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พร ปี ใ ห ม่
ขออ�านวยพรแก่ทุกท่าน เราท้ังหลายอยู่

ในสงัคมโลก ทีเ่ขาบอกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ เราท�าตามถอืว่าไม่เสยีหาย ทีจ่รงิ

แล้วปีเก่าหรือปีใหม่ ไม่ส่งมันก็
ด�าเนินไป ไม่รับมันก็มา แล้วรับปี
ใหม่แต่ละปีเราก็ใจหาย เพราะมัน
พาความแก่มาให้เราด้วย ถ้าเราไม่
ตัง้หลกัให้ด ีปีใหม่นีแ่หละจะท�าให้
เราสูญเสียเงินทองและชีวิตใน

ทีส่ดุ เราจงึเป็นผู้มฐีานชวิีตดคีอื
มีพระพุทธศาสนามาเป็นฐาน 

ใ ห ้เ ร า รู ้ว ่า จ ะ
ปฏิบัติตัวอย่างไร

ถ้าเราท�าตามแบบวิธชีาวพทุธ เราจะไม่สูญเสียทรพัย์สิน ไม่สูญเสียชีวิต 
การท�าตามแบบชาวพทุธคอื การรกัษาศลี ฟังธรรม คอืคนทีเ่จรญิแล้วเขาปฏบิตัิ
กัน แต่ถ้าปีใหม่แล้ว เราชวนกันไปหมกมุ่นแต่เรื่องการกิน กินจนหาเอวไม่เจอ 
เดี๋ยวนี้หมอพยาบาลต้องมารักษาโรคอ้วนเกินจ�าเป็น จะเดินจะนั่งก็ล�าบาก 
นอกจากกินแล้วก็ยังไปมั่วเรื่องกาม เราน่าจะอายสัตว์เดรัจฉาน เพราะสัตว์ไม่
ต้องมีโรงพยาบาลรักษาโรคจิต แต่คนต้องมีเพราะไปหมกมุ่นในเรื่องที่ไม่ควร
หมกมุ่น ในสงัคมเราโรคเอดส์ขยายตัวไปมาก แล้วชีวติเรามนัจะดีตรงไหน จดั
งานทีก็มีแต่เรื่องของการละเล่นที่เร่งเร้าให้เสียผู้เสียคน ในที่สุดก็ต้องส่งไปไว้
ที่วัดพระบาทน�้าพุ ให้พระอาจารย์ท่านคุ้มครองดูแล 

เรื่องกิน กาม เกียรติ บวกกับเรื่องเทศกาลปีใหม่ เราจึงเสียชีวิต เสีย
ทรัพย์ โดยเฉพาะเสียนิสัย เราจึงต้องมาหาวธิีที่ดีๆ เช้าขึ้นมาเราก็มาใส่บาตร 
เพือ่ให้เรามจีติผ่องใสชืน่บาน เราพบความสขุทีด่�าเนนิกิจกรรมตามแนววถิพีทุธ 
มกีารฟังธรรมเพือ่ให้ชวีติต่อไปในวนัข้างหน้าดขีึน้ การฟังธรรมมนัเป็นการเตมิ
สิ่งคุ้มครองชีวิต ร่างกายเราต้องมีภูมิคุ้มกัน โรคทางกาย นานๆ มันเป็นที แต่
โรคทางจิต หากเราไม่มีภูมิต้านทาน มันจะเกิดโรคได้ง่าย เช่น โรคหงุดหงิด 
โรคบ่น โรคนินทา โรคอิจฉาริษยา อาฆาตจองเวร เรากลายเป็นคนท่ีอยู่ตรง
ไหนก็ต้องพ่นพิษตลอดเวลา อยู ่ตรงไหนหาความสุขไม่ได้ เราจึงมีการ
แสดงธรรม ฟังธรรมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ชีวิตเรา 

ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงอยากจะฝาก “๔ บ” ไว้ในหัวใจ
ของทุกคน 

๑. แบ่งปัน ฝึกเป็นคนทีรู่้จกัแบ่งปัน ถ้าไม่มอีะไรอย่างน้อยเรากม็รีอยยิม้ 

ระเบียงธรรม
พระปัญญานันทมุนี (ส.ณ. สุภโร)
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ใครมาเราก็ยิ้มทักทาย หน้าตาเราต้องเบิกบาน เราจะขอเป็นผู้ให้ต่อผู้อื่น 
เปลี่ยนการแข่งขันมาเป็นการแบ่งปัน 

๒. เบิกบาน ใช้ชีวิตในโลกใบน้ีอย่างเบิกบาน มีความสุขใจสบายกาย 
ได้ช่วยเหลือคนโน้นคนนี้ คนเบิกบานคือคนที่ต้องท�าตัวเองไม่ให้บกพร่องใน
เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องท�าด้วยความตั้งใจ ระมัดระวัง ไม่ประมาท ไม่มัว
แต่ไปกราบไปไหว้อะไรให้ยุ่งยาก แต่กลับมาดูที่เรา จะเดิน จะยืน จะนั่ง จะคิด 
ในทุกอิริยาบถของเรา เราต้องท�าด้วยความระมัดระวัง ตั้งใจ ใคร่ครวญ สิ่งนี้
จะท�าให้เราเบกิบาน

๓. บุกเบิก ต้องเริ่มคิดท�าสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ จงอย่างอมืองอเท้า 
เขาเรียกว่าเป็นคนก้าวหน้า เราต้องท�าตัวให้เหมือนเต่า ที่มีแต่เดินไปข้างหน้า 

ไม่มเีดนิถอยหลงัเดด็ขาด เราต้องมัน่ใจในการใช้ชวีติ อยู่ด้วยความเสยีสละ ไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรค “สู้อย่างมด อดอย่างหมา กล้าอย่างวีรสตรี” สู้อย่างมด ไม่
ว่าใครจะไปกวนมันอย่างไร มันไม่มีทางหนี มันจะกัดจนเราต้องหนี ขนาดช้าง
ตัวโตๆ ยังสู้มดไม่ได้ อดอย่างหมา มันไม่เคยบ่น กล้าอย่างวีรสตรี ที่ภูเก็ต ที่
นครราชสีมา สร้างอนุสาวรีย์ยืนตระหง่าน เพื่อให้คนรุ่นหลังเห็นถึงความกล้า
หาญ

๔. บรมสุข ชีวิตนี้ เราต้องปลอดจากสิ่งมายาทั้งปวง ส.ค.ส. หลวงพ่อ
ปัญญาแปลไว้ว่า “สือ่ความสงบ” ปีใหม่นีไ้ม่ใช่แต่จะเดนิเข้าห้างสรรพสนิค้าให้
เสียเงิน เราจะได้ความสขุทีไ่หน ชวีติทีเ่หลอืของเรานี ้เราต้องหาความสขุทีเ่ขา
เรยีกว่า “บรมสขุ” โดยการ “ดบัทกุข์ ดบัขกุเขญ็ ยงัชพีเยน็ด้วยปัญญาใช่อาสญั” 
ท�าหน้าทีด้่วยความอิม่ใจ อย่าปฏเิสธหน้าที ่หลวงพ่อปัญญานนัทภกิขแุละหลวง
พ่อพุทธทาสท่านจะพดูเสมอว่า “งานคอืชวีติ ชวีติคอืงานบันดาลสขุ ท�างานให้
สนุก เป็นสุขเมื่อท�างาน” 

เราต้องท�างานด้วยความสนุก เบิกบาน มีสติ “นพิพานัง ปะระมัง สุขัง 
สขุอืน่ ยิง่กว่านพิพานไม่ม”ี เรานพิพานอย่างไร ถ้าท�าอะไรแล้วร้อนใจ ตอนนัน้
แหละตกนรก ถ้าท�าอะไรแล้วสบายใจเยน็ใจ ตอนนัน้แหละไปสวรรค์ ถ้าเราท�า
อะไรแล้วอิม่ใจเยน็ใจ ตอนนัน้แหละนพิพาน ดงันัน้ นพิพานจงึไม่ใช่สิง่เกินเอือ้ม 
ก็ขอให้มีทั้ง “๔ บ – แบ่งปัน เบิกบาน บุกเบิก และบรมสุข” ในเทศกาลปีใหม่
นี้ เพื่อให้ทุกท่านได้ปีติอิ่มใจทุกท่านทุกคนเทอญ
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ปาฐกถาธรรม
พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี

เ รื่ อ ง เ ล่ า

วันอาทิตย์...
วัดปัญญานันทาราม มีเอกภาพทางนโยบาย แต่หลากหลายการปฏิบัติ 

กิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังในการคืนวิถีชีวิตชาวพุทธสู่สังคมไทย ได้แก่ โครงการ
เปิดวดัวนัอาทติย์ ใกล้ชิดพระศาสนา ซึง่นอกจากสร้างฐานทีวั่ดปัญญานนัทาราม
ได้อย่างเข้มแข็งแล้ว ยังได้ขยายฐาน (เครือข่าย) ไปสู่ภาคีในภูมิภาคครบทั้ง 
๔ ภาค มีวัดที่เข้าร่วมโครงการและยังมีการท�างานท่ีต่อเนื่องยั่งยืนประมาณ 
๒๐๐ วัด 

ผู้ที่ไม่เข้าใจในบริบทของวัดปัญญานันทาราม เมื่อเข้าไปในวัด ก็จะพบ
คนที่หลากหลายจ�านวนมาก แต่มันเกิดจากการสร้างสรรค์บริหารจัดการ เช่น 
การอุปสมบทพระหมู่ทุกวันเสาร์แรกของเดือน จะมีหลักว่า ให้ญาติโยมมา
เยี่ยมพระได้เฉพาะวันฉลองพระและวันอาทิตย์ วันอื่นไม่อนุญาตให้มา มาวัน
อาทิตย์คนก็มาก ให้เข้าสู่กิจกรรมวันอาทิตย์หมดทั้งวัด ทั้งพระและโยมญาติ 
มีการบวชเนกขัมมบารมี ปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์–เสาร์–อาทิตย์ คนก็เข้าวัด

ตัง้แต่วนัศกุร์ พอวนัอาทติย์กเ็ข้าร่วมกิจกรรมวนัอาทติย์ หากมีค่าย เช่น ระดบั
มธัยมปลายหรอืมหาวิทยาลยั หรอืค่ายผู้ใหญ่กจั็ดเข้ากิจกรรมวันอาทิตย์ หรอื
คนที่มาฟังธรรมวันเดียว คนจึงมีมากหลากหลาย ผู้ไม่รู้ความนัยจึงสงสัยว่า
ท�าไมคนมาก? มากเพราะการบริหารจัดการของเรานี่เอง

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ที่ท�าอยู่ ก็ท�าให้ง่าย ท�าบนฐานเดิม เพียงแต่
เติมเสริมปรับในบางจุดให้ร่วมสมัย เราต้อง “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ 
นี่คือหัวใจของการพัฒนา” อย่าท�าลายของเก่า หากเก่าลายครามยังมีค่าต้อง
อนรุกัษ์ ของใหม่กอ็ย่าไปเห่อจนเสยีความเป็นตวัเราไป เราต้องเคารพและเหน็
คุณค่าในสิ่งดีที่เรามีอยู่ 

๑) การสวดมนต์ไหว้พระ วดัปัญญาฯ สวดแปลไทย ชวนกันให้สวดแปล 
จะได้ทั้งบุญและปัญญา หนังสือเราพิมพ์แจกให้วัดเครือข่าย พิมพ์หนังสือ
สวดมนต์แจกกันเถอะ แนะน�าโยมว่าจะพิมพ์หนังสือให้พิมพ์หนังสือสวดมนต์ 
อย่าไปพิมพ์หนังสือคาถาสะเดาะเคราะห์อะไร ท�าคนให้งมงาย ท�าให้บริษัท 
โรงพิมพ์ร�่ารวยไปตามๆ กัน ใครมาวัดชวนกันสวดมนต์ มีกี่คนท่านก็ต้องสวด 
สวดรักษาพุทธพจน์ สวดเพื่อบริหารจิตและเจริญปัญญา ให้เสียงสวดมนต์ดัง
อยู่ในวัดดีกว่าเสียงเพลงหรือเสียงอื่นใด 

๒) พระไตรปฎิก มีการอ่านพระไตรปฎิกทุกวันอาทิตย์ โดยพุทธอาสา 
หลังจากท�าวัตรเช้าและสมาทานศีลเสร็จแล้ว ก็มีการอาราธนาธรรมท�านอง
สรภญัญะ แล้วมีการอ่านพระไตรปิฎก ๑ เรือ่ง (ซึง่ต้องมีการเตรยีมตวั ซกัซ้อม
การอ่าน) พระก็จะเทศน์อธิบายเรื่องนั้นๆ ในวันอาทิตย์พระเณรจะไม่รับกิจ
นิมนต์ที่ไหน เพื่อรอต้อนรับญาติโยมที่มาท�าบุญที่วัด พระเณรจะลงร่วม
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กิจกรรมที่ลานหินโค้ง ถ้าไม่มีกิจอื่นจะร่วมท�าวัตรเช้าด้วยกัน 

๓) สังวัธยายพระไตรปฎิกในภาคบ่าย เม่ือตอนเช้าเป็นการอ่านพระ
ไตรปิฎก ส่วนภาคบ่าย เป็นการสาธยายพระไตรปิฎก เสร็จแล้วก็มีการเทศน์
ให้โอวาทปดิค่ายเนกขัมมบารมี คนทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ส่ิงท่ี 
เราท�าไม่ใช่สิง่ใหม่ แต่ท�าให้ใหม่ ไม่ท�าสิง่ยากเกินตัว ท�าสิง่ง่ายๆ เพยีงแต่ต้อง
จัดกรอบให้เหมาะสมกับสิ่งที่เรามีอยู่ เช่น การน�าชมวัด ทุกวันน้ีมีโครงการ
เที่ยววัดเชิงวัฒนธรรมในมิติทางศาสนา เราต้องส�ารวจวัดของเราว่ามีของดี
อะไร เช่น พระประธานในโบสถ์ พระประธานชื่ออะไร ปางอะไร แสดงธรรมได้
หมด ภาพพุทธประวัติในโบสถ์ พระประจ�าวันเกิด ของที่จะสื่อเป็นธรรมะมี
มากมาย ช่วยกันร่าง ช่วยกันคิดเขียนขึ้นมา บางเรื่องเช่น อาหาร การขบฉัน 
การตักบาตรสาธิต เพื่อชี้ให้เห็นว่าการเลี้ยงพระจ�านวนมากๆ ท�าอย่างไร ให้
ญาติโยมประหยัดที่สุด พระก็พึ่งตนเองได้ ล้างภาชนะเองไม่ได้เป็นคนท่ี
เลี้ยงยาก 

วดัปัญญาฯ มพีระเณรกว่าร้อยรปูแต่มีโครงการท�าบญุวนัเกิด ๙๙๙ บาท 
ถวายภัตตาหารเพลพระเณรเกินร้อย หากให้โยมมาเลี้ยงเพล สามสี่พันบาท
มันเยอะ รบกวนโยมเกินไป ก็ให้เขาท�าบุญไม่ถึงพันบาทก็ท�าได้ เราเก็บน้อย
แต่จากคนมากๆ แต่เล้ียงพระ-เณรได้ตั้งร้อยกว่ารูป หรือโยมน�าอาหารแบบ
บุฟเฟต์ข้าวหม้อแกงหม้อ แล้วก็ตักฉันภัตตาหารเพลภาชนะเดียวมาตรฐาน 
ใครทานกล้็างกนัเองสบายเป็นทีส่ดุ เราต้องท�าให้โยมเห็น โยมท�าไม่ไหวกต้็อง
ท�าเอง พระเณรน�าท�าไม่ใช่สัง่ท�า เขาเหน็แบบอย่างเรยีกว่าเผยแผ่ในเชงิปฏบิตัิ
ในวิถีชีวิตประจ�าวันท�าให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส...

.....ทุกคนควรท�าชีวิตให้งดงาม
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทางการพูด การคิด การกระท�า
ทุกอย่างให้มีความงดงาม แล้วรวมกันเป็นโลกที่งดงาม

.....ท�าชีวิตให้งามทั้งปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย
งามถงึวาระดับจิต ตายอย่างมีศิลปะ

.....ท�าเสียให้ทันเวลา อย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์
และได้พบพระพุทธศาสนา

พุทธทาสภกิขุ
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๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดพุทธมหาเจดีย์ สังเวชนียสถานจ�าลอง
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
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พุทธอุทยานสังเวชนียสถาน สถานที่ ๑
ลุมพินีวัน : สถานที่ประสูติ

พุทธอุทยานสังเวชนียสถาน สถานที่ ๒
พุทธมหาเจดีย์ : สถานที่ตรัสรู้
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พุทธอุทยานสังเวชนียสถาน สถานที่ ๔
ปรินิพพานวิหาร : สถานที่ปรินิพพาน
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ท า ง พ้ น ทุ ก ข์

๑. เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้น จงนึกว่าต้องมีสาเหตุ

๒. สาเหตุของความทุกข์อยู่ที่ตัวเราเอง มใิช่มาจากที่อื่น

๓.  สิ่งภายนอกจะเป็นวัตถุก็ตาม คนก็ตาม มิใช่ตัวการส�าคัญ 
ตัวการส�าคัญอยู่ที่ตัวเราโดยแท้

๔. จงค้นหาสาเหตุของความทุกข์ในตนของตนเอง

๕.  ในการจะค้นหาสาเหตุนั้น ต้องท�าใจให้สงบ ด้วยการเข้าไปสู่ที่
สงบเงียบ เพื่อความสงบทางใจ

๖.  การสวดมนต์ภาวนาในพุทธศาสนา มิใช่การอ้อนวอนให้ใครๆ 
มาช่วยตน แต่ต้องการความสงบใจเท่านั้น

๗.  เมื่อสงบใจแล้ว จงยกเอาปัญหาความทุกข์ขึ้นมาพิจารณา
ให้แตก ด้วยความสุขุมรอบคอบ จนเห็นได้ชัดว่าอะไรเป็นเหตุ
ของความทุกข์นี้

๘.  เมือ่พบสาเหตแุล้ว จงแขง็ใจตดัเหตนุัน้ทิง้เสยี อย่าได้ท�าตนเป็น
คนอ่อนแอ อย่ายอมพ่ายแพ้แก่ธรรมชาติฝ่ายต�่าเป็นอันขาด

ถ้าหากท่านปฏิบัติได้อย่างนี้ ท่านก็มีหวังพ้นทุกข์ได้แน่

   ปัญญานันทภิกขุ

พุทธอุทยานสังเวชนียสถาน สถานที่ ๓
ธัมเมกขสถูป : สถานที่แสดงปฐมเทศนา
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ชมวัด
พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม

พุทธอุทยาน
สังเวชนียสถานจำาลอง

๗ ตลุาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และ 
ทรงเปดิพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจ�าลอง 
หนึง่สถานแทนล้านภมูปัิญญา เฉลมิพระเกยีรติ 
๖๐ พรรษา  ณ วั ดป ัญญานันทาราม 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายในพุทธอุทยาน
ประกอบไปด้วย สถานทีป่ระสตู ิสถานทีต่รสัรู้ 
สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา สถานทีป่รนิพิพาน 
และที่สร้างเพิ่มเติมจากสังเวชนียสถานคือมูล
คันธกุฎ ี(กุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้า)

ณ ทางเข้าวัดปัญญานันทารามผ่านวงเวียนด้านหน้าจะพบพุทธมหา
เจดีย์ (เจดีย์พุทธคยาจ�าลอง) สัญลักษณ์แทนสถานที่ตรัสรู้ พุทธมหาเจดีย์มี
ทั้งหมด ๙ ชั้น แทนความหมายของ นวโลกุตตรธรรม ๙ ประการ ได้แก่ 
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ โดยได้เพิ่มเติมชั้นล่างนับเป็นชั้นที่ ๙ เรียก
ว่า “ชัน้พทุธบารม”ี เป็นสือ่แทน “พระนพิพาน” เป็นทีร่วมแห่งกศุลธรรม
ความดทีัง้ปวง ภายในประกอบด้วยห้อง ๓ ห้องเป็นปรวิฏัฏ์ ห้องช้ันนอก 
เรียกว่า “ห้องศรัทธา” ห้องชั้นกลาง เรียกว่า “ห้องปัญญา” ห้องชั้นใน 
เรยีกว่า “ห้องวมิตุต”ิ ผนงัภายในห้องศรทัธาและห้องปัญญาเป็นทีแ่สดง
ศิลปะปริศนาธรรมและประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา ส่วนในห้อง
วิมุตตินั้นประดิษฐานพระพุทธภควาวิจิตร 

ชั้นที่สอง ด้านหน้าทางเข้าพุทธ
มหาเจดีย์ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อ
ปัญญานันทภิกขุ ผู้เป็นบุพพาจารย์และ
บุพการีของวัดปัญญานันทาราม ขนาด
เท่าตัวจริงในอิริยาบถยืน ภายในพุทธ
มหาเจดย์ีชัน้ทีส่อง ประดษิฐานพระพทุธ
เมตตาจ�าลองขนาดเท่าองค์จริง ภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บนฝ้าเพดาน
มีประติมากรรมรูปดอกบัว ๑๐๘ ดอก 
สื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์แห่ง
พุทธะ ส่วนรอบองค์พุทธมหาเจดีย ์
ภายนอกประดิษฐานพระพุทธรูปในปาง
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ต่างๆ ด้านหลังองค์เจดีย์มีต้นพระศรีมหาโพธิ์

ด้านซ้ายมือเป็นสถานที่ประสูติจะพบเสาอโศก ด้านบนหัวเสาเป็น
ประติมากรรมช้างเผือกชูดอกบัว ซึ่งช้างเผือกถือว่าเป็นสัตว์มงคล เป็น
สัญลักษณ์ใช้สื่อถึงบุญบารมี ตอนที่พระโพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์มารดา 
พระนางสริิมหามายา ได้ทรงพระสบุนินมิิตว่ามีช้างเผอืกตวัประเสรฐิ มี
งวงถือดอกบัว เดินมากระท�าประทักษิณเวียนรอบเตียงของพระนาง ๓ 
รอบแล้วหายเข้าไปสู่พระอุทรของพระนาง รุ่งเช้าพระโหราธิบดีได้
ท�านายว่า “พระนางทรงพระครรภ์ และผู้ถือปฏิสนธิในพระครรโภทร
ของพระนางจกัเป็นผู้ประเสรฐิ” ช้างตวัประเสรฐิ (นาค) จงึเป็นสญัลกัษณ์
ของบุญบารมีโดยแท้

ใต ้ประติมากรรมช ้างเผือกเป ็นรูป
ธรรมจักรและสัตว ์ ๔ ชนิดอยู ่ระหว ่าง 
รูปธรรมจักรแต่ละด้าน รูปสัตว์ส�าคัญ ๔ ชนิด 
เรียงไปตามล�าดับ คือ ช้าง โค ม้า และสิงโต 
ซึง่ล้วนมคีวามหมายเกีย่วข้องกับพระพทุธเจ้า
ทั้งสิ้น นักปราชญ์ได้ให้ความหมายดังนี้

ช้าง หมายถึง การเสด็จลงสู่พระครรภ์ 
(พระมารดาสุบินเห็นช้างเผือก) หรือ ปัญญา
ชาญฉลาด สุขุมเยือกเย็น

โค หมายถึง ทรงได้ปฐมฌาน (ขณะ

พระบิดาทรงท�าพิธีแรกนาขวัญ) หรือ 
ความแข็งแรง อดทน

ม้า หมายถึง การทรงม้าเสด็จ
ออกผนวช หรือ ฝีเท้าอันรวดเร็ว

สงิโต หมายถงึ การแสดงธรรมจกัร 
ซึ่งเปรียบเหมือนการเปล่งสีหนาท หรือ
การค�ารามของพญาราชสีห์ สร้างความ
ย�าเกรงแก่สรรพสัตว์ และอาจหมายถึง 
พละก�าลังอันมหาศาล

รองลงมาจากรูปสัตว์ส�าคัญทั้ง ๔ นั้น เป็นรูปกลีบบัว อันเป็นดอกไม้
ประจ�าพระพุทธศาสนา 

ที่โคนเสาอโศกประดิษฐานพระโพธสิัตว์สิทธัตถะกุมาร มีพระลักษณะ
ทรงก้าวเดนิไปข้างหน้า มดีอกบวัทีร่องรบัพระบาทเจด็ดอก มพีระหัตถ์
หนึ่งชี้ขึ้นสู่นภา อีกพระหัตถ์หนึ่งชี้ลงสู่พสุธา พร้อมกับเปล่งวาจาอัน
องอาจ (อาสภิวาจา) ว่า “เราเป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้เจริญ
ในโลก...” นั่นคือการแสดงถึงศักยภาพของมนุษย์ว่า ผู้ที่จะส�าเร็จกิจ
สมปรารถนาจกัต้องลขิติสิง่ทัง้ปวงด้วยตนเอง ด้วยหลกัแห่งการกระท�า 
และกระท�าด้วยความเพียรพยายามถึงที่สุด

ด้านขวามือจะพบมูลคันธกุฎีจ�าลองบนเขาคิชฌกูฏ กรุงราชคฤห์ เป็น
สถานที่ประทับจ�าพรรษาของพระพุทธเจ้า ในพรรษาที่ ๓, ๕, ๗ และพรรษา
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สุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

จากพุทธมหาเจดีย์เดินทางสู่ลานหินโค้งหรือสวนป่ากาญจนาภิเษกจะ
พบสถานทีแ่สดงปฐมเทศนา ทีแ่ห่งนีจ้ดัสร้างธมัเมกขสถปูจ�าลองและพระพทุธ
รูปปางปฐมเทศนา ธัมเมกขสถูปสร้างเป็นรูปเจดีย์ ๘ เหลี่ยม หมายถึง 
อรยิมรรคมอีงค์ ๘ ทีร่บัรองยอดกลม หมายถงึ สญุตา คอืว่างจากความ
หมายแห่งความเป็นตัวตน ส่วนพระพทุธรปูปางปฐมเทศนา ท่ีน่าสนใจ
พิเศษคือ พระหัตถ์ทั้งสองข้างทรงแสดงธรรมผ่านภาษามือ เรียกว่า 
“มุทรา” นิ้วมือด้านขวาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ ส่วนด้านซ้ายคือ

ขันธ์ ๕ นิ้วกลางคือสัญญา พระหัตถ์ขวา นิ้วไปแตะที่นิ้วกลางนั้น หมาย
ถึงให้ถอนสัญญาขันธ์และขันธ์ทั้ง ๕ เสีย ก็ได้พบวิสังขารคือถึงนิพพาน
ที่สภาพปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป

จากลานหินโค้งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจะพบสถานที่ปรินิพพานคือ
กสุนิารา ปรนิพิพานวิหารจ�าลอง สร้างขนาดใหญ่กว่าสถานทีจ่รงิ ๒๕ % ภายใน
อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพาน (พระพุทธบริสุทธิ์) ขนาดยาว 
๒.๑๐ เมตร และภาพวาดปริศนาธรรมชุดน�าจิตสู่อิสรา จ�านวน ๑๑ ภาพ ใน
ห้องนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้เสีย
ชีวิต จะมีเสียงสวดมนต์ตลอดเวลา เท่ากับได้บ�าเพ็ญบุญให้แก่ผู้วายชนม์และ
เป็นสริมิงคลแก่ผู้เข้าร่วม และยงัสามารถสบืค้นบคุคลผู้ทีเ่ราระลกึถงึด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีเราได้ท�าการบันทึกไว้ ภายในองค์สถูปมีจิตธาตุเจดีย์ส�าหรับ
บรรจุสิ่งสุดท้ายของชีวิตเราหรือบุคคลผู้ที่เราเคารพ โดยการจารึกชื่อและ
นามสกลุลงบนแผ่นทองและบรรจลุงไปในนัน้ บรเิวณโดยรอบของจติธาตเุจดย์ี
สามารถนั่งเจรญิภาวนามรณสติระลึกถึงบุคคลผู้ที่ตนบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา

สังเวชนียสถานอนุสรณ์        น้อมร�าลึกองค์บวรชินสีห์

ณ วัดปัญญานันทารามแห่งนี้  สาธุชนบรรดามีพงึทัศนาฯ 
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ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม
พระสุพล ขนฺติวโร

นกกระทา
กับ นายพราน

ฉบับนี้อยากให้ญาติธรรมทุกท่านอ่าน
นิทานข้อคิด ซึ่งอาตมาน�ามาจากหนังสือชีวติงาม 
เล่มที่ ๒ อ่านแล้วรู้สึกประทับใจ อาตมาจึงขอน�า
มาเผยแพร่ต่อ ถ้าญาติธรรมอ่านแล้วน้อมน�าไป
ปฏิบัติตาม ก็จะท�าให้ทุกท่านเข้าถึงสัจธรรมของ
ชีวิต เมื่อสูญเสียสิ่งล�้าค่าไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ เพราะเราไม่ประมาท ใช้ชีวิต
ในทิศทางธรรม นิทานเรื่อง “นกกระทากับนายพราน” เรื่องมีอยู่ว่านายพราน
จับนกกระทาได้ตัวหนึ่ง ก�าลังจะเอากลับบ้าน 

นกกระทา   ปล่อยฉันเถอะนายพราน 

นายพราน ไม่ปล่อย

นกกระทา ตัวฉันนิดเดียวกินไม่อิ่มหรอก ปล่อยฉันไปเถอะ 

นายพราน  ถึงกินไม่อิ่ม ก็ดีกว่าไม่มีจะกิน

นกกระทา  ถ้านายพรานปล่อยฉันนะ ฉันจะให้ของดี ๔ ประการ ถ้านาย

พรานได้ของดี ๔ ประการนี้ ชีวิตจะมีความสุขตลอดปีและ
ตลอดไป 

นายพราน  ไหน เอามาให้ฉันก่อนสิ ถ้ามันดีจริงแล้ว ฉันจะปล่อยแก

นกกระทา  เอาอย่างนั้นก็ได้ แล้วจึงเริ่มเล่า ข้อ ๑ ในชีวิตของคนเรา เมื่อ
ได้สิ่งดีๆ มาในชีวิต พยายามดูแลรักษาสิ่งดีๆ นั้นไว้ อย่าปล่อย
ให้หลุดมือไป 

นายพราน  พอได้ยนิแค่นัน้วบูเลย ว่าโอ้จรงิด้วย ในชวีติของเราเคยมสีิง่ดีๆ  
เข้ามาในชีวิตเยอะแยะ แต่เราไม่ได้รักษาไว้ เรามีเพื่อนที่ดี เรา
ก็ไม่รักษาน�้าใจเพือ่น จนกระทั่งเพื่อนเลิกคบเราไปเป็นแถว เรา
มีครอบครัวที่ดี เราก็ไม่ได้ดูแลครอบครัว ปล่อยจนครอบครัว
เสียหาย วุ่นวายกันไปหมด เรามีที่ท�างานที่ดีๆ เพื่อนท�างานที่ดี 
แต่เราไม่ได้ดูแลรักษาท�างานให้ดี ก็เลยมีปัญหากับที่ท�างาน 
วุ่นวายไปหมดเลย ข้อหนึ่งเป็นของดีมากๆ เลย

นกกระทา  ข้อ ๒ เมื่อสิ่งดีๆ หลุดลอยจากชีวิตไป อย่าเสียใจ

นายพราน  พอได้ยนิต้องวบูอกีเป็นครัง้ทีส่อง ท�างานท�าการ มัวแต่กินเหล้า
เสียใจ เพื่อนดีๆ ที่เคยรักกันมานาน คนโบราณบอกว่า เพื่อน
เก่าเหมือนอัญมณีที่ล�้าค่า เพื่อนใหม่เปรียบเสมือนของขวัญที่
มอบให้กับตนเอง ตอนนี้เพื่อนเก่าๆ ของเราหายไปหมดแล้ว 
เพือ่นใหม่ๆ กไ็ม่มใีครมาคบกบัเรา แล้วเรากเ็ศร้าโศกเสยีใจอยู่
กับสิ่งเหล่านี้ ดีมากๆ เลย ขอบใจเจ้านก
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นกกระทา ข้อ ๓ แล้วนะ ฟังให้ดี อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ 

นายพราน  พอได้ยินแค่นั้น วูบอีกเป็นครั้งที่สาม ใช่ ชีวิตเราที่ 
เสียหายเป็นเพราะว่าเราไปเชื่ออะไรง่ายๆ ท�าให้
ชีวิตเสียหายมาก 

นายพรานได้ฟังมา ๓ ข้อแล้ว ประทับใจเจ้านกน้อย
เป็นอย่างมาก จึงให้อิสระ แต่ยังไม่ลืมให้นกน้อยบอกข้อดี
ข้อที่ ๔ เมื่อได้อิสระจากนายพราน เจ้านกกระทาน้อยจึง
รบีบนิไปเกาะกิง่ไม้ให้ไกลจากนายพราน แล้วจงึหนักลบั
มาบอกนายพราน 

นกกระทา  ข้อที่ ๔ ในท้องฉันมีเพชรเม็ดเท่าลูก
มะนาว ถ้าใครได้เพชรเม็ดนี้ไปจะมี
ความสุขทั้งชาติเลย เพราะว่าราคาแพง
มาก 

นายพราน พอได้ยิน ยืนงง ตกใจ 

นกกระทา  ฉนับอกแล้ว ของดข้ีอที ่๑ กค็อืเมือ่ได้สิง่ดีๆ  
เข้ามาในชวีติ อย่าปล่อยให้หลดุลอยไปแต่แก
ก็ปล่อยไปแล้ว

นายพราน พอได้ยินแค่นั้น ทุบอก ชกตัว เสียใจว่า โถ 
  ไม่น่าเลย ฉันไม่น่าปล่อยแกหลุดมือไปเลย

นกกระทา  แกนีใ่ช้ไม่ได้เลย ของดข้ีอที ่๒ แกลมืแล้วเหรอ อย่าเสยีใจเมือ่
สิ่งดีๆ ในชีวิตหลุดลอยไป นี่แกก�าลังเสียใจอยู่เห็นไหม 

นายพราน  กฉ็นัยากจนมาก จะไม่ให้ฉนัเสยีใจได้อย่างไร ในเมือ่
สิ่งนั้นจะท�าให้ฉันมีความสุขตลอดชีวิต 

นกกระทา แกลืมข้อที่ ๓ ไปแล้ว ฉันบอกว่า อย่าเชื่อ 
  อะไรง่ายๆ ท�าไมแกถึงเชื่อง่ายแบบนี้ ถ้า 
  เพชรเมด็เท่าลกูมะนาวจรงิๆ ฉนัจะกลนืมนั 
  เข้าไปได้อย่างไร ปากฉนันดิเดยีว แล้วถ้าฉนั 
  มีเพชรเม็ดเท่าลกูมะนาวจริงๆ แกจับฉนัมัน 
  ก็ต้องมีน�้าหนัก ท�าไมแกถึงเชื่อง่ายแบบนี้  
  ๓ ข้อท่ีผ่านมาแกท�าไม่ได้สักข้อเลย ถ้านสัิย 
  แกยงัเป็นแบบนี ้ชาตนิีท้ัง้ชาตแิกไม่สามารถ 
  มีความสุขได้ ลาก่อน

สรุปส�าหรับนิทานเรื่องนี้ ๓ ข้อ ถ้าเราสามารถ
เอาไปใช้ในชีวิตได้ ข้อที่ ๑ เมื่อได้สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต 

อย่าปล่อยให้หลุดลอยไป รู ้จักรักษาทะนุถนอมให้ดี  
ข้อที่ ๒ เมื่อของดีหลุดลอยไป อย่าเสียใจ เราไม่สามารถ

แก้ไขอดีตได้ และข้อที่ ๓ อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าเราได้ 
ของดีทั้ง ๓ ข้อไปใช้กับชีวิต เราจะใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาและ 

มีความสุข....
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เปิดวัดวันอาทิตย์
อรษา ตันติยะวงศ์ษา 

“ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต” 
ธรรมะจากพระไตรปิฎก

ธรรมะอยู่ในตวัของเราทุกคนเพยีงแต่บางคร้ังเรายงัไม่ตืน่ ยงัมองไม่เห็น 
เพราะคนเรานั้นมักรับสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจแล้วเข้าสวมบทเป็นพ่อครัวแม่
ครัว ใส่ทั้งสมองจากวิชาความรู้ทางโลกและอารมณ์ปรุงแต่งแล้วยึดไว้เป็น
อาหารเลีย้งอตัตา เวลาผ่านไป...อตัตาจากการยึดติดน้ันกย็ิง่เพิม่พนูจนหลงลมื
ธรรมชาติในตนเอง 

ประโยคฟังข�าๆ ที่ว่า คนบางคนรู้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องของตัวเอง หาก
เป็นจริงอันตรายมาก เมื่อข้าพเจ้าเริ่มเดินเข้าใกล้ธรรมะขึ้นเร่ือยๆ จากอ่าน 
ฟัง สู่การปฏิบัติธรรม ก็พบว่าค�าสอนทั้งหลายของพระพุทธเจ้าน้ัน ล้วนเป็น 
“ความจรงิอันสงูสุด” อย่างแท้จรงิ เกินกว่าจะหาศาสตร์แขนงใดในโลกเทยีบได้ 
การเข้าใจพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า และน�าไปปฏิบัติจะช่วยให้เราใช้
ชีวิตได้อย่างสมดุลและมีความสุข 

เมื่อมีโอกาสข้าพเจ้าและกัลยาณมิตร (ไก่-กนกวรรณ ปณิธิกุล และ ตุ้ม-

นิชารีย์ ธนินโชติอนันต์) จึงชอบชวนกันมาปฏิบัติธรรมในโครงการบวช
เนกขัมมบารมี ณ วัดปัญญานันทาราม…สถานที่ท�าให้เกิดปัญญาอยู่หลายครั้ง 
และสิ่งใดที่เป็นทางอันไปสู่การเห็นธรรมหรือช่วยให้ผู้อื่นเห็นธรรมได้กระจ่าง
ชัดขึ้น จะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าจะไม่รีรอที่จะท�า

โอกาสดีอีกครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือ การได้มาท�าหน้าที่เป็นผู้สาธยายธรรม
จากพระไตรปิฎกในโอกาสเปิดวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา เป็นวันที่จะมี
พทุธศาสนกิชนเข้าวดักนัเป็นจ�านวนมาก ส�าหรบัข้าพเจ้าแล้วความปีตทิีเ่กิดขึน้
เบือ้งต้นกค็อื ในทางโลกเราได้ให้ความรู้แก่ลกูศษิย์ตามวชิาชพีครอูาจารย์ของ
เรา ในทางธรรมยังได้มีโอกาสได้ให้ความรู้ทางธรรมแก่ผู้อ่ืนด้วย พุทธภาษิต
บทหนึ่งว่า “การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง” เพราะอานสิงส์ยังผลให้
เกิดดวงตาเหน็ธรรมทัง้ผู้ให้และผู้รบัตามก�าลงัของตนจะพงึรบัได้ ดจีรงิๆ หนอ… 
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ความสขุ เป็นสิง่พงึปรารถนาของมนุษย์ทัง้หลาย แต่ความสขุในทางโลก
นั้นไม่ยั่งยืน มันเกิดขึ้น ต้ังอยู่ แล้วดับไปเสมอ ย่ิงไปกว่านั้นบางคนขณะที่มี
ความสขุยงัมคีวามสามารถพเิศษในการสร้างความทกุข์ขึน้พร้อมๆ กนั คอืทกุข์
จากความกลัวจะสูญเสียความสุขในปัจจุบัน ต่างจากความสุขทางธรรมอันมี
นิพพานเป็นเป้าหมาย พระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ให้เห็นโทษของ ราคะ โทสะ โมหะ 
อันเป็นเคร่ืองปรุงแต่งให้เกิดทุกข์ และสอนให้เราดับทุกข์ ปล่อย ละ 
จากความมี ไปสู่ความไม่มี เป็นความไม่มีที่เต็มไปด้วยปัญญา...ท่ีเราเรียกว่า 
“นพิพาน” นพิพานจงึเป็นสขุอย่างยิง่ และเป็นทีค่วรไปถงึ…ธรรมะสวสัดค่ีะ

บวชกาย คือบวชตามรูปแบบ

โกนหัว ขูดคิ้ว นุ่งเหลือง ห่มเหลือง

บวชใจ คืออธิษฐานใจ ตั้งใจงดเว้น

ไม่ท�าอะไรที่ขัดต่อค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ปัญญานันทภกิขุ
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กุญแจธรรม
ฐิตเมโธภิกขุ 

เรียนบาลี มีแต่ได้
ไ  ม่  มี  เ  สี  ย

เป็นที่น่ายินดีกับการศึกษาคณะสงฆ์
ไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลศีกึษา มผีู้ศรทัธาใคร่ทีจ่ะ
ศึกษาเพื่อรู้รากศัพท์ภาษาบาลีจริงๆ ทั้ง
เยาวชนคนหนุ่มสาว ผู้ทีเ่กษียณราชการแล้ว 
ท่านเหล่านีอ้ยากเรยีนรู้โดยมิได้ถูกบงัคับให้
เรียนเป็นแน่ 

ทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่ยังสับสนเรื่องค�าสอนของพระพุทธศาสนาอยู่มาก 
บางคนยึดติดที่เปลือกนอกของศาสนา คือยึดติดที่ไสยศาสตร์ ความจริง
ไสยศาสตร์กับพุทธศาสนาต่างกันมาก ไสยศาสตร์ เป็นศาสตร์ของคนหลับๆ 
ตืน่ๆ หรอืศาสตร์ของอมนษุย์ คนทีข่าดความเชือ่มัน่ในตนเอง เน้นสอนแต่เรือ่ง
พิธีกรรมเป็นหลัก 

ส่วนพทุธศาสตร์ เป็นศาสตร์ของ
ท่านผู ้รู ้ ผู ้ตื่น ผู ้เบิกบาน เน้นสอน
ประชาชนที่ถูกอวิชชาครอบง�า ให้เกิด
ปัญญาจริงๆ เราต้องรู้จักแยกแยะค�า
สอนของพระพุทธศาสนาให้ถูกต้อง 
อย่างไรก็ตาม ศาสตร์ท้ังสองอย่างน้ัน 
ยังต้องอาศัยกันและกัน เปรียบเสมือน
แก่นของต้นไม้ท่ีต้องอาศัยเปลือกและ
กระพี้อยู่ฉันนั้น พุทธศาสนิกชนที่เป็น
พุทธมามกะนั้น เขาจะท�าตนให้เป็น
ประโยชน์ ให้มีคุณค่า เพื่อศาสนาจริงๆ 
ไม่ใช่อาศัยศาสนาอยู่ฝ่ายเดียว และยัง
ศกึษาภาษาบาลอีย่างจรงิจงัด้วย เพราะ
ภาษาบาลีนั้น คือภาษาที่รักษาศาสนา 
เม่ือใดพระภิกษุสามเณร บวชเข้ามา
ศึกษาเล่าเรียนในพระพุทธศาสนาแล้ว 

ยังไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมและบาลีจนเกิดความช�านาญ ศาสนาหรือค�าสอนก็
จะเสื่อมสิ้นไปจากบ้านเมืองในไม่ช้า 

 ดังนั้น “ปริยัติ” การเล่าเรียน ข้อที่ ๑ ในสัทธรรม ๓ อย่าง จึงถือว่า
เป็นรากแก้วทีส่�าคญัของศาสนา ถ้าเปรยีบกเ็หมอืนกบัรากแก้วของต้นไม้ ต้นไม้
ต้นใด หากรากแก้วหยัง่รากลกึมัน่คงเสยีแล้ว ต้นไม้ต้นนัน้กต็ัง้ตระหง่านยนืต้น
อยู่ได้นานและแผ่ก่ิงก้านสาขา ดอกผลและล�าต้นของต้นไม้นั้นสมบูรณ์ ธรรม
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และบาลีนั้นเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ ส่วน
ปริยัติสามัญนั้นเปรียบเหมือนกิ่งก้านสาขา ดอก ผล
และล�าต้นของต้นไม้ 

ท่านทั้งหลายเม่ือรู ้อย่างนี้แล้ว โปรดช่วยกัน
สนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุสามเณรที่ก�าลังศึกษาเล่าเรียน
ธรรมและบาลีให้แพร่หลาย เพื่อเป็นการจรรโลงรักษาสืบต่ออายุพระพุทธ

ศาสนาร่วมกันให้ตั้งอยู่ได้นาน 
ทุกส่ิงอย่างต้องอาศัยกัน 

คือ กลางคนืกบักลางวนั บ้านกบั
วัด คนมีกับคนจน โดยเฉพาะ
ฝ่ายวัดต้องศึกษาเล่าเรียน พาก 
เพียรปฏิบัติ สันทัดในการสอน 
ส่วนฝ่ายบ้านต้องปฏิบัติตามค�า
สัง่สอนของพทุธองค์อย่างจรงิจงั 
โดยมีหลักปฏิบัติอยู่ ๓ ส่วน คือ 
๑ หลกัสมัมาอาชีพ ใช้ชีวิตอย่าง
เหมาะสมถกูต้องและถกูธรรม ๒ 
หลักครอบครัว ดูแลจัดการ
หน้าท่ีพ่อบ้านแม่บ้านและลูกๆ 
ให้สมบูรณ์ ไม่ให้บกพร่อง ๓ 
หลักศาสนกิจ ซึ่งเป ็นส ่วนที่
ส�าคัญยิ่งต่อจิตใจ เป็นภาระ

หน้าที่ที่พุทธบริษัททั้ง ๔ ต้องท�า เพื่อให้เกิดบุญกุศลและอานิสงส์ ไม่ว่าจะ
เป็นการท�าบุญ บ�าเพ็ญกุศล การฟังพระธรรมเทศนา ตลอดจนการรักษาศีล 
เจริญภาวนาเพื่อให้เกิดความสะอาด (ศีล) ความสว่าง (ปัญญา) ความสงบ 
(สมาธิ) เข้าสู่จิตใจอย่างแท้จริง

อาตมาขอน�าค�ากลอนที่ท่านผู้รู้กล่าวว่า 

“วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย 

บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย 

บ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัย 

ขัดกันไซร้ก็บรรลัยทั้งสองทาง

บรรดาคนทั้งหลายแลชายหญิง 

หากทอดทิ้งละวัดหนีเหมือนผีสาง 

เช้าไม่เห็นเพลก็หายคงวายวาง

พระคงบางเบาไปอยู่ไม่นาน

วันข้างหน้าพระคงลาสกิขาหมด 

วัดคงหมดพระอยู่คู่วิหาร 

พระบ�าเพ็ญศีลพรตไปไม่ส�าราญ 

เพราะวหิารโรยร้างห่างญาตโิยม” 
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ปริศนาอักษรไขว้
ศุภลักษณ์ ชูเดช

ในพื้นที่กว่า ๗๐ ไร่  ของวัดปัญญานันทาราม  
สถานที่ก่อให้เกิดปัญญา ประกอบด้วยศาสนสถาน  
และอาคารต่างๆ มากมาย เด็กๆ  ทราบไหมว่าที่วัด
ปัญญานันทารามมีอะไรบ้าง ลองค้นหาค�าศัพท์ใน
ตารางขวามือนะคะ

 อุโบสถ

 พุทธมหาเจดีย์ 

 กุสินารา  

 ส�านักงาน

 อาศรมธรรมมาตา

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 หอฉัน

 อาศรมธรรมปิตา

 เจดีย์ระฆัง 

 เขตกัมมัฎฐาน

 ศาลากลางน�้า 

 ศาลาอิ่มบุญ

 เสบียงบุญ 

 ระเบียงธรรม

 ศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา

 อาคารร้อยภาพ ร้อยปี 

 สวนสาละ

 ลานหินโค้ง

 ศูนย์หนังสือ

 สถานีวิทยุ

 เรือนพยาบาล  

 เสาหนิอโศก

 กุฏิพระพุทธเจ้า
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โรงเรียนธรรม
Doraemon

วันมหาปวารณา
“สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ 

มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปฏิกกะริสสาม”ิ

 “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์ หากท่านทั้ง
หลายได้เหน็ ได้ยนิ หรอืสงสยั ว่า...กระผมได้ท�าสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง ขอท่านท้ัง
หลายโปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วย เมื่อกระผมมองเห็น
แล้ว จักประพฤติตัวเสียใหม่ให้ดี”

วันมหาปวารณา คือ วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปทั้งพระผู้ใหญ่และพระ 
ผู้น้อยต่างเปิดโอกาสอนุญาตแก่กันและกนั ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยจิตที่
เมตตา

การอยู่จ�าพรรษารวมกันตลอดระยะเวลาสามเดือน อาจมีข้อประพฤติ
ปฏบิตัทิีไ่ม่ดเีกิดขึน้โดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์ หรอืมองไม่เหน็ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
จึงทรงใช้วิธีการปวารณาให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ เพื่อพระภิกษุที่
ได้เห็นหรือแม้แต่ได้ยินได้ฟังเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรก็ตาม ให้กล่าวแนะน�าตัก
เตือนได้ พระผู้มีพรรษามากก็กล่าวตักเตือนพระผู้มีพรรษาน้อยได้ และพระผู้
มีพรรษาน้อยก็สามารถกล่าวชี้แนะถึงข้อบกพร่องของพระผู้มีพรรษามากได้

เช่นกนั โดยทีพ่ระผู้มพีรรษามากท่านกม็ไิด้ส�าคญัตนผดิคดิว่าท่านท�าอะไรแล้ว
ถูกไปหมดทุกอย่าง

 การกล่าวปวารณาเท่ากับเป็นการช่วยระมัดระวังข้อประพฤติปฏิบัติที่
ไม่ดขีองพระรปูหนึง่ ก่อนทีจ่ะลกุลามก่อความเสือ่มเสยีไปถงึพระหมู่มาก และ
ลกุลามไปถงึพระพทุธศาสนาได้ ท่านจงึใช้วธิป้ีองกนัไว้ก่อน ดกีว่าการแก้ไขใน
ภายหลัง การปวารณาที่พระภิกษุทั้งหลายกระท�านี้เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธี
การคอยสังวร คือ ตามระวังไม่ให้ประมาท ไม่ยอมให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นได้ 
เหมือนล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหาย

จุดมุ่งหมายของการปวารณา คือ เป็นกรรมวิธีลดหย่อนผ่อนคลายข้อ
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ขุ่นข้องคลางแคลงที่เกิดจากความระแวงสงสัยให้หมดไปในที่สุด เป็นทาง
ประสานรอยร้าวทีเ่กิดจากผลกระทบกระท่ังในการอยู่ร่วมกนั ให้มโีอกาสกลบั
คืนดีด้วยการให้โอกาสได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นทางสร้างเสริม
ความสามคัคใีนหมู่ให้กลมเกลยีวอยู่ร่วมกันอย่างสนทิใจ เป็นแนวปฏบิตัใิห้เกิด
ความเสมอภาคกันในการแสดงความคิด สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ โดยไม่
จ�ากัดด้วยยศ ชั้น พรรษา และวัย ก็ให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตร ปรารถนาดี
เอื้อเฟื้ออาทรเป็นพื้นฐาน น�าไปสู่พฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่ดีงามคล้ายๆ กัน 
เรียกว่า ศีลสามัญญตา

ส�าหรบัชวีติฆราวาส หากน�าเอาหลกัการของพระมาใช้เพือ่ให้สอดคล้อง
กับวิถีแห่งความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ก็จะเป็นการเสริมบารมีน�าพาชีวิตให้

เป็นสุข กล่าวคือกาลที่ล่วงไป ในสามเดือน หกเดือน หรือสิบสองเดือน หากมี
สิง่ใดทีไ่ด้ท�าการล่วงเกินต่อกนั ด้วยกาย วาจา หรอืใจ ทีเ่จตนาหรอืไม่ได้เจตนา 
ก็ขอให้อโหสิแก่กันและกัน และจากนี้ไปในภายหน้า หากได้กระท�าการอันใด
ในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร อันเป็นเหตุให้คนอื่นเดือดเนื้อร้อนใจ จะด้วยเจตนา
หรอืไม่เจตนา กข็อให้เพือ่นจงว่ากล่าวตกัเตอืนได้ตลอดเวลา สิง่นีค้อืความเป็น
มนษุย์ทีส่มบรูณ์ การยอมรบัฟังและเปิดโอกาสให้เพือ่น ให้บคุคลอ่ืนแนะน�าตกั
เตอืนได้ คนส่วนใหญ่มตีวัตนสงู และไม่ยอมลดราวาศอกกนั กห็าจดุแห่งความ
พอดกีนัไม่ได้ ได้แต่เรยีกร้องหาความด ีดทีีเ่ขาว่าซึง่แตกต่างจากดทีีม่อียู่ภายใน
ตัวตนของเรา หากเราปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้อง ไม่ต้องเรียกหาความปรองดอง
จากที่อื่นไกล มันอยู่กับเราทุกคนนี้เอง เมื่อพระท่านยังท�าปวารณา ฆราวาสก็
ต้องท�าได้เช่นกนั โดยการอโหสคิอือภยั ได้ด้วยค�าแนะน�าตกัเตอืน คอืทางด�าเนนิ
ชีวิต ขอให้คิดอย่างนี้ ใจเราก็ไม่เดือดร้อน ไม่ขุ่นมัว ชุมชนก็ไม่ร้อน สังคมก็
เป็นสุข นี้คือปวารณาออกพรรษา ข้อคิดจากพระที่ฆราวาสจะได้

หากเพียงแต่ยึดเอาวันมหาปวารณาเป็นวันบอกความในใจต่อกัน อาจ
เป็นการไม่เพยีงพอ เพราะในแต่ละวนัเรามีวถิชีวีติทีเ่ชือ่มโยงกบัผู้คนมากมาย 
เกาะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ หลากหลาย ความประมาทพลาดพลั้งย่อมเกิดขึ้น แม้
วันออกพรรษาจะผ่านไป เราก็สามารถบอกความในใจ ให้อภัยต่อกันและกัน
ได้ โลกนี้หากไม่มีโทษก็คงไม่ต้องมีการอภัย ดังนั้นหากทุกคนรู้จักให้อภัย โทษ
ก็จะไม่เกิดขึ้น
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โรงเรียนพระราหุล
พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม

ค�าพ่อสอน
มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก ถ้าไม่ฝึกหามีความประเสริฐไม่ 

“มนุษย์ทีไ่ม่มกีารฝึกเป็นสตัว์ทีแ่ย่ทีส่ดุกว่าสตัว์ใด ๆ  ท้ังสิน้” อนัน้ีเป็นหลกั
พระศาสนา เพราะฉะนั้นจึงมีพุทธพจน์ว่า ทันโต เสฏโฐ มนุสเสสุ ในหมู่มนุษย์
ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐ (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต)

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอบรมพระราหุล นับตั้งแต่ยังเยาว์จนเป็นหนุ่ม 
ค�าสั่งสอนในโอกาสต่างๆ หลายครั้ง หลายสูตรที่เรียกว่า “ราหุโลวาท แปล
ว่า โอวาทแก่ราหุล” หรือ ราหุลสูตร ผู้เขียนขอยกค�าจากพระไตรปิฎกมาให้
อ่านพอเป็นสงัเขป ขอแบ่งแนวทางการสอนของพระพทุธเจ้ากบัพระราหุล แบบ
พ่อสอนลูก ออกเป็นช่วงต่างๆ ดังนี้

ในช่วงเด็กอายุ ๗-๑๒ ปี สอนให้รู้จักการพูดจาที่เหมาะสม ทรงด�าริว่า 
เดก็หนุ่มย่อมพดูถ้อยค�าท่ีควรและไม่ควร ตรัสเรียกสามเณรราหลุและทรงสอน
ว่า สามเณรไม่ควรกล่าวตริจัฉานกถา (ค�าพดูไร้สาระ) ควรกล่าวกถา (สิง่ทีค่วร
พูด) คือ ค�าถาม ๑๐ ข้อ การแก้ ๕๕ ข้อ เรียกว่า สามเณรปัญหา[๘] เช่น อะไร
ชื่อว่า ๑ คือ สัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้เพราะอาหาร, อะไรชื่อว่า ๒ คือ นามและรูป, 

อะไรชื่อว่า ๓ คือ เวทนา ๓ ฯลฯ, อะไรชื่อว่า ๑๐ คือ ผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ 
ท่านกล่าวว่า เป็นพระอรหันต์

ในราหลุสูตรทรงด�าริต่อไปว่า เดก็หนุ่มย่อมกล่าวเท็จด้วยค�าน่ารัก ย่อม
กล่าวสิ่งที่ไม่เห็นว่าเราได้เห็นแล้ว กล่าวสิ่งที่เห็นว่าเราไม่เห็น เราจะให้โอวาท
แก่ราหลุ แม้แลดดู้วยตากเ็พือ่ให้เข้าใจได้ง่าย ทรงแสดงอปุมาด้วยภาชนะใส่น�า้ 
๔ ดังนี้

พระผู ้มีพระภาคเหลือน�้าไว ้ในภาชนะน�้าหน่อยหนึ่ง แล้วตรัสกะ
พระราหุลว่า “ดูกรราหุล เธอเห็นน�้าเหลือหน่อยหนึ่งอยู่ในภาชนะน�้านี้หรือ?”

พระราหุลกราบทูลว่า “เห็นพระเจ้าข้า”

พระพทุธเจ้า “ดกูรราหลุ สมณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการ
กล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ ก็มีน้อยเหมือนกันฉะนั้น”

ล�าดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเทน�้าที่เหลือหน่อยหนึ่งนั้นเสีย แล้วตรัส
กะพระราหุลว่า “ดูกรราหุล เธอเห็นน�้าหน่อยหนึ่งที่เราเทเสียแล้วหรือ?”

พระราหุล “เห็นพระเจ้าข้า”
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พระพทุธเจ้า “ดกูรราหลุ สมณธรรมของบคุคลผู้ไม่มคีวามละอายในการ
กล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ ก็เป็นของที่เขาทิ้งเสียแล้วเหมือนกันฉะนั้น”

ล�าดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงคว�่าภาชนะน�้านั้น แล้วตรัสกะพระราหุล
ว่า “ดูกรราหุล เธอเห็นภาชนะน�้าที่คว�่านี้หรือ?”

พระราหุล “เห็นพระเจ้าข้า”

พระพทุธเจ้า “ดกูรราหลุ สมณธรรมของบคุคลผู้ไม่มคีวามละอายในการ
กล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ ก็เป็นของที่เขาคว�่าเสียแล้วเหมือนกันฉะนั้น”

ล�าดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงหงายภาชนะน�้านั้นขึ้น แล้วตรัสกะพระ
ราหุลว่า “ดูกรราหุล เธอเห็นภาชนะน�้าอันว่างเปล่านี้หรือ?”

พระราหุล “เห็น พระเจ้าข้า”

พระพทุธเจ้า “ดกูรราหลุ สมณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการ
กล่าวมุสาท้ังรู้อยู่ กเ็ป็นของว่างเปล่าเหมือนกนัฉะน้ัน” จากน้ันทรงแสดงอุปมา
ด้วยอาการของช้าง ๒ แบบ ดังนี้

พระพุทธเจ้า “ดูกรราหุล เปรียบเหมือนช้างต้น มีงาอันงอนงาม เป็น
พาหนะที่เจรญิยิ่งนัก มีก�าเนิดดี เคยเข้าสงคราม ช้างนั้นเข้าสงครามแล้ว ย่อม
ท�ากรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้าง ด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้าง ด้วยกายเบื้องหน้า
บ้าง ด้วยกายเบื้องหลังบ้าง ด้วยศีรษะบ้าง ด้วยหูทั้งสองบ้าง ด้วยงาทั้งสอง
บ้าง ด้วยหางบ้าง ย่อมรักษาไว้แต่งวงเท่านั้น เพราะการที่ช้างรักษาแต่งวงนั้น
ไว้ ควาญช้างจึงคิดว่า ช้างต้นยังไม่ยอมสละชีวิต”

พระพทุธเจ้า “ดกูรราหลุ เมือ่ใดแลช้างต้นมงีาอนังอนงามเป็นพาหนะที่
เจริญยิ่งนัก มีก�าเนิดดี เคยเข้าสงคราม เข้าสงครามแล้ว ย่อมท�ากรรมด้วยเท้า
หน้าทัง้สองบ้าง ด้วยเท้าหลงัทัง้สองบ้าง ด้วยกายเบือ้งหน้าบ้าง ด้วยกายเบือ้ง
หลงับ้าง ด้วยศรีษะบ้าง ด้วยหทูัง้สองบ้าง ด้วยงาทัง้สองบ้าง ด้วยหางบ้าง ด้วย
งวงบ้าง เพราะการที่ช้างท�ากรรมด้วยงวงนั้น ควาญช้างจึงมีความมั่นใจว่า 
ช้างต้นยอมสละชีวิต บัดนี้ไม่มีอะไร ที่ช้างต้นจะพึงท�าไม่ได้

ดูกรราหุล เรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาท้ังที่รู้
อยู่ ที่จะไม่ท�าบาปกรรมแม้น้อยหนึ่งไม่มี ราหุล เธอพึงตั้งใจว่า เราจักไม่กล่าว
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มุสา แม้เพราะหัวเราะกันเล่น” จากนั้นทรงแสดงอุปมาด้วยแว่นส่อง (กระจก
ส่อง) ดังนี้

พระพุทธเจ้า น�าแว่นส่องมาแล้วถามว่า “ราหุล แว่นส่องมีประโยชน์
อย่างไร?”

พระราหุล “มีประโยชน์ส�าหรับส่องดู พระเจ้าข้า”

 พระพุทธเจ้า “เหมือนกันแล ราหุล บุคคลควรพิจารณาเสียก่อน แล้ว
จึงท�ากรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่ พึงรู้อย่างนี้ว่า 
เราจะท�ากรรมใดด้วยกาย วาจา หรือใจ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ของ
เรานี้ พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น เพื่อเบียดเบียนทั้งตน
ทั้งผู้อื่น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม นี้เป็นอกุศล มีทุกข์เป็นก�าไร มีทุกข์เป็น
วิบากดังนี้ไซร้ กรรมเห็นปานนี้ เธอไม่พึงท�า แต่ถ้าเมื่อเธอ พิจารณาอยู่พึงรู้
อย่างนี้ว่า เราปรารถนาจะท�ากรรมใดด้วยกาย วาจา หรือ ใจ กายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรม ของเรานี้ ไม่พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อ
เบียดเบียนผู ้อื่น เพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู ้อื่น กายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรมนี้เป็นกุศล มสีุขเป็นก�าไร มสีุขเป็นวิบากดังนี้ไซร้ กรรมเห็นปาน
นั้น เธอพงึท�า”

ในช่วงวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๙ ป ีค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนพระราหุล 
ในช่วงนีม้มีาก ทีเ่รยีกว่า ราหลุสงัยตุ[๙] ด้วยการเข้าใจจติวิทยาวัยรุ่น พระองค์

ทรงสอนให้ระวงักิเลสด้านการยดึตดิความสวยงามของรปูร่าง วยัหนุ่ม วยัเจรญิ 
พระพทุธองค์ ทรงแสดงการเว้นตณัหาในปัจจัย ๔ การละฉนัทราคะในกามคณุ 
๕ และความทีอุ่ปนิสยัแห่งกัลยาณมติรเป็นคุณยิ่งใหญ่ ไม่ควรท�าฉันทราคะใน
ภพทัง้หลาย ในทีท่ีม่าแล้วๆ ตามความใน มหาราหโุลวาทสตูร [๑๐] พระพทุธ
องค์สอนว่า ไม่ควรท�าฉนัทราคะอนัอาศยัเรอืน อาศยัอตัภาพว่า เรางาม วรรณะ
ของเราผ่องใส ในราหุลสูตรที่ ๑๑ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เธอละกามคุณห้ามี
รูปเป็นที่รัก เป็นที่รื่นรมย์ใจ ออกบวชด้วยศรัทธาแล้ว จงกระท�าที่สุดทุกข์เถิด 
เธอจงคบกัลยาณมิตร จงเสพท่ีนอน ที่นั่งอันสงัดเงียบ ปราศจากเสียงกึกก้อง 
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จงรู้จกัประมาณในโภชนะ เธออย่าได้กระท�าความอยากในวัตถเุป็นท่ีเกิดตณัหา
เหล่านี้ คือ จีวร บิณฑบาต ที่นอน ที่นั่ง และปัจจัย เธออย่ากลับมาสู่โลกนี้อีก 
จงเป็นผู้ส�ารวมในปาฏิโมกข์และในอินทรีย์ ๕ จงมีสติไปแล้วในกาย จงเป็นผู้
มากไปด้วยความเบือ่หน่าย จงเว้นสภุนมิติ อนัก่อให้เกิดความก�าหนัด จงอบรม
จิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่ง ให้ตั้งมั่นดีแล้วในอสุภภาวนา จงอบรมวิปัสนา จง
ละมานานสุยัแต่นัน้ เธอจกัเป็นผู้สงบ เพราะการละมานะเท่ียวไป พระพทุธเจ้า
ตรัสสอนพระราหุล ด้วยค�าเหล่านี้เนืองๆ ด้วยประการฉะนี้แล 

เมื่อเข้าถึงวัยผู้ใหญ่ช่วงอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ครั้นพระราหุลอุปสมบท
เป็นพระภิกษุ ท่านได้รับการสอนระดับสูงที่สุดที่พ่อจะให้ลูกเข้าใจ ที่เรียกว่า 
จูฬราหุโลวาทสูตร [๑๒] ดังนี้ พระพุทธเจ้า ทราบว่า “พระราหุลมีธรรมที่บ่ม
วิมุตติแก่กล้าแล้ว ถ้ากระไรเราพึงแนะน�าราหุลในธรรมที่สิ้นอาสวะยิ่งขึ้นเถิด” 
จึงสอนเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใน ขันธ์ ๕ ในอายตนะ ๑๒ ท�านองสอนไป 
ซักถามความเข้าใจไป ดุจการสอน อนัตตลักขณสูตร แก่พระเบญจวัคคีย์ท่ี
อิสิปตนมฤคทายวัน เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสสอนเช่นนี้อยู่ จิตของพระราหุล
หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น และเทวดาหลายพันตนน้ัน 
ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธลุีหมดมลทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิด
ขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ล้วนมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา ในทีสุ่ด พระราหุลกบ็รรลุ
เป็นอรหันต์ เป็นธรรมทายาทของพระพุทธเจ้า รับมรดกธรรมที่เป็นโลกุตตระ
อย่างแท้จริง พระราหุลเพียงอายุ ๒๑ ปี ก็ได้รับมรดกอมฤตธรรม เป็นความ
สขุอมตะอย่างสงูสดุ พ้นจากการเวยีนว่ายตายเกิด เพราะการเอาใจใส่พร�า่สอน
ของพ่อและการตัง้ใจศกึษาของลกู พระราหลุได้รบัเอตทคัคะ ด้านเป็นผู้สนใจ
ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง

(พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๕, มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ภิกขุวรรค, 

มหาราหุโลวาทสูตร. พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๖, มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ 
สฬายตนวรรค, จูฬราหุโลวาทสูตร. พระสุตตันตปฎิก เล่ม ๘, สังยุตตนิกาย 
นิทานวรรค - ราหุลสังยุตต์ – ปฐมวรรค และ ทุติยวรรค. พระสุตตันตปิฎก 
เล่ม ๑๗, ขุททกนิกาย สุตตนิบาต จูฬวรรค, ราหุลสูตร. พระสุตตันตปิฎก เล่ม 
๑๗, ขทุทกนกิาย ขทุทกปาฐะ-ธรรมบท-อทุาน-อติวิตุตกะ-สตุตนบิาต, สามเณร
ปัญหา.)

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า “บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติ (ก�าเนิด) ก็หาไม่ เป็น 
ผู้ประเสรฐิเพราะชาต ิ(ก�าเนดิ) กห็าไม่ ( แต่ ) เป็นคนเลวเพราะการกระท�าของ
ตน เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระท�าของตน”
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พระนวกะ
ใบกล้วย

บวช ท ำ� ไม

จากค�าถามง่ายๆ ว่าบวชท�าไม ? ท่ีเรามักได้ยินกนัเสมอๆ ปัญญาสาส์น 
ฉบับนี้ จึ งอยากไขข ้อข ้องใจของหลายๆ ท ่าน โดยได ้น� าค� าตอบท่ี

พระปัญญานันทมุนี (ส.ณ. สุภโร) ตอบไว้ในหนังสือคู่มืออุปสมบท วัดปัญญา-
นันทาราม มาน�าเสนอแก่ผู้อ่าน 

การบวชเป็นพุทธวิธีส�าหรับการฝึกตน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ทันโต 
เสฏโฐ มนุสเสสุ” ในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐ ได้ละสิ่งท่ีควรละ เจริญใน
สิ่งที่ควรเจริญ ดังนั้นการบวชควรมีจุดหมายคือ

๑. บวชเพื่อโปรด
พ่อแม่ พ่อแม่มคีวามทกุข์กบั
ลูก ๓ ประการ คือ ทุกข์
เพราะไม่มลีกู ทกุข์เพราะลกู
ตาย ทุกข์เพราะลูกชั่ว รวม
ความแล้วพ่อแม่มคีวามทกุข์
หรือตกนรกเพราะลูก ดังนั้น
ก า ร บ ว ช ข อ ง เ ร า เ พื่ อ
ปลดเปลื้องนรกออกจาก
จิตใจพ่อแม่ ท่านจะได้ขึ้น
สวรรค์ด้วยการบวชของลกู ก็
ด้วยลกูได้เข้ามาฝึกตนเองให้
หลุดพ้นจากความชั่ว ด้วย
เหตุดังกล่าว ลูกๆ ควรคิดไว้
เสมอว่าก่อนพ่อแม่จะตาย 
จงท�าสิ่ งที่ถูกต ้องให ้ท ่าน 
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แนวคิด :  บวชเว้นว่าง บาปเศร้า

 เรียนร�่าพุทธพจน์ปอง ประโยชน์ไว้

 เขียนผนึกหมั่นตรึกตรอง ร�าลึกเสมอมา

 อ่านโลกอ่านธรรมได้ ดั่งนี้ทวีบุญฯ  

แนวทาง : การบวช คอืการเว้นหรอืการไปสู่การแสวงหากศุล พ้นไปจาก
การคดิ พดู ท�า อย่างเดมิๆ แบบฆราวาส เป็นการเพิม่โอกาสในการท�าประโยชน์
เกือ้กลูแก่ตนและผู้อืน่ ทัง้ยงัเป็นการช่วยชาต ิเป็นญาตกิบัพระศาสนา ทดแทน
คุณบิดามารดา ได้พัฒนาตนเองและสังคม เป็นคนสุก (คนขาว มีความละอาย
ต่อชั่วเกรงกลัวต่อบาป) เป็นบัณฑิต (ทิด) รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม... 
ทางโลกไม่ช�้า ทางธรรมไม่เสีย

แนวทาง : สมัครบวชตามวันที่ก�าหนด ฝึกซ้อมท่องขานนาคและสอบ
ขานนาคให้ได้ และต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเนกขัมมบารมี

แนวท�า : ศึกษาตามหลักสูตร ๔ ภาค ได้แก่
๑.  ภาคศึกษาศาสนา ปัญญานันทารามปริทัศน์ วินัยและเสขิยวัตร 

พุทธประวัติและธรรมวิภาค
๒. ภาคใคร่ครวญดูตน สมาธิภาวนา
๓. ภาคพุทธวถิีมงคลชีวิตงาม
๔. ภาคพุทธอาสา

ระยะเวลา : ก�าหนดขั้นต�่าอย่างน้อย ๑๕ วัน

และบอกกับตัวเองว่า “จะไม่ขอชั่วตลอดชาติ”

๒. บวชเพื่อท�านิพพานให้แจ้ง “นิสสะระณะนิพพานะ” ชีวิตที่อยู่กับ 
โลภะ โทสะ โมหะ เต็มไปด้วยปัญหานานัปการ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
ได้หลกัการด�าเนนิชวีติ เรียกว่า ไตรสกิขา คือศลี สมาธ ิปัญญา จนมสีตปัิญญา
สมบูรณ์ ความสงบเย็นของชีวิตก็เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อโลภะ โทสะ โมหะ ไม่เสยีด
แทงจิต เมื่อนั้นนิพพานก็เกิดขึ้น การบวชจึงเป็นการท�านิพพานให้แจ้ง

๓. บวชเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา ท�าลายความงมงายที่หลงผิด 
เข้าใจผดิ เกิดสตปัิญญาจนพบความจรงิว่าดชีัว่อยู่ทีต่วัท�า สงูต�า่อยู่ทีท่�าตวั การ
บวชจึงต้องปฏิบัติตามศาสนา คือ เรียบง่าย ประหยัดสูง ประโยชน์สุด ถูกต้อง
ตามธรรมวินัย ผู้บวชต้องกล้าจน ทนเสียดสี หนีสะสม นิยมสร้างสรรค์ มีชีวิต
อยู่ง่ายกินง่าย ถูกใจมนุษย์ สิ้นสุดปัญหา แล้วน�าญาติทั้งสายโลหิตและโดย
ธรรมสู่ความเป็นญาตกิบัศาสนา จนทกุคนรู้ว่ามศีาสนา มแีต่ปิตสิขุพ้นทกุข์โดย
ทั่วกัน 

จากเหตุนี้เอง วัดปัญญานันทารามจึงน�ามาเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
บวชพระประจ�าเดือน โดยจะบวชทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือน ยกเว้น
เข้าพรรษา 
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เนกขัมมบารมี
โอบบุญ

ครอบครัวสุขขำา...“สุขด้วยธรรมนำาทาง”
 “ครอบครัว” คือหน่วยเล็กๆ ที่ผูกพัน มีความหมายส�าคัญยิ่งต่อชุมชน 

สังคม ตลอดจนประเทศชาติ เส้นทางชีวิตลูกรักของเราบนโลกอันกว้างใหญ่
และสับสนวุ่นวายนี้ มันมีสิ่งล่อลวงให้ลุ่มหลงตามไปมากมาย ฉะนั้นจึงไม่ง่าย
เลยที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งจะสร้างเด็กให้เติบโตเป็นคนเก่งดีมีสุขได้ใน

เวลาเดยีวกนั อย่างไรกต็าม...ในฐานะพทุธศาสนกิชน พ่อแม่ทีด่คีวรมวีธิน้ีอมน�า
ใจให้ลกูใฝ่ทางธรรม น�าทางให้ลกูไปเผชญิโลกด้วยความสขุสงบอย่างแท้จรงิ... 

วันนี้เราได้พูดคุยกับครอบครัวคุณภาพ คุณพ่อโอ-ธนพล และคุณแม่
ตุ๊กตา-จิตติมา สุขข�า คุณพ่อท�างานอยู่ฝ่ายวางแผนการผลิต บริษัทอเมริกัน 
ส่วนคุณแม่นั้นลาออกจากงานตอนที่ตั้งท้องลูกสาว ช่วงน�้าท่วมปี ๒๕๕๔ ทั้งคู่
คือ ตัวอย่างของ “พระในบ้าน” ของลูก ...ผู้จุดโคมทองส่องธรรมน�าทางชีวติ
ลูกสว่างไสวตั้งแต่ในวัยเยาว์ให้กับ “น้องโฟกัส” ...เด็กผู้หญิงตัวน้อยๆ ผู้ร้อย
ความรกัของครอบครวันีไ้ว้ เธอเกิดและเตบิโตมาท่ามกลางอ้อมกอดแห่งความ
รกัความอบอุ่นของพ่อและแม่ เธอจะสขุด้วยธรรมน�าทางอย่างไร...มาอ่านกนัค่ะ 

เราเริ่มที่คุณพ่อเฉลยที่มาของชื่อน้อง “โฟกัส” ว่า...เพราะลูกเป็นศูนย์
รวมของพ่อแม่...

ก้าวแรกและก้าวต่อมา..........
คุณโอเล่าว่า ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในการสอนธรรมของหลวงปู่

ปัญญานนัทภิกข ุสหายธรรมของหลวงปู่พทุธทาส เม่ือตอนทีท่่านมรณภาพจงึ
ได้มากราบสักการะท่านที่วัดชลประทานฯ แล้วจึงได้ออกตามหาวัดปัญญาฯ 
แม้จะรู้สึกแปลกใจกับวัดปัญญาฯ ในครั้งแรกจนต้องเลี้ยวรถกลับ แต่ก็ได้กลับ
มาใหม่อีกครั้ง และได้พบกับสามเณรน้อย พูดคุยกันจนรู้สึกถูกชะตา จากนั้นก็
เข้าวัดปัญญาฯ ประจ�าตั้งแต่นั้นมา

“มาวัดอาทติย์แรกๆ ก็แปลกๆ นะ เพราะวัดตามบ้านนอกจะนั่งฉันเป็น
วง แต่ที่นี่พระท่านจะไปพิจารณาอาหาร แล้วมาฉันที่ลานหินโค้ง ฉันเท่าไร ก็
ตักเท่านั้น ไม่ต้องมีของเหลือ เพราะท่านจะตักเท่าที่ท่านฉัน ไม่ต้องประเคน
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ยกเข้ายกออก ผมว่าน่าจะเป็นต้นแบบที่วัดอื่นๆ เอาไปใช้ได้ด้วย อาหารจะตั้ง
เป็นแถว พระหนึ่งแถว สามเณรหนึ่งแถว เนกขัมมบารมีก็หนึ่งแถว หลังจากที่
ท่านพจิารณาเสร็จ ญาติโยมก็ไปตักต่อได้เลย สะดวกดี เสร็จแล้วก็ล้างเก็บที่
เดิม หยิบจากตรงไหนก็วางตรงนั้น พระเณรท่านฉันเสร็จ ท่านก็ล้างเองแล้วก็
เอามาเก็บที่เดิม ทุกคนช่วยกัน ไม่เหมือนวัดต่างจังหวัดที่ทิ้งไว้ให้แม่ครัวล้าง 
ญาติโยมก็ได้รู้จักช่วยตัวเองด้วย ไม่ใช่ท�าอะไรแล้วทิ้งไว้ให้คนข้างหลัง มัน
เป็นการสอนไปในตัวว่า คุณท�าสิ่งใด คุณก็ต้องรับผิดชอบ”

ที่นี่...ท�าให้รู้ว่า “หน้าที่ชาวพุทธ” ที่แท้จริง คอือะไร..........
คุณโอฟื้นความหลังให้ฟังว่า... แต่ก่อนตอนเด็กๆ ยายจะพาไปวัด

ใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็กลับ วันพระก็ไปวัด แต่ไม่ได้ไปฟังธรรมบรรยายจาก
พระนะ ไปเพราะอยากกิน
ขนมตามประสาเด็กบ ้าน
นอก โรงเรยีนจดักิจกรรมให้
มาวัด เราก็มาเวียนเทียน 
ลอยกระทง เที่ยวเล่นไป ก็
แค่นั้น...ซึ่งน่าเสียดายเวลา 
พอเรามาที่วัดปัญญาฯ พระ
ท่านสอนให้เรารู ้จักหน้าที่
ชาวพทุธจรงิๆ ว่าควรปฏิบัติ
ตัวอย่างไร ไม่ใช่แค่ไปถวาย
สังฆทานแล ้วก็กลับ คุณ
ตุ๊กตาอธิบายเสริมว่า “เรา
มาก็ได้ฟังหลวงพ่อ (พระ
ปัญญานันทมุนี) สิ่งที่ท่าน
สอน เราสามารถเอาไปปรบั
ใช้กับชีวิตประจ�าวันได้ การ
ที่ เราเข ้าวัด ไม่ใช ่เพราะ
ครอบครัวเรามีทุกข์ แต่มัน
ถึงจุดที่เราอยากรู้ว่าศาสนา
พุทธคืออะไร เราบอกใครๆ 
ว่าเราเป็นชาวพุทธ แต่เรา
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ตอบได้แค่เพียงว่าศาสนาพุทธสอนให้เราเป็นคนดี”

“...วัดนี้ท�าให้เราได้สวดมนต์ ได้พูด ได้ท่อง ได้เข้าใจความหมายท่ีแท้
จริงของบทสวด รู้ว่ามันคืออะไร เราก็ซึมซับข้อธรรม เราได้รู้ว่า “นะโม ตัสสะ”  
คืออะไร เรากราบไหว้อยู่ทุกวันแต่ไม่รู้ความหมาย ซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้ว...” 

  แสงแห่งธรรม...ส่องน�ารัก น�าใจให้ครอบครัว...

มองดูชีวิตคู่รอบๆ ตัวเราทุกวันนี้ เรามักจะได้ยินเรื่องการนอกใจ แยก
ทาง หลอกลวง ทะเลาะเบาะแว้ง แย่งชงิสมบตั ิขดัผลประโยชน์ เสพตดิอบายมขุ
มากมาย เราคงปฏเิสธไม่ได้ว่าเดก็ๆ ของเราเกิดมาท่ามกลางปัญหาสังคมเหล่า
นี้ และท้ังหมดเริ่มต้นจาก “ครอบครัว” ต้นตอของความล้มเหลวในการพัฒนา
ชาติ...ธรรมะช่วยได้มาก...ลองฟังความเห็นจากครอบครัวสุขข�าค่ะ

“ธรรมะกับชีวิตคู่คืออะไร ศีล ๕ ในการครองเรือนไง ถ้าเรามาบวช
เนกขัมมบารมี เราก็ถือศีล ๘ แต่ศีล ๕ ถ้าเราถือก็เป็นศีลส�าหรับผู้ครองเรือน 
เพราะเราไม่เบียดเบียนใคร ไม่อยากได้ทรัพย์สินของคนอื่น ไม่ผิดประเวณี 
เครือ่งดองของเมาผมกห็ยดุแล้ว ถ้าผมดืม่กจ็ะดืม่เป็นยา จะผสมแค่องคลุเีดยีว 
ผมบอกเพ่ือนแล้วว่าไม่ต้องชวนผมไปกินเหล้าทีไ่หน ผมไม่ไป ...สงัคมข้างนอก
มันน่ากลัว ผมเลยอยากพาลูกเข้าวัดตั้งแต่เล็ก การรักษาศีล อยากให้ธรรมะ
เป็นพื้นฐานของชีวิตเขา เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะซึมซับได้แค่ไหน ด�าเนินชีวิตต่อไป
อย่างไร อนาคตของเขาเขากต้็องเลอืกเอง เราจะเจ้ากีเ้จ้าการมากกไ็ม่ได้ เพยีง
แต่เราต้องชี้ทางให้แก่เขา เพราะเราก็เคยเห็นแบบอย่างจากเพื่อนๆ และจาก
ตัวเราเอง แม่ก็สอนให้เราเป็นคนดี สอนให้รักษาศีล ๕” 

เมื่อพบทางแห่งความ
สขุ ครอบครวัสขุข�าจงึชอบเข้า
วัดทั้งครอบครัว หากมีความ
ขัดแย้งกันระหว่างชีวิตคู่ ก็จะ
ใช้วิธี “เย็นดับร้อน”...ท�าให้ไม่
เคยทะเลาะกัน ไม่ปะทะกันให้
เกิดความร้าวฉาน

พ่อและแม่...เปรียบ
เป็นหลังเป็นไหล่ให้ลูกรักได้
พักพึ่งพิง

การท�ามาหาเลี้ยงชีพ
เพื่อให้มีปัจจัยครบบริบูรณ์
ท�าให้ครอบครวัเป็นสขุนัน้ เป็น
เรื่องส�าคัญก็จริง หากแต่ว่า 
“เวลา” ของพ่อแม่ก็เป็นสิ่ง
ส�าคัญที่ เติมเต็มให้ชีวิตลูก
เตบิโตขึน้มาอย่างเป็นผู้ใหญ่ที่
สมบูรณ์ คุณโออธิบายสิ่งนี้ไว้
อย่างน่าฟังค่ะ

“เราคิดว่าปัญหาวัยรุ่นทุกวันนี้ พ่อแม่ต้องเป็นที่พึ่งให้เขาได้จริงๆ เด็ก
ที่มีพ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้าจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่เด็กที่ไม่มี เขาจะขาดความ
รัก” คุณตุ๊กตาเล่าเสริมว่า... “เลี้ยงหลานด้วย เนื่องจากพ่อกับแม่ต้องท�างาน 
แล้วท�างานคนละกะ พ่ออยู่กะกลางคืน แม่อยู่กะเช้า เรารู้เลยว่าหลานเราเป็น
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คนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง เวลาเราเล่นกับโฟกัส.... เขาก็จะมอง..... ลึกๆ แล้ว
เขาว้าเหว่” 

แสดงให้ลูกเห็น....ชีวิตที่เพียงพอเป็น จะเย็นกับธรรมะได้

แม้ครอบครัว “สุขข�า” อาจจะไม่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ จึงมีเวลา
สนใจธรรมะ ลองฟังทัศนะเรื่องนี้กันค่ะ “คนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจก็จะต้อง
วิ่งตามหาเงิน แล้วบอกว่าไม่มีเวลา แต่ก็มีเวลาไปเดินห้าง แต่พอชวนมาวัด
กลับไม่มีเวลา เราต้องกลับมาดูว่า...เรารู้จักพอไหม... เราต้องคิดว่าเราต้องหา
แบบอย่างให้ลูก... เวลาญาติมาหาเรา เราก็จะพามาวัดปัญญาฯ” 

“เงนิมนักเ็ป็นสิง่ส�าคญั แต่ไม่ใช่เราต้องหาแต่เงนิอย่างเดยีว ไม่สนใจส่ิง
อื่น ต้องรู้จักพอ ชาวพุทธก็ยึดหลักเกิด แก่ เจ็บ ตาย มันต้องเจอกันทุกคน ถึง
มีเงินล้นฟ้าเราก็ไม่มีความสุข มาวัดเราได้อยู่กับตัวเอง ค้นหาตัวเอง ได้เจอ
ทางออกที่พระพุทธองค์ชี้แนะไว้ให้ ได้ใช้หลักพรหมวิหาร มีอุเบกขา ยินดีไป
กับผู้ที่ได้ดี ไม่อิจฉา ไม่ใช่ว่าลูกเขาเรียนโรงเรียนดีๆ แพงๆ ก็ต้องตามเขาไป 
โดยไม่รู้พืน้ฐานว่าลกูเราเป็นอย่างไร หมุนไปตามกระแส วัตถนุยิมกนัหมดแล้ว 
ครอบครัวเราจะเดนิทางสายกลาง เวลาท�างานกจ็ะท�าเตม็ท่ี แต่จะไม่เสนอหน้า 
เพราะเชื่อว่า... เราเป็นคนดี เทวดาย่อมคุ้มครองเราอยู่แล้ว”

ความดีงามอยู่รอบตัวเรา...แล้วแต่ว่าจะเห็นหรือไม่

เม่ือช่วงน�า้ท่วมปี ๒๕๕๔ หลายครอบครวัต้องล�าบากจมจ่อมอยู่กบัความ
ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจหลายอย่าง ไหนจะต้องเสียทรัพย์สิน เสีย
อาชีพการงาน เสียการเรียน บางคนอาจจะเสียสุขภาพ... ครอบครัวนี้มีข้อคิด
ในฐานะผู้ผ่านเหตุการณ์นี้เช่นกันค่ะ

“ครอบครัวเราก็ทุกข์นะ แต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน ไม่โทษโน่น 
โทษนี่ เราต้องปรับตัวปรับใจ มันก็จะเห็นทางออก ช่วงนั้นลูกแค่ ๑ เดือน เรา
ก็หาที่อยู่ใหม่ ในวันที่เราล�าบากได้เห็นน�้าใจเพื่อนบ้านที่ช่วยดูแลบ้านให้เรา 
ซึ่งถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ เราก็จะไม่มีทางเห็นน�้าใจของหลายๆ คนที่มีให้เรา”

ตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นที่ขอบฟ้าตะวันออกของทุกวัน.... แน่นอน...
ความหวังและโอกาสมีมาให้เราเลือกคิด เลือกท�า ได้ทุกๆ วันเสมอนะคะ ...ได้
ฟังข้อคิดที่น่าชื่นใจของครอบครัว “สุขข�า” แล้ว เราได้เห็นการวางรากฐาน
ส�าคญัทางจติใจให้แก่ลกู พ่อแม่บ่มเพาะเมลด็พนัธุ์แห่งธรรมะไว้เตบิโตในหวัใจ
ลูก ม่ันใจได้ว่าลูกจะซึมซับ มีความสุขสงบสว่างม่ันคง ร่มเย็นจากภายใน  
หล่อหลอมภูมิคุ ้มกันให้ลูกเผชิญโลกกว้างใหญ่ได้อย่างไม่ต้องประหวั่น 
พรั่นพรึงในอนาคต... ครอบครัวใครยังไม่เริ่ม... พรุ่งนี้เช้าเลยนะคะ... 
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สถานีปัญญา
พระสมเกียรติ ฐิตธมฺโม

มิตรแท้
มิตรเทียมตอนจบ

ธรรมสวัสดี ญาติโยมพี่น้องชาวพุทธทั้งหลาย ในตอนท่ี ๑ อาตมาได้
หยบิยก “มติรเทยีม” ขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ไปแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
ทุกท่านได้ไปตรวจดูกันบ้างหรือไม่ว่า มิตรที่เราได้คบกันอยู่นั้นเป็นมิตรเทียม
หรือไม่ ในครั้งนี้เรามาดู “มิตรแท้” กันบ้างว่าเป็นอย่างไร

มิตรแท้มี ๔ ประเภท คือ

๑. มิตรมีอุปการะ ได้แก่ เพื่อนที่มีบุญคุณ มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ คอย
คุ้มครองป้องกันเพื่อนของตน ทั้งเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้ มีลักษณะโดยสรุป ๔ 
ประการ ดังนี้คือ ๑.๑ ป้องกันเพื่อนผู้ประมาท หมายถึง มิตรที่ช่วยป้องกัน
ชีวิตชื่อเสียงและเกียรติยศของเพื่อน ๑.๒ ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อน 
ผู้ประมาท หมายถึง มิตรที่คอยแนะน�าห้ามปรามเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนใช้จ่าย
ทรัพย์สมบัติไปในทางอบายมุขหรือลงทุนที่มีการเสี่ยงเกินไป ๑.๓ เมื่อมีภัย

เป็นที่พึ่งพ�านักได้ หมายถึง มิตรที่คอยอุปการะช่วยเหลือเม่ือเพื่อนตกทุกข์ 
เมือ่เพือ่นมภียักใ็ห้การคุ้มครองป้องกนั ๑.๔ เมือ่มธีรุะช่วยออกทรพัย์ให้เกิน
กว่าที่ออกปาก หมายถึง มิตรที่ช่วยเหลือเพื่อน เมื่อเพื่อนมีความจ�าเป็นต้อง
ใช้เงิน ออกปากขอยืมเงิน ก็ตอบสนองด้วยดี เสนอให้ยืมเกินกว่าที่ขอยืม ไม่
แสดงความโลภออกมา

๒. มติรร่วมสขุร่วมทกุข์ ได้แก่ เพือ่นสนทิเหมอืนญาต ิไว้วางใจกนั คอย
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีลักษณะโดยสรุป ๔ ประการ ๒.๑ ขยายความลับของ
ตนแก่เพื่อน หมายถึง ต่างฝ่ายต่างเผยความลับของตนแก่เพื่อน ถ้าความลับ
นั้นมีจุดอ่อนหรือปมด้อยก็ช่วยกันแก้ไข และเป็นการให้ความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ๒.๒ ปิดความลับของเพื่อนมิให้แพร่หลาย หมายถึง มิตรที่มีความ
จริงใจต่อเพื่อน รักษาน�้าใจซึ่งกันและเอาไว้โดยการไม่เปดิเผยความลับของ
เพือ่นไม่ให้ผู้อืน่รู้ ๒.๓ ไม่ละทิง้ยามวบิตั ิหมายถงึ เมือ่เวลาทีเ่พือ่นตกทกุข์ได้
ยากก็คอยช่วยเหลือไม่ละทิ้ง ๒.๔ แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้ หมายถึง เมื่อ
เวลาที่เพื่อนตกอยู่ในอันตราย ก็เข้าช่วยเหลือถึงแม้ตัวเองจะต้องเสี่ยงชีวิต
ก็ตาม

๓. มิตรแนะน�าประโยชน ์ ได้แก่ เพื่อนที่คอยแนะน�าแต่ในทางที่ดี มี
ลักษณะเหมือนครู ลักษณะของเพื่อนเช่นนี้มีอยู่ ๔ ประการ คือ ๓.๑ ห้ามไม่
ให้ท�าชั่ว หมายถึง เห็นเพื่อนท�าความชั่ว เพราะความไม่รู้หรือความประมาท
คึกคะนอง ก็เข้าห้ามปราม แสดงถึงเหตุผล ให้เพื่อนมี หิริ คือ ความรังเกียจ
ต่อความชั่ว และ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวผลของความชั่ว ๓.๒ แนะน�าให้
ท�าแต่ความดี หมายถึง นอกจากห้ามไม่ให้เพื่อนท�าชั่วแล้ว ยังสอนเพื่อนให้
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พุทธอาสา
เถาะทิพย์

รู้จักคุณความดี สอนให้ประพฤติดี ๓.๓ ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยท�า หมายถึง 
ถ้าเพื่อนยังไม่มีความรู้ในทางหลักธรรม คุณความดี กฎแห่งกรรมมากนัก ก็
เล่าให้เพือ่นฟัง ๓.๔ บอกทางสวรรค์ให้ ทางสวรรค์ หมายถงึ ทางไปสู่อนาคต
อันสดใส ด้วยการแสวงหาความรู้หรือปัญญา

๔. มิตรมีความรักใคร่ ได้แก่ เพื่อนประเภทสหาย มีลักษณะส�าคัญ ๔ 
ประการ คือ ๔.๑ ทุกข์ ทุกข์ ด้วย หมายถึง เมื่อเห็นเพื่อนมีความทุกข์ไม่ว่า
ทางใด ทางกายใจ ก็ให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน ปลอบโยน แสดงถึงความ
เห็นอกเห็นใจ ๔.๒ สุข สุข ด้วย หมายถึง มิตรที่เห็นเพื่อนมีความสุขไม่ว่าทาง
กายหรอืทางใจ กพ็ลอยยนิดีกบัเพือ่นด้วย เข้าไปแสดงความยนิดด้ีวย  ๔.๓ โต้
เถียงผู้ที่ติเตียนเพ่ือน หมายถึง เม่ือเห็นคนอื่นติเตียนเพื่อนของเรา ไม่ว่า 
ต่อหน้าและลับหลัง ก็ช่วยพูดจาชี้แจงให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ให้เพื่อน
เสยีหาย ๔.๔ รบัรองคนพดูสรรเสริญเพือ่น หมายถึง เมือ่เหน็คนพดูจาชมเชย
เพื่อนก็พูดจาสนับสนุน

 ปาปมิตฺเต วิวชฺเชตฺวา, ภเชยฺยุตฺตมปุคฺคเล;

 โอวาเท จสฺส ตฏิฺเฐยฺย, ปตฺเถนฺโต อจล� สุข� ฯ

 ผู้ปรารถนาความสุขที่มั่นคง พึงเว้นมิตรชั่วเสีย คบแต่บุคคลสูงสุด และ
ถึงตั้งอยู่ในโอวาทของท่าน.

 น้�จอม 

หัวใจ
ทะลุเมฆ

น้าจอม หรอื เรอือากาศตร ีจอม วรสษิฐ์ 
ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ�านาญ เริ่มมาช่วยวัด

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ด้วยการตัดหญ้า ซึ่งสาเหตุที่
เข้ามาช่วยงานเพราะทั้งลูกและหลานได้
มาบวชทีน่ี ่ประกอบกบัชอบความร่มรืน่
ของวัด ที่ส�าคัญคือชื่นชอบในการเผย 
แผ่ศาสนาที่เอาธรรมะแท้ๆ มาสอน 

“หลังจากที่ลูกชายมาบวช ผมก็
คิดว่าต้องมาท�าอะไรให้วัด ผมเลยมา
ใหม่พร้อมเครื่องตัดหญ้า และเข้าไป
กราบหลวงพ่อ ท่านกอ็นญุาต ท่านบอก
ว่ามอบวดัให้เลย ผมเอาเครือ่งตดัหญ้า 
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เอาน�้ามันมาเอง ผมคิดว่าเป็นการท�าบุญแบบหนึ่ง เกษียณแล้วอยู่บ้านเฉยๆ 
ก็ไม่มีประโยชน์ ก็ปรึกษากับลูกชายและภรรยา ทุกคนก็เห็นดีด้วย สนับสนุน
ค่าน�า้มนัมาด้วย บ้านดองบ้านลกูสะใภ้กช่็วยค่าน�า้มนั กเ็ลยได้มาเป็นอาสาตดั
หญ้าทุกวัน ยกเว้นวันที่มีนัดกับหมอ”

“กระทัง่ก็ปลายปี ๕๗ ก่อนท่ีหลวงพ่อเจ้าคุณ จะไปรบัต�าแหน่งเจ้าอาวาส
ที่วัดชลประทานฯ ท่านเรียกผมไปพบ ท่านบอกว่า โยม ไม่รู้จะขอบใจอย่างไง
เลย เพราะมันล้นเหลือล้น พูดไม่ถูกเลย...ท่านก็พูดแกมบังคับว่า สองปีมาน้ี

โยมท�าบุญมากจริงๆ ทั้งเครื่องตัดหญ้า น�้ามันก็เอามาเอง เอาแบบนี้นะ ขอให้
พระท�าบญุบ้าง ท่านกใ็ห้ซองเงนิมาและให้รบักบัมอืท่านเลย ท่านกบ็อกว่าเป็น
ค่าน�า้มนัรถ น�า้มนัตดัหญ้า ทกุสามเดอืนกข็อให้มารบั คดิแล้วกป็ระมาณเดอืน
ละ ๓,๓๐๐ บาทนะ ผมก็คิดว่ามันยังมากเกินไป แต่พระอาจารย์เฉลิม 
เจ้าอาวาสปัจจุบัน ท่านบอกว่าไม่มากหรอกโยม ผมก็เลยไปซื้อเครื่องตัดหญ้า
มาเพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง”

เคยมีสามเณรฤดูร้อนมาคุยกับผม ผมสะกิดใจเลยนะว่า “ลุงๆๆ ไม่น่า
มาตดัหญ้าอย่างนี้เลย ลงุน่าจะได้เรียนสงูกว่านีน้ะ ผมตอบกลบัไปว่า ผมเรยีน
สูงแล้วครับ ระดับหกหมื่นหรือแปดหมื่นฟุตขึ้นไปบนฟ้าเลยครับ” ท่านก็สงสัย
ว่าอะไร ผมก็ตอบว่า “เอฟสบิหก” ท่านก็บอกว่า “งั้นก็น่าจะไปไกลกว่านี้นะ” 
ผมตอบว่า “ครับ ผมไปรอบโลกมาสองเที่ยวแล้ว” ผมก็เลยบอกท่านว่า “ลุง
เป็นทหารอากาศ ไปเรียนเมืองนอกก็ไปมาแล้ว”

ในเมื่อภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ท�าไมไม่
เลอืกมาเป็นครสูอนภาษาองักฤษ ซึง่จะท�าให้เหนือ่ยน้อยกว่าคนตดัหญ้า “เป็น
ครูก็ต้องเตรียมการสอน และถ้าผมไปสอน ก็จะไม่มีใครตัดหญ้า แต่เวลามี
สามเณรมาถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ผมก็สอนให้ท่าน โดยพากันนั่งข้างกอ
กล้วย เป็นเหมือนโรงเรียนใต้ร่มไม้

นี่คือความในใจส่วนหนึ่งของน้าจอม : คนตัดหญ้า ผู้มีหัวใจทะลุเมฆ
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คนรอบวัด
เถาะทิพย์

คิดไม่ออก...
บอกน้าทอง

น้าทอง หรือนายนิกร สร้อยสุข ที่
ปรกึษานายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลคลอง
ห้า ถือเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือ
งานวัดปัญญานันทารามตั้งแต่เริ่มสร้างวัด 

ซ่ึงเหตผุลทีน่้าทองเข้ามาช่วยเพราะคดิว่าวดักบัชมุชนต้องไปด้วยกนั เมือ่ท่าน
เจ้าคุณจะสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งใด ก็ไม่รีรอที่จะช่วยเหลือ ขณะเดียวกันชาว
บ้านในละแวกนี้ก็ได้ประโยชน์จากการที่มีวัดเข้ามาตั้ง ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้า 
น�า้ประปา ท่ีส�าคญัคอืการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมและสวดมนต์ท�าวัตรเช้าวัตรเยน็

“ทุกวันน้ีถ้าพระอาจารย์สมพงษ์ท่านโทรมาแล้วผมอยู่บ้าน ผมเข้าไปหา
เลย แต่ถ้าผมอยู่ต่างจังหวัดผมจะรีบประสานงานให้ทันที” โดยเรื่องที่น้าทอง
รบัจดัการให้มมีากมายไม่ว่าจะเป็นเรือ่งแทง็ก์น�า้พงั สะพานหลงัวดัช�ารดุเพราะ
เป็นสะพานไม้แผ่นเดยีว พระเณรท่านใช้เดนิข้ามเพือ่ไปบณิฑบาต น้าทองกไ็ป
หาได้สะพานเหลก็มาโดยความช่วยเหลอืจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓ และความร่วม
มอืจากนายก อบต. คลองห้า นายกธงชยั นนทนาคร รวมถงึช่างกม็าช่วยกนัท�า 

เ ท่ า ไ ร ก็ ไ ม่ พ อ

ถึงแม้เงินตราจะไหลมาดังห่าฝน

ความอยากของคนก็หาอิ่มไม่

กามวิสัยมีความสุขจริงๆ น้อย

เต็มไปด้วยความทุกข์สารพัด

รู้ชัดดังนี้แล้ว

สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ย่อมยินดีในทางสิ้นกิเลสตัณหา

                พุทธวจนะ
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โดยน้าทองยังรับจัดการหาอาหารมาให้ทีมงานที่มาช่วย ด้วยให้แม่บ้านและ
แม่ยายท�าอาหารมาเลี้ยง อบต. คลองเจ็ด นายกเสถียร ศรีสุข มีอะไรที่ผมขอ
ความช่วยเหลือไป ท่านไม่เคยปฏิเสธ ทุกคนยินดีที่จะช่วย

 เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคมที่ผ่านมา มีงานใหญ่ของวัดคือ การรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพฯ ท่านเสด็จมาวางศิลาฤกษ์พุทธมหาเจดีย์ ซึ่งน้าทองก็มีบทบาทใน
การจัดการที่จอดรถให้กับวัด พร้อมๆ กับการเปดิหน้าบ้านของตัวเองและ 
เพื่อนบ้าน เพ่ือให้เป็นท่ีจอดรถเพิ่มเติมด้วย “คนมาจอดรถเขาก็สาธุให้ผม  
แม่บ้านบอกว่า ไม่ต้องไปวดัเลย รอรบับญุอยู่ทีบ้่าน ผมท�าแบบนีผ้มมคีวามสขุ
นะ บางคนเดินเอาตังค์ค่าท่ีจอดรถมาให้ผมเลย ผมบอกผมไม่เอา นี่บ้านผม 
ห้องน�้าผมเปิดให้เข้าเลย มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ปราจีนบุรี มาวัดคนเดียว ขากลับ
เขาถือก๋วยเตี๋ยวมา ๓-๔ ถุงเอามาฝากผม”

 ในมุมมองของน้าทองเห็นว่าสิ่งพิเศษที่วัดปัญญาฯ มีความต่างจากวัด
อื่นคือ การปาฐกถาธรรมของท่านเจ้าคุณเก่งมาก “งานศพลูกสาวยายจ�ารัส 
ท่านมาเทศน์ ผมฟังแล้วท่านสดุยอดมาก จากคนธรรมดาแต่เมือ่ตายไปแล้วยงั
ได้เป็นอาจารย์ใหญ่ ท่านบรรยายเรื่องที่คนตายอุทิศร่างกายให้โรงพยาบาล 
ท่านให้เกียรติผู้ตายมาก ท่านเทศน์เชื่อมโยงดีมากๆ”

 “ผมชอบวัดปัญญาฯ หลายอย่าง เช่น ภาพที่อยู่หลังพระประธานที่อยู่
ในโบสถ์ ท�าให้รู้ว่าพุทธศาสนาเผยแผ่มาจากนครศรีธรรมราช ใช้ภาพสร้างสื่อ
ความหมายให้รู้ ยิ่งในช่วงหลัง เมื่อพระบิณฑบาต พระท่านจะให้พรทันทีที่ใส่
บาตร ท�าให้ชาวบ้านยิ่งชอบใจใหญ่ อีกเรื่องคือเรื่องท�าวัตรเช้าวัตรเย็น ท่านก็
อุทิศส่วนกุศลให้ญาติโยมที่ใส่บาตรด้วย”

 น้าทองบอกเพิม่เตมิว่า นอกเหนือจากวัดปัญญานันทารามแล้ว น้าทอง
ยังช่วยเหลือวัดอื่นๆ ด้วย เช่น วัดผลาหาร เป็นต้น ซึ่งการช่วยวัด น้าทองบอก
ว่าอย่าไปหวังสิ่งตอบแทน เรามาช่วยกันเพื่อให้ศาสนาอยู่คู่กับเรา เพื่อมันจะ
ได้สบืทอดไปเรือ่ยๆ “ผมคดิว่าวดัให้ผมช่วยอะไร ผมจะช่วยทกุอย่างเท่าทีค่วาม
สามารถมี” นอกจากนี้น้าทองยังมีลูกชายและลูกสาวที่ร่วมสนับสนุนพระพุทธ
ศาสนาอีกด้วย

 นี่คือใจของน้าทองที่มีต่อพระพุทธศาสนา
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๓.  พระภกิษผุู้รบัประเคนจะรบัด้วยมอืกไ็ด้ถ้าผู้ประเคนเป็นชาย แต่ถ้าผู้
ประเคนเป็นหญิง จะใช้ผ้า ใช้บาตร หรือจาน ฯลฯ ก็ได้

สิ่งของที่ประเคนถวายพระได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง

ส่ิงท่ีประเคนได้แก่ เคร่ืองไทยธรรมประเภทอาหารคาวหวานทุกชนิด 
อาหารแห้ง เครือ่งกระป๋อง เป็นต้น สิง่ของเหล่านีต้้องถวายในเวลาเทีย่งเท่านัน้  
ถ้าเลยแล้วพระภิกษุจะรบัประเคนไม่ได้ ต้องอาบตัโิทษตามพระวนิยั ถ้าจ�าเป็น
ต้องถวายหลังเที่ยง ก็กระท�าได้โดยแจ้งพระท่านให้ทราบ แล้วน�าของไปมอบ
ไว้กับศิษย์พระ เพื่อถวายท่านในวันต่อไป

สิ่งที่ไม่สมควรประเคนถวายพระสงฆ์

ได้แก่ เงิน และวัตถุที่ใช้แทนเงิน เช่น ธนบัตร, เช็ค, ตั๋วแลกเงิน สิ่งเหล่า
นีไ้ม่ควรประเคนถวายพระโดยตรง เพราะผดิวินัย ถ้าจะถวายควรปวารณาแทน
ตัวเงิน ส่วนตัวเงินนิยมมอบไว้กับไวยาวัจกร (ผู้ปฏิบัติกิจแทนพระ) ของพระ
ภิกษุนั้น โดยเขียนใบปวารณา (ใบบอกกล่าวถวายปัจจัย) ดังนี้

“ข้าพเจ้า ขอน้อมถวายปัจจยั ๔ แก่พระคณุเจ้า เป็นมลูค่า...บาท ได้มอบ
ไว้แก่ไวยาวัจกรของพระคุณเจ้าแล้ว หากพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งใด อันควรแก่
สมณบริโภค โปรดเรียกร้องได้จากไวยาวัจกรของพระคุณเจ้านั้น เทอญ”

รู้แบบนี้แล้วต้องระวังอย่าเผลอท�าผิดกันนะคะ

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการประเคน 
วนัทอดกฐนิกินกล้วยท่ีวดัปัญญานันทาราม มีอาหารคาวหวานมากมาย

หลายชนิด สงสัยว่าภิกษุสงฆ์ฉันอาหารได้ทุกชนิดหรือเปล่าหนอ…? จึงกราบ
อาราธนาพระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม ท่านวสิัชนาดังนี้

ปุจฉา : อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ควรถวายพระภิกษุสงฆ์มีอะไรบ้างคะ

วสิชันา : นอกจากเนือ้ท่ีพระพทุธองค์ทรงห้ามมี ๑๐ ชนดิ คอื เนือ้มนษุย์ 
เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อสุนัข เนื้องู เนื้อราชสีห์ เนื้อหมี เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือดาว  
เนือ้เสอืเหลอืง แล้วทรงห้ามเนือ้สตัว์ท่ีเจาะจงฆ่าเพือ่จะมาถวาย “อทุสิสมงัสะ”    
มาท�าอาหารโดยตรงเพื่อพระภกิษุ สามเณร แต่ถ้าพระภิกษุไม่เห็นการฆ่า ไม่
ได้ยินเสียงร้อง ไม่ได้สงสัยว่าฆ่ามาเพื่อถวายเจาะจงไม่เป็นโทษ

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการประเคน

ของทีจ่ะประเคนต้องไม่ใหญ่หรอืหนักเกินไป ต้องเป็นของทีค่นคนเดยีวยกไหว

๑.  ผู้ประเคนต้องอยู่ในหัตถบาส คือห่างจากพระภิกษุผู ้รับประเคน
ประมาณ ๑ ศอก

๒.  การน้อมสิ่งของมานั้น จะส่งด้วยมือก็ได้ หรือสิ่งที่เนื่องด้วยกายก็ได้ 
เช่น ใช้ทัพพีตักถวาย

วิสัชนาว้าวุ่น
น้าติ๋ว
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กมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงเปิด
พทุธมหาเจดย์ี สงัเวชนยีสถานจ�าลอง 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร และฉลอง ๒๐๐ ปี 
จังหวัดปทุมธานี ใต้ร่มพระบารมีจักรี
วงศ์ ณ วัดปัญญานันทาราม

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ บุญวัน
สารทเดือนสิบ หรือท�าบุญตายาย 
ประเพณีท�าบุญของชาวใต้ที่สืบทอด
มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงถึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีหรือ
บรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้ว

๒๑–๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ พระ
นวกะ-สามเณรโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมพระราหุล นักธรรมชั้นนวกภูมิ
หรอืชัน้ตร ีเดนิทางไปสอบธรรมสนาม
หลวง ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เดือนพฤศจิกายน

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทอด
กฐนิกินกล้วย วดัปัญญานนัทาราม ใน

ปีนี้มีคุณวรชัย–คุณพราภรณ์ ชูชัยศรี 
พร้อมด้วยบริษัท ศรีวัฒนา วู ๊ดดิ๊ง  
อินดัสทรีส์ จ�ากัด และคุณศักดิ์ชัย  
ศุภพิทักษ์ เป็นประธานทอดกฐินกิน
กล้วยบูชา ๑๐๔ ปี หลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ โดยปัจจัยร ่วมบุญจาก
ประธานกฐิน คณะเจ้าภาพกองกฐิน
และคณะศรทัธาสาธชุน เพือ่สมทบทนุ
สร้างอาคารธรรมปติา บูชาพระคุณ
พ่อ เป็นยอดสุทฺธิ ๓,๕๑๗,๘๓๘ บาท 
ขออนุโมทนากับทุกท่าน มา ณ ท่ีน้ี
ด้วย 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
พนักงานและครอบครัว บริษัท วิริยะ
ประกันภัย และกุลบุตรร่วมบรรพชา

เด็กวัดบอกข่าว
เปียก เด็กวัด

เดือนกันยายน

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ พิธียก
ฉัตรปรินิพพานวิหาร ดินแดนพุทธ
เกษม สังเวชนยีสถานจ�าลอง จากเมอืง
กุสินารา แดนดินถิ่นสุดท ้ายแห ่ง
พระพุทธองค์

๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ พิธียก
รูปเหมือนหลวงปู ่ปัญญานันทภิกขุ 
ประดิษฐานด้านหน้าพุทธมหาเจดีย์

๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ พิธียก
พระพทุธเมตตา ซึง่จ�าลองมาจากองค์
จริงที่เจดีย์พุทธคยา ประดิษฐานใน

พทุธมหาเจดีย์ สงัเวชนยีสถานจ�าลอง

๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ พิธี
ประดษิฐานสทิธตัถะกมุาร และยกช้าง
ยอดเสาพระเจ้าอโศกมหาราช

เดือนตุลาคม

๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
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๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘–๓ มกราคม ๒๕๕๙ 
กิจกรรมเริ่มต้นดี ชีวิตดี ในวันปีใหม่ ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี

อปุสมบทหมู่ประจ�า เดอืนพฤศจกิายน 
จ�านวน ๒๕ รูป

๒๗–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
พระภิกษุและสามเณรวัดป ัญญา
นันทาราม เข้าร่วมสอบธรรมสนาม
หลวงชั้นโทและเอก โดยแม่กองธรรม
สนามหลวง ณ สนามสอบวัดพระ
ธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เดือนธันวาคม

๔ ธนัวาคม ๒๕๕๘ พธิสีมโภช
พระธาตุเจดีย์และพิธีอุปสมบทหมู ่
สดุดีพระคุณพ่อ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ พิธีถวาย
พระพร ๕ ธันวามหาราช พิธีมอบทุน
การศึกษาแก่นักเรียนประทีปธรรม
ป ัญญาสู ่อ า ร าม  และ กิ จกรรม 
๕ ธันวามหาราช
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ร่วมบุญโครงการวัดเราฯ
“ท�าบุญวันคล้ายวันเกิด ๙๙๙ บาท

ถวายภัตตาหารเพล พระ-เณรเกินร้อย”
รายละเอียดการร่วมโครงการฯ

ชื่อ ............................................................. นามสกุล .....................................................................

บ้านเลขที่ ............... หมูที่ ................ ตรอก/ซอย .......................................................................

ถนน ........................................... แขวง ...................................... เขต ...........................................

จังหวัด ............................................. รหัส ................... โทรศัพท์ ..................................................

 ร่วมบญุชกัชวนหมู่คณะทอดผ้าป่าในวนัเกิด / วนัสถาปนาหน่วยงาน

 ร่วมบญุเป็นพทุธอาสา-จติอาสา พฒันาวัด ตามภารกิจงานของท่าน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วัดปัญญานันทาราม   
หมายเลข ๑๕๒-๐-๐๔๓๖๒-๗    ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยตลาดไท   

        เช็คธนาคาร ................................................................................................
เลขที่ ............................................................................................................

“วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน   คือวันที่เราได้ท�าบุญและให้อภัย 
วันที่ชีวิตได้ก�าไร คือวันที่เราตั้งใจท�าความดี”



รับสมัคร
นักเรียนบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูร้อน ประจ�าปี ๒๕๕๙
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ก�าหนดการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๑

รับสมัคร-ปฐมนิเทศ  วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.)

สอบขานนาค  วันเสาร์ที่ ๑๒–วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

มอบตัวอยู่วัด  วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ปลงผม   วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

บรรพชา   วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙

ลาสิกขา   วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ 

คุณสมบัติผู้บรรพชา ๑. นักเรียนชาย อายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี

    ๒. มีความสมัครใจและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

     ๓. มีร่างกายแข็งแรงและไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด

    ๔. ยินดีปฏิบัติตลอดโครงการ

หลักฐานการสมัคร ส�าเนาสูตบิัตร หรือส�าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ ใบ

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พระมหาสุรยิันต์ ธมฺมทสฺสี

    โทร. ๐๘ ๖๖๒๗ ๑๗๗๙

               หมายเหตุ วันสมัครใส่ชุดนักเรียน 

 โรงเรียนปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม
 ต�าบลคลองหก อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 ก �า ห น ด ก า ร รั บ ส มั ค ร
นักเรียนบรรพชาเป็นสามเณรเข้าเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ช่วงเวลารับสมัคร :    วันอาทิตย์ที่ ๑ - วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การสัมภาษณ์ :       สัมภาษณ์นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง / บรรพชาเป็นสามเณร

      วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คุณสมบัติผู้สมัคร : ๑. เรียนจบชั้น ป.๖ หรือ ม.๓

   ๒. อายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี
  ๓. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่ดมกาว และไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด
   ๔. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  ๕. ไม่มีรอยสัก
   ๖. มีศรัทธา มีความตั้งใจ มีความพร้อมที่จะอยู่ในวินัยสามเณร 
      และเต็มใจเรียน วิชานักธรรมและบาลี

 หลักฐานที่ต้องน�ามาให้ครบในวันสมัคร
๑. ใบรับรองผลการเรียน ปพ.๑ : บ (ป.๖) หรือ 
    ปพ.๑ : บ (ม.๓) ฉบับจริงและฉบับถ่ายส�าเนา
๒. ทะเบียนบ้านฉบับจริงและฉบับถ่ายส�าเนา
๓. สูติบัตรฉบับจริงและฉบับถ่ายส�าเนา

๔. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ�านวน ๓ รูป
๕. หนังสือสุทธิ (ถ้ามี)
๖. ประกาศนียบัตรนักธรรม / บาลี (ถ้ามี)
๗. ส�าเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดา

ติดต่อสอบถาม  พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม โทร. ๐๘ ๕๒๒๑ ๑๘๗๐
  หรือ ครูนิภา อดทน โทร. ๐๘ ๖๗๗๑ ๘๙๗๘ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี โทร. ๐๘ ๖๖๒๗ ๑๗๗๙



เพื่อร่วมใจสร้าง
“อาศรมธรรมปิตา บูชาพ่อ”

การจัดสร้าง “อาศรมธรรมปิตา บูชาพ่อ” 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกฝนตนเองของเหล่าอุบาสก 

ผู้เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท ๔ 

ที่เป็นกำาลังสำาคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

ติดต่อสำานักงานวัดฯ

โทร. ๐ ๒๙๐๔ ๖๑๐๗, ๐๘ ๖๔๖๑ ๘๓๕๓

พี่น้องชาวพุทธบริษัท
เรามาร่วมสร้าง อาศรมธรรมปิตา บูชาพ่อ

ณ วัดปัญญานันทาราม

ชื่อ(นาย/นาง/นส.)................................นามสกุล	.............................................

ที่อยู่	เลขที่	.................ซอย.....................................ถนน	.............................

แขวง/ตำาบล........................................เขต/อำาเภอ	.........................................

จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย	์......................................

โทรศัพท์.............................................E-mail	................................................

มีจิตศรัทธาบริจาค สร้างอาศรมธรรมปิตา บูชาพ่อ ณ วัดปัญญานันทาราม

จำานวนเงิน.....................................................................................บาท

(	............................................................................................................................ )

โอนเงินผ่านธนาคาร		ชื่อบัญชี	วัดปัญญานันทาราม	(อินเดียน้อยสังเวชนียฯ)

หมายเลขบัญชี	๑๕๒-๐-๓๕๐๘๒-๑	(ออมทรัพย์)

ธนาคารกรุงไทย	สาขาตลาดไท

  เช็คธนาคาร	.........................................................................................

  เลขที	่...................................................................................................

โปรดกรอกส่วนนี้พร้อมสำ�เน�ใบฝ�ก ส่งวัดปัญญ�นันท�ร�ม
ต.คลองหก  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธ�นี  ๑๒๑๒๐  

หรือ ส่งโทรส�รม�ที่ ๐ ๒๙๐๔ ๖๐๖๕

E-mail. watpanya2556@gmail.com



เ ส้ น ท า ง บุ ญ

วั ด ปั ญ ญ า นั น ท า ร า ม


