ าอาวาสวัด
พนัญเชิงวรวิหาร เมตตามาเป็ นก�ำลังใจแก่พระลูก
พระหลาน และยังเมตตาน�ำทัพพระลูกพระหลาน
ประกาศพระพุทธศาสนาอีกด้ วย ท�ำให้ พทุ ธบุตร
กองพันเนื ้อนาบุญมีแฮงใจ๋อย่างแรง

3
1. เมื่อผู้มีบญ
ุ จับมือกันมาถวายภัตตาหารแด่คณะพระ
ธุดงค์ ด้ วยความม่วนซื่น น�ำทีมโดย นายศิริชยั
อัมพวา นายอ�ำเภอลาดบัวหลวง
2. คุณครูไม่เล็ก เมตตามาเยี่ยมพุทธบุตรกองพันเนื ้อนา
บุญตังแต่
้ เช้ าตรู่
3. เมนูเด็ดสุดอร่อย คัดสรรมาอย่างดีน้อมถวาย
พระธุดงค์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
๑๗
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4. พระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร
เจ้ าคณะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เจ้ าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
เมตตาน�ำทัพพระลูกพระหลานฟื น้ ฟู
ศีลธรรมโลก

4

พระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร
ได้ ฝาก
ถ้ อยค�ำอันทรง คุณค่า มาถึงพระธุดงค์ทกุ รูปว่า
“หลวงพ่อรู้ สึกมีความปลืม้ ใจกับพระธุดงค์ ทุกรู ป
เป็ นอย่างมาก ทุกรูปที่มาเดิน ถือเป็ นศรัทธาของ
โยม หลวงพ่อขอให้ พระธุดงค์มีก�ำลังใจ ให้ อดทน
ให้ มงุ่ มัน่
เพราะนี่คือการเดินเพื่อประกาศพระศาสนาให้ มนั่ คงตลอดไป
และต้ องขอขอบคุณ
หลวงพ่อธัมมชโยที่ท�ำโครงการนี ้ขึ ้นมา ดีมากๆ
เลย”
วันนี ้เป็ นวันรวมพลังดาวแห่งความดี ตลอด
เส้ น ทางจึ ง ได้ ยิ น เสี ย งสาธุ จิ๋ ว ที่ ท รงพลัง ในการ
สืบทอดพระพุทธศาสนาโดยไม่ขาดระยะเลย
ไปกันที่ ร.ร.โสตศึกษาทุง่ มหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ถึงแม้ ใครๆ จะคิดว่าเด็กโสตพูดไม่ได้ แต่
พอพระธุดงค์รูปแรกเดินผ่านเท่านัน้ น้ องๆ ก็สวด
สรรเสริ ญหลวงปู่ โชว์เลย พอสวดจบ ก็พดู สาธุดงั ๆ

อย่างต่อเนื่อง เสียงไม่มีตกอีกด้ วย
ส่วน ร.ร.วัดกาบบัว น�ำโดยท่าน ผอ.สมชาติ
ศิริโรจมหาวงษ์ ก็น�ำคณะครูและนักเรี ยนมาโปรย
ทังโรงเรี
้
ยนเลย แถมยังน�ำดอกดาวรวยที่นกั เรี ยน
คุณครูรวมทังภารโรงช่
้
วยกันปลูก มาโปรยในวันนี ้
ด้ วย
พอข้ ามมาเขตจังหวัดนครปฐมก็เจอกับคุณ
ยายนวลศรี ประทุมอ่อน อายุ 73 ปี ควงคูม่ ากับ
ลูกชาย พร้ อมกับเพื่อนบ้ านชาวต�ำบลนิลเพชร
อ.บางเลน ที่พิเศษคือ..ดาวรวยที่น�ำมาโปรยในวัน
นี ้ คุณยายและลูกชายปลูกเอง รดน� ้ำเอง ดูแลเอง
และเด็ดมาเองกับมือเลย คุณยายบอกว่า “หลาย
เดือนก่อนมีคนเอาเมล็ดดาวรวยมาให้ 20 เมล็ด
บอกว่าให้ ปลูกไว้ จะได้ เอามาโปรยต้ อนรับพระ
ธุดงค์ ตังแต่
้ ปลูก ยายก็เฝ้ารอ นับวันนับคืนรอพระ
ธุดงค์ แล้ วก็ไม่ผิดหวัง พอเห็นพระเยอะๆ แล้ ว มัน

๑๘
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4. รวมพลัง V-Star หัวใจรักพระพุทธศาสนา ต้ นแบบ
เยาวชนที่โลกต้ องการ (มากันทังหมด
้
58 โรงเรี ยน
3,600 กว่าคน)
5. โรงเรี ยนโสตศึกษาทุง่ มหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
เตรี ยมสวดสรรเสริ ญหลวงปู่ และเปล่งเสียงสาธุการ
จากใจที่รักในพระพุทธศาสนา

6. นายวิรัช ภูเ่ ล็ก รองผู้อ�ำนวยการฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ยนโสตศึกษาทุง่ มหาเมฆ กล่าวว่า "ครัง้ นี ้ที่
ประกวดสวดสรรเสริ ญ ไม่ได้ หวังว่าจะเป็ นที่หนึง่ แต่
หวังว่าเราจะได้ เด็กต้ นแบบ ต้ นเสียงที่จะไปน�ำ
เพื่อนๆทังโรงเรี
้
ยนสวดสรรเสริ ญหลวงปู่ พร้ อมกันทัง้
โรงเรี ยนหลังเคารพธงชาติครับ"
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7

อิ่มอกอิ่มใจจริ งๆ
ปี หน้ าก็จะปลูกอีกจะเอาให้
เยอะๆ กว่าเดิมจ้ า แล้ วกลีบดาวรวยที่พระท่านเดิน
ผ่าน ยายก็จะเอาไปหว่านในนาข้ าว 10 ไร่ของยาย
เพราะเพื่อนยายเขาบอกว่า ปี ก่อนพอเขาเอาดาว
รวยไปโปรยในนาข้ าวเขาแล้ ว แปลกจังเลย นกหนู
แมลงไม่มากวน ปี นี ้ยายเลยจะเอาอย่างบ้ างจ้ า
ส่วนป้าพะเยาว์ อินทรกวี คนคลองหลักชัย
จ.นครปฐม พากันมาในนามตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่
9 บอกว่า “วันนี ้ป้าเอาดาวรวยมาเอง เพราะมีคน
เขาเอาเมล็ดมาให้ ปลูก ว่าจะได้ เอามาถวายพระ
รดน�ำ้ ไปในใจก็นึกว่าจะได้ เอามาถวายพระธุดงค์
ทุกปี ป้าก็ออกมาต้ อนรับนะ นี่ร้ ูมยั๊ ..พอเอาดอกไม้ ที่
ท่านเหยียบกลับไปโปรยที่บ้านนะ มีแต่เรื่ องโชคดี
การงานก็ดี นึกอยากได้ บ้านก็ได้ ลูกชายป้าเขาท�ำ
โรงสกรี นแต่ก่อนไม่คอ่ ยได้ งาน พอมารับพระแล้ ว
เอาดาวรวยกลับไปโรยที่บ้าน
ตอนนี ้มีงานไม่
ขาดมือเลย พระธุดงค์ทา่ นศักดิ์สทิ ธิ์นะ ใครไม่มา
โปรยนี่เสียดายแย่ เดี๋ยววันนี ้ป้าก็จะเอากลับบ้ าน
ไปโรยอีก” แล้ วป้าก็ถามผู้สื่อข่าวว่า หลวงพ่ออะไร
นะที่จดั แบบนี ้ พอรู้วา่ เป็ นหลวงพ่อธัมมชโย ป้าก็
พูดต่อว่า “กราบขอบคุณหลวงพ่อที่ท�ำให้ ชาวบ้ าน
แถวนี ้ได้ บญ
ุ ขอให้ ทา่ นท�ำแบบนี ้ต่อไปเรื่ อยๆ นะ
คะ”
และวันนี ้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับ อากงคุณ
กฤช และ อาม่ายุพารัตน์ ทรงประภาทรัพย์ คหบดี
ที่เอื ้อเฟื อ้ สถานที่ภายในปั ม้ น� ้ำมันพีที ให้ เป็ นจุดพัก

8

9
7. แปลงดาวรวยของ ร.ร. วัดกาบบัว ที่ปลูกและดูแลด้ วย
ใจใสๆ เพื่อมาเอาบุญใหญ่กบั พระธุดงค์
8. คุณยายนวลศรี ประทุมอ่อน "ขอยืนยันว่ากลีบ
ดาวรวยที่พระธุดงค์เดินผ่านศักดิ์สทิ ธิ์มากจ้ า"
9. ป้าพะเยาว์ อินทรกวี คนคลองหลักชัย "เส้ นทางนี ้
ศักดิ์สทิ ธิ์ พระธุดงค์ก็ศกั ดิ์สทิ ธิ์ ใครไม่ได้ มาโปรย
ดาวรวยเสียดายแย่เลย"
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12
10.ก�ำนันอ�ำนวย ทองสี มีงานอดิเรกคือ การรับจัด
โต๊ ะจีน แต่วนั นี ้ขอปล่อยวางความรวยสามัญธรรมดา
มาท�ำภารกิจที่รวยกว่าถึงรวยที่สดุ คือโปรยดาวรวย
ต้ อนรับพระธุดงค์ และอธิษฐานขอให้ ลกู ชายได้ บวช
และเดินธุดงค์แบบนี ้ด้ วย
11.คุณวาสิฏฐี ศรี โลฟุ้ง "เป็ นคนศาสนาคริ สต์คะ่ การ
ได้ เห็นพระธุดงค์เดินอย่างสงบงดงาม ท�ำให้ เราเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนาขึ ้นมาก พอเห็นพระธุดงค์แบบนี ้
รู้สกึ อยากเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธเลยค่ะ"
12.อากงคุณกฤช และอาม่ายุพารัตน์ ทรงประภา
ทรัพย์
นอกจากถวายสถานที่เป็ นจุดพักแล้ ว ยังถวายน� ้ำดื่มน� ้ำ
ปานะเย็นชื่นใจอีกด้ วย

13

13.พระครูคชเขตบุรารักษ์ รองเจ้ าคณะอ�ำเภอด่านช้ าง
วัดบรรหารแจ่มใส เมตตาน�ำพระธุดงค์ 1,130 รูป
มุง่ หน้ าสูแ่ ผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๑
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ระหว่างทางของพระธุดงค์ อาม่ายุพารัตน์ บอกว่า
“อาเฮียเป็ นคนจีนสมัยใหม่ จึงชอบท�ำบุญและรัก
พระพุทธศาสนาเป็ นชีวิตจิตใจ อาม่าก็เป็ นลูกศิษย์
หลวงพ่อสดวัดปากน� ้ำมากว่า 40 ปี แล้ ว เคยบวชชี
พราหมณ์ที่วดั ปากน� ้ำด้ วย แล้ วก็นงั่ สมาธิตามหลัก
วิชชาธรรมกายมาจนถึงปั จจุบนั เมื่อธุดงค์ปีที่แล้ ว
พออาม่ารับพระธุดงค์และท�ำบุญแล้ ว
ก็ตงจิ
ั้ ต
อธิษฐานกับหลวงพ่อสดทองค�ำ ปรากฏว่าความ

พิธีล้างเท้ าอันศักดิ์สทิ ธิ์ ณ โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

ตังใจนั
้ น้ ส�ำเร็ จอย่างเป็ นอัศจรรย์ เกินคาด แม้ แต่
กิจการของลูกๆทัง้ 8 คน ก็ดีขึ ้นด้ วย อาม่าคิดว่า
พระธุดงค์ทกุ รูปท่านมีบารมีสงู ไม่อย่างนันท่
้ าน
เดินมาไม่ได้ ถงึ ขนาดนี ้ อาม่าปลาบปลื ้มและดีใจ
อย่างที่สดุ ที่ได้ บญ
ุ ใหญ่กบั ท่าน”
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นิตยสาร
Dhamma TIME

เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

เกาะติดสถานการณ์ธดุ งค์ธรรมชัย

เส้นทางพระผูป้ ราบมาร ปีที่ 4 (วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558)
นับตังแต่
้ ก้าวแรกที่พระธุดงค์ 1,130 รูป ก้ าว
มาจนถึง อนุสรณ์สถานแห่งที่ 1 (โลตัสแลนด์) ทุก
ย่ า งก้ าวท� ำ ให้ ตลอดเส้ น ทางเต็ ม ไปด้ วยความ
ศักดิ์สทิ ธิ์สงู ส่ง และขอบอก ว่าทุกกิโลเมตรที่
กองพลจักรพรรดิ์ดาวรวย มานัง่ โปรยและเปล่ง
เสียงสาธุการนัน้ ได้ กลายเป็ นประวัตศิ าสตร์ ชีวิตที่
งดงามที่สุดของที่สุดของโลกและจักรวาลไปแล้ ว
ตลอดเส้ นทางร้ อยกว่ากิโลเมตรที่พระธุดงค์ได้ ก้าว
ผ่าน ได้ สร้ างแรงบันดาลใจอย่างแรง ให้ คน
มากมายอยากสืบทอดพระพุทธศาสนา ท�ำให้ แมน
แมนหลายคนอยากบวช ได้ ย� ้ำความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาให้ ยิ่งหนักแน่นงอกงาม ได้ เปิ ด
ทางสว่าง และได้ สร้ างครอบครัวสวรรค์ให้ เกิดขึ ้น
แล้ ว
วันนี ้เรามีคลิป VDO ที่ชา่ งภาพตาดีมีบญ
ุ จับ
ภาพไว้ ได้ เป็ นภาพของพ่อ-แม่-ลูก-นัง่ พนมมือไหว้
พระธุดงค์ ภาพนี ้ยืนยันว่าสิง่ ที่พวกเราได้ ร่วมด้ วย
ช่วยกันท�ำนัน้ ได้ สร้ างสิง่ ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าค�ำว่า
มหัศจรรย์ให้ เกิดขึ ้น
พระพุทธศาสนาจะยืนยง
ยาวนานจากคนรุ่นหนึง่ ไปสูค่ นอีกรุ่นหนึง่ ภาพนี ้จะ
กลายเป็ นภาพประทับใจของคนทังโลก
้
เตรี ยมกุม
หัวใจกันให้ ดีๆ พร้ อมจะดูกนั หรื อยังจ๊ ะ..? ถ้ าพร้ อม
แล้ ว ไปดูกนั เลยจ้ า
วันนี ้พยากรณ์อากาศแจ้ งว่า
เม็ดฝนจะ
พร้ อมใจพากันไปตกที่สพุ รรณบุรี ซึง่ ก็ได้ ลงเม็ด
หนักๆจนชุม่ ฉ�่ำไปทัว่ พื ้นที่ตงแต่
ั ้ เช้ าเลย แต่ไม่อาจ
สกัดกองทัพลูกหลานหลวงปู่ ไว้ ได้ แล้ วพอทุกคน
ท�ำใจใสสู้ฝน ด้ วยการทยอยเข้ าพื ้นที่กนั ตังแต่
้ ชว่ ง
เที่ยง ก็ท�ำให้ สายฝนต้ องโบกมือลาเพราะแพ้ ใจผู้มี

ลูกหลานหลวงปู่ รวมใจกลัน่ ใจใสๆ บูชาธรรม
พระผู้ปราบมาร

บุญ ทิ ้งไว้ เพียงอากาศเย็นสบาย ซึง่ ลูกหลานหลวง
ปู่ พระผู้ ปราบมารก็ อ ะเลิ ร์ ทเบิ ก บานมาร่ วม
พิธีกรรมอย่างคึกคัก
แล้ วไม่ใช่แค่ลกู พระธัมฯที่อะเลิร์ท งานนี ้เจ้ า
ถิ่นเจ้ าเดิมอย่าง เฮียเตี ้ยกับพี่หวาน ก็เปิ ดบ้ านรับ
บุญใหญ่เตรี ยมรับทรัพย์ก้อนโตอีกเช่นเคย ด้ วย
การเปิ ดโรงทานเลี ้ยงอาหารลูกหลานหลวงปู่ แบบ
ไม่อนั ้ ท�ำจากใจคนสองพี่น้องถึงลูกหลานหลวงปู่
โดยเฉพาะ ไม่เพียงเท่านันยั
้ งอ�ำนวยความสะดวก
เรื่ องที่จอดรถ โดยเอารถของตัวเองออกไปจอดตาก
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1. เฮียเตี ้ยกับพี่หวานเจ้ าถิ่น ยิ ้มรับบุญใหญ่ เปิ ดบ้ าน
ต้ อนรับลูกหลานหลวงปู่ ยินดีต้อนรับชาววัด
พระธรรมกายทุกคนเลยจ้ า
2. เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้ วย
3. พระธุดงค์ 1,130 รูป ฝึ กตนทนหิวบ�ำเพ็ญตบะเป็ น
พระแท้ ด�ำเนินรอยตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้
ปราบมาร

ฝน แล้ วให้ รถเจ้ าหน้ าที่เตรี ยมงานเข้ าไปจอดแทน
พี่หวานบอกว่า “บ้ านนี ้ ยินดีต้อนรับชาววัดพระธรรมกายทุกคนเลย พอรู้ขา่ วว่าจะมีการเดินธุดงค์
เราก็ดีใจแล้ ว อธิษฐานกับหลวงปู่ ว่า ลูกหลานหลวง
ปู่ เขาจะพากันมาที่นี่อีกแล้ ว ลูกก็อยากได้ บญ
ุ กับ
เขา แล้ วก็โชคดีได้ ลาภลอยมาเลยจ้ า ที่บ้านเปิ ด
ครัวเลี ้ยงกันตังแต่
้ เมื่อวาน วันนี ้ และพรุ่งนี ้ก็จะ
เลี ้ยงอีก แล้ วเดี๋ยวเคลียร์ ตรงนี ้เสร็จ ก็จะไปร่วมพิธี
จุดประทีปด้ วย 1 ปี มีครัง้ เดียวจะได้ บชู าหลวงปู่
ด้ วยจ้ า”
วันนี ้
คงไม่มีที่ใดในโลกจะสว่างเท่ากับที่
อนุสรณ์สถานแห่งที่ 1 โลตัสแลนด์ เป็ นวันที่พระ
ธุดงค์ทุกรู ปส�ำรวมกายวาจาใจอย่างที่สดุ ถึงที่สดุ
เพื่อน้ อมถวายดวงใจที่ใสสว่างบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร
ณ แผ่นดินโลตัสแลนด์ ไม่เพียงแค่สว่าง แต่ยงั
อบอุน่ หัวใจแบบสุดๆ ไปเลย เมื่อพระเดชพระคุณ
พระเทพสุวรรณโมลี
ที่ปรึกษาเจ้ าคณะจังหวัด
สุพรรณบุรี หรื อ หลวงพ่อสอิ ้ง ผู้เป็ นที่รักของพวก
เรา เมตตามาเป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ ท่านได้ ฝาก
ถ้ อยค�ำเพชรถ้ อยค�ำพลอยมา มีใจความโดยย่อว่า
“กว่าพระธุดงค์จะเดินจากวัดพระธรรมกาย มาถึง
ชาติภมู ิของหลวงพ่อ ใช้ เวลา 6 วัน ร้ อยกว่า
กิโลเมตร คนในยุคนี ้สมัยนี ้จะให้ เดินกิโล-สองกิโลก็
ท้ อแล้ ว จึงขอชื่นชมอนุโมทนากับพระธุดงค์จ�ำนวน
1,130 รูป ไม่ตกไม่หล่นเลย เดินมาอย่างสง่างาม
การเดินอย่างนี ้เป็ นการสร้ างบารมีที่ยิ่งใหญ่ ก็เด่น
ชัดด้ วยวิริยะกับขันติ เราต้ องใช้ ก�ำลังกายมากๆ มัน

ภาพประวัตศิ าสตร์ บนแผ่นดินศักดิ์สทิ ธิ์โลตัสแลนด์

ก็เหนื่อย ต้ องทุกข์ยากล�ำบาก ก็ต้องขันติจงึ จะเดิน
ได้ รอด ส่วนดาวรวย ดาวรุ่ง ดาวเรื องนี่ ก็เป็ นความ
ปลื ้มใจ ที่ท�ำให้ ความทุกข์ยากล�ำบากจากการเดิน
ทางหายไปได้ ยิ่งได้ เห็นญาติโยมน�ำดอกดาวรวย
ดาวรุ่ง ดาวเรื องมาโปรย ก็ยิ่งปลื ้มใจ เราเกิดมา
เป็ นมนุษย์ ถ้ าไม่ได้ มีบญ
ุ ก็คงไม่ได้ มาเดินนุม่ ๆ บน
เครื่ องสักการะที่ญาติโยมบรรจงท�ำอย่างประณี ต
มารองรับเท้ าเรา ถ้ าเราเห็นแล้ วมีจิตอนุโมทนาแช่ม
ชื่น บุญก็จะเกิดขึ ้นกับเรา พระก็ตาม ญาติโยม
ก็ตาม ท�ำบุญในสิง่ ที่ท�ำได้ ยาก ท�ำเรื่ องยากให้ เป็ น
เรื่ องง่าย ถือเป็ นสิง่ ที่ยิ่งใหญ่นา่ ชื่นชม ขออานุภาพ
ของพระธรรมกาย รัศมีก�ำลังฤทธิ์ของหลวงปู่ วัด
ปากน� ้ำ จงมารวมกัน ให้ เจ้ าของโครงการ คือ หลวง
พ่อธัมมชโย ต้ นคิด ท�ำให้ เกิดบารมีพิเศษ ขอจงดล
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1.พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอิ ้ง เมตตาเป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ในพิธีจดุ ประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร
2.พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอิ ้งจุดความสว่างไสวขยายแสงแห่งธรรมไปสูท่ กุ ดวงใจ
3.นายพิภพ บุญธรรม รองผู้วา่ ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ เกียรติมาเป็ นประธานฝ่ ายฆราวาส
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4
4. น้ อมบูชาธรรมพระผู้ปราบมารด้ วยความสว่างไสว
5. พลุระเบิดสมบัติ ระเบิดความปลื ้มล้ นใจ

บันดาลให้ หลวงพ่อธัมมชโย ได้ มีอายุมนั่
ขวัญยืน ให้ สามารถท�ำงานเพื่อความเจริ ญ
ของพระศาสนา
ให้ สำ� เร็จเรี ยบร้ อยทุก
ประการเทอญ”

5
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แลใบลาน ก่อนล่วงเลย

สรรพสิง่ ย่อมเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ และ
เสื่อมสลายไปเป็ นธรรมดา บางสิง่ ที่เคย
มีคณ
ุ ค่า ณ ช่วงเวลาหนึง่ แต่ทว่าเมื่อ
เวลาผ่านไปมีสงิ่ ใหม่เข้ ามาแทนที่ ของ
เดิมที่เคยมีคณ
ุ ค่าก็อาจกลายเป็ นเพียง
ความทรงจ�ำในอดีต ทังที
้ ่ความจริ งแล้ ว
คุณค่าและความส�ำคัญของสิ่งนันไม่
้ ได้
ลดลงเลย เพียงแต่ถกู บดบังจนท�ำให้
คุณค่าภายในที่ แท้ จริ งถูกมองข้ ามไป
อย่ า งน่ า เสี ย ดายคั ม ภี ร์ ใบลานแม้
ศักดิ์สิทธิ์ สงู ค่าก็ไม่อาจพ้ นจากสภาวธรรมนี ้ไปได้
นับ แต่ ร าชธานี สุโ ขทัย ผ่ า นสมัย
อยุธยามาจนถึงกรุ งรั ตนโกสินทร์ ตอน
ต้ น คัมภีร์ใบลานมีความส�ำคัญมากในการศึกษา
พระธรรมวินยั ของพระภิกษุสามเณร
วัดเป็ น
ศูนย์กลางการศึกษา เป็ นส�ำนักเรี ยนของกุลบุตร
โดยมีพระภิกษุผ้ เู ชี่ยวชาญภาษาบาลีเป็ นครู ผ้ สู อน
ดังที่เมอร์ ซเิ ออร์ เดอ ลาลูแบร์ ราชทูตคนหนึง่ ใน
คณะทูตฝรั่งเศสของพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 ซึง่ เข้ ามา
เจริ ญพระราชไมตรี ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชได้ กล่าวไว้ วา่
“พระสอนหนังสือให้ แก่
เยาวชน ดังที่ข้าพเจ้ าได้ เล่าแล้ ว และท่านอธิบาย
ค�ำสัง่ สอนแก่ราษฎรตามที่เขียนไว้ ในหนังสือบาลี”
กาลเวลาล่วงไป.ระบบการศึกษาที่พฒ
ั นาไป
ได้ เปลี่ ย นศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาจากวั ด มาเป็ น
โรงเรี ยน
หอไตรที่แต่เดิมเคยเป็ นห้ องสมุดของ
อารามกลายสภาพเป็ นพิพิธภัณฑ์ ทางพระพุทธศาสนา ประกอบกับการเล่าเรี ยนเขียนอ่านหนังสือ
เปลี่ ย นมาใช้ ตัว อั ก ษรไทยแทนอัก ษรขอมและ

อักษรธรรมที่เคยใช้ จารบนแผ่นลานในอดีต ส่งผล
ให้ คมั ภีร์ใบลานที่เคยเป็ นแหล่งความรู้ ทางสรรพศาสตร์ ข องพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ถู ก ลดบทบาทไปโดย
ปริ ยาย
คัมภีร์ใบลานหลายฉบับจึงถูกทอดทิ ้ง
เสื่อมสลาย และสูญหายไปแม้ วดั หลายแห่งจะ
ตระหนักถึงคุณค่าและเก็บคัมภีร์ใบลานไว้ อย่างดี
แต่ ก ารดูแ ลที่ ไ ม่ ถู ก วิ ธี ก็ เ ป็ นสาเหตุห นึ่ ง ที่ ท� ำ ให้
คัมภีร์ใบลานเสื่อมสลายได้ เช่นกัน เพราะใบลาน
เป็ นอินทรี ยวัตถุจากพืช ประกอบด้ วยส่วนผิวนอกที่
เป็ นเสมือน “หนังก�ำพร้ า” มีลกั ษณะเรี ยบ มัน ไม่
ซับน� ้ำ และส่วนเนื ้อในมีน� ้ำหล่อเลี ้ยงซึง่ เป็ นส่วน
ประกอบของน� ้ำมันธรรมชาติ ท�ำให้ เนื ้อเยื่อของใบ
ลานมีคณ
ุ สมบัตเิ หนียวและยืดหยุน่ แต่เมื่อใบลาน
เก่าหรื อมีอายุมากขึ ้น น� ้ำมันตามธรรมชาติที่เคยมี
อยูใ่ นเนื ้อลานจะระเหยไป
ท�ำให้ ใบลานกรอบ
แตกหักง่าย ดังนันยิ
้ ่งเก็บคัมภีร์ใบลานไว้ ในหีบ
ธรรมหรื อกล่องใบลานนานนับปี โดยไม่เปิ ดออกให้
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อากาศถ่ายเท เนื ้อลานจะถูกอบและสูญเสียน� ้ำมัน
ในตัวเร็ วขึ ้น สุดท้ ายแผ่นลานจะจับตัวกันเป็ นก้ อน
แข็งเหมือนถูกไฟไหม้
วั ด บางแห่ ง น� ำ คั ม ภี ร์ ใบลานเก็ บ ไว้ อย่ า ง
มิดชิดโดยไม่แพร่งพรายให้ ผ้ อู ื่นทราบ ด้ วยเกรงว่า
สมบัติพระศาสนาจะสูญหาย เช่น เก็บไว้ ในตู้ปิด
ล็อกกุญแจบ้ าง น�ำไปเก็บไว้ ใต้ หลังคาหรื อเพดาน
โบสถ์บ้าง
ซึง่ เป็ นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเพราะ
เข้ าไปดูแลท�ำความสะอาดได้ ยาก เมื่อทิ ้งไว้ โดยไม่
เข้ าไปตรวจสภาพเป็ นระยะเวลานาน คัมภีร์ที่ส้ ู
อุตส่าห์เก็บไว้ อาจถูกท�ำลายด้ วยปลวกและแมลงที่
กัดกินใบลานเป็ นอาหาร
และหากหลังคาหรื อ
เพดานรั่ว แสงแดดและความร้ อนจากดวงอาทิตย์
จะท�ำให้ คัมภี ร์ใบลานแห้ งกรอบความชื น้ จากน�ำ้
ฝนที่ซึมเข้ ามาจะท�ำให้ คมั ภีร์ใบลานเปี ยกชืน้ และ
ขึ ้นราได้ การเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานในลักษณะนี ้
กลับเป็ นตัวเร่ งให้ ใบลานเสื่อมสภาพเร็ วยิ่งขึน้ ไป
อีก

การเสื่อมสลายและการท�ำลายยังมีปัจจัยที่
ส�ำคัญอีกประการคือ มนุษย์เรานัน่ เอง ความรู้คณ
ุ
ค่าและการไม่เห็นคุณค่า แม้ ดเู ป็ นเหตุผลที่ขดั แย้ ง
แต่ตา่ งก็น�ำไปสูก่ ารท�ำลายคัมภีร์ใบลานด้ วยกันทัง้
สิ ้น เพราะผู้ที่เห็นค่ากลับมองคัมภีร์ใบลานในเชิง
ธุรกิจหรื อเครื่ องรางของขลังน�ำแผ่นลานมาบดย่อย
ท�ำพระผงหรื อเครื่ องรางของขลังแจกจ่ายให้ สาธุชน
น�ำไปกราบไหว้ บชู าบ้ าง เห็นคัมภีร์ใบลานเป็ นของ
เก่าน่าสะสมบ้ าง จึงเสาะหาคัมภีร์ใบลานที่มีอายุ
เก่าแก่และอยูใ่ นสภาพดีจากตลาดค้ าของเก่า ซื ้อ
หามาครอบครองเป็ นสมบัติส่วนตัวโดยที่บุคคลผู้
ได้ มาไม่ได้ เข้ าใจเนื ้อความใด ๆ ในใบลานเลย
แม้ แต่น้อย ความรู้ที่มีอยูใ่ นคัมภีร์ใบลานจึงไม่ได้
น�ำมาศึกษาค้ นคว้ า สมบัตพิ ระศาสนาจึงเปลี่ยนไป
เป็ นแค่สมบัติส่วนตัวของนักสะสมของเก่าเท่านัน้
เอง
ส่วนคนที่มองไม่เห็นค่า ความเคารพบูชา
คัมภีร์ใบลานจึงไม่หลงเหลืออยู่ ทิ ้งคัมภีร์ใบลานไป
ตามยถากรรม ปล่อยทิ ้งให้ กองสุมไว้ โดยไม่เหลียว
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แล กลายเป็ นที่อยูข่ องแมลง นกหนู สุดท้ ายก็เก็บ
ทิ ้ง เผาให้ มอดไหม้ เป็ นเศษเถ้ าถ่าน โดยหารู้ไม่วา่
ได้ ท�ำลายมรดกธรรมล� ้ำค่าไปอย่างเรี ยกคืนกลับมา
ไม่ได้
แม้ วั น นี ว้ ิ ถี ชี วิ ต ของพระภิ ก ษุ สงฆ์ และ
พุทธศาสนิกชนจะไม่ได้ เกี่ ยวพันกับคัมภีร์ใบลาน
เหมือนก่อน และคัมภีร์ใบลานก็คอ่ ย ๆ เสื่อมสลาย
และสูญหายไป บทบาทของใบลานก็เปลี่ยนจาก

ต�ำราเรี ยนเป็ นของเก่าเก็บล� ้ำค่า ไม่ได้ น�ำเนื ้อความ
ที่ถกู บันทึกไว้ มาศึกษาและใช้ ให้ เป็ นประโยชน์เลย
ก็ตาม แต่คณ
ุ ค่าของเนื ้อความที่ปรากฏบนใบลาน
ยังไม่จางหาย
ยังเป็ นร่องรอยความเจริ ญของ
พระพุทธศาสนา เป็ นมรดกธรรมล� ้ำค่าที่เราควร
เหลียวแลและมองย้ อนไปถึงคุณค่าเดิมของคัมภีร์
ใบลานที่แท้ จริ ง ที่มิใช่เป็ นเพียงของโบราณหายาก
มิใช่ของสะสมมีราคา และมิใช่เอกสารเก่าเก็บล้ าหลังด้ วยเหตุนี ้จึงควรที่เราจะช่วยกันฟื น้ คืนคุณค่า
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ของใบลานที่แท้ จริ ง ด้ วยการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี
ให้ สมกับเป็ น “ธรรมเจดีย์” อันศักดิ์สทิ ธิ์ ที่จารึก
ถ้ อยพุทธธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และ

น�ำมรดกธรรมนันมาใช้
้
ประโยชน์ให้ ได้ อย่างเต็มที่
ต่อไป
ข้ อมูลจาก : Tipitaka (DTP)
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รักษ์ศาสน์ วาดศิลป์ แผ่นดินสยาม

บรรพชนชาวสยามน้ อมรั บ เอา
พระพุท ธศาสนามานับ ถื อ และรั ก ษาไว้
ไม่วา่ จะเปลี่ยนผ่านมากี่ยคุ สมัย ผ่านมา
กี่แผ่นดิน อาณาประชาราษฎร์ ล้วนอยู่
ร่ วมกั น อย่ า งร่ มเย็ น เป็ นสุ ข ภายใต้
พระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริ ย์
ผู้ทรงเป็ น “ธรรมราชา” องค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภกปกครองแผ่นดินโดยธรรม
ตามหลักพระธรรมค�ำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
แม้ พระมหากษั ต ริ ย์ จ ะได้ รั บ การ
ยกย่องประดุจสมมุติเทพ แต่พระองค์ทรง
เคารพบูชาพระรัตนตรัยเหนือสิง่ ใด ดังจะ
เห็นได้ จากจารึกวัดป่ ามะม่วง จารึกด้ วย
อักษรขอมสุโขทัย ภาษาเขมร เมื่อ พ.ศ.
1904 ด้ านที่ 2 บรรทัดที่ 44 - 47 ว่า
“พระบาทกัม รเดงอัญ ศรี สุริ ย พงศ์
รามมหาธรรมราชาธิราช เสด็จยืนขึ ้นยก
อัญชลีนมัสการพระพุทธรูปทอง และพระไตรปิ ฎก
ที่เก็บไว้ บนพระราชมณเฑียร”
จารึกดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า คัมภีร์พระไตรปิ ฎกถูก จารขึน้ ในแผ่ น ดิ น สยามตัง้ แต่ห ลาย
ร้ อยปี มาแล้ วเป็ นอย่างน้ อย และได้ รับการดูแล
รักษาอย่างดีภายในพระราชมณเฑียร ซึง่ แม้ แต่
กษัตริ ย์ก็ทรงให้ ความเคารพพระธรรมค�ำสอนนัน้
แม้ เราจะทราบว่ า มี ก ารจารคั ม ภี ร์ พระไตรปิ ฎก และการสร้ างอาคารเพื่อเก็บรักษาพระไตรปิ ฎกในแผ่นดินสยามมานานแล้ ว แต่ยงั ไม่มี

หลักฐานใดระบุชี ้ชัดว่าชาวสยามเริ่ มรู้ จกั ใช้ ต้ พู ระธรรมตังแต่
้ เมื่อใด เราสามารถสันนิษฐานได้ เพียง
ว่า เมื่อมีการสร้ างหอไตรขึ ้น ก็นา่ จะมีการสร้ างสิง่ ที่
บรรจุคัม ภี ร์ พ ระไตรปิ ฎกใบลานอย่า งเหมาะสม
และมีการตกแต่งที่ประณีตงดงาม ให้ สมกับความ
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพระคั ม ภี ร์ อั น เป็ นตั ว แทนของ
พระบรมศาสดา
เชื่อกันว่าตู้พระไตรปิ ฎก หรื อตู้พระธรรมหรื อ
เป็ นที่ร้ ูจกั กันอีกชื่อหนึง่ ว่าตู้ลายรดน� ้ำ แต่เดิมเป็ น
หี บ ที่ ใ ช้ เก็ บ เสื อ้ ผ้ าเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ของคหบดี ห รื อ
ขุนนางชันผู
้ ้ ใหญ่ ตกแต่งด้ วยลายรดน� ้ำ
เมื่อ
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เจ้ าของหีบเสียชีวิตไป ลูกหลานจึงน�ำมาถวายวัด
ให้ เป็ นบุญกุศล พระภิกษุจงึ น�ำมาใช้ เพื่อเก็บรักษา
คัมภีร์
ตู้ที่ท�ำขึ ้นใช้ ส�ำหรับบรรจุพระไตรปิ ฎกจริ ง ๆ มี
ลักษณะเป็ นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ส่วนบนสอบเข้ า
ท�ำให้ ดแู คบกว่าตอนล่าง ตกแต่งด้ วยลายรดน� ้ำ
หรื อลงรักปิ ดทอง ภาพลายรดน� ้ำทัว่ ไปเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ภาพเทวดาทวารบาล
ภาพธรรมชาติ เป็ นต้ น แม้ ความนิยมของลวดลาย
จะแตกต่า งไปตามยุค สมัย แต่ผ ลงานที่ ช่ า งศิ ล ป์
สรรค์สร้ างขึ ้นล้ วนสะท้ อนให้ เห็นความมุ่งมัน่ ตังใจ
้
ที่จะฝากผลงานชันเลิ
้ ศของตนไว้ เคียงคู่และปกปั ก
รักษาค�ำสอนของพระบรมครู อีกทังยั
้ งสะท้ อนให้
เห็นเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ของบ้ านเมืองในแต่ละ
ยุคสมัยอีกด้ วย
อาทิเช่นความงดงามประณีตและความมีชีวิต
ชีวาอย่างหาที่ติไม่ได้ ของงานศิลป์ลายรดน�ำ้ สมัย
อยุธยา กระหนกเปลวที่มีพลังและเป็ นกลุม่ ก้ อน
แสดงให้ ประจักษ์ ถึงความภาคภูมิใจเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของคนในชาติ ความสงบผาสุกของ
ราษฎร โดยเฉพาะลวดลายรดน� ้ำช่วงอยุธยาตอน
ปลายที่มีความสลับซับซ้ อนอ่อนช้ อย สะท้ อนถึง
ความเจริ ญรุ่ งเรื องและสังคมที่หรู หราในช่วงปลาย
อาณาจักร
ซึ่ ง ต่ า งจากลวดลายหลั ง สงครามสมั ย
กรุงธนบุรีเชื่อมต่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ช่วง
รัชกาลที่ 1 - 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็ นช่วงที่บ้าน
เมืองผ่านความคุกรุ่นของสงคราม สถาปั ตยกรรม
อันงดงามและคัมภี ร์ทางพระพุทธศาสนาถูกเผา
ท�ำลายไปมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงสละพระราชทรั พย์ จ้างช่าง
จารจารึกพระไตรปิ ฎกลงในใบลาน สร้ างตู้ใส่ไว้ ใน
หอมณเฑียรธรรม และสร้ างพระไตรปิ ฎกถวาย
พระสงฆ์ไว้ ในพระอารามหลวงทุกแห่ง ส่วนศิลปะ

จารึกวัดป่ ามะม่วง บนหินแปร กว้ าง 30 ซม.
สูง 200 ซม. หนา 29 ซม.

ลายรดน� ำ้ บนตู้พระไตรปิ ฎกในช่วงนี ย้ ังคงความ
งามเพราะสื บ ต่ อ จากสมัย อยุธ ยาอัน รุ่ ง เรื อ งแต่
ความสูญเสียจากสงครามบัน่ ทอนขวัญและก�ำลัง
ใจของช่างศิลป์ท�ำให้ งานที่ออกมาแม้ จะไม่ด้อยค่า
ความงาม แต่ไม่มีพลังและไม่เป็ นกลุม่ ก้ อนเหมือน
ก่อน
สถาปั ตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรมทัง้
หลายที่ยงั ปรากฏให้ เราเห็นในทุกวันนี ้นันผ่
้ านกาล
เวลามาหลายยุคสมัย และล้ วนแล้ วแต่เป็ นศิลปะที่
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1
1. หีบพระธรรมลายรดน� ้ำ ศิลปะอยุธยา
พุทธศตวรรษที่ 23 ไม้ ลงรักปิ ดทอง
2. ตู้พระธรรม ศิลปะอยุธยาต้ นพุทธศตวรรษที่ 23

2
๓๖

สะท้ อนถึงสภาพความรุ่งเรื องของสังคมการด�ำเนิน
ชีวิต และจิตใจของคนในชาติที่ชา่ งศิลป์ในยุคสมัย
นัน้ ๆ สื่อออกมาให้ คนรุ่นหลังทราบภายใต้ ความ
งามของศิลปะทุกแขนงจึงมีเรื่ องราวแทรกอยู่ ให้
มองเห็นสังคมที่สงบสุขไพร่ ฟ้าหน้ าใสหรื อให้ ร้ ู สึก
ถึงช่วงเวลาทุกข์ยากที่มีสงคราม มีการรบพุง่ ฆ่าฟั น
กัน พระพุทธศาสนาในสยามเองก็เดินทางผ่านทัง้
แสงเพลิงแห่งสงคราม ทังรุ้ ่งเรื องในยามที่แผ่นดิน
สงบ แต่ไม่วา่ จะผ่านช่วงเวลาใดความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาของผู้คนยังมัน่ คง และแสดงออก
มาในรูปแบบศิลปะแขนงต่าง ๆ ทังสถาปั
้
ตยกรรม
โบสถ์ วิหาร ที่เป็ นเอกลักษณ์ ทังลายภาพจิ
้
ตรกรรม
ที่บรรจงวาดไว้ ทังความงดงามของลายรดน�
้
้ำบนตู้
พระไตรปิ ฎกที่งามสมศรัทธาแห่งช่างศิลป์แผ่นดิน
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สยามวาดไว้ ให้ เป็ นที่ ประจักษ์ ว่าจะปกปั กรั กษา
คัม ภี ร์ ที่ จ ารจารึ ก พระธรรมค� ำ สอนอัน ล� ำ้ ค่ า ให้
ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็บอกเล่าเรื่ องราวความ
เป็ นมาของประวัติศาสตร์ แผ่นดินสยามให้ คนรุ่ น
หลัง ภาคภูมิ ใ จในความเป็ นชาติ แ ละให้ ยื น หยัด

รักษาพระศาสนาให้ คแู่ ผ่นดินไทย
ตลอดไป

แผ่นดินธรรม

ข้ อมูลจาก : Tipitaka (DTP)
วารสารอยูใ่ นบุญฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
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นิตยสาร
Dhamma TIME

...ธรรมะเพื่อประชาชน...

ผลแห่งการชวนคนมารูจ้ กั พระรัตนตรัย
เกิดปั ญญาที่จะพิชิตปั ญหา เราจะเข้ าใจและรู้
ไปถึงต้ นแหล่งที่มาของปั ญหา พร้ อมกับรู้วิธี
การที่จะแก้ ไข ดังนันการเจริ
้
ญภาวนาจึงเป็ น
กรณียกิจส�ำคัญที่เราจะขาดไม่ได้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน ขุททกนิกาย
ธรรมบท ว่า
“ปุญฺญฺเจ ปุริโส กริ ยา กยิราเถนํ ปุนปฺปนุ ํ
สุโข ปุญฺสฺส อุจฺจโย
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ
หากว่าบุคคลจะพึงท�ำบุญไซร้ ควรท�ำบุญ
นันบ่
้ อยๆ ควรท�ำความพอใจในบุญนัน้ เพราะ
การสัง่ สมบุญน�ำสุขมาให้ ”

การสร้ างบารมีเป็ นงานอันยิ่งใหญ่ ของมวล
มนุษยชาติ และของพวกเราทุกๆ คน ที่จะต้ องท�ำ
กันไป จนกว่าจะบรรลุจดุ หมายปลายทาง คือที่สดุ
แห่งธรรม ในระหว่างทางอาจจะมีปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ เกิดขึ ้นบ้ าง แต่สงิ่ เหล่านี ้เป็ นเครื่ องพิสจู น์
ก�ำลังใจ บางปั ญหาเราแก้ ไขได้ บางปั ญหาก็รอ
คอยการแก้ ไข ปั ญหาทุกๆ ปั ญหามีไว้ ให้ แก้ ไม่ได้ มี
ไว้ ให้ กลุ้ม ถ้ าใจสงบก็จะพบทางออก เพราะใจที่
สงบจะเกิดปั ญญารู้แจ้ ง เป็ นปั ญญาความรอบรู้อนั
บริ สทุ ธิ์ที่จะท�ำให้ ตวั เรา และสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
หลุดพ้ นจากกิเลสอาสวะ ไปสูอ่ ายตนนิพพาน การ
หมัน่ ฝึ กฝนใจให้ สงบหยุดนิ่งอยูภ่ ายใน จะท�ำให้ เรา

๓๘

ค�ำสอนในพระพุทธศาสนาเป็ นนิยยานิกธรรม สามารถน�ำพาผู้ปฏิบตั ใิ ห้ หลุดพ้ นจาก
ความทุกข์เข้ าถึงเอกันตบรมสุขอย่างแท้ จริ งได้
หากเราปรารถนาความสุขและความส�ำเร็ จก็
ต้ องประกอบเหตุแห่งความส�ำเร็ จ ซึง่ เริ่ มต้ น
จากการสัง่ สมบุญนัน่ เอง บุญเป็ นบ่อเกิดแห่ง
ความสุข และความส�ำเร็ จในชีวิต เมื่อบุญก่อ
ตัวขึ ้น จะเป็ นดวงใสสว่างติดแน่นอยูท่ ี่ศนู ย์กลาง
กายของเรา จะคอยประคับประคอง และสนับสนุน
ให้ เราสมปรารถนาในสิง่ ที่ตงใจไว้
ั้
สิง่ นี ้พิสจู น์ได้
ด้ วยใจที่หยุดนิ่งในต�ำแหน่งที่ถกู ต้ อง
คือที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เมื่อถึงคราวบุญส่งผล จะ
ท�ำให้ เราสมบูรณ์พร้ อมไปด้ วยรูปสมบัติ ทรัพย์
สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุขทุกอย่าง
เราจะประสบความส�ำเร็ จในชีวิต กระทัง่ ได้ บรรลุ
มรรคผลนิพพาน
เพราะฉะนัน้
ท่านถึงสอนว่าเมื่อจะท�ำบุญ
ควรท�ำให้ เต็มที่เต็มก�ำลังสุดความสามารถ ไม่วา่ จะ
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เป็ นบุญที่เกิดจากการท�ำทาน รักษาศีล เจริ ญสมาธิ
ภาวนา หรื อบุญอะไรก็ตาม แต่ต้องฝึ กตังผั
้ งแห่ง
ความส�ำเร็ จ เป็ นคนที่ท�ำอะไรแล้ วท�ำจริ ง ไม่ใช่ท�ำๆ
ไปแล้ วหยุด มีอารมณ์เมื่อไรค่อยมาท�ำ หรื อนึกไม่
อยากท�ำก็ไม่ท�ำ ถ้ าคิดอย่างนี ้แสดงว่าบารมียงั
อ่อนอยู่ ต้ องท�ำบ่อยๆ ท�ำให้ ตอ่ เนื่อง คิดอยูเ่ สมอว่า
ท�ำอย่างไรบุญในตัวของเราจะเพิ่มพูนมากขึ ้น จะ
ได้ กลัน่ เป็ นดวงบุญ จากดวงบุญเป็ นดวงบารมี เป็ น
รัศมี เป็ นก�ำลัง เป็ นฤทธิ์ สิทธิอ�ำนาจเฉียบขาด
นึกคิดสิง่ ใดก็ให้ ส�ำเร็ จเป็ นอัศจรรย์ ถ้ าคิดได้ อย่างนี ้
เรี ยกว่ามีหวั ใจของพระบรมโพธิสตั ว์ แม้ เทวดาก็
อนุโมทนาสาธุการ ต้ องคิดบ่อยๆ ท�ำบ่อยๆ ท�ำไป
จนกว่าบุญบารมีในตัวของเราจะเต็มเปี่ ยม
ปั จจุบนั นี ้ มีหลายท่านก�ำลังสวมหัวใจของ
พระบรมโพธิสตั ว์ ท�ำหน้ าที่เป็ นยอดนักสร้ างบารมี
ผู้มีจิตใจสูงส่ง ท�ำหน้ าที่ยอดกัลยาณมิตร ชักชวน
คนให้ มาฟั งธรรม ท�ำทาน รักษาศีล และเจริ ญ
ภาวนา โดยไม่ยอ่ ท้ อต่อปั ญหาและอุปสรรคที่เกิด
ขึ ้น
การท�ำหน้ าที่ยอดกัลยาณมิตรนี ้ จึงเป็ นหน้ าที่
อัน ทรงเกี ย รติ แ ละจะเป็ นเกี ย รติ ป ระวัติ ชี วิ ต อัน
งดงาม เมื่อใดที่เราสามารถท�ำใจหยุดนิ่งได้ อย่าง
สมบูรณ์
แล้ วย้ อนกลับไปดูประวัตศิ าสตร์ อนั
งดงามของตัวเองได้ ความปลื ้มปี ติจะบังเกิดขึ ้น จะ
ปี ติและภาคภูมิใจในตัวเองทีเดียวว่าเราได้ ท�ำสิ่งที่
ท�ำได้ ยาก แต่ก็ท�ำได้ ส�ำเร็จมาแล้ ว
* เหมือนในสมัยพุทธกาล สันตติมหาอ�ำมาตย์
ได้ ฟังธรรมเพียงบทเดียว ก็สามารถบรรลุธรรมเป็ น
พระอรหันต์พร้ อมทังปฏิ
้ สมั ภิทา ๔ ตังแต่
้ เป็ น
คฤหัสถ์ ท่านระลึกชาติไปดูวา่ ได้ ท�ำความดีอะไรไว้
ถึงบรรลุธรรมได้ อย่างง่ายๆ ชนิด สุขาปฏิปทา ขิป-ฺ
ปาภิญฺญา ปฏิบตั สิ ะดวกและตรัสรู้ได้ อย่างรวดเร็ว
เมื่อระลึกชาติไปดูก็ทราบว่า
ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงพระนามว่า วิปัสสี ท่าน

บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฎฐิ ในพันธุมดีนคร เมื่อ
ทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอุบตั ขิ ึ ้นในโลก จึง
อยากจะให้ มหาชนได้ ร้ ู จักสั่งสมบุญข้ ามภพข้ าม
ชาติ อยากให้ เขามาฟั งธรรม จะได้ มีพระรัตนตรัย
ภายในเป็ นที่พงึ่
คิดแล้ วก็ออกจากบ้ านด้ วยเท้ าเปล่า ไม่มีใคร
ชักชวนหรื อบังคับ แต่ที่ท�ำไปเพราะเห็นว่าเป็ นบุญ
ส�ำหรับตัวเอง และเป็ นประโยชน์ใหญ่ตอ่ เพื่อนร่วม
โลก จึงได้ เที่ยวชักชวนมหาชนทังที
้ ่ร้ ูจกั และไม่ร้ ูจกั
ให้ ท�ำบุญกุศลกัน
ท่านได้ ป่าวประกาศว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอุบตั ิขึ ้นในโลกแล้ ว ขอพวกท่าน
ได้ มาท�ำบุญกุศลกันเถิด จงสมาทานอุโบสถศีล
ถวายทาน
และได้ หาโอกาสไปฟั งธรรมกันเถิด
รัตนะอย่างอื่นที่จะประเสริ ฐเหมือนกับพุทธรัตนะ
ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ไม่มีอีกแล้ ว ขอท่านทัง้
หลายได้ ไปสักการบูชาพระรัตนตรัยกันเถิด
พระเจ้ าพันธุมะ ผู้เป็ นพระพุทธบิดา เมื่อสดับ
เสียงของเด็กหนุม่ คนนัน้ ก็รับสัง่ ให้ เรี ยกมาเข้ าเฝ้า
ตรัสถามว่า “พ่อหนุม่ น้ อย เธอเที่ยวท�ำอะไรหรื อ”
เมื่อทรงทราบว่า เด็กหนุม่ นี ้ก�ำลังเดินเที่ยวประกาศ
คุณของพระรัตนตรัย ชักชวนมหาชนให้ สงั่ สมบุญ
กุศล ก็ทรงอนุโมทนาบุญด้ วย พระองค์ทรงเห็นว่า
การไปท�ำหน้ าที่ทรงเกียรติอย่างนี ้ เดินไปด้ วยเท้ า
เปล่าคงล�ำบากมาก จึงพระราชทานม้ าที่ฝึกอย่างดี
เป็ นยานพาหนะ
เมื่อเด็กหนุ่มได้ รับพระราชทานม้ าเป็ นรางวัล
อันทรงเกียรติ ก็เกิดก�ำลังใจ ออกท�ำหน้ าที่ทกุ วัน
มิได้ ขาด ทังยั
้ งท�ำหน้ าที่กลั ยาณมิตรแผ่กว้ างออก
ไปได้ ไกลกว่าเดิมอีก พระราชาทราบว่า หนุม่ น้ อยนี ้
ยัง คงท� ำ หน้ า ที่ กัล ยาณมิ ต รด้ ว ยความเบิ ก บาน
เหมือนเดิม จึงรับสัง่ ให้ มาเฝ้าอีกเป็ นครัง้ ที่ ๒ ทรง
รับสัง่ ว่า “ม้ าก็ยงั ไม่เหมาะสมส�ำหรับผู้มีใจสูงส่ง
อย่างเธอ” แล้ วก็พระราชทานรถที่เทียมด้ วยม้ า
สินธพ ๔ ตัว เป็ นพาหนะคูใ่ จ จะได้ ท�ำหน้ าที่
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กัลยาณมิตรได้ อย่างสะดวกสบาย
ผลแห่งการท�ำหน้ าที่ชกั ชวนคนให้ ท�ำความดี
ครัง้ นัน้ ท�ำให้ มีมหาชนทังใกล้
้ และไกลได้ พบเส้ น
ทางสายกลาง ได้ ร้ ูจกั ท�ำทาน รักษาศีล และเจริ ญ
ภาวนา เมื่อได้ รับฟั งธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ก็ บ รรลุธ รรมกัน เป็ นจ� ำ นวนมากมายที เ ดี ย ว
ส่วนหนุม่ น้ อยท่านนี ้
ได้ รับพระราชทานทรัพย์
สมบัติและเครื่ องประดับเป็ นอันมาก
และ
พระราชทานช้ าง ๑ เชือกเป็ นพาหนะใช้ ในการสร้ าง
บารมี
ท่านได้ ประดับเสื ้อผ้ าอาภรณ์ทกุ อย่าง นัง่ บน
คอช้ างท�ำการป่ าวร้ องให้ มหาชนได้ เห็นคุณค่าของ
พระรัตนตรัยอยูน่ านถึงแปดหมื่นปี เมื่อละโลกไป
แล้ ว
ท�ำให้ ได้ ไปสูส่ คุ ติสวรรค์มีวิมานใหญ่โต
มโหฬาร รัศมีกายสว่างไสว และที่พิเศษ คือมีกลิน่
จันทน์ฟ้ งออกจากกายของท่
ุ
าน กลิน่ อุบลฟุ้งออก
จากปาก มีกลิน่ ปากหอมทุกภพทุกชาติ เพราะผล
บุญที่ได้ ท�ำหน้ าที่บอกข่าวอันเป็ นสิริมงคล เพื่อให้
ทุกคนมาฟั งธรรม และเข้ าถึงพระรัตนตรัยภายใน
ตัว ภพชาตินี ้ท�ำให้ ทา่ นได้ บรรลุธรรมหมดกิเลส
ตรัสรู้เป็ นพระอรหันต์ รู้แจ้ งเห็นแจ้ งแทงตลอดใน
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอย่าง
ง่ายดาย
นี่ ก็ เ ป็ นตัว อย่ า งของนัก สร้ างบารมี ใ นสมัย
ก่อน ที่ได้ อทุ ิศตนเพื่องานพระศาสนา เป็ นประดุจ
ทหารกล้ ากองทัพธรรม ย�่ำธรรมเภรี ให้ สรรพสัตว์ได้
ตื่นจากความหลับใหล และพบแสงสว่างแห่งธรรม
ท่า นท� ำ ตนเป็ นแบบอย่า งที่ ดี ใ ห้ เ ราได้ ศึก ษาเป็ น
แนวทางกันแล้ ว เพราะฉะนันพวกเราทุ
้
กคนก็ควร
จะด�ำเนินตามปฏิปทาของท่าน เพื่อบุญบารมีของ
เราเอง
และเพื่อสันติสขุ อันแท้ จริ งของมวล
มนุษยชาติ

บุญควรสัง่ สมกันบ่อยๆ เพราะจะเป็ นเหตุให้
เราประสบความสุขและความส�ำเร็ จในชีวิต และยัง
เป็ นพลวปั จจัยให้ เราไปถึงที่สดุ แห่งธรรมได้ โดยไม่
ยาก เมื่อตัดสินใจเป็ นนักรบกองทัพธรรมแล้ ว ให้
ทุม่ เทกันให้ เต็มที่ สร้ างบารมีให้ ชนิดเป็ นบุญบันเทิง
กัน ทังมนุ
้ ษย์ และเทวดาจะได้ อนุโมทนาสาธุการ
เพราะฉะนัน้ ให้ ไปชักชวนกันเข้ าวัดฟั งธรรม
เพื่อให้ เขาได้ มารู้จกั พระรัตนตรัย
และหมัน่
ท�ำความบริ สทุ ธิ์ ด้ วยการฝึ กใจของเราให้ หยุดนิ่ง
ให้ ได้ ทกุ ๆ วัน การที่เราชักชวนคนให้ มารู้จกั และยึด
เอาพระรัตนตรัย จะปลอดภัยข้ ามชาติ เราจะได้ เข้ า
ถึงความสุขภายใน เข้ าถึงพระธรรมกาย มีพระรัตนตรัยภายในเป็ นที่พงึ่
พระธรรมเทศนาโดย: พระเทพญาณมหามุนี
นามเดิม พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๔๒ หน้ า ๑๑๖
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