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อานิสงส์แห่งบุญ
เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณิโต ป.ธ.๙ / พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี ป.ธ.๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

อานิสงส์
การเป็นภรรยาที่ดี

วัตถุทานแม้เพียงเล็กน้อยก็ช่ือว่ามีผลมาก      
มีอานิสงส์ไพบูลย์
บุญเป็นสิ่งส�ำคัญในชีวิต ที่จะท�ำให้
ชี วิ ต ของเราเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น     
จากยากจนเข็ญใจให้กลายเป็นมหาเศรษฐีได้
“บุญนั้นแล ย่อมเป็นของเขา
หรื อ จากสามั ญ ชนให้ ก ลายเป็ น กั ล ยาณชน       
เขาพาบุญนั้นไป และบุญนั้น
ผูม้ ยี ศถาบรรดาศักดิ์ กระทัง่ เป็นอริยชนหลุดพ้น
ย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัว”
จากกิเลสอาสวะเป็นพระอริยเจ้า เหมือนดัง
(อุตตราวิมาน)
เรื่องของหญิงคนหนึ่ง ผู้รู้จักท�ำหน้าที่ของตน
ได้อย่างสมบูรณ์ บุญจึงส่งผลให้นางได้ไป  
บังเกิดในสวรรค์ มีวิมานที่สว่างไสว
ในสมัยพุทธกาล มีหญิงคนหนึ่งอาศัย
เรือ่ งของบุญเป็นเรือ่ งอจินไตย สามารถ
รู ้ ไ ด้ เ ห็ น ได้ ด ้ ว ยธรรมจั ก ษุ แ ละญาณทั ส นะ       อยูใ่ นเมืองสาวัตถี นางเป็นหญิงทีม่ จี ติ ใจดีงาม
อันบริสุทธิ์ของพระธรรมกาย บุญที่เราท�ำนั้น มาตั้งแต่เด็ก เมื่อแต่งงานมีครอบครัวก็ได้
ย่อมไม่สญู หายไปไหน จะตามติดเราไปเหมือน ปฏิบัติดูแลสามีอย่างดี ท�ำหน้าที่ยอดภรรยา  
เงาตามตัว และเมือ่ ถึงคราวบุญส่งผล จะท�ำให้ ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง เมื่อสามีให้ค�ำแนะน�ำ
เราสมบูรณ์พร้อมในทุกสิง่ ไม่มขี าดตกบกพร่อง อะไรก็ตาม นางจะรับฟังด้วยความเคารพย�ำเกรง
จะมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ยิ่งถ้าได้ และน� ำ มาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตนเองอยู ่ เ สมอ        
ท�ำบุญถูกเนื้อนาบุญ ก�ำลังบุญก็จะยิ่งเพิ่มพูน นางเป็ น หญิ ง ที่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ต ่ อ สามี ม าก
เป็นทับทวี เกินกว่าจะนับจะประมาณได้ ทีเ่ รียก บางทีสามีอาจว่ากล่าวนางอย่างไม่ถูกต้อง แม้
ว่าผลบุญเป็นอจินไตย คือ เกินกว่าการคาดคิด บางครั้งนางจะรู้สึกขัดเคืองบ้าง แต่นางก็    
ด้นเดาด้วยปัญญาของมนุษย์วา่ จะได้บญุ เท่าไร เป็นผู้ไม่ลุแก่อ�ำนาจโทสะ ไม่หุนหันพลันแล่น      
การถวายทานโดยตัดขาดจากใจ ไม่คดิ จะนิง่ ๆ เก็บอารมณ์ความรูส้ กึ ได้ดี และรอคอย
เสียดายในภายหลัง ใจไม่ติดในวัตถุสิ่งของ      เวลาทีต่ า่ งคนต่างใจใสดีแล้ว จึงจะชีแ้ จงเหตุผล
ที่ให้ไปแล้ว จิตเป็นกุศลตั้งมั่นอยู่ในบุญเพียง กัน จะไม่กล่าวถ้อยค�ำหยาบคาย จะพูดแต่
อย่างเดียว อานิสงส์ผลบุญนั้นก็จะได้เต็มเม็ด เรื่องจริงและเป็นประโยชน์เท่านั้น
นางเป็นศรีภรรยาและเป็นลูกสะใภ้ทดี่ ี
เต็มหน่วย ซึง่ วัตถุทานจะมากหรือน้อยไม่สำ� คัญ
เพราะเมื่ อ จิ ต เลื่ อ มใสในพระรั ต นตรั ย แล้ ว     คือ เรื่องร้อนภายในบ้านก็ไม่นำ� ออก เรื่องร้อน
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งานดี นางไม่เป็นคนเกียจคร้าน ตื่นก่อนนอน
ทีหลังอยูเ่ สมอ ๒. สงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดี
นางก็ท�ำได้ถูกใจทุกคน ได้อะไรมาก็น�ำไป    
แบ่ ง ปั น ให้ แ ก่ ห มู ่ ญ าติ ห รื อ เพื่ อ น ๆ ของ       
สามี ท� ำ ให้ น างเป็ น ที่ รั ก ของคนรอบข้ า ง          
๓. ไม่ประพฤตินอกใจสามี เนื่องจากนาง    
รั ก ษาศี ล ๕ เป็ น ปกติ วั น พระก็ รั ก ษา          
อุโบสถศีลไม่เคยขาด จึงไม่เคยคิดนอกใจสามี
๔. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาให้ นางเก็บและ
รักษาทรัพย์ไว้ ไม่เคยน�ำไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
หรือเอาไปเล่นการพนัน ท�ำให้ครอบครัวของนาง
มั่นคง ร�่ำรวยทั้งสินทรัพย์ และรวยบุญบารมี
๕. ขยัน ไม่เกียจคร้านในกิจการงานทุกอย่าง
นางเป็นภรรยาที่สามีทั้งรักและเกรงใจ แม้    
พ่อแม่สามีกย็ งั ให้ความเกรงใจ เพราะนางขยัน
ท�ำงานมาก และขยันท�ำบุญไม่เคยขาดอีกด้วย
แต่นา่ เสียดายยิง่ นัก ชีวติ ในโลกมนุษย์
ของนางช่างแสนสัน้ เพราะมัจจุราชมาคร่าชีวติ

ภายนอกก็ไม่น�ำเข้ามา ให้การตอบแทนแก่ผู้ที่
มีน�้ำใจ และให้ทานสงเคราะห์โลก สงเคราะห์
หมู่ญาติมิตร และให้ทานในพระพุทธศาสนา
วางตั ว ได้ เ หมาะสม ท� ำ ให้ นั่ ง นอนเป็ น สุ ข     
นางปฏิ บั ติ ดู แ ลสามี แ ละพ่ อ แม่ ส ามี ป ระดุ จ
เทวดาภายในบ้าน การปฏิบัติตัวเช่นนี้นับเป็น
คุณธรรมความดีที่น่ายกย่องและหาได้ยาก ใน
ขณะเดียวกันนางก็เป็นผู้ที่รักในการสั่งสมบุญ
เป็นกุลสตรีที่มีสัมมาทิฐิ เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป
มีความเลือ่ มใสอย่างเต็มเปีย่ มในพระรัตนตรัย
ให้ทานเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ โดยจะหาโอกาส
เดินทางไปทีม่ หาวิหารเชตวัน เพือ่ ฟังธรรมและ
สั่งสมบุญเป็นประจ�ำไม่เคยขาด
เมื่อกลับมาแล้ว นางก็ท�ำหน้าที่ของ         
ศรีภรรยาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีก คือ นางได้   
ท�ำตามพุทโธวาทว่า ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง
อันสามีบ�ำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อม
อนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ คือ ๑. จัดการ
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นางไปก่อนถึงวัยอันสมควร วันหนึง่ ขณะทีน่ าง
ท�ำหน้าทีแ่ ม่บา้ นเหมือนทุกวัน นางเกิดล้มป่วย
อย่างกะทันหันและสิ้นชีวิตทันที ด้วยอานุภาพ
แห่งการเป็นลูกสะใภ้ที่ดี เป็นศรีภรรยา และ
หมั่นท�ำบุญไม่เคยขาด ส่งผลให้นางไปบังเกิด
บนภพดาวดึ ง ส์ มี ทิ พ ย์ วิ ม านที่ ส วยงาม           
มารองรับ อาณาบริเวณรอบวิมานมีฝงู นกทิพย์
ชุ ม นุ ม ส่ ง เสี ย งร้ อ งอย่ า งไพเราะเสนาะโสต
มหาวิ ม านก็ ด ารดาษไปด้ ว ยทิ พ ยบุ ป ผชาติ
อันวิจิตรสวยงาม ทั้งมหารัตนะหลากชนิด
ส่องประกายระยิบระยับไปทั่วอาณาบริเวณ
เหล่ า เทพบุ ต รเทพธิ ด าจึ ง มั ก จะพากั น มา
สมาคมที่วิมานของเทพธิดาท่านนี้
พระมหาโมคคัลลานะได้เที่ยวจาริก
ไปในเทวโลก ขณะที่เหาะผ่านมา ท่านได้เห็น
วิมานทองของเทพธิดาองค์นี้ ผู้มีรัศมีกาย
สว่างไสว รุ่งเรืองโดดเด่นเช่นพระอาทิตย์     
จรัสแสง เป็นรัศมีที่เย็นตาเย็นใจ พระเถระ

ปรารถนาจะให้นางเล่าบุพกรรมของนาง จึง
ถามว่า “ดูก่อนเทพีผู้มีอานุภาพมาก ท่านอยู่
ในวิมานที่มีเสาส�ำเร็จด้วยแก้วไพฑูรย์ล้วน      
มีรัศมีประกายงดงาม ท่านนั่งอยู่ในวิมาน      
อั น วิ จิ ต รอลั ง การ ส� ำ แดงฤทธิ์ ไ ด้ ต ่ า ง ๆ       
เทพอัปสรบริวารก็ฟ้อนร�ำขับร้องให้ท่านได้
ร่าเริงบันเทิงใจ ดูก่อนเทพีผู้มีอานุภาพมาก
ท่านได้บรรลุเทวฤทธิ์แล้ว เมื่อครั้งเป็นมนุษย์
ท่านได้ทำ� บุญอะไรเอาไว้ จึงมีอานุภาพรุ่งเรือง
และวรรณะสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ”
เทพธิดาย้อนระลึกถึงบุพกรรมที่เคย
ท�ำเอาไว้ รู้สึกปลื้มปีติในบุญกุศลที่ได้ท�ำไว้
อย่างดีเมือ่ ครัง้ ยังเป็นมนุษย์ จึงกราบเรียนท่าน
ว่า “เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ดิฉันเป็นอุบาสิกาของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีธรรมจักษุ ดิฉันเป็น     
ผู ้ ง ดเว้ น จากการฆ่ า สั ต ว์ งดเว้ น จากการ        
ลักทรัพย์ ยินดีเฉพาะสามีของตน ได้ท�ำหน้าที่
ของศรีภรรยาอย่างสมบูรณ์ ไม่กล่าวค�ำเท็จ

www.kalyanamitra.org
5

สิงหาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ ๐5

และไม่ดื่มน�้ำเมา อีกทั้งดิฉันยังมีใจเลื่อมใส
เมื่อบริจาคข้าวและน�้ำ  ได้ถวายด้วยความ
เคารพ เพราะบุญนัน้ ผลบุญนีจ้ งึ ส�ำเร็จแก่ดฉิ นั
และโภคะทุกอย่างที่น่าปรารถนาจึงเกิดแก่  
ดิฉัน ในครั้งที่เป็นมนุษย์อยู่ ดิฉันได้ท�ำบุญ    
อันใดไว้ เพราะบุญนัน้ ดิฉนั จึงมีอานุภาพรุง่ เรือง
อย่างนี้”
เมื่อ พระมหาโมคคัลลานะได้รับ ฟัง   
แล้ว ท่านก็ชื่นชมอนุโมทนา แล้วกลับลงมาสู่
โลกมนุษย์ตามเดิม และน�ำเรื่องนี้มาเล่าเป็น        
แบบอย่างในการสร้างความดีของชาวโลกต่อไป
ยอดนักสร้างบารมีทงั้ หลาย... กว่าชีวติ
ของใครคนหนึ่งจะได้ไปเสวยสุขในสวรรค์น้ัน
ต้องอาศัยก�ำลังบุญเป็นหลัก บุญเท่านั้นที่จะ
ท�ำให้เราพรัง่ พร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์
สมบัติ แม้ยังไปนิพพานไม่ได้ อย่างน้อยบุญ   
๐6 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘

ก็จะประคับประคองให้เราเวียนว่ายตายเกิด    
อยู่แต่ในสุคติภูมิ  
ยามใดที่เราจะท�ำบุญให้ทาน ก็ควร
นึกถึงหลักวิชาของการให้ทาน เมื่อบุญบารมี
ของเราเต็มเปี่ยม จะได้ถึงพร้อมด้วยที่สุด     
แห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ      
จะได้ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ให้ แ ก่ ส รรพสั ต ว์ ท� ำ หน้ า ที่   
ชักชวนมหาชนเข้าสู่กระแสแห่งธรรม เป็น    
ยอดกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลก ให้ชาวโลก    
ทั้งหลายหันมานับถือพระรัตนตรัย และเข้าถึง              
พระรัตนตรัยภายใน ชีวิตในสังสารวัฏของเขา       
จะได้ ป ลอดภั ย และมี ม รรค ผล นิ พ พาน
เป็นที่ไปกันทุกคน
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ทบทวนบุญ
เรื่อง : มาตา

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่

๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
ครั้งที่ ๑๒ (รุ่นเข้าพรรษา)

08 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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จากการวิจัยเรื่อง “แนวโน้มเกี่ยวกับจ�ำนวนและคุณภาพของ
พระสงฆ์ไทย” ซึ่งจัดท�ำโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร พบว่าเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๐๐ ประเทศไทยมีพระสงฆ์ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ รูป ต่อจ�ำนวน
ประชากร ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ คน อีก ๕๐ ปีต่อมา ในขณะที่ประชากร
เพิ่มขึ้นเป็น ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ คน พระสงฆ์ก็ยังคงมีแค่ ๒๐๐,๐๐๐ กว่ารูป
เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า จ�ำนวนคนที่มาบวชพระมีแนวโน้มลดลง
เรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากร นอกจากนีข้ อ้ มูลจากส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติยังบ่งบอกไว้ว่า จ� ำนวนสามเณรก็ลดลง
อย่างต่อเนื่อง จากประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เหลือ
ประมาณ ๖๐,๐๐๐ รูป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลพวงจากการที่พระภิกษุ-สามเณรลดลง ท�ำให้วัดร้างเพิ่มขึ้น
จนกระทั่งปัจจุบันมีวัดร้างอยู่ประมาณ ๖,๐๐๐ วัด และวัดที่ใกล้จะร้าง
มีพระอยู่แค่รูปสองรูปอีกนับหมื่น ๆ วัด
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๑
สถานการณ์เช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อพระ-  
พุทธศาสนาอย่างยิ่งและจ�ำเป็นต้องมีการแก้ไข   
อย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓    
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ
ธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จึงด�ำริ   
ให้มี โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป
ทุกหมู่บ้านทั่วไทย เพื่อสร้างพระภิกษุสืบทอด
อายุพระพุทธศาสนา แก้ปญั หาวัดร้าง และฟืน้ ฟู
ศีลธรรมโลก โดยจัดโครงการขึ้นปีละ ๒ ครั้ง
คือ ในภาคฤดูรอ้ น ๒ เดือน และภาคเข้าพรรษา
๔ เดือน โดยผูส้ มัครบวชไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เปิดโอกาสให้ผมู้ ศี รัทธาสามารถ
บวชได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมาเป็น
อุปสรรค
ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะสงฆ์
ทั้งแผ่นดิน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน    
รวมทั้งพุทธศาสนิกชนผู้เปี่ยมด้วยความรักใน
พระพุทธศาสนา โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย จึงสามารถ
ด� ำ เนิ น งานมาได้ ด ้ ว ยดี จ นกระทั่ ง บั ด นี้ เ ป็ น     
ครัง้ ที่ ๑๒ แล้ว และสามารถพลิกฟืน้ สถานการณ์
พระพุทธศาสนาให้ค่อย ๆ ดีขึ้นตามล�ำดับ

๒

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ ครั้งนี  ้
จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม - ๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมเวลา ๑๒๐ วัน โดยมีพิธี
บรรพชาในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
ในวันบรรพชา นาคธรรมทายาทเวียน-  
10 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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ประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์และท�ำพิธี
วันทาเจดียต์ งั้ แต่เช้าตรู่ ช่วงสายเข้าพิธบี รรพชา
และพิธีคล้องอังสะ ณ สภาธรรมกายสากล  
โดยได้รับความเมตตาจากพระอุปัชฌาย์ คือ
พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี
สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัด-  
ราชโอรสาราม ราชวรวิหาร พร้อมด้วยคณะ     
พระสังฆาธิการและพระมหาเถระร่วมคล้องอังสะ
ให้นาคธรรมทายาท
ช่วงบ่ายมีพิธีขอสรณคมน์และศีล พิธ   ี
ขอนิสสัย และรับฟังโอวาทจากพระอุปัชฌาย์
เมื่ อ เสร็ จ พิ ธี แ ล้ ว ถื อ ว่ า ธรรมทายาทได้ เ ป็ น
สามเณรอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย
หลังจากบรรพชาแล้ว สามเณรจะเข้าพิธี
อุปสมบท ณ วัดทีเ่ ป็นศูนย์อบรมและวัดใกล้เคียง
ซึ่งมีจ�ำนวนกว่า ๓๐๐ วัดทั่วประเทศ ทั้งใน
กรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในวันที่
๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๓
ภาพพิ ธี ก รรมงานบวชทุ ก ขั้ น ตอน
สร้างความปลื้มปีติแก่พ่อแม่ ญาติพี่น้อง และ
พุทธศาสนิกชนทัง้ หลายเป็นอย่างยิง่ แต่กว่าจะ
มี ภ าพนี้ เ กิ ดขึ้ นในแต่ ละครั้ งไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ าย
เพราะผู ้ บ วชจะต้ อ งประกอบด้ ว ยสมบั ติ
อย่างน้อย ๕ ประการเสียก่อนจึงจะบวชได้
สมบัตทิ งั้ ๕ ประการ ได้แก่ ๑. กาลสมบัติ
คือ มีชีวิตอยู่ในช่วงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงบังเกิดขึน้ ในโลก หรือช่วงเวลาทีค่ ำ� สอนของ
พระองค์ยังมีผู้ปฏิบัติสืบทอดอยู่ ๒. คติสมบัติ
คือ ได้เกิดในภพภูมทิ ดี่ ี (เป็นมนุษย์) ไม่พลัดหลง
ไปเกิดเป็นเปรต อสุรกาย หรือสัตว์เดรัจฉาน
๓. อุปธิสมบัติ คือ ได้เกิดเป็นคนที่มีร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง ๔. ประเทศสมบัติ
คื อ ได้ เ กิ ด ในประเทศหรื อ ในดิ น แดนที่ มี
พระพุทธศาสนาเผยแผ่มาถึง ๕. ทิฐิสมบัติ
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คือ ไม่เป็นคนมิจฉาทิฐิ แต่มีใจฝักใฝ่ในธรรม
มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี
ผู้ที่ได้ครอบครองสมบัติทั้ง ๕ ประการนี้
อย่างครบถ้วน จะต้องสัง่ สมบุญบารมีมาหลายภพ
หลายชาติ ดังนั้นธรรมทายาทเหล่านี้จึงถือว่า
เป็นผู้มีบุญเก่ามาดียิ่ง และหากบวชแล้วตั้งใจ
ปฏิบัติตนเป็นพระแท้ ก็จะได้บุญใหม่ติดตัวไป
อีกมากมายมหาศาล

๔
ส�ำหรับเหตุผลส�ำคัญที่ทำ� ให้ธรรมทายาท
เหล่านี้เข้ามาอุปสมบทนั้น จากการวิจัยพบว่า
เหตุผลหลักข้อแรกก็คือ อยากทดแทนบุญคุณ
พ่อแม่ ข้อที่ ๒ อยากฝึกฝนขัดเกลาตนเอง และ
ข้อที่ ๓ ต้องการทดแทนบุญคุณแผ่นดิน
ข้อแรก การบวชชนิดทีจ่ ะสามารถทดแทน
บุญคุณพ่อแม่ได้มากที่สุดนั้น ผู้บวชจะต้องเป็น
พระแท้ ประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบตามพระธรรมวินยั
อย่างเคร่งครัด และตั้งใจบ�ำเพ็ญสมณธรรม คือ
เจริญศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งในโครงการนี้ผู้บวช
ก็จะได้ฝกึ ฝนตนเองให้เป็นพระแท้อย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดพรรษา นอกจากนีย้ งั ได้ศกึ ษาพระธรรมวินยั
ตามหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีอีกด้วย
เมื่อผู้บวชเป็นพระภิกษุตั้งใจประพฤติดี
ปฏิบตั ชิ อบแล้ว บุญก็จะบังเกิดขึน้ อย่างมหาศาล
และจะตามติดตัวไปเป็นเวลายาวนานถึง ๖๔ กัป
ส่วนพ่อแม่ในฐานะผู้ให้ก� ำเนิดกายเนื้อก็จะ     
ได้บุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ลูกของตนเป็น
พระแท้ คือ ได้บุญถึง ๓๒ กัป แม้ปู่ย่า ตายาย
บรรพบุรุษก็มีส่วนในบุญด้วย

14 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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{

เวลา ๑ กัป เป็นเวลาที่ยาวนานมาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงอุปมาไว้ว่า บุรุษเอาผ้าแคว้นกาสีปัดภูเขาหิน กว้าง ยาว สูง
อย่างละหนึง่ โยชน์ (๑ โยชน์ เท่ากับ ๑๖ กิโลเมตร) ๑๐๐ ปีครัง้ หนึง่
และท�ำเช่นนี้ทุก ๑๐๐ ปี จนขุนเขานั้นสึกลงราบ
เสมอพื้นดิน ถือว่าเป็นเวลา ๑ กัป

16 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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๕
เหตุผลข้อที่ ๒ คือ เรื่องของการฝึกฝน
ขั ด เกลาตนเอง ในโครงการนี้ พ ระภิ ก ษุ    
ธรรมทายาทจะได้ฝึกฝนตนเองผ่านกิจกรรม
หลากหลายประการ เช่น
●
สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า-เย็น และท�ำ
สมาธิวันละหลายรอบ ท�ำให้สุขภาพกายและ
สุขภาพใจดีขึ้น และจะได้เรียนรู้ว่าความสุข    
อันประณีตที่เกิดจากความสงบของใจเป็น
อย่างไร
●
ได้เรียนรู้ค�ำสอนของพระสัมมา-  
สัมพุทธเจ้า ซึง่ จะช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
และเพิ่มเติมคุณธรรมแก่ตนเอง
●
ได้ฝึกความมีวินัย เคารพ อดทน
ซึ่งจะช่วยบ่มเพาะระดับจิตใจให้สูงขึ้นและ
แข็งแกร่งขึ้น
www.kalyanamitra.org
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ได้ฝึกความดีสากล ๕ ประการ คือ
สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ ซึ่ง  
จะท�ำให้สามารถพัฒนาตนเองให้มคี ณุ ภาพ และ
น�ำไปพัฒนาครอบครัว สังคม ประเทศชาติให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
●
ได้เดินธุดงค์ฟน้ื ฟูพฒั นาวัดให้รงุ่ เรือง
●
ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของ
ชีวิต ได้รู้ว่าเราเกิดมาท�ำไม อะไรคือเป้าหมาย
ของชีวิต ท�ำให้ได้สั่งสมบุญบารมีเพิ่มขึ้น และ
ใช้วันเวลาในชาตินี้อย่างคุ้มค่า ไม่สูญเปล่า
     -ฯลฯการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรม    
ค�ำสอนในพระพุทธศาสนาด้วยความตั้งใจและ
เต็มใจ ท�ำให้ทุกคืนทุกวันของธรรมทายาท    
ผ่านไปอย่างมีคณุ ค่าและเปีย่ มด้วยบุญกุศล แม้
การก้าวเดินบนเส้นทางนี้ต้องฝืนความเคยชิน
และฝื น กระแสกิ เ ลสบ้ า ง แต่ ผ ลที่ ไ ด้ รั บ นั้ น       
คุ้มเกินคุ้ม
ทีส่ ำ� คัญ บุญกุศลจากการบวชเป็นพระแท้
จะหนุนน�ำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ
ขึ้นไป สุดท้ายแล้วเมื่อถึงคราวละโลก ก็จะไปสู่
สุคติ เพราะได้สร้างบุญกุศล สร้างความดี    
อย่างต่อเนื่อง
●

๖

ส�ำหรับเหตุผลข้อที่ ๓ คือ ต้องการทดแทน
บุญคุณแผ่นดินนั้น เมื่อธรรมทายาทลาสิกขา
ออกไป ก็จะไปเป็นคนดีของครอบครัว โดยน�ำ
ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการบวชไปเป็ น หลั ก ในการ
ด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งเท่ากับว่าได้ตอบแทน
บุญคุณประเทศชาติไปโดยปริยาย เพราะไม่วา่
18 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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“

สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีอยู่ในจิตส�ำนึก คือ ต้องนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นพระ
ต้องตัง้ ใจว่าจะไม่ประพฤติลว่ งละเมิดความเป็นพระ เมือ่ มีจติ ส�ำนึกอย่างนี้ ใจก็จะตัง้ มัน่
ในการท�ำคุณงามความดี ท�ำวัตร สวดมนต์ บิณฑบาต ท�ำความสะอาดวัด ปรนนิบัติ
อุปัชฌาย์อาจารย์ ปรนนิบัติเจ้าอาวาส ศึกษาเล่าเรียน ท่องบ่นมนต์ทั้งหลายทั้งปวง
ให้ได้... ให้ขยันศึกษาเล่าเรียน สอบนักธรรม จะสอบได้หรือไม่ได้ไม่มีปัญหา สอบได้
ก็ดี สอบไม่ได้กไ็ ด้ความรูไ้ ป ถือว่าเธอทัง้ หลายได้ทำ� ดีทสี่ ดุ แล้ว แล้วอยูท่ วี่ ดั ใดก็ให้กตัญญู
ต่อวัดนัน้ สิกขาลาเพศไปแล้วก็คดิ ถึงวัดทีต่ วั เองอาศัยบวชอยู่ ถือว่าเป็นวัดหลักประจ�ำ
ชีวิตของเรา นี้เป็นเรื่องที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ เมื่อเธอท�ำได้ก็จะเป็นพระแท้สมบูรณ์
เป็นเนื้อนาบุญ ชาวบ้านมากราบมาไหว้บูชาก็ได้บุญ โยมพ่อโยมแม่ ปู่ย่า ตายาย
ญาติพี่น้องเห็นแล้วก็ชื่นใจในการประพฤติปฏิบัติของเรา

”

			

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
พระอุปัชฌาย์
www.kalyanamitra.org
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สังคมใด ประเทศใด ต่างต้องการพลเมืองทีเ่ ป็น
คนดีและมีคุณภาพทั้งนั้น
นอกจากนี้ หากผู้ใดมีศรัทธาบวชต่อไป
ก็ จ ะได้ ท� ำ ประโยชน์ แ ก่ พ ระพุ ท ธศาสนา
มากมาย เช่น ท�ำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของ  
พระภิกษุและสามเณรรุน่ ใหม่ และพัฒนาไปเป็น
ครูพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชน เป็นพระอาจารย์
อบรมพระภิกษุใหม่และเทศน์สอนญาติโยม   
ต่อไปในอนาคต บางรูปก็อาจจะไปศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพของพระศาสนาต่ อ ไป    
ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนา และช่วยให้ศลี ธรรมกลับมาเฟือ่ งฟูบน
แผ่นดินไทยของเราอย่างยั่งยืนอีกด้วย

๗
หลังจาก โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ด�ำเนินการ
ผ่านมา ๑๑ ครั้ง พบว่าได้ผลที่น่าพึงพอใจ
หลายประการ คือ สามารถสร้างพระภิกษุ     
ให้แก่สงั ฆมณฑลได้กว่า ๕,๐๐๐ รูป ซึง่ พระภิกษุ
เหล่ า นี้ ป ั จ จุ บั น จ� ำ พรรษาอยู ่ ทั้ ง ในวั ด พระธรรมกายและวัดอื่น ๆ และมีจ�ำนวนหนึ่งไป  
จ�ำพรรษาอยู่ที่วัดร้างหรือวัดใกล้จะร้าง ท�ำให้
วัดเหล่านั้นกลับมาเป็นศูนย์รวมใจของคน    
ในชุมชนและกลายเป็นวัดรุ่งในที่สุด
นอกจากนี้ ทางโครงการยังสร้างคนดี     
มีศีลธรรมได้เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งบุคคลเหล่านี้

www.kalyanamitra.org
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“

การมาบวชของพวกเรานี้ เป็นโอกาสดีที่จะได้ส�ำรวจตรวจสอบตัวเองว่า เรามี
ข้อบกพร่องและข้อดีอะไรบ้าง ถ้าพบส่วนทีไ่ ม่ดกี จ็ ะได้แก้ไข ถ้าพบส่วนดีเราก็จะได้ปลืม้
ว่า ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ไม่เสียหลาย การที่จะรู้ว่าอะไรเป็นข้อบกพร่องและอะไร
เป็นข้อดี ก็ต้องอาศัยพระธรรมวินัยหรือพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแม่บท
ให้เราได้แก้ไขตัวเอง ซึง่ หลังจากทีเ่ ราบวชแล้ว พระอาจารย์กจ็ ะสอนพวกเรา เราแก้ไข
ได้ดีเท่าไร คุณงามความดีที่เราได้ฝึกตนก็จะเป็นหลักประกันให้เราได้ว่า ชาตินี้ถ้าเรา
จะบวชต่อ ก็จะเป็นพระดีให้มนุษย์และเทวดาได้กราบได้ไหว้ หรือถ้าจะสึกหลังจาก  
ออกพรรษาก็จะเป็นฆราวาสที่ดี เป็นคนดีของครอบครัว เป็นคนดีของประเทศชาติ
บ้านเมือง ยิง่ กว่านัน้ จะเป็นหลักประกันอีกว่า ตราบใดทีเ่ รายังต้องเวียนว่ายในวัฏสงสาร
ต้องเกิดอีกกี่ชาติในเบื้องหน้า ด้วยกุศลผลบุญที่ตั้งใจบวชในครั้งนี้ เราจะได้เกิด
ท่ามกลางคนดี จะได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา นี้เป็นหลักประกันขั้นต้น
ในการที่เราบวชครั้งนี้

”

22 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘

พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
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“

เราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง
จะประคองกันไปให้ถึงฝัน
เปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกัน
ส�ำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีม

www.kalyanamitra.org
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การที่ประชาชนเริ่มมีความคุ้นเคยกับ
การบวช ท�ำให้กระแสการบวชในสังคมไทย
เริ่มแรงขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ประเพณีบวชพระ
ระยะยาวหวนกลับคืนมาดังเช่นในอดีต จากนัน้
ปัญหาเรื่องจ�ำนวนพระภิกษุลดลง เรื่องวัดร้าง
และเรือ่ งศีลธรรมเสือ่ มโทรมจะค่อย ๆ จางหาย
ไป แล้วต่อจากนี้ สังคม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนา ก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น
ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ผนึก
ก�ำลังช่วยกันซ่อมแซมฐานรากพระพุทธศาสนา
ให้พระศาสนาของเรามีความมัน่ คงเป็นปึกแผ่น
ซึง่ จะเป็นประโยชน์ทงั้ แก่มหาชนในยุคปัจจุบนั
และสืบทอดไปเป็นมรดกอันล�้ ำค่าแก่อนุชน
รุน่ หลัง และทีส่ ำ� คัญยังเป็นการสร้าง “ประเทศ
สมบัต”ิ ไว้รองรับผูม้ บี ญุ บารมี ทีจ่ ะเกิดมาบวช
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยนื ยาวต่อไปใน
ภายภาคหน้าอีกด้วย

นอกจากจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการอุปถัมภ์คำ�้ ชู
พระพุทธศาสนาแล้ว ยังไปเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ให้ ส งบร่ ม เย็ น ต่ อ ไป โดยอาศั ย หลั ก ธรรม
ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยศึกษา
เรียนรู้มาเป็นประทีปน�ำทาง
ผลที่ น ่าพึงพอใจอีกประการหนึ่งก็คื อ
หลังจากด�ำเนินโครงการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ปรากฏว่าเวลาไปชวนบวช สามารถชวนได้
ง่ายกว่าช่วงเริม่ ท�ำโครงการใหม่ ๆ ทัง้ นีเ้ พราะ
ประชาชนเริ่มเชื่อมั่นและคุ้นเคยกับโครงการ
มากขึ้น ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ จากคณะ
กัลยาณมิตรทีอ่ อกชวนบวช และจากปากต่อปาก
ของผู้ที่เคยบวช ดังนั้นถ้าใครมีความพร้อม
เขาจะตกลงบวชทันที ส�ำหรับคนที่อยากบวช
แต่ยังไม่พร้อม เขาจะวางแผนเอาไว้ พร้อม
เมื่อไรเขาจะมาบวชกับโครงการในรุ่นต่อไป
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ยอมแพ้อะไรก็ยอมเถิด แต่อย่ายอมแพ้เรื่องบุญก็แล้วกัน
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย
บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จำ�กัด

บริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายช่องสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ได้รับใบอนุญาต Network Provider
จาก กสทช. ในระบบดาวเทียม C-Band และ Ku-Band ให้บริการออกอากาศทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

โทร. ๐-๒๗๒๐-๑๐๓๓ ถึง ๔ แฟกซ์ ๐-๒๗๑๘-๒๗๓๘ มือถือ ๐๘-๑๘๑๕-๙๖๔๕
อีเมล์ : pracha@vshinetech.com เว็บไซต์ : www.vtelecom.co.th, www.vtelecom.in.th
อาคารเลขที่ ๑๑ ถนนพระรามเก้า ๕๔ (ซอย ๕ เสรี ๗) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
www.kalyanamitra.org
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การเดินทางไปสู่เส้นทางสายกลางภายใน
เป็นการเดินสวนกระแสกิเลส
กระแสแห่งความทุกข์ทรมาน
เพราะฉะนั้นจงมีความสุขและสนุกสนาน
ในการสวนกระแสกับสิ่งที่
จะท�ำให้กาย วาจา ใจ
ของเราเศร้าหมอง
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส

ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.kalyanamitra.org
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บทความจากยอดดอย
เรื่อง : แป้นแก้ว

“วัดบ้านขุน สุดแสนปลื้ม
”
พระเจดีย์สวรรค์

ศรัทธาอันแรงกล้าของนักบุญขุนเขาสร้างประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา     
บนยอดดอยให้สลักในห้วงเวลาแห่งความทรงจ�ำในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน      
ณ พระเจดียส์ วรรค์ วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐  มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในพิธีมีพี่น้องชาวดอยจ�ำนวนมากเดินทางไปร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและ
ต้อนรับคณะพระภิกษุสามเณรกว่า ๕๐๐ รูป ในเส้นทางเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ      
ไปประดิษฐานยังพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังวรสิทธิโชติ       
28 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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(พระอาจารย์วชิ าญ อิทธฺ นิ าโค) รองเจ้าคณะอ�ำเภอฮอด เจ้าอาวาสวัดบ้านขุน น�ำทัพธรรมยาตรา
ย�่ำธรรมเภรีประกาศพระพุทธศาสนาบนยอดดอย เหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นที่เลื่องลือกล่าวขานถึง
ความสมัครสมานสามัคคีของชาวดอย ที่รวมพลังฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อันจะส่งให้คุณงามความดี   
ที่ร่วมกระท�ำเป็นประดุจเข็มทิศชี้น�ำศรัทธาชนบนดอยให้หวนกลับมาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา     
ดุจเดียวกัน

www.kalyanamitra.org
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30 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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เส้นทางธุดงค์สายประวัตศิ าสตร์
ของชาวดอย

เส้นทางสัญจรในเขตอ�ำเภอฮอดและอีกหลาย
หมู ่ บ ้ า นในเขตต� ำ บลบ่ อ หลวงกลายเป็ น เส้ น ทางสาย
ประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยพลัง
ศรัทธาของพีน่ อ้ งชาวดอย ทีไ่ ปร่วมโปรยกลีบดอกดาวรวย
ต้อนรั บ คณะพระภิ กษุ - สามเณรที่ ย�่ ำ เท้ าก้ าวประกาศ      
พระศาสนาเป็นแถวเป็นแนวในอิรยิ าบถสงบเสงีย่ มสง่างาม
เสียงสาธุการจากความปลาบปลื้มปีติยินดีตลอดเส้นทาง
น้อมหัวใจผู้ได้ยินได้ฟังให้ชิดใกล้พระรัตนตรัยยิ่งขึ้น
เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจใส่ใจ
พระพุทธศาสนา เห็นได้จากการทีเ่ ด็กดีวสี ตาร์จากโรงเรียน
ต่าง ๆ ในเขตอ�ำเภอฮอดกว่าพันคน มาเป็นผู้น�ำเยาวชน
ร่วมต้อนรับพระธุดงค์
จากย่ า นชุ ม ชน เส้ น ทางเดิ น ธุ ด งค์ อั ญ เชิ ญ   
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ เ ริ่ ม ต้ น อี ก ครั้ ง ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ        
ออบหลวง สถานที่ที่ยังคงความงดงามตามธรรมชาติ     
ติดอับดับของเมืองไทย ที่ซึ่งการเดินธุดงค์ผ่านเนินเขา    
อันสลับซับซ้อนโดยมีแม่น�้ำแม่แจ่มไหลคดเคี้ยวและต้อง     
เดินธุดงค์ลดเลี้ยวผ่านทิวไผ่อันร่มรื่น ภาพที่เห็นจึงสร้าง
ความเบิกบานใจให้ชาวดอยทีไ่ ปสักการะพระบรมสารีรกิ ธาตุ
และร่วมต้อนรับพระธุดงค์

www.kalyanamitra.org
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หนึ่งกิโลเมตรประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นโดยชาวบ้านขุน
และพี่น้องชาวดอยจากหลายชนเผ่าร่วมเป็นผู้แทนอัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุผ่านเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านมุ่งไปยัง  
วัดบ้านขุน ทุกย่างก้าวที่ร่วมอัญเชิญสานต่ออนุวินาที
ประวัตศิ าสตร์ให้กลายเป็นห้วงเวลาแห่งความทรงจ�ำ ยิง่ เดิน
ยิ่งย�้ำให้บังเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีกรรม  
อันศักดิ์สิทธิ์ และในเส้นทางเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปวัดบ้านขุนนี้ สะยาดอว์ Kay Mar Zar Ya       
เจ้าอาวาสวัด Mya Kyauk เมืองมัณฑะเลย์ และสะยาดอว์
U Zay Ya Thay Na เจ้าอาวาสวัด Dhamma Linkarya
เมือง Bago สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมตตาร่วม
เดินธุดงค์

32 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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สัง่ สมบุญครัง้ ยิง่ ใหญ่

ณ พระเจดียส์ วรรค์วดั บ้านขุน
ศูนย์รวมศรัทธาของชาวดอย
ในพิ ธี อั ญ เชิ ญ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ
ประดิษฐานภายในพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน
มีกลั ยาณมิตรจ�ำนวนมากเดินทางไปสัง่ สมบุญ
ครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกับพี่น้องชาวดอยจาก ๗๐
หมู่บ้าน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาส
วัดปากน�ำ ้ ภาษีเจริญ เดินทางไปเป็นประธานสงฆ์
ในพิธี และได้รบั ความเมตตาจากพระมหาเถระ
เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ทั้งในประเทศไทย  
และจากประเทศเมียนมาร์ เดินทางไปร่วม
ประกอบพิธกี รรมอันศักดิส์ ทิ ธิ์ โดยมีนายอนันต์
ภัทรเดชมงคล นายอ�ำเภอฮอด เป็นผู้แทน     
34 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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ฐานรากรองรับความบริสทุ ธิผ์ า่ นมือคูใ่ ด ย่อม  
ยังความปลาบปลื้มปีติใจแก่ผู้มีบุญท่านนั้น   
แม้สาธุชนจ�ำนวนมากที่ส่งใจไปน้อมอัญเชิญ   
ต่างก็เกิดความปลาบปลื้มยินดีไปพร้อมกัน
และยิ่งปลื้มทับทวีเมื่อกล่องรัตนชาติได้รับการ     
ส่งต่อไปยังพระภิกษุ-สามเณรแห่งวัดบ้านขุน
โดยมีพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์
ปลาบปลืม้ สุดใจ
อทัตตชีโว) และพระครูสังวรสิทธิโชติ
เมือ่ ได้อญ
ั เชิญกล่องรัตนชาติ เป็(หลวงพ่
น ผู ้ แ ทนพระเดชพระคุ ณ พระเทพญาณ-  
มหาปี ติ พ ลั น เกิ ด ขึ้ น อย่ า งอั ศ จรรย์    มหามุนี อัญเชิญกล่องรัตนชาติประดิษฐาน
เมือ่ สองมือของผูม้ บี ญุ ได้อญั เชิญกล่องรัตนชาติ ภายในพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน จากนั้น  
ที่จะเป็นฐานรากรองรับพระบรมสารีริกธาตุ พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ อัญเชิญ
ภายในพระเจดียส์ วรรค์วดั บ้านขุน ทุกอนุวนิ าที พระบรมสารีรกิ ธาตุสง่ ต่อให้เจ้าอาวาสบนดอย
ด�ำเนินต่อเนื่องด้วยความปลาบปลื้ม เพราะ และส่งต่อไปยังคณะพระภิกษุ-สามเณรแห่ง           
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ห รื อ ธาตุ ส ่ ว นหนึ่ ง ของ     วัดบ้านขุน เพือ่ ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ของ ขึ้นประดิษฐานบนกล่องรัตนชาติในพระเจดีย์
กายมหาบุรุษ เมื่อกล่องรัตนชาติที่จะใช้เป็น สวรรค์วัดบ้านขุน
น�ำกล่าวค�ำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลังจาก
ร่วมประกาศสัจจปฏิญาณแสดงความปรารถนา
ขอเป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์แล้ว สาธุชน      
ทั้งหลายอาราธนาศีลและปฏิบัติธรรมร่วมกัน
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35

สิงหาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 35

36 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
36

มหาปีติ

ของการบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาแห่งนี้
จะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวดอย
ฉลองชัย “ชิตงั เม”
ท�ำให้ผู้ที่มาในภายหลังประจักษ์ว่า ชาวดอย
แสงสี ข องพลุ ฉ ลองชั ย “ชิ ตั ง เม”     พร้อมปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพร
ทาบทาทัว่ น่านฟ้าวัดบ้านขุน เปลีย่ นทัศนียภาพ และนับเนื่องจากปัจจุบันตราบอนาคตกาล   
ยามค�ำ่ คืนให้สดใส บรรยากาศยามนีจ้ งึ อบอวล ภายภาคเบือ้ งหน้า พระเจดียส์ วรรค์วดั บ้านขุน             
ด้วยกลิ่นอายแห่งการฉลองชัย ที่สร้างมหาปีติ จะเป็ น ดั่ ง แสงสว่ า งแห่ ง ศรั ท ธาที่ ส ่ อ งทอ     
ความสว่างไปยังขุนเขาน้อยใหญ่ เป็นดังหลักชัย
ให้ขยายครอบคลุมลานบุญพิธี
พิ ธี อั ญ เชิ ญ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ แห่งการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบนดอย       
ประดิษฐานภายในพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีส่วนในการสถาปนาพระเจดีย์
สิน้ สุดลงด้วยความประทับใจ ความส�ำเร็จครัง้ นี้ สวรรค์วัดบ้านขุนจึงได้ชื่อว่ามีส่วนแห่งบุญ   
มาจากพลั ง ศรั ท ธาของชาวดอยที่ ร ่ ว มกั น อันไพศาล และเป็นบุคคลส�ำคัญในการปักหลัก
สถาปนาพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุนให้เป็น พระพุ ท ธศาสนาให้ มั่ น คงดุ จ ดั่ ง ขุ น เขาที่
ศูนย์รวมศรัทธาชาวพุทธทุกชนเผ่าได้ส�ำเร็จ ตระหง่านคู่แผ่นดินไทย
องค์พระเจดีย์รูปทรงดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์
www.kalyanamitra.org
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เราต้องท�ำตัวให้เข้ากับทุกคน ไปไหนจะวางตัวเบ่ง
่ควรบูมีหชามู่คคืณะ
อบุคเวลาเกิ
คลที่มีคดุณเหตุ
ความดี
ควรค่
าแก่ก้นารระลึ
ง วย
ข้าก็บุแคน่คลทีจะไม่
การณ์
อะไรขึ
ก็จะไม่กนึมกีใถึครช่

และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม ได้แก่ ผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ� เนิดวัสนัดพระธรรมกาย
บสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
สนับสนุนการพิมพ์

ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684

www.kalyanamitra.org
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ไม่มีทางลัดอื่นในการเข้าถึงธรรม
นอกจากค่อย ๆ สั่งสมความบริสุทธิ์
ความละเอียด ความหยุดนิ่งของใจ
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

HOT DEAL!

พร้อมอยู่ ปี ๕๘

ไม่พลาด...ทุกงานบุญ

ลดดาวน์

50 %

ชมห้องตัวอย่าง

คอนโดหน้าวัดพระธรรมกาย
สอบถาม โทร.

๐๘-๒๙๖๕-๙๖๕๐,
www.kalyanamitra.org
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พร้อมรับโปรฯ พิเศษ

๐๘-๘๔๙๔-๙๙๙๕

บุญพิเศษ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

ปลื้มอย่างยิ่ง

ตอกเสาเข็มสถาปนาวัดพระธรรมกายสิงคโปร์
นับเป็นความปีติปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่บัดนี้การสถาปนา      
วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ได้ปักหลักมั่นคง จนกระทั่งมีการตอกเสาเข็ม    
สร้างศาสนสถานแห่งนี้อย่างถาวร เพื่อให้เป็นสถานที่รองรับการเผยแผ่และ
ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ น�ำความสว่างไสวสูจ่ ติ ใจของมหาชนทัง้ ในประเทศ
สิงคโปร์และทั่วโลก

40 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
40

www.kalyanamitra.org
41

สิงหาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 41

บุญจัดสรร รัฐบาลจัดให้
เรารวมใจจัดสร้าง

กว่า ๑๖ ปี ทีเ่ ริม่ มีการเผยแผ่ธรรมปฏิบตั ิ
เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายในประเทศสิงคโปร์
แม้จะต้องมีการโยกย้ายสถานที่ ถึง ๔ ครั้ง      
เพื่อให้เพียงพอกับจ�ำนวนผู้ไปปฏิบัติธรรมที่
นับวันจะเพิม่ มากขึน้ แต่กก็ ลายเป็นแรงบันดาลใจ
ลึก ๆ แก่สาธุชนชาวสิงคโปร์ว่า “สักวันหนึ่งเรา      
จะต้องมีวัดที่เป็นของเราเองจริง ๆ ให้จงได้   
เราจะได้มสี ถานทีท่ ถี่ าวร สามารถใช้จดั กิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่” จนกระทั่ง
ความฝันกลายเป็นจริงในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖      
คณะกัลยาณมิตรสิงคโปร์ได้รับอนุมัติ ให้ซื้อ  
ทีด่ นิ ในเมืองปองโกลจากทางรัฐบาลเพือ่ สร้างวัด
ในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง น�ำมาซึง่ ความปีติ
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ปลาบปลืม้ ใจแก่ชาวพุทธในสิงคโปร์เป็นอย่างยิง่
จากนั้นผู้เกี่ยวข้องต่างประชุมเตรียมการเพื่อ
สถาปนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นวัดพระธรรมกาย
สิงคโปร์เป็นการถาวร
แม้การตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนา    
วั ด พระธรรมกายสิ ง คโปร์ ก� ำ หนดให้ มี ขึ้ น ใน      
วันที่ ๑๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ในวันอาทิตย์
ที่ ๗ มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา เหล่าผูม้ บี ญุ ในสิงคโปร์  
ได้ร่วมกันท�ำพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรก    
ทุกคนพร้อมใจกันนั่งสมาธิอธิษฐานจิตให้ใจ    
อยู่ในดวงบุญใส ๆ หลังจากนั้นก็ช่วยกันรับบุญ
ปรับพื้นที่ เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่กำ� ลังจะเกิดขึ้น
ด้วยความปีตเิ บิกบาน เพราะทุกคนคิดว่า “นีค้ อื
แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะสร้างวัดด้วยมือ   
ของเราเอง”
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ตอกเสาเข็ม
ตอกย�ำ้ ค�ำว่า “ปลื้ม”

พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่ อ ทั ต ตชี โ ว)             
ผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
กล่าวกันว่า วันนั้นเป็นวันที่สว่างที่สุด
ของสิงคโปร์ เพราะสาธุชนในสิงคโปร์กว่า ๑,๐๐๐
คน พากันไปร่วมงานตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนา
วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ณ เมืองปองโกล
ซึ่ ง ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี
ประธานสงฆ์ เปิดเผยความในใจว่า...

ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ซึ่งเป็น   
วั น งานบุ ญ ตอกเสาเข็ ม ต้ น แรกเพื่ อ สถาปนา    
วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ พระเดชพระคุณ-        
พระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถร-        
สมาคม เจ้าคณะภาค ๔, ๕, ๖, ๗  (ฝ่ายธรรมยุต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
กรุงเทพมหานคร ให้ความเมตตาเดินทางไป   
เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระเดชพระคุณ-
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อาตมภาพมี ค วามดี ใ จ ชื่ น ใจ และ
เป็นสุขใจอย่างมาก ที่ได้เห็นกัลยาณมิตรของ  
วั ด พระธรรมกายสิ ง คโปร์ มี กั ล ยาณจิ ต เป็ น
สมานฉันท์ พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตอกเสาเอก  
ต้นแรกที่จะเป็นอาคารของวัดพระธรรมกาย
สิงคโปร์ ได้เห็นความมีระเบียบเรียบร้อย ความ
พร้อมใจเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวของกัลยาณมิตร    
ในสิ ง คโปร์ ซึ่ ง ที่ จ ริ ง แล้ ว วั ด พระธรรมกาย
สิ ง คโปร์ นี้ ไ ด้ อ าศั ย แผ่ น ดิ น ของสาธารณรั ฐ สิงคโปร์ เพื่อให้ชาวพุทธที่อยู่ในสิงคโปร์มีที่
บ�ำเพ็ญบุญกุศล และเป็นศูนย์กลางรวบรวม
พุทธศาสนิกชน
ทางวัดพระธรรมกายสิงคโปร์คดิ รูปแบบ
ให้ท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในการสร้างวัด ให้   
ทุกท่านได้เป็นเจ้าของวัด เพราะเมื่อบรรดา
กั ล ยาณมิ ต รทั้ ง หลายได้ ต อกเสาแต่ ล ะต้ น
ลงบนแผ่นดินแห่งนี้ ก็เป็นอันเชื่อมั่นได้ว่า ท่าน        

ทั้งหลายเป็นเจ้าของวัด การตอกเสาแต่ละต้น  
ลงไปบนแผ่นดิน ก็เป็นการให้ค�ำมั่นสัญญาด้วย
สัจจะและอธิษฐานบารมีวา่ เราทัง้ หลายจะสร้าง
อาคารบนแผ่นดินนี้ ให้เป็นวัดพระธรรมกาย
สิงคโปร์ที่มั่นคงถาวรสืบไป ซึ่งเปรียบเสมือน     
ท่านทั้งหลายได้สร้างเจดีย์ชีวิต สร้างอาคาร
ประจ�ำตนของท่าน และสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่
พระสงฆ์
วัดพระธรรมกายสิงคโปร์แห่งนี้จะเป็น  
สุขศาลา เป็นสถานี หรือเป็นโรงพยาบาลที่  
รักษาใจของท่านได้ดีที่สุด และจะเป็นสถานที่   
ที่ท่านทั้งหลายได้มานั่งสมาธิ สวดมนต์ ท�ำบุญ
กุศล เชื่อแน่ว่าสุขที่เกิดจากการที่ท่านได้มา     
วัดนี้ จะเป็นบรมสุขที่ยิ่งใหญ่ ท่านทั้งหลายจะมี
ชีวิตที่ยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีอุปสรรค
ข้ อ ขั ด ข้ อ ง อาตมภาพขออนุ โ มทนาสาธุ ก าร
กับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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สภาผู้แทนราษฎรเขตปองโกล ดร.จานิล ปุถุเจรี
นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูตไทยประจ�ำ
ประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ     
อีกหลาย ๆ ท่าน และแม้พธิ กี รรมเสร็จสิน้ ไปแล้ว
แต่ความส�ำเร็จที่ฝ่าฟันร่วมกันมาจนถึงวันนี้
และชัยชนะแห่งการสถาปนาอันจะปรากฏขึ้น
ในวันข้างหน้า จักเป็นพันธสัญญาที่ยังกึกก้อง   
ในใจของลูกพระธัมฯ และเหล่ากัลยาณมิตร     
ในสิงคโปร์อยู่เสมอว่า “เราจะช่วยกันสร้างวัด     
ให้ส�ำเร็จเป็นอัศจรรย์ และจะช่วยกันฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายให้เจริญ
รุ่งเรืองในสิงคโปร์ให้จงได้” และเมื่อวันแห่ง
ความส�ำเร็จมาถึง ทุกคนจะได้พร้อมใจกันกล่าว
ค�ำว่า “สาธุ ชิตัง เม” ให้ดังกระหึ่มกึกก้อง     
การตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสถาปนา    ให้มหาชนทั่วโลกรับรู้ว่า “พวกเราลูกพระธัมฯ
วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ มีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ง สิงคโปร์ท�ำส�ำเร็จแล้ว”
ภาครัฐและเอกชนให้เกียรติไปร่วมงาน เช่น สมาชิก
46 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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มนาปทายี ลภเต มนาปํ		
อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
วรสฺส ทาตา วรลาภี จ โหติ
เสฏฺนฺทโท เสฏฺมุเปติ านํ
อคฺคทายี วรทายี เสฏฺทายี จ โย นโร
ทีฆายุ ยสวา โหติ ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ

ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศ
ผู้ให้สิ่งที่ดี ย่อมได้สิ่งที่ดี
ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมเข้าถึงฐานะที่ประเสริฐ
นรชนใดให้สิ่งที่เลิศ ให้สิ่งที่ดี และให้สิ่งที่ประเสริฐ
นรชนนั้นจะบังเกิด ณ ที่ใด ๆ ย่อมมีอายุยืนและมียศ
(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๕๖)

ยาน�
้ำแก้ไอมะแว้ง ตราไอยรา
จากสูตรต�ำรับโบราณสู่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับทั่วโลก

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ที. แมน ฟาร์มา ๑๐๑/๒ ซ.ม่วงสกุล ถ.บางขุนเทียน
แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๐-๒๔๑๕-๑๐๐๗, แฟกซ์. ๐-๒๔๑๖-๑๒๔๑
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ยาน�ำ้ แก้ไอ ตราไอยรา

เรื่องจากปก
เรื่อง : จันทร์ซีโร่

๔๗ พรรษา
วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม
48 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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เมื่อถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ของทุกปี เหล่าศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรทั้งหลาย     
ต่างร�ำลึกเสมอว่าเป็น “วันธรรมชัย” (วันแห่งชัยชนะโดยธรรม) คือ วันที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธาน
มูลนิธิธรรมกาย เข้าบรรพชาอุปสมบท ณ วัดปากน�ำ 
้ ภาษีเจริญ
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี
เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๗     
ณ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี จบการศึกษา
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายจากโรงเรี ย น
สวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ พระอุโบสถวัดปากน�ำ 
้ ภาษีเจริญ
โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวรเวที (ปัจจุบัน
คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาส
วัดปากน�ำ 
้ ภาษีเจริญ) เป็นพระอุปัชฌาย์ และ
ได้รับฉายาว่า “ธมฺมชโย”

วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ พระเทพญาณมหามุนี
บรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดปากน�ำ 
้ ภาษีเจริญ
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นั บ ตั้ ง แต่ พ ระเดชพระคุ ณ พระเทพญาณมหามุนี เข้าสู่เพศสมณะ ท่านก็ทุ่มเท   
อุทิศตนเผยแผ่และสืบทอดความประเสริฐสูงส่ง
แห่ ง พระพุ ท ธศาสนา ทั้ ง ในด้ า นพระปริ ยั ต     ิ
และธรรมปฏิบตั ิ จนกระทัง่ ได้รบั การยกย่องและ
ประกาศเกียรติคณุ จากองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น
50 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘

• ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น       
พระราชาคณะชั้ น สามั ญ ฝ่ า ยวิ ป ั ส สนาธุ ร ะที่    
พระสุ ธ รรมยานเถร เมื่ อ วั น ที่ ๕ ธั น วาคม       
พ.ศ. ๒๕๓๔
• ได้รบั ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗
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๑ ๒
๓ ๔

๑. ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
ชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระเทพญาณมหามุนี
๒. ได้รับโล่เกียรติยศ ๓ ปีซ้อน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
จากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records)
๓. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาพันธ์เพื่อการพิทักษ์
โบราณสถาน Mes Aynak แห่งอัฟกานิสถาน
๔. ได้รับโล่เกียรติยศ Noble Peace Award
จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา

• ได้ รั บ รางวั ล สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาดี เ ด่ น จากสมเด็ จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (พ.ศ. ๒๕๕๑)
• ได้รับโล่เกียรติยศ ๓ ปีซ้อน (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๗) จากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด
(Guinness World Records) จากการจัดงาน
เดิ น ธุ ด งค์ ธ รรมชั ย ซึ่ ง สามารถท� ำ สถิ ติ ใ หม่
ในประเภท “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้
ที่ยาวที่สุดในโลก”
• ได้รับโล่เกียรติยศ Noble Peace
Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศ
ศรีลงั กา (พ.ศ. ๒๕๕๖)
• ได้ รั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ จาก
สมาพั น ธ์ เ พื่ อ การพิ ทั ก ษ์ โ บราณสถาน Mes
Aynak แห่งอัฟกานิสถาน ในฐานะบุคคลส�ำคัญ
ที่ร่วมมือกับนานาชาติรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์
และปกป้องพุทธโบราณสถาน เพื่อรักษาให้เป็น
มรดกอันล�้ำค่าของโลก (พ.ศ. ๒๕๕๖)
• ได้ รั บ โล่ เ กี ย รติ ย ศจากคณะสงฆ์
และคณะครูใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ในฐานะที่ให้
การสนับสนุนเครื่องบริโภคอุปโภคและกองทุน
เพื่อหนุนแรงใจในการท�ำงานในพื้นที่มาตลอด
ทุกเดือนจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๑๑ ปี
-ฯลฯ-

• ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่
พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ เมือ่ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๓๙
• ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่
พระเทพญาณมหามุนี เมือ่ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๔
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ผู้ที่ไปร่วมนั่งสมาธิที่ห้องแก้วสารพัดนึก
ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จะได้รับดวงแก้วกายสิทธิ์รุ่นพิเศษสุด
ที่คุณครูไม่ใหญ่เมตตาตั้งชื่อให้ว่า
“ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส”

52 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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"ผู้ใดปรารถนา
จะอุปัฏฐากเราตถาคต
ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุป่วยไข้"

ในวาระมหามงคลสมัย “วันธรรมชัย” หรือ
วั น เกิ ด ใหม่ ใ นเพศสมณะของพระเดชพระคุ ณ -    
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เหล่า
ศิษยานุศิษย์และกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกัน
บ�ำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซึ่งในปีนี้มีบุญพิเศษ คือ ในช่วงสาย        
มีพิธีถวายกองทุนยารักษาโรคแด่คณะพระภิกษุ      
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล และ   
ในช่วงบ่ายมีการนั่งสมาธิเข้ากะรอบพิเศษพร้อมกัน
ทั่วโลก โดยผู้ที่ไปนั่งสมาธิที่ห้องแก้วสารพัดนึก     
จะได้รบั ดวงแก้วกายสิทธิร์ นุ่ พิเศษสุด ทีค่ ณุ ครูไม่ใหญ่
เมตตาตั้งชื่อว่า “ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส”
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจให้ ผู ้ มี บุ ญ ทุ ก คนรวย     
สวนกระแสภาวะเศรษฐกิจ (ดวงแก้วนี้จะมอบให้
เฉพาะผู้ที่ไปเข้ากะในวันธรรมชัยวันเดียวเท่านั้น)
สุดท้ายนี้ คณะศิษยานุศษิ ย์และกัลยาณมิตร
ทั่วโลกขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสขุ ภาพพลานามัยทีแ่ ข็งแรง เป็น
มิง่ ขวัญก�ำลังใจแก่พวกเราทัง้ หลายในการสร้างบารมี
ไปตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
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บทความพิเศษ
เรื่อง : พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
และคณะนักวิจัย DIRI

หลักฐานธรรมกาย
ในคัมภีร์พุทธโบราณ
(ตอนที่ ๓)

สืบเนื่องจากที่ผู้เขียนและคณะนักวิจัยได้ไปปฏิบัติศาสนกิจล่าสุดที่เมือง
ลั่วหยาง ณ วัดม้าขาว วัดแห่งแรกในแผ่นดินจีน แล้วเดินทางต่อไปที่เมือง    
ซีอาน (ฉางอาน) มณฑลส่านซี แม้เป็นช่วงค�ำ่ มืด ก็ได้รบั น�ำ้ ใจจากกัลยาณมิตร
ที่เคยพบกันเมื่อครั้งที่ประเทศจีนรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขององค์การ
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ ๒๗ (๑๔-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) ที่วัด   
ฝ่าเหมินซื่อ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมณฑลเดียวกัน  
ท่านศาสตราจารย์เยว้ อวี้ จิตรกรผู้มีชื่อเสียงด้านพุทธศิลป์ และเจ้าอาวาสวัดต้าสิ้งส้านซื่อ
ซึง่ เป็นประธานพุทธสมาคมมณฑลส่านซี เมตตามาให้การต้อนรับคณะของเราอย่างอบอุน่ จากนัน้
ในวันรุ่งขึ้น ท่านก็น�ำคณะของเราไปศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาที่วัดต้าฉือเอินซื่อ ซึ่งเป็น
วัดประวัติศาสตร์ส�ำคัญ มีอายุ ๑,๗๐๐ ปี มีร่องรอยและหลักฐานว่าเป็นวัดที่พระธรรมาจารย์
เสวียนจั้ง (พระถังซ�ำจั๋ง) ได้ท�ำการแปลและช�ำระพระไตรปิฎกจากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาจีน
นับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่พระพุทธศาสนาในประเทศจีน หลังจากที่ท่านเดินทางไป
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทาอยู่นานถึง ๑๗ ปี จนมีความเชี่ยวชาญแตกฉาน และเห็นสมควรว่า
ได้รวบรวมพระคัมภีร์ครบถ้วนแล้ว จึงอัญเชิญกลับมาเมืองจีน รวมระยะของการเดินทางไปกลับ
๕๐,๐๐๐ ลี้ สิน้ เวลาในการเดินทาง ๒ ปี ครัง้ นัน้ จักรพรรดิถังไท่จงผู้มีพระราชศรัทธาเลื่อมใส
พระพุทธศาสนาเสด็จน�ำมหาชนมาคอยต้อนรับการกลับมาของท่าน ทัง้ ทรงเมตตาให้การแปลและ
ช�ำระพระไตรปิฎกอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งสืบต่อเนื่องมาจนถึงรัชสมัยจักรพรรดิถังเกาจง
54 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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ศาสตราจารย์เยว้ อวี้ ปรมาจารย์ด้านพุทธศิลป์ และท่านประธานพุทธสมาคม
มณฑลส่านซี เจ้าอาวาสวัดต้าสิ้งส้านซื่อ เมตตามาต้อนรับอย่างอบอุ่น

การทุม่ เทด้วยศรัทธาอย่างมุง่ มัน่ พร้อมด้วย
ลูกศิษย์ของพระธรรมจารย์เสวียนจั้ง ท� ำให้
ผลงานการแปลและช�ำระพระไตรปิฎก ซึ่งมี
พระสูตรที่ส�ำคัญ ๆ ยังคงด�ำรงอยู่ถึงปัจจุบัน
และใช้ศกึ ษามาถึงทุกวันนีท้ งั้ มหายานในเกาหลี
เวียดนาม และญี่ปุ่น เช่น พระคัมภีร์ปรัชญาปารมิ ต าหฤทั ย สู ต ร ซึ่ ง เป็ น ที่ นิ ย มยอมรั บ
กว้างขวางมากกว่าส�ำนวนแปลของพระธรรมาจารย์
ท่านอื่น แม้จะเป็นคัมภีร์พระสูตรเดียวกัน
พระธรรมาจารย์เสวียนจัง้ อยูท่ วี่ ดั นีน้ านถึง
๑๑ ปี จวบจนมรณภาพในปี พ.ศ. ๑๒๐๗

ภาพเขียนขนาดใหญ่วาดโดยศาสตราจารย์เยว้ อวี้ แสดง
เหตุการณ์ทพี่ ระภิกษุเสวียนจัง้ ในวัยหนุม่ ก�ำลังตัง้ ใจศึกษา
อ่านพระคัมภีร์ต้นฉบับภาษาอินเดีย ณ มหาวิทยาลัย
นาลันทา โดยมีพระธรรมาจารย์อินเดียผู้เป็นครูอาจารย์
คอยให้คำ� แนะน�ำอย่างใกล้ชิด

ภายในหอแสดงนิทรรศการประวัติของพระธรรมาจารย์
เสวียนจั้ง และคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ท่านได้ช�ำระและแปล
ถอดความไว้เป็นภาษาจีน

เจดีย์ห่านป่าใหญ่ อายุกว่า ๑,๗๐๐ ปี ซึ่งเดิมเก็บรักษา
คั ม ภี ร ์ พ ระไตรปิ ฎ กที่ แ ปลจากภาษาอิ น เดี ย มาสู ่ ภ าษาจี น
จ�ำนวน ๔,๐๐๐ ผูก ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ ๑,๐๐๐ ผูก
ด้านหน้าวัดเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของพระธรรมาจารย์เสวียนจั้ง
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วัดนีจ้ งึ เป็นพุทธสถานโบราณทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนาน มีมหาเจดียข์ นาดใหญ่ ชือ่ “ต้าเอีย้ นถะ”
(เจดีย์ห่านป่าใหญ่) ความสูงราว ๗๐ เมตร ซึ่งเดิมเป็นสถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกทั้งต้นฉบับ
เดิมจากอินเดียทีย่ งั ไม่มกี ารแปลและในส่วนทีแ่ ปลและช�ำระเป็นภาษาจีนแล้ว ตรงนีเ้ ป็นสิง่ ทีผ่ เู้ ขียน
และคณะนักวิจัย DIRI มีความปลื้มปีติอย่างยิ่งที่ทราบว่า เราได้มาพบแหล่งข้อมูลหลักฐานค�ำสอน
ดั้งเดิมที่เป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิ แต่คณะของเราจะต้องตั้งใจมั่น มีความเพียรและขันติธรรมอย่างยิ่ง
เพือ่ ใช้เวลาทุม่ เทศึกษาดัง่ พระมหาเถระเสวียนจัง้ และคณะศิษย์ของท่านในกาลก่อน อย่างไรก็ตาม
ผู้เขียนและคณะนักวิจัยขอสงวนเรื่องราวการท�ำศาสนกิจตรงนี้ไว้ก่อน และจะขอบรรยายเนื้อหา
ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว คือ เส้นทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เส้นทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ)
พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมริยะปกครองแคว้นมคธในช่วง พ.ศ. ๒๗๐
ถึง พ.ศ. ๓๑๑ ก่อนทีพ่ ระองค์จะทรงเปลีย่ นมานับถือพระพุทธศาสนา ทรงมีความดุรา้ ยเป็นอย่างยิง่
จนได้รับฉายาว่า “จัณฑาโศก” แปลว่า อโศกผู้ดุร้าย เมื่อเสด็จไปรบที่แคว้นกาลิงคะ (ปัจจุบันคือ
รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย) มีผู้บาดเจ็บล้มตายจากภัยสงครามเป็นจ�ำนวนมาก ทรงสลดสังเวช
ในบาปกรรม เมื่อทรงพบกับนิโครธสามเณรผู้มีจริยวัตรสงบเรียบร้อย จึงทรงนิมนต์ให้แสดงธรรม
จากนั้นพระองค์ทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทรงท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา
เช่น ทรงสร้างศาสนสถาน ถาวรวัตถุ และหลักศิลาจารึกมากมาย ทรงเลิกการแผ่อำ� นาจ หันมาใช้
หลักพุทธธรรมหรือธรรมราชาในการปกครอง
พระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จไปยังสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง และทรงสถาปนาให้เป็นสถานที่
ที่ควรแก่การสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบมา พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก
อย่างแท้จริงจนมีพระสมญานามว่า “ธรรมาโศก” แปลว่า อโศกผู้ทรงธรรม
ส�ำหรับการท�ำสังคายนาในอดีตนัน้ เป็นการน�ำเอาค�ำสัง่ สอนของพระพุทธองค์ทพี่ ระสงฆ์สาวก
ทรงจ�ำไว้ได้มาแสดงในทีป่ ระชุมสงฆ์ จากนัน้ ซักถามกันจนกระทัง่ ทีป่ ระชุมลงมติวา่ ถูกต้องแน่นอน
แล้ว จึงสวดขึน้ พร้อมกันเพือ่ แสดงถึงความเป็นเอกฉันท์ พระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงได้รับการถ่ายทอดด้วยการทรงจ�ำหรือที่เรียกกันว่า “มุขปาฐะ” เป็นแบบแผนเดียวกันสืบต่อมา
โดยมิได้จดจารเป็นตัวหนังสือ
หลักฐานทางพระพุทธศาสนาในช่วง ๓๐๐ ปี หลังพุทธปรินิพพานที่เหลืออยู่มาถึงปัจจุบัน
ได้แก่ สถูปทางพระพุทธศาสนาอันได้แก่มหาสถูปสาญจี (Sanchi) พุทธศตวรรษที่ ๓-๑๒ ตั้งอยู่
ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของอินเดีย และเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ทรง
สถาปนาขึ้นในสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ ภายในพระราชอาณาจักรของพระองค์
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มหาสถูปสาญจี ๑ รัฐมัธยมประเทศ ประเทศอินเดีย
พุทธศตวรรษที่ ๓-๑๒ เชื่อกันว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน
ที่มา http://www.buddhiststudies.org.au/Downloads/
Bulletins/Sanci.jpg

มหาสถูปสาญจี ๓ รัฐมัธยมประเทศ
ประเทศอินเดีย พุทธศตวรรษที่ ๓-๑๒ เชื่อกันว่า
บรรจุพระธาตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
ที่มา https://sladamibuddyzmu.files.wordpress.com/
2010/11/sanci-222-res.jpg

จารึ ก บนเสาศิ ล าของพระเจ้ า อโศกมหาราช
(อโสกสดมภ์) ถือเป็นเอกสารทางพระพุทธศาสนาทีเ่ ก่าแก่
ที่สุด ส่วนมากจารึกเป็นภาษาปรากฤตด้วยอักษร
พราหมีรุ่นแรก เนื้อหาที่นักวิชาการพบเป็นค�ำจารึก
แสดงความส� ำคัญของสถานที่ตั้งเสาศิลานั้ น หรื อ
ประกาศพระบรมราชโองการของพระองค์ ว ่ า ด้ ว ย
กฎระเบี ย บในการธ� ำ รงพระพุ ท ธศาสนามิ ใ ห้ มี ผู ้
แปลกปลอมเข้ามาอาศัยบวชและท�ำลายคณะสงฆ์
และการออกระเบียบให้มหาอ�ำมาตย์ทกุ ๆ คน ร่วมรักษา
อุโบสถเป็นประจ�ำ

เสาศิลาพระเจ้าอโศกมหาราช โกลฮูอา
(Kolhua Buddha Stupa) สถานที่ปลงอายุสังขาร

ที่มา https://c1.staticflickr.com/9/8199/8163779028_91d44310bd.jpg
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จารึกบนเสาศิลาพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองเลาลิยะนันทันครห์
(Lauria Nandangarh) จังหวัดจัมปารัน รัฐพิหาร
ประเทศอินเดีย ใกล้เขตแดนประเทศเนปาล
ที่มา http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/613/13613/

images/asokpillar7.jpg

อักษรพราหมีบนเสาศิลาพระเจ้าอโศกมหาราช
สวนลุมพินี ประเทศเนปาล
ที่มา http://www.christopherculver.com/
languages/inscriptions-in-nepal.html/
attachment/ashoka-pillar-2

หลังการสังคายนาครัง้ นี้ พระเจ้าอโศกมหาราชผูท้ รงเดชานุภาพดุจธรรมราชาของชมพูทวีป
ได้ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง ทรงส่งสมณทูตออกไป
ประกาศพระศาสนาทั้งภายในและนอกพระราชอาณาเขตได้ถึง ๙ สาย คือ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พุทธศตวรรษที่ ๓-๔ ภาพโดยชัชวาลย์ เสรีพุกกะณะ
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สายที่ ๑ มีพระมัชฌันติกเถระเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นกัษมิระ1
		
และแคว้นคันธาระ2
สายที่ ๒ มีพระมหาเทวเถระเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมหิสสกมณฑล3
สายที่ ๓ มีพระรักขิตเถระเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่วนวาสีประเทศ4
สายที่ ๔ มีพระธรรมรักขิตเถระหรือพระโยนกธรรมรักขิตเถระเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่
		 พระพุทธศาสนาในอปรันตกชนบท5
สายที่ ๕ มีพระมหาธรรมรักขิตเถระเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมหาราษฎร์6
สายที่ ๖ มีพระมหารักขิตเถระเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโยนกประเทศ7
สายที่ ๗ มีพระมัชฌิมเถระพร้อมด้วยพระกัสสปโคตรเถระ พระมูลกเทวเถระ พระทุนทภิสสระเถระ
		 และพระเทวเถระไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบหิมวันต์8
สายที่ ๘ พระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดน
		 สุวรรณภูมิ
สายที่ ๙ พระมหินทเถระพร้อมด้วยคณะ พระอริฏฐเถระ พระอุทริยเถระ พระสัมพลเถระ
		 และพระหัททสารเถระไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป
ผูเ้ ขียนและคณะนักวิจยั ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงทีไ่ ด้จากการเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการตามวาระต่าง ๆ และจากการสดับฟังจากท่านผู้รู้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา และอาศัยร่องรอยของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังกล่าวทั้ง ๙ สายนี้
ไปศึกษาเพื่อก�ำหนดพันธกิจวางแผนงานสืบค้นค�ำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังจะได้
น�ำเสนอต่อไปในฉบับหน้า เพื่อเป็นธรรมทานแก่สาธารณชน
1

ปัจจุบันคือ รัฐแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย
2
ปัจจุบันคือ รัฐปัญจาปทั้งในประเทศอินเดียและประเทศปากีสถาน
3
ปัจจุบันคือ รัฐไมเซอร์และดินแดนแถบลุ่มแม่น�้ำโคธาวารี ตอนใต้ของประเทศอินเดีย
4
ปัจจุบันคือ ดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย
5
ปัจจุบันเชื่อว่าคือ ดินแดนแถบชายทะเลแถบเมืองบอมเบย์
6
ปัจจุบันคือ รัฐมหาราษฎร์ของประเทศอินเดีย
7
ปัจจุบันคือ ดินแดนบางส่วนของประเทศอิหร่าน
8
ปัจจุบันเชื่อว่าคือ ประเทศเนปาล
www.kalyanamitra.org
59

สิงหาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 59

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

ตักบาตรทัว่ ไทย
ร่วมใจสืบสาน
วัฒนธรรมชาวพุทธ
โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด
ทุกวัดทั่วไทย โดยด�ำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เริ่มขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดล�ำปาง
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งครั้งนั้นยังเป็นเพียง
โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัด
ทั่วไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ขยายมาเป็นโครงการ
ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย และ
มาเป็นโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัด
ทัว่ ไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
การจัดตักบาตรในโครงการนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยน�ำข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย
ไปถวายพระภิกษุสามเณร ๓๒๓ วัด และมอบแก่ทหาร ต�ำรวจ
ครู และชาวบ้าน ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
โครงการนี้นอกจากสร้างบุญมหาศาลแก่ชาวพุทธ
ทั้งประเทศแล้ว ยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง และ
สืบสานประเพณีตกั บาตรให้เจริญรุง่ เรืองสืบไป

พ.ต.อ.เจษฎา สวยสม
ผู้ก�ำกับการสถานีตำ� รวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๑๙๙ รูป
เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ชมรมส่งเสริมศีลธรรมทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ เครือข่าย
กัลยาณมิตรทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กลุ่มบางมดใจใส และมูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรพระ จ�ำนวน ๑,๑๙๙ รูป
ณ ถนนราษฎร์พัฒนา เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ตามด�ำริของพระเทพญาณมหามุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยมีพระเดชพระคุณพระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค ๘ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พ.ต.อ.เจษฎา สวยสม ผูก้ ำ� กับการสถานีตำ� รวจ
นครบาลราษฎร์บูรณะ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
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นายวิทูรัช ศรีนาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๓,๐๐๐ รูป
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์กัลยาณมิตรพิษณุโลก ธุดงคสถานพิษณุโลก
องค์กรภาครัฐและเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดตักบาตรพระกว่า ๓,๐๐๐ รูป ครั้งที่ ๕
ณ ถนนราเมศวร อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรม
ชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการ
ตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยมีพระเดชพระคุณพระราชธรรมคณี
เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิทรู ชั ศรีนาม รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระไตรปิฎกพิมพ์อักษรไทย อธิปไตยของแผ่นดิน

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคัมภีร์
ทุ ก เล่ ม ของพระไตรปิ ฎ กฉบั บ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ. ๑๑๒
และตั ว อย่ า งหน้ า แรกจากคั ม ภี ร ์
พระสุตตันตปิฎก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระปิยมหาราชหรือพระพุทธเจ้าหลวงผูเ้ ป็นทีร่ กั
เทิดทูนของประชาชนชาวไทย ทรงขึน้ ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จกั รี
เมือ่ พระชนมายุได้เพียง ๑๕ พรรษา หลังจากครองราชสมบัตไิ ด้ ๕ ปี มีพระราชด�ำรัสต่อทีป่ ระชุม
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยว่า “บัดนี้เราได้ด�ำรงราชสมบัติ มีชนมายุครบถ้วน ๒๐ ปีบริบูรณ์
ควรจะรับอุปสมบทได้ ขอลาพระบรมวงศานุวงศ์แลท่านเสนาบดีออกผนวชในบวรพระพุทธศาสนา
เพื่อปฏิบัติการสนองพระเดชพระคุณสมดังพระราชประสงค์ในสมเด็จพระบรมชนกนาถ” และใน           
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๑๖ ได้เสด็จออกผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นเวลา      
๑๕ วัน นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่เสด็จออกผนวชขณะ    
ครองราชสมบัติ
นัยว่าการออกผนวชในครั้งนี้นอกจากเพื่อทรงอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ และเพื่อการสืบทอดพระราชประเพณีแล้ว ยังเป็น
กุศโลบายรวบอ�ำนาจการปกครองประเทศที่ตกอยู่ในมือผู้ส�ำเร็จราชการขณะนั้นคืนมาเป็นของ
พระองค์ เพราะเมื่อทรงลาสิกขาแล้วได้มีการประกอบพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เท่ากับ
เป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริยผ์ มู้ อี ำ� นาจในการปกครองแผ่นดิน
สูงสุด
นบุญญสิกรกฎาคม
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ตลอดระยะเวลา ๔๐ กว่าปีแห่งการครองราชสมบัติ เป็น
ช่วงที่ประเทศสยามต้องเผชิญกับอิทธิพลของชาติมหาอ�ำนาจ
ที่เข้ามาล่าอาณานิคมในทวีปเอเชีย ประเทศต่าง ๆ ที่นับถือ
พระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย ลังกา พม่า
หรือเขมร ต่างตกเป็นเมืองขึ้นของชาติยุโรปทั้งสิ้น เหลือเพียง
สยามประเทศเท่านั้นที่ยังคงรักษาเอกราชไว้ได้ รัชกาลที่ ๕
ทรงเล็งเห็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา และ
ทรงถือเป็นหน้าที่ส�ำคัญของพุทธศาสนิกชนทุกคนในชาติ       
ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันรักษาค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกให้จงได้
แม้ในรัชสมัยของพระองค์ได้มกี ารสร้างคัมภีรใ์ บลานหลวงฉบับทองทึบ จารจารึกพระไตรปิฎกบาลี
ด้วยอักษรขอม ตามธรรมเนียมปฏิบตั แิ ห่งพระมหากษัตริยร์ าชวงศ์จกั รีแล้วก็ตาม แต่ดว้ ยวิสยั ทัศน์
ที่กว้างไกลทรงเห็นประโยชน์ของการน�ำเทคโนโลยีการพิมพ์มาใช้ในการเผยแผ่พระศาสนาด้วย

ตัวอย่างคัมภีร์ใบลานหลวงสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จารจารึกพระไตรปิฎกด้วยอักษรขอม

รูปสัญลักษณ์ในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานฉบับหลวง

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอาราธนาพระเถระ     
และทรงเชิญพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งข้าราชการทุกฝ่ายเข้ามาประชุมกัน ณ พระอุโบสถ          
วัดพระศรีรตั นศาสดาราม เพือ่ ประกาศพระราชประสงค์ทจี่ ะจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรสยาม
เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ทันงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี (ร.ศ. ๑๑๒
หรือ พ.ศ. ๒๔๓๖) โดยโปรดเกล้าฯ อาราธนาฝ่ายคณะสงฆ์อันประกอบด้วยพระสงฆ์ทั้งในเมือง
และหัวเมืองรับผิดชอบการตรวจแก้เนื้อความภาษาบาลี และให้ฝ่ายคฤหัสถ์รับผิดชอบเรื่อง       
การจัดพิมพ์ การประชุม และการจัดการอื่น ๆ ให้สำ� เร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งหากการด�ำเนินงานและ
การจัดพิมพ์เป็นไปตามทีพ่ ระองค์ทรงวางไว้ หมายความว่า ในอีก ๗ ปีขา้ งหน้า สยามประเทศจะสามารถ
รอดพ้นเงื้อมมือต่างชาติ และยังคงรักษาเอกราชควบคู่ความไพศาลแห่งบวรพระพุทธศาสนา       
ได้ส�ำเร็จ
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 65
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๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๑. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวช
๒. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร แม่กองตรวจพระสุตตันตปิฎกกอง ๑
๓. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระราชอุปัธยาจารย์
ประธานตรวจแบบฉบับพระไตรปิฎก
๔. พระอริยมุนี (พระพรหมมุนี เหมือน สุมิตฺโต) แม่กองตรวจพระสุตตันตปิฎกกอง ๑
๕. พระสาสนโสภณ (สมเด็จพระสังฆราชสา ปุสฺสเทโว) พระกรรมวาจาจารย์ รองอธิบดี
จัดการทั้งปวง องค์ที่ ๒

พระราชโองการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรสยามดังกล่าว แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง    
วิธีการบันทึกพระไตรปิฎกจากการจารจารึกลงในใบลานเป็นการพิมพ์ด้วยกระดาษเย็บเข้าเล่ม   
เป็นหนังสือ ส่วนการเปลี่ยนแปลงอักษรที่บันทึกเนื้อความจากอักษรขอมซึ่งถือเป็นอักษรศักดิ์สิทธิ์
มาแต่โบราณกาลมาเป็นอักษรสยามนั้น ยังถือเป็นการแสดงอารยธรรมของชาติอีกด้วย
ในที่สุดพระไตรปิฎกชุดแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาโลก คือ พระไตรปิฎก
จุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราช ร.ศ. ๑๑๒  จ�ำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ชุดละ ๓๙ เล่ม1 ได้เสร็จสมบูรณ์
ทันการเฉลิมฉลองพระราชพิธีรัชดาภิเษกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครอง  
สิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี   หลังจากพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสวดมนต์ฉลองพระไตรปิฎกเสร็จสิ้น
โปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานพระไตรปิฎกและตูบ้ รรจุไปยังพระอารามหลวงและวัดราษฎร์ทงั้ ในกรุง
และหัวเมือง บางวัดตัวแทนคณะสงฆ์ก็เดินทางมารับพระราชทานพระไตรปิฎกเอง ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม บางวัดพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จัดกระบวนแห่หลวงอัญเชิญพระไตรปิฎกไปที่วัด
ซึ่งมีทั้งกระบวนแห่ทางบกและทางน�้ำ  โดยแต่ละวัดได้จัดกระบวนแห่เข้าสมทบประกอบด้วย          
คณะสงฆ์และสาธุชนจ�ำนวนมาก เมื่อประดิษฐานพระไตรปิฎกภายในวัดเรียบร้อยแล้ว วันต่อมา
จึงมีการฉลองสมโภชและการจัดพิธกี รรมทางศาสนา อาทิเช่น การเจริญพระพุทธมนต์ การแสดง
พระธรรมเทศนา การจัดมหรสพ การสักการะ และการเวียนเทียนบูชาพระไตรปิฎก เป็นต้น
1

ต่อมาในรัชกาลที่ ๗ จึงมีการพิมพ์พระไตรปิฎกอีก ๖ เล่มที่ขาดไป จนครบ ๔๕ เล่ม
นบุญญสิกรกฎาคม
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ส�ำหรับพระไตรปิฎกอีกส่วน     
โปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานแก่
สถาบั น การศึ ก ษากว่ า ๒๖๐
สถาบัน ใน ๓๐ ประเทศทั่วโลก  
ทัง้ ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา
และเอเชีย พระไตรปิฎกทุกเล่มมีตราแผ่นดินประทับบนปกหน้า ภายในเล่มมีพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมฉลองครองราชย์ครบ ๒๕ ปี และ     
หน้าแสดงการปริวรรตอักษรสยามเป็นอักษรโรมัน เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่า ประเทศไทย        
เป็นดินแดนที่มีเอกราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขปกครองแผ่นดินมาเป็นเวลายาวนาน
และเป็นดินแดนทีอ่ าณาประชาราษฎร์มอี ารยธรรมและความรูด้ า้ นเทคโนโลยีควบคูไ่ ปกับศีลธรรม
อันไพบูลย์แห่งบวรพระพุทธศาสนา สมดั่งพระราชด�ำรัสที่พระองค์ทรงให้ไว้ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ว่า
. “...เมื่อข้าพเจ้าไปถึงประเทศใด ซึ่งได้รับพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์นั้น รักษาไว้ในหอสมุดใหญ่
ต่าง ๆ ย่อมมากล่าวสรรเสริญการซึ่งเราได้ท�ำ แลได้ตั้งสมุดไว้ในที่อันงดงามมั่นคงทั่วทุกแห่ง
มีนักปราชญ์ทั้งหลายได้อุตสาหะเรียนรู้พระพุทธวะจะนะมาก กิติศัพท์ความสรรเสริญธรรมของ
พระพุทธเจ้า ย่อมปรากฏฟุ้งไปในประเทศที่ไกลทั้งหลายมากขึ้นโดยล�ำดับ...”
พระไตรปิฎกชุดที่พระราชทานแก่สถานศึกษาต่างประเทศ
มี “ใบพระราชทาน” อยู่หลังปกหน้า
ตราแผ่นดินมีคาถาบาลีว่า สัพเพสํ สํฆภูตานํ แปลว่า
“สามัคคีของหมู่ชนทั้งปวงยังความเจริญให้ส�ำเร็จ”
ค�ำอ�ำนวยพรแปลว่า “ขอความดีงามจงมีแด่ท่าน”
ปีที่พระราชทาน “พ.ศ ๒๔๓๗”
ข้อความพระราชทานภาษาบาลีและภาษาไทย
ชื่อสถาบันที่พระราชทานภาษาไทย
ข้อความพระราชทาน ๓ ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส และเยอรมัน
ชื่อสถาบันที่พระราชทานภาษาต่างประเทศ
กรกฎาคม
สิงหาคม๒๕๕๗
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เป็นที่น่าสังเกตว่าปีที่พิมพ์พระไตรปิฎกแล้วเสร็จ คือ ร.ศ. ๑๑๒ นั้น ตรงกับวิกฤตการณ์   
ร.ศ. ๑๑๒ ที่สยามประเทศเกิดกรณีพิพาทอย่างรุนแรงกับประเทศฝรั่งเศสและถูกบีบให้ต้องเซ็น   
สนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรม จ�ำต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขงให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศส       
และต้องเสียแผ่นดินอีกหลายส่วนในเวลาต่อมา
เรือรบเลอ ลูแตง (Le Lutin) ของ
ฝรั่งเศสจอดทอดสมออยู่ในแม่น�้ำ
เจ้าพระยา บริเวณหน้าสถานทูต
ฝรั่งเศส ช่วงเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒

ความมั่นคงของสยามประเทศอยู่ในภาวะสั่นคลอนและเสี่ยงต่อการตกเป็นเมืองขึ้น การ
พระราชทานพระไตรปิฎกอันล�้ำค่านี้ไปทั่วโลกจึงเป็นการประกาศความเข้มแข็งของชาวสยาม      
ให้โลกได้รู้ แม้ไม่ใช่การแสดงแสนยานุภาพทางการทหารหรืออ�ำนาจด้านก�ำลังรบ แต่พระไตรปิฎก
ฉบับพิมพ์เป็นการแสดงอ�ำนาจทางอารยธรรมและภูมิปัญญาของคนในชาติ จนเป็นที่ประจักษ์      
ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากนานาอารยประเทศ พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์จึงทรงคุณค่า
แห่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นส่วนหนึง่ แห่งการรักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มภาคภูมิ
บารมีพระมากพ้น
พระพิทักษ์ยุติธรรม์
บริสุทธิดุจดวงตะวัน
ทวยราษฎร์รักบาทแม้

ร�ำพัน
ถ่องแท้
ส่องโลก ไซร้แฮ
ยิ่งด้วยบิตุรงค์

ลิลิตนิทราชาคริต บทพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพประกอบพระไตรปิฎกจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราช ร.ศ. ๑๑๒ จาก https://standrewsrarebooks.wordpress.
com/2012/06/20/cataloguing-efforts-uncover-a-royal-gift-to-the-university-of-st-andrews-from-theking-of-siam-in-1896/

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และวิรตั น์ อุนนาทรวรางกูร. คัมภีรใ์ บลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ :      
กรมศิลปากร, ๒๕๔๖.
คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้ากรุงสยาม. (๒๕๓๔).                
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระเจ้ากรุงสยาม. กรุงเทพฯ : แสงศิลป์การพิมพ์.
พระไตรปิฎกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั / แม่ชวี มิ ตุ ติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง). กรุงเทพฯ :
บริษทั คราฟแมนเพรส จ�ำกัด, ๒๕๕๗.
ส� ำ นั ก งานเสริ มสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คู่มือบทโทรทัศน์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                   
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั . กรุงเทพฯ.
นบุญญสิกรกฎาคม
๒๕๕๗
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๓
โครงการ
บวชพระทุกเดือน
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

๑๗ พ.ค.๕๘ - ๗ มิ.ย.๕๘
๑๔ มิ.ย.๕๘ - ๕ ก.ค.๕๘
๑๒ ก.ค.๕๘ - ๒ ส.ค.๕๘
๑๖ ส.ค.๕๘ - ๖ ก.ย.๕๘
๑๓ ก.ย.๕๘ - ๔ ต.ค.๕๘
๑๑ ต.ค.๕๘ - ๑ พ.ย.๕๘
๑๕ พ.ย.๕๘ - ๖ ธ.ค.๕๘
๑๓ ธ.ค.๕๘ - ๓ ม.ค.๕๙

ติดตอ ๐๘-๘๐๐๖-๒๐๗๒, ๐๘-๑๙๐๕-๓๗๗๔

ลูกผูหญิง…หัวใจพระ
โครงการ
บวชอุบาสิกาแกว
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๒-๑๙ เม.ย. ๕๘
๑๗-๒๔ พ.ค. ๕๘
๑๔-๒๑ มิ.ย. ๕๘
๑๒-๑๙ ก.ค. ๕๘
๑๖-๒๓ ส.ค. ๕๘
๑๓-๒๐ ก.ย. ๕๘
๑๑-๑๘ ต.ค. ๕๘
๑๕-๒๒ พ.ย. ๕๘
๑๓-๒๐ ธ.ค. ๕๘

ติดตอ ๐๘-๗๓๕๒-๐๗๘๑, ๐๘-๒๔๔๑-๓๔๕๕
ศูนยการศึกษาเขาแกวเสด็จ อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๒

วันแห่งชัยชนะโดยธรรม

นบุญญสิกุงมหาคม
ภาพัน๒๕๕๘
ธ์ ๒๕๕๘
70 อยูอยู่ใ่ในบุ
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การจะวัดว่าใครประสบความส�ำเร็จในชีวิตนั้น ต้องดูว่าใครเข้าถึงธรรมกายแล้ว
นั่นแหละคือสุดยอดของความส�ำเร็จในชีวิต
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือดีที่หนึ่ง
ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐-๒๖๗๓-๒๓๖๐, www.cha-thai.com
www.kalyanamitra.org
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

คนที่ไม่ควรคบ
อนตฺถา  ตาต  วฑฺฒนฺติ พาลํ  อจฺจูปเสวโต
มาสฺส  ุ พาเลน  สงฺคจฺฉิ อมิตฺเตเนว  สพฺพทา ฯ
ลูกเอ๋ย ความฉิบหายย่อมขยายวงออกไป
เมื่อคบหากับคนพาลมากไป
เจ้าอย่าได้สังคมกับคนพาลเลย
เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลมีแต่ทุกข์ร�่ำไป
เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูนั้นแหละ
                     (ขุ. ชา. ๒๗/๑๒๙๐/๒๖๕)
เราควรคบหาให้ได้กับทุกคน
ไม่เลือกเพศ วรรณะ ฐานะ ฯลฯ ยกเว้นคนพาล!
การคบคนพาลจะท�ำให้คิดผิด พูดผิด ท�ำผิด
ผิดจากท�ำนองคลองธรรมอันดีงาม
คบคนพาลจะเกิดความวุ่นวายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เหมือนกองไฟที่ขยายวงเผาไหม้ไปเรื่อย ๆ
การอยู่กับคนพาลเหมือนอยู่กับศัตรู
เพราะสามารถท�ำความเดือดร้อนได้ทุกเมื่อ
ท�ำอันตรายให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
เพราะใจคนพาลมืดมัว
พร้อมคิดร้าย พูดร้าย ท�ำร้ายตลอดเวลา
ห่าง ๆ คนพาลเข้าไว้
แม้จำ� เป็นเจอะเจอก็ไม่ท�ำความสนิทสนม
ไม่ไปรับเชื้อพาล ไม่ซึมซาบความเป็นพาล
ให้หมั่นท�ำความดีและคบบัณฑิตเข้าไว้
คนพาลจะห่างหายไปเรื่อย ๆ
เพราะดีกับชั่ว สว่างกับมืด ขาวกับด�ำ ไปด้วยกันไม่ได้หรอก!
72 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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ความขยันหมั่นเพียรอย่างเดียวเท่านั้นที่จะท�ำให้เข้าถึง
ธรรมกายได้ ไม่เคยมีคนเกียจคร้านเข้าถึงธรรมกายเลยในโลก
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๒๐

จรรยาข้อที่ ๓๕
“ต�ำรับยอดเลขา” น�ำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ
ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตา
น�ำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ต�ำรับยอดเลขา”
โดยล�ำดับเนือ้ ความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดดู ว้ ย เพือ่ รักษาศัพท์บางค�ำไว้ และเพือ่
เป็นเกียรติแก่ผเู้ ขียน

๓๕

อย่าเป็นผู้มีความประมาท
เมื่อท�ำผิดพลาดแล้ว
ต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
อย่าท�ำให้ผู้บังคับบัญชาหรือครูบาอาจารย์
ต้องหวานอมขมกลืนทนใช้เรา
เพราะยังหาใครมาแทนไม่ได้
มิฉะนั้นต่อไปภายหน้า
ท่านพบคนดีกว่าเรา ก็จะไม่ต้องการเราอีกต่อไป
เพราะเราได้ท�ำให้ท่านหนักใจมาตลอดการท�ำงาน
โดยไม่ส�ำนึกรู้ตัว
74 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘
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๓๕. อย่าเป็นผู้มีความประมาท

		

อย่าไว้ตัวว่าเข้าที่ไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็ได้นั้นเลย แต่ค�ำที่ว่า     
เข้ า ที่ ไ หนก็ ไ ด้ นั้ น จริ ง อยู ่ บ ้ า ง เพราะเหตุ ใ ด ก็ เ พราะที่ ว ่ า คนมี         
ความสามารถแห่งการงานได้ดมี นี อ้ ย ไม่สพู้ อทันกับความเจริญแห่ง
สมัย เมือ่ มีอย่างไร ท่านก็ใช้ขดั งานไปพลางก่อน เมือ่ มีทดี่ กี ว่ามาอีก
ท่านก็ถา่ ยถอนเปลีย่ นแปลงไป ใช่ทา่ นจะไม่รเู้ ท่าแห่งกาละเทศะเมือ่ ไร
ท่านเป็นนาย ท่านต้องรูไ้ ด้ดี ๆ ว่า ใครมีความสามารถอย่างไร
ความประพฤติชั่วดีอย่างไร มีเสียหายมาแล้วอย่างไร ท่านย่อมจะ
รู้สึก และบางทีท่านรับคนที่มีมลทินมัวหมองไว้บ้าง ก็บางทีท่าน
เห็นจะว่าเป็นแต่การเล็กน้อย ซึ่งไม่ปรากฏเปิดเผย ฤๅอย่างไม่ถึง
อทินนาทาน ซึ่งเป็นการควรจะรังเกียจ แต่ถึงกระนั้นก็ดี เมื่อท่านได้
พบหน้าเข้าครั้งใดแล้ว ก็อาจนึกถึงการที่มีมลทินได้เสมอ ๆ คงจะ
ไม่เผลอไว้วางใจได้เป็นอันดี
เพราะฉะนี้ พี่ทิตเอ๋ย อย่าถือว่าท�ำชั่วแล้วเป็นแล้วไป ฤๅนาน
ไปก็ละลายหายมลทินเองนัน้ เลย ให้เพือ่ นฝูงคิดเสียว่าท�ำดีกค็ งได้รบั
ผลของความดีไม่เร็วก็ช้า ท�ำชั่วก็คงต้องรับผลของชั่วไม่เร็วก็ช้า
เหมือนกันเสียอย่างนี้เถิด ที่จะตรงกันข้ามด�ำเป็นขาว ท�ำดีได้ชั่ว ท�ำ
ชั่วได้ดีไม่มีเสียเลย ฤๅถ้าจะมีจะเป็นบ้าง กันก็แปลไม่ออกว่าจะเป็น
ด้วยอะไร ถึงจะพยายามลองแปลดูก็คงไม่เพราะ อย่าแปลเสียเลย    
ดีกว่า เพราะไม่ควรจะถือมาเป็นหนทางปฏิบัติ

จุดมุ่งหมายข้อนี้ได้เตือนเราว่า บางครั้งที่เราท�ำงานบกพร่อง ขาดความรับผิดชอบต่องาน
หรือบางครั้งถึงกับท�ำความชั่ว ก็ไม่เห็นเจ้านายว่ากล่าวแต่อย่างใด อย่าได้คิดว่าเจ้านายเขาไม่รู้
หรือจับผิดเราไม่ได้ แต่ที่เขาไม่เอาเรื่องเรา เพราะเขายังหาคนที่ดีมาชดเชยแทนเราไม่ได้ เขาจึง
จ�ำเป็นต้องกัดฟันทนใช้เราไป วันใดวันหนึ่งเขาได้คนดีกว่าเรา วันนั้นเขาก็ไม่ต้องการเราอีกต่อไป
เพราะฉะนัน้ อย่าได้ประมาทหลงตัวเอง ใครทีท่ ำ� ความผิดไว้ ไม่วา่ กับผูบ้ งั คับบัญชาหรือครูอาจารย์
ก็ดี ท�ำให้ท่านต้องหวานอมขมกลืนทนใช้เราไป เพราะยังหาใครมาแทนไม่ได้ ก็ขอให้เลิกเสีย
กลับมาแก้ไขตัวเอง มิฉะนัน้ วันใดท่านได้พบคนทีด่ กี ว่าเรา ท่านก็ไม่ตอ้ งการเราอีกต่อไป แต่ถา้ หากว่า
เราผิดพลาดแล้วรูจ้ กั ปรับปรุงแก้ไขจนกระทัง่ ดีขนึ้ มา ต่อไปภายหน้า แม้ทา่ นจะไปพบคนทีด่ เี ท่าเรา
หรือดีกว่า ท่านก็คงต้องยึดเราไว้ เพราะตอนนี้เราเป็นคนดีดังที่ท่านต้องการแล้ว
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บทส่งท้าย
จรรยาทั้ง ๓๕ ข้อ ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นหลักโดยสังเขปในการฝึกคนเพื่อให้ได้คนรู้ใจ
ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่รู้ใจเจ้านาย รวมทั้งฝึกตัวเองเพื่อจะเป็นเจ้านายในภายหน้า ซึ่งที่จริงแล้วยังมี
รายละเอียดในเรื่องอื่นอีก ต้นเค้าเดิมจรรยาบ่าวทั้ง ๓๕ ข้อ เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นเมื่อ ร.ศ. ๑๓๑
ท่านผู้เขียนจบลงด้วยโคลงสี่สุภาพและร่ายซึ่งมีความหมายดังนี้ว่า
กรู้
		เป็นยิ่งเป็ยอดวินคนควรจั
ทยา
แต่การที่จักพา
มีเลศหลายหลากแม้

รักษา ตัวพ่อ
เยี่ยมแท้
ตนรอด นี้ฤๅ
สรุปได้คติสาม

(ร่าย) จักขยายความตามอรรถ เรื่องปฏิบัติทางชอบ กอบกิจ
		เพื่อพาตน
ลุลาภผลยศศักดิ์ เป็นเอกอรรคอุดม ทางปฐมคือสุจริต

พร้ อ มกายจิ ต ร์ ว จี ท วาร มี ป ระมาณสิ บ บท จงจ� ำ จดข้ อ ความ
กายกรรมสามสิ่งอ้าง หนึ่งเว้นล้างชีวิต สัตว์ทุกชนิดทุกพรรค์ การ
โจรกรรม์ที่สอง ห้ามโลภปองลักทรัพย์ ทุกสิ่งสรรพสารพรรณ     
กามฉันท์ค�ำรบสาม ห้ามล่วงลามประเวณี กรรมส่วนวจีสี่ประการ
ห้ามค�ำพาลผรุศวาท ปรามาศหยาบคาย อีกอุบายลวงล่อ ส่อให้เกิด
กาลี แตกสามัคคีญาติมิตร์  กับค�ำประดิษฐ์เสกสรร ให้ขบขันเฮฮา
โดยวาจาตลกคนอง และค�ำปองกล่าวเท็จ ศิริเสร็จสี่ประการ ส่วน
มโนทวารมีสาม หนึ่งห้ามความเพ่งเล็ง เก็งให้สัตว์พินาศ โดยขาด
จิตร์เมตตา โทปทาคือความ ผูกเวรตามล้างผลาญ ให้สตั ว์พานทุกข์
ภัย โดยน�้ำใจพยาบาท ที่สามพลาดความคิด กลับเห็นผิดเป็นชอบ
แผกระบอบแบบบท พุทธพจน์ทรงภาสิต เป็นทิฏฐิมิจฉา ครบอัตรา
กรรมบถ กุศลทศประการ ทางทุติย์สาส์นศาสดา ตรัสโฆษนาความ
สัตย์ ว่าเป็นสวัสดิล์ ำ�้ เลิศ ประเสริฐยิง่ ณโลกัย วาจาใดอันกล่าวความ
เป็นจริงตามเหตุรหัส เป็นค�ำสัตย์มั่นคง จะยืนยงยิ่งฟ้า ยิ่งหล้า     
ยิ่งปถพี มิรู้มีกลับกลาย ทางตติย์ยังขยายกตัญญู เป็นเครื่องชูช่วย
ตน โดยยุบลแบ่งปัน มีสามมรรคาคง หนึ่งจ�ำนงจิตร์ภักดิ์ จงรักษ์
ชนร่วมชาติ ใครพลั้งพลาดช่วยผดุง เร่งบ�ำรุงความสามัคคี อย่าให้
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		มีฉันทา ผูกเวราอาฆาฏ นี่เป็นบาทบทปฐม สองอุดมจิตร์แผ้ว เว้น

สอดแคล้วกินแหนง หมดความระแวงสงสัย ในพระไตรสรณคม     
ซึง่ บรมศาสดา โปรดกรุณาสัง่ สอน ให้สตั ว์จรเจริญมรรค สมควรจัก        
กระตัญญู เชิดชูและอุปถัมภ์ แนะน�ำผดุง ช่วยบ�ำรุงศีลทาน อายุกาล
แห่งสาสนา จึงจะถาวรด�ำรง ยืนยงชัว่ กาลนาน ทีส่ ามการรูส้ กึ รฦก
ถึงผู้มีพระคุณ ซึ่งการุณกอบเกื้อ โดยความเอื้ออุปการอาตม์           
มีปิตุมาตุ์เป็นอาทิ ประยูรญาติวงษา อันเสนหาอีกมิตร์สหาย        
ทวยเทพนิกายทั่วสากล ตามยุบลแบบฉบับ อีกควรนับกระตัญญู
ต่อพระครูอุปัชฌาจารย์ ขัติยมหาศาลและมูลนาย ควรถวายความ
นอบน้อม พร้อมทัง้ กายวาจาจิตร์ โดยสุจริตตลอดกาล ความส�ำราญ
เจริญศรี จะเกิดมีแก่ตน โพยภัยผลความพิบตั ิ จะขจัดจากอาตม์ โดย
อ�ำนาจสัตย์สุจริต บริสุทธิ์จิตรกายวาจา อีกเดชาแห่งกระตัญญู     
จะเชิดชูชื่อเสียง สนั่นเพียงฟ้าคนอง เอนกชนปองสมัคสมาน ไมตรี
การเจริญผล เป็นมงคลชั่วฟ้า ตลอดโลกจักอ้า โอษฐ์ซ้องสรรเสริญ
พ่อเอย

สรุป
ท่านผู้เขียนสรุปไว้ในโคลงสี่สุภาพและร่ายว่า หนทางปฏิบัติที่จะให้ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข ต้องมีคติ ๓ ข้อดังนี้ คือ
๑. ต้องมีกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ อันประกอบด้วยความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ
๒. ต้องเป็นคนมีความซื่อสัตย์
๓. ต้องเป็นคนมีความกตัญญูกตเวที
คติข้อที่ ๑ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
กายกรรม ๓ คือ ความบริสุทธิ์ทางกาย ๓ ประการ ได้แก่
๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิด
๒. เว้นจากการลักทรัพย์
๓. เว้นจากการประพฤติผิดทางกาม
วจีกรรม ๔ คือ ความบริสุทธิ์ทางวาจา ๔ ประการ ได้แก่
๑. เว้นพูดค�ำหยาบ
๒. เว้นพูดปด
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๓. เว้นพูดส่อเสียด
๔. เว้นพูดเพ้อเจ้อ
มโนกรรม ๓ คือ ความบริสุทธิ์ทางจิตใจ ๓ ประการ ได้แก่
๑. ไม่คิดร้ายต่อมนุษย์และสัตว์อื่น ไม่โลภอยากได้ของเขา
๒. ไม่คิดผูกเวรอาฆาตสัตว์ด้วยจิตใจพยาบาท
๓. ไม่คิดมิจฉาทิฐิ เห็นผิดเป็นชอบ
คติข้อที่ ๒ มีความซื่อสัตย์
เมื่อจะพูด พูดแต่ความจริง ไม่มีกลับไปกลับมา
คติข้อที่ ๓ มีความกตัญญูกตเวที คือ
๑. กตัญญูต่อชนร่วมชาติ มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามัคคีต่อกัน ไม่เลือกที่รัก
มักที่ชัง
๒. กตัญญูตอ่ พระรัตนตรัย ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ว่ามีพระคุณ
อเนกอนันต์เพียงใด เราจะตอบแทนคุณพระรัตนตรัยได้โดยการหมั่นให้ทาน ตั้งใจรักษาศีล และ
เจริญภาวนา เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบต่อไป
๓. กตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน นับตั้งแต่บิดา มารดา พระมหากษัตริย์และราชวงศ์
ครูบาอาจารย์ ญาติมิตร ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเทพยดาทั้งหลาย
ผู้ใดมีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ทั้งยังมีความซื่อสัตย์และกตัญญูพร้อมบริบูรณ์เช่นนี้ จึงจะ
เป็นบ่าวหรือลูกน้องที่ดีได้ เมื่อถึงคราวจะเป็นเจ้านายก็เป็นเจ้านายที่ดี ถึงคราวที่จะมีลูกน้องก็จะ
ได้ลูกน้องที่ดี รู้ใจ มิใช่เพียงเท่านี้ บุคคลที่มีความดีพร้อมดังกล่าว เมื่อจะมีคู่ครอง ก็จะได้คู่ครอง
ที่รู้ใจ มีเพื่อนฝูง ก็ได้เพื่อนที่รู้ใจ มีลูกจะได้ลูกที่รู้ใจ เมื่อบุคคลรอบข้างล้วนแต่เป็นคนที่รู้ใจ
เรียกว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นปฏิรูปเทส จะท�ำการงานใด ๆ ก็ประสบแต่ความส�ำเร็จตลอดไป
จรรยาของผู้ที่มีหน้าที่รับใช้ใกล้ชิดเจ้านายทั้ง ๓๕ ข้อ ก็จบลงเพียงเท่านี้ ใครอยากเป็น
ยอดเลขาฯ เป็นคนสนิท สมุนเอก สมุนคู่ใจ อันจะเป็นบันไดสู่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
อย่างมั่นคงแน่นอน หลวงพ่อว่าจรรยา ๓๕ ข้อนี้แหละ ใครท�ำตามได้ นอกจากจะสามารถไต่เต้า
ไปสู่ต�ำแหน่งหน้าที่การงานอันสูงส่งแล้ว ยังเป็นที่รักของทุกคนอีกด้วย
ในที่สุดแห่งการบรรยายธรรมครั้งนี้ ขออ�ำนาจบารมีธรรมทั้งหลาย จงประมวลรวมเข้าด้วยกัน
เป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวปัจจัยส่งเสริมดลบันดาล อภิบาลคุ้มครอง ปกป้องรักษา ให้ทา่ นผู้เป็น
เจ้าของเรื่อง และทุกท่านที่มีส่วนแห่งการน�ำเรื่องนี้มาเทศน์ให้ฟัง พร้อมทั้งพวกเราทั้งหลายในที่นี้
มีความสุขความเจริญ สามารถน�ำจรรยาทั้ง ๓๕ ประการ ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี
และสามารถปรับปรุงตนให้สมกับเป็นบ่าวรับใช้พระรัตนตรัยไปทุกภพทุกชาติ ตราบเท่าเข้าสู่
พระนิพพานเทอญฯ
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ.
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บุคคลที่ควรบูชา คือบุคคลที่มีคุณความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึง
าให้เราหลงเพลิ
ดเพลินไปตามกิ
เลสเปล่ปัา ญๆ ญา สูงกว่าเรา
และยึดถือเป็น“อย่แบบอย่
างในการปฏิ
บัติตเลสามเดี๋ยได้วเราจะเป็
แก่ ผ้นูมเหยืีศ่อีลของกิสมาธิ
ต้องพยายามตรึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลา เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น
ปัญญาที่เกิดจากการนั่งธรรมะจะช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด”

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุ
ทร์ ขนนกยู
สนับบาสิสนุกาจันนการจั
ดพิมพ์งวารสารอยู่ในบุญ
ผู้ให้ก�ำ เนิดวัดพระธรรมกาย

เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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หลวงพ่อตอบปัญหา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ทุ ก วั น นี้ กระแสความนิ ย มเรื่ อ งการนั่ ง สมาธิ     
เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นดาราที่มีชื่อเสียง
ในต่างประเทศ นักกีฬาดัง ๆ ระดับโลก ต่างก็
หันมาฝึกสมาธิกันมากมาย เพราะเชื่อว่าสมาธิ        
จะท�ำให้ชวี ติ ดีขนึ้ ในทางพระพุทธศาสนามีคำ� อธิบาย
ว่า การฝึกสมาธิชว่ ยเปลีย่ นแปลงชีวติ คนเราให้ดขี นึ้
ไว้อย่างไร?
ANSWER

คำ�ตอบ

QA

ในพระพุทธศาสนามีค�ำสอนประโยคหนึ่งซึ่งเป็นบทสรุปการด�ำเนินชีวิตที่ยังอยู่ภายใต้        
กฎแห่งกรรมว่า เราเป็นผู้ออกแบบชีวิตของเราเอง อนาคตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเรา
ท�ำอะไรไว้ในปัจจุบัน เพราะอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ แต่ปัจจุบันยังอยู่
ในมือของเรา อยู่ในความสามารถของเราที่จะท�ำความดีให้มากเท่าใดก็ได้ เพื่อสร้างอนาคตที่ดี
ดังนั้นโลกของเรา อนาคตของเรา จึงอยู่ในมือของเราเอง
ผู้ที่ฝึกสมาธิมาแล้วในระดับหนึ่ง ย่อมมีประสบการณ์เกิดขึ้นกับตนเองว่า ใจของเราใสขึ้น
สะอาดขึ้น พบความสว่าง ความสงบภายใน
เมื่อใจใส-สะอาด-สว่าง-สงบแล้ว เวลาจะคิด พูด หรือท�ำสิ่งใด ก็จะคิดในทางดี คิดในทาง
สร้างสรรค์ พูดแต่ค�ำพูดดี ๆ ถนอมน�ำ้ ใจ เป็นค�ำพูดที่สร้างสรรค์ ปลูกความสมานสามัคคี มีนำ�้ ใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ท�ำในสิ่งดีงาม ท�ำเรื่องที่สร้างสรรค์
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ดังนั้น ผู้ที่ฝึกสมาธิมาแล้ว มีประสบการณ์ใจใสใจสว่างมาแล้ว จะท�ำให้สมาธิเกิดประโยชน์
อย่างเต็มที่ในชีวิตประจ�ำวัน ก็ต้องรู้จักรักษาความใสของใจไว้ ต้องใช้ใจใส ๆ ให้เป็นประโยชน์
คนที่ยิ่งฝึกสมาธิมาได้ดี มีข้อดีคือไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเรา ใจมันบันทึกได้ชัดใสมากกว่า
คนที่ไม่ได้ฝึกมา สิ่งที่ดีใจบันทึกไว้ดีเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจ แต่สิ่งที่ไม่ดีใจก็จ�ำแล้วไม่ลืมเหมือนกัน       
ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังให้ดี เมื่อได้ของดีก็ต้องรักษาให้เป็น ใช้ให้เป็น
การรู้จักระมัดระวังใจต้องเริ่มตั้งแต่
• ระวังการรับสิ่งใดเข้าไปในใจ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับจากทางตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส
• ระวังการปลดปล่อยสิ่งต่าง ๆ จากใจออกมาทั้งทางความคิด ค�ำพูด และการกระท�ำ  
เราต้องเตือนใจเสมอว่า ทุกอย่างมีหลายทางเลือก และต้องเลือกสิ่งที่ดี อย่าปล่อยให้ใจ     
ไปข้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีอีก เพราะทุกสิ่งที่เราท�ำ  ทุกค�ำที่เราพูด ทุกอย่างที่เราคิด ไม่ได้สูญสลาย    
หายไป แต่ถูกเก็บบันทึกเอาไว้กลายเป็นความจ�ำของเราทั้งเรื่องดีและไม่ดี
ถ้าดีก็จะน�ำความชุ่มใจมาให้ตลอดชีวิตของเรา แม้ข้ามชาติก็ติดไปได้ ในท�ำนองเดียวกัน
อะไรที่ไม่ดีก็บันทึกเอาไว้ แล้วจะท�ำให้เราขุ่นใจตลอดชาติ ที่หนักกว่านั้นคือติดข้ามชาติไปได้
สิ่งใดดีหรือไม่ดีก็รู้ได้จากใจของเรา ถ้าสิ่งไหนดี ใจก็ใส สะอาด สว่าง สงบ ถ้าสิ่งไหนไม่ดี
ใจก็ขุ่น ใจก็หมองมัว
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เพราะใจคนเราท�ำหน้าที่ทั้งรับสิ่งที่ตาดู หูฟัง จมูกได้กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัส แล้วเก็บจ�ำ
เอาไว้เป็นข้อมูล และน�ำสิ่งที่จ�ำได้มาคิดต่อ แล้วเก็บเป็นความรู้ เมื่อใจสั่งให้คิด พูด หรือท�ำสิ่งใด
ก็ท�ำไปตามที่รู้นั้น ท�ำอะไรไปแล้วใจก็จำ� ได้
ท�ำอย่างไรไปมากเข้า คุ้นกับอย่างนั้นมาก มีโอกาสเมื่อไรก็จะท�ำอย่างนั้นอีก จึงกลายเป็น
นิสัย แล้วนิสัยนี้เองที่ควบคุมชีวิตเรา
เมื่อท�ำอะไรเป็นนิสัยไปตลอดชีวิต สิ่งนั้นอยู่ในความจ�ำมาก ชีวิตยามใกล้ตายใจนึกถึงอะไร
ก็นำ� ไปสูอ่ นาคตอย่างนัน้ จ�ำเรือ่ งท�ำความดีไว้มากก็นำ� ทางไปสูส่ วรรค์ จ�ำเรือ่ งท�ำความชัว่ ความเลว
ก็เปิดประตูไปสู่นรก
อดีตที่ผ่านมามีความทรงจ�ำจากความผิดพลาดที่เคยท�ำไม่ดีมา เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้
ได้แต่ท�ำใหม่ในสิ่งที่ดี สิ่งที่จะท�ำต่อไปจึงเป็นสิ่งส�ำคัญมาก ดังนั้นเราจะต้อง
• ไม่นึกถึงอีก สิ่งใดที่ไม่ดีที่ผ่านไปแล้วอย่าไปนึกถึงอีก เดี๋ยวจะกลายเป็นการตอกย�้ำ   
ให้ฝังลึกเข้าไปอีก

QA

“อดีตทีผ่ ดิ พลาดเหมือนกับเกลือทีเ่ ติมไปในน�ำ้ เป็นความทรงจ�ำ
ที่ไม่ดี ที่ติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งแม้ข้ามชาติ แต่ถ้าเรา
หมั่นเติมแต่ความดีเรื่อยไป เหมือนเติมน�ำ้ จากแก้วน�้ำจนเป็น
สระน�้ำ ความทรงจ�ำแห่งความดีก็จะท่วมท้นและส่งผลให้แก่
ชีวิตของเราก่อน

”

• ไม่ท�ำอีก อะไรที่ไม่ดีต่อแต่นี้ก็ไม่ท�ำอีกแล้ว
• หันกลับมาท�ำความดีมาก ๆ ต่อแต่นี้ไปอะไรเป็นความดีทำ� เข้าไป ท�ำให้มาก
อุปมาเหมือนน�้ำในแก้วน�ำ้ ใบหนึ่ง เติมเกลือลงไปสัก ๕ ช้อนชา น�้ำในแก้วนั้นก็เค็มในระดับ
เกลือ ๕ ช้อนชา ถ้าเราถ่ายน�้ำในแก้วน�้ำมาใส่ในขันน�้ำแล้วเติมน�้ำให้เต็มขัน ความเค็มก็จะ                
ลดลงมา เพราะว่าในขันมีน�้ำมากกว่า แต่กระนั้นน�้ำก็ยังเค็มอยู่ เพราะเกลือยังมีอยู่ คราวนี้
เปลี่ยนเอาน�้ำในขันไปใส่ในคูลเลอร์น�้ำ  เติมน�้ำให้เต็มคูลเลอร์ ถึงตอนนี้น�้ำในคูลเลอร์ก็มีรส       
กร่อย ๆ พอดื่มได้ แต่ถ้าเราเทน�้ำจากคูลเลอร์ลงในสระน�้ำแล้วเติมน�้ำให้เต็มสระ น�้ำนั้นก็จะ    
กลายเป็นน�้ำจืดสนิทไป
อดีตที่ผิดพลาดเหมือนกับเกลือที่เติมไปในน�้ำ  เป็นความทรงจ�ำที่ไม่ดี ที่ติดตามตัวเราไป
ทุกหนทุกแห่งแม้ข้ามชาติ แต่ถ้าเราหมั่นเติมแต่ความดีเรื่อยไป เหมือนเติมน�้ำจากแก้วน�ำ้ จนเป็น
สระน�ำ 
้ ความทรงจ�ำแห่งความดีก็จะท่วมท้นและส่งผลให้แก่ชีวิตของเราก่อน
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“เวลาท�ำการงานอะไรก็ตาม มีเวลาว่างสัก ๓ นาที ๕ นาที
ก็ให้หมั่นนึกถึงดวงแก้ว หมั่นนึกถึงความสว่าง ความใส
จะเป็นดวงดาวหรือดวงจันทร์ก็ได้ นึกถึงความสว่างเข้าไว้
ความมืดจะได้ไม่คลุมใจ

”

การหมั่นนึกถึงสิ่งที่ใส ๆ สว่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดวงแก้วใส ๆ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรือ
ดวงดาวน้อย ๆ เป็นประจ�ำ  ก็เหมือนเป็นการบันทึกแต่ความใสเอาไว้ บันทึกความสว่างเอาไว้    
พอหมั่นนึกถึงความใสความสว่างเป็นประจ�ำ  ใจจะคุ้นกับความใส ใจจะใสได้ง่าย สิ่งที่เกิดขึ้น    
ในใจคือ จะท�ำให้ใจไม่อยากคิดเรื่องไม่ดี ไม่อยากพูดไม่ดี ไม่อยากท�ำไม่ดี แต่อยากจะคิด       
เรื่องดี พูดเรื่องดี และท�ำเรื่องดี ๆ เข้ามาแทน
ความดีเริ่มต้นจากคิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาใจเราใส่ใจเขา สิ่งใดหรืออะไรที่ไม่    
อยากให้คนอื่นท�ำกับเราเพราะเราจะเดือดร้อน ก็จะไม่ไปท�ำกับคนอื่นเขา เพราะเขาก็ไม่ชอบ    
ความเดือดร้อนเช่นกันกับเรา
ขอให้หมั่นสังเกตพฤติกรรมของตัวเอง สิ่งใดที่ทำ� แล้วกาย วาจา ใจของเราสะอาด กลับมา
นั่งสมาธิแล้วใจใส สว่าง สงบ สิ่งนั้นดี ท�ำให้มาก สิ่งใดที่ทำ� แล้วใจขุ่น นั่งสมาธิไม่ได้ ใจร้อนรน
ฟุ้งซ่าน สิ่งนั้นไม่ดีให้เลิกท�ำได้แล้ว
เมื่อเรารู้และเข้าใจการท�ำงานของใจดีอย่างนี้แล้ว อีกทั้งได้ประสบด้วยตนเองว่า สมาธิ     
ฝึกใจเราให้ใสได้ เราก็ออกแบบชีวิตใหม่ที่ดีได้ โดยหมั่นฝึกสมาธิให้เต็มที่ แบ่งเวลาทุกวันให้กับ
การฝึกสมาธิ และเวลาท�ำการงานอะไรก็ตาม มีเวลาว่างสัก ๓ นาที ๕ นาที ก็ให้หมั่นนึกถึง    
ดวงแก้ว หมั่นนึกถึงความสว่าง ความใส จะเป็นดวงดาว ดวงจันทร์ ก็ได้ นึกถึงความสว่างเข้าไว้
ความมืดจะได้ไม่คลุมใจ แม้สิ่งแวดล้อมรอบข้างจะไม่อ�ำนวยเท่าไร เพราะบางทีมันก็เลือกไม่ได้
ก็ให้ตั้งใจฝึกกันไป
ดังนั้น ด้วยเหตุผลที่อธิบายมาตามล�ำดับนี้ การที่เราเห็นผู้ที่ฝึกสมาธิแล้วชีวิตของเขาดีขึ้น
ตามล�ำดับ ๆ ก็เป็นเพราะว่าหลังจากฝึกสมาธิแล้ว เขาสามารถระมัดระวังรักษาใจที่ใส-สะอาดสว่าง-สงบ อันเป็นผลที่เกิดจากสมาธิต่อไปได้ ด้วยการขยันท�ำความดีใหม่ให้เพิ่มยิ่ง ๆ ขึ้นไป
หลีกเลี่ยงละเว้นโอกาสท�ำความชั่วทุกชนิด และพยายามกลั่นใจรักษาใจให้ผ่องใสยิ่ง ๆ ขึ้นไป    
ในทุก ๆ สถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจ�ำวันนั่นเอง
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

แม่..พระในบ้าน
ท� ำ ไมถึ ง มี ค� ำ เปรี ย บเปรยว่ า แม่ คื อ
พระในบ้าน?
พ่อแม่มีความจริงใจบริสุทธิ์ใจต่อลูกอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด พ่อแม่จึงเปรียบเหมือนพระอรหันต์
ในบ้าน ท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่อยู่ในท้อง กว่าจะ
คลอดออกมาแม่ทรมานแทบตาย เหมือนกับเอาชีวิตเป็นเดิมพัน แต่ทันทีที่ลูกคลอดออกมา สิ่งแรก
ที่แม่เกือบทุกคนท�ำก็คือ ถามคุณหมอว่าลูกเป็นอย่างไรบ้าง พอหมอบอกว่าแข็งแรงดี แม่ก็ยิ้มแล้ว
ที่ยิ้มเพราะรู้ว่าลูกตัวเองครบ ๓๒ แต่จะหล่อ ไม่หล่อ สวย ไม่สวย ยังไม่รู้ โตขึ้นจะนิสัยดีหรือเปล่า
จะเกเรหรือเปล่าก็ไม่รู้ ลุ้นที่สุดคือออกมาแล้วครบ ๓๒ แม่ก็ยิ้มได้
ถ้าเราอยากรูว้ า่ แม่ลำ� บากอย่างไร ให้ไปหาเป้มาใส่กอ้ นหินหรือทรายหนัก ๑๕ กิโลกรัม สะพาย
หลังไว้ ๒๔ ชั่วโมง ห้ามถอด แบกไว้สัก ๑๐ เดือน เราจะรู้ว่าตอนแม่ท้องเป็นอย่างไร จะลุกจะนอน
จะนั่งทุกอย่างไม่สะดวกเลย แล้วมดลูกก็ไปกดกระเพาะปัสสาวะท�ำให้ปวดปัสสาวะต้องเข้าห้องน�้ำ
บ่อย ๆ ทรมานขนาดไหน บางทีลูกในท้องก็ออกก�ำลังกายเตะถีบอยู่ในท้อง แทนที่แม่จะบ่นกลับดีใจ
ว่าลูกเราแข็งแรง เมือ่ ลูกยังเล็กอยูบ่ างทีกด็ งึ ผม ดึงแก้ม แม่เจ็บแต่ไม่โกรธเลย รูส้ กึ ว่าลูกเราแข็งแรง
เพราะว่าลูกเป็นแก้วตาดวงใจของท่าน เพราะฉะนั้นพระคุณของท่าน ความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจ
ที่ท่านมีต่อลูก จึงท�ำให้ท่านเป็นเหมือนพระอรหันต์ของลูกหรือพระในบ้าน

แม่ที่ทิ้งลูกไปตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ได้เลี้ยงดูลูก ถือว่ามีพระคุณหรือไม่?
ถึงแม้ท่านไม่ได้เลี้ยงดูเรา ก็ต้องถือว่าท่านมีพระคุณกับเราอย่างนับประมาณไม่ได้ เพราะ
ท่านให้ต้นแบบความเป็นมนุษย์แก่เรา สิ่งต่าง ๆ จะมีคุณค่ามากเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าได้ต้นแบบ
เป็นอะไร เช่น ถ้าเอาดินเหนียวจากท้องนาไปโยนไว้กลางบ้าน บ้านก็สกปรก แต่ถ้าเอาไปท�ำเป็น
ถ้วยชามก็เป็นของมีราคา ถ้าเอาไปท�ำพระพุทธรูปก็มีผู้คนกราบไหว้บูชา ดินเหนียวเหมือนกัน แต่
แบบต่างกัน จะออกมาต่างกันราวฟ้ากับดิน ชีวิตคนเราก็เหมือนกัน เราได้ความเป็นมนุษย์ที่เป็น
โครงสร้างที่เหมาะกับการท�ำความดีมากที่สุดก็เพราะอาศัยพ่อแม่ ไม่มีท่านเราก็เกิดเป็นคนไม่ได้
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ถ้าเราไปเกิดในท้องหมูหมากาไก่ ต่อให้ตงั้ ใจท�ำความดีเท่าไรก็ทำ� ได้จำ� กัด แม้ทา่ นไม่ได้เลีย้ งเราเลย
พระคุณท่านยังล้นฟ้าล้นมหาสมุทร ยิง่ ได้เลีย้ งดูดว้ ยก็ยงิ่ มีพระคุณมากขึน้ ส�ำหรับคนทีม่ แี ม่บญุ ธรรม
การที่ท่านเลี้ยงเรามาก็มีพระคุณมหาศาล ถ้าท่านไม่เลี้ยงเราจะเติบโตมาได้ไหม เพราะฉะนั้นถึงแม้
ท่านเป็นแม่บุญธรรม แต่ก็ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูเราจนกระทั่งเติบใหญ่ พระคุณของท่านก็ท่วมฟ้า
ท่วมมหาสมุทรเช่นเดียวกัน เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องตระหนักรู้พระคุณท่าน แล้วตอบแทนพระคุณ
ท่าน ไม่ว่าจะเป็นมารดาผู้ให้กำ� เนิดจริง ๆ หรือมารดาบุญธรรมก็ตาม

ลูกที่ท�ำให้แม่เจ็บช�้ำน�้ำใจหรือถึงขนาดท�ำร้ายร่างกายท่านจะมีผลกรรม
อย่างไรบ้าง?
ลูกที่ทำ� ให้แม่เจ็บช�ำ้ น�้ำใจหรือท�ำร้ายร่างกายแม่ ต้องบอกว่าน่ากลัวมาก และหากท�ำให้ท่าน
เสียชีวิตก็จะเป็นอนันตริยกรรม ใครไปท�ำอนันตริยกรรมเข้า แม้ภายหลังไปสร้างบุญสร้างกุศล
มากมายจนท่วมฟ้าก็ตาม ชาตินั้นตายแล้วตกนรก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แม้กลับตัวกลับใจท�ำความดี
เท่าไรก็ปดิ สวรรค์ปดิ นิพพาน แต่ถา้ พ้นกรรมจากนรกแล้วกลับตัวกลับใจได้ ก็ยงั มีโอกาสท�ำความดี
จนขึ้นสวรรค์หรือบรรลุธรรมเข้านิพพานได้ ถึงแม้ไม่ท�ำให้ท่านเสียชีวิต แค่ดื้อกับท่านหรือลงมือ
ตบตีท่านให้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความล�ำบากทางกายก็ต้องบอกว่ากรรมหนักมาก
พระมหาโมคคัลลานะในอดีตชาติเคยได้ภรรยาไม่ดี คอยยุจนกระทัง่ ท่านนึกว่าแม่ไม่ดี สุดท้าย
คิดฆ่าแม่ แต่ยงั ไม่ได้ฆา่ แค่ทำ� ให้บาดเจ็บ ผลกรรมยังตามมาจนกระทัง่ ชาติสดุ ท้าย เป็นพระอรหันต์
แล้วยังถูกโจรทุบตาย เพราะฉะนั้นใครท�ำไม่ดีกับพ่อแม่ถือว่ากรรมหนักมาก แม้ยังไม่ถึงขนาด
ลงไม้ลงมือ แต่ถ้าท�ำให้ท่านเจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจน�ำ้ ตาตกเพราะเรา ก็มีกรรมหนักมาก จากนี้ไปอย่าท�ำให้
ท่านเสียใจ ดูแลปรนนิบัติท่านอย่างดี ให้ท่านมีแต่ความชื่นใจ และอีกวิธีที่จะช่วยได้ก็คือ ถ้าท่าน
ยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้ชักน�ำให้ท่านมีศรัทธาให้ได้ ให้ท่านมีโอกาสให้ทาน รักษาศีล
และเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจ�ำ เพราะสิ่งนี้จะเป็นบุญกุศลติดตัวท่าน เป็นที่พึ่งของท่านข้ามภพ
ข้ามชาติ ถ้าท�ำอย่างนี้ได้ถือว่าเราตอบแทนพระคุณท่านได้หมด

ส�ำหรับท่านชาย การบวชเป็นวิธีตอบแทนพ่อแม่ที่ดีที่สุดหรือไม่?
วิธตี อบแทนพระคุณพ่อแม่ทดี่ ที สี่ ดุ คือ ชักน�ำให้ทา่ นท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา มีศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง เพราะท่านได้สร้างกุศลด้วยตัวเอง และเมื่อเกิดศรัทธาขึ้นแล้ว
จะเป็นอริยทรัพย์ที่จะน�ำท่านไปเกิดในภพภูมิที่ดี ภพชาติต่อไปจะไปเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา
ได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนือ่ ง ส่วนการบวชก็เป็นการตอบแทนพระคุณท่านทีด่ มี าก ๆ อีกอย่าง
หนึ่ง เพราะร่างกายของเราได้มาจากท่าน เมื่อเรามาบวชพ่อแม่จะได้บุญกับเราด้วยมากมาย เพราะว่า
ชีวิตของเราได้มาจากท่าน เมื่อเราใช้ชีวิตท�ำความดี เราก็เหมือนเป็นเนื้อนาบุญให้ท่านด้วย
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การส่งปัจจัยเงินทองไปให้ทา่ น ถือว่าเราได้ดูแลท่านแล้วหรือยัง?
ในสังคมปัจจุบัน บางทีพ่อแม่ลูกไม่ได้พักอยู่ด้วยกัน ลูกอยู่กรุงเทพฯ พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัด
หรือลูกอยู่ต่างประเทศ พ่อแม่อยู่เมืองไทย ตอนอาตมาอยู่ที่ญี่ปุ่น ไปสร้างวัดที่นั่น มีคนไทยจ�ำนวน
ไม่น้อยที่ไม่สามารถกลับเมืองไทยได้ แต่พ่อแม่อยู่เมืองไทย ก็ส่งเงินมาให้ทุกเดือน และให้ญาติ
พี่น้องที่พอมีเวลาไปดูแลท่าน แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการท�ำหน้าที่ของลูกอย่างหนึ่ง

ส�ำหรับลูกบางคนที่ท�ำไม่ดี พ่อแม่จะได้รับผลพวงอะไรบ้าง?
ถ้าลูกไปท�ำบาป ไปฆ่าคน พ่อแม่ต้องรับผลบาปด้วยหรือไม่ อันนี้ไม่เกี่ยว ไม่เหมือนเวลาลูก
ท�ำความดี พ่อแม่จะได้ผลบุญด้วย เช่น เวลาเราไปลงทุนหุน้ ในบริษทั บริษทั มีกำ� ไรเราก็ได้เงินปันผล
แต่ถ้าบริษัทบริหารไม่ดี ขาดทุน ก็จบอยู่แค่ที่เราลงทุนไป ไม่ได้ผลกลับคืนมาเท่านั้น ไม่ใช่ว่าผู้ถือหุ้น
ต้องตามไปใช้หนี้ให้บริษัทด้วย ถ้าลูกไปท�ำไม่ดี ผลบาปตกอยู่ที่ตัวลูก ไม่ถึงพ่อแม่ เพียงแต่มีผล
ทางอ้อม คือ พ่อแม่ทุกข์ใจ ท�ำให้ใจเศร้าหมอง บาปอกุศลจะเกิดขึ้น

ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงหน้าที่ของแม่ที่มีต่อลูกและลูกมีต่อแม่
อย่างไร?
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า หน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกมีดังนี้
๑. ห้ามลูกจากความชั่ว พ่อแม่มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ลูกตกไปในที่เสื่อม เช่น ถ้าลูกไปคบเพื่อน
ไม่ดี ต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลม
๒. ปลูกฝังลูกในทางที่ดี หาวิธีการทุกอย่างให้ลูกผูกใจอยู่กับบัณฑิต กับบุคคลที่ควรบูชา เช่น
พาลูกไปวัดให้ลูกคุ้นเคยกับวัด กับพระพุทธศาสนา กับพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่
ยังเล็ก ลูกจะได้มีใจเป็นบุญเป็นกุศล นอกจากนี้ต้องทุ่มเทป้องกันอะไรที่ไม่ดีไม่ให้มาถึงลูก
๓. ให้ลกู ได้รบั การศึกษาเล่าเรียนทีด่ ี พ่อแม่ตอ้ งให้ความส�ำคัญกับการศึกษาเล่าเรียน อย่าเพิกเฉย
ว่า ลูกจบ ป.๖ ก็พอแล้ว ต้องให้เขาได้รับการศึกษาเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะให้ได้
๔. ให้ลกู ได้แต่งงานกับคนดี ไม่ใช่คลุมถุงชน แต่เป็นทีป่ รึกษาให้ลกู หลายครอบครัวพ่อแม่ฉลาด
มาก ให้ความรักเอาใจใส่จนลูกเชื่อฟัง แต่พ่อแม่ไม่ได้กำ� กับบังคับบัญชา ให้ลูกตัดสินใจเอง ความรัก
ความผูกพันท�ำให้เขาฟังพ่อแม่มากกว่า และจะสามารถชักน�ำเขาไปในทางที่ถูกต้อง มีคู่ครองที่ดีได้
ส�ำเร็จสมความตั้งใจจริง ๆ
๕. มอบมรดกให้เมือ่ ถึงเวลาอันควร แต่ถา้ ลูกยังโตไม่พออย่าเพิง่ ให้ บางครอบครัวพ่อแม่เก็บมรดก
ไว้เอง พอพ่อแม่ตายไม่ได้จัดการมรดกไว้ ลูก ๆ ทะเลาะกัน บางทีถึงขนาดฆ่ากันเพื่อแย่งชิงมรดก
ก็มี ดังนั้นพ่อแม่ต้องจัดการให้เรียบร้อย แต่ต้องดูดี ๆ บางครอบครัวยกมรดกให้ลูก ๆ เกือบหมด
ปรากฏว่าได้เขยได้สะใภ้ไม่ดีถึงขนาดไล่พ่อแม่ออกจากบ้าน ท�ำให้เป็นทุกข์ในบั้นปลายชีวิต
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ส่วนหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่มีดังนี้
๑. ต้องเลี้ยงดูท่านตอบแทน เมื่อท่านอายุมากขึ้น เราโตขึ้นมีงานท�ำก็ต้องเลี้ยงดูท่าน จะอ้างว่า
มีรายได้น้อย มีครอบครัวแล้ว ไม่มีเวลาและไม่มีเงินทองส่งให้ แบบนี้ถ้าตอนเราเล็ก ๆ พ่อแม่
อ้างว่ารายได้น้อย ให้ลูกไปคลานหาอาหารกินเอง เราจะเป็นอย่างไร ตอนที่เรายังเล็กพ่อแม่ให้
ความส�ำคัญกับเราเป็นล�ำดับแรก เราต้องถือแบบเดียวกัน ตอบแทนพระคุณท่าน เลี้ยงดูท่าน ให้
ความส�ำคัญยิ่งกว่าปากท้องตัวเราเอง ถ้าคิดอย่างนี้ ถึงเราจนแค่ไหนก็จะสามารถดูแลท่านได้
๒. ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน เมื่อเราเริ่มโตขึ้นให้ช่วยแบ่งเบาภารกิจการงานของท่าน อะไร
ท�ำได้ตอ้ งท�ำให้สดุ ฝีมอื ให้ทา่ นไว้วางใจ ให้ทา่ นรูส้ กึ ว่าลูกโตแล้วมาช่วยแบ่งเบาภาระ ท�ำให้กจิ การ
มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
๓. ด�ำรงวงศ์สกุลของท่าน คือ ไม่ท�ำอะไรให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศวงศ์ตระกูล แต่น�ำชื่อเสียง
เกียรติยศเกียรติคุณทั้งหลายมาสู่วงศ์ตระกูล ท�ำให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
๔. ประพฤติตัวดี ให้สมกับเป็นทายาท สมกับเป็นผู้ที่รับมรดก ไม่ใช่ว่าท่านยกมรดกให้เราแล้ว
จากนี้ไปไม่ต้องสนใจท่านแล้ว แต่เราต้องท�ำตัวให้ดี ให้พ่อแม่อุ่นใจว่ายกมรดกให้ ยกกิจการให้
เราก็ดูแลทุกอย่างให้ดีขึ้น และปรนนิบัติดูแลท่านอย่างเต็มที่
๕. เมื่อท่านละโลกไปแล้วก็ต้องอุทิศส่วนบุญให้ท่านอย่างสม�่ำเสมอ ตอนท่านยังอยู่เราดูแล
อาหารการกิน ความเป็นอยู่ ปัจจัย ๔ ต่าง ๆ เมื่อท่านละโลกไปแล้ว สิ่งที่ท่านจะได้รับอย่างเดียว
ก็คือบุญที่ลูกส่งไปให้ เราต้องท�ำบุญแล้วอุทิศไปให้ท่านอย่างสม�่ำเสมอ ให้มีท่านอยู่ในใจเราตลอด
ใครที่มีพ่อแม่อยู่ในใจ คนนั้นจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า

ในโอกาสวันแม่ เราควรจะท�ำอะไรให้แม่บ้าง?
แสดงออกให้ท่านรู้ว่าเราระลึกถึงพระคุณท่าน และตอบแทนพระคุณท่านให้เต็มที่เท่าที่เรา
ท�ำได้ เช่น ชวนพี่ ๆ น้อง ๆ เอาพวงมาลัยและธูปเทียนแพไปกราบเท้าท่าน และขอขมาลาโทษ
ในสิ่งที่เราเคยล่วงเกินท่านตั้งแต่เล็ก ๆ โดยที่เราไม่รู้ เช่น เคยไปดึงผมท่าน หยิก ข่วน หรือท�ำให้
ท่านเสียน�ำ้ ตาเพราะเรา จากนัน้ ก็ขอศีลขอพรจากท่าน แล้วก็ให้แต่ละคนบอกว่าซาบซึง้ พระคุณท่าน
อย่างไร เราพูดเพียงไม่กี่ค�ำแต่มีคุณค่าทางใจส�ำหรับท่านอย่างใหญ่หลวง แล้วให้เตรียมปัจจัยไป
ร่วมท�ำบุญกับท่าน แล้วแต่ท่านจะน�ำไปท�ำบุญอะไร ถือว่าเรามีโอกาสสนับสนุนการสร้างบุญ
ของท่าน และในวันแม่นี้ให้เราส�ำรวจว่าที่ผ่านมาเราได้ตอบแทนพระคุณท่านสมบูรณ์ดีแล้วหรือยัง
อะไรบกพร่องอยูจ่ ะได้ทำ� ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เราจัดสรรเวลาดูแลท่านดีพอแล้วหรือยัง ปัจจัย ๔ อาหาร
การกินของผู้ใหญ่ซึ่งไม่เหมือนของเด็ก ที่หลับที่นอนของท่านดีพอหรือไม่ การดูแลรักษาพยาบาล
เมื่อท่านไม่สบายดีพอหรือเปล่า เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพียงพอหรือเปล่า และหาเวลาหมุนเวียนกันพา
ลูกหลานไปเยีย่ มท่าน ถ้าเด็กเห็นพ่อแม่ทำ� กับปูย่ า่ ตายายอย่างนี้ โตขึน้ เขาก็จะท�ำกับพ่อแม่อย่างนัน้
ฉะนัน้ วันแม่ปนี ใี้ ห้เป็นวันพิเศษทีจ่ ากนีไ้ ปใครเห็นเราแล้วจะต้องบอกว่า นีแ่ หละลูกตัวอย่างทีม่ คี รบ
ทั้งความกตัญญูและกตเวที คือ ส�ำนึกในพระคุณท่านและตอบแทนพระคุณท่าน
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.๙

เข้าพรรษา

ช่วงเวลาของการเพิ่มพูนความดี
เทศกาลเข้าพรรษาเวียนมาอีกครัง้ หนึง่ ในปีนเี้ ป็นปีอธิกมาส คือ เป็นปีทมี่ เี ดือน ๘
สองหน วันส�ำคัญในทางศาสนาของปีนจี้ งึ เลือ่ นไป ๑ เดือน ตามข้อก�ำหนดของการนับวัน
ของประเทศไทย ท�ำให้วนั มาฆบูชาเลือ่ นไปตรงกับวันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๔ และวันวิสาขบูชา
ตรงกับวันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๗ และวันเข้าพรรษาของปีนตี้ รงกับวันแรม ๑ ค�ำ่ เดือน ๘-๘
เป็นเดือน ๘ หนทีส่ อง คือ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ เป็นวันสุดท้ายของเดือน
ในขณะทีป่ กติแล้ววันเข้าพรรษาจะอยูใ่ นช่วงต้นหรือกลางเดือนกรกฎาคม
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ในช่วงเข้าพรรษา เป็นช่วงทีพ่ ระภิกษุ-สามเณรอธิษฐานจ�ำพรรษาเพือ่ อยูป่ ระจ�ำอาวาส
ตลอด ๓ เดือนเต็ม อันเป็นไปตามพุทธบัญญัตใิ นครัง้ พุทธกาล ซึง่ ในครัง้ นัน้ พระพุทธองค์
ทรงบัญญัตใิ ห้พระภิกษุอยูจ่ ำ� พรรษา เพราะเหตุทภี่ กิ ษุทงั้ หลายจาริกไปแล้วเหยียบย�ำ่ ข้าวกล้า
ของชาวบ้าน และท�ำให้สตั ว์ตวั เล็ก ๆ น้อย ๆ ทีอ่ ยูต่ ามพืน้ ดินตายลง ท�ำให้ประชาชนต่าง
พากันต�ำหนิติเตียนพระภิกษุ แม้ในกาลปัจจุบัน การจาริกไปตามทุ่งนาซึ่งท�ำให้ชาวบ้าน
เดือดร้อนอาจจะไม่มดี งั ครัง้ พุทธกาลแล้ว แต่การอธิษฐานอยูจ่ ำ� พรรษา ก็นบั เป็นโอกาสดี
ทีท่ ำ� ให้พระภิกษุผเู้ ป็นเถระไม่ตอ้ งรอนแรมไปค้างคืนเพือ่ ท�ำกิจธุระโดยไม่จำ� เป็น เป็นเหตุให้
ได้อยูป่ ระจ�ำอาวาสและมีเวลาในการอบรมสัง่ สอนพระภิกษุ-สามเณร และพระภิกษุผบู้ วชใหม่
ก็จะได้มโี อกาสศึกษาเล่าเรียนธรรมะและฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเต็มที่
ในช่วงเข้าพรรษา พระเดชพระคุณหลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ จะใช้ชว่ งเวลานีเ้ พือ่ ปรารภการท�ำ
สิง่ ส�ำคัญ ๆ ดังเช่นในอดีตทีว่ ดั ปากน�ำ้ ภาษีเจริญ ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงทีม่ คี นไปทีว่ ดั กัน
มาก พระเดชพระคุณหลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ ท่านให้มกี ารเทศน์ทกุ วัน ซึง่ มีปกิณกะเล่ากันมาว่า
เวลาท่านลงเทศน์ ถ้าวันไหนพระลงน้อย ท่านก็จะบอกว่า วันนีพ้ ระแพ้ชี แล้วท่านก็ไม่เทศน์
พระต้องรีบไปตามพระมาจนเต็มโบสถ์ และในวันเข้าพรรษา หลวงปูท่ า่ นก็ใช้ปรารภเหตุเป็น
วันของการรวบรวมทีมผูไ้ ด้ธรรมกายเพือ่ ท�ำวิชชา ซึง่ เริม่ ต้นในวันเข้าพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๗๔
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ก็ได้ใช้ชว่ งเวลาเข้าพรรษา
เพือ่ ปลีกวิเวก ดังเช่นในปีทผี่ า่ น ๆ มา และยังส่งเสริมการปฏิบตั ธิ รรมแก่พระภิกษุ-สามเณร
อุบาสก-อุบาสิกา และสาธุชน โดยให้นโยบายว่า เข้าพรรษาให้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรม
พระเห็นพระ เณรเห็นพระ โยมเห็นพระ และให้ก�ำลังใจว่า การเห็นพระภายในไม่ยาก
เพราะเรามีพระธรรมกายอยูภ่ ายในตัวแล้ว ถ้าตัง้ ใจท�ำความเพียร และท�ำให้ถกู หลักวิชชา
ต้องเข้าถึงอย่างแน่นอน และการเข้าถึงธรรมนีก้ ม็ สี ทิ ธิเ์ ข้าถึงได้ทกุ วัน ถ้าท�ำก็เข้าถึง ถ้าไม่ทำ�
ก็ไม่เข้าถึง ขึ้นอยู่กับท�ำหรือไม่ท�ำ ช่วงเวลา ๙๐ วันนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สร้าง
ความปลืม้ ปีตภิ าคภูมใิ จทีไ่ ด้ใช้วนั เวลาทีผ่ า่ นไปในแต่ละวันได้อย่างคุม้ ค่า
พระภิกษุในพุทธกาลก็ใช้ชว่ งเวลาเข้าพรรษาปรารภความเพียร ดังเช่น พระจักขุบาล
ผูไ้ ด้คดิ ว่า เราได้เล่าเรียนกัมมัฏฐานจากพระพุทธเจ้าผูย้ งั มีพระชนม์อยู่ ควรทีจ่ ะบรรลุธรรม
สักอย่าง และอบายภูมทิ งั้ ๔ ก็ได้เปิดประตูรอท่าส�ำหรับผูป้ ระมาท คิดดังนีจ้ งึ ถือเนสัชชิกงั คะ
อยู่ด้วยอิริยาบถ ๓ ตลอดทั้งพรรษา ท�ำความเพียรจนกระทั่งบรรลุธรรม ในปัจจุบันนี้
พระภิกษุ-สามเณรหลายรูปก็ได้ใช้ชว่ งเวลาเข้าพรรษาปรารภในการท�ำความดี เช่น บางรูป
ตัง้ จิตอธิษฐานว่าจะปฏิบตั ธิ รรมทุกวัน วันละอย่างน้อย ๒ ชัว่ โมงไม่ให้ขาด บางรูปตัง้ ใจจะ
ทรงจ�ำพระปาฏิโมกข์ให้ได้ บางรูปตั้งใจว่าพรรษานี้จะอ่านพระไตรปิฎกทุกวัน เป็นต้น
ทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็นไปเพือ่ การฝึกฝนอบรมตนเอง และเพิม่ คุณธรรมความดีในตัวให้มากขึน้
แม้ญาติโยมหลายท่านก็ถอื โอกาสช่วงเข้าพรรษาตัง้ ใจท�ำความดี เช่น บางท่านตัง้ ใจ
เข้าวัดท�ำบุญ ถวายภัตตาหารทุกวันไม่ให้ขาดตลอดพรรษา บางท่านตัง้ ใจถือศีล ๘ บางท่าน
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ตัง้ ใจสวดมนต์เช้าเย็นไม่ให้ขาดตลอดทัง้ พรรษา นอกจากนีบ้ างท่านก็ใช้ชว่ งเวลานีล้ ดละเลิก
สิง่ ทีไ่ ม่ดี ดังทีเ่ ป็นสโลแกนอยูท่ วั่ ไป เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา
นับได้วา่ ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เหล่าพุทธบริษทั ๔ เกิดความตืน่ ตัว
ที่จะบ�ำเพ็ญความดีตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามหลักการของชาวพุทธ
ในโอวาทปาฏิโมกข์วา่ ละชัว่ ท�ำดี ท�ำใจให้ผอ่ งใส ดังนัน้ จึงนับเป็นโอกาสดีทเี่ ทศกาลเข้าพรรษา
เวียนมาอีกครัง้ และขอเชิญทุกท่านใช้ชว่ งเข้าพรรษาปรารภเหตุละสิง่ ทีไ่ ม่ดี ตอกย�้ำการท�ำ
ความดี เพือ่ เพิม่ พูนคุณธรรมในตัวให้มากขึน้ กว่าทุก ๆ ปีทผี่ า่ นมา

ข้อมูลอ้างอิง จากหนังสือ GL 305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
กิจกรรมประจ�ำภาคฤดูรอ้ น/๒๕๕๘
รับข้อสอบปลายภาค ระบบ ก
๙-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
สอบปลายภาค ระบบ ข 		
๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
ส่งข้อสอบและแบบฝึกหัด			
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อานุภาพ “สัมมาอะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

พุทธบุตร...

ต้องสวมหัวใจความเป็นพระแท้
ด้วย “สัมมาอะระหัง”

ช่วงนี้เป็นฤดูกาลแห่งการเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเอง
ของพระภิกษุให้เป็นพระแท้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกิจวัตรกิจกรรม เพื่อน�ำพาไปสู่การท�ำให้แจ้งซึ่ง
พระนิพพาน โดยเฉพาะการฝึกฝนอบรมจิตถือเป็นการฝึกทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของพระ เพราะจิตทีส่ ะอาด
ผ่องใสย่อมส่งผลให้ศีล สมาธิ ปัญญา และสมณสัญญาเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้การฝึกจิต
เป็นไปอย่างก้าวหน้า รวดเร็ว ต้องอาศัยการภาวนา “สัมมาอะระหัง” ก�ำกับตลอดเวลา
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ดังตัวอย่างของพุทธบุตรผูม้ หี วั ใจ “สัมมาอะระหัง” ทีเ่ คยปฏิบตั แิ ล้วและได้ผลดีอย่างน่าติดตาม

ความประทับใจของพระธุดงค์ ปีที่ ๔
พระกิตติพงศ์ ปวรชโย
ความประทับใจของอาตมาในขณะที่มีโอกาสได้บวชแล้วเดินธุดงค์
คือ เรื่องของการตรึกธรรมะ ด้วยการภาวนา “สัมมาอะระหัง” ได้ทราบ
แล้วว่า “สัมมาอะระหัง” เป็นของจริง วันไหนที่ลืมตรึกจะมีอาการ
เหนือ่ ยหอบและเจ็บกล้ามเนือ้ ปรากฏขึน้ อย่างเห็นได้ชดั นัน่ เป็นสิง่ เตือนว่า
เราเริ่มฟุ้งแล้ว จึงได้เริ่มตรึก “สัมมาอะระหัง” ไปเรื่อย ๆ อาการเจ็บก็เริ่ม
ลดลงจนหายไปในที่สุด นี้คือความประทับใจในการตรึก “สัมมาอะระหัง”
ซึ่งเห็นได้จริง และพิสูจน์ได้จริงว่า ถ้าเรานิ่งจะท�ำให้เราไม่เจ็บและจะเดิน
ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสบาย ปกติอาตมาเป็นคนใจร้อน ตอนนี้
นิ่งขึ้น รวมใจได้เร็วขึ้น “สัมมาอะระหัง” ได้นิ่งขึ้นนานขึ้นเป็นอย่างมาก

“

ถ้าเรานิ่งจะทำ�ให้เราไม่เจ็บ
และจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสบาย
ปกติอาตมาเป็นคนใจร้อน
ตอนนี้นิ่งขึ้น รวมใจได้เร็วขึ้น

ความประทับใจของพระธุดงค์ ปีที่ ๔
พระกรภัทร์ ขนฺตสุโภ

”

ตอนอาตมาได้เดินธุดงค์ อาตมาอยู่ในล�ำดับที่ประมาณหกร้อยกว่า
เดินไปก็ต้องรักษาใจไปด้วย วิธีที่ดึงใจให้กลับมาตั้งที่ศูนย์กลางกาย
ได้ง่ายที่สุดก็คือ การภาวนา “สัมมาอะระหัง” ตอนแรก “สัมมาอะระหัง”
ในใจยังไม่ค่อยได้เต็มที่นัก ต้องอาศัยใช้เทคนิคเป็นเสียงกระซิบออกจาก
ปากนิดหนึ่ง ภาวนา “สัมมาอะระหัง” เบา ๆ ปากขมุบขมิบอยู่ นับไปเรื่อย ๆ
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พอภาวนาและเดินไปได้สักพักก็เกิดความปลื้มขึ้นมาอย่างมหาศาล มี
ความปลืม้ ไม่หยุดเลย ลืมนึกถึงความเหนือ่ ยล้าต่าง ๆ ไปเลย พอใกล้จะจ�ำวัด
จึงเพิ่งจะมารู้ตัวว่า ตัวเองเจ็บเท้า ผลการปฏิบัติธรรมของเราจะดีขึ้นหรือ
เปล่าอันนัน้ ไม่แน่ใจ แต่ทเี่ ราทราบอย่างเด่นชัดก็คอื เราสามารถตรึกธรรมะ
เป็น ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าตรึกธรรมะคืออะไร นึกอย่างไร ลืมตาก็เห็นภาพ
แล้วจะไปเห็นกลางท้องได้อย่างไร แต่ทนี พี้ อเราได้ “สัมมาอะระหัง” ภาวนา
ไปด้วย นับไปด้วย หลุดบ้างไม่หลุดบ้าง พอมารู้ตัวอีกทีสามารถมองไป
ข้างหน้าโดยนึกองค์พระไว้ที่กลางท้องได้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งก็แปลก
เหมือนเราสามารถนึกถึงสิ่งสองสิ่งที่อยู่ไม่ติดกันได้ แล้วก็นึกถึงในท้องได้
อยากจะขอบคุณสาธุชนที่ชวนมาบวช อาตมาไม่เคยคิดเลยว่าการบวช
จะเป็นอะไรที่มีค่าขนาดนี้

“

วิธีที่ดึงใจให้กลับมาตั้งที่ศูนย์กลางกาย
ได้ง่ายที่สุด คือ
การภาวนา ‘สัมมาอะระหัง’

”

กว่าใครผู้หนึ่งผู้ใดจะได้บวชไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเป็นบุคคลที่มีบุญมาก และเมื่อบวชแล้ว
หากตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ก็จะยิ่งเพิ่มเติมบุญบารมีให้มากขึ้นเป็นทวีคูณ เป็นการบ่มบุญบารมี
ให้แก่รอบได้อย่างรวดเร็วที่สุด อีกทั้งถ้าบวชแล้วหมั่นเจริญสมาธิภาวนาประคองสติสัมปชัญญะ
ให้ตงั้ มัน่ ทีศ่ นู ย์กลางกายฐานที่ ๗ ตลอดเวลา โดยการภาวนา “สัมมาอะระหัง” ทุกลมหายใจเข้าออก
จะยิง่ เป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เราเข้าถึงความเป็นพระแท้ คือ พระธรรมกายภายในได้อย่างไม่ยากเย็น
และเมื่อได้เห็นแล้ว เราจะยิ่งซาบซึ้งในคุณแห่งพระพุทธศาสนา คุณแห่งพระรัตนตรัย และมั่นใจ
ในทุกวันเวลาแห่งการด�ำรงสมณเพศว่า นี้แหละคือทางเลือกที่ใช่ ที่นำ� ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ชอบ
คือ ที่สุดแห่งธรรมได้อย่างมั่นคง
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“ ชีวิตที่สูงส่ง คือ ชีวิตของนักบวชที่ได้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ ”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน
โดยส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. ๐-๒๕๕๒-๕๒๑๕ แฟกซ์. ๐-๒๕๕๑-๒๖๘๔

หจก.ซี.เอส.ไอที ซิสเต็มส์
ห้างเดอะมอลล์บางแค The Mall Bangkhae ๒๗๕ ม.๑ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐-๒๘๐๓-๘๕๔๗, ๐-๒๘๐๓-๘๓๓๖ จ�ำหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก Acer Asus, LCD MONITOR ACER
ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG.
RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock
www.kalyanamitra.org

ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

เข้าพรรษา เข้ากะ เข้ากลาง เข้าเป้า
สวัสดีครับ! นร.อนุบาลฝันในฝัน
วิทยาทั่วโลก เราเริ่มเข้าพรรษา
กันแล้วนะครับ และเป็นพรรษา
แห่งการบรรลุธรรมเหมือนทุกปี
ที่ผ่านมา ดังโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ที่เคยให้ไว้ “เราตั้งใจว่า
พรรษานี้จะให้เป็นพรรษาแห่ง
การบรรลุธรรม พระเห็นพระ เณรเห็นพระ โยม
เห็นพระ นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ ดังนั้นเรา
จะต้องเริ่มต้นกันให้ดีนะ
“การจะเห็นพระภายในก็ไม่ยาก แต่ก็
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ไม่งา่ ย ก�ำลังพอดี ๆ พอสูก้ นั ทีว่ า่ ไม่ยากก็เพราะ
เรามีพระธรรมกายอยูแ่ ล้วในตัว อยูก่ บั เนือ้ กับตัว
ของเราตลอดเวลา ไม่ได้อยูใ่ นป่า ในเขา ในห้วย
ในหนอง ในคลอง ในบึง หรือตามดวงดาวต่าง ๆ
แต่อยู่ในตัวของเรา ถ้าเราตั้งใจท�ำความเพียร
และท�ำให้ถูกหลักวิชชา เราต้องเข้าถึงอย่าง
แน่นอน ที่ไม่ยากคือตรงนี้ แต่ที่ไม่ง่ายก็คือ
ไม่ง่ายส�ำหรับคนขี้เกียจ ถ้าขี้เกียจเสียแล้ว
อะไรก็ไม่งา่ ยทัง้ นัน้ ดังนัน้ ถ้าเราขยันและท�ำให้
ถูกหลักวิชชา รับรองพรรษานีต้ อ้ งสมปรารถนา
กันอย่างแน่นอน
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“เราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องถือว่าโชคดีมาก
เพราะเป็นกายที่เหมาะสมที่จะได้ศึกษาความรู้
อันยิ่งใหญ่ของชีวิต และท�ำตัวของเราให้บรรลุ
เป้าหมายอันสูงสุดได้
“ส�ำหรับผูร้ ู้ เมือ่ ท่านบังเกิดขึน้ แล้ว ท่าน
เข้าใจแจ่มแจ้งเรือ่ งชีวติ ในสังสารวัฏเลยว่า ชีวติ
ในสังสารวัฏนีเ้ ป็นชีวติ ทีม่ ที กุ ข์มภี ยั มาก เพราะ
ท่านเห็นตลอดหมดเลยใน ๓๑ ภูมิ เห็นด้วย
ธรรมจักษุและญาณทัสนะอันบริสุทธิ์ของท่าน”
ค�ำสัญญาที่ถูกลืม
“ชีวิตในปรโลกมีคติ ๒ ทาง คือ สุคติ
(โลกสวรรค์) และทุคติ (อบายภูมิ) ตอนก่อน
จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาจาก ๒ คติ คือ สุคติ
กับทุคติ
“ผู้ที่มาจากทุคติ ก่อนมาก็จะได้รับฟัง
โอวาทจากท่านพญายมราชว่า “เจ้าจะไปเกิด
เป็นมนุษย์แล้ว ต่อไปจะต้องละชั่ว ท�ำความดี
ท�ำใจให้ใส ถ้าท�ำตรงกันข้าม ละดี ท�ำชัว่ ท�ำใจ
ให้หมอง เดี๋ยวเจ้าก็จะกลับลงมาตรงนี้อีก ซึ่ง
เจ้าก็รแู้ ล้วว่ามันทุกข์ทรมานขนาดไหน ตอนนัน้
ต่างก็รับปากรับค�ำกันเป็นอย่างดี ‘ครับผม’
‘เจ้าค่ะ’ สารพัด แต่พอเข้าสู่ครรภ์มารดา
เท่านั้น ลืมหมดเลย เพราะถูกเขาบังคับเอาไว้
เกิดมาใหม่ก็มาท�ำตาม ๆ กันอีก แล้วก็กลับ
วนลงไปใหม่อีก

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า
กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่ที่เคารพอย่างสูง
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐ ตัวลูก
มีอาการปวดท้องคล้ายโรคกระเพาะ จึงเข้า

“หรื อ แม้ แ ต่ ผู ้ ที่ ล งมาจากสวรรค์ ก็
เช่นเดียวกัน จะได้รบั ฟังโอวาทจากผูป้ กครองภพ
ในท�ำนองว่า ‘ท่านเทพบุตร ท่านเทพธิดา ลง
ไปแล้วก็ให้ด�ำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
เธอก็ เ ห็ น แล้ ว ว่ า ชี วิ ต ในสุ ค ติ โ ลกสวรรค์ มี
ความสุข สนุกสนาน น่าบันเทิงเริงรมย์แค่ไหน
มีทิพยสมบัติ มีวิมานที่สวยสดงดงาม มีบริวาร
คอยบ�ำรุงบ�ำเรอ มีสุธาโภชน์ (อาหารทิพย์) มี
การละเล่นให้ความบันเทิงใจ จะไปไหนมาไหน
ก็มยี วดยานอันเป็นทิพย์สะดวกสบาย ได้เห็นแต่
สิ่งที่เจริญหู เจริญตา เจริญใจทั้งนั้น ไม่มีซาก
อสุภะเลย คนแก่ก็ไม่มีให้ดู มีแต่หนุ่ม ๆ สาว ๆ
ดูแล้วบันเทิง ลงไปแล้วให้ละชั่ว ท�ำดี ท�ำใจให้ใส
จะได้กลับขึ้นมาอีก’
“ซึ่งต่างก็รับปากรับค�ำกันอย่างดี แต่พอ
ลงเข้ามาสู่ครรภ์มารดาเท่านั้น พอตกศูนย์วูบ
ตรงฐานที่ ๗ ของมารดา ถูกธาตุหยาบของมารดา
ห่อหุ้ม พอคลอดออกมาก็ลืมหมดเลย ยกเว้น
แต่บรมโพธิสัตว์ที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามาก
เกิดมาระลึกชาติได้ คือ จ�ำได้ไม่ลืม ก็จะมีสิ่งที่
แตกต่างจากมนุษย์ทวั่ ไป เพราะท่านได้สงั่ สมบุญ
มามาก เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้วา่ ชีวติ ในสังสารวัฏ
มันอันตราย”
ฝันในฝันฉบับนี้เรามาติดตามเรื่องราว
case study ต่อไปนี้

มะเร็งปอดเพราะตีรังผึ้ง
๓ มีนาคม ๒๕๔๗

รักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาฯ กินยาอยู่นาน
แต่อาการไม่ดีขึ้น หมอเลยส่องกล้องดูภายใน
กระเพาะอาหาร ก็พบว่ามีน�้ำดีเข้าไปอยู่ใน
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ช่องนี้มีค�ำตอบ

กระเพาะอาหาร ซึ่งตามปกติน�้ำดีน่าจะอยู่ใน
ล�ำไส้เล็ก
มีอยูว่ นั หนึง่ ลูกถ่ายอุจจาระออกมาเป็น
น�้ำมันล้วน ๆ โดยไม่มีกากอาหารเลย รุ่นพี่
ในที่ ท� ำ งานซึ่ ง สนิ ท กั น มากสั ง เกตอาการ
ป่วยของลูกอยู่ตลอด จึงแนะน�ำให้ลูกไปรับ
การรักษาโดยการทรงเจ้า
ผู้ที่มาเข้าร่างทรงชื่อว่าปู่เทพาด�ำทุ่ง
ปัจจุบันมีศาลอยู่ที่วัดดอน ยานนาวา เป็นชาว
อิสลาม
ปู่บอกว่า ลูกถูกน�ำ้ มันพรายซึ่งแม่ม่าย
น�ำไปใส่ในอาหารแล้วเอามาให้กิน เพื่อให้ลูก
ตายจะได้แย่งสามีลูก แม่ม่ายคนนี้ท�ำงานอยู่
ห้องเดียวกับลูกและสามีลกู เธอเป็นม่ายเพราะ
สามีตาย เพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัด
ก่อนรักษา ปูเ่ ชิญหมอผีทที่ ำ� น�ำ้ มันพราย
รวมทั้ ง ผี ที่ ถู ก ลนน�้ ำ มั น พรายมาเข้ า สิ ง ลู ก
มากมายไปหมด แปลกมาก! เวลาถูกผีเข้า
ใจเป็นของเรา แต่กายถูกเขายึดไปหมด รู้ตัว
ทุกอย่างแต่ฝืนไม่ได้
ช่วงการรักษา ท้องลูกแข็งเป็นกระดาน
กดไม่ลง ปู่ให้ลูกกินขี้ธูปและดอกมะลิที่วางอยู่
ตรงหน้าปู่ พอกินเข้าไปแล้วลูกก็ปวดหัวมาก
และอาเจียน และมีอาการประหลาดมาก คือ
ผายลมตลอดเวลาทั้งวัน เหมือนปล่อยลมออก
จากลูกโป่งตลอดเวลา หลังจากนั้นท้องก็นิ่ม
เป็นปกติ
แม่ของลูก เป็นคนไหว้เจ้า เข้าวัด
เจ้าระเบียบกับลูก ๆ ตีลูกเก่งมาก แต่ใจดี
กับคนอื่น แม่ไม่เคยต�ำหนิใคร ท�ำให้เป็นที่รัก
ของญาติและเพื่อนบ้าน
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แม่ขยันท�ำงานและรักความสะอาดมาก
ลูกมีโอกาสพาแม่มาวัด แม่ทำ� บุญเศรษฐีถาวร
ตลอดอายุขยั โดยได้รหัสหมายเลข ๒๔ เป็นรุน่ แรก
ก่อนเสียชีวิต แม่บ่นปวดหัว ๓ วัน ลูก
จึงพาแม่ไปโรงพยาบาล หมอตรวจดูทุกอย่าง
ไม่พบความผิดปกติอะไร แต่เพือ่ ความสบายใจ
ของคนไข้จึงตรวจซีทีสแกนให้
พอผลตรวจออกมาพบเนือ้ ร้ายในสมอง
ก้อนใหญ่มาก พอไปเอกซเรย์ปอด พบว่าปอด
เหลือข้างเดียว หมอก็งงกันใหญ่ว่าเป็นไปได้
อย่างไร เพราะคนไข้ดเู หมือนไม่เป็นอะไร ปอด
เหลือข้างเดียวท�ำไมไม่เหนือ่ ย ไม่หอบ เนือ้ ร้าย
ในสมองก้ อ นขนาดนี้ คนไข้ เ พิ่ ง ปวดหั ว ได้
๓ วัน เมื่อแม่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หมอ
ให้กินยาแก้ปวด แม่ก็หายปวดหัว
ลูกรู้ดีว่าแม่เข้าโรงพยาบาลครั้งนี้แล้ว
ไม่มีสิทธิ์กลับบ้านแน่นอน จึงเตรียมเสบียง
ให้แม่เดินทางไกล โดยนิมนต์พระอาจารย์จาก
วั ด พระธรรมกายไปรั บ สั ง ฆทานและท� ำ พิ ธี
ปล่อยปลา หวังให้แม่จำ� ภาพการสร้างบุญเป็น
ภาพสุดท้าย
เวลานั้นลูกให้เงินแม่เป็นครั้งสุดท้าย
จ�ำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท โดยแบ่งท�ำบุญเศรษฐี
ถาวรล่วงหน้า ๓ ปี (๓๖,๐๐๐ บาท) ท�ำบุญ
ทอดผ้าป่ามาฆบูชาย้อนหลัง ๑๐,๐๐๐ บาท
และท�ำบุญทอดผ้าป่าวิสาขบูชาล่วงหน้าอีก
๑๐,๐๐๐ บาท
ต่อมาแม่อาเจียนเป็นเลือด และบอก
กับหลานสาวที่นอนเฝ้าว่า “ย่าจะตายแล้วนะ”
แล้วแม่ก็มีอาการโคม่า ๑ สัปดาห์ แล้วก็
เสียชีวิตโดยไม่มีอาการทรมานเลย
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แม่ เ สี ย ชี วิ ต เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๓๕ อายุได้ ๗๙ ปี เพราะโรคมะเร็งปอด
กระจายไปยังสมอง ทัง้ ๆ ทีแ่ ม่ไม่เคยสูบบุหรี่
เลย
เตี่ยของลูก เป็นชาวจีน ฆ่าไก่ไหว้เจ้า
ไม่นับถือพระ กินเหล้าเป็นประจ�ำ ป่วยเป็น
โรคตับเสียชีวิตตั้งแต่อายุได้ ๔๙ ปี
ตัง้ แต่วนั ท�ำบุญครบ ๗ วัน เวลากลางคืน
หมาหอนทุกคืน จนถึงท�ำบุญ ๑๐๐ วัน หมาหอน
แปลกมาก คือ หอนสักครู่ก็จะหยุดหอน แล้ว
แสดงอาการดีใจเหมือนเดินตามเจ้าของเข้าบ้าน
เป็นอย่างนี้ทุกคืน แต่พอท�ำบุญ ๑๐๐ วัน ก็
หายไป
เวลาผ่านไป ๑๐ กว่าปี วันหนึ่งลูกจ้าง
เลี้ยงหมูของพี่สาวถูกผีเข้า ผีที่มาเข้าบอกว่า
เป็นเตี่ย และบอกพี่สาวว่า “กูเป็นห่วงมึง เลย
มาช่วยดูแลหมู ดูแลไก่ให้” พี่สาวก็ถามว่า
“แล้วเตี่ยไม่ห่วงไอ้จุกเหรอ” (ตัวลูกมีชื่อเล่นว่า
จุก) เตี่ยบอกว่า “ไม่ห่วงหรอก อีกหน่อยมันก็
สบายแล้ว” ลูกจ้างเลีย้ งหมูบอกว่า เห็นผูช้ ายจีน
นุ่งกางเกงสีด�ำ ไม่ใส่เสื้อ เดินอยู่ในเล้าหมู
เป็นประจ�ำ
ประวัติผู้ส่ง case
ลู ก ชื่ อ อั ม พร ชาเทพ เป็ น นั ก เรี ย น
อนุ บ าลฝั น ในฝั น วิ ท ยาผ่ า นจานดาวธรรม
เริ่มเข้าวัดปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยมีกัลยาณมิตร
คือ หลานชายทีม่ าบวชธรรมทายาทภาคฤดูรอ้ น
ปั จ จุ บั น ก็ ยั ง บวชเป็ น พระอยู ่ ชื่ อ พระวิ ชิ ต
กิจฺจชโย ส�ำนักบริการกลาง
ลูก พี่สาว และหลานสาว (ลูกพี่สาว)

DMC

ร่วมกันสร้างองค์พระประจ�ำตัวให้เตี่ยและแม่
ด้วยค่ะ
บุญที่ลูกปลื้มมาก ๆ มี ๓ บุญ คือ
๑. บุญเททองหล่อหลวงปู่ ปี ๒๕๓๗
ลูกท�ำด้วยตัวเองโดยถวายทองทั้งหมดที่มีอยู่
และท�ำหน้าที่ชักชวนคนอย่างเต็มที่
๒. บุญกฐินพระราชฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๔๕ ลูกปลื้มมาก เพราะสามารถชวน
พี่สาวเปิดบัญชีบุญเป็นประธานรองกฐินได้
ส�ำเร็จ ที่ปลื้มเพราะตอบแทนบุญคุณพี่สาว
ได้ส�ำเร็จ โดยสามารถท�ำให้พี่สาวตัดความ
ตระหนี่ได้
๓. บุญถวายน�้ำมันเหลือง ๑ แสนขวด
แด่พระภิกษุทมี่ าในวันสลายร่างคุณยายอาจารย์ฯ
(ผลิตเองค่ะ ไม่ได้ซื้อมาถวายนะคะ)
ลูกสามารถท�ำได้สำ� เร็จทัง้ ๆ ทีย่ งั มีหนี้
เพราะลูกอยากแทนคุณของคุณยายอาจารย์ฯ
และคิดว่าเป็นโอกาสเดียวที่จะได้ท�ำ ถ้าเลย
เวลาไปแล้ว ถึงจะมีเงินร้อยล้าน พันล้าน ก็ไม่มี
โอกาสท�ำแล้ว
บุญทุกบุญที่คุณครูไม่ใหญ่บอก ลูก
ไม่เคยพลาด ท�ำแบบสุดหัวใจ แต่เกินปัจจัย
ที่มีทุกครั้ง และจะท�ำต่อไปจนกว่าจะหมด
ลมหายใจ
บุญที่ลูกท�ำเป็นประจ�ำ ได้แก่
๑. บุญบูชาข้าวพระ			
๒. บุญเศรษฐีถาวร		
๓. ช่วยงานเหรัญญิกวันอาทิตย์
๔. บ�ำรุงวัดกิ่วลม
๕. ปล่อยปลาทีบ่ างไทรกับกลุม่ บุญแก้ว
๖. พิมพ์หนังสือธรรมะ
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๗. จีวรแก้วกับป้าเข่ง
๘. ดอกบัวบูชาเจดีย์
๙. ดอกไม้หอมในโบสถ์ และดอกไม้
ในสภาธรรมกายสากล
เรื่องของลูกสาวและสามี
หลังจากจัดงานศพและท�ำบุญ ๗ วัน
แล้ว ลูกก็อยากรู้ว่า แม่ตายแล้วไปไหน จึงให้
ลูกสาวของลูกชือ่ น้องนุย้ ซึง่ ขณะนัน้ อายุ ๘ ขวบ
นั่งสมาธิดูว่า ยายตายแล้วไปอยู่ที่ไหน เพราะ
ลูกเคยฟังมาว่า ถ้าใครนั่งสมาธิเห็นองค์พระ
จะไปนรกก็ได้ สวรรค์กไ็ ด้ (ลูกพาน้องนุย้ เข้าวัด
ตั้งแต่ ๕ ขวบ เวลานั่งสมาธิด้วยกัน น้องนุ้ยจะ
บอกว่า คุณแม่ ๆ ลูกนั่งแป๊บเดียว ดวงแก้วก็
มาแล้ว พออีกแป๊บองค์พระก็มา ฟังแล้วท�ำไม
ง่ายจัง แม่นั่งตั้งนานดวงแก้วกับองค์พระไม่มา
หาแม่เลย)
ปรากฏว่า น้องนุ้ยหายไปพักใหญ่ ๆ
กลับมาด้วยน�ำ้ เสียงทีต่ นื่ เต้นว่า “คุณแม่ ๆ ลูก
ไปพบคุณยายของลูกแล้ว คุณยายเป็นสาวสวย
คุณยายไม่แก่เลย”
ลูกถามว่า “แล้วลูกรู้ได้ยังไงว่าเป็น
คุณยายของลูก”
น้องนุย้ “ลูกรูค้ ณุ แม่ ลูกรู้ แล้วคุณยาย
ก็จ�ำลูกได้ด้วย”
“ลูกท�ำยังไงจึงไปพบคุณยาย”
“ลูกนั่งสมาธิพอเห็นองค์พระ ก็บอก
องค์พระว่า ช่วยพาไปสวรรค์ที พอขึ้นไปบน
สวรรค์พบนางฟ้า ๒ คน ลูกก็บอกนางฟ้าว่าจะ
มาหาคุณยายอ๋อ นางฟ้าบอกว่าทีน่ ไี่ ม่มคี ณุ ยาย
ลูกก็บอกว่าหาคนที่ชื่ออ๋อเฉย ๆ ก็ได้ นางฟ้า
100 อยู่ในบุญ สิงหาคม ๒๕๕๘

ก็พาลูกไปหาคุณยาย คุณยายเป็นสาวสวย
ไม่แก่ คุณยายนั่งสมาธิอยู่”
ลู ก ถามอี ก ว่ า “แล้ ว บ้ า นที่ คุ ณ ยาย
อยู่เหมือนที่เราเผากระดาษไปให้ไหม (คนจีน
มักเผากระดาษที่ท�ำเป็นบ้าน รถ สมบัติ ฯลฯ
ให้ผู้ตาย)
น้องนุย้ “ไม่เหมือน บ้านคุณยายคล้าย
วัด”
“แล้วคุณยายท�ำอะไรอยู่”
“นั่งสมาธิอยู่”
“คุณยายใส่สร้อยหรือเปล่า”
น้องนุ้ยตอบว่า “จะต้องใส่ท�ำไมล่ะ
เสื้อผ้าที่คุณยายใส่เหมือนเพชรเลย”
เหตุการณ์ครัง้ นัน้ ลูกงงมาก เพราะปกติ
แม่ของลูกนั่งสมาธิไม่เป็น สวดมนต์เป็นอย่าง
เดียว พอตายแล้วท�ำไมนัง่ สมาธิเป็น เคยฟังมาว่า
ชาวสวรรค์มีเครื่องประดับ แต่ท�ำไมแม่ไม่มี
เครือ่ งประดับ น้องนุย้ ยังบอกอีกว่า นัง่ สมาธิทไี ร
คุณยายมาหาทุกครั้ง
สามี ข องลู ก มาวั ด ด้ ว ย แต่ ช อบอยู ่
รอบ ๆ วัด สมัยทีป่ ระกอบพิธกี รรมบริเวณสภา
ธรรมกายหลังคาจาก เขาจะไปจอดรถคอยอยู่
ข้าง ๆ โบสถ์ พอได้เวลา ๕ โมงเย็น ก็มารับ
ลูกกลับบ้าน
ตอนนี้พิธีกรรมย้ายมาที่สภาหลังใหญ่
เขาก็ไปจอดรถรออยู่แนวไผ่หน้าชมรมพุทธฯ
ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อไรจะเข้าวัดเต็มตัว
สักทีคะ ลูกและลูกสาวลูกชายจะต้องท�ำหรือ
พูดอย่างไรให้เขายอมมานั่งในสภาฯ (ชวนคน
อื่นง่ายกว่าชวนคนในบ้าน)
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๓

๒

๑
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หลังจากส่งค�ำถามไป
กราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาล
ฝันในฝันวิทยาดังนี้
๔

๕

๖

๑. ลูกถูกน�้ำมันพราย ตอนนี้ของหมด
จากตัวไปแล้ว มีวิบากกรรมจากในอดีตที่เคย
เป็นผู้หญิง เคยไปชอบพอผู้ชายที่มีภรรยาแล้ว
แต่ไม่ถึงกับไปแย่งสามีเขา คือยังไม่ถึงขั้น
สุดท้าย ภายหลังตัดใจได้ นับแค่ ๗-๘ ก็เลิก
ระฆังช่วยไว้ก่อน คือคิดได้
๒. ด้ ว ยวิ บ ากกรรมนี้ จึ ง ท� ำ ให้ ค น
สามารถท�ำไสยเวทใส่ได้ คือ มีวิบากกรรมนี้
ดูดเข้ามา
๓. ปู่เทพาด�ำทุ่งเป็นอาจารย์วิทยาธร
ลูกสร้างพระธรรมกายประจ�ำตัวให้กไ็ ม่รบั หรอก
เพราะไม่มศี รัทธา ไม่ปลืม้ เพราะฉะนัน้ มาศึกษา
เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
เชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ใดจะได้ทำ� ได้ถูก
๔. ปรโลกของแม่ได้ไปดาวดึงส์
๕. บุพกรรมของแม่ที่ท�ำให้ป่วยเป็น
โรคมะเร็งแต่ไม่มีทุกขเวทนา เพราะมีกรรม
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๘

๑๐

๑๑

๑๒
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๙

ในอดีตเคยเกิดเป็นชายเข้าป่าไปตีรังผึ้ง โดย
รมควันไล่ผึ้งให้หนีไป ท�ำให้ผึ้งและตัวอ่อน
ตายเป็นจ�ำนวนมาก
๖. แต่เคยน�ำน�ำ้ ผึง้ ทีต่ วั เองได้มาไปปรุง
เป็นสมุนไพรแจกเพื่อนบ้าน แล้วยังเคยน�ำ
น�้ำผึ้งไปถวายพระ บวกกับบุญในปัจจุบันก็เลย
ไม่เจ็บปวดเวลาป่วย
๗. แม้เตี่ยจะมีกรรมปาณาติบาตหรือ
กรรมสุราเป็นอาจิณ แต่บุญเก่าที่ตัวเองเคย
กตั ญ ญู ต ่ อ บิ ด ามารดาและสงเคราะห์ ญ าติ
ช่วยอุ้มไว้ ท�ำให้ไม่ไปอบาย ไม่ไปตกนรก รวมทั้ง
บุญที่ลูกหลานท�ำส่งไปให้ ท�ำให้ช่วงตายใหม่ ๆ
วนเวียนอยู่ที่บ้าน หมาเห็น หมาก็หอน
๘. พอพ้น ๑๐๐ วันแล้ว ด้วยบุญที่
อุทศิ ไปให้ เตีย่ จึงได้ไปเป็นภุมเทวา (ภุมเทวดา)
แถว ๆ บ้าน
๙. เตี่ยได้มาสิงคนงานของพี่สาวจริง
๑๐. ด้วยบุญที่หลานชายบวชเป็นพระ
และเณรอุทิศให้ จึงท�ำให้เตี่ยและแม่ได้มีส่วน
ในบุญ
๑๑. พีส่ าวปิดบัญชีแบงก์ เปิดบัญชีบญุ
ท่านก็ได้บุญ มีสมบัติและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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๑๒. บุพกรรมที่ท�ำให้ลูกต้องแท้งลูกถึง
๔ คน เพราะลูกเคยท�ำแท้งมาในอดีต ได้ใช้
ส่วนกรรมไปแล้ว ชาตินี้เป็นเพียงเศษกรรม
๑๓. ลูกปวดศีรษะมา ๒๐ ปี เพราะ
เศษกรรมที่เคยฆ่าสัตว์ท�ำอาหาร เช่น ทุบ
หัวปลาเป็นประจ�ำ ให้แก้ไขโดยการรักษาสุขภาพ
และปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา อย่าเครียดกับงาน
จนเกินไป
๑๔. ที่ ลู ก สาวนั่ ง สมาธิ เ ห็ น คุ ณ ยาย
เพราะมีจิตผูกพัน

๑๔

บทสัมภาษณ์เจ้าของ Case Study
อัมพร : ฟังเคสจบมีเรือ่ งอัศจรรย์ใจว่าท่านทราบได้อย่างไร คือ อยากทราบ
ว่า พระหลานชายบวชให้ตั้ง ๑๐ พรรษา และพระลูกชายบวชธรรมทายาท
ตัง้ หลายครัง้ บุญนีส้ ง่ ผลให้เตีย่ กับแม่เป็นอย่างไร คุณครูไม่ใหญ่ตอบว่า “ถ้า
อุทศิ ก็จะได้ เลยไปถามพระหลานชายว่าอุทศิ บุญบวชให้กง๋ กับยายหรือเปล่า
ท่านบอกว่าลืม บุญอื่นอุทิศให้หมดเลย ลืมบุญบวชที่ไม่ได้อุทิศให้
กัลฯอัมพร ชาเทพ
อัมพร : การที่เราเป็นนักเรียนอนุบาลฯ ท�ำให้เรารู้เรื่องราวความเป็นจริงของ
ผู้น�ำบุญภาคนครหลวง ๒
ชีวิต เป็นคนมีเหตุมีผล แล้วก็รู้วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด เช่น อาการปวดหัวของเราเป็นมานาน เป็น
มากขนาดหัวจะแตก อาเจียน ทานข้าวไม่ได้ ปัจจุบันอาการปวดหัวก็มี แต่ทำ� งานได้ กินข้าวได้
ไม่อาเจียน ท�ำตามที่คุณครูไม่ใหญ่แนะน�ำ แล้วก็ร่วมปล่อยปลากับคุณครูไม่ใหญ่ทุกวันศุกร์
อัมพร : ที่ส�ำคัญทุกวันอาทิตย์ต้องไปวัดพระธรรมกาย เป็นกฎของบ้านเลยว่า สามคนแม่ลูก
วันอาทิตย์ต้องไปวัด ลูกอยากเรียนพิเศษ จะท�ำกิจกรรมอะไร เปิดฟรีหมด ยกเว้นวันอาทิตย์
ห้ามมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน ต้องไปวัดกับแม่ บอกกับลูก ๆ ว่า แม่ไม่มีสมบัติให้ลูก แม่จะเอา
บุญนี้เป็นสมบัติให้ลูก ที่แม่เอาบุญเป็นสมบัติให้ลูก เพราะใครก็มาแย่งไม่ได้ โจรก็ปล้นไม่ได้ เลย
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ร้องขอให้ลูกไปวัดทุกวันอาทิตย์
ปัจจุบนั ลูก ๆ เรียนจบ มีงานท�ำแล้ว ได้นสิ ยั รักบุญ ถ้าไม่ตดิ ภารกิจอะไรก็ไปวัดทุกวันอาทิตย์
หรืออย่างน้อยอาทิตย์ต้นเดือนไม่ขาด
อัมพร : การที่เราไปวัดทุกวันอาทิตย์เพื่อให้มหาปูชนียาจารย์กลั่นกาย วาจา ใจของเรา แล้วท�ำตาม
หลักวิชชาที่คุณครูไม่ใหญ่บอก คือ ท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อย่าไปเซ็ง เบื่อ กลุ้ม ต้อง
อารมณ์ดีอารมณ์เดียว หมั่นนึกถึงบุญของเราไว้บ่อย ๆ ยิ่งนึกยิ่งปลื้ม แล้วสมบัติจะมาเอง
เราท�ำบุญของเราไปเรือ่ ย ๆ ท�ำตามทีค่ ณุ ครูไม่ใหญ่สอน ปัญหาของเราก็มี แต่กผ็ า่ นไปได้จากการที่
เราไปวัดทุกวันอาทิตย์ และท�ำให้ชวี ติ เปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ ตามล�ำดับ อธิษฐานอะไรก็สำ� เร็จหมด
ดังนั้นเริ่มพรรษานี้เลยนะคะ ลองไปวัดทุกวันอาทิตย์ แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นแน่นอนค่ะ
ขอน�ำกลอนที่แต่งโดยธรรมรักษ์ ปธ.๙ มาอนุโมทนาบุญกับขุนพลชวนบวชทุกท่าน
ด้วยความเพียร มุ่งมั่น มิหวั่นไหว
อุปสรรค หนักเพียงใด ไม่เคยหวั่น
ลูกหลวงพ่อ หล่อหลอมใจ ใฝ่ประจัญ		
ร่วมทอฝัน ชวนบวชพระ ช�ำนะมาร
ยอดขุนพล คนกล้า ทั่วหล้าแหล่ง
ฝ่าเปลวแดด ลมแรง ทอสังขาร
ตามแมนแมน ทั่วถิ่นแคว้น ไปนิพพาน 		
เป็นทหาร ผู้หาญกล้า พันธุ์ตะวัน
มาวันนี้ เหล่าขุนพล ระเริงรื่น 		
ต่างแช่มชื่น เปรมปรีด์ มีสุขสันต์
ประทักษิณ รอบเจดีย์ พร้อมเพรียงกัน		
ชาวสวรรค์ แซ่ซ้อง ก้องโมทนา
ขอกุศล ผลบุญ ที่ชวนบวช		
ให้รวยรวด รวยแรง สมปรารถนา
เป็นที่รัก ของมนุษย์ พรหมเทวา			
เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม สุขล�ำ้ เทอญ...
สาธุ สาธุ สาธุ สุดท้ายนี้ขอมอบโอวาทคุณครูไม่ใหญ่แด่นักสร้างบารมีทุกท่าน “บุญทุกบุญ
เราต้องท�ำจึงจะได้ ไม่ทำ� ก็ไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็นบุญประจ�ำเทศกาล บุญประจ�ำปี บุญประจ�ำเดือน บุญ
ประจ�ำอาทิตย์ บุญประจ�ำวัน และบุญที่ต้องท�ำตลอดเวลา ส�ำหรับบุญประจ�ำวันและบุญที่ต้องท�ำ
ตลอดเวลาก็อยู่ในการบ้าน ๑๐ ข้อที่ให้ไว้ มีการท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา แล้วก็ทำ� หน้าที่
ผู้นำ� บุญยอดกัลยาณมิตร บุญประจ�ำอาทิตย์ อาทิตย์หนึ่งเราก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัด
ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ไปวัดใกล้บา้ น ใครทีเ่ ป็นแฟนวัดพระธรรมกายก็มาวัดพระธรรมกาย
บุญประจ�ำเดือน อาทิตย์ต้นเดือนก็มาบูชาข้าวพระร่วมกัน บุญประจ�ำปีก็มีบุญทอดกฐินปีละครั้ง
บุญตามเทศกาล มีงานบุญพิเศษตอนไหนเราก็ทำ� กันตอนนั้น เราเกิดมาเพื่อท�ำพระนิพพานให้แจ้ง
แสวงบุญ สร้างบารมี เพราะฉะนั้นทุก ๆ บุญเราต้องสร้างให้เต็มที่ เนื่องจากบุญเก่าที่เราใช้ทุกวัน
มีวันหมด จึงต้องสั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้นทุกวัน เพราะบุญเป็นพลังงานพิเศษที่จะท�ำให้เรามี
ความสุขและความส�ำเร็จในชีวิต ทั้งในโลกมนุษย์ ในเทวโลก รวมทั้งในสังสารวัฏ”
(คุณครูไม่ใหญ่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗)

ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
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ผังรายการ

เวลา

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
* นำ�นั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
ทศชาติชาดก ตอน เวสสันดรชาดก
00.00 น. *ผู้ออกแบบชีวิต
งานบุญวันอาทิตย์
*DOU for You
*ชาดก 500 ชาติ
ทบทวนบุญ / MV World of Peace
-ปฏิบัติธรรม
Scoop / MV / Spot
กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
01.00 น. World News
-เส้นทางบุญ
-สู้ต่อไป
*ข่าว DMC NEWS รอบวัน
-ปฏิบัติธรรมและโอวาท
*เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
-พระธรรมเทศนา
*เดินไปสู่ความสุข
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก *I like Chinese. / MV
*สุดยอดภาษากับ
*นานาเทศนา
04.00 น. *สู้ต่อไป
มหาเปรียญ
*DMC Variety
*ข้อคิดรอบตัว
*ทันโลกทันธรรม
สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
05.00-05.35 น.
สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่ สวดสรรเสริญคุณยาย / วันพระ สวดธรรมจักร
05.45-06.40 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-01.50 น.
01.50-04.00 น.
04.00-04.30 น.
04.30-05.00 น.

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป

06.40-07.10 น.

07.10-07.25 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
07.25-07.35 น.
ธรรมะเพื่อประชาชน
07.35-08.00 น.
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
08.00-08.25 น.
*กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
08.25-08.50 น.
*DMC Guide (Rerun เมื่อวาน)
08.50-10.00 น.
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
10.00-10.10 น.
DMC NEWS
10.10-10.55 น.
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
11.00-11.15 น.
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15-11.20 น.
Spot / MV
11.20-11.35 น.
ชาดก 500 ชาติ
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV
I like Chinese.
11.35-11.45 น.
*Super Kids
*สู้ต่อไป
ข้อคิดรอบตัว
*เดินไปสู่ความสุข *ทันโลกทันธรรม
11.45-11.50 น. *English with DELC Club
11.50-12.00 น.
MV / Spot
12.00-12.10 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
12.10-12.40 น.
กล้าดี Variety
*ผู้ออกแบบชีวิต
เคลียร์คัตชัดเจน
คิดใหญ่ใจดี
12.40-13.05 น.
*Scoop
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
13.05-14.00 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
14.00-14.10 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
14.10-14.15 น.
Spot / MV
14.15-14.30 น.
ชาดก 500 ชาติ
*สุดยอดภาษากับ
14.30-14.45 น.
ทศชาติชาดก ตอน วิธูรบัณฑิต
มหาเปรียญ
14.45-15.15 น.
*นานาเทศนา
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
*
Engl
i
sh
with
DELC
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You
15.15-15.45 น.
*ทบทวนบุญ / MV
Club / Scoop
*I
l
i
ke
Engl
i
sh.
/
MV
*
Engl
i
s
h
wi
t
h
DELC
Club /
15.45-16.00 น.
English with DELC Club I Iike Chinese.
/ Spot
วิบากกรรมอบายมุข
16.00-16.15 น.
16.15-16.45 น.
16.45-17.10 น.

สารคดีกระจกหกด้าน

*เคลียร์คัตชัดเจน (Rerun)

*คิดใหญ่ใจดี

*กล้าดี Variety (Rerun)
*DMC Variety

*I like English./

*ความดีสากล
ทบทวนบุญ / MV
ข่าว DMC NEWS รอบวัน
สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น / สวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
เดินหน้าประเทศไทย
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
DMC GUIDE / รายการพิเศษภารกิจบวชแสนเข้าพรรษา

19.10-22.00 น.

ถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

05.00-05.35 น.
05.45-06.40 น.
06.40-07.10 น.

07.10-07.25 น.
07.25-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
11.20 น. ความดีสากล ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์ 11.20-11.35 น.
ณ สภาธรรมกายสากล
11.35-11.45 น.
11.35 น. Super Kids
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
11.45-11.50 น.
08.30 น. เส้นทางบุญ
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล) 11.50-12.00 น.
11.50 น. l like English.
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
12.00-12.10 น.
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
12.10-12.40
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน) 12.40-13.05 น.น.
12.10 น. นานาเทศนา
11.00 น. ถวายสังฆทาน
13.05-14.00 น.
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ) 14.00-14.10 น.
14.10-14.15 น.
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
14.15 น. DMC Variety 13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.40 น. DOU for You 14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท 14.45-15.15 น.
15.45 น. พระธรรมเทศนา
16.00 น. กิจกรรมสืบสาน
15.15-15.45 น.
วัฒนธรรมคุณยาย
15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต
17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย 15.45-16.00 น.
เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
17.30 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
16.00 น.
English with DELC Club 18.30 น. *Super Kids
16.00-16.15 น.

*การ์ตูนบุญโต

17.10-17.30 น.
17.30-17.50 น.
18.00-18.15 น.
18.15-18.40 น.
18.40-19.10 น.

06.15 น.
06.15 น. ผลการปฏิบัติธรรม
DMC Time สุดสัปดาห์
06.45 น. *ข้อคิดรอบตัว
07.15 น. DMC NEWS
07.15 น. DMC News Sunday
07.30 น.
ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
07.45 น. *World News
การ์ตูนบุญโต
08.20 น. * ชาดก 500 ชาติ

เวลา
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-01.50 น.
01.50-04.00 น.
04.00-04.30 น.
04.30-05.00 น.

16.05 น. สุดยอดภาษา
กับมหาเปรียญ

17.05 น.
MV / Spot

16.15-16.45 น.
16.45-17.10 น.
17.10-17.30 น.
17.30-17.50 น.
18.00-18.15 น.
18.15-18.40 น.
18.40-19.10 น.

19.00 น. *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
19.30 น. ทันโลกทันธรรม
20.00 น. *ผู้ออกแบบชีิวิต
21.00 น. *ความดีสากล
21.30 น. เดินไปสู่ความสุข
22.00 น. *DMC Time สุดสัปดาห์ 19.10-22.00 น.
23.00 น. *นานาเทศนา

หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* หมายถึง รายการทบทวน
แนะนำ�รายการได้ที่ : 1) ตู้ ปณ.101 ปณจ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2) E-mail: center@dmc.tv 3) โทร. (02)831-1791-2
www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายลอนดอน
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
วัดพุทธไฮล์บรอนน์
วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์
วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
วัดพุทธฮัมบวร์ก
วัดพระธรรมกายปารีส
วัดพระธรรมกายบอร์คโด
วัดพุทธตูลสู
วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
วัดพระธรรมกายคอร์ซวั ร์ ลุสท์สโกว
วัดพระธรรมกายบูโรส
วัดพุทธสตอกโฮล์ม
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
วัดพระธรรมกายอิตาลี
วัดพระธรรมกายออสเตรีย
วัดพุทธเวียนนา
วัดพุทธมอลต้า
www.kalyanamitra.org
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Tel. +(44) 1483-475757
+(44) 1483-489633

Wat Phra Dhammakaya London

2 Brushfield Way, Knaphill
Woking, Surrey, GU21 2TG, United Kingdom.
www.watlondon.org, www.dhammakaya.org.uk
Email: info@watlondon.org

บูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคม วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดงานบุญ พิธีบูชาข้าวพระ พิธี
ถวายเทียนประทีปเนื่องในวันเข้าพรรษาและพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทภาคฤดูร้อน พิธีงานบุญต้นเดือนมีเจ้าภาพผ้าป่า คือกัลฯ
ดร.คนึงนิจ การ์เนทท์ และกัลฯ กรรณิการ์ พาร์คเกอร์ เป็นประธานผ้าป่าสร้างวัด และกัลฯ เสงี่ยม ชาร์ริงค์ตั้นท์ และกัลฯ พรมณี สิงห์
ทอง เป็นประธานถวายเทียนพรรษาและเจ้าภาพพิธีงานบวช คือกัลฯ ปริศนา วรรณสา และกัลฯ อโณทัย ติรธรรมเจริญ

ตัดปอยผมนาคธรรมทายาท วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดพิธตี ดั ปอยผมนาคธรรมทายาท จ�ำนวน
8 ท่าน ซึ่งในวันพิธีดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นที่เดินทางมาส่งบุตรหลานเเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก และยังเป็นโอกาส
ได้สาธุชนใหม่ได้เดินทางมาวัดเพื่อศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนาอีกด้วย
www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya London

2 Brushfield Way, Knaphill
Woking, Surrey, GU21 2TG, United Kingdom.
www.watlondon.org, www.dhammakaya.org.uk
Email: info@watlondon.org

วัดพระธรรมกายลอนดอน
Tel. +(44)-1483-475757
+(44)-1483-489633
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บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาทภาคฤดูรอ้ น ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2558
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม พ.ศ.2558 ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์
และมีบุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการ 8 คน ในโครงการได้ฝึกฝนอบรมเยาวชนที่ร่วมโครงการโดยใช้หลักธรรมเน้นในเรื่องฝึกเรื่องความ
มีวินัย ความเคารพ ความอดทน พัฒนาตนตามหลักความดีสากล
www.kalyanamitra.org
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Tel. +(44) 0161-900-4424

Wat Phra Dhammakaya Manchester
Dhammakaya Europe International (DEI)
Edgeley Road, Edgeley, Stockport, SK3 OTL
www.watmanchester.org
Email: manchesterdei@gmail.com

บูชาข้าวพระอาทิตย์ตน้ เดือนสิงหาคม วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญต้นเดือน เริม่ ในเวลา3.30 น.ซึง่
ตรงกับเวลาธรรมกาย หลังจากปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัด กัลฯ คณิตา ช่วยขุนทด เป็น
ประธานกล่าวน�ำถวายผ้าป่าสร้างวัด กัลฯ ดลณพร สุดใจ เป็นประธานกล่าวน�ำถวายองค์พระประจ�ำตัวประจ�ำปี กัลฯ สุธีญา อุดมเดช
เป็นประธานกล่าวน�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ ทุกท่านได้ปิติใจ เบิกบานที่ได้มาท�ำบุญในวันนี้กันทุกคน

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์จัดงานพิธีตัดปอยผมนาถยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยวัด
พระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ได้จัดให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามี
สาธุชนชาวไทย และชาวท้องถิน่ ตลอดจนชนชาติอนื่ ๆ ทีม่ คี วามสนใจในพระพุทธศาสนาได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากับ
ทางวัดเป็นจ�ำนวนมากในปีพทุ ธศักราช 2558 นี้ คณะสงฆ์วดั พระธรรมกายแมนเชสเตอร์ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการฝึกฝนอบรมเยาวชน
ให้เป็นคนเก่ง และดี จึงได้จัดให้มีการบวชสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 11 เกิดขึ้นเพื่ออบรมศีลธรรมให้กับบุตรหลานที่เป็นชาย โดยวัน
นี้มีพิธีตัดปอยผม และเป็นวันแรกของการอบรม โดยจะมีระยะเวลา ทั้งหมด 14 วัน
www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Manchester
Dhammakaya Europe International (DEI)
Edgeley Road, Edgeley, Stockport, SK3 OTL
www.watmanchester.org
Email: manchesterdei@gmail.com

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
Tel. +(44) 0161-900-4424

ต้อนรับพระบวรรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม

ฟังธรรม นั่งสมาธิกลุ่มกัลฯ Rekjavik Iceland

Yoga class

สัมมนาศาสนาศึกษา NCRE ประเทศเอสโตเนีย

กัลฯ สมัคร แบรี่ ถวายเพลพระ

ร้าน Smile Thai ถวายเพล เปิดร้านใหม่

กัลฯ อังคนา พิมพ์ศรี ถวายเพลพระ

กัลฯ อังคนา พิมพ์ศรี ถวายผ้าป่าสร้างวัด

www.kalyanamitra.org
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Tel. +(44) 191-4894-223
Mobile: +(44) 759-5301-731

Wat Phra Dhammakaya Newcastle

Dhammakaya Meditation Centre of Newcastle

Church Street, Hebburn, Tyne And Wear NE31 1DR United Kingdom
www.watnewcastle.tripod.com
Email: dmcnewcastle@gmail.com

บูชาข้าวพระประจ�ำเดือนกรกฎาคม วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าว
พระขึ้นในเวลา 03.30 น.จากนั้นเป็นพิธีผ้าไตรทอดผ้าป่าสร้างวัด ประธานน�ำกล่าวค�ำถวายผ้าป่าสร้างวัดคือกัลฯ มะลิ วิกแก็น ต่อมาเป็น
พิธถี วายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ประธานน�ำกล่าวคือกัลฯ ลักขณา ลิทเทิล และพิธถี วายกองทุนบวชสามเณรภาคฤดูรอ้ น ประธานน�ำกล่าว
คือกัลฯ แสงเดือน คลอเลียร์ จากนั้นทุกท่านได้น้อมน�ำผ้าไตร , บาตรและจตุปัจจัยไทยธรรมมาถวายแด่คณะสงฆ์ สุดท้ายประธานสงฆ์
คือพระสมุห์พิชิต ฐิตชโย ได้ให้พรและน�ำบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีตักบาตรเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์

ทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวมหาทาน กัลฯ มานะ สมิท ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ เดินทางไปจัดพิธี
ทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวและฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขบุญบูชา ณ.The Becon Museum โดยประธานน�ำกล่าวพิธีทอดผ้าป่า คือ
กัลฯ ค�ำมา โฮป จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธานน�ำกล่าว คือกัลฯ แสงเดือน คลอเลียร์
ภาคบ่ายเป็นการบรรยายธรรมในเรื่อง “ การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ” โดยพระริเวอร์ ภภฺทโก ได้บรรยายธรรมเป็นภาษา
อังกฤษ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ฟังธรรม พระริเวอร์ ภภฺทโก ได้น�ำสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิร่วมกัน

ท�ำบุญวันเกิด วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558 กัลฯ มะลิ วิกแก็น ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ไปเป็น
เนื้อนาบุญเพื่อถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเนื่องในโอกาสสหวาระเดือนเกิด

ท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 กัลฯ ประไพ มินล้า นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระรรมกายนิวคาสเซิล ไปเป็น
เนื้อนาบุญเพื่อถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเนื่องในโอกาสท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่
www.kalyanamitra.org
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Dhammakaya Meditation Centre of Newcastle

Church Street, Hebburn, Tyne And Wear NE31 1DR United Kingdom
www.watnewcastle.tripod.com
Email: dmcnewcastle@gmail.com

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
Tel. +(44) 191-4894-223
Mobile: +(44) 759-5301-731
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ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น วันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลจัดปฏิบัติธรรม 2 วัน ส�ำหรับชาวท้องถิ่น มีชาว
ท้องถิ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกัน 4 ท่าน โดยมีพระอาจารย์ริเวอร์ ภภฺทโก เป็นพระอาจารย์เทศน์สอน,น�ำนั่งสมาธิ และสอนโยคะ ชาว
ท้องถิ่นต่างมีผลกระปฏิบัติธรรมที่ดี และประทับใจกับการสอนในครั้งนี้

กิจนิมนต์ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2558 กัลฯ รัตนา วงศ์สุวรรณ นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ไปเป็นเนื้อ
นาบุญเพื่อถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

เปิดบ้านกัลยาณมิตร วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 กัลฯ นพรัตน์ จอนท์สัน นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
เพื่อเปิดบ้านกัลยาณมิตร โดยมีคนมาร่วมงานทั้งหมด 10 คน

พิธีบูชาข้าวพระประจ�ำเดือนสิงหาคมวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าว
พระ และมีพธิ ที อดผ้าป่าสร้างวัด โดยประธานน�ำกล่าวค�ำถวายผ้าป่าสร้างวัด คือกัลฯ นพรัตน์ จอนท์สนั ภาคสายเป็นพิธบี รรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 2
www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
113

Tel. +(49)-8231-9574-530

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

Heinkel Str.1 D-86343 Koenigsbrunn Deutschland
www.watbavaria.net
Email: info@watbavaria.net

จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 19.30 - 21.30 น. จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นประจ�ำสัปดาห์ โดย
พระสมเกียรติ กิตฺติคุโณ น�ำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรม โดยน�ำนั่งเป็นภาษาเยอรมัน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ

บูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคม วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 04.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ประธานทอดผ้าป่าสามัคคีประจ�ำเดือน คือกัลฯ นงค์นารถ แตงบุตร เซยัก , กัลฯ ทองใส โนวัก , กลุ่ม Swiss Allgäu ( กลุ่มสวิต - อัล
กอย ) และกัลฯ บุญตา – Horst Quinz และกลุ่มธรรมชัย เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์นำ� สาธุชนร่วมกันบูชาเจดีย์และอธิษฐานจิตหน้า
มหาธรรมกายเจดีย์จำ� ลอง ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

ท�ำบุญร้านนวดไทย เมืองไอคัค วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กัลฯ พเยาว์ เข็มทอง ท�ำบุญร้านนวดไทย Yao Thai Massage
ในเมืองไอคัค (Aichach) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

Heinkel Str.1 D-86343 Koenigsbrunn Deutschland
www.watbavaria.net
Email: info@watbavaria.net

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
Tel. +(49)-8231-9574-530
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ท�ำบุญวันเกิด เมืองเนินแบร์ก (Nürnberg) วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 กัลฯ นงค์นารถ แตงบุตร เซยัค ท�ำบุญวันเกิด เมือง
เนินแบร์ก (Nürnberg) ประเทศเยอรมนี

นักเรียนต่างเมือง เรียนรูพ้ ระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนประถมและมัธยม
ประจ�ำเมืองเคอนิคส์บรุนน์ (Königsbrunn) จ�ำนวน 80 คนเยีย่ มชมวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ศึกษาพระพุทธศาสนา และฝึกการนัง่ สมาธิ
www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
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Tel. +(49) 614-2833-0889

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

Odenwald Str. 22, D-65479Raunheim, Deutschland
Email: Wff072@gmail.com

ร่วมจัดปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคาสเซล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ลูกพระธัมฯคาสเซล สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ได้นิมนต์พระอาจารย์ จากวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต มาเป็นเนื้อนาบุญและท�ำบุญศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ เมืองคาสเซล สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยกัลฯ รัชดาวัลย์ โรดิเจอร์ เป็นประธานและเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่ายเป็นการปฏิบัติ
ธรรมและ ถวายกองทุนผ้าป่าสามัคคี กัลฯ อารีรัตน์ ช่วงประยูร และกัลฯ กุสุมา สิมอน น�ำกล่าวค�ำถวาย กองทุนคิลานเภสัช กัลฯ ศิริ
พร มอลล็อค เป็นผู้น�ำกล่าวค�ำถวาย กองทุนปัญญาบารมี กัลฯ ร�ำไพ สเต็ดเจอร์ และกัลฯ ประพรพิศ มุลเลอร์ เป็นผู้นำ� กล่าวถวาย

ทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลิมบวร์ก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ลูกพระธัมฯลิมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้
นิมนต์พระอาจารย์ จากวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิรต์ มาเป็นเนือ้ นาบุญและท�ำบุญศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม ณ เมืองลิมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี โดยกัลฯ พิญช์สินี เฮาบริช เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเจ้าภาพถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน คือกัลฯ บุญ
มาก เวอสห์มันท์ เป็นผู้กล่าวค�ำถวาย (มีต่อหน้าถัดไป)
www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

Odenwald Str. 22, D-65479Raunheim, Deutschland
Email: Wff072@gmail.com

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
Tel. +(49) 614-2833-0889
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ช่วงบ่ายเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมและ ถวายกองทุนผ้าป่าสามัคคี กัลฯ ล�ำดวน มีโพนงาม และกัลฯ มายารัศมี สายจันทร์ น�ำ
กล่าวค�ำถวาย กองทุนคิลานเภสัช กัลฯ ลินจง บุญคง และกัลฯ ก้องสกุล บุญคง เป็นผู้นำ� กล่าวค�ำถวาย กองทุนปัญญาบารมี กัลฯ มณี
วรรณ มิสมาร์น เป็นผู้น�ำกล่าวถวาย กองทุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว กัลฯ หอมไกล กาญจนวงษ์ เป็นผู้นำ� กล่าวค�ำถวาย

บูชาข้าวพระ ถวายเทียนพรรษา วันอาทิตย์์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต ณ มหานครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี จัดพิธีบูชาข้าวพระ จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน คือกัลฯ ทิพยรัตน์ มะธิปิไข และกัลฯ จินตนา วิน
เทอร์ เป็นประธานน�ำกล่าวค�ำถวาย พิธีถวายเทียนพรรษาโดยประธานน�ำกล่าว คือกัลฯ สิราพร เว็ลซ์ และกัลฯ ลินจง ชาฟท์ กองทุน
คิลานเภสัช คือกัลฯ น้องพรีม และกัลฯ เจตษฎาวรรณ แซ่ด่าน กองทุนปัญญาบารมี คือกัลฯ EMST LUDWIG KAISER และ กัลฯ
DAVID CHADEE กองทุนยานพาหนะ คือกัลฯ ลินจง ชาฟท์ และกัลฯ ก้องสกุล บุญคง กองทุนจานดาวธรรม คือกัลฯ สวรรค์ เทริลเลอร์
www.kalyanamitra.org

วัดพุทธไฮล์บรอนน์
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Tel. +(49) 713-4516-5651
+(49) 713-4516-5652
Fax. +(49) 713-4516-5650

Wat Buddha Heilbron

Raiffeisen Str. 58, D-74182
Obersulm-Willsbach, Deutschland
Email: wbs072@hotmail.com

บูชาข้าวพระและวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ลูกพระธัมฯวัดพุทธไฮล์บรอนน์จัดงานบุญบูชาข้าวพระและจุดวิสาข
ประทีป สาธุชนร่วมพิธี โดยมีประธานน�ำกล่าวถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุนภัตตาหาร กัลฯ กนิษฐา คงมงคูล Schmolz , กัลฯ รัตนา
พร Gunther กองทุนคิลานเภสัช กัลฯ วารุณี สมบูรณ์ Klatt เจ้าภาพสร้างโรง71ปี กัลฯ พัชรีพร Schulz , กัลฯ พรรณนา Rosswog
กองทุนผ้าป่า กัลฯ วนิดา เบนเนส , กัลฯ ส�ำอาง Hoffmann เจ้าภาพเทียนเอก กัลฯ จรัสศรี Pollmann เจ้าภาพเทียนคู่ กัลฯ สุมน
รัตน์ เรนซ่า , กัลฯสุทิน คุมพัน , กัลฯวารุณี สมบูรณ์ , กัลฯไสว Wieder
www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Heilbron

Raiffeisen Str. 58, D-74182
Obersulm-Willsbach, Deutschland
Email: wbs072@hotmail.com

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

Tel. +(49) 713-4516-5651
+(49) 713-4516-5652
Fax. +(49) 713-4516-5650
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ท�ำบุญขึน้ บ้านใหม่ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กัลฯปวีณา แก้วสมบัติ จัดพิธขี นึ้ บ้านใหม่ทเี่ มืองสตุทท์การ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี โดยนิมนต์คณะพระอาจารย์จากวัดพุทธไฮล์บรอนน์ มีประธานน�ำกล่าวถวายกองทุน ได้แก่ กองทุนภัตตาหาร กัลฯ อุไร แก้ว
สมบัติ กองทุนคิลานเภสัช และกองทุนผ้าป่า กัลฯ ปวีณา แก้วสมบัติ
www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
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Tel. (+49)033 708909888

Wat Phra Dhammakaya Berlin
Dahlewitzer Dorf Str.40A
15827 Blankenfelde-Mahlow
Germanywww.watberlin.net
Email: watberlin072@hotmail.com

พิธีงานบุญวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน ได้จัดพิธีงานบุญ ในวันอาฬหบูชา
เริม่ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรมถวายเป็นพุทธบูชา จากนัน้ ทุกท่านได้รว่ มกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ล�ำดับต่อมา เป็นพิธเี วียนประทักษิณ เพือ่
ตรึกระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Berlin
Dahlewitzer Dorf Str.40A
15827 Blankenfelde-Mahlow
www.watberlin.net
Email: watberlin072@hotmail.com

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
Tel. (+49)033 708909888
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พิธีบูชาข้าวพระ และ พิธีงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน ได้จัดกิจกรรม
งานบุญ โดยในภาคเช้า เป็นพิธีบูชาข้าวพระ ในภาคสาย เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี คือกัลฯ อารี ลีเคอร์ ต่อด้วยพิธีถวายเทียนพรรษาและ
ผ้าอาบน�้ำฝน , พิธีกล่าวค�ำถวายยานพาหนะแก้ว , พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย
www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์
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Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald

Tel. +(49) 078-2520-9864, +(49) 078-2520-9865
Handy: +(49) 176-8900-5524, +(49) 176-8511-1537

Wilhelm-Franz Str. 1, D-77971,
Kippenheim, Deutschland
Email: wat.schwarzwald@hotmail.com

บูชาข้าวพระเดือนสิงหาคม วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดพิธีบูชาข้าวพระ, บวชสามเณรธรรมทายาท และทอดผ้าป่าสามัคคี

พิธีอุทิศส่วนกุศล วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2557 จัดพิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีปุพพเปตพลี

งานบุญวันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดพิธีงานบุญวันธรรมชัย
www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald
Wilhelm-Franz Str. 1, D-77971,
Kippenheim, Deutschland
Email: wat.schwarzwald@hotmail.com

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์

Tel.+(49) 078-2520-9864, +(49) 078-2520-9865
Handy +(49) 176-8900-5524, +(49) 176-8511-1537
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บูชาข้าวพระเดือนกันยายน วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2557 จัดพิธีบูชาข้าวพระ และทอดผ้าป่าสามัคคี
ท�ำบุญบ้านกัลยาณมิตร

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล
บ้านกัลฯ ค�ำตัน รัตนสมัย ประเทศฝรั่งเศส

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท�ำบุญ
บ้านกัลฯอรทัย คลีโมวิทซ์ เมือง Siltzheim ประเทศฝรั่งเศส

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท�ำบุญบ้าน
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท�ำบุญบ้าน
กัลฯค�ำจันทร์ Boden เมือง Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กัลฯสุพร เบอร์เนอร์ เมือง Neuried สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557
ทอดผ้าป่าเมือง Lauterbourg
ประเทศฝรั่งเศส
www.kalyanamitra.org

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
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Tel. +(49) 284-1881-3581
Fax. +(49) 284-1881-3457

Wat Buddha Nordrhein-Westfalen
Roemer Str. 586, D-47443
Moers, Deutschland
Email: wbnrw@hotmail.de

พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนเดินทางร่วมงาน
บุญในวันอาทิตย์มีพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติๆของนาคธรรมทายาท เข้าร่วมงานรู้สึกยินดีและปลื้มปีติกันทุกคน

ประมวลภาพพิธีอุปสมบทหมู่พระนานาชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เหล่ากัลฯลูกพระธัมฯได้เดินทางมาร่วมกันงาน
บุญที่วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม ในการบวชครั้งนี้วัดพุทธนอร์ดไรน์ ได้เข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ 4 ท่าน

ประมวลภาพพิธีฉลองพระใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เหล่ากัลฯลูกพระธัมมฯได้สวดมนต์นั่งสมาธิและสวดเจริญ
พุทธมนต์ให้กับพระบวชใหม่หลังจากนั้นได้ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลได้มาสั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่อง

ประมวลภาพกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เหล่ากัลฯลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสทฟาเลน
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้นิมนต์พระอาจารย์มาสวดมนต์เย็นและนั่งสมาธิ
www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Nordrhein-Westfalen
Roemer Str. 586, D-47443
Moers, Deutschland
Email: wbnrw@hotmail.de

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
Tel. +(49) 284-1881-3581
Fax. +(49) 284-1881-3457
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พิธบี ชู าข้าวพระและพิธแี ห่เทียนพรรษา เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน เช้ามืดได้รว่ ม
กันถวายกองทุนดอกไม้เพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนั่งสมาธิตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี เดินทางมาร่วมกันงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้เล่าธรรมะอานิสงส์การถวายเทียนจ�ำพรรษา เพื่อให้ผู้มี
บุญได้เป็นข้อคิดและน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน
www.kalyanamitra.org

วัดพุทธฮัมบวร์ก
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Tel. +(49) 041-6382-6924
Handy: +(49) 176-3122-7488

Wat Buddha Hamburg

Wilhelm Str. 34, D-21640
Horneburg, Deutschland
Email: wathamburg@hotmail.com

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายกองทุนบุญต่างๆ และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Hamburg

Wilhelm Str. 34, D-21640
Horneburg, Deutschland
Email: wathamburg@hotmail.com

วัดพุทธฮัมบวร์ก

Tel. +(49) 041-6382-6924
Handy: +(49) 176-3122-7488

ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่า บ้านกัลฯ นงนุช ไบร์ท เมือง Bad Pyrmont เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

www.kalyanamitra.org
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Wat Phra Dhammakaya Paris

วัดพระธรรมกายปารีส
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Dhammakaya International Paris (DIP)
77, Avenue du President Francois Mitterrand,
77200 Torcy, France
facebook : Watphradhammakaya Paris

Tel. +(33) 01.64.68.38.33
Mobile: +(33) 06.88.25.82.06

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บวชอุบาสิกาแก้ว ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เพื่อบูชาธรรม
พระเทพญาณมหามุนี เนื่องในวันธรรมชัย

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Paris

Dhammakaya International Paris (DIP)
77, Avenue du President Francois Mitterrand,
77200 Torcy, France
facebook : Watphradhammakaya Paris

อุทศิ ส่วนกุศล วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปฏิบตั ธิ รรมและอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผลู้ ว่ งลับ

งานบุญวันธรรมชัย วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557
www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายปารีส

Tel. +(33) 01.64.68.38.33
Mobile: +(33) 06.88.25.82.06
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วัดพระธรรมกายบอร์คโด
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Tel. +(33) 05.56.49.26.90
Mobile: +(33) 06.85.17.70.22, +(33) 06.70.57.29.16

Wat Phra Dhammakaya Bordeaux
3 Rue Aurélien Couperie
33440 Saint-Vincent-de-Paul
Bordeaux France
Email : wat_bdx@hotmail.com

ถวายสังฆทาน ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 15-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 กัลยาณมิตรและสาธุชนเมืองมาบียา ประเทศสเปน อาราธนา
พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศสมาเป็นเนื้อนาบุญ เพื่อจัดงานบุญพิธีถวายสังฆทาน และเจริญสมาธิภาวนา
รวมทั้งเชิญชาวท้องถิ่นประเทศสเปนมาศึกษาการเจริญสมาธิภาวนาในครั้งนี้ด้วย
www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Bordeaux
3 Rue Aurélien Couperie
33440 Saint-Vincent-de-Paul
Bordeaux France
Email : wat_bdx@hotmail.com

วัดพระธรรมกายบอร์คโด

Tel. +(33) 05.56.49.26.90
Mobile: +(33) 06.85.17.70.22, +(33) 06.70.57.29.16
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เจริญพระพุทธมนต์ ร้านอาหารไทย เมืองมาบียา เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 กัลฯ สินชัย แก่นภักดี และ กัลฯ ฤดีวรรณ
ช่างผาสุข เจ้าของร้านอาหารท๊อปไทย (Top Thai) เมืองมาบียา ประเทศสเปน จัดพิธถี วายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยอาราธนาพระอาจารย์
จากวัดพระธรรมกายบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศสมาเป็นเนื้อนาบุญ สาธุชนทุกท่าน ได้พร้อมใจกันกล่าวค�ำอาราธนาศีล ถวายภัตตาหารเป็น
สังฆทาน รับฟังพระภิกษุเจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมและเจริญสมาธิภาวนา

บูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายบอร์คโด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายบอร์คโด จัดงานบุญพิธบี ชู าข้าวพระ พร้อมสาธุชนทัว่ โลกในเวลา
ธรรมกาย พิธีเริ่มเวลา 3.30 น. สาธุชนทุกท่านมีความปลื้มปีติใจที่ได้ร่วมงานบุญ
ใหญ่ในครั้งนี้
www.kalyanamitra.org

Wat Bouddha Toulouse

วัดพุทธตูลสู
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9 rue du lac D’artouse
31240 L’union FRANCE
Email : wat_bdt@hotmail.com

Tel. +(33) 05.67.08.54.72
Mobile: +(33) 06.58.27.32.29

บุ ญ บู ช าข้ า วพระ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 3 สิ ง หาคม พ.ศ.2557
วัดพุทธตูลูส จัดงานบุญบูชาข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกาย
และมีงานบุญพิเศษ คือการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนหนึ่งรูป
โดยในภาคบ่าย มีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพุทธตูลูส และ
ฟังธรรมจากพระอาจารย์ สาธุชนทุกท่าน ต่างปลื้มปีติในบุญ
เป็นอย่างยิ่ง
www.kalyanamitra.org

Wat Bouddha Toulouse

9 rue du lac D’artouse
31240 L’union FRANCE
Email : wat_bdt@hotmail.com

วัดพุทธตูลสู

Tel. +(33) 05.67.08.54.72
Mobile: +(33) 06.58.27.32.29

132

กิจนิมนต์ ประเทศอันดอร์ร่า วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมที่เมือง ปาส์ เดอร์ ลากาส
ประเทศอันดอร์ร่า โดยมีกัลฯ จ�ำปี บุญกลั่น และได้รับนิมนต์จากร้านอาหารชาวท้องถิ่นเพื่อสวดมนต์อีกด้วย

งานบุญวัดลาว วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม
พ.ศ.2557 วัดสว่าง ซึ่งเป็นวัดลาว นิมนต์
พระอาจารย์วัดพุทธตูลูส ไปร่วมงานบุญ
ผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างวัดใหม่ โดยมีชาวลาว
และชาวไทยจ�ำนวนมากไปร่วมงานบุญกัน

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
133

Tel. +(32) 5 33 94 909
+(32) 4 88 56 99 03

Wat Phra Dhammakaya Benelux

Ronkenburg straat 25, B-9340 Lede,
Aalst, Belgium
Email : watbelgium@gmail.com
www.dhammakaya.be

ประมวลงานบุญโครงการอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรป รุ่นที่ 3 European Odination Program 3 rd วันอาทิตย์
ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2558 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 35 ท่าน 7 ประเทศ
12 เชื้อชาติ
www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Benelux
Ronkenburg straat 25, B-9340 Lede,
Aalst, Belgium
Email : watbelgium@gmail.com
www.dhammakaya.be

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
Tel.+(32) 5 33 94 909
+(32) 4 88 56 99 03
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ประมวลงานบุญพิธีตัดปอยผมแก่นาคธรรมทายาท ภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 9 วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
เบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งจะมีพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 นี้ จ�ำนวน 8 รูป

ประมวลงานบุญพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม

ประมวลงานบุญพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคม , และร่วมงานบุญวันสมาธิโลก วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ วัด
พระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียมผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
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Tel. +(45) 46 59 00 72
Mobile : +(45) 42 59 00 72

Wat Phra Dhammakaya Denmark
Gl.Landevej 12 Gramrode,
7130 Juelsminde, Denmark
E-mail : dimcdk@gmail.com
Website : www.dhammakaya.dk

วันวิสาขบูชา วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ , พิธีจุดวิสาขประทีปและพิธีเวียนประทักษิณ ถวายเป็นพุทธบูชา
วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Denmark
Gl.Landevej 12 Gramrode,
7130 Juelsminde, Denmark
E-mail : dimcdk@gmail.com
Website : www.dhammakaya.dk

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
Tel. +(45) 46 59 00 72
Mobile : +(45) 42 59 00 72
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วั ด พระธรรมกายเดนมาร์ ก จั ด สอบธรรมสนามหลวง ครั้ ง ที่ 6 เมื่ อ วั น อั ง คาร ที่ 28 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2558 โดยมี
พระเดชพระคุณพระปัญญารัตนากร ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง วัดสังข์กระจาย กรุงเทพมหานคร มาเป็นประธาน
เปิดสนามสอบ

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายคอร์ซวั ร์ ลุสท์สโกว
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Tel. + (45) 43 44 00 72
Mobile : + (45) 42 70 00 72

Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov
Skovvej 120, 4220 Korsør Denmark
E-mail : dimckldk@gmail.com
Website : www.dhammakaya.dk

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดปฏิบัติธรรมพิเศษ ดอกไม้บาน รุ่นที่ 3 วันที่ 19-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา น�ำโดย
พระอาจารย์สันทัด รวิวัณโณ

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov
Skovvej 120, 4220 Korsør Denmark
E-mail : dimckldk@gmail.com
Website : www.dhammakaya.dk

วัดพระธรรมกายคอร์ซวั ร์ ลุสท์สโกว
Tel. + (45) 43 44 00 72
Mobile : + (45) 42 70 00 72
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วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดปฏิบัติธรรมพิเศษ ดอกไม้บาน รุ่นที่ 3 วันที่ 19-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา น�ำโดย
พระอาจารย์สันทัด รวิวัณโณ

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายบูโรส
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Tel. : +(46) 33-418-724
Mobile : + (46) 739-130-332

Wat Phra Dhammakaya Borås

Kvibergsgatan 79, 50467 Borås, Swenden
E-mail : watboras@hotmail.com
Website : www.watboras.se

พิธีบูชาข้าวพระ และพิธีลอยกระทงธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Borås

Kvibergsgatan 79, 50467 Borås, Swenden
E-mail : watboras@hotmail.com
Website : www.watboras.se

วัดพระธรรมกายบูโรส

Tel. : +(46) 33-418-724
Mobile : + (46) 739-130-332
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ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ2557 ที่ห้องประชุมโรงแรมคาร์ดินอล ณ เมือง แวคเชอ

ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ2557 นักเรียนจากโรงเรียน Realgymnasiet ได้มาเยี่ยมชมวัด พระธรรมกาย
บูโรสเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิภาวนา
www.kalyanamitra.org

วัดพุทธสตอกโฮล์ม
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Tel. +(46) 837-1973
Handy: +(46) 76-555-4925

Wat Buddha Stockholm

Hogvagen 19, 13142 Nacka, Sweden
E-mail : watstockholm@live.com

งานบุญบริวารกฐิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประมวลภาพพิธีงานบุญบริวารกฐิน วัดพุทธสตอกโฮล์ม

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Stockholm

Hogvagen 19, 13142 Nacka, Sweden
E-mail : watstockholm@live.com

www.kalyanamitra.org

วัดพุทธสตอกโฮล์ม

Tel. +(46) 837-1973
Handy: +(46) 76-555-4925
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วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
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Tel. : +(47) 33 61 01 43
Mobile : +(47) 47 26 15 12

Wat Phra Dhammakaya Norway

Hvittingfossveien 343
3089 Holmestrand, Norway
www.facebook.com/WatPhraDhammakayaNorway

ประมวลภาพงานบุญวันวิสาขบูชา และบูชาข้าวพระ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ป.5-6 ที่โรงเรียนเซนทรุ่ม วันอังคาร งานบุญพิธีสวดอภิธรรมบ�ำเพ็ญกุศลเจ็ดวัน อุทิศแด่คุณ IVAR
ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
OPSAHL ระหว่างวันที่ 6 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Norway

Hvittingfossveien 343
3089 Holmestrand, Norway
www.facebook.com/WatPhraDhammakayaNorway

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
Tel. : +(47) 33 61 01 43
Mobile : +(47) 47 26 15 12
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ต้ อ นรั บ คณะของพระราชปั ญ ญารั ต นากร เมื่ อ วั น อั ง คารที่ กิจนิมนต์บ้านกัลฯหนิง เมืองดราเม่น วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.
9 มิถุนายน พ.ศ.2558
2558

พิธีตักบาตร เมืองดราเม่น วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2558

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯฤทัยรัตน์ คริสเตียนเซ่น วันอาทิตย์ที่ 14
มิถุนายน พ.ศ.2558

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯธนพร ส�ำราญจิต วันอังคารที่ 16 มิถุนายน ปฏิบตั ธิ รรมบ้านกัลฯชมพูนทุ ป่วนเมืองปัก วันเสาร์ที่ 20 มิถนุ ายน
พ.ศ.2558
พ.ศ.2558

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯจันทนา เมธี กรีทเนส วันอาทิตย์ที่ 21 พิธบี ชู าข้าวพระ ตัดปอยผมว่าสามเณรธรรมทายาท เมือ่ วันอาทิตย์
มิถุนายน พ.ศ.2558
ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2558
www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
Tel. : +(41) 031-7011-121

Wat Phra Dhammakaya Switzerland

(Dhammakaya International Meditation Association)
Gumm 11, 3508 Arni (BE), Switzerland
E-mail : dima_geneva@hotmail.com
Website : www.dhammakaya.ch
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บูชาข้าวพระต้นเดือนกรกฎาคม วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองครบรอบ 3 ปี วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ตัดปอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทรุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Switzerland

(Dhammakaya International Meditation Association)

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์

Gumm 11, 3508 Arni (BE), Switzerland
E-mail : dima_geneva@hotmail.com
Website : www.dhammakaya.ch

Tel. : +(41) 031-7011-121
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บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2558

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานตักบาตรพระภิกษุและสามเณรในวันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายอิตาลี
Tel. : +(39) 032-196-6954
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Wat Phra Dhammakaya Italy

Via Baraggiola 2, Vaprio d’Agogna (No) 28010
E-mail : dhammakaya_italy@hotmail.com

บูชาข้าวพระ เดือนกุมภาพันธ์ วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่า โดยมีประธานต่างๆ ดังต่อไปนี้ ประธานผ้าป่า
กัลฯปิยะนุช น่านอูบ และ กัลฯประเสริฐ ทองน�ำ ประธานภัตตาหาร กัลฯศิรริ ตั น์ วงค์อำ� มาตย์ และ กัลฯพรนิภา สุขพูล, กลุม่ ลูกแก้ว เวนิช
เป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเลีย้ งพระและสาธุชน ประธานคิลานเภสัช กัลฯเมตตา เป๋าอยูส่ ขุ และ กัลฯร�ำไพร พินกึ รัมย์ ประธานดอกไม้ของหอม
กัลฯทองค�ำ ภูมิไธสง และ กัลฯนันทการ โหระ ประธานปัญญาบารมี กัลฯบุญเมือง อาHui และ กัลฯบุญสม กิโดนี
www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Italy

Via Baraggiola 2, Vaprio d’Agogna (No) 28010
E-mail : dhammakaya_italy@hotmail.com

วัดพระธรรมกายอิตาลี
Tel. : +(39) 032-196-6954
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บูชาข้าวพระ ณ เมืองปิซ่า

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายออสเตรีย
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Tel. : +(43) 073-220-7211
+(43) 0699-1720-6002

Wat Phra Dhammakaya Austria

Buddhistisches Meditationszentrum Linz
Wegscheider Str. 19, 4060 Leonding, Austria
E-mail : wat_at@hotmail.com
Website : www.wataustria.com

ธุดงค์ปใี หม่ สวดมนต์ขา้ มคืน และบูชาข้าวพระ วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ทีผ่ า่ นมา วัดพระธรรมกายออสเตรีย ประเทศออสเตรีย
จัดกิจกรรมธุดงค์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามคืน และ ร่วมบูชาข้าวพระในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 โดยมีเหล่ากัลยาณมิตรร่วมกิจกรรม เพื่อ
เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการสั่งสมบุญบารมี
www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Austria

Buddhistisches Meditationszentrum Linz
Wegscheider Str. 19, 4060 Leonding, Austria
E-mail : wat_at@hotmail.com
Website : www.wataustria.com

วัดพระธรรมกายออสเตรีย
Tel. : +(43) 073-220-7211
+(43) 0699-1720-6002
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ธุดงค์ปีใหม่ และบูชาข้าวพระ เมืองกราซ
วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา
เหล่าลูกพระธัม เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย
จัดกิจกรรมธุดงค์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามคืน และ
ร่วมบูชาข้าวพระในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558
เพือ่ เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดว้ ยการ
สร้างบุญสร้างบารมี
www.kalyanamitra.org

วัดพุทธเวียนนา
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Tel. : +(43) 0223-547-513
Mobile : + (43) 0699-1736-7300

Wat Buddha Vienna

Goethestrasse 6, Leopoldorf 2333, Austria
E-mail : watbuddha_vienna@hotmail.com

ปิดทองโปรยรัตนชาติ “แก้วบรมจักรพรรดิรัตนสีมาบาวาเรีย”
วัดพุทธเวียนนา วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 วัดพุทธ
เวียนนา จัดพิธีปิดทองโปรยรัตนชาติ แก้วบรมจักรพรรดิรัตน
สีมาบาวาเรีย เพื่อสร้างพระอุโบสถ ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพิธีสาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์นั่ง
สมาธิ อธิษฐานจิต ปิดทองลูกนิมิตเอก
www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Vienna

Goethestrasse 6, Leopoldorf 2333, Austria
E-mail : watbuddha_vienna@hotmail.com

วัดพุทธเวียนนา

Tel. : +(43) 0223-547-513
Mobile : + (43) 0699-1736-7300
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บูชาข้าวพระต้นเดือนกุมภาพันธ์ วัดพุทธเวียนนา วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วัดพุทธเวียนนา สาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรม
และบูชาข้าวพระ สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปฏิบัติธรรม ภาคสาย ร่วมกันท�ำพิธีเปิดหอฉันคุณยายอาจารย์มหา
รัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงหลังต่อจากนั้นเป็นการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
www.kalyanamitra.org

วัดพุทธมอลต้า
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Tel. +(356) 2131 8613
+(356) 9938 5716

Wat Buddha Malta

135 Triq Indri Grima, Swatar, Msida, MSD2338 Malta
Email: malta072@gmail.com
http://www.facebook.com/MaltaDMC

พิธีสงกรานต์สงกรานต์ และปุพพเปตพลี วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558 วัดพุทธมอลต้าจัดพิธีเนื่องในวันสงกรานต์ ทอดผ้าป่า
สร้างวัด และพิธีปุพพเปตพลี สาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรม กล่าวค�ำอาราธนาศีล ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ตักบาตรอาหารแห้ง
และทอดผ้าป่าสร้างวัด โดยมีกัลฯคณิตา ช่วยขุนทดเป็นประธาน พิธีปุพพเปตพลีท�ำบุญอุทิศแก่หมู่ญาติ ปิดทองดวงแก้วจุลนิมิต ส�ำหรับ
พิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมนี สรงน�ำ้ พระและรดน�้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยประธานสมาคมคนไทยในมอลต้า
กัลฯณัฐวัฒน์ นพสมบูรณ์และภริยา ได้ให้เกียรติมาร่วมงานตลอดพิธี จึงขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Malta

135 Triq Indri Grima, Swatar, Msida, MSD2338 Malta
Email: malta072@gmail.com
http://www.facebook.com/MaltaDMC

วัดพุทธมอลต้า

Tel. +(356) 2131 8613
+(356) 9938 5716

พิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วัดพุทธมอลต้าจัดพิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรม

www.kalyanamitra.org
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ขอเชิญมนุษย์และเทวดาร่วมกันอนุโมทนา

รายนามเจ้าภาพกองทุนวารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) • พระเดชพระคุุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข ส�ำแดงปั้น • คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วัดพระธรรมกายลอนดอน
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. กัลฯ อาชนัน อัศวโภคิน
2. กัลฯ สุพรรณี จงเทพ (พรหมมินทร์)
3. กัลฯ ศักดิ์เกษม, อโณทัย, วาริน่า, อบิเกล
ติรธรรมเจริญ
4. กัลฯ Mr. Roger - ดร.คนึงนิจ การ์เน็ทท์
5. กัลฯ เสงี่ยม - โทนี่ ค๊อปปิ้ง
6. กัลฯ Hann Zhao Liu ฮั่น ศรีพลแผ้ว
7. กัลฯ ประภาพร-ประทิน-ณัฏฐกานต์ ประมล
8. กัลฯ บาล, ปิยะ-พีรพัฒน์ นาคสุข
9. กัลฯ ยุพิน เล่าทรัพย์
10.		 กัลฯ เบญญา แมคสวีนีย์
11.		 กัลฯ ฐาน์ณิชา แซ่ลิ้ม
12.		 กัลฯ อิศราวัลล์ จันจัด
13.		 กัลฯ มานิตย์ โฉมงาม

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ พระสนทยา สุทฺธาโภ
2. กัลฯ กรรณิการ์ พาร์คเกอร์
3. กัลฯ กันจนาพิรัตน์ เฟรนซ์ (เรือนค�ำ)
4. กัลฯ กัลยวรรธณ์ โพธิ์ชัยเลิศ
5. กัลฯ กุญช์ธรัตน์ - วัศพล ภาณุพันธ์เมธี
6. กัลฯ ใจรัก - Tanya เชอร์มาลิช
7. กัลฯ จุฏาเพชร อุณเวทย์วานิช
8. กัลฯ ฉัฐมาพร โตการัณยเศรษฐ์
9. กัลฯ ชฎาลักษณ์ ฮัสซี่
10. กัลฯ ณัฐรินทร์ ก่อเกียรติกุลวุฒิ
11. กัลฯ ดรุณี - Gerry Brinkley ดุษฎี
12. กัลฯ เดือนเพ็ญ พูนศรี
13. กัลฯ ดวงกมล ทะนุ
14. กัลฯ เทียนชัย ชิตวิเชียรกุล
15. กัลฯ ธนพร เช็ง
16. กัลฯ ธนภร สมิท
17. กัลฯ นรกมล - เดวิด แม็กอี
18. กัลฯ นิภาภันณ์ ศรีไทย
19. กัลฯ นวลพรรณ - ด.ช.ฌณการ เจฟฟรี่ส์
20. กัลฯ เบญจรี - อัชวิน นันทค�ำภิรา
21. กัลฯ ปราณี เอี่ยมบุรี
22. กัลฯ ประสงค์ ชาญภูมิดล
23. กัลฯ พิมฉวี แอลซิ่ง
24. กัลฯ พรพรรณ สุพรรณวรรษา
25. กัลฯ พรพรรณ ธรรมรังษี

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

กัลฯ พรพรรณ กระจ่างจิตร์
กัลฯ พนินทร แก้วศรี
กัลฯ พิมพ์ภา ทิพย์รัตน์
กัลฯ พรมณี สิงห์ทอง
กัลฯ ภาวนา เอกะสิงห์
กัลฯ มณฑา กลีบเมฆ
กัลฯ เรณู พูนขุนทด
กัลฯ รัชชดา พุดทะลา
กัลฯ รัชนีวรรณ ภาคีฉาย Goodchild
กัลฯ วิไลพรรณ - เจมส์ ฟูซี่
กัลฯ วิมาลา พุ่มรัตน์ โอคอนเนลล์
กัลฯ วัสสา - สุภาภรณ์ มณีน้อย
กัลฯ วรณัน นิลวงศ์
กัลฯ โศภิต ท็อดฮันเตอร์ (ทองอาภรณ์)
กัลฯ สันติ - ชวนพิศ กองโส
กัลฯ สมจิตร พันธุ์มณี แมนลี่ย์
กัลฯ สมพิศ การ์ดเนอร์
กัลฯ สุนันทา ยอดวัลลภ
กัลฯ สุทธิพงศ์ ก�ำจัดภัย
กัลฯ สุดารัตน์ ไวท์
กัลฯ อนงค์นาฏ แมนส์ฟิลด์
กัลฯ อาภาพร สุขฉ�ำ่
กัลฯ หลอด ผมหอม
กัลฯ Paul Trafford

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พระธรรมสาร จิตฺตาภรโณ
พระนิโคลัส ฐานิสฺสโร
กัลฯ เบญญา แม็คสวีนีย์
กัลฯ กัลยวรรธณ์ โพธิ์ชัยเลิศ
กัลฯ มายาวตี วงษารักษ์
กัลฯ ปิยาพร – สตีฟ – จัสมิน โอลิเวอร์ เวคฟิลด์
7. กัลฯ พรมณี สิงห์ทอง
8.		 กัลฯ Chirstopher Sumanus Jay
		 Alex Lawson
9.		 กัลฯ โพย - ส�ำราญ แจ้งบัว
10.		 กัลฯ คณิตา ช่วยขุนทด
11. กัลฯ Garth Jeffery
12.		 กัลฯ ขวัญฤดี ปิยะวิชยานนท์
		 และครอบครัว Greyson
13.		 กัลฯ จิตตรา ธรรมสุวรรณ์ และครอบครัว

14.		 กัลฯ พุทธชาติ เกษรินทร์ และครอบครัว
15.		 กัลฯ พวงเพชร ชูพันธ์
16.		 กัลฯ สุภาพร ดีเวิร์น
		 และครอบครัวขอทองกลาง
17.		 กัลฯ นฤมล โอภาสชวลิต
18.		 กัลฯ นิตยา ออร์ตัน
19.		 กัลฯ อรวรรณ - ศศิธร - ไบรอัน พาร์ค
20.		 กัลฯ ดลณพร สุดใจ และครอบครัว
21.		 กัลฯ อวัสดา - เดวิด - เบล - ตะวัน
		 เบนท์ลี่ย์
22.		 กัลฯ Benya McSweeney
23.		 กัลฯ โสภาพร ซันดาร์ อาสโนสซัน
24.		 กัลฯ สุธีญา อุดมเดช
25.		 กัลฯ กัญญ์คนิชญ์ วชิราวุฒิชัย

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กัลฯ สายสุฎา เชิดกลาง
กัลฯ ดวง เชิดกลาง
กัลฯ ชนิษพงศ์ เชิดกลาง
กัลฯ ชัชฎา ทัลบ็อท
กัลฯ ณรงค์พรต เหลาพิลา
กัลฯ ดร.คนึงนิจ การ์เน็ทท์
กัลฯ ทองศรี - พิมแก้ว ทรับบริดจ์
และครอบครัว
8. กัลฯ ทัศนีย์ สตรักเกิลส์ และครอบครัว
9. กัลฯ ธัญญกานต์ ไรท์
10.		 กัลฯ นภาพรณ์ ฟาร์โร
11.		 กัลฯ คิม-ฮอน ชาน
12.		 กัลฯ นงลักษณ์ ทองมูล
13.		 กัลฯ นิภารัตน์ - ชลดา พรรคพวก
14.		 กัลฯ บุญเรือง – เควิน เรสัน
		 และครอบครัว
15.		 กัลฯ ปริมวิไล ยังกลาง
16.		 กัลฯ เปรมสิณี – ริชาร์ด - ลอเรน
		 คล๊ากสัน
17.		 กัลฯ จ�ำเนียร บุญฟู
18.		 กัลฯ ฟ้าเรียต Harry Euro Edwards
19.		 กัลฯ มาลี แซ่เฮง
20.		 เด็กชายแมทธิว ปิยะพันธ์ วิลสัน
21.		 กัลฯ รัตนศิริ จอร์จ ไมค์ นิโคลสัน,
		 กัลฯ กชพรรณ ประดาอินทร์
22.		 กัลฯ รัชนก – ป๊อบอาย - สมชาย
		 โมโรเนย์
23.		 ร้านอาหารแสงไทย Thai Sunshine
		 และ กัลฯ อวัสดา - เดวิด - เบล - ตะวัน
		 เบนท์ลี่ย์
24.		 กัลฯ เลิศนภา Collin Amanda Siko
		 Luke Allen
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25.		 กัลฯ ล�ำยง - Stephen Evans,
		 กัลฯ วรณัน นิลวงศ์
26.		 กัลฯ วาสนา ลาสีวงศ์ และครอบครัว
27.		 กัลฯ วัฒนา ดานาเฮอร์
28.		 กัลฯ วิมลณัฐ - จ่าม นาคนวล
29.		 กัลฯ สมพร ข�ำเล็ก
30.		 กัลฯ สงวน อุ่นจันทร์
31.		 กัลฯ สายใจ พืชพูล
32.		 กัลฯ แรน พิสุทธิ์สิริอภิญญา
33.		 กัลฯ ส�ำราญ พิสุทธิ์สิริอภิญญา
34.		 กัลฯ พิทักชัย พิสุทธิ์สิริอภิญญา
35.		 กัลฯ เสาวลักษณ์ ใจชื่น
36.		 กัลฯ สริญญา บาร์ดสลีย์
37.		 กัลฯ สินธร - Sasipha ก�ำจัดภัย,
		 กัลฯ Anthony Kelly
38.		 กัลฯ สุวนิตย์ วินน์ และครอบครัว
39.		 กัลฯ อัญชลี บุญทรัพย์
40.		 กัลฯ เอกพล เด็กชายลูคัส ทองดีเลิศ,
		 กัลฯ จุฑารัตน์ ไกรเลิศ
41.		 กัลฯ อุรา - แม่คำ� ตา ค�ำเจริญ
42.		 กัลฯ โอ้ลม หวังกั้นกลาง
43.		 กัลฯ Jessica Porter
44.		 กัลฯ Nawamalie Ranatunga
45.		 กัลฯ Thomas Morris
46.		 กัลฯ บังอร เดชบุรัมย์ (Knowles)
		 และครอบครัว
47.		 กัลฯ ดวงเดือน ยมมูล

25. กัลฯ นภาพร - ตะวัน โฉมปรางค์
26. กัลฯ วิมาลา พุ่มรัตน์ โอคอนเนล
27. กัลฯ ใจรัก - ธัญญา เชอร์มาลิช
28. กัลฯ พิบูลย์ ชุมพลไพศาล และครอบครัว
29. กัลฯ Phuangmalai Spratt and family

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ Mai Hom James and Family
2. กัลฯ Sukanya Larmouth and Family
3. Praphai Miller and Family
4. กัลฯ Nanthawan Power and Family
5. กัลฯ จิราวรรณ มัวร์ และครอบครัว
6. กัลฯ พนอศรี เจียงวิเชียร และครอบครัว
7. กัลฯ สมรักษ์ มณีงาม และครอบครัว
8. กัลฯ ชอบ เจริญพานิช และครอบครัว
9. กัลฯ พรมณี สิงห์ทอง และครอบครัว
10. กัลฯ ปราณี เอี่ยมบุรี และครอบครัว
11. กัลฯ ดรุณี ดุษฏี บริงค์ลี่ และครอบครัว
12. กัลฯ น�ำ้ ทิพย์ สุจริตพานิช และครอบครัว
13. กัลฯ โศภิต ท๊อดฮันเตอร์ และครอบครัว
14. กัลฯ พนินทร แก้วศรี และครอบครัว
15. กัลฯ สายชล กระจ่างวงศ์ และครอบครัว
16. กัลฯ มานิตย์ โฉมงาม และครอบครัว
17. กัลฯ เบญจ์ เลิศล�้ำประเสริฐกุล
18. กัลฯ สุรสีห์ จารุการ, กัลฯ ชรันต์ ดิ๊กซ์สัน

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระพิชิต ฐิตชโย
2. พระบูลย์สุข ปุณฺณสุโข, พระแผ่นดิน ภูริชโย
3. กัลฯ พิมฉวี แอลซิ่ง และครอบครัว
4. กัลฯ กรรณิการ์ พาร์คเกอร์ และครอบครัว
5. กัลฯ Chanida - James Milligan & Family
6. กัลฯ Irada - Douglas Willacy&Family
7. กัลฯ Lukkana - Anna -Jessica Little
8. กัลฯ ดวงดาว - ดอน - โอ้ค - แม่หลงมา ศิรชิ ยั
9. กัลฯ มะลิ - ไบรอัน - บอบบี้ - เบ๊นซ์ วิกแกล็น
10. กัลฯ Andrew - Jamnian Thomson, ณัฐพล
11. กัลฯ ประนอม โยธีและครอบครัว
12. กัลฯ Khamma - Martin Hope & family
13. กัลฯ Samruay Fuangmanee - Mechael
14. กัลฯ Tassanee - Clive - Harry Crieghton
15. กัลฯ Noppharat - Edward Johnson
16. กัลฯ คุณยายชะล้วน - ตาพิน แผลงจันทึก
17. กัลฯ วาสนา - ไมเคิล - เอมี่ กาดอมสกี้
18. กัลฯ อิสราภรณ์ ฮาร์เมอร์และครอบครัว
19. กัลฯ นิภาภันณ์ ศรีไทยและครอบครัว
20. กัลฯ ธนพร เช็งและครอบครัว
21. กัลฯ Saman - Suttiwan Maneegam
22. กัลฯ Kamonwan - Mantree Maneegam
23. กัลฯ วัลลภา-เอียน แมคเกรเกอร์
		 และครอบครัว
24. กัลฯ เกษม - จินตนา - นภาพร บุญมาก

1. พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย),
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว),
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข		
ส�ำแดงปั้น, คุณยายอาจารย์มหารัตน		
อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง บูชาธรรมโดย
กัลฯ จินตนา - ธีโอดอร์ - Dr. med. คริสตินา่ -		
ชเตฟาน, คริสโตเฟ่อร์ เธียร์ไมเย่อร์,
สพญ.ดรุณี, ดร.โรลฟ์-ดีทเตอร์, สิริน, 		
ลาลิน เนเกเล่
2. พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)		
บูชาธรรมโดย กัลฯ วาทินี ดีเตอร์
คลอชเธอร์ฮูเบอร์ และครอบครัว
3. พระครูวิเทศธรรมภาวนา วิ.
4. พระมหานิกรณ์ สุทฺธรตโน
5. พระสมเกียรติ์ กิตฺติคุโณ
5. พระษมานันท์ จิระนันโท และ
กัลฯ กันติกาญจน์ หัสเดชะ
6. ลูกพระธัมฯ กลุ่ม Augsburg
7. ลูกพระธัมฯ กลุ่มแก้วสัมพันธ์
8. ลูกพระธัมฯ กลุ่ม แก้วจักรพรรดิ์
9. ลูกพระธัมฯ กลุ่ม Allgaeu
10.ลูกพระธัมฯ กลุ่ม Regensburg
11. กัลยาณมิตร ศูนย์ปฏิบัติธรรม ไฮดี้แลนด์
12. กัลฯ ขันทอง Kurt Dolf
13. กัลฯ ซีลีฮัว ฟรั้นซ์ ด.ญ.คริสติน่า ซีลีน่า
ครอบครัวฮอร์เนอร์ ตุนาวา
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14. กัลฯ จันทร์เพ็ญ ไฮล
15. กัลฯ จิตรา พูนสวัสดิ์
16. กัลฯ จ�ำเรียง เฮือเซ็ล และครอบครัว
17. กัลฯ จิรารัช เสงี่ยมศักดิ์
18. กัลฯ จิราพร ซานห์
19. กัลฯ จิราภรณ์ Härter และยุพารัตน์ เกิดด้วง
20. กัลฯ เจนปวรรณ Martin Krieg
21. กัลฯ แฉล้ม Kersten
22. กัลฯ ชงโค Endress และครอบครัว
23. กัลฯ ชนกนารถ พลเรือง และครอบครัว
24. กัลฯ ธีฆรัตน์ บลือเมล
25. กัลฯ ธารินทร์ ตุลสงวน
26. กัลฯ ณัฐพร ป้อมสุวรรณ
27. กัลฯ ณัฐวดี Alexander Helmut
ครอบครัว Knott
28. กัลฯ ดวงฤทัย มันส์เฟลด์
29. กัลฯ ตติมา,เคล้า,ทัสเซียน่า และอิเรน่า เลห์มัน
30. กัลฯ ถนอมจิตต์ เคร้าส์
31. กัลฯ ทอง ชื่นหมื่นไวย
32. กัลฯ ทองใบ เควิน มึนส์
33. กัลฯ ทองเหรียญ อันเดร ฟิชเชอร์
34. กัลฯ ทัย มิคฮาลคา
35. กัลฯ ทัศนีย์ ฮารานท์ และครอบครัว
36. กัลฯ นกเล็ก ชีนฮัมเมอร์
37. กัลฯ นงค์นารถ แตงบุตร Zejak
38. กัลฯ นวนแก้ว บัวแก้ว
39. กัลฯ นัลลิกา อัลแบร์ท
40. กัลฯ นาง ทองหนัก
41. กัลฯ นาง ไรนทาลเลอร์
42. กัลฯ บังอร คามินสกี้
43. กัลฯ บุญตา ควินส์ และ Horst Quinsz
44. กัลฯ บัวลอย Johann เฮียร์ชมันน์
45. กัลฯ ปทุม ฮัมเพิล
46. กัลฯ ปนัดดา คาสโซเก้
47. กัลฯ ปนัทดามาศ โชงรัมย์
48. กัลฯ ประสิทธิ์ เทียนสวัสดิ์
49.กัลฯ ประเทือง Stasiczek
50. กัลฯ ปรานอม สิงห์ค�ำ
51. กัลฯ ปิยาภรณ์ Markus Linus Theo-Krah
52. กัลฯ ผุสดี ถวิล และวันทนีย์ ทิพย์ศรีราช
53. กัลฯ พเยาว์ ไอแคร์
54. กัลฯ พเยาว์ ฮาร์ทึล เข็มทอง
55. กัลฯ พรสวรรค์ Fiegl และครอบครัว
56. กัลฯ พิมพร Anton เบ็ค
57. กัลฯ พิสิทธิ์ หมื่นแกล้ว
58. กัลฯ มัณฑนา เอห์เลอร์ส
59. กัลฯ รัชดาภรณ์ ป้อมสุวรรณ
60. กัลฯ ราตรี เคอนิก
61. กัลฯ ลออง นอยไมเออร์ และครอบครัว
62. กัลฯ ลักษมณ กันทะวงศ์ และMarkus Kern
63. กัลฯ ลักษมณ โวฟกัง อัวรบานสกี
64. กัลฯ ล�ำใย ชุสเตอร์ และด.ช.ดุสิต คันทะพรม
65. กัลฯ วรรณา Helbig และครอบครัว
66. กัลฯ วรางคณา อินทวงษ์ และครอบครัว
67. กัลฯ วิภาพร Josef Katharina พ่อโล้น แม่มณี
พลทองเมือง

68. กัลฯ วิไลลักษณ์ แอร์เทิล และครอบครัว
69. กัลฯ วีณา โซลเลอร์ และกรกนก คุณสุวรรณ
70. กัลฯ ศิรธิ รรม ทับพยุง และรัถติยาภรณ์ พิพฒั น์
71. กัลฯ ศิริพร Holzer และครอบครัว
72. กัลฯ ศิริลักษณ์ เกชวิล์ม และครอบครัว
73. กัลฯ ศิริวัฒน์,วันวิสาข์ และโกลัญญา ทับพยุง
74. กัลฯ สมร พรโคกกรวด
75. กัลฯ สมพร บริค สุดแสง
76. กัลฯ สมส่วน โยฮัน ไลทล์
77. กัลฯ สมัย โหมดนอก
78. กัลฯ สุขประเสริฐ Hörmann ล�ำ้ ฤทธิ์
79. กัลฯ สุชีวิน Kuballa
80. กัลฯ สุข ทวินันท์
81. กัลฯ สุนีย์ ว่องประเสริฐ วิลด์
82. กัลฯ เสริฐ ชไนเดอร์
83. กัลฯ สุปรานอม เดเชชาติ และมาร์ตนิ เดร็กเลอร์
84. กัลฯ สุพิศ Pascheck
85. กัลฯ สุรีย์ บุตรรัตน์
86. กัลฯ สุลีย์ และManfred Wagner
87. กัลฯ เสด็จ,ซันดาร์,ธิดารัตน์ และFrank อุปถัมภ์
88. กัลฯ เสริมสวย ชไวเออร์ และครอบครัว
89. กัลฯ โสภา และครอบครัว Guschl
90. กัลฯ สรส สวัสดี และครอบครัว
91. กัลฯ อภิธาน อารแบด เอสเทลมันน์ และ
ศุภิสรา วิเชียรวรรณ์
92. กัลฯ อมรรัตน์ Thomas Horender
93. กัลฯ อรณิชา เพสเลอร์
94. กัลฯ อาริษา สายเล็ก บอกซ์เลอร์
95. กัลฯ อุบล ทิม คาร์ล บาเดอร์
96. กัลฯ Bruno สมศรี Mueller
97. กัลฯ Franz สัญญา Mueller
98. กัลฯ Harald วรรณี Sauer และครอบครัว
99. กัลฯ อ่อน Gerald Nadine และ Nadja Junger
100.กัลฯ อรุณี ทรีบ และครอบครัว
101. กัลฯ อุบลรัตน์ Gerhard จันทร์ชมภู
102. กัลฯ Axel Pesler
103. กัลฯ Ingo-Parichat-Bhumi Puzik

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ ดวงใจ อัคฮัมเมอร์
2. กัลฯ ตุ่น พรหมราช
3. กัลฯ ตุ๋ย เฟอร์ก
4. กัลฯ ตวงพร พิทักษ์สกฤษดิ์
5. กัลฯ พยอม ชเตร้าบ์
6. กัลฯ ทรัพย์ อิกกะติงเกอร์
7. กัลฯ นาง ไรนทาลเลอร์
8. กัลฯ เบญจวรรณ ขุนมธุรส ฮัมม์
9. กัลฯ บุญมี ไฮเดล
10. กัลฯ ประไพศรี ซือ
11. กัลฯ มะลิวรรณ์ แฮร์แบร์ท และครอบครัว
11. กัลฯ ล�ำพึง ไซเดิล และครอบครัว
12. กัลฯ วรรณิกา-คริสเตียน โลริตส์
13. กัลฯ วาสนา Haselhofer
14. กัลฯ กัลฯ สมร ยวนหมื่น Livanis
15. กัลฯ สมสนิทธิ์ บาทไชเดอร์ และครอบครัว

16. กัลฯ เสาวลักษณ์ โอเบอร์เอาเออร์
17. กัลฯ อรทัย ไซเดิล
18. กัลฯ เอมอร โคสูค และครอบครัว

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. กัลฯ Sarit Drees
2. กัลฯ Sompong Hasenstein
3. กัลฯ กาญจนา Zimmermann
4. กัลฯ จรินทร์ สติลเลอร์
5. กัลฯ จินตนา - Harald Winter
6. กัลฯ ฉัตรชัย - ทิพยรัตน์ มะธิปิไข
7. กัลฯ นาฏอนงค์ บาห์นเซ่น
8. ร้านนวดไทย ยุพา Toppe
9. กัลฯ ลัดดาวัลย์ กึนเทอร์
10.		 กัลฯ สถาพร บาบู
11.		 กัลฯ สมปอง ฮาเซ่นสไตน์
12.		 กัลฯ Thongbai Gensinger
13.		 กัลฯ ล�ำดวน มีโพนงาม ครอบครัว Seling
14.		 กัลฯ โสภา เอียดทองใส
15.		 กัลฯ ส�ำเนียง Reinhard Hoeh
16. กัลฯ สุกัญญา เปี่ยมจิตร
17.		 กัลฯ ธารนี พรีเวอ

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ Amporn Doerfler
2. กัลฯ Amporn Walter
3. กัลฯ Areerat Soekefeld
4. กัลฯ Kritsana Giese
5. กัลฯ Nadja Falkuss
6. กัลฯ Nanthawan Hamann
7. กัลฯ Nonglak Rennwald
8. กัลฯ Nonglak - Arno - Heinz Kremer
9. กัลฯ Nongnut Schwarz
10.		 กัลฯ Noknoi Harder-Kriram
11. กัลฯ Panphet Phor
12. กัลฯ Pornrat Thipsem
13. กัลฯ Saing Meseck
14. กัลฯ Saiyon Poetzmann
15. กัลฯ Samruai Eigenbrodt
16. กัลฯ Sawan Troeller
17. กัลฯ Sombat Schaedler
18. กัลฯ Somsong Stuber
19. กัลฯ Suree Reungrob,
		 กัลฯ Lothar Wannemacher
20. กัลฯ Umaporn Kruessel
21. กัลฯ Wanna Kindler
22. กัลฯ Jittraphan Humburg
23. กัลฯ Werner Kilian
24. กัลฯ จินดานุช ม้วนโคกสูง
25. กลุ่มกัลยาณมิตร Wurzburg
26. กัลฯ กัญญาลิน กาฬสิน
27. กัลฯ กัลยา คลิงก์แบร์

28. กัลฯ กัลยา แคมเมอร์ริ่งค์
29. กัลฯ เกษร หลุย์
30. กัลฯ ขนิษฐา Baum
31. กัลฯ จุฑาทิพย์ Malter และครอบครัว
32. กัลฯ ฐิยาพร Kittlaus
33. กัลฯ ณัฐชลัยย์ เอ็มริช
34. กัลฯ เดือน Sollner และครอบครัว
35.		 กัลฯ ทองเพชร สีโกสุมภักดี เชเมท
36.		 กัลฯ ทัศนีย์ ปราณีชัย
37. กัลฯ เทียนทอง Hill
38.		 กัลฯ ธนา ฟองสายชล
39.		 กัลฯ นงนุช อินทร์สะอาด Breit
		 และครอบครัว
40.		 กัลฯ นงลักษณ์ ธูปเทียนรัตน์
		 และครอบครัว
41.		 กัลฯ นลวรรณ เบ็ลเด่ะ
42.		 กัลฯ นินน้อย กึนเธอร์
43.		 กัลฯ เพ็ญประภา เชื่อพุทธ
44.		 กัลฯ บุปผา Bruckner
45.		 กัลฯ ปราณี - Reinhard Raab
46.		 กัลฯ ปัณฑารีย์ คไนปเปอร์
47.		 กัลฯ พิศมัย สิงยะเมือง, กัลฯ รุพเร็คท์
48.		 กัลฯ ดารา เคลเม็นท์
49.		 กัลฯ ไรเนอร์ ฮาเซ่นสไตน์
50.		 กัลฯ ล�ำเพย - กัลฯ เคล้าส์ เค็มพา
51.		 กัลฯ วราภรณ์ Toeppe
52.		 กัลฯ สุวรรณา ชุ๊ตซ์ และครอบครัว
53.		 กัลฯ วิไลลักษณ์ Reuter
54.		 กัลฯ ศรีนวล Heun
55.		 กัลฯ ศิริพร Mallok
56.. กัลฯ ศิริพร ชูสแทร์
57.		 กัลฯ ศิริวรรณ Lunnebach
58.		 กัลฯ สมจิตร ไอลแบร์ก
59.		 กัลฯ สมศรี - Arnold เกิทเซอ
60.		 กัลฯ ส�ำรอง ดาวม์ Daum
61.		 กัลฯ ส�ำราญ ปุริมายะตา
62.		 กัลฯ สุทธิดา ปราณีชัย Ruffini
63.		 กัลฯ สุภาพ จันทร์แก้ว, กัลฯ ด๊อก
64.		 กัลฯ สุภาวดี โรมเพ็ล
65.		 กัลฯ อรเพ็ญ (สุนทรธรรม) Tran
		 และครอบครัว
66.		 กัลฯ อรอุมา Werner,
		 กัลฯ ขุนทอง Kilain
67.		 กัลฯ อังสนา - Juergen ฮอร์น
68. กัลฯ อัจฉรา รูดอล์ฟ
69. คุณพ่ออู่บุ๊น - คุณแม่เทียบ รอดวงศ์
70. กัลฯ สมพิศ Heine
71. กัลฯ ณัฐาศิริ Mladek
72. กัลฯ พัฒนา Hochhaus
73. กัลฯ ส�ำริด Daumann
74. กัลฯ สิราพร เอ็ลช์
75. กัลฯ นภาพร อินทร์นารี
76. กัลฯ สุวรรณ นาดี
77.		 กัลฯ ชูศิลป์ ชไลดท์
78.		 กัลฯ สุมามาลย์ ชเปท
79. กัลฯ กมลวรรณ เชเฟอร์
80.		 กัลฯ Wanida Mertens
81. กัลฯ นันทนา เนฟ และครอบครัว
82. กัลฯ ฐิตินันท์ Ludwig Rausch
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83. กัลฯ ธนวรรณ ฮันนุส
84. กัลฯ Saowanee Ratsongnoen
85. กัลฯ ญาณี นาดีน Wolfgang Greiner
86. กัลฯ กาญจนา ฟอยฟ์เฟอร์ กองบัญชาการ
87. ครอบครัว Timpe – Kleim
88. กัลฯ รังศรี วงศ์โสม เช็คเคอร์
89. กัลฯ อุษา วงศ์โสม กึนเทอร์
90. กัลฯ Kullaya Schaefer
91.		 กัลฯ ทัศนีย์ ขาวดารา สติลเกอร์
92. กัลฯ เกตุแก้ว เฮิน
93. กัลฯ สุภาวดี Rompel
94. กัลฯ อัญชนา แอห์รซาม
95. กัลฯ นิรันดร – เทอดฤทธิ์ – Erik Meyer
96.		 กัลฯ จันทา – ไฮส์น เดอร์
97.		 กัลฯ Woraphim Feiertag
98.		 กัลฯ อรอุมา Keller
99.		 กัลฯ มณีรัตน์ อุตสาหะดี และครอบครัว
100. กัลฯ Phoukeo Schmitz-Akchavong

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

34.		 กัลฯ ศิรินยา ซุบเค่ และครอบครัว

1. พระมหาจันทร์ดี ธมมฺสิทธิ
2. กัลฯ กมลชนก ชเตฟัล กัลฯ Frank ชเตฟัล, เด็กชาย สมาธิ อภิญญา สอนโสติ
3. กัลฯ ยุพิน ไรม์เพรค
4. กัลฯ อรัญญา - กัลฯ จัสมิน ชตูกี,
กัลฯ ส�ำรอง Robin
5. กัลฯ พิลาวรรณ - กัลฯ Karl Rehkugler
6. กัลฯ วารุณี สมบูรณ์ Klatt
7. กัลฯ มาริน ซิมเมอร์มันน์
8. กัลฯ ขนิษฐา คงมงคล
9. กัลฯ วนิดา, กัลฯ Hans Walter,
กัลฯ Benjamin Benesch
10. กัลฯ พัชราวลัย - กัลฯ Andreas Klein
11.		 Innere Balance Wellness&Massage

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอลต้า

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พระมหาประมวล วริฏฐชโย
พระมหาบุญส่ง ปรมชโย
กัลฯ สุนทรี ล�ำ้ จุมจัง
กััลฯ แตง น�ำ้ ทอง
กัลฯ มาลัย - Angelo Sammut
กัลฯ กานต์มนี - ณรงค์พล นพสมบูรณ์
และครอบครัว
7. กัลฯ หน่อย เคนหงษ์ - Ray Bugeia
8. กัลฯ สุวรรณา ชาลีกุล
9. กัลฯ เลี่ยม สิริวุฒิชัยโชติ
10. กัลฯ กัญธิมา บูฮาเกียร์
11. กัลฯ บุณยรัตน์ นครกิจ - Giusoppe
		 Giurdanella
12.		 กัลฯ ปานแก้ว มุทคัท
13.		 กัลฯ เหรียญทอง กราวินา
14.		 กัลฯ นิตยา Ellu

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ เสาวนีย์ ทวีสุวรรณไกร และครอบครัว
2. กััลฯ กรภัทร น�ำ้ ทอง
3. กัลฯ ปิยนันท์ หมวดเมือง
4. กัลฯ สมนึก ลักขณาสุวรรณ
5. กัลฯ หนึ่งฤทัย บูฮาเกียร์
6. กัลฯ เบญจวรรณ โปร่งสันเทียะ สาลิบา
7. กัลฯ พัศชรา เหล่าบัวดี
8. กัลฯ Ging - Kelly วงศ์ชัยชาญ
9. กัลฯ วรรณณี ขัตติทัศสกุล
10. กัลฯ จินตหรา เหล้ามี
11. กัลฯ ณภาภรณ์ แซ่ทู้
12. กัลฯ โรสิตา น�ำ้ ทอง
13. กัลฯ พรทิพย์ บุตรติเจียด
14. กัลฯ รัชนี อัคเทอร์เตตเตอร์

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. กัลฯ สุมนรัตน์ เรนซ่า และครอบครัว
2. กัลฯ จรัสศรี-คริสเตียน-จอนห์นาซัน-เจรามี่
พอลล์มันน์
3. กัลฯ อุบลรัตน์ สว่างงาม, กัลฯ คัทรินทร์
Moeck, กัลฯ Ralf Hanselmann
4. กัลฯ รุ่งฤดี เฮาป์เนอร์ และครอบครัว
5. กัลฯ รังสินี โฟร์บัค และครอบครัว
6. กัลฯ สุชาดา - ปีเตอร์ Stiller
7. กัลฯ ประชิด - Klaus รีเกอร์
8. กัลฯ ล�ำไพ - Paul - Petra Simon
9. กัลฯ สังวาลย์ - Emil Weidermann
10. กัลฯ ดาว Hanselmann
11. กัลฯ ส�ำอาง อาดเชย Hofmann
12. กัลฯ แน่งน้อย ฮ้าค
13. กัลฯ ปวีณา แก้วสมบัติ และครอบครัว
14. กัลฯ สุดใจ แฮร์เทล และครอบครัว
15. กัลฯ สมพิศ เมาเรอร์ และครอบครัว
16. กัลฯ สุดารัตน์ Horvat
17. กัลฯ ทองสัย อันดรัชโค (พรหมดี)
		 และครอบครัว
18. กัลฯ บรรทม เอห์เรนเฟลด์
19. กัลฯ อาริญา เฮิร์นชไตน์
20. กัลฯ ลักขณา บายเยอร์
21. กัลฯ พัชรีพร วิเศษสมบัติ ชูสส์
22. กัลฯ สุทิน คุมพาน
23. กัลฯ จารุวรรณ - Klaus ชเตฟาล
24. กัลฯ เยี่ยม ไคลน์
25. กัลฯ รัตนาพร - Wolfgang Guenther
26. กัลฯ ดาว Hanselmann และครอบครัว
27. กัลฯ อนุพงษ์ เบส
28. กัลฯ วาสนา ลี เชียพโพลี และครอบครัว
29. กัลฯ อมรรัตน์ - มิชาเอล - อมีรา เกอทซิงแงร์
30. กัลฯ ใบเฟิร์น - Rico Schrokosch
31. กัลฯ Wanna - Gerry - Katharina 		 Marlisa Neidhold
32.		 กัลฯ หนึ่งฤทัย Detlef และ
		 กัลฯ บุญหลง Krueger
33.		 กัลฯ วารี วงศ์สีนวน และครอบครัว
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เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระสนทยา สุทฺธาโภ
2. กัลฯ เนื้อทิพย์ ไคลน์
3. กัลฯ สุดารัตน์ แบร์
4. กัลฯ นฤมล ลิคซ์
5. กัลฯ สายญาติ นอยเบาแอร์
6. กัลฯ ศรีไพร พันธุ์บุญ
7. กัลฯ ประสิทธิ์ พันธุ์บุญ
8. กัลฯ นภาลัย โชปัญญา - บังชะฎา - ศิริคุณ
9. กัลฯ มลิวัลย์ ปลื้มกมล
10. กัลฯ ชนัดดา แคลฮ์เน

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.

กัลฯ จุฑารัฐ Wohllebe
กัลฯ สุดาลักษณ์ นวลลังกา
กัลฯ กนกกร กัลเกนไมเออร์
กัลฯ ศิริพร - Alexander - Sarah Christian Rumpel
5. กัลฯ น้อย อินทะวงศ์
6. กัลฯ พัชรัช ริชแตร์
7. กัลฯ วิไล เบียร์คโฮลซ์
8. กัลฯ กาญจนา - มานพ - มาร์ทิน บุญเสนาะ
9. กัลฯ นิรันดร Souksavath
10.		 กัลฯ นงเยาว์ ออตโต้
11.		 กัลฯ หทัยรัตน์ วิลเค้น
12.		 กัลฯ มุกดา เวียนตระกูล
13. กัลฯ ทองสี อะทุมชาย
14.		 กัลฯ ดร.อ้อยใจ ทองเฌอ
15.		 กัลฯ ไพรัตน์ มาร์เชเกอร์
16.		 กัลฯ สายสมร บัวขจร
17.		 กัลฯ อารี ลีเคอร์
18.		 กัลฯ กิตติยา ฟรังเค
19.		 กัลฯ วิชุตา ช่างประดิษฐ์
20.		 กัลฯ รัตนา ศิริด�ำรง
21.		 กัลฯ ณัฐวุฒิ เสริมสกุลชาติ
22.		 กัลฯ หยิบ นิ่มสุริยะวงศ์
23. กัลฯ รุ่งนภา - Stefan Wuestefeld

วัดพุทธฮัมบวร์ก
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระธีระวิทย์ ธีรวิชฺโช
2. กัลฯ นันทา ไมเนอร์เซิน
3. กัลฯ ประภาพร แอร์เลอบัค
4. กัลฯ สุกันยา มหาโยธี
5. กัลฯ Khamphat Huchhausen
6. กัลฯ เฉลิมศรี รัตนะ ไดร้ฟเค้
7. กัลฯ นาฎอนงค์ บาห์นเซ่น
8. กัลฯ สุชาดา พาเพ
9. กัลฯ เหมือน วีห์โอล
10.		 กัลฯ ธิติรัตน์ เคอนิก
11.		 กัลฯ อวยพร Horstmann

12.		 กัลฯ หนูทิพย์ ชาฟริค
13.		 กัลฯ เพ็ญศรี โสระสา
14.		 กัลฯ ทูรย์ เสาระโส
15.		 กัลฯ อรวรรณ พิมพ์ไชย
16.		 กัลฯ กัญญาวีร์ กลมเกลียว
17.		 กัลฯ สัน เคลมันน์

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ ปัญจลักษณ์ เต็ดไอ
2. กัลฯ เตียงทอง ชัทท์ชไนเดอร์
3. กัลฯ สุชีรา โพล์มานน์
4. กัลฯ นงนุช ไบรท์
5. กัลฯ รังสิยา อัลห์เฟรช
6. กัลฯ รัชดาภรณ์ อยู่คง
7. กัลฯ ณัฏฐ์ณิช หิรัญพัทธ์
8. กัลฯ ลักษณะ เจริญสินธุ์
9. กลุ่มลูกพระธัมไพเนอร์
10. กัลฯ แสงเดือน รอดเครือ
11. กัลฯ ศิรินันท์ คุ้มเกรง
12. กัลฯ ศิริวรรณ สมใจเรา
13. กัลฯ Yupa Boerensen
14 กัลฯ ยุทธนา บุญส่ง จงวิจิตร
15. กัลฯ ปัทมา สุวรรณ์
16. กัลฯ สว่างจิต เยสช์เค
17. กัลฯ สุดาวรรณ นาทอร์พ
18. กัลฯ สุภาพ ดีทริค
19.		 กัลฯ อารีย์ ขวัญตน
20. กัลฯ หฤทัยรัตน์ พรมแสง
21. กัลฯ จิรัญญา เคหล์ไบรเออร์
22.		 กัลฯ ค�ำพัน Storch
23. กัลฯ จิตตรา โคเซการ์เทน
24. กัลฯ ญาดาวรรณ เข็มพิมาย
25. กัลฯ นกน้อย สุนทรยิ้ม
26. กัลฯ ยุพา คัวฟิซ
27. กัลฯ ประไพ โวลเตอร์
28. กัลฯ นิตยา เยลิทเท
29.		 กัลฯ ประภาศรี ซโตลเล่
30.		 กัลฯ วัชรี โบรซิน
31.		 กัลฯ สุจิตตรา ชานันโท

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระผจญ เถระธมฺโม
2. พระสุรพันธ์ สุรพนฺโธ
3. พระปลัดศานิตย์ นิจฺจํคุโณ
4. พระพัฒนา สิริวฑฺฒโน
5. กัลฯ ประคอง ฉ�ำ่ มณี
6. กัลฯ จนา เย็นหอมด
7. กัลฯ ชนิตา พันธ์น้อย
8. กัลฯ นิธินันท์ เหลี่ยมไทยสง
9. กัลฯ สุเมธ - มณีแสง ตั้งชูรัตน์
10. กัลฯ อัมพร - Karl เที่ยงตา รีเนอร์
11. กัลฯ นงลักษ์ พรหมสิทธิ์,
		 กัลฯ Stefan Stebler
12. กัลฯ ศรัณย์ธร แค่มจันทึก

13. กัลฯ สุพร - Peter Berner
14. กัลฯ ฐิติยา Hertel
15. กัลฯ สุวรรณี - Peter Lanzrein
16. กัลฯ แดง - วิพา สาธุการ
17. กัลฯ นวลมณี พรหมรักษ์
18. กัลฯ สุนันทา แดงประดิษฐ์,
		 กัลฯ Peter Ringgenly

เจ้าภาพอุปถัมภ์

1. กัลฯ กนกวรรณ ครุ้พพ่า
2. กัลฯ กมลวรรณ ไรซ์
3. กัลฯ กลอยใจ อัวร์บัน
4. กัลฯ กัญจนา เยนส์ส
5. ครอบครัวโพธิ์ทอง - กัลฯ แก้วเกิด
6. กัลฯ เจริญ K?nig
7. กัลฯ ชฎาพร โรมจะบก
8. กัลฯ ชวนพิศ นอยแบร์ท
9. กัลฯ ฐานิต Fellhauer
10.		 กัลฯ ณหทัย วิลล์
11. กัลฯ ตุมมา คลิงเลอร์
12. กัลฯ ถนอม Schudy
13. กัลฯ ทองค�ำ อุมฟาเรห์
14. กัลฯ ทองศรี วงศ์งาม
15.		 กัลฯ นภาพร โสมาศรี
16. กัลฯ นฤมล ชมิทซ์
17. กัลฯ น�้ำนิ่ง H?nggi
18. กัลฯ ใบ จอนดอน
19. กัลฯ ประคอง Andermatt
20. กัลฯ ประไพจิตร Kolb
21. กัลฯ พานิช ชมีเดอร์
22. กัลฯ พายัพ คิมเพล
23. กัลฯ พิศมัย ลินเนอร์
24. กัลฯ มาริสา H?nggi
25. กัลฯ เมียน โชลซ์
26. กัลฯ ยุภาพร จารุสิน
27. กัลฯ รติพร - Klaus Becker
28. กัลฯ รัชนี เฟชเกชทิทช์
29. กัลฯ รัชนีวรรณ สเตรบเบล
30. กัลฯ รัตนา แจงกลาง
31. กัลฯ เรืองรอง ไชยสาร
32. กัลฯ ลอย โกนรัมย์
33. กัลฯ ลัดดา Dosswald
34. กัลฯ วงเดือน แซ่โง้ว
35. กัลฯ วงเดือน พานแก้ว
36. กัลฯ วรรณี มณีกุล
37. กัลฯ วรุณศิริ ฤทธิ์ธวัช
38.		 กัลฯ วัลยา - Peter Hoff
39. กัลฯ วิรัช - ชุติมา รักษ์สมิทธ์สันติ
40. กัลฯ ศิราภรณ์ เทียนทองดี
41. กัลฯ ศิริพร ปักสังคะเนย์
42. กัลฯ ศิริรัตน์ Stolzenthaler
43. กัลฯ ศิริรัตน์ บาชนาเกิล
44. กัลฯ ศุภรางค์ คุงเคล, Dr.Fischer
45. กัลฯ สนาน เย็นเพิ่ม
46. กัลฯ สมบูรณ์ โกจันทึก
47. กัลฯ สมพิศ ไรซ์
48. กัลฯ สมศรี Holzer
49. กัลฯ สมัย งามพรม
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

กัลฯ สมานจิต บุญทวี
กัลฯ สีพร บัวร์เกอร์
กัลฯ สุคม ไฮม์บัวเกอร์
กัลฯ สุดาทิพย์ M?ller
กัลฯ สุทธิดา กล่อมเจริญ
กัลฯ สุภาพ พิมพ์โชติ
กัลฯ สุรีมาศย์ เข็มสว่าง
กัลฯ สุรีย์ เหล็กกระทุ่ม
กัลฯ สุวรรณี มะราชสี
กัลฯ หนูพัน ฉิ้วอุ้ย
กัลฯ อมรทิพย์ แฮร์
กัลฯ อรุณี วงษ์เสริมหิรัญ
กัลฯ อัมพร ฮัสซีส
กัลฯ อาชัทยา Angel, Peter
กัลฯ อารีย์ คานซท์
กัลฯ อารีย์ลักษณ์ - Oliver Weinmeier
กัลฯ อ�ำพร คาสเปอร์
กัลฯ อุษา Tripple
กัลฯ Preeyada Kick

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ จรรยา Helfrich
2. กัลฯ จิราภรณ์ เอแกร์ท
3. กัลฯ ณัฐกาญจน์ พละสิงห์
4. กัลฯ นรรัตน์ ป้อมใย
5. กัลฯ พรนภัส สายพวงแก้ว
6. กัลฯ ภาคินี มัทท์
7. กัลฯ วิภาวี เกลี้ยงเกลา
8. กัลฯ วันเพ็ญ มูลดามาตร์
9. กัลฯ สัมฤทธิ์ Herzer
10. กัลฯ สุมณฑา วึนช์
11. กัลฯ วารี ชูมัคเคอร์
12. กัลฯ จิตรลดา เช็ฟ
13. กัลฯ จิตราภรณ์ เบรทเชอร์
14. กัลฯ ณฐกัญญ์ กูเดอ
15. กัลฯ ดวงฤทัย บอร์นไชน์
16. กัลฯ ต้อย พิทรุชกา
17. กัลฯ ติมาพร มึลเลอร์
18. กัลฯ ทัศนาลัย ชมิทท์
19. กัลฯ ธงทัต ฉิมไพบูลย์
20. กัลฯ ประทุมวิลัย ซวิงเงนแบร์เกอร์
21. กัลฯ ปราณี เอเบล
22. กัลฯ ปวเรศ กุศลมานิตย์
23. กัลฯ พจนีย์ - มณฑล เพชรไกร
24. กัลฯ พวงเพชร - ละไมย์ ศรีโนรักษ์
25. กัลฯ เพียร Raija
26. กัลฯ มัทยา สโทฟเฟิล
27. กัลฯ มาลี Bremm
28. กัลฯ ระเบียบ แสงดารา
29. กัลฯ ลัดดา ฟิชเชอร์
30. กัลฯ วรรณวิสา Siffrin
31. กัลฯ วารี ชูมัคเคอร์
32. กัลฯ สมบัติ อรรถีโสตร์
33. กัลฯ สมถวัลย์ เดาท์
34. กัลฯ สรวงกร ศรีพุทธา
35. กัลฯ สายสวาท Kern

36. กัลฯ สุนีย์ ฮือเนอร์เฟาท์
37. กัลฯ สุภาภรณ์ อันสลิงเงอร์
38. กัลฯ อรทัย คิมโมวิท
39. กัลฯ อริษา บาชนาเกิล
40. กัลฯ อารีย์ ไทรสาหร่าย
41. กัลฯ อุษณีย์ เวเบอร์
42. กัลฯ เอกฉัตร มั่นคง
43. กัลฯ Alisara Lacher
44. กัลฯ Sanuk Heistand
45. กัลฯ Tang Chuy Khim
46.		 กัลฯ พรพินิจ บรึสท์เล

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระสมฤทธิ์ จนฺทาโภ
2. พระมหาอดิเรก เขมปุณฺโณ
3. พระมหาวันชัย ขนฺติปรโม
4. กัลฯ วิภารัตน์ สาขากร
5. กัลฯ รัญจวน หน่อแก้ว
6. กัลฯ บุญเกิด โวลฟ์
7. กัลฯ ละมัย ฟอสส์
8. กัลฯ สุวรรณา บริ้งเคริ์ท
9. กัลฯ สุพรรณี โฮฟมันน์
10. กัลฯ ทองคูณ วาลเกนบัค
11. กัลฯ ใกล้รุ่ง ศรีนาค
12. กัลฯ อรสา เมอร์เลอร์
13. กัลฯ นินน้อย กึนเธอร์

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ พรทิพย์ ฉันทรัตน์
2. กัลฯ สมจิตต์ ฟิชเช่อร์
3. กัลฯ สงวน จันทระภา
4. กัลฯ ดวน โมกขรัตน์
5. กัลฯ ระเบียบ รอดพ้น
6. กัลฯ สุวรรณา วิดท์วาร์
7. กัลฯ รัตนาภรณ์ ซีโคว์สกี้
8. กัลฯ วันทอง ผมทอง
9. กัลฯ บรรยาย โชลเดอร์
10. กัลฯ เกษศรินทร์ เอลสวิค
11. กัลฯ สมจิตร ชเรอแดร์
12. กัลฯ เพียงพิศ สะเตฟาโนฟสะกี้
13. กัลฯ ปราณี หนูสกุล
14. กัลฯ จินตนา เคราท์วูร์สท์
15. กัลฯ ส�ำเนียง ดักลาส
16. กัลฯ อ�ำนวย วิสุทธิมงคล
17. กัลฯ ริมสาย โยคิช
18. กัลฯ เกียรติกร ผิวอ่อน
19. กัลฯ วันทนา ทับตรง
20. กัลฯ มณีวรรณ เซาเออร์
21. กัลฯ วิไลลักษณ์ รอยเตอร์
22. กัลฯ สุภาวดี สุขเจริญ

23.
24.
25.
26.
27.

กัลฯ มนสิชา โอลิกชเลอเกอร์
กัลฯ สุดสวาท ฟานเบค
กัลฯ นัยนา โทเนลลา
กัลฯ ปัทมา นอร์เก็ท
กัลฯ ยุพิน กราฟ

วัดพระธรรมกายปารีส
เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ มณีสอน อุดิโน
2. กัลฯ หม่อมจันทนอม ค�ำฮุงวีระวงษ์
3. Mme. Te Solyka et Mr. Ribba
Pierre et famille TE
4. Mme. Baunphiou Phienboupha
5. Famille Nathalie Ieng Pharasavath
6. Famille Eric-Nadine Chen
7. Famille Saphaphone Phat-Noy
8. Mme. Le Oeung
9. Melle. Chao Suchada
Nachampassak
10.		 ครอบครัวเจ้าศักดา - หม่อมสุนันทา
		 ณ จ�ำปาสัก
11.		 กัลฯ ปริสนา ขุนประเสริฐ
12.		 กัลฯ อารีย์รัตน์ บุญประจง
13.		 กัลฯ บุญจิตร สุทธิเทพ
14. กัลฯ วรรณรัตน์ (ทองล้วน) สุวรรณศร
15. กัลฯ นภารัตน์ - บุญเลิศ
16. กัลฯ ญาดา เจริญวานิช
17. กัลฯ มาลี เสกสรรค์ และครอบครัว
18. Mr.Hinpaphanh David-Tang Leng

วัดพุทธบอร์คโด
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กัลฯ สิม่อน – สมนึก หน่อบุตรอินทร์แปง
กัลฯ ลาบแก้ว – ดวงพระจันทร์ ดวงชีวัน
กัลฯ เพชรสมพร – สมฤทธิ์ สมนิยม
กัลฯ Somsanith Kham Ouane
กัลฯ วงเดือน พานแก้ว
กัลฯ จารีย์ วัฒวานิช
กัลฯ จารุณี Carlo Milesi
กัลฯ ต้อย แซเรโจ้ Zam0belli

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ บัวไข – สุขศรี จันทร์ผาสุก
2. กัลฯ ทวีศักดิ์, กัลฯ แสงเพชร, กัลฯ อนุศักดิ์,
		 กัลฯ อโนลา
3. กัลฯ พิศมร แสงสุทธิ, กัลฯ มนิยม บุญฤทธิ์
4. กัลฯ เยาวภา วงวาชุง และครอบครัว
5. กัลฯ กินดาลาสิด - มยงสิด - นามิด พระยาผุย - นางพระยาแพงดี พิลาวัน
6. กัลฯ อบเชย เพชรปรียาวรรณ
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7. กัลฯ ค�ำ - น�ำ้ อ้อย - กิตติยา - มาลินี ประทุมทอง
8. กัลฯ พ่อเฒ่าแม่เฒ่า เผ่าพงษ์สวัสดิ์
9. กัลฯ พ่อเผ่า - แม่จ�ำเริญ กุมนานันท์
10. กัลฯ Chiang Sitthiphone
11. กัลฯ สมทนะ - สวนนี เผ่าพงษ์สวัสดิ์
12. ครอบครัวเวียงไสว - ศรีสุวรรณ
13. กัลฯ ชาลิสา กงสันเทียะ
14. กัลฯ ศิรกาญจน์ สุดสะอาด
15. กัลฯ ถนอมวงค์ เค็งเคือ
16. กัลฯ อรุณวรรณ์ อนุรักษ์
17. กัลฯ ลินดา ปิสติส
18. กัลฯ Sabri, กัลฯ suthin, กัลฯ Azize,
		 กัลฯ maria, กัลฯ Hanime, กัลฯ besi
19.		 กัลฯ ดวงใจ ทองลา
20.		 กัลฯ รัตนภรณ์ แคชมอร์ และครอบครัว

วัดพุทธตูลูส

เจ้าภาพอุปถัมภ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พระมหาสมบัติ ธัมมทีโป
พระมหาพุทธรัตน์ พุทธิชโย
กัลฯ นิภาภรณ์ แก๊งค์
กัลฯ ด.ช.กองแต๊ง โพทิราท
กัลฯ สมหญิง จีนุ๊ค และคณะ
Mr. Bernard - สุจินดา Cormon
กัลฯ ขนิษฐา - ชาร์ลเลอร์ และครอบครัว
กัลฯ Yannick - จิราวรรณ
และครอบครัวลาโครช
9. กัลฯ ดวงกมล ทองคณารักษ์
10.		 กัลฯ สุนันท์ - Aime Menquet นิลเนตร์
11.		 กัลฯ Sphabmiyay Chanhphene
12.		 กัลฯ ยุทธนา บุญส่ง
13.		 กัลฯ วราภรณ์ จงวิจิตร และครอบครัว
14. กัลฯ Pinya Raguse
15. กัลฯ อึ่ง คุปต์
16. กัลฯ แฉล้ม คงเพ็ชรศักดิ์ และครอบครัว
17. กัลฯ ญาดา เจริญวานิช พร้อมครอบครัว
18. กัลฯ สมใจ ทอมสันต์ วงษ์หมอก
19. กัลฯ พนม - อานนท์ ทองสุวรรณ์
20.		 กัลฯ ฉวีวรรณ ปิงวงค์ พร้อมครอบครัว
		 และคณะ

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ อริยา พรมตวง
2. กัลฯ รัตนพร รัตนสมบัติ
3. กัลฯ Gauguier Kanlaya, Christian
4. กัลฯ ณัฐาศิริ มลาเด็ค
5. กัลฯ ฉวีวรรณ จันทรเพ็ง
6. กัลฯ โสภา - Giovanni Imbert
7. กัลฯ คมสัน อุดทา
8. กัลฯ ปราณี เป้าไธสง
9. กัลฯ ปอย (พี่อ๋อย) - Herve Casamayor
10. กัลฯ วณิชชา, ครูส่ง ภานุพันธ์ ฟูเกษม
11. กัลฯ อารีวรรณ เป้าไธสง

1. ร้านไทยฟอร์ยู
2. ร้าน Bangkok Delicious
3. ร้านเทสตี้ไทย
4. ร้านจุงจุง
5. กัลฯ วรรณิภา แซ่สื่อ และญาติมิตร
6. วนิดา คลู้ท และ ครอบครัว
7. กัลฯ ณัฐจารี ชะนะ และครอบครัว
8. กัลฯ ศิริพร สุภะคะ และครอบครัว
9. กัลฯ ฐานิตา ทับหุ่น และครอบครัว
10. กัลฯ วายุ หาญนอก Maurice Mertens
11. กัลฯ นันทวดี แตงไทย และครอบครัว
12. กัลฯ เรณู ปอเวลส์ และครอบครัว
13. กัลฯ กาญจนา ฉัตรไทยและครอบครัว
14. กัลฯ กองแก้ว เจริญยิ่ง และครอบครัว
15. กัลฯ ลินดา ยิ้มพระ และครอบครัว
16. กัลฯ De noef เขื่อนจันทึก และครอบครัว
17. กัลฯ ยุพิน พลอย สนธิโพธิ์
18. กัลฯ สิรินทิพย์ กองปัด ครอบครัว
19. กัลฯ กรกต คล้ายคลึง 		 กัลฯ จีระวัฒน์ เมธีรัตนโสภณ
20. กัลฯ นารี มิ่งขวัญ

12. กัลฯ บุญเรือน ยิ้มดี
13. กัลฯ จันแรม ปะละเมา
14. กัลฯ นัฐชา บุตรดี
15. กัลฯ สงกรานต์ สุขนวลจันทร์
16. กัลฯ เมธาวี เพชรนาดี
17. กัลฯ จินตนา วิฑูรากร
18. กัลฯ สุรัตน์ ไชยเขต
19. กัลฯ ชาลินี รัศมี
20. กัลฯ วรรณา แตงอ่อน
21. กัลฯ นงค์เยาว์ อุ่นเมือง
22. กัลฯ บัวแก้ว จักษุแก้ว
23. กัลฯ อัจพิมา เขื่อนค�ำ
24. กัลฯ เตือนใจ เขื่อนค�ำ
25. กัลฯ เพชร-จูเลียส ดามส์ คงนอก
26. กัลฯ อารี นันท์แก้ว
27. กัลฯ โรส ธีล
28. กัลฯ สุวรรณ บุญล�ำ้
29. กัลฯ ธัญชนก ศรทรง
30. กัลฯ กองแก้ว เจริญยิ่ง
31. กัลฯ Dang Thi Kim Thoa
32. กัลฯ ทองจัน เชื้อจิ๋ว
33. กัลฯ ศุภมาศ ค�ำสัตย์
34. กัลฯ พรทิพย์ สุวรรณภูมิ
35. กัลฯ กนกพร บางแช่ม
36. กัลฯ อมลวรรณ ร้องจิก
37. กัลฯ อรทัย ศรีภุมมา
38. กัลฯ ภัทรา แม๋ะจี๋
39. กัลฯ จันทร์จิรา แม๋ะจี๋
40. กัลฯ วันชัย ศรีมงคล
41. กัลฯ ณัฐมน บุญชาติ
42. กัลฯ ศิริลักษณ์ เขื่อนจันทึก
43. กัลฯ มะไล มะณีฉาย
44. กัลฯ จินตนา ประดาศรี
45. กัลฯ ธาราทิพย์ วรวลัย
46. กัลฯ สมพร สิงห์อินทร์
47. กัลฯ หอม พานเหนือ
48. กัลฯ ชฎาพร สิงห์อินทร์
49. กัลฯ วาสนา เต็มทอด
50. กัลฯ นภาพรรณ์ เวอร์สตราเทน
51. กัลฯ อรวรรณ มาทอ
52. กัลฯ ทองเพียร แดงทุย
53. กัลฯ ดวงพร แก้วมุกดา
54. กัลฯ สวรัตน์ แซ่ลิ้ม - กัลฯ Meerman

เจ้าภาพกองทุน

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

12.
13.
14.
15.

กัลฯ ฐนิชา ออมสิน
กัลฯ แสงจันทร์ จันดาพล
กัลฯ สุมาลี Seijgneurie
กัลฯ สาลินี บุญพิทักษ์

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระทวีวงษ์ วชิรวํโส
2. พระมหาไสว สุวณฺณภาโส
3. พระขวัญเมือง ปญฺญานาโม
4. พระสาธร ปุญเญสิโส
5. พระมหากิมยง จนฺทสุวัณโณ
6. พระซันเดอร์ เขมธมฺโม
7. กัลฯ อุดมทรัพย์ หนันแดง,
กัลฯ แอนไพลิน วิรีเค็น และครอบครัว
8. กัลฯ ครองคิด ทองปัน และครอบครัว
9. กัลฯ จินตนา - ณัฐพล
10. กัลฯ น้อยเพ็ง - Mr.Constant Kumpen
11. กัลฯ วิไลวรรณ์ วงศ์ตะวัน และครอบครัว

เจ้าภาพอุปถัมภ์

1. กัลฯ อมร แจ่มรัมย์
2. กัลฯ ราจี เคเนส
3. กัลฯ กาญจนา โพธิผล
4. กัลฯ ศิริพันธุ์ วานกุล
5. กัลฯ ชานนท์ โพธิผล
6. กัลฯ เกณิกา รุ่งสมัย
7. กัลฯ ศุภสุดา บุญสารี
8. กัลฯ ศิริลักษ์ บ�ำรุงแคว้น
9. กัลฯ สมใจ โสมมามี
10. กัลฯ แม่ชีศรวรรณ ยอดศรี
11. กัลฯ ศิริจันทร์ อัญไชยศรี

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ Atiya - Mogens Pedersen
2. กัลฯ Brian - Sirikwan - Marlena
Pedersen
3. กัลฯ Jae - Brian - Mallika Petersen
4. กัลฯ Jesper - Sirima Mortensen
5. กัลฯ Lom - กัลฯ Michael Dalsgaard กัลฯ Jensen
6. กัลฯ Peter - Johannes Madsen
7. กัลฯ Martin - กัลฯ Julia Dalsgaard กัลฯ Jensen

8. กัลฯ Phatthana - Stine Nilsson
9. กัลฯ Preben Knudsen,
กัลฯ Leo Jonassen
10. กัลฯ Rattikarn - กัลฯ Ole - กัลฯ Tina กัลฯ Annette Skou
11. กัลฯ บุญครอง - กัลฯ เบญจา ปัญญาคม
12. กัลฯ เพลิน จิตเห็นธรรม,
		 กัลฯ แวน มุทุสาหิม
13.		 กัลฯ พัชรินทร์ เต็มรัตน์,
		 กัลฯ กิตติยา สดศรีผาสุข
14.		 กัลฯ จุฑาภัณฑ์ จิตเสงี่ยม,
		 กัลฯ มานิตย์ พรหมโชติ
15.		 กัลฯ ฉลอ มีโต, กัลฯ พรพรรณ ซอเรนเซ่น
16.		 กัลฯ ชุติมา รูปดี, กัลฯ พนัชกร ค�ำจันดี
17.		 กัลฯ ดาราวรรณ ทามเวท,
		 กัลฯ ธัญญาทิพย์ บินขุนทด
18.		 กัลฯ นภาพร - อานุภาพ กิติบุตร
19.		 กัลฯ นิตยา แตงอุไร, กัลฯ นิออน แช่มชื่น
20.		 กัลฯ ประยงค์ - ชูวงษ์ นามโสม
21.		 กัลฯ ปลื้ม - สุวรรณา แท่งทองหลาง
22.		 กัลฯ มะลิ เรืองฤทธิ์สุริเดช,
		 กัลฯ ส�ำราญ ไวว่อง
23.		 กัลฯ รัชดาภรณ์ อินโต,
		 กัลฯ วิไลพร บุตรดาจันทร์
24.		 กัลฯ วรรณิสา จีนกระสิกิจ,
		 กัลฯ อ�ำคา สระทองเที่ยน
25.		 กัลฯ วิรงรอง เคล้าเซ่น,
		 กัล วิลัยกูล โพธิ์ไชยา
26.		 กัลฯ สุ่ย แฝดสุระ, กัลฯ วิไลพร มาแผ้ว
27.		 กัลฯ สุรัตนา วิริยากานนท์,
		 กัลฯ จันทร์ รัตนวิชัย

วัดพระธรรมกาย
คอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ Dina - Nicolas Wettergren
2. กัลฯ Edvin - Satip Wettergren
3. กัลฯ Ib - Benjamart Christiansen
4. กัลฯ Khanittha - George Rose
5. กัลฯ Kusuma - John Christensen
6. กัลฯ Lamduan - Claus Puggaard
7. กัลฯ Manit - Henning Munk
8. กัลฯ Muay Mangmun Gjesing
9. กัลฯ Per - Maneewan K. Mikkelsen
10. กัลฯ Pranorm - Paw Uggerly
11. กัลฯ เตือนจิตต์ - พิเชษฐ์ แช่มสายทอง
12. กัลฯ โสภา บุญยอด, กัลฯ ปัญญา นิลเซ่น
13. กัลฯ ขวัญตา วัชรินทร์,
		 กัลฯ ทองเมี้ยน เป็นสูงเนิน
14. กัลฯ ต้อย เยนเซ่น, กัลฯ วลัยพร ศุภเสริฐ
15. กัลฯ นวน วังนุราช, กัลฯ มัชฎา แสนบัว
16. กัลฯ บรรเทา สิงห์อุ่น,
		 กัลฯ บัวไหล บุญบ�ำรุง
17. กัลฯ ศิริพรรณ ปันโปธา,
		 กัลฯ อุดม กระต่ายทอง
18. กัลฯ สิรานีย์ เสนานุช, กัลฯ ช่อลดา ช่อแก้ว
19. กัลฯ สุภัค ไชยเรือน, กัลฯ สุมาลี พรมดวง

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายบูโรส
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พระครูภาวนาพุทธิธรรม (วีระ วีรนฺธโร)
พระมหาบุญมา คุตฺตปุญโญ
พระจิตตกร ถิรธมฺโม
พระมหานิกร สุทฺธปสนฺโน
กัลฯ ภัสนิตา เครือเถาว์
กัลฯ ขวัญเรือน รูส
กัลฯ บัวจันทร์ จันศิลา และครอบครัว
กัลฯ ลักษมี สุวัตถี
กัลฯ ทับทิม สืบไทย – กัลฯ Lars กัลฯ Åke Eckeström และครอบครัว
10.		 กัลฯ วิไล ปานบุตร
11.		 กัลฯ สีนวล ส�ำนักไพรสัญ
12.		 กัลฯ เรณู-วรวรรณ - กัลฯ จัสมีน Hansson
		 และครอบครัว
13.		 กัลฯ หนูปุ่น มุกขมนตรี
14.		 กัลฯ บุญช่วย - กัลฯ Lars Andersson
		 และครอบครัว
15.		 กัลฯ ชนกานต์ สงนอก และครอบครัว
16.		 กัลฯ ยุพิน Bohman
17.		 กัลฯ ปานจันทร์ เรืองสุวรรณ
18.		 กัลฯ กฤษณา สมทรง และครอบครัว
19.		 กัลฯ รุ่งอรุณ เดชาวิชิตเลิศ
20.		 กัลฯ วิไล ดีกาลกล
21.		 ครอบครัวพัชระโสภณ
22.		 กัลฯ Helge Villusen และครอบครัว
23.		 กัลฯ สมหมาย - กัลฯ โสมนัส แคล้วคลาด
24.		 กัลฯ อุ่นศรี บูมาน
25.		 กัลฯ สวรรอร Olsson
26.		 กัลฯ ส�ำรวย วิพันธุ์เงิน
27.		 กัลฯ ร้อย – กัลฯ ลินดา สุวรรณทอง
		 Kennethsson
28.		 กัลฯ อุทัย ดีกาลกล

3.
4.
5.
6.
7.

พระอุดม อุตฺตมจิตฺโต
กัลฯ ทวิวรรณ, พันธ์ บุญยอ และครอบครัว
กัลฯ สมทรง จุ่มแปง และครอบครัว
กัลฯ อรุณ หมายซ้อนกลาง และครอบครัว
กัลฯ วรรณา-เลนนาร์ท เพ็ตเตอร์สันและ
ครอบครัว
8. กัลฯ สมร แก้วใส และครอบครัว
9. กัลฯ จิรภัทร ราชบุรี และครอบครัว
10. กัลฯ วราภรณ์ แสวงชัยและครอบครัว

เจ้าภาพกองทุน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กัลฯ สุจีรา-โรส-หลุยส์ วิมพ์สัน
Matina Ahlbergและครอบครัว
กัลฯ ยุพา รอดอินทร์และครอบครัว
กัลฯ ศรีประไพ จันลุทินและครอบครัว
กัลฯ ทองใส-สา ไกรเพชรและครอบครัว
กัลฯ ธนาภา วรรณทอง และครอบครัว
ภาศร โคลงพิมาย และครอบครัว

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. กัลฯ สมร จั่นทอง Emring
2. กัลฯ สมควร กาบไขสร
3. กัลฯ สุพัตรา พัชระโสภณ
4. กัลฯ อ�ำพันทอง ยิ่งรัมย์
5. กัลฯ Per - กัลฯ รัญจวน Olhson
6. กัลฯ ศรีวรรณ์ อินต๊ะพันธ์
7. กัลฯ กอบแก้ว อินทพันธ์
8. กัลฯ ทองค�ำ สิงหนาม
9. วันทนา เข็มนาก – กัลฯ Gustaf Persson
10.		 กัลฯ ช้อน เนียมวัน
11.		 กัลฯ โพ๊ะ ใจหาญ Knutsson
12.		 กัลฯ วิภารัตน์ ทุ้ยย่อง
13.		 กัลฯ Wannida Wingvist
14.		 กัลฯ สมพร อีริค

1. พระกล้าณรงค์ ญาณวีโร
2. พระวรพงษ์ เขมวํโส
3. กัลฯงามตา อนุกูล
4. กัลฯณัฐนันท์ โทนนิ่ง
5. กัลฯกนกรัตน์ อยู่สวัสดิ์
6. กัลฯทองจันทร์ อั้วสแลนด์
7. กัลฯพวงเพ็ญ ฮีสซ์
8. กัลฯศิริรัตน์ กองทอง
9. กัลฯวันวิสา นิลเซ่น
10. กัลฯล�ำไพ ชมชัยรัตน์ . Mani Sletten
11. กัลฯ ทศพร เฮียด
12. กัลฯ วราลี วิบูลรัตน์
13. กัลฯ ฤทัยรัตน์ คริสเตียนเซ่น
14. กัลฯ จันทร์ฉาย Norheim
15. กัลฯ อรอนงค์ อารยะสุวรรณ
16. กัลฯ กชพร ออพซาห์ล
17. กัลฯ ณัฐกานต์ บุญซ้อน
18. กัลฯ ดลยา สนิทรักษ์
19. กัลฯ สุมาลี หมายขีดกลาง
20. กัลฯ สุภานันท์ ชมศักดิ์
21. กัลฯ พิมพ์นารา กองทอง
22. กัลฯ วิริญญา โฮม
23. กัลฯ ศศิธร วงศ์วันศรี
24. กัลฯ นภาภรณ์ กลิ่นสายหยุด
25. กัลฯ ดวงพร โฮเกนเซ๋น
26. กัลฯ ปภาวี มหานาม

วัดพุทธสตอกโฮล์ม

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระสมบูรณ์ จิตฺตทนฺโต
2. พระภีรภัจจ์ อธิธมฺโม

1. กัลฯจุฬาทิพย์ เฮยดาเลน
2. กัลฯลักขณา เฟลล์เฮ็ม
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3. กัลฯวิชัย เผือกหลง
4. กัลฯธัญญาลักษณ์ อุตสาหะ
5. ร้านส้มไทย (จันทร์พร ปกรภณ เจิตยวรรณ)
6. กัลฯจันทนา กรีทเนส
7. กัลฯสุจิตตา เทเลฟเซ่น
8. กัลฯนภารัตน์ วิบูลย์รัตน์
9. กัลฯณัฐทิพย์ มีแก้ว
10.		 กัลฯรัตนศุกร์ สังข์ทองทัศ
11.		 กัลฯประภาพรรณ แสนตะคุ
12.		 กัลฯธนพร เสนารถ
13.		 กัลฯวิลาวรรณ เพเดอร์เซ่น
14.		 กัลฯพรนิภา บุตรเอก
15.		 กัลฯกวินนา สงครามศรี
16.		 กัลฯจริยาภรณ์ วิจารณ์พล
17.		 กัลฯรวิวรรณ กลิ่นเจริญ
18.		 กัลฯพรทิพา สมสุข
19.		 กัลฯก่อง ชาย มะลาขันธ์
20.		 กัลฯสมพิศ มิเชล คาลเซ่น
21.		 กัลฯจินตนา เยนเซ่น
22.		 กัลฯจรัล เบนจามินเซ่น
23.		 กัลฯพรรณเพ็ญ โอลเซ๋น
24.		 กัลฯวีนัส พรโคกกรวด
25.		 กัลฯเกียรติศักดิ์ บุตรสูงเนิน
26.		 กัลฯประกอบ เชลันด์
27.		 กัลฯธนพร ส�ำราญจิต
28.		 กัลฯพิสิฐ พลคามินทร์
29.		 กัลฯดอกรัก ปทุมมา
30.		 กัลฯโสภาภรณ์ อานุสสิน

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระวิชิต ผาสุกวาโส
2. กัลฯ Phornphimon - Erich Vonlanthen
3. กัลฯ Renu - Peter Wymann
4. กัลฯ Sasitorn Comotti และครอบครัว
5. กัลฯ Sutthineewan - Aldo Curti
6. กัลฯ เข็มมา ส�ำราญ
7. กัลฯ เขมิกา Pedersen
8. กัลฯ นพพร สิงห์ลอ
9. กัลฯ นิษฎาพร - Adrian Berger
10.		 กัลฯ ปกรรัตน์ ชัยสงคราม,
		 กัลฯ Yannick Widmer
11.		 กัลฯ สมพิศ นิ่มนวล Hofeli
12.		 กัลฯ สุกัญญา แซ่ลี้ Wolf
13. กัลฯ ดร.กีวี - ชุติมา - ธนวันต์ 		 ณัฐณิตย์ วี
14. กัลฯ Prathaung Passalacqua

เจ้าภาพกองทุน

1. พระมหานพดล เตชชโย
2. พระมหาณรงค์ศกั ดิ์ สมณชโย

3. Family Nguyen Thie
4. กัลฯ Gérard Dulex, กัลฯ พัชรพร เพชรนิล
5. กัลฯ Hilaire - ราตรี Chabonnet
6. กัลฯ Jintana - Mack Fischlewitz
7. กัลฯ เกียง ทาดอก, กัลฯ Michel Chevron
8. กัลฯ คิส - Thomas - Fabio Limacher
9. กัลฯ ไตรรงค์ จุลสินธนาภรณ์
10. กัลฯ ตุม ฟอกสันเทียะ Gobat
11. กัลฯ ดอกไม้ สายเพ็ชร Kobel
12. กัลฯ ดวงดาว ศรีจันทร์อ่อน Reiuhard
13. กัลฯ บัวเผื่อน อาบสุวรรณ Penet
14. กัลฯ บานเย็น ศรีสนอง
15. กัลฯ บุญธรรม ทาศรีทอง,
		 กัลฯ Anissa Mayor
16. กัลฯ เบญจมาศ แก้วนิคม
17. กัลฯ ประทุม แหวนทองค�ำ Fischlewitz
18. กัลฯ ประไพจิตต์ บริเคนท์สโตร์เฟอร์
19. กัลฯ ปาริชาติ อินกสิกิจ
20.		 กัลฯ วรรณา จันทร์เลื่อน
21. กัลฯ รินยาพัชร์ ธัฐณานันทน์
22. กัลฯ รัตนา - ฟริทซ์ - สเตฟานี่ บองกินี่
		 กิรรัมย์
23. กัลฯ รัติกานต์ ศิริปทุมมาส
24. กัลฯ รุ่งนภา Bachofen
25. กัลฯ ลาวัลย์ – นาตาลี Jeudy
26. กัลฯ Lumpai Gasser
27. กัลฯ ล�ำพูน มูลศรีแก้ว - Meriethoz
28. กัลฯ วนิดา คงสวัสดิ์
29. กัลฯ ศศิธร กรดสุวรรณ
30. กัลฯ สวิตตา ชุ่มชื่น - Pfeffer
31. กัลฯ สอิ้ง สังข์เที่ยง
32. กัลฯ สะอาด ดอกลิ้นจี่
33. กัลฯ สุทิน ไม้สูงเนิน Schenk
34. กัลฯ สุพรรณ ทานะสิงห์
35. กัลฯ สุภาวดี Von Kännel
36.		 กัลฯ สุรเชษฐ รัตนแสง
37. กัลฯ สุรินทร์ สุขส�ำราญ Bertino
38.		 กัลฯ อุดมพร ชินเลอร์ ราชาวงษ์
39.		 ครอบครัว ฮูเบอร์ ฤทธิ์สมบูรณ์ ฟูวัฒนา
40.		 กลุ่มรวมดวงธรรม
41. กัลฯ สมบูรณ์ ภูผ่านแก้ว
42. กัลฯ มัจฉาลอย หานาม
43.		 กัลฯ เล็ก - ริต้า หมายเจริญ

พระธรรมกายอิตาลี
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
1.
2.
3.
4.
5.

กัลฯ สิริพร ปิตติส ศรีทอง
กัลฯ ค�ำเพ็ชร กุลศรี โลฟอร์เต
ครอบครัวอัลเบอร์ติ
กัลฯ อารณีย์ จันทร์พงษ์
กัลฯ สุภาพร สีเหรา

6. Edoardo Brombal
7. Morandi Enrico
8. กัลฯ จันดา อรัญสร
9. กัลฯ จารีย์ วัฒวานิช
10. กัลฯ ชาลิสา กงสันเทียะ
11. กัลฯ ต้อย ซัมเบลลิ
12. กัลฯ ธัญวรัตม์ อาจารยางกูร ปิตตาลูก้า
13. กัลฯ มาลัย ต่อมหล้า
14. กัลฯ ร�ำไพ กาญจนะวาหะ
15. กัลฯ ร�ำไพร พินึกรัมย์
16. กัลฯ วงเดือน พานแก้ว
17. กัลฯ ศิริวรรณ ศรีแก้วตู้
18. กัลฯ สุนทรี เชื้อช่าง และครอบครัว
19. กัลฯ อรุณวรรณ์ อนุรักษ์
20.		 กัลฯ ติ๊ก พรมโสภา
21.		 กัลฯ ทองค�ำ ภูมิไทสง
22.		 กัลฯ อภิญญา สารกิจ
23.		 Quiliei Roberto, Silawat Chantima

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ Mosca Franco
2. กัลฯ ศิริมา เสนาสุ
3. กัลฯ Monica Osvald
4. กัลฯ เมตตา เป๋าอยู่สุข Colombo
5. กัลฯ Finadi Alfiero
6. กัลฯ นันท์ธิดา เหล็กกล้า
7. กัลฯ นายน้อย ห่วง
8. กัลฯ แม่ค�ำ ชัยมะเริง
9. กัลฯ ลัดดาวัลย์ แจ่มจันทร์
10. กัลฯ เกษนี พรหมา
11. กัลฯ จันทร์ทิพ จันทร์พงษ์
12. กัลฯ Paolo Cavalcoli
13. กัลฯ Enrico Cavalcoli
14. กัลฯ บุญชู พันธุ์ฤดี
15. กัลฯ ละเอียด ศรีบุรินทร์
16. กัลฯ อารีย์ โตวาลิเอรี
17. กัลฯ ลักษิกา ตามา
18. กัลฯ Davide – Metavi - Ghidoni
19. กัลฯ Ram Pai – Kanjanavaha
20. กัลฯ อัครเดช – คาเธริน่า - ซาลมิสทราโร
21. กัลฯ ไทยรินทร์ โกติรัมย์
22. กัลฯ สงกรานต์ สวัสดี
23. กัลฯ นิสา สระทองเทียน
24. กัลฯ อ�ำพัน แสงพลับ
25. กัลฯ แวว ฟอซซา
26. กัลฯ พุทธศิลป์ พรมประศรี
27. กัลฯ นวพร กสินานนท์ และครอบครัว
28. กัลฯ วรรณี มอนเตมูร์โร
29. กัลฯ Edoardo Bromba
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วัดพุทธออสเตรีย
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระมหาพิษณุ วิสุทธิญาโณ
2. พระมหาประพฤติ พุทธิชโย
3. กัลฯ สมควร สติดี
4. กัลฯ อัมพร ลังค์
5. กัลฯ กีรติ สติดี
6. กัลฯ จ�ำปา ส�ำเภาพงษ์
7. กัลฯ ปราณี/Walter Fuchsและครอบครัว
8. กัลฯ พุธ สันโดษ
9. กัลฯ ปารีณา ทองประทุม
10.		 กัลฯ สมพร เอาเออร์
11.		 กัลฯ รัชนี มาตตรี
12.		 กัลฯ ประนอม-จิตติพร พิมพ์ทอง
13.		 กัลฯ ละอองศรี ทาลฮาลเมอร์
14.		 กัลฯ พะเยาว์ ฟรีเดิล
15.		 กัลฯ พจมาน-ทองเล็ก แก้วดวงดี
16.		 กัลฯ ขวัญใจ-ไรน์หาด ดีทริค
17.		 กัลฯ บุญโฮม เซาว์เนอร์
18.		 กัลฯ กัลฯ จันทร์จิรา บุญยี่ (จานู)
19.		 กัลฯ เจ็ตไทชาล จานู
20.		 กัลฯ กัลญา สุกกูล
21.		 กัลฯ KARL REICHEGGER
22.		 กัลฯ MELINA REICHEGGER
23.		 กัลฯ นพรัตน์ งามเถื่อน(Alge)
24.		 กัลฯ ALEXANDER ALGE
25.		 กัลฯ พันดี งามเถื่อน(เคียร์ชเนอร์)
26.		 กัลฯ สุภัคณา เอเดอร์
27.		 กัลฯ แสงทิพย์ ค๊อทซีอ็อท
28.		 กัลฯ อโนมา เซาว์เออร์และครอบครัว
29.		 กัลฯ กิ่งแก้ว ฮินุมและครอบครัว
30.		 กัลฯ ทองเลื่อน เนสเลอร์
31.		 กัลฯ ทองหลาง แบทช์และครอบครัว
32.		 กัลฯ ปุ่น ทองอินทร์
33.		 กัลฯ บังอร มหาจันทร์
34.		 กัลฯ สงบ ผมพันธ์
35.		 กัลฯ นพดี สุวรรณสินธุ์
36.		 กัลฯ สังเวียน เบาว์เออร์
37.		 กัลฯ อ้อย ซเตาเดอร์และครอบครัวทองนอก
38.		 กัลฯ สุนี-จินดา-ขจรศักดิ์ สุลินทราบูรณ์
39.		 กัลฯ นิภา เบิช

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กัลฯ วิลัย นพรัตน์
กัลฯ ทรัพย์ เซลิลเนอร์
กัลฯ พัชรินทร์ ฟรีเดิล
กัลฯ ปนัดดามาศ ฮาลเดอร์
กัลฯ จุรีวรรณ ชาวผ้าขาว
กัลฯ สมหวัง มาตสิงห์
กัลฯ ปราณี ทองพระพักตร์
กัลฯ อุมาพร โชติเฉลิม

9. กัลฯ ประคอง พรหมทัต
10.		 กัลฯ สุมา ทริธเชเลอร์
11.		 กัลฯ ละออ ทองสา
12.		 กัลฯ สุกัลยา แสงเทพ
13.		 กัลฯ กาญจนา สลับศรี
14.		 กัลฯ เกสร ไฮเดอร์
15.		 กัลฯ บงกช ฉายากุล
16.		 กัลฯ จงกล-ดอกแก้ว-เกรียงไกร โจระสา
17.		 กัลฯ กรรณิการ์ กล�่ำโพธิ์
18.		 กัลฯ อรุณี สิงห์คำ�
19.		 กัลฯ ชรินทร์-อาลีน่า ทองประทุม
20.		 กัลฯ สมพิศ บุญเลื่อง
21.		 กัลฯ แสงดาว อ่อนจันทร์
22.		 กัลฯ เครือนิภา เฟื่องบุญ
23.		 กัลฯ สุพัตรา ชัยฤทธิ์ (ฉางปูนทอง)
24.		 กัลฯ เสาวลักษณ์ เทพสุรินทร์
25.		 กัลฯ Weena Weichselbaumer
26.		 กัลฯ เสาวนิตย์ แสสร์สลับ
27.		 กัลฯ รุ่งทิพย์ คุณแรงดี
28.		 กัลฯ อัญชุลี โชติเฉลิม
29.		 กัลฯ Wolfgang
30.		 กัลฯ Daneila Tiefengruber
31.		 กัลฯ เยาวพันธ์ เรืองเสนา (ฟิสเชอร์)
32.		 กัลฯ พรนภา-บุญหลาย ตองอบ
33.		 กัลฯ เพ็ญสม นวลศรี
34.		 กัลฯ สมพร ฮาส
35.		 กัลฯ พิศมัย ฟราซซิ่ง
36.		 กัลฯ ประเสิรฐ ทัวเน่อร์
37.		 กัลฯ สกุณา ส�ำนักนิตย์
38.		 กัลฯ สุนิดตรา โมเซ่อร์
39.		 กัลฯ สิริรัตน์ มงคลเลิศ
40.		 กัลฯ วารินทร์ แน่นอุดร
41.		 กัลฯ เล็ก มีสารภี
42.		 กัลฯ ชนิดา vas
43.		 กัลฯ นพดี สุวรรณสินณ์

44.		 กัลฯ กรนิภา ชาดิเลอร์
45.		 กัลฯ ปราณี stoisser
46.		 กัลฯ รัดสะหมี ไชยจักร์
47.		 กัลฯ เครือนิภา เฟื่องฟุ้ง
48.		 กัลฯ ริชาร์ด เทราว์ซิงเกอร์
49.		 กัลฯ ภานุ เทราว์ซิงเกอร์

วัดพุทธเวียนนา
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. กัลฯ ศิริรัตน์ ค๊อค
2. กัลฯ พัชรี เฮอสซิงเกอร์
3. กัลฯ เปรมหทัย - กัลฯ มิเกลมาร์น
4. กัลฯ สุวิมล โฮลสเซอร์
5. กัลฯ ศรีสุดา เบิค
6. กัลฯ กนกวรรณ - เอริค โวแลนด์
7. กัลฯ วิลาวัลย์ กัลป์สุมาโส
8. กัลฯ ทวี กรุปมึลเลอร์
9. กัลฯ บุปฟาบรุคเนอร์
10.		 กัลฯ สิริมา บูชาวัง
11.		 กัลฯ สเตฟาน โวแลนด์
12. กัลฯ แอนนา โวแลนด์
13.		 กัลฯ กัญญารัตน์ เบียเบาเมอร์
14. กัลฯ มิคาเอล เฮอร์ปเลอร์
15. กัลฯ ชุติมน กองแก้ว

ร่วมบุญกองทุนวารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป
เพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป ประจ�ำปี 2557 ได้แล้ววันนี้
ติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั่วทวีปยุโรป

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง
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วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
สมาธิ คือ ความสงบ สบาย และความ
รู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้
ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาก�ำหนดเอาไว้
เป็นข้อควรปฏิบัติ เพื่อการด�ำรงชีวิตทุกวันอย่าง
เป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ
และปัญญา อันเป็นเรื่องไม่เหลือวิสัย ทุกคน
สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ดังวิธีปฏิบัติที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่
วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ เมตตาสั่งสอนไว้ดังนี้
๑. กราบบู ช าพระรั ต นตรั ย เป็ น การ
เตรียมตัวเตรียมใจให้นุ่มนวลไว้เป็นเบื้องต้น แล้ว
สมาทานศีล ๕ หรือ ศีล ๘ เพื่อย�ำ้ ความมั่นคงใน
คุณธรรมของตนเอง
๒. คุกเข่าหรือนั่งพับเพียบสบาย ๆ ระลึก
ถึงความดี ที่ได้กระท�ำแล้วในวันนี้ ในอดีต และที่
ตั้งใจจะท�ำต่อไปในอนาคต จนราวกับว่าร่างกาย
ทั้งหมดประกอบขึ้นด้วยธาตุแห่งคุณงามความดี
ล้วน ๆ
๓. นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวา
ทับมือซ้าย นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือ
ข้างซ้าย นั่งให้อยู่ในท่าที่พอดี ไม่ฝืนร่างกายมาก
จนเกินไป ไม่ถึงกับเกร็ง แต่อย่าให้หลังโค้งงอ
หลั บ ตาพอสบายคล้ า ยกั บ ก� ำ ลั ง พั ก ผ่ อ น ไม่ บี บ
กล้ามเนื้อตาหรือขมวดคิ้ว แล้วตั้งใจมั่น วางอารมณ์
สบาย สร้างความรู้สึกให้พร้อมทั้งกายและใจว่า
ก�ำลังจะเข้าไปสู่ภาวะแห่งความสงบสบายอย่างยิ่ง
๔. นึกก�ำหนดนิมิตเป็น “ดวงแก้วกลมใส”
ขนาดเท่าแก้วตาด�ำ ใสบริสุทธิ์ ปราศจากรอย
ต�ำหนิใด ๆ ขาวใส เย็นตาเย็นใจ ดังประกายของ
ดวงดาว ดวงแก้วกลมใสนี้เรียกว่า บริกรรมนิมิต
นึกสบาย ๆ นึกเหมือนดวงแก้วนั้นมานิ่งสนิทอยู่
ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นึกไปภาวนาไปอย่าง
นุ่มนวล เป็นพุทธานุสติว่า “สัมมาอะระหัง” หรือ

ค่อย ๆ น้อมนึกดวงแก้วกลมใสให้ค่อย ๆ เคลื่อน
เข้าสู่ศูนย์กลางกายตามแนวฐาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่
ฐานที่ ๑ เป็นต้นไป น้อมนึกอย่างสบาย ๆ ใจเย็น ๆ
ไปพร้อม ๆ กับค�ำภาวนา
อนึ่ง เมื่อนิมิตดวงแก้วกลมใสปรากฏแล้ว
ณ กลางกาย ให้วางอารมณ์สบาย ๆ กับนิมิตนั้น
จนเหมือนกับว่าดวงนิมิตเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์
หากดวงนิมิตนั้นอันตรธานหายไป ก็ไม่ต้องนึก
เสียดาย ให้วางอารมณ์สบาย แล้วนึกนิมิตนั้นขึ้น
มาใหม่แทนดวงเก่า หรือเมื่อนิมิตนั้นไปปรากฏ
ที่อื่น ที่มิใช่ศูนย์กลางกาย ให้ค่อย ๆ น้อมนิมิต
เข้ามาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่มกี ารบังคับ และเมือ่
นิมิตมาหยุดสนิท ณ ศูนย์กลางกาย ให้วางสติ
ลงไปยังจุดศูนย์กลางของดวงนิมิต ด้วยความรู้สึก
คล้ายมีดวงดาวดวงเล็ก ๆ อีกดวงหนึ่ง ซ้อนอยู่
ตรงกลางดวงนิมิตดวงเดิม แล้วสนใจเอาใจใส่แต่
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ดวงเล็ก ๆ ตรงกลางนั้นไปเรื่อย ๆ ใจจะปรับจน
หยุดได้ถกู ส่วน เกิดการตกศูนย์และเกิดดวงสว่างขึน้
มาแทนที่ ดวงนี้เรียกว่า “ดวงธรรม” หรือ “ดวงปฐมมรรค” อันเป็นประตูเบื้องต้นที่จะเปิดไปสู่
หนทางแห่งมรรค ผล นิพพาน
การระลึ ก นึ ก ถึ ง นิ มิ ต สามารถท� ำ ได้ ใ น
ทุกแห่ง ทุกที่ ทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะนั่ง นอน ยืน
เดิน หรือขณะท�ำภารกิจใดๆ
ข้อแนะน�ำ คือ ต้องท�ำให้สม�่ำเสมอ
เป็นประจ�ำ ท�ำเรื่อย ๆ ท�ำอย่างสบาย ๆ ไม่เร่ง

ไม่ บั ง คั บ ท� ำ ได้ แ ค่ ไ หนให้ พ อใจแค่ นั้ น ซึ่ ง จะ
เป็ น การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความอยากจนเกิ น ไป
จนถึงกับท�ำให้ใจต้องสูญเสียความเป็นกลาง และ
เมื่อการฝึกสมาธิบังเกิดผลจนได้ “ดวงปฐมมรรค”
ที่ ใ สเกิ น ใส สวยเกิ น สวย ติ ด สนิ ท มั่ น คงอยู ่ ที่
ศูนย์กลางกายแล้ว ให้หมั่นตรึกระลึกนึกถึงอยู่เสมอ
อย่างนี้แล้ว ผลแห่งสมาธิจะท�ำให้ชีวิต
ด�ำรงอยู่บนเส้นทางแห่งความสุข ความส�ำเร็จและ
ความไม่ประมาทได้ตลอดไป ทั้งยังจะท�ำให้สมาธิ
ละเอียดลุ่มลึกไปตามล�ำดับอีกด้วย

ข้อควรระวัง
๑. อย่าใช้กำ�ลัง คือไม่ใช้กำ�ลังใด ๆ ทั้งสิ้น
เช่น ไม่บีบกล้ามเนื้อตาเพื่อจะให้เห็นนิมิตเร็ว ๆ
ไม่เกร็งแขน หรือกล้ามเนือ้ หน้าท้อง ไม่เกร็งตัว ฯลฯ
เพราะการใช้กำ�ลังตรงส่วนไหนของร่างกายก็ตาม จะ
ทำ�ให้จิตเคลื่อนจากศูนย์กลางกายไปสู่จุดนั้น
๒. อย่าอยากเห็น คือทำ�ใจให้เป็นกลาง
ประคองสติ มิ ใ ห้ เ ผลอจากบริ ก รรมภาวนาและ
บริกรรมนิมิต ส่วนจะเห็นนิมิตเมื่อใดนั้น อย่ากังวล
ถ้าถึงเวลาแล้วย่อมเห็นเอง การบังเกิดของดวงนิมิต
นั้นอุปมาเสมือนการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ เรา
ไม่อาจจะเร่งเวลาได้
๓. อย่ากังวลถึงการกำ�หนดลมหายใจเข้า
ออก เพราะการฝึกสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน อาศัยการนึกถึง “อาโลกกสิณ” คือ
กสิ ณ แสงสว่ า งเป็ น บาทเบื้ อ งต้ น เมื่ อ ฝึ ก สมาธิ
จนเข้าถึงดวงปฐมมรรคแล้ว ฝึกสมาธิต่อไปผ่าน
กายมนุ ษ ย์ ล ะเอี ย ด กายทิ พ ย์  กายรู ป พรหม
กายอรู ป พรหม จนกระทั่ ง เข้ า ถึ ง พระธรรมกาย
แล้วจึงเจริญวิปัสสนาในภายหลัง ดังนั้นจึงไม่มี
ความจำ�เป็ น ต้ อ งกำ�หนดลมหายใจเข้ า ออกแต่
ประการใด
๔. เมื่อเลิกจากนั่งสมาธิแล้ว ให้ตั้งใจไว้ที่
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ศูนย์กลางกายที่เดียว ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด
ก็ตาม เช่น ยืนก็ดี เดินก็ดี นอนก็ดี หรือนั่งก็ดี
อย่าย้ายฐานที่ตั้งจิตไปไว้ที่อื่นเป็นอันขาด ให้ตั้งใจ
บริกรรมภาวนา พร้อมกับนึกถึงบริกรรมนิมิตเป็น
ดวงแก้วใสควบคู่กันตลอดไป
๕. นิมิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะต้องน้อม
ไปตัง้ ไว้ทศี่ นู ย์กลางกายทัง้ หมด ถ้านิมติ เกิดขึน้ แล้ว
หายไปก็ไม่ต้องตามหา ให้ภาวนาประคองใจต่อไป
ตามปกติ ในที่สุดเมื่อจิตสงบ นิมิตย่อมปรากฏขึ้น
ใหม่อีก
การฝึ ก สมาธิ เ บื้ อ งต้ น เท่ า ที่ ก ล่ า วมา
ทั้ ง หมดนี้ ย่ อ มเป็ น ปั จ จั ย ให้ เ กิ ด ความสุ ข ได้ พ อ
สมควร เมื่อซักซ้อมปฏิบัติอยู่เสมอ ๆ ไม่ทอดทิ้ง
จนได้ดวงปฐมมรรคแล้ว ก็ให้หมั่นประคองรักษา
ดวงปฐมมรรคนั้ น ไว้ ต ลอดชี วิ ต ดำ�รงตนอยู่ ใ น
ศีลธรรมอันดี ย่อมเป็นหลักประกันได้ว่า ได้ที่พึ่ง
ของชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ที่จะส่งผลให้เป็นผู้มีความ
สุขความเจริญ ทั้งในภพชาตินี้และภพชาติหน้า
หากสามารถแนะนำ�ต่อ ๆ กันไป ขยายไป
ยังเหล่ามนุษยชาติ อย่างไม่จำ�กัดเชื้อชาติ ศาสนา
และเผ่ า พั น ธุ์ สั น ติ สุ ข อั น ไพบู ล ย์ ที่ ทุ ก คนใฝ่ ฝั น
ก็ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
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เรื่อง : พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

คนฉลาด
การเรียนวิชาใดๆ เราจะต้องใช้วิชานั้นๆ ได้นะ ถ้าเรียน ใช้วิชานั้นๆ ไม่ได้ละก็จะเรียน
ท�ำไม เสียเวลาเปล่าๆ  เสียข้าวสุก  ต้องเรียนวิชาไหนต้องใช้วิชานั้นได้ล่ะ เอาล่ะพึ่งได้  เอาล่ะ
นั่นแหละวิชานั้นใช้ได้  เหมือนยังกับเราเรียนวิชาวันนี  ้ เราจะต้องเรียนจริงท�ำจริง  ต้องพึ่งวิชาที่
เราเรียนนี่แหละให้ได้   ให้ศักดิ์สิทธิ์ทีเดียว ครูใช้ได้อย่างไงเราจะใช้ได้เหมือนครู อย่างนี้เรียกว่า  
คนมีปัญญา เรียกว่าคนฉลาด
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ในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดก�ำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
๒. เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
และทุกระดับการศึกษา
๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนาให้ง่ายแก่การ
น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
๔. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค นในสั ง คมเป็ น คนดี
ที่โลกต้องการ
๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

เราจะท�ำให้โลกนี้สว่างได้อย่างไร?
		 ผูท้ เี่ หมาะสมในการท�ำให้โลกนีส้ ว่าง คือ ผูท้ ปี่ ราศจาก
พันธนาการของชีวิต และท�ำตนให้ถึงจุดแห่งความสว่าง โดย
ท�ำใจหยุดนิ่งจนเกิดความสว่างภายใน ซึ่งถ้าท�ำได้อย่างนี้
ใจเราจะเกิดสุขอันไม่มีประมาณ จนอยากจะท�ำให้ทุกคนมี
ความสุขไปด้วย เพราะมองเห็นแล้วว่า บนโลกใบนี้ไม่มีอะไร
ทีท่ ำ� ให้มนุษย์เกิดความสุขทีแ่ ท้จริงได้ นอกจากการท�ำใจหยุด
ใจนิ่ง
		 การที่มนุษย์สามารถท�ำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้
คือ สิ่งที่พญามารกลัวที่สุด เพราะหากมนุษย์หยุดใจได้แล้ว
เขาจะควบคุมไม่ได้ เหมือนครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะสละราชสมบัติแล้วเสด็จออกผนวช พอพญามารรู้จึงเกิดความกลัว
ถึงขนาดเอาสมบัติจักรพรรดิมาล่อ และยื่นข้อเสนอว่า ถ้าไม่
ผนวชจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลก ที่พญามารท�ำ
อย่างนี้เพราะเขากลัวการเสด็จออกผนวช กลัวบุคคลที่กล้า
เพิกเฉยต่อสิ่งล่อลวงเหล่านี้
		 จากนั้น พญามารก็ท�ำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เจ้าชาย
สิทธัตถะท�ำใจหยุดนิ่ง เพราะหากหยุดนิ่งได้ ท่านจะเข้าถึง
ความสว่างภายใน เข้าถึงความสุขที่แท้จริง คือ เข้าถึง
ปฐมฌานจนถึงพระธรรมกาย แล้วใจจะหลุดล่อนจากกิเลส
ทัง้ ปวง พบความสุขทีแ่ ท้จริง ซึง่ สภาพใจอย่างนีเ้ ป็นสภาพใจ
ที่ทรงพลานุภาพอันไม่มีประมาณ เป็นสภาพใจที่เปี่ยมล้นไป
ด้วยมหากรุณาเป็นล้นพ้น ทีจ่ ะขนสรรพสัตว์จ�ำนวนมหาศาล
ให้ข้ามพ้นจากห้วงแห่งทุกข์ทั้งปวงโดยไม่เห็นแก่อุปสรรค
อันใดเลย
		 เฉกเช่นกัน ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน เราต้อง
ด�ำเนินรอยตามอย่างท่าน คือ ท�ำใจหยุดนิง่ จนเกิดความสว่าง
ภายใน พร้อมกับคิดว่า เกิดมาทัง้ ทีตอ้ งท�ำโลกนีใ้ ห้สว่างให้ได้
โดยเริ่มจากตัวเรา เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย
www.kalyanamitra.org

เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกนึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว
ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดทำ�อะไรไม่ได้
จะประกอบกิจการงานอย่างใด
ก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล
ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น
บุญย่อมนำ�ผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว

หยุด...คือ มรรค ผล
หยุด...เป็น ตัวสำ�เร็จ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

สารบัญ
พระธรรมเทศนา
๗๔ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๒๐ จรรยาข้อที่ ๓๕
๑๒๓ มรดกธรรม : คนฉลาด
ปุจฉา-วิสัชนา
๘๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : ในทางพระพุทธศาสนา
มีค�ำอธิบายว่า การฝึกสมาธิช่วยเปลี่ยนแปลง
ชีวิตคนเราให้ดีขึ้นไว้อย่างไร?
๘๔ ข้อคิดรอบตัว : แม่..พระในบ้าน
๙๖ ฝันในฝัน : เข้าพรรษา เข้ากะ เข้ากลาง เข้าเป้า
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์การเป็นภรรยาที่ดี
๐๘ ทบทวนบุญ : โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๒
(รุ่นเข้าพรรษา)
๒๘ บทความจากยอดดอย : “พระเจดีย์สวรรค์
วัดบ้านขุน สุดแสนปลื้ม”
๔๐ บุญพิเศษ : ปลื้มอย่างยิ่ง ตอกเสาเข็มสถาปนา
วัดพระธรรมกายสิงคโปร์
๔๘ เรื่องจากปก : ๔๗ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่ง
ชัยชนะโดยธรรม
e-mail : yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv

ฉบับที่ ๑๕๔
ประจำ�เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๔ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกาย
ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓)
๖๐ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : ตักบาตรทั่วไทย
ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ
๖๔ บทความน่าอ่าน : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระไตรปิฎกพิมพ์อักษรไทย
อธิปไตยของแผ่นดิน
๗๐ ภาพเก่าเล่าประวัตศิ าสตร์ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๒
วันแห่งชัยชนะโดยธรรม
๗๒ ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : คนที่ไม่ควรคบ
๘๘ DOU ความรู้สากล : เข้าพรรษา ช่วงเวลา
ของการเพิ่มพูนความดี
๙๒ อานุภาพ “สัมมาอะระหัง” : พุทธบุตร...ต้อง
สวมหัวใจความเป็นพระแท้ดว้ ย “สัมมาอะระหัง”
๑๐๖ ข่าวบุญในประเทศ
๑๐๘ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๒๔ บทบรรณาธิการ : เราจะท�ำให้โลกนี้สว่าง
ได้อย่างไร?
www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.net

ร่วมอนุโมทนาบุญโดย
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