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วิรัติวัดศีล

เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ เจตยิตฺวา กมฺมํ กโรติ กาเยน วาจาย มนสา
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม
บุคคลคิดแล้วจึงท�ำกรรมด้วยกาย วาจา ใจ
แม้ ว ่ า ศี ล จะเป็ น สิ่ ง ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว โดย
ธรรมชาติ แต่การได้ช่ือว่าเป็นผู้รักษาศีลนั้น
ไม่ใช่เพียงแค่ไม่ท�ำความชั่วเท่านั้น เพราะ
บางคนที่ไม่ท�ำความชั่ว อาจเป็นเพราะไม่มี
โอกาส เช่น นักโทษที่ถูกคุมขัง ไม่มีโอกาสไป
ท�ำร้ายหรือลักขโมยของใคร ก็ไม่อาจเรียกว่า
เป็นคนมีศีล แก่นของศีลนั้นขึ้นอยู่กับเจตนา
และความตั้งใจสมาทาน คือ ต้องเกิดจาก
ความคิดที่จะท�ำก่อน เมื่อคิดแล้วจึงลงมือท�ำ
ทั้งทางกาย วาจา ฉะนั้นเจตนาและความ
ตั้งใจงดเว้นจากความชั่ว คือ ความหมายของ
ค�ำว่า เวรมณี หรือ วิรัติ
วิรัติ เป็นเหมือนไม้บรรทัดวัดศีล
ผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลก็ต่อเมื่อมีวิรัติอย่างหนึ่ง
อย่ า งใดดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ ๑. สมาทานวิ รั ติ  
๒. สัมปัตตวิรัติ ๓. สมุจเฉทวิรัติ
สมาทานวิรัติ คือ ความตั้งใจงดเว้น
จากบาปเพราะได้ ส มาทานศี ล ไว้ แ ล้ ว
หมายความว่า เราได้ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะรักษา
ศีล ครั้นประสบเหตุการณ์ที่ยั่วยวนให้ล่วง
ละเมิดศีล ก็ไม่ยอมให้ศลี ขาด เหมือนสมาทาน
วิรัติของอุบาสกผู้ใจบุญคนหนึ่ง เมื่ออุบาสก
๐2 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ท่านนีไ้ ด้รบั ศีลจากพระเถระ ก็ตงั้ ใจน้อมน�ำไป
ปฏิบัติ ไม่ล่วงละเมิดศีลที่สมาทานไว้
วั น หนึ่ ง อุ บ าสกได้ อ อกไปไถนาที่
กลางทุง่ พอถึงเวลาพัก ก็ปลดโคออกจากแอก
ปล่อยให้กินหญ้าตามสบาย แต่ปรากฏว่า
โคหายไป อุบาสกจึงออกตามหา จนไปถึง
ภูเขาลูกหนึ่ง ขณะนั่งพักเหนื่อย อุบาสกถูก
งูเหลือมรัดตัว จึงชักมีดหมายจะแทงงูให้ตาย
แต่แล้วกลับฉุกคิดว่า “เรารับศีลจากพระแล้ว
จะมาล่วงละเมิดศีลหาควรไม่” แต่ใจหนึง่ ก็นกึ
กลัวตาย “หากไม่ฆา่ งู เราก็ตอ้ งตายกลายเป็น
อาหารของมั น ” ด้ ว ยความกลั ว ตาย
จึงเงื้อมีดขึ้นถึง ๓ ครัง้ เพื่อจะฆ่างูให้ตาย แต่
ในที่ สุ ด ก็ ส อนตั ว เองได้ ว ่ า “อย่ า เลย
ตายเป็นตาย เราจะยอมเสียชีวิต แต่ไม่ยอม
เสียศีล” คิดได้ดงั นัน้ จึงโยนมีดทิง้ แล้วหลับตา
นึกถึงบุญที่เกิดจากการตั้งใจรักษาศีลชนิด
เอาชีวิตเป็นเดิมพัน แม้ร่างกายจะเจ็บปวด
ทุกข์ทรมานเพราะแรงรัดของงูเหลือม แต่ก็
พยายามข่ ม ใจ ให้ ใ จมี ป ี ติ ใ นศี ล ที่ บ ริ สุ ท ธิ์
ด้วยเดชแห่งศีลที่ตั้งใจรักษา เหตุอัศจรรย์
ก็ บั ง เกิ ด ขึ้ น งู เ หลื อ มเกิ ด จิ ต เมตตาและ
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คลายตัวออก เหมือนไม่อยากท�ำร้ายเขา แล้ว
ก็เลื้อยเข้าป่าไป นี่ก็เป็นเพราะอานิสงส์การ
รักษาศีลทีส่ มาทานไว้ไม่ให้ขาด ท�ำให้รอดชีวติ
มาได้อย่างหวุดหวิด..
สัมปัตตวิรัติ คือ ความตั้งใจงดเว้น
จากบาป เมื่ อ เกิ ด เรื่ อ งปั จ จุ บั น ทั น ด่ ว นขึ้ น
เฉพาะหน้ า แม้ ว ่ า จะไม่ ไ ด้ ส มาทานศี ล ไว้
แต่ เ มื่อ มีเ หตุก ารณ์ ที่ช วนให้ ล ่ ว งละเมิด ศีล
ก็คำ� นึงถึงชาติตระกูล การศึกษา หรือความดี
ต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น แล้ ว เกิ ด หิ ริ โ อตตั ป ปะขึ้ น
จึงตั้งใจที่จะงดเว้นจากบาปในขณะนั้น
ดั ง เรื่ อ งราวของคนใจงามที่ ชื่ อ จั ก ร
เมื่อครั้งที่เขายังเป็นเด็กอยู่นั้น คุณแม่ล้มป่วย
ลงด้วยโรคทีห่ าสาเหตุไม่เจอ หมอบอกว่าต้อง
ใช้เนือ้ กระต่ายเป็น ๆ มาท�ำยารักษาจึงจะหาย
พีช่ ายของจักรจึงบอกให้จกั รไปจับกระต่ายมา
ด้วยความที่อยากให้คุณแม่หายป่วย จักรไม่
สงสัยในค�ำสั่งของพี่ชายเลย รีบออกเดินทาง
ไปทุ่งนาที่ติดชายป่าละเมาะเพื่อหากระต่าย
๐4 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗

แล้ ว ก็ ไ ด้ พ บกระต่ า ยน้ อ ยตั ว หนึ่ ง ก� ำ ลั ง กิ น
ข้าวกล้าอย่างเพลิดเพลิน เขาค่อย ๆ เดินย่อง
เข้าไปใกล้ ๆ เพื่อจะจับเป็นให้ได้ ฝ่ายเจ้า
กระต่ า ยน้ อ ยได้ ยิ น เสี ย งคน ก็ รี บ วิ่ ง หนี
เอาตัวรอด แต่โชคร้ายกระโดดพลาดไปโดน
เถาวั ล ย์ พั น เกี่ ย วเอาไว้ ได้ แ ต่ ด้ิ น รนไปมา
จนขนหลุดลุ่ยและร้องด้วยความตกใจกลัว
เด็ ก ชายจั ก รวิ่ ง ไล่ ต ามมาติ ด ๆ
เห็นเป็นโอกาสดีก็รีบเข้าไปจับทันที แต่เมื่อ
สังเกตเห็นอาการลนลานของกระต่ายน้อย  
ก็เกิดความสงสารขึ้นมาอย่างจับใจ พลางนึก
ในใจว่า “ควรหรือที่เราจะเอาชีวิตของผู้อื่น
มาแทนชีวิตมารดาของเรา” ด้วยความเมตตา
ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน อีกทั้งไม่อยากท�ำบาป
จึงปล่อยกระต่ายน้อยเข้าป่าไป พร้อมกับพูด
ปลอบใจว่า “เจ้าจงไปกินหญ้ากินน�้ำของเจ้า
ตามสบายเถิด แม้ว่าเราจะรักแม่มาก แต่ก็ไม่
อยากเบี ย ดเบี ย นเจ้ า เราต้ อ งรั ก ษาศี ล
ให้บริสุทธิ์”
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ที่ต้องให้ล่วงละเมิดศีล จึงจะสามารถยับยั้ง
ตัวเองไว้ได้
สมุจเฉทวิรตั ิ เป็นการงดเว้นจากบาป
ได้อย่างเด็ดขาด เป็นวิรัติของพระอริยเจ้า
ซึ่งละกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลงได้แล้ว  เมือ่ ใจท่านปราศจากกิเลสที่เป็น
เหตุให้ท�ำความชั่ว จึงไม่มีการผิดศีลอย่าง
แน่นอน เหมือนพระจักขุบาลเถระ ท่านเป็น
พระอรหันต์ทดี่ วงตาดับสนิท แต่ธรรมจักษุของ
ท่านสว่างไสวยิ่งนัก มีอยู่วันหนึ่ง หลังจากฝน
ตกใหม่ ๆ ลูกศิษย์ยังไม่ทันปัดกวาดลาน
จงกรมให้เรียบร้อย ท่านก็ออกไปเดินจงกรม
ตามปกติที่เคยปฏิบัติเป็นกิจวัตร ท่านเหยียบ
แมลงตายเป็นจ�ำนวนมาก เมือ่ พระอาคันตุกะ
มาพบ จึงกล่าวหาว่าท่านมีเจตนาฆ่าสัตว์
แต่อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีแ้ จงให้ฟงั
ว่า พระเถระตาบอดมองไม่เห็น แต่ทา่ นได้เห็น
ธรรมแล้ว เป็นพระอรหันต์ผู้ละบาปได้แล้ว
ศีลที่รักษานั้นเป็นเสตุฆาตวิรัต คือ งดเว้น

เมื่อกลับถึงบ้าน จักรผู้มีใจงดงามจึง
เล่ า ความจริ ง ให้ พี่ ช ายฟั ง แทนที่ จ ะได้ รั บ
ค�ำชมเชยหรืออนุโมทนา กลับถูกต่อว่าด้วย
ความไม่พอใจ หาว่าเป็นลูกอกตัญญู มีเจตนา
จะให้ แ ม่ ต ายหรื อ อย่ า งไร แต่ จั ก รก็ มิ ไ ด้
โต้ ต อบอะไร ได้ แ ต่ ข ยั บ ตั ว เข้ า ไปใกล้ ๆ
คุณแม่ทอี่ ่อนล้าเต็มที แล้วเขาก็ตงั้ สัจวาจาว่า
“ตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดมา ยังไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์
ตัวใด ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอให้คุณแม่จงหายจาก
โรคเถิ ด และด้ ว ยบุ ญ ที่ ข ้ า พเจ้ า ได้ ป ล่ อ ย
กระต่าย ให้ชีวิตเป็นทาน ขอให้คุณแม่จงหาย
ป่วยเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด”  
ทันใดนั้น มารดาของเขาซึ่งดูเหมือน
จะหมดแรง ก็ ก ลั บ มี เ รี่ ย วแรงขึ้ น มาทั น ที
และแทนที่จะสิ้นลม ก็กลับหายป่วยลุกเดินได้
ตามปกติเป็นอัศจรรย์   นี่คือตัวอย่างของผู้ที่
ปฏิบัติตามหลักสัมปัตตวิรัติ คือ งดเว้นบาป
ในทั น ที การจะปฏิ บั ติ วิ รั ติ ข ้ อ นี้ ไ ด้ ต้ อ งมี
หิริโอตตัปปะฝังแน่นอยู่ในใจ เมื่อเกิดเหตุ
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จากการท�ำบาปได้อย่างเด็ดขาด
เราจะเห็นว่า ศีลวิรตั นิ นั้ เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ยิ่ง เพราะการกระท�ำใดหากปราศจากความ
ตัง้ ใจมุง่ มัน่ แล้ว การกระท�ำนัน้ ย่อมไม่หนักแน่น
มั่ น คง และพร้ อ มที่ จ ะแปรเปลี่ ย นเรื่ อ ยไป
ดังนั้นแม้จะยังไม่ได้ท�ำความชั่วก็ตาม หาก
ไม่มีวิรัติก็ไม่จัดว่าเป็นการรักษาศีล ที่ส�ำคัญ
การรักษาศีลนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ป้องกันวิบากกรรมไม่ให้เกิดขึ้นอีก เพราะถ้า
ศีลบริสทุ ธิ์ เราก็ไม่ผดิ พลาดไปสร้างกรรมใหม่
วิบากกรรมที่จะมาตัดรอนจึงไม่มี หรือหากมี
ก็อ่อนก�ำลังลง เป็นการป้องกันภัยของชีวิตใน
ปัจจุบนั และในภพชาติตอ่ ไปไม่ให้พบกับความ
ทุกข์ยาก ให้พบแต่ความสุขทุกภพทุกชาติ
ท่านสาธุชนทั้งหลาย ถ้ารักตัวเองจริง
ต้องรักษาศีล เพราะศีลจะหล่อหลอมชีวิตเรา

๐6 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ให้มั่นคงในกุศลธรรม เราจึงจ�ำเป็นต้องหมั่น
เตือนตนว่า ชีวติ ไม่ได้สนิ้ สุดทีเ่ ชิงตะกอนเพียง
เท่านัน้ แต่ยงั ข้องเกีย่ วถึงโลกหน้าอีกด้วย ชีวติ
ที่ไม่มีศีลเป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัย เราจึงต้อง
รักษาปณิธาน อาศัยสติคอยควบคุมกาย วาจา
และใจ อดทนไม่ให้ลว่ งละเมิดศีลชนิดเอาชีวติ
เป็นเดิมพันกันเลยทีเดียว เมื่อศีลเราบริสุทธิ์
สมาธิจะก้าวหน้า ปัญญาจะสว่างไสว ซึง่ จะ
เป็นเหตุท�ำให้เราได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน
นั่นเอง
“สมบัติใดในมนุษย์และสมบัติใน
สวรรค์ สมบั ติ ทั้ ง สองนั้ น หากผู ้ มี ศี ล
ปรารถนา ก็ท�ำได้ไม่ยาก อนึ่ง ใจของ
ผู ้ มี ศี ล บริ สุ ท ธิ์ ย่ อ มแล่ น ไปสู ่ นิ พ พานสมบัติ อันเป็นสมบัติที่สงบระงับสุดยอด
โดยแท้”

www.webkal.org
6

“หยุดนั่นแหละเป็นตัวส�ำเร็จ หยุดอันเดียวเท่านั้นแหละ
ทางพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายใจด�ำ”
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. ๐๒-๕๕๒-๕๒๑๕ Fax. ๐๒-๕๕๑-๒๖๘๔

หจก.ซี.เอส.ไอที ซิสเต็มส์

ห้างเดอะมอลล์บางแค The Mall Bangkhae ๒๗๕ ม.๑ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐๒-๘๐๓-๘๕๔๗, ๐๒-๘๐๓-๘๓๓๖ 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.webkal.org

บุญอัศจรรย์
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

วันบุญใหญ่ ธรรมะสว่างไสว

คุ้มครองโลก
๐8 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗
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กล่าวได้ว่า พระภิกษุสามเณรกว่าครึ่งประเทศได้มารวมกันในวันคุ้มครองโลก ณ   
วัดพระธรรมกายในปีนี้ ด้วยความปลื้มปีติของมหาชนที่เห็นเนื้อนาบุญจากทั้งในและต่าง
ประเทศกว่า ๓๐,๐๐๐ วัด มาร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้ว โลกแห่งสันติสุข
อันถูกคุ้มครองด้วยธรรม พร้อมทั้งเมตตารับสังฆทาน ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะฉลอง
อายุวัฒนมงคลพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ครบ ๗๐ ปี และในวันนี้ยังมี   
พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ�คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำ�เนิด      
วัดพระธรรมกาย มีการถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๔ จังหวัดภาคใต้ จำ�นวน ๓๒๓ วัด
และมอบกองทุนหนุนแรงใจแด่คุณครูภาคใต้ ผู้มีหัวใจพระโพธิสัตว์ ยืนหยัดจุดแสงสว่าง  
ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ มาอย่างตลอดต่อเนื่อง
www.webkal.org
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๒๒ เมษายน
วันแห่งธรรมะคุ้มครองโลก
จากการที่องค์กรนานาชาติร่วมกัน
สถาปนาวันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปีให้เป็น
“วันคุ้มครองโลก” ซึ่งมีชื่อเรียกวันนี้เป็น
ภาษาอังกฤษว่า “Earth Day” ผู้คนทัว่ โลก
ต่างมีกิจกรรมที่จะท�ำให้เกิดสิ่งที่ดีงามและ
ความสงบร่ ม เย็ น แก่ โ ลก เป็ น กิ จ กรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ป่าไม้ ต้นน�้ำล�ำธาร ความสะอาด ฯลฯ ส่วน
ทางวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และ
องค์กรภาคี ก็จัดให้มีพิธีกรรมเพื่อเชิญชวน
ชาวโลกทั้ ง หลายให้ ต ระหนั ก ถึ ง การสร้ า ง
ความสะอาด สว่าง สงบ ในจิตใจของตัว
มนุ ษ ย์ เ อง ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ของการ
คุ ้ ม ครองโลกด้ ว ยธรรม ด้ ว ยเชื่ อ มั่ น ในตั ว
มนุษย์ว่าเป็นผู้สามารถพัฒนาตนเองได้
งานนี้มีผู้มีบุญทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และนักบวชชาวต่างชาติ
เดินทางมาร่วมงาน จนท�ำให้บริเวณวัดพระธรรมกาย ทั้งสภาธรรมกายสากล และมหารัตนวิหารคดรอบมหาธรรมกายเจดีย์ เนืองแน่น
ไปด้วยมหาชน
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ศรัทธาเปี่ยมล้น
มหาชนเปี่ยมปีติด้วยบุญ
เช้าของวันที่ ๒๒ เมษายน หลังจาก
ที่สาธุชนได้พร้อมเพรียงกัน ณ สภาธรรมกายสากลเรียบร้อยแล้ว พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เดินทางมาเป็น
ประธานและนำ�ประพฤติปฏิบัติธรรม โดย
อาราธนาเสี ย งของพระเทพญาณมหามุ นี
(หลวงพ่ อ ธั ม ชโย) มานำ�การเจริ ญ สมาธิ
ภาวนา เพื่ อ แผ่ ข ยายความสงบร่ ม เย็ น
ภายในดวงใจไปสู่มวลมนุษยชาติทั้งหลาย
ประดุจจะกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้ว จากนั้น
มีการประกอบพิธีมอบปัจจัยอันเป็นกองทุน
หนุนแรงใจแด่คณะคุณครูจาก ๔ จังหวัด
ภาคใต้ ผู้ มี หั ว ใจพระโพธิ สั ต ว์ ที่ เ สี ย สละ  
ยืนหยัดทำ�หน้าที่จุดแสงสว่างแห่งปัญญามา
จนปัจจุบัน ต่อจากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมกัน
ถวายปัจจัยบูชาธรรมร่วมบุญมหาสังฆทาน
๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ ตามด้วยพิธี
กล่าวคำ�ถวายทองคำ�เพื่อนำ�ไปประกอบพิธี
หล่อรูปเหมือนทองคำ�คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำ�เนิด
วัดพระธรรมกาย แล้วร่วมกันกล่าวคำ�ถวาย  
ภัตตาหารเป็นสังฆทาน
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เจริญพระพุทธมนต์
ถวายปัจจัยไทยธรรม
หล่อรูปทองค�ำคุณยาย
ในภาคบ่ายหลังจากพระเทพญาณมหามุนี น�ำสาธุชนทั้งหลายท�ำสมาธิเจริญ
ภาวนาเรียบร้อยแล้ว พระมหาเถรานุเถระ
ในการคณะสงฆ์ไทย นับตั้งแต่พระวิสุทธิวงศาจารย์ รองแม่ ก องบาลี ส นามหลวง
เจ้าคณะภาค ๗ รองเจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ
ภาษีเจริญ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ โดยมี พ ระพรหมเวที
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้ า คณะใหญ่
หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
น�ำเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากพระวิสุทธิวงศาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถาแล้ว เป็นพิธี
ถวายมหาสังฆทานแด่พุทธบุตร ๓๐,๐๐๐
กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร ๓๒๓ วัด
ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยมีกัลยาณมิตร
บุญชัย เบญจรงคกุล กล่าวอัญเชิญเทวดา
และน� ำ กล่ า วค� ำ ถวายจตุ ป ั จ จั ย ไทยธรรม
กัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน น�ำกล่าวค�ำ
อาราธนาพระมหาเถระและพุทธบุตรทุกรูป
มาร่วมงานในวันคุม้ ครองโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
หลั ง จากพระเทพญาณมหามุ นี
กล่าวขอบพระคุณพระมหาเถระที่เมตตามา
ร่วมงานแล้ว คณะสงฆ์พร้อมใจกันให้พร
และในเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. เป็นพิธี
หล่อรูปเหมือนทองค�ำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง องค์ที่ ๒ ณ
มณฑลพิธี สภาธรรมกายสากล

www.webkal.org
15

พฤษภาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 15

16 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗

www.webkal.org
16

www.webkal.org
17

พฤษภาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 17

18 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗

www.webkal.org
18

ร่วมหล่อ ร่วมรวย
อวยชัยไปที่สุดแห่งธรรม
พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้เริ่มด้วย
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ มอบ
พานมหาสุ ว รรณนิ ธิแ ก่ ค ณะสงฆ์ โดยมี
พระราชภาวนาจารย์, พระธรรมปิฎก เจ้าคณะ
จังหวัดสระบุรี, พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิฺโ อัญเชิญส่งต่อไปยังคณะสงฆ์และ
คณะเจ้าภาพผู้แทนสาธุชน โดยส่งต่อ ๆ กัน
ไปสู่ เตาหลอม หลั ง จากนั้ นคณะเจ้ า ภาพ    
ผู้มีบุญทั้งหลายร่วมกันหย่อนมหาสุวรรณนิธิ
ลงสู่รางรับ เมื่อเสร็จพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ�
แล้ว พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์
นำ�อธิ ษ ฐานจิ ต และแผ่ เ มตตา นำ�บู ช า
พระรัตนตรัย
งานบุญวันคุ้มครองโลกปีนี้ จะยังคง
ประทับอยู่ในใจของผู้ร่วมงานอย่างยากที่จะ
ลืมเลือน ท้ายสุดก่อนจบพิธี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เมตตามอบพร
พิเศษศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าให้แก่ทุกคน
ว่า “ใครที่มาร่วมงานบุญวันนี้ ขอให้รวย
ทันอกทันใจ ทันใช้ ทันที ทันควัน รวยให้ได้
ทุก ๆ วันกันเลยนะ..”..
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คุณยายผู้เป็นหนึ่งไม่มีสอง
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เนื่องในวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
“ในวันเวลาที่ผ่านมา คุณยายท่านอุทิศตนสั่งสมบุญสร้างบารมีทั้งหยาบ
และละเอียด บุคคลเช่นท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่ง ที่มุ่งไปปราบมารปหานกิเลส
ให้ สิ้ น เชื้ อ ไม่ เหลื อ เศษ เพราะว่ า เป็ น เรื่ อ งใหญ่ แต่ ส่ ว นมากที่ ผ่ า น ๆ มาก็ มี
มโนปณิธานแค่ขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป แล้วก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏสงสาร เพราะการเกิดในวัฏสงสารเป็นทุกข์ ต้องตกอยูภ่ ายใต้กฎแห่งกรรม และ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มากมาย แถมพญามารยังเอากิเลสมาบังคับให้สร้างบาป แล้ว
ปรับคดีเป็นวิบากกรรมโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย มีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำ�ให้
ดับกิเลสโดยสิน้ เชิง คือต้องไปดับต้นเหตุของผูผ้ ลิตกิเลสมาบังคับสรรพสัตว์ทง้ั หลาย
ให้สร้างกรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ แล้วมีวิบากกรรม ต้องไปดับที่ต้นเหตุ ซึ่ง
คุณยายอาจารย์ฯ ของเรามุ่งไปในเส้นทางนี้
“ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านมักจะกล่าวรำ�พึงอยู่เสมอว่า ใครจะไป
นิพพานก็ไปเถิดแต่ยายยังไม่ไป ยายจะไปปราบมารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ใครจะ
ไปกับยายก็ไป หรือจะไปนิพพานก็เอา ถ้อยคำ�ประโยคประเภทนี้ท่านกล่าวเป็น
ปกติ สมกับเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในเส้นทางแห่งการปราบมารปหานกิเลสให้
สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ เพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางสายกลาง ซึ่งเป็นทางเดียวที่มีอยู่
ภายใน ที่จะไปปราบมารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษได้นี้ คุณยายของเราเป็นหนึ่งไม่มี
สองจริง ๆ เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนดีใจเถิด ที่เราได้มาเป็นลูกเป็นหลานท่าน เป็น
ศิษยานุศิษย์ของท่าน แม้มาไม่ทันท่านก็ตาม แต่คำ�สั่งสอนและวัฒนธรรมของท่าน
ก็เป็นตัวแทนของท่าน ที่จะทำ�ให้เราดำ�เนินรอยตามได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดี
มีสิริมงคลของพวกเราทุกคนที่เป็นลูกหลานท่าน ที่จะได้ประกาศคุณของท่าน  
ด้วยการบูชาธรรมท่านด้วยทองคำ�  เพื่อหล่อรูปเหมือนของท่านให้บังเกิดขึ้นประดุจ
ท่านยังมีชีวิตอยู่ เห็นท่านแล้วเราจะได้อบอุ่นใจ เกิดกำ�ลังใจที่จะเดินตามรอยเท้า
ท่าน ตามปฏิปทาของท่านต่อไป”
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ททมาโน ปิโย โหติ 		
มนาปทายี ลภเต มนาปํ
เสฏนฺทโท เสฏฺมุเปติ านํ
อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
ททโต ปุญฺ ปวฑฺฒติ

ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก
เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น

ยาน�ำ้ แก้ไอมะแว้ง ตราไอยรา

จากสูตรต�ำรับโบราณสู่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับทั่วโลก
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ที. แมน ฟาร์มา ๑๐๑/๒ ซ.ม่วงสกุล ถ.บางขุนเทียน
แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๐๒-๔๑๕๑๐๐๗, Fax. ๐๒-๔๑๖๑๒๔๑
www.webkal.org

ยาน�้ำแก้ไอ ตราไอยรา

“เวลามีทุกข์ให้สวดมนต์เยอะ ๆ
บุคคลที่ควรบูนัช่งาภาวนา
คือบุคคลที
่มีคุณอะระหั
ความดีงคให้
วรค่มาาก
แก่กๆารระลึกนึกถึง
สัมมา
และยึดถือเป็นแบบอย่ไม่างในการปฏิ
บัติตามเท่ได้ากัแก่บตัผ้วูมเราเอง”
ีศีล สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา
มีใครช่วยเราได้
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ� เนิดวัดสนัพระธรรมกาย
บสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
สนับสนุนการพิมพ์

ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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“ถ้าเรานึกถึงเรื่องละเอียด
ใจก็จะละเอียดตามไปด้วย
ถ้าเราพูดเรื่องละเอียด
ใจก็จะละเอียดตามไปด้วย”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

ฝึกคนรุ่นใหม่ เตรียมไทยสู่ AEC
ก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ความเป็นประเทศในเครือ AEC อย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่  
กี่ปีข้างหน้า ไม่เพียงทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่กำ�ลังเตรียมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลัง
เกิดขึ้น แต่ในทางพระพุทธศาสนาก็มีการเตรียมปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เพราะ
ใครเลยจะทราบว่า เมื่อกระแสไหลบ่าของวัฒนธรรม แฟชั่น และความนิยมแบบต่างประเทศ
เข้ามาสู่ประเทศไทย สังคมไทยจะได้รับผลกระทบจากสิ่งดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ดังนั้น     
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ในวันที่ ๕ เมษายน ที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม วัดพระธรรมกายและมูลนิธิ
ธรรมกาย ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ และองค์กรภาคีตา่ งๆ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม
นำ�วิชาการ โรงเรียนฝันในฝัน โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนดีศรีต�ำ บล สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุรุสภา จึงจัดให้มีพิธีบรรพชาพร้อมกันทั้งโครงการอุปสมบทหมู่
ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๙, โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย
ต้นแบบสู่ AEC, โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมูภ่ าคฤดูรอ้ น ระดับอุดมศึกษา รุน่ ที่ ๔๒,
และโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๗๐ ปี พระเทพญาณมหามุนี โดยใช้ชื่อ
งานนี้ว่า “โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๙”
www.webkal.org
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โครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นต้นแบบ

เพื่อเร่งการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีศีลธรรม
มีคุณธรรม และมีจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเยาวชนดีที่โลกต้องการ เพื่อเตรียม
พร้อมเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการบรรพชาสามเณร
มัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC จึงเกิดขึ้น
ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมี โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมูภ่ าคฤดูรอ้ น ระดับ
อุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๒ ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างนิสิตนักศึกษาให้เป็นต้นแบบที่สำ�คัญในการขับเคลื่อน
ศีลธรรมและคุณธรรมในสถาบันอุดมศึกษา และเมื่อจบการศึกษาออกไปทำ�งาน ก็จะเป็นผู้ที่
มีความรู้ คูค่ ณ
ุ ธรรม เป็นผูน้ �ำ ในการขยายเครือข่ายคนดีกลับสูช่ มุ ชนสังคม พลังคนดีจะเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรค กลับเข้าสู่สังคมที่เจริญรุ่งเรือง
และร่มเย็นเป็นสุข
อีกโครงการหนึ่งเป็น โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้าน
ทั่วไทย ครั้งที่ ๙ ซึ่งมีผู้สมัครมาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ�ฟื้นฟู
ศีลธรรมในชุมชน
นอกจากนี้ ยังมี โครงการอุปสมบทหมูธ่ รรมทายาท รุน่ บูชาธรรม ๗๐ ปี พระเทพญาณมหามุนี จัดขึน้ ในวาระฉลองอายุวฒ
ั นมงคลของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ที่มีอายุครบ ๗๐ ปี
ธรรมทายาทในโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ เข้าร่วมประกอบพิธีบรรพชาในคราว
เดียวกันในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
28 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗

www.webkal.org
28

www.webkal.org
29

พฤษภาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 29

30 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗

www.webkal.org
30

คือศรัทธามหาชน ล้นลานธรรม

หลังจากทีอ่ งค์กรภาคีตา่ ง ๆ มีด�ำ ริให้ด�ำ เนินโครงการดังกล่าวแล้ว ศูนย์อบรมทัว่ ประเทศ
ก็เปิดรับสมัครและให้การอบรมแก่ผู้ร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง และในวันที่ ๕ เมษายน    
ที่ผ่านมา ณ ลานธรรม หน้ามหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ในภาคเช้ามีการประกอบ
พิธีเวียนประทักษิณของนาคธรรมทายาท AEC ทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ
ตลอดจนนาคธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม ๗๐ ปี พระเทพญาณมหามุนี และนาคธรรมทายาท
โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. มีพธิ บี รรพชา ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์
ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พร้อมทั้งมี   
เจ้าคณะจังหวัด ตลอดจนพระมหาเถรานุเถระจากทั่วประเทศเมตตาคล้องอังสะแก่ผู้เข้ารับ
การบรรพชา
พิธีอุปสมบทแก่นาคธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษาและรุ่นบูชาธรรมฯ จัดขึ้นในวันต่อไป
ส่วนผู้บวชในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๙
เดินทางไปเข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมและวัดใกล้เคียงในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

www.webkal.org
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“

ธรรมทายาท
สืบชาติ
สืบศาสนา
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โครงการอบรมทุกโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม และจะดำ�เนินต่อไปจนถึงวันที่
๑๙ - ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หลังการอบรม คาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจักเป็นกำ�ลังที่มี
คุณภาพของสังคมและเป็นผู้นำ�ในการทำ�ความดีต่อไป และก่อให้เกิดเครือข่ายบ้าน วัด และ
โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่ทุกคนในชุมชน และช่วยให้หน่วยงาน
ทางการศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาเกิ ด พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นศี ล ธรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง       
เป็นรูปธรรม ส่วนผู้เข้าโครงการบรรพชาอุปสมบทรุ่นบูชาธรรม ๗๐ ปี พระเทพญาณมหามุนี           
หลายรูปก็ถือโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยการประพฤติ
พรหมจรรย์ในเพศสมณะ เป็นกำ�ลังของพระศาสนาต่อไป..

36 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗

www.webkal.org
36

วัตถุประสงค์ของการบวช

พระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“...เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบวชของเธอทัง้ หลายในครัง้ นีม้ ตี า่ งกันไป
ช่ ว งนี้ เ ป็ น ช่ ว งที่ ป ิ ด เทอม จึ ง มี นั ก เรี ย นเป็ น จ�ำนวนมากใช้ เ วลาหยุ ด เทอมมา
สร้างบุญบารมีให้แก่ตัวเอง บางคนก็มาบวชตามธรรมเนียม หมายความว่า เมื่อ         
มีเวลาพอที่จะบวชได้ก็มาบวช นีก่ ็ถือว่ารักษาธรรมเนียมการบวชในพระพุทธศาสนา
เอาไว้ ส่วนหนึ่งมีเป้าหมายสูงขึ้นไป คือบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ เพื่อ
ตอบแทนข้าวป้อนน�้ำนมที่พ่อแม่เลี้ยงดูอุ้มชูมาจนกระทั่งเจริญเติบโตเป็นผู้เป็นคนขึ้น
มาได้ เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณพ่อรู้คุณแม่ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม พ่อแม่ที่
เป็นชาวพุทธแต่โบราณ เมื่อมีลูกเป็นผู้ชายก็ปรารถนาจะให้ลูกบวช ต้องการจะเห็น
ผ้าเหลืองหุ้มห่อตัวลูก ต้องการให้ลูกมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เมื่อลูกยังเล็ก
อุตส่าห์เลี้ยงดูให้เจริญเติบโต แข็งแรง สมประกอบ ไม่ให้พิกลพิการ เดี๋ยวจะบวช
ไม่ได้ อุ้มชูประคบประหงมมาเป็นสิบ ๆ ปี เราก็ท�ำความปรารถนาของท่านให้เห็นเป็น
รูปธรรม ก็คอื มาบวชเลี้ยงจิตใจของพ่อของแม่เอาไว้ ให้พ่อแม่อิ่มใจ เกิดปีติเกิดยินดี
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นี่ คื อ การแสดงความกตั ญ ญู ก ตเวที ใ นระดั บ หนึ่ ง โบราณท่ า นจึ ง บอกว่ า บวช
ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่
“แต่ เ ป้ า หมายที่ ส�ำคั ญ ที่ สุ ด ของการบวช ก็ คื อ บวชโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
มีเป้าหมายมาที่ตัวเอง คือตัวเราผู้บวช โบราณท่านใช้ค�ำว่าบวชเรียน คือบวชแล้ว
ต้องเรียน ค�ำว่าเรียนในที่นี้ อาจจะเรียนธรรมะ เรียนค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจาก
ครูบาอาจารย์ทเี่ ป็นพระพีเ่ ลีย้ ง เรียนนักธรรม เรียนบาลี เรียนอะไรก็แล้วแต่ ทีเ่ ป็นเรือ่ ง
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า นีเ่ รียกกันว่าเรียนในห้องเรียน หรือเรียนโดยมีครูบาอาจารย์
โดยตรง เรียนอีกแบบหนึ่งก็คือเลียนแบบ เลียนแบบก็คือศึกษาหาความรู้ ใช้ตาเป็น
ครู ใช้หูเป็นอาจารย์ ดูพระพี่เลี้ยงเป็นตัวอย่าง ท่านเคารพอย่างไร กราบอย่างไร
ไหว้อย่างไร ประพฤติปฏิบัติอย่างไร ท�ำสมาธิอย่างไร ก็ประพฤติปฏิบัติตามท่าน
เลียนแบบท่าน เมื่อเราได้เลียนแบบ เราก็เป็น เราก็ได้ เหมือนเธอทั้งหลายก่อนบวช
ก็คงได้เห็นตัวอย่างและได้เรียนกันมาพอสมควร ครูบาอาจารย์พี่เลี้ยงแนะน�ำให้เธอ
ท่อง ให้เธอกราบเป็น เมื่อก่อนกราบพระไม่ถูก ไหว้พระไม่ถูก ตอนนี้ก็กราบถูก
กราบเป็น สวดมนต์เริ่มเป็น ประพฤติปฏิบัติเริ่มเป็น สงบขึ้น เรียบร้อยขึ้น นี่ก็คือ
เลียนแบบ ก็เป็นการเรียนเหมือนกัน
“บวชเรียนก็คือ บวชเพื่อการนี้ ทั้งศึกษา ทั้งหาความรู้ ทั้งเลียนแบบ รู้แล้ว
เลียนแบบแล้ว ก็น�ำเอาไปใช้ น�ำไปประพฤติปฏิบัติ ประพฤติปฏิบัติตามค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราก็ท�ำตามนั้น ให้งดอะไร เว้นอะไร เราก็งด
ได้ เว้นได้ ความประพฤติปฏิบัติของเราก็จะสงบงามเรียบร้อย พระพุทธเจ้าสอนเรือ่ ง
ให้งดเว้นอบายมุข เหล้ายาปลาปิ้ง การพนันเที่ยวเตร่ สูบบุหรี่กินเหล้า สิ่งเหล่านี้
เป็นทางแห่งความเสื่อม เรารู้เราเข้าใจก็พยายามเลิก พยายามละ ไม่ติด ไม่เข้าใกล้
อบายมุ ข แปลว่ า ปากทางแห่ ง ความเสื่ อ มความฉิ บ หายด้ ว ยประการทั้ ง ปวง
สุ ข ภาพร่ า งกายก็ ไ ม่ ดี พระพุ ท ธเจ้ า สอนไว้ เรารู ้ แ ล้ ว ก็ ง ดได้ เว้ น ได้ ไม่ ท�ำ 
พระพุทธเจ้าสอนให้ท�ำอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งเป็นทางดีเราก็ท�ำ  ชีวิตเราก็เจริญรุ่งเรือง
ก้าวหน้าพัฒนาขึ้น นี่เป็นเบื้องต้น ถ้าหากว่าเราอยู่เป็นพระต่อไป ปฏิบัติสูงขึ้นไป
ละกิเลสได้ก็เป็นพระอริยบุคคลได้ นี่คือเป้าหมายของการบวช บวชเพื่อต้องการพ้น
จากทุกข์ อย่างที่เธอทั้งหลายเปล่งวาจาขอบวชว่า
‘สัพพะทุกขะนิสสรณะนิพพานะสัจฉิกะระณัตถายะ’
“สัพ พะทุกขะนิส สรณะ หมายถึง สลัดออกจากทุกข์ทั้งปวง นิพพานะ
สัจฉิกะระณัตถายะ หมายถึง ท�ำให้แจ้งซึง่ พระนิพพาน หมดทุกข์ทงั้ ปวง ในทีน่ กี้ ค็ อื
หมดกิเลส อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ ละโลภ ละโกรธ ละหลงได้ ตัดกิเลสได้เด็ดขาด
ก็นพิ พาน ถ้ายังไม่ถงึ ระดับนัน้ บรรเทาได้เราก็มคี วามสุข มีความเจริญรุง่ เรืองก้าวหน้า
นี่คือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบวชที่ส�ำคัญ...”
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“การเจริญภาวนาเป็นงานทางใจ
ไม่ได้ไปแบกหามอะไร
แค่ใจเราตรึกนึกถึงดวงใส องค์พระใส ๆ
ก็ได้ชื่อว่า เราได้ท�ำ ภาวนาแล้ว”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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เรื่องจากปก
เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณิโต ป.ธ. ๙

ธุดงค์ธรรมชัย
อัญเชิญพระบรมธาตุ
สมปรารถนาตลอดไป

40 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗

www.webkal.org
40

เสียไปเพื่อได้มา
ในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่มีอะไรที่
ได้มาฟรีหรือเกิดขึน้ ด้วยความบังเอิญ ทุกอย่าง
ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นทั้งสิ้น ตามหลัก    
อิทปั ปัจจยตา คือ ความทีเ่ มือ่ มีสงิ่ นีเ้ ป็นปัจจัย
สิง่ นีจ้ งึ เกิดขึน้ สรรพสิง่ เป็นธรรมชาติทอี่ าศัยกัน
แล้วจึงเกิดขึ้น เช่น มีสุขภาพแข็งแรงเพราะ
ขยันออกก�ำลังกาย เรียนเก่งเพราะขยันเรียน
ส่วนผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความหล่อ สวย รวย
ฉลาด สมปรารถนา ก็เพราะสั่งสมบุญมาดี
ทุม่ เทเอาตัวและหัวใจทีม่ งุ่ มัน่ เด็ดเดีย่ วเข้าแลก
มาทั้งสิ้น ความสมบูรณ์ของชีวิตจึงมิใช่สิ่งที่
ใครคิ ด อยากได้ อยากมี อยากเป็ น ก็ จ ะ
สมปรารถนากันง่าย ๆ ชีวิตต้องมีข้อแลก
เปลี่ยน ต้องยอมเสียก่อนจึงจะได้ ดังที่เรา    
เสียเหงื่อในการออกก�ำลังกายเพื่อให้สุขภาพ     
แข็งแรง เป็นต้น
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญพระบรมธาตุ
ในวันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ปีน้ี        
มีเหตุปัจจัยที่จะท�ำให้เราได้รับความสมบูรณ์
ของชีวิตเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว คือ โครงการ
ธุ ด งค์ ธ รรมชั ย อั ญ เชิ ญ พระบรมธาตุ
ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ
จ.หนองคาย ฉลองวิ ส าขบู ช าโลก ที่ มี     
พระธุดงค์ธรรมชัย จ�ำนวน ๑,๐๐๐ กว่ารูป
อั ญ เชิ ญ พระบรมธาตุ ไ ปประดิ ษ ฐานที่          
ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ ณ พุทธอุทยาน อ�ำเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยเริ่มต้นเดิน
ธุดงค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่
๗ พฤษภาคม ผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา
ขอนแก่ น อุ ด รธานี จนกระทั่ ง ถึ ง จั ง หวั ด
หนองคายในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม และ
ในวันวิสาขบูชาที่ ๑๓ พฤษภาคม จะมีพิธี
ประดิ ษ ฐานพระบรมธาตุ จุ ด ประที ป และ

ชีวิตเรา
อาจสูญเสียอะไร
ไปหลายอย่าง
ที่ท�ำให้ทั้งเสียใจ
และใจเสีย
แต่เราไม่ควร
เสียโอกาสในการ
ได้บุญพิเศษสุด
ครั้งนี้
ปล่ อ ยโคมลอยถวายเป็ น พุ ท ธบู ช า ณ            
ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์
ทางมาแห่งความสมบูรณ์ทั้งทางโลก
และทางธรรม
การออกไปต้ อ นรั บ พระธุ ด งค์ ที่
อั ญ เชิ ญ พระบรมธาตุ และไปร่ ว มพิ ธี
ประดิษฐาน จุดประทีปและปล่อยโคมลอย
ถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ แม้จ�ำเป็นต้อง     
ใช้เวลา เงินตรา และพละก�ำลังในการเดินทาง
ไกลก็จริง แต่น้ีคือทางมาแห่งความสมบูรณ์  
ทัง้ ทางโลกและทางธรรมทีง่ า่ ย ตรง และลัดทีส่ ดุ
ที่จะท�ำให้ชีวิตในสังสารวัฏไม่ตกต�่ำ  แต่จะ
สูงส่งยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสไว้ในอัคคัปปสาทสูตรว่า “สัตว์ทั้งหลาย  
ทีไ่ ม่มเี ท้า มีสองเท้า หรือมีเท้ามากก็ตาม มีรปู
หรือไม่มีรูปก็ตาม มีสัญญา ไม่มีสญ
ั ญา หรือ
มี สั ญ ญาก็ มิ ใ ช่ ไม่ มี สั ญ ญาก็ มิ ใ ช่ ก็ ต าม          
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มีประมาณเท่าใด ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้น
บุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ชื่อว่าเลื่อมใส
ในสิ่งที่เลิศ และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่ผู้เลื่อมใส
ในสิ่งที่เลิศ”
  
การที่ทุกท่านพร้อมใจออกไปต้อนรับ
พระธุ ด งค์ ที่ อั ญ เชิ ญ พระบรมธาตุ เป็ น การ
แสดงออกถึงความเลื่อมใสอันไม่มีประมาณใน
พระพุทธองค์ทงั้ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ และ
เป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ นอกจากนีก้ ารมีโอกาส
เห็นพระนับพันรูปยังเป็นทัสสนานุตตริยะ คือ
การเห็นอันเยี่ยมอีกด้วย
การได้โอกาสยกมือพนมไหว้พระด้วย
ความเคารพเลื่อมใส เปล่งเสียงสาธุการ “สาธุ
สาธุ สาธุ” และโปรยดอกไม้รองรับเท้าอันเป็น
มงคลของพระธุดงค์ ที่เดินท่ามกลางแสงแดด
แผดจ้า นับเป็นลาภานุตตริยะ เป็นลาภอันเยีย่ ม
ของพวกเรา บุญนี้จะส่งผลให้เกิดในตระกูลสูง
มีคนเคารพรักเกรงใจ ให้เกียรติยกย่อง จะท�ำให้
เป็นคนเสียงดี มีถอ้ ยค�ำไพเราะ ได้ฟงั แต่ถอ้ ยค�ำ
ที่เจริญหู เจริญใจ และมีหูดี ตาดี มีดวงตา
สุกสกาว
การโปรยดอกไม้รองรับเท้าท่านก็เพื่อ
ไม่ให้ร้อนเท้า ไม่ให้หนามทิ่มแทง จะท�ำให้    
เย็นกายเย็นใจ ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ชีวิตจะ
ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป และหนามคือกิเลส      
จะไม่สามารถทิม่ แทงใจเราได้
เราทั้งหลายอาจต้องสละเวลาในการ
ท�ำมาหากิน และสละทรัพย์บางส่วนเพื่อการนี้
แต่เวลาทีเ่ สียไปนัน้ ก็เพือ่ จะได้มาซึง่ การมีเวลา
คือ มีเวลาในการพักผ่อน เวลาในการสัง่ สมบุญ
เวลาในการฟังธรรม ปฏิบตั ธิ รรม และได้โอกาส
แห่งการบรรลุธรรม...
     การไปต้อนรับพระธุดงค์ แม้จะต้อง     
ใช้จา่ ยทรัพย์บา้ ง แต่จะมีอานิสงส์ให้ทรัพย์สมบัติ
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บังเกิดขึ้น ท�ำให้เป็นอิสระในการหาทรัพย์     
ดั ง ตั ว อย่ า งมหาเศรษฐี ใ นสมั ย พุ ท ธกาล            
ทีป่ ระสบบุญอัศจรรย์ทนั ตาเพราะได้ท�ำบุญใหญ่
กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังเช่น พราหมณ์
จู เ ฬกสาฎกที่ ย อมสละผ้ า นุ่ ง ห่ ม ของตัว เอง
บูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วกลายเป็น
เศรษฐีชั่วข้ามคืน มหาทุคคตะที่เคยยากจน
ที่ สุ ด ในเมื อ ง ยอมเสี ย เวลาออกไปหาผั ก       
หาปลามาท� ำ อาหารถวายพระด้ ว ยจิ ต ที่

เลื่อมใส พอได้ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    
ยังไม่ทันข้ามวันก็รวยอัศจรรย์ทันตา เพราะมี
ฝนรัตนชาติตกลงมาในบ้าน   
การได้ออกไปต้อนรับคณะพระธุดงค์
ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของพวกเราในการอั ญ เชิ ญ
พระบรมธาตุไปประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ นับเป็นวาระบุญพิเศษที่บังเกิดขึ้นได้
ยากยิ่ ง จะมี อ านิ ส งส์ ใ ห้ เ มื่ อ เดิ น ทางไป
สถานทีใ่ ด จะมีทงั้ มนุษย์และเทวดาคอยต้อนรับ

ก�ำหนดการธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ (วันที่ ๗-๑๓ พ.ค. ๒๕๕๗) ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร
วันที่

สถานที่
เดินธุดงค์

พ. จ.พระนคร๗ ศรีอยุธยา

จุดเริ่มต้น
การเดิน

จุดสิ้นสุดการเดิน

พฤ. จ.สระบุรี
๘

วัด
สุวรรณ
ดาราราม
ศาลากลาง
จังหวัด

ศ. จ.นครราช๙ สีมา

สนามกีฬา อนุสาวรีย์
ค่ายสุรนารี ท้าวสุรนารี

ส. จ.ขอนแก่น สวนประตู
๑๐
เมืองธนารักษ์
อนุสรณ์
อา. จ.อุดรธานี
โรงเรียน
๑๑
บ้านหมาก
แข้ง
จ. จ.หนองคาย โรงเรียน
๑๒
เทศบาล ๔
ฉลองรัตน
อ. อ.โพนพิสัย
โรงเรียน
๑๓
สันติรักษ์

เวลาเดินธุดงค์

วิหารพระมงคลบพิตร ๑๕.๓๐ น.
(วัดพระศรีสรรเพชญ์)
๑๗.๒๐ น.
สำ�นักประปา
๑๕.๔๕ น.
เทศบาลสระบุรี
๑๗.๑๐ น.

ศาลากลางจังหวัด
โรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล
วัดโพธิ์ชัย
วัดจอมนาง

๑๕.๐๐ น.
๑๖.๔๕ น.
๑๕.๓๐ น.
๑๗.๒๐ น.
๑๕.๑๐ น.
๑๗.๔๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๔.๔๕ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๓๕ น.
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รวม จุดพักค้างพระธุดงค์
ระยะทาง

๔.๔๐ ศูนย์อบรมเยาวชน
พระนครศรีอยุธยา

๓.๖๐ อุทยานการศึกษา
ประชานารถ
วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
๓.๙๐ ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
๔

หอประชุม
กาญจนาภิเษก
ม.ขอนแก่น
๕.๔๐ โรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล
๓.๒๐ พุทธอุทยาน
นานาชาติ
๔.๕๐ พุทธอุทยาน
นานาชาติ
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จะปลอดภัยในทุกสถาน เบิกบานใจในการด�ำเนินชีวิต จะเป็นผู้ปฏิบตั ิสะดวก เข้าถึงธรรมกาย
อย่างง่ายดายไปทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม  
ชีวติ เราอาจสูญเสียอะไรไปหลายอย่าง ทีท่ ำ� ให้ทงั้ เสียใจและใจเสีย แต่เราไม่ควร
เสียโอกาสในการได้บุญพิเศษสุดครั้งนี้
“...ผูใ้ ดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูเ้ ป็นนายกของโลก ยังด�ำรงพระชนม์อยูก่ ด็ ี
พึงบูชาพระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดผักกาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานไป
แล้วก็ดี เมื่อจิตเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกัน บุญก็มีผลเสมอกัน...” (สัญญกเถราปทาน)
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“การรู้จักให้อภัยตนเอง
และให้อภัยผู้อื่น
จะท�ำให้ใจเป็นสุข
และสมาธิตั้งมั่นได้ง่าย”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐๒-๘๑๘-๓๕๐๐
www.webkal.org

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : มาตา

พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ

ประดิษฐานในยอดเจดีย์น้อยดอยสวรรค์
วัดแม่ขิง อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
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หลังจากหอบลูกจูงหลานเดินทางผ่านป่าเขา ขึ้น ๆ ลง ๆ เป็นระยะทางไกลถึง
๒๐ กว่ากิโลเมตร เพื่อไปท�ำบุญที่หมู่บ้านอื่นกันมาเป็นเวลาช้านาน ทุกวันนี้ชาวบ้านบน
ดอยสวรรค์ มีวดั มีเจดีย์ มีศาสนสถาน ทีพ
่ วกเขาช่วยกันสร้างขึน้ มาเป็นศูนย์รวมใจแล้ว
เรือ่ งราวจากที่สูงของคนจิตใจสูงต่อไปนี้ ได้รับการถ่ายทอดจากช่างภาพคนหนึ่ง ที่ไปใช้
ชีวิตอยู่บนดอยสวรรค์เป็นเวลาเกือบเดือน เพื่อเก็บภาพภารกิจสร้างเจดีย์น้อยดอยสวรรค์
โดยเฉพาะ

๑

สงบและความเจริญทางจิตใจของพวกเขามี
มากอย่างไม่น่าเชื่อ
นอกจากนี้ พวกเขายั ง มี ค วามรั ก
พระพุทธศาสนาอย่างสุดซึ้ง และฝักใฝ่ในการ
ท�ำบุญมาก เมือ่ สร้างวัดแล้ว ก็ตงั้ ใจท�ำบุญกัน
เต็มที่ เพราะประสบการณ์จากการเดินทางไป
ท�ำบุญด้วยเท้าเปล่าไกลถึง ๒๐ กิโลเมตร
(กิโลดอย) ท�ำให้เขาเห็นคุณค่าของ “บุญ” ว่า
เป็นสิ่งที่หาได้ยากขนาดไหน
ในวันพระพวกเขาจะหยุดงานทุกอย่าง
เพื่อไปท�ำบุญที่วัด ทุกเช้าก็จะรีบตื่นขึ้นมา
คอยพระ จะได้ตักบาตรกับท่าน ตอนเย็นก็ไป

“ดอยสวรรค์” บ้านแม่โขง ต�ำบล
นาเกียน อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง และเป็นพื้นที่ที่
อยู่ไกลจากความเจริญทางวัตถุ ในหมู่บ้าน
แห่ ง นี้ ไ ม่ มี ก ารซื้ อ ขาย พวกเขาปลู ก ข้ า ว
ปลูกผัก เลีย้ งสัตว์ เพือ่ เป็นอาหารในครอบครัว
และน�ำมาแลกเปลี่ยนกัน เสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็
ทอใช้เอง เครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ ก็ทำ� ขึน้ เอง ชาวบ้าน
ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีไฟฟ้า และไม่มีอีกหลาย
อย่างทีส่ อื่ ถึงความเจริญทางวัตถุ แต่ความสุข
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สวดมนต์ท�ำวัตรเย็น แม้บางคนอ่านหนังสือ
ไม่ออก พูดไทยไม่ชดั ก็ยงั สวดมนต์คล่องแคล่ว
นอกจากตั้งใจสร้างบุญให้ตัวเองแล้ว
พวกเขายังพร้อมที่จะท�ำทุกอย่างให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองเป็นที่พึ่งของชาวดอยในแถบนี้
อีกด้วย ดังนั้นเมื่อได้รับการสนับสนุนจาก
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์ใน
พื้นที่ รวมทั้งคณะกัลยาณมิตร “วัดแม่ขิง”
จึงเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นล�ำดับ

๒

หลังจากพระเทพญาณมหามุนีทราบ
ข่าวการสร้างบารมีของชาวบ้านต�ำบลนาเกียน
แล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ ท่านจึงมอบพระประธาน “ยิ่งมอง
ยิ่ ง งาม” ไปประดิ ษ ฐานที่ วิ ห ารพระมงคล
เทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลังจากทีม่ พี ระประธาน
แล้ ว ชาวบ้ า นก็ ตื่ น ตั ว มารวมกั น สวดมนต์
ท�ำวัตรเย็นและนั่งสมาธิเต็มศาลาทุกวัน
หลังจากนั้น โครงการสร้างเจดีย์น้อย
ดอยสวรรค์ก็เริ่มขึ้นตามความต้องการของ
ชาวบ้าน ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธ
บนยอดดอย

๓

ชาวบ้านบนดอยสวรรค์ตา่ งพากันปลืม้
ปีติที่ฝันก�ำลังจะเป็นจริง หรือจะเรียกว่าเกิน
ฝั น ก็ ไ ด้ เพราะไม่ เ พี ย งแต่ จ ะได้ เ จดี ย ์ ม า
ประดิษฐานบนดอยเท่านั้น แต่พวกเขายังมี
ส่วนในการสร้างเจดียด์ ว้ ยมือของตนเอง ดังนัน้
ในแต่ละขั้นตอนของการสถาปนาเจดีย์น้อย
องค์นี้ พวกเขาจึงทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
แรงสติ ป ั ญ ญาทุ ก หยาดหยดเพื่ อ ภารกิ จ นี้
ดังภาพที่ปรากฏ
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๔

หลังจากสรุปกันว่าจะสร้างเจดีย์แล้ว
ความคืบหน้าในด้านต่าง ๆ ก็ตามมาเป็น
ระยะ ๆ
เริ่มจากผู้ใหญ่บ้านนาเกียนบริจาค
ที่ดินผืนใหญ่ เพื่อแลกกับที่ดินบริเวณที่ตกลง
กันว่าจะสร้างเจดีย์ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าที่ดินที่
น�ำไปแลก
เมื่อได้ที่ดินแล้ว ชาวบ้านก็พากันมา
ช่วยขุดดิน ปรับพื้นที่ที่ขรุขระลาดชันให้เรียบ
เตรียมสร้างเจดีย์น้อยดอยสวรรค์
			

๕

ต่อมา หลังจากพระครูสังวรสิทธิโชติ
(วิ ช าญ อิ ทฺ ธิน าโค) เจ้ า อาวาสวั ด บ้ า นขุ น
รองเจ้ า คณะอ�ำ เภอฮอด จัง หวัด เชีย งใหม่
รั บ เจดี ย ์ น ้ อ ยดอยสวรรค์ อ งค์ จ� ำ ลองจาก
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
มาแล้ว ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ก็ มี พิ ธีอั ญ เชิ ญ เจดี ย ์ น ้ อ ยดอยสวรรค์ อ งค์
จ�ำลองมายังวัดแม่ขิง

๖
วันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
มีพิธีกลั่นแผ่นดิน ตอกเสาเข็ม เทฐานราก
เจดีย์ โดยมีชาวบ้านทัง้ ในหมูบ่ า้ นนาเกียนและ
หมูบ่ า้ นใกล้เคียงพากันมาอยูธ่ ดุ งค์กลัน่ แผ่นดิน
สถาปนาเจดีย์
ใบหน้ า ของชาวบ้ า นในยามนี้ ดู
เบิกบานแจ่มใสเหมือนเทพบุตรเทพธิดา ราวกับ
ว่าความสุขช่างเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายจริง ๆ บน
ดอยสวรรค์แห่งนี้
www.webkal.org
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๗

ในการก่ อ สร้ า งเจดี ย ์ ชาวบ้ า นรั บ
เป็ น เจ้ า ภาพหิ น กั บ ทราย ถึ ง แม้ พ วกเขา
ไม่มีเงิน แต่ก็มีเรี่ยวแรง มีความศรัทธา และมี
ทรัพยากรธรรมชาติมากมายรออยู่
ในแต่ ล ะวั น พวกเขาต้ อ งเดิ น ไป
ขนทรายจากล�ำธาร ซึง่ อยูห่ า่ งออกไปประมาณ
๑ กิโลเมตร ขณะไปขนทราย ดวงตาทุกคู่
ของชาวบ้านมีแต่ความเบิกบาน ไม่มีแววของ
ความเหนื่อยล้าให้เห็นเลย
ทีล่ ำ� ธารแห่งนี้ นอกจากอบอวลไปด้วย
ความสมานสามัคคีของชาวบ้านแล้ว ยังมี
กระแสธารแห่งความมุ่งมั่นและศรัทธาที่จะ
รั ง สรรค์ ผ ลงานฝากไว้ ใ นพระพุ ท ธศาสนา
อีกด้วย
ส�ำหรับหินทีจ่ ะน�ำมาก่อสร้างเจดียน์ นั้
พวกเขาช่วยกันแบก ช่วยกันหาม และช่วยกัน
ทุบ ในช่วงนั้นชาวบ้านทุบหินกันทุกวันทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ เตรียมไว้ส�ำหรับผสมกับปูน ทราย
และน�้ำ เพื่อท�ำคอนกรีต
50 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗
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๘

หลังจากนั้นอีกไม่กี่วัน ในวันที่ ๑๕
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็สามารถจัดพิธปี ระกอบ
พระเจดีย์เป็นปฐมเริ่มได้แล้ว และในวันที่
๒๙ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีอัญ เชิญ
ส่วนประกอบพระเจดียช์ นิ้ สุดท้ายมาประกอบกับ
องค์เจดีย์จนเสร็จ เหลือแค่บรรจุพระบรมธาตุ
ลงไปเท่านั้นก็จะเสร็จสมบูรณ์

๙
หลังจากรับพระบรมธาตุจากพระเทพญาณมหามุนีแล้ว วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ พระภิกษุ สามเณรกว่า ๕๐๐ รูป เดิน
ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุบริเวณใจกลาง
เมืองเชียงใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและ
ชาวต่างชาติร่วมสักการะ
ขบวนเริม่ ขึน้ ทีว่ ดั พระสิงห์วรมหาวิหาร
www.webkal.org
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สิ้นสุดการเดินธุดงค์ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง
๖.๓ กิโลเมตร โดยมีพระเทพโกศล เจ้าคณะ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เจ้ า อาวาสวั ด ศรี โ สดา
52 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗
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เมตตาเดิ น น� ำ ขบวน และได้ รั บ เกี ย รติ
ิ ญู ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
จากนายวิเชียร พุฒวิ ญ
เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ โดยมี
ประชาชนทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วม
โปรยดอกดาวรวยต้อนรับตลอดทาง
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อนุโทนาบุญ
กับกุศลผลบุญครั้งยิ่งใหญ่
ในวันที่หยดน�ำ้ ฝน
ปนหยาดน�ำ้ ตา
แห่งความปลื้มปีติ
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วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ง
ตรงกับวันพระ ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๕ การ
ประกอบพิ ธีก รรมทางพระพุ ท ธศาสนาครั้ ง
ใหญ่ที่สุดบนดอยสวรรค์ก็เกิดขึ้นท่ามกลาง
สายฝน โดยมีพระภิกษุสามเณรหลายร้อยรูป
พี่น้องชาวบ้านนาเกียน และหมู่บ้านใกล้เคียง
รวมทัง้ คณะกัลยาณมิตร อาทิเช่น คุณบรรณพจน์
คุณบุษบา ดามาพงศ์ เดินทางมาร่วมพิธี

๑๐
วันที่ ๑๓ - ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะพระธุดงค์ จ�ำนวน ๓๕๐ รูป เดินธุดงค์
อั ญ เชิ ญ พระบรมธาตุ จ ากวั ด บ้ า นขุ น ไปยั ง
วัดแม่ขิง
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หลังประดิษฐานพระบรมธาตุบนเจดีย์
น้อยเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาของการประทับฝ่ามือ
ลงบนแผ่นปูน เพื่อสร้างผนังยาว ๑๐ เมตร
ด้านหลังเจดีย์ เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกว่า
ทุ ก คนคื อ ผู ้ ส ถาปนาเจดี ย ์ น ้ อ ยดอยสวรรค์
แห่ ง นี้ ไ ว้ เ ป็ น แสงสว่ า งแก่ พี่ น ้ อ งชาวดอย
และเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาตราบสิ้น
กาลนาน
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“บ้านใครอยู่ใกล้วัดไหน
ก็ไปท�ำนุบ�ำรุงวัดนั้นให้ดี
เราท�ำให้ใคร ก็ได้ที่เรา
เป็นบุญของเรา
เราเกิดมาสร้างบารมี
จะตักตวงเอาบุญบารมีแค่ไหน
ก็แล้วแต่ใครจะไขว่คว้าเอา”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

“สัมผัสชีวิต ใกล้ชิดความสงบ”
คอนโดมิเนียมติดรั้ววัด สังคมกัลยาณมิตร

แต่งเฟอร์ฯ ครบชุด โดย Modernform พร้อมสวนใหญ่ สนใจโทร. ๐๘๑-๗๗๗-๓๒๒๒, ๐๒-๕๒๔-๒๔๕๘
www.MTASSET.com www.facebook.com/mtresidences
กว่า ๑ ไร่ สระว่ายน�้ำระบบน�้ำเกลือ ห้องฟิตเนส
*ส่วนลดพิเศษส�ำหรับผู้มีบุญ*
www.webkal.org

สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : พราวน้ำ�เพชร

แสงแห่งสันติภาพ
บนดินแดนฟิลิปปินส์
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๑๔ เมษายน ทัว่ ประเทศไทยชุม่ ฉ�ำ่ ไปด้วยน�ำ้ ในเทศกาลสงกรานต์ แต่ทเี่ มืองอิโลอิโล
ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์กลับเรืองรองไปด้วยแสงแห่งสันติภาพ...
เมือ่ ปีทแี่ ล้ว (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖) สถาบันสมาธิทางสายกลาง (The Middle Way Meditation
Institute) และพี่น้องประชาชนชาวฟิลิปปินส์ ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการจัดงาน         
“แสงแห่งสันติภาพ” (The Light of Peace) โดยจุดประทีปและลอยโคมเพื่อสันติภาพโลกเป็น  
ครัง้ แรก ทีส่ นามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยฟิลปิ ปินส์ วิซาย่า วิทยาเขตเมียเกา ประเทศฟิลปิ ปินส์  
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การจั ด งาน “แสงแห่ ง สั น ติ ภ าพ” ท� ำ ให้ พี่ น ้ อ งชาวฟิ ลิ ป ปิ น ส์ จ� ำ นวนมากรู ้ จั ก
วิธีการเข้าถึงสันติสุขภายในด้วยการท�ำสมาธิ นอกจากนี้การจัดงานในครั้งนั้นยังได้รับการรับรอง
จากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) ว่า มีการลอยโคมพร้อมกันมากที่สุด
ในโลกด้วยสถิติ ๑๕,๑๘๕ ดวง อีกด้วย
ผลงานที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ก�ำ ลั ง ใจอย่ า งใหญ่ ห ลวงของผู ้ จุ ด ประกายแห่ ง สั น ติ ภ าพทุ ก คน
ดังนั้นในวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ งาน “แสงแห่งสันติภาพ ครั้งที่ ๒ ปีพุทธศักราช
๒๕๕๗” จึงบังเกิดขึ้นอีกครั้ง โดยมีอาสาสมัครร่วมจัดงานกว่าหมื่นคน และมีผู้ร่วมงาน            
นับแสนคน
งาน “แสงแห่งสันติภาพ” ครัง้ นี้ จัดขึน้ ทีห่ มู่บ้านสะวันนา เมืองอิโลอิโล ประเทศฟิลปิ ปินส์
โดยมีชาวฟิลิปปินส์ผู้รักสันติภาพมาท�ำสมาธิและจุดโคมลานแปรตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุดในโลก          
โดยแปรเป็นตัวอักษรว่า “World Peace through Inner Peace” และแปรเป็นภาพแผนที่ของ
ประเทศฟิลิปปินส์ “The Philippines 2014”
วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนทุกฝ่ายในสังคมโลก       
เห็นความส�ำคัญของการร่วมกันสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ด้วยการท�ำสมาธิ
ให้เข้าถึงความสงบสุขภายใน นอกจากนีย้ ังเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน   
อีกด้วย
กิจกรรมหลักในวันนี้ เริม่ ด้วยการกล่าวสุนทรพจน์โดยผูแ้ ทนศาสนาต่าง ๆ ซึง่ ผูแ้ ทนศาสนาพุทธ
ในพิธีครั้งนี้ คือ พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ประเทศไทย จากนั้ น ผู ้ ร ่ ว มงานนั่ ง สมาธิร ่ ว มกัน เป็ น เวลา ๓๐ นาที แล้ ว จึง จุด โคมลาน
และแปรโคมแห่งสันติภาพนี้ให้เป็นตัวอักษรและแผนที่ประเทศฟิลิปปินส์  
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งาน “แสงแห่งสันติภาพ” ในครัง้ นี้ ได้รับการรับรองจากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ว่าท�ำ
สถิติจุดโคมลานให้เป็นภาพมากที่สุดในโลก (World Largest Flaming Images Using Candles)
จ�ำนวน ๕๖,๖๘๐ โคม
มนุษย์โดยทั่วไปล้วนปรารถนาสันติสุขสันติภาพกันทั้งสิ้น แต่ผู้คนกว่าค่อนโลก
กลับเหนื่อยล้ากับการแสวงหาสันติภาพมาทุกยุคทุกสมัย และอย่าว่าแต่สันติภาพโลก
เลย แม้สันติภาพในครอบครัว บางคนก็ยังแทบหาไม่เจอ นั่นเป็นเพราะว่า เขาแสวงหา
สันติภาพผิดที่ผิดทางด้วยความไม่รู้ ดังนั้นการมุ่งมั่นเฉลยความจริงให้ชาวโลกรับรู้ว่า
สันติภาพที่แท้จริงที่ทุกคนแสวงหาอยู่ที่ไหน จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์
ควรกระท�ำ ด้วยเหตุนี้ “แสงแห่งสันติภาพ” จึงไม่ควรจุดขึ้นแค่ในบางประเทศเท่านั้น
แต่จะต้องจุดขึน้ ทุกประเทศทัว่ โลก เพือ่ ให้โลกใบนีเ้ รืองรองไปด้วยแสงแห่งสันติสขุ และ
สันติภาพเสียที..
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“เกิดเป็นคนต้องสู้ สู้ด้วยการทำ�ความดี
อยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกัน
สู้ก็ตาย ไม่สู้ก็ตาย จะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ เราต้องสู้”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย

THAIPLASTWOOD CO.,LTD. เป็นผู้ผลิต และจำ�หน่าย PVC ตราภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย
ได้รับมาตรฐาน มอก. “ไม่ต้องห่วงน�้ำท่วม ไม่ต้องห่วงว่าปลวกจะกิน หรือไม้จะบวม ภายในบ้าน
เย็นสบาย..ไม่ร้อนอบอ้าว เพราะแผ่น PVC ตราภูเขามีคุณสมบัติเหนือกว่าไม้ธรรมชาติ ติดตั้งง่าย
สร้างบ้านได้ทั้งหลังด้วยหลังคา INTERLOCK, พื้น, ผนัง, ฝ้า, ระแนง และเฟอร์นิเจอร์ตามสั่ง”
ที่อยู่ ๕๐๐/๒ KM RIVERSIDE พระราม ๓ กทม. ๑๐๑๒๐ โทร. ๐๘๙-๐๐๔-๗๗๖๖, ๐๒-๒๙๑-๙๕๙๕
WWW.THAIPLASTWOOD.COM

www.webkal.org

บุญพิเศษ
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

พิธีอัญเชิญรูปเหมือน
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ไปประดิษฐาน ณ วัดตาก้อง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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แดดร่มลมตก สายลมพัดเอื่อยพอให้
เย็นชื่นใจ ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจี มีเสียงนก
ย อ ด ไ ม้ เ สี ย ด สี พ ลิ้ ว ไ ห ว ต า ม แ ร ง ล ม
บรรยากาศภายในวั ด ตาก้ อ งยามนี้ ไม่ ว่ า
มองไปทางไหนจะเห็นแต่รอยยิ้มของผู้ใจบุญ
ในชุ ด ขาวจากหลายพื้ นที่ เดิ นทางไปร่ ว ม
งานบุญใหญ่กันอย่างเนืองแน่น วันนี้จึงนับเป็นวันสงกรานต์ที่พิเศษกว่าปีไหน ๆ ด้วยเป็นวัน
ประกอบพิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ� ภาษีเจริญ
จากวัดพระธรรมกายไปประดิษฐาน ณ วัดตาก้อง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม ห่างจากตัวอำ�เภอ
ไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
ระหว่างรอขบวนอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี หลายท่านเดินชมความงดงามของ
ทัศนียภาพและพุทธศิลป์ไทยโบราณของวัดตาก้อง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น สายลมพัดพาไอเย็นจากน้ำ�ในลำ�คลองสายเล็ก ๆ ซึ่งไหลผ่านหน้าวัด พอให้รู้สึก
เย็นกาย เย็นใจ
www.webkal.org
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ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ของวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ�
เดือน ๕ ซึ่งตามระบบจันทรคติไทยแต่โบราณกำ�หนดให้เป็นวันมหาสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย
ริ้วขบวนอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ค่อย ๆ เคลื่อน
ออกจากมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จังหวัดปทุมธานี มุง่ หน้าสูว่ ดั ตาก้องด้วยความ
ปลื้มปีติของเหล่าสาธุชนผู้รอให้การต้อนรับจำ�นวนมาก
๑๗.๐๐ น. ทันทีทเี่ ทวรถอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี เคลือ่ นผ่านซุม้ ประตูวดั ตาก้อง
ที่มีสาธุชนนั่งพนมมือต้อนรับทั้งสองฟากถนน เสียงสาธุการก็ดังกึกก้องขึ้นอย่างไม่ขาดระยะ
ริ้วขบวนอัญเชิญในวันนี้นำ�โดยพระครูสาราภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดตาก้อง
68 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗
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พิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณกิจจา ฉิ่งทองคำ� นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลตาก้อง
เป็นผู้กล่าวขอบคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
คุณศักดิ์ - คุณนฤมล สุทธิพงษ์คูณ เป็นผู้นำ�กล่าวคำ�ถวายรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺ ท สโร) พระมหาสุ ท ธิ ชั ย สุ ทฺ ธิช โย ผู้ ช่ ว ยเจ้ า อาวาสวั ด พระธรรมกาย ถวาย
ป้ า ยรู ป เหมื อ นพระมงคลเทพมุ นี แ ด่ พ ระครู ส าราภิ วั ฒ น์ จากนั้ น เป็ น พิ ธีถ วายจตุ ปั จ จั ย
ไทยธรรม โดยมีคุณสมศรี แซ่แต้ และคุณกมลทิพย์ แสงจันทร์ เป็นผู้แทนนำ�กล่าวคำ�ถวาย
พิ ธีก รรมในวั นนี้ ส ร้ า งความปลาบปลื้ ม แก่ ส าธุ ช นและผู้ นำ � ชุ ม ชนทุ ก ท่ า นที่ ไปร่ ว มบุ ญ ใหญ่
ในครั้งนี้..
วัดตาก้องมีชื่อเดิมว่า “วัดไพรวัลย์นิกาวาส” เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า ๓๐๐ ปี ปัจจุบันมี
พระครูสาราภิวัฒน์ (วีระวงศ์ เตชฺสมฺปนฺโน) เป็นเจ้าอาวาส พระครูสาราภิวัฒน์ขึ้นชื่อว่าเป็น
พระนักพัฒนารูปหนึ่งของจังหวัดนครปฐม ทั้งในด้านการก่อสร้างและส่งเสริมการศึกษาธรรม
แก่พระภิกษุ สามเณร และฆราวาส ภายใต้การปกครองดูแลของท่าน ปัจจุบันวัดตาก้องเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำ�บลตาก้อง
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“

วันนี้อาตมาซาบซึ้งและรู้สึกดีใจมาก ๆ รอมาหลายปี
แล้ว อยากได้หลวงพ่อสด คือหลวงพ่อวัดปากน้ำ� อยากได้มา
หลายปี จนเกิดความสำ�เร็จในวันนี้ รู้สึกชื่นใจและมีความปีติ
มาก การที่เอาหลวงพ่อสดมาไว้ที่นี่ อาตมาตั้งใจว่า เอาไว้
สำ�หรับสอนคน หลวงพ่อสดเป็นพระปฏิบัติพระกรรมฐาน
คนที่มีจิตใจเที่ยวไปทั่ว ๆ ถ้าหากได้มาฝึกจิตให้นิ่ง ให้ดี ดังคำ�
ที่หลวงพ่อสดให้ภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง ๆ ๆ” จิตก็จะ
ไม่ฟุ้งซ่าน นี่แหละที่อาตมาซาบซึ้ง จับจิตจับใจมาก และ
ซาบซึ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือ หลวงพ่อท่านชื่อสด แปลว่าใหม่
ตลอดเวลา คำ�ว่าเก่าไม่มี มีแต่คำ�ว่าสด

”

พระครูสาราภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดตาก้อง
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“หมั่นเช็ดถูพระในตัวบ้าง เช็ดถูด้วยใจ
หยุดนิ่ง ๆ ชำ�เลืองดูเรื่อย ๆ
นั่นแหละเนื้อนาบุญที่ส�ำ คัญที่สุด”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือ ดีที่หนึ่ง

ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐๒-๖๗๓๒๓๖๐ www.cha-thai.com
www.webkal.org

อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

ภาวนา พาสุขใจ

เบื้องต้นของการปฏิบัติสมาธินั้น การบริกรรมภาวนาเป็นเรื่องที่สำ�คัญมาก เพราะจะเป็น
คุณเครื่องให้ใจของเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้เร็ว หากเราตั้งใจฟังพระเดชพระคุณหลวงปู่
และพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำ�ภาวนา คงเคยได้ยินท่านแนะนำ�ว่าในเบื้องต้นให้เรากำ�หนด
บริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาคู่กัน แม้ขณะที่เราเคลื่อนใจเข้าสู่ศูนย์กลางกายฐานต่าง ๆ
ตั้งแต่ฐานที่ ๑ ถึงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ท่านจะให้ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ๓ ครั้ง ก่อนที่
จะเคลื่อนไปสู่ฐานต่อไป หากเราทำ�อย่างนี้ครบถ้วนตามหลักวิชชา ใจเราจะค่อย ๆ ละเอียด
นุ่ ม นวลขึ้ น สำ � หรั บ คอลั ม น์ “สั ม มา อะระหั ง ” ฉบั บ นี้ มี อ านุ ภ าพแห่ ง การภาวนา
“สัมมา อะระหัง” มาเป็นตัวอย่าง และเป็นกำ�ลังใจให้ผู้รักการปฏิบัติภาวนาอีกเช่นเคย
72 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗
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องค์พระหาย ดวงแก้วหาย ให้ภาวนา “สัมมา อะระหัง”
พระโอภาส ปโยโค
พระธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้าน
ทั่วไทย วัดพระธรรมกาย
ก่อนที่จะเดินธุดงค์ อาตมาอยู่ในกลุ่มที่เห็นองค์พระต่อเนื่อง มี
ความมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มที่ว่า ระหว่างเดินธุดงค์องค์พระเราต้อง
สว่างไสวตลอดเส้นทาง แต่ทว่าพอมาถึงสถานการณ์จริง ขณะเดินธุดงค์
เมื่อต้องเจอบททดสอบมากมาย ปรากฏว่า องค์พระก็ไม่เห็น แสงสว่าง
ก็หาย ไม่มีเลย
สาเหตุก็มาจากทุกขเวทนาที่เกิดจากการเจ็บฝ่าเท้า ที่เขาเรียกว่า
ยางระเบิด ใจวอกแวกไปกับ ๒ ข้างทาง รถวิ่งผ่านไปผ่านมา จากที่เรา
เคยนิ่ง เคยสงบ กลายเป็นศูนย์ไปหมดเลย คราวนี้ก็พยายามตามหา
องค์พระ ตามหาดวงแก้ว ซึ่งยิ่งตามหา ยิ่งค้น ยิ่งเค้น ยิ่งเน้น ยิ่งอยาก
ก็ยิ่งไม่เห็น ยิ่งอยากให้ชัดยิ่งหาย พยายามทุกวิถีทางผลการปฏิบัติธรรม
ก็ไม่ดีขึ้น จนกระทั่งนึกถึงคำ�ของพระอาจารย์ ซึ่งท่านเมตตาสอนไว้ว่า
ให้ภาวนา “สัมมา อะระหัง ๑, สัมมา อะระหัง ๒, สัมมา อะระหัง
๓...” นับไปเรื่อย ๆ พอเรานับไปเรื่อย ๆ ใจก็เลยนิ่งลง ไม่สนใจสิ่ง
รอบข้าง เท้าก็ยังเจ็บอยู่ แต่ใจก็ไม่ไปกังวลอยู่กับฝ่าเท้า แต่มาอยู่ที่
ศูนย์กลางกายแทน ทำ�ให้ความเจ็บลดน้อยลงจนไม่รู้สึก และที่สำ�คัญ
เดินได้นิ่ง ไม่วอกแวก ไม่มองซ้ายไม่มองขวา ความสงบเสงี่ยม สง่างาม
เกิดขึ้น จากเคยเดินวอกแวกซ้ายขวา เพราะใจไม่จรดนิ่ง ก็นิ่งได้
เพราะฉะนั้น อยากจะฝากให้เพื่อนสหธรรมิกท่านใดที่ใจไม่นิ่ง
องค์พระหาย ดวงแก้วหาย ให้ลองกลับมาภาวนา “สัมมา อะระหัง
๑, สัมมา อะระหัง ๒, สัมมา อะระหัง ๓...” ภาวนาไปเรื่อย ๆ แล้ว
ทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม นิ่งแน่นกว่าเดิม

“

ท่านใดที่ใจไม่นิ่ง องค์พระหาย
ดวงแก้วหาย ให้ลองกลับมาภาวนา
‘สัมมา อะระหัง’
www.webkal.org
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โรคภัยหาย ได้บ้านอยู่
วรรณสง่า นนทสิน
อาชีพค้าขาย
ดิฉันมีปัญหาด้านสุขภาพมาประมาณเกือบ ๔ ปีแล้ว ในตอน
แรก ๆ มีปัญหาอยู่ประมาณ ๓ ปี แต่ไม่เอะใจว่าตัวเองมีปัญหาด้าน
สุขภาพ ก็ไปแสวงหาอาหารเสริมมากิน แต่เวลาไม่มีเงินซื้ออาหารเสริม
กิน อาการก็มาอีก จนกระทั่งตัดสินใจไปตรวจเลือดเมื่อ ๓ - ๔ เดือน
ที่ผ่านมา หมอบอกว่าความดันโลหิตสูงและโคเลสเตอรอลสูงมาก
ดิฉันมีอาการเหนื่อยมาก รู้สึกเหมือนกายละเอียดจะถอดแล้ว
รูส้ กึ ไม่ไหว ทำ�ใจแล้วว่าตัวเองคงไม่รอดแน่ ภายหลังมากราบพระอาจารย์
ท่านถามว่าเป็นโรคอะไร ดิฉนั บอกว่าเป็นความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอลสูง
ท่านบอกว่าให้ลองเอา “สัมมา อะระหัง” รักษาดู ดิฉันสงสัยว่าแค่
“สัมมา อะระหัง” จะรักษาได้หรือ แต่ก็ตัดสินใจว่าต้องลองดู
เชื่ อ ไหมคะ ตอนที่ ยั ง ไม่ “สั ม มา อะระหั ง ” ดิ ฉั นต้ อ งดื่ ม น้ำ �
สมุนไพรทุกวัน ร่างกายถึงจะอยู่ได้ แต่พอพระอาจารย์บอกให้ “สัมมา
อะระหัง” วันแรก พอความดันขึ้นดิฉันก็ “สัมมา อะระหัง ๆ ๆ อย่า
ขึ้น” “สัมมา อะระหัง ลงไป ๆ” จนกระทั่งจากที่รู้สึกเหนื่อยมากวันละ
หลายรอบ พอ “สัมมา อะระหัง” ผ่านไปหนึ่งเดือน อาการที่เป็นทุกวัน
วันละหลาย ๆ รอบ ไม่เป็นอีกเลย
สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือ ตอนนั้นพอมีปัญหาสุขภาพ ก็ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดิฉันเป็นแม่ค้าขายน้ำ�หอมอยู่ที่ตลาดบางแค ไปหาเงิน
ไม่ค่อยได้ ภาวนา “สัมมา อะระหัง” แค่ ๒ อาทิตย์ จู่ ๆ พ่อของลูก
ที่เลิกกันมา ๑๗ ปีแล้ว บอกว่าอยากให้ไปอยู่กับลูก เขาเซ้งตึก ๓ ชั้น
ให้อยู่ โดยที่เราไม่ได้เอ่ยปากอะไรสักคำ� ทุกวันนี้อยู่ตึก ๓ ชั้น ๒ คน
แม่ลูก รู้สึกสบายมาก หมดปัญหาเรื่องค่าเช่าบ้าน แล้วก็มีความสุขขึ้น
สุขภาพดีขึ้น ไม่ต้องมากังวลค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพด้วย จนกระทั่ง
ตอนนี้มีความรู้สึกว่า การภาวนา “สัมมา อะระหัง” ทำ�ให้ทุกอย่าง
ในชี วิ ต ดี ขึ้ นจริ ง ๆ อยากให้ ล องพิ สู จ น์ ด้ ว ยตนเอง แล้ ว คุ ณจะพบ
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลาย ๆ อย่างค่ะ
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จากเรื่องราวประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างของอานุภาพการภาวนา
ในเบื้องต้น เราจะสามารถนำ�มาเป็นเครื่องประเมินตัวเองได้ในระดับ
หนึ่งว่า ทำ�ไมบางท่านนั่งสมาธิมานานมาก แต่ไม่เป็นสมาธิสักที ซึ่ง
อาจจะวินิจฉัยได้ว่า เรายังทำ�ตามขั้นตอนที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำ�
สั่งสอนมาไม่ครบถ้วนหรือไม่ต่อเนื่อง คือ บางท่านไม่ค่อยจดจ่อกับการ
ภาวนา ประกอบกับมีใจที่ยังไม่ละเอียดและไม่แข็งแรงพอ จึงทำ�ให้พ่ายแพ้
ต่อนิวรณ์ทั้งหลายได้ง่าย แต่หากเราภาวนาจนกระทั่งใจละเอียดนุ่มนวล

“

ทำ�ไมบางท่านนั่งสมาธิมานานมาก
แต่ไม่เป็นสมาธิสักที ซึ่งอาจจะวินิจฉัยได้ว่า
เรายังทำ�ตามขั้นตอนที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำ�
สั่งสอนมาไม่ครบถ้วนหรือไม่ต่อเนื่อง

ความรู้สึกค่อย ๆ กลืนเข้าไปสู่ความละเอียดภายใน และใจเคลื่อนเข้า
สู่กลางของกลางได้เองโดยอัตโนมัติแล้วจึงหยุดภาวนา ก็ไม่เป็นปัญหา
แต่ที่ส่วนใหญ่ยังมีปัญหา ก็เพราะขาดการภาวนา หรือไม่ได้ภาวนา
อย่างต่อเนื่องนั่นเอง บางคนเมื่อมีความทุกข์จึงมาภาวนา ความต่อเนื่อง
จากการภาวนาจึ ง ทำ � ให้ เห็ น ผลที่ ดี ต่ อ ชี วิ ต และจิ ต ใจอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
ดั ง นั้ น เรามาเร่ ง ทำ � ความเพี ย ร หมั่ น เจริ ญ ภาวนา “สั ม มา
อะระหั ง ” กั น เถิ ด เพื่ อ ให้ บั ง เกิ ด ผลอั น ประเสริ ฐ คื อ การเข้ า ถึ ง
พระธรรมกายภายใน สมความปรารถนากันทุกคน..
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“ถ้าอยากเป็นใหญ่ ต้องใหญ่ด้วยบุญ
อย่าเป็นใหญ่ด้วยกิเลส
ถ้าใหญ่ด้วยบุญ ถึงจะเป็นใหญ่ได้อย่างแท้จริง”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย

บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จำ�กัด

บริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายช่องสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้รับใบอนุญาต Network Provider
จาก กสทช. ในระบบดาวเทียม C-Band และ Ku-Band ให้บริการออกอากาศทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
โทร : (๐๒) ๓๐๐-๕๕๖๐-๑ แฟกซ์ : (๐๒) ๗๑๘-๔๑๓๘ มือถือ : ๐๘๑-๘๑๕-๙๖๔๕
อีเมล : uraratc@vshine.com เว็บไซต์ : www.vtelecom.co.th, www.vtelecom.in.th
อาคารเลขที่ ๑๑ ถนนพระรามเก้า ๕๔ (ซอย ๕ เสรี ๗) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
www.webkal.org

ข้อคิดคำ�คม
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

“เวลาเป็นบุญเป็นบารมี
เราต้องใช้ทุกอนุวินาที
สร้างบุญบารมี
ให้เต็มกำ�ลัง”
คุณครูไม่ใหญ่

เติมเต็มปัญญาบารมี นำ�ธรรมะสู่ใจคนนับล้าน
www.webkal.org

บทความพิเศษ
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

จดจำ� จรดจาร

“

โปตฺถกาทีนิ เขตฺตํว
เลขานิ ยุคนงฺคลํ
อกฺขรานิ พีชํ กตฺวา
จรนฺโต ปณฺฑิโต ภเว.

บุคคลพึงประพฤติตนดังต่อไปนี้ คือ
ทำ�ใบลานเป็นต้นให้เป็นเสมือนนา
ทำ�เหล็กจารให้เป็นเสมือนแอกและไถ
ทำ�ตัวอักษรให้เป็นเสมือนข้าวปลูก
จึงจะนับว่าเป็นบัณฑิตได้

”

ราชบัณฑิตยสถาน. ราชนีติ-ธรรมนีติ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖.
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บัณฑิตทางพระพุทธศาสนา หมายถึง บุคคลผู้ทรงความรู้ มีจิตใจที่งดงาม และมี
การดำ�เนินชีวิตที่ถูกต้อง การเป็นบัณฑิตที่แท้ได้ต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐาน โดยอาศัยแนวทาง
จากหลักธรรมคำ�สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมวินัยที่พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเริ่มต้นสืบเนื่องมาจากการเรียบเรียงคำ�สอน
ดั้งเดิมเป็นหมวดหมู่และท่องจำ�ต่อกันมาตั้งแต่คราวปฐมสังคายนา หลังพระพุทธปรินิพพาน
ได้ ๓ เดือน

ในครั้งนั้นเหล่าพระอรหันตสาวกจำ�นวน ๕๐๐ รูป มีพระมหากัสสปเถระเป็นประธานใน
การสังคายนาครั้งแรก ณ ถ้ำ�สัตบรรณคูหา เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยนำ�พระธรรมวินัยที่
เคยสดับฟังเมื่อครั้งพระบรมศาสดายังทรงพระชนมชีพมาซักถามกันในที่ประชุม มีพระอุบาลี
เป็นผู้ตอบแก้พระวินัย และมีพระอานนท์เป็นผู้ตอบแก้พระธรรม เมื่อได้มติจากที่ประชุมแล้ว จึง
ให้พระภิกษุอรหันต์ทั้งหมดร่วมสวดพร้อมกันเพื่อทรงจำ�กันเป็นแบบแผนต่อไป
การสังคายนาด้วยการสวดทรงจำ�แบบ มุขปาฐะ เป็นวิธีที่ใช้เรื่อยมาจนถึงการสังคายนา
ครั้งที่ ๕ ในราวปี พ.ศ. ๔๐๐ เศษ จึงเปลี่ยนเป็นวิธี บันทึกเป็นลายลักษณ์ กล่าวคือ เมื่อ
หมู่สงฆ์ตรวจชำ�ระจนมีมติเห็นพ้องกันว่าถูกต้องแล้ว จึงจารพระธรรมวินัยนั้นลงในใบลาน
เป็นภาษาบาลีด้วยอักษรสิงหล นับเป็นการจารคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับแรกของพระภิกษุสงฆ์
ฝ่ายเถรวาท ซึ่งเป็นต้นแบบของคัมภีร์ที่มีการนำ�ไปปริวรรตถ่ายถอด และคัดลอกจากอักษร
สิงหลเป็นอักษรต่าง ๆ โดยยังคงภาษาบาลีดั้งเดิมไว้
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ตัวอย่างคำ�ว่า “นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส”
จารจารึกในคัมภีร์ใบลานอักษรต่าง ๆ
อักษรสิงหล

อักษรพม่า

อักษรขอม

อักษรธัมม์
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สำ�หรับประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่ามีการจารคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลีลงบนแผ่นลาน
โดยถ่ายถอดมาจากอักษรสิงหลตัง้ แต่สมัยสุโขทัย ในยุคนัน้ นิยมจารคัมภีรด์ ว้ ยอักษรขอม ต่อมา
จึงมีการจารด้วยอักษรอื่น ๆ เช่น อักษรมอญ อักษรธัมม์ล้านนา อักษรธัมม์อีสาน เป็นต้น ก่อน
ลงมือจารช่างจารจะตีเส้นบรรทัดเป็นแนวไว้ เพือ่ ช่วยให้จารได้เป็นระเบียบสวยงาม โดยส่วนใหญ่
จะมี ๕ บรรทัด จากนั้นจึงใช้เหล็กจารเขียนให้ตัวอักษรห้อยอยู่ใต้เส้นบรรทัด

รอยเส้นบรรทัดตีเป็นแนวโดยใช้วิธีดีดเส้นด้ายชุบเขม่าไฟผสมน�้ำมัน
แล้วใช้เหล็กจารเขียนให้ตัวอักษรห้อยอยู่ใต้เส้นบรรทัด

ขณะจารต้องฝนปลายเหล็กจารให้คมอยู่เสมอเพื่อให้เส้นจารคมชัด ไม่เป็นเสี้ยน นับว่า
ต้องอาศัยความชำ�นาญของผู้จารเป็นอย่างมาก เพราะต้องลงน้�ำ หนักมือให้พอดี เนื่องจากต้อง
จารอักษรทั้ง ๒ ด้านของใบลาน หากลงน้ำ�หนักน้อยเกินไปจะเห็นตัวอักษรไม่ชัด แต่หากลง
น้ำ�หนักมากเกินไป ลานอาจทะลุหรือเห็นเป็นรูปอักษรบนอีกหน้าหนึ่งได้
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นอกจากความชำ�นาญแล้ว ผู้จารยังต้องเป็นผู้มีความอดทน มีสมาธิ และมีความรู้เรื่องที่
จะจารเป็นอย่างดี จึงจะทำ�ให้งานออกมาประณีต สวยงาม ไม่ผดิ พลาด เพราะหากจารผิดจะไม่
สามารถลบหรือแก้ไขได้ แต่จะใช้วิธีการแก้ไขโดยการป้ายด้วยยางไม้หรือทำ�เครื่องหมายไว้ตรง
อักษรที่จารผิด ทำ�ให้แลดูไม่สวยงาม ความศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อพระธรรมคำ�สอนก็อาจจะลดทอน
ลงไป

จากเสี ย งสวดทรงจำ � แต่ ค รั้ ง พุ ท ธกาล
ของเหล่ า ภิ ก ษุ อ รหั น ตสาวก หมวดธรรม
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ได้รับการสืบทอด
ผ่ า นอั ก ษรที่ ช่ า งจารสรรค์ ส ร้ า งด้ ว ยความ
เคารพบูชา จรดเหล็กจารอักษรแต่ละตัวบน
แผ่ น ใบลานที่ ว่ า งเปล่ า ก่ อ เกิ ด เป็ นคั ม ภี ร์
พระไตรปิฎกบาลีสูงค่า เป็นแหล่งความรู้ให้
ภิ ก ษุ ส ามเณรและผู้ ส นใจเข้ า มาศึ ก ษา
เกิ ด ปั ญ ญากระจ่ า งแจ้ ง ด้ า นปริ ยั ติ นำ � ไป
ปฏิ บั ติ ต่ อ ยอด จนสามารถเข้ า ถึ ง ปฏิ เวธ
เป็นบัณฑิตทีแ่ ท้จริงทัง้ ทางโลกและทางธรรม..

การจารคัมภีร์ใบลาน ผู้จารจะใช้มือขวา
จับเหล็กจาร ใช้มือซ้ายจับสนับ
ใช้นิ้วหัวแม่มือรองรับเหล็กจารและช่วยดัน
เหล็กจารให้เคลื่อนที่อย่างสะดวก
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

กระแสของการให้..
จากใจถึงใจ
นั ก โฆษณาหนุ่ ม ชาวลอนดอนคนหนึ่ ง   
เกิ ด แนวคิ ด ที่ จะปฏิ วั ติ พื้ นที่ ร กร้ างและทรุดโทรม     
ข้างทางเท้าของเมืองที่เขาเติบโตขึ้นมา คืนหนึ่งเขา
จึงขับรถพร้อมกับบรรทุกต้นกุหลาบและเครื่องมือ
เพาะชำ � ออกไปทำ � สวนหย่ อ มเล็ ก ๆ ข้ า งถนน    
โดยไม่มีใครเห็น และในคืนต่อ ๆ มา เขาก็ยังคง
ปลูกต้นไม้ตอ่ ไป ผลงานของเขากลายเป็นปฏิกริ ยิ า
ลูกโซ่อยู่ในบทสนทนาของชาวลอนดอน ต่ อ มา  
การกระทำ � ของเขาได้ รั บ การขานรั บ จากผู้ ค น
จำ � นวนมากและขยายไปยั ง ประเทศต่ า ง ๆ ถึ ง  
๓๐ ประเทศ ทั่วโลก
เริ่มต้นจากการให้อย่างเงียบ ๆ ของชาย
คนหนึ่ ง ยั ง กลายเป็ น กระแสสั ง คมไปทั่ ว โลก
ได้ ข นาดนี้ สั ก วั น หนึ่ ง การตั ก บาตรในโครงการ
ตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัด
ทัว่ ไทยของเราทุกคน ก็จะเป็นต้นแบบแก่คนรอบข้าง
และเกิดเป็นกระแสของ “การให้” แผ่ขยายออกไป
ในวงกว้างยิ่ง ๆ ขึ้น

นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๒,๕๕๗ รูป
8

อำ�เภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานราชการและเอกชน คณะสงฆ์ และ
ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรพระ ๒,๕๕๗ รูป ณ ถนนสุริยเดชบำ�รุง
ข้างบึงพลาญชัย อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐   
เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย และพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายธรรมยุต   
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเลอเกียรติ แก้วศรีจนั ทร์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นขวัญกำ�ลังใจแก่พทุ ธบุตร ๓๒๓ วัด ในพืน้ ที่ ๔ จังหวัดภาคใต้
www.webkal.org
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ตักบาตรพระ

๒,๗๐๐ รูป
8

อำ�เภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

นายนพวัชร สิงห์ศักดา

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ประธานฝ่ายฆราวาส
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เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๗๐๐ รูป บริเวณถนน    
หน้ า จวนผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด โดยมี พ ระเทพสิ ท ธาจารย์ เจ้ า คณะจั ง หวั ด มหาสารคาม        
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
ฝ่ า ยฆราวาส การตั ก บาตรครั้ ง นี้ เป็ น หนึ่ ง ในโครงการตั ก บาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รู ป          
๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำ�ริของพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและ
ประธานมูลนิธธิ รรมกาย ทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และให้ความช่วยเหลือ
แก่พุทธบุตร ๓๒๓ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
มากว่า ๑๐ ปี
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

มลทินที่ร้ายแรงที่สุด
อวิชฺชา ปรมํ มลํ
ความไม่รู้เป็นมลทินร้ายที่สุด
		

(๒๓/๑๐๕)

สิ่งของเปรอะเปื้อน แปลกปลอม
โลหะขึ้นสนิม คอนกรีตมีขยะเจือปน
ย่อมสร้างมลทินและอันตรายอย่างใหญ่หลวงได้
แต่กระนั้นก็ไม่ถึงเศษเสี้ยวแห่ง “อวิชชา”
ที่ปลอมปนอยู่ในใจมนุษย์
อวิชชาเป็นต้นตอแห่งความไม่รู้ทั้งปวง
ความไม่รู้ที่ทำ� ให้คนเราคิดผิด พูดผิด กระท�ำผิด
เป็นสิ่งติดตามมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้ว
ความไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิต คือไม่รู้ทุกข์
ไม่รู้สาเหตุที่เกิดทุกข์ ไม่รู้ว่าต้องดับสาเหตุแห่งทุกข์
ไม่รู้วิธีพ้นทุกข์ ซึ่งจะท�ำให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ
ความไม่รู้สิ่งเหล่านี้เป็นมลทินที่ร้ายแรงที่สุด
อันตรายที่สุด ต้องเร่งแก้ไขอย่างด่วนที่สุด
จะแก้ไข “อวิชชา” ได้ ด้วยมี “วิชชา”
จะแก้ไข “ความไม่รู้” ได้ ด้วยมี “ความรู้”
ความรู้ที่เกิดจากใจหยุดนิ่ง
ก่อเกิดการเห็นแจ้งในสรรพสิ่ง
พรั่งพรูปัญญาให้สว่างไสว
หลั่งไหลความสุขใจอย่างไม่มีประมาณ
สะอาด สว่าง สงบ รู้แจ้ง เห็นแจ้ง
ไม่มีช่องว่างให้มลทินใจอยู่เลยแม้แต่น้อย
จึงหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง..
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้นำ� ในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๕

จรรยาข้อที่ ๙-๑๐
“ต�ำรับยอดเลขา” น�ำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุ
ชื่อผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึง
เมตตาน�ำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ต�ำรับ
ยอดเลขา” โดยล�ำดับเนื้อความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดดู ว้ ย เพือ่ รักษาศัพท์
บางค�ำไว้ และเพือ่ เป็นเกียรติแก่ผเู้ ขียน

๙

ต้องเอาใจใส่ตรวจตรากิจการอยู่เสมอ
การดูแลสมบัติของผู้อื่นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นของเจ้านาย ของเพื่อน ของวัด
หรือของสาธารณะก็ตาม จะเป็นบุญติดตัวไปว่า
สมบัติของเราไม่ว่าตกไปอยู่ท่ไี หนก็ตาม
จะมีทั้งมนุษย์และเทวดาช่วยกันปกปักรักษาไว้ให้อย่างดี
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๙. ต้องเอาใจใส่ตรวจตรากิจการอยู่เสมอ
่งของอันใด ๆ ก็ดี ซึ่งท่านมอบหมายให้เรารักษานั้น เราจะต้อง
		เอาใจใส่สรรพสิ
อย่างมาก คือต้องตรวจตราดูแลเสมอ ๆ อย่าให้ของเหล่านั้น ตกเรี่ย

เสียหายบุบฉลายทรุดโทรมไป ด้วยเหตุไม่มีความระมัดระวัง อันใช่เหตุจ�ำเป็น
ที่จะเสีย และให้คิดรักของของท่านเหมือนของของเรา เมื่อผู้ใดมาหยิบยืมไป
ต้องจดต้องจ�ำไว้เป็นหลักถาน เมื่อน�ำมาก็ต้องตรวจตราให้รู้ว่าถ้วนหรือขาด
เสียหายช�ำรุดทรุดโทรมอย่างไร เมื่อเห็นช�ำรุดเสียหายก็ให้รีบน�ำความร�ำ่ เรียน
เสียให้ทา่ นทราบทันท่วงที อย่าเพิกเฉยเลยละให้เป็นปากเป็นเสียง ต้องไต่สวน
มัวหมองแห่งเราท�ำเผอเรอต่อไปได้จึงจะดี เมื่อเห็นนานเกินควรยังมิได้น�ำส่ง
ต้องตักเตือนให้สง่ เมือ่ เราควรจะเตือนตรงไปได้กใ็ ห้เตือนไป ถ้าไม่ควรทีเ่ ราจะ
เตือนเองได้ ก็ร�่ำเรียนให้ท่านเตือนกัน
เมือ่ ท�ำได้เช่นนัน้ ก็นบั ว่าเรามีความกตัญญูและสามารถในหน้าที่ ความ
เมตตาปรานีแห่งนายก็จะมีแก่เราเป็นอันมาก

ส�ำหรับข้อนี้ ต้องเริม่ ท�ำความเข้าใจเสียตัง้ แต่ตน้ เช่น อยูบ่ า้ นก็ให้มคี วามรูส้ กึ ว่าเป็นเจ้าของ
บ้าน เป็นเจ้าของสถานที่ เป็นเจ้าของส�ำนักงานนัน้ ๆ แม้ใช้สอยของของท่านก็ทำ� ความรูส้ กึ เหมือน
กับเป็นของของเรา
คนบางคนเป็นคนน่าสงสาร ไม่มีใครอยากให้หยิบยืมอะไร แค่ยืมหนังสือต�ำรามาอ่านซึ่ง
ไม่เห็นจะสึกหรออะไร เขาก็ไม่ให้ เพราะพอยืมหนังสือของเขามาอ่านแล้ววางทิ้งแบ ๆ ไว้ สัน
หนังสือก็หกั กระดาษก็ยบั ซ�ำ้ ดีไม่ดกี าวทีท่ าไว้หลุดอีก บางทีวางทิง้ ไว้ปล่อยให้เด็กมาฉีกหนังสือ
เขาเสียหาย วันหลังพอเอ่ยปากขอยืมใครเขา เขาก็พากันเบือนหน้าหนี บ้างก็อ้างว่ายังอ่านไม่จบ
ทั้งที่อ่านจบไปตั้งนานแล้ว หรืออ่านไม่จบจริง ๆ ก็ตามเถิด ต่างกับบางคนที่รักษาของของผู้อ่นื
เหมือนกับเป็นของตัวเองเสมอ คนแบบนี้แม้ยังไม่เอ่ยปากขอยืมหนังสือจากผู้ใดเลย พอเขาได้
หนังสือดี ๆ มา เขาก็นึกถึงก่อนแล้ว อยากให้ได้อ่านหนังสือดี ๆ เพราะคน ๆ นี้ นอกจากจะอ่าน
ด้วยความระมัดระวังถนอมหนังสือไม่ให้ช�้ำแล้ว เมื่อส่งกลับบางทียังใส่ปกอย่างเรียบร้อยคืนมา
ด้วย การดูแลของผู้อนื่ อย่างดีนี้ ไม่วา่ จะเป็นของสาธารณะหรือของเพือ่ นก็ตาม จะเป็นบุญติดตัว
ไปว่า สมบัติของเขาแม้จะตกไปถึงไหนก็ตาม จะมีทั้งมนุษย์ทั้งเทวดามาช่วยกันปกปักรักษาไว้
ส�ำหรับเรื่องนี้ หลวงพ่อเองได้รับบทเรียนกับตัวเองมาแล้วคือ ที่วัดพระธรรมกายนี้มีสไลด์
(Slide) ให้ยืมเอาไปฉายให้แก่ผู้สนใจ มีทั้งหน่วยงานในวัดและหน่วยงานกัลยาณมิตรต่างจังหวัด
หรือเวลามีธุดงค์มีการอบรมตามที่ต่าง ๆ ก็ให้ยืมไป โดยให้ทั้งสไลด์ที่เป็นแผ่น ให้ทั้งเครื่องฉาย
หรือบางทีก็ให้โอเวอร์เฮดโปรเจกเตอร์ (Overhead Projector) ที่ใช้ฉายกับแผ่นใสไปด้วย เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระศาสนา จึงไม่เคยหวง ยินดีจัดให้ทุกอย่าง แต่ผู้น�ำไปใช้
บางรายไม่ถนอมของเลย เมือ่ น�ำของมาคืน บางทีกระจกแตก หลอดขาด แล้วก็ไม่แจ้งให้เราทราบ
คนของเราก็สะเพร่าไม่ได้ตรวจดูก่อนน�ำไปใช้งานต่อ พอถึงเวลาฉาย คนเขาก็รอดูสไลด์ตาม
www.webkal.org
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ที่ประกาศเอาไว้ ปรากฏว่าเครื่องเสีย ใช้การไม่ได้ เสียงานเสียการหมด
หลวงพ่อจึงต้องใช้วิธีใหม่ โดยก�ำหนดลงไปเลยว่า ชุดนี้เป็นของหลวงพ่อใช้ ไม่ให้ยืม ส่วน
ทีส่ ำ� หรับมีไว้ให้ยมื ก็มไี ว้สว่ นหนึง่ และไม่ควรเป็นชนิดออโตเมติกซึง่ บอบบาง ต้องใช้ชนิดทีท่ นมือ
ทนเท้าไม่เสียง่าย ๆ จึงจะดี แต่ขนาดมีให้ยมื แล้ว ยังไม่สง่ คืนตามเวลา ต้องให้หลวงพ่อมีงานเพิม่
ขึ้นอีกอย่างหนึ่ง คือต้องคอยทวงของคืน
ฟังมาถึงตรงนี้แล้ว ใครที่เคยท�ำผิดพลาดมาในท�ำนองเดียวกันนี้ก็ขอให้เลิกเสีย เมื่อยืม
ของของใคร นอกจากจะรู้จักถนอมของแล้ว ต้องรีบน�ำกลับไปคืน ยิ่งถ้าหากว่าของนั้นเป็นของ
ผู้บังคับบัญชา ของนาย ต้องรู้จักถนอมให้ดี ของบางอย่างเป็นของส่วนตัวของท่านโดยเฉพาะ
อย่าเอาไปใช้เด็ดขาด เพราะจะเป็นการละลาบละล้วงและตีตวั เสมอท่าน ส่วนใครทีท่ ำ� หน้าทีร่ กั ษา
ของของเจ้านาย ก็ตอ้ งหมัน่ ทวง หมัน่ ตาม แต่ตอ้ งท�ำตามความเหมาะสม เช่น ถ้าเป็นระดับผูใ้ หญ่
ยืมไป เราเป็นเด็กจะไปทวงก็ใช่ที่ ควรเรียนให้ท่านทราบ แล้วให้ท่านไปทวงกันเอง จึงจะเหมาะ

๑๐

อย่าเลินเล่อในการรักษาและขับรถยนต์
การขับรถนั้น ถ้าพลาดเพียงนิดเดียว ก็อาจบาดเจ็บ
หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ คนที่รักชีวิตตัวเอง
จึงต้องไม่ขับรถเร็วหรือประมาทเลินเล่อ
และต้องหมั่นตรวจเช็กรถยนต์
ให้อยู่ในสภาพปกติอยู่เสมอ
อย่าดันทุรังใช้แม้ในสภาพผิดปกติเล็ก ๆ น้อย ๆ

๑๐. อย่าเลินเล่อในการรักษาและขับรถยนต์
เราเป็นคนขับรถยนต์และรถม้าก็ดี เราควรจะปฏิบัติการนั้น ๆ อันเป็น
หน้าทีเ่ ราท�ำด้วยการพินจิ พิเคราะห์ให้ดี ปราศจากความสะเพร่าและมักง่ายใน
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ การรักษาก็ให้ทำ� ให้สอาดเรียบร้อยตามหน้าทีต่ ลอดถึงสิง่ ของ
ที่จะใช้ในการนั้น อย่าให้สุรุ่ยสุร่าย หมดเปลืองไปด้วยเหตุไม่จ�ำเป็นได้จึงจะดี
และสิง่ ใดทีเ่ ป็นของท�ำยากและราคามาก อันซึง่ เรายังไม่เคยท�ำแก้ไข ก็อย่าเพ่อ
ไปแก้ไขท�ำเข้าก่อน ซึง่ ไม่มคี วามรู้ พลาดพลัง้ ของนัน้ จะเสียมากไป เมือ่ เจตนา
ดี อยากจะรู้อยากจะท�ำได้บ้าง ก็จงร�่ำเรียนสืบสวนกับผู้รู้เขา เข้าใจดีเสียก่อน
จึงท�ำ และสิ่งใดที่รู้สึกว่าเสีย ฤๅขัดข้องมีขึ้นนั้น ต้องร�่ำเรียนให้นายท่านทราบ
เพื่อจะได้รีบแก้ไขเสีย อย่าละเลยไว้จนเสียมาก ฤๅเกิดอันตรายจึงจะดี และใน
การขับรถก็ดี ต้องพินจิ พิเคราะห์ลทู่ างไปมาให้ดี อย่าเผลอเพลินปล่อยอารมณ์
ไม่ได้ จะเกิดเหตุ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นอันแน่ที่จะต้องเสีย อย่างน้อยที่สุด
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ก็ต้องเสียเงินและเสียเวลาใช้ ถ้าถูกอย่างส�ำคัญร้ายแรงเข้า ร่างกายไม่นายก็
เรา ฤๅทั้งนายทั้งเรา แตกหักเถลิกเปิกปอกชอกช�้ำ จนถึงแก่ชีวิตอันตรายก็ได้
เพราะฉะนั้น เราควรจะระวังอันตรายต่าง ๆ ให้มาก เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เขา
เป็นกันมาแล้ว เราก็ยอ่ มรูส้ กึ บ้างไม่ใช่ฤๅ ว่ามันมีทางเสียทัง้ นัน้ หาดีและเสมอ
ตัวบ่มิได้ เพราะเหตุฉะนั้น เราอย่าเผลอและระวังให้มาก จะขับรถไปมาก็อย่า
ให้เร็วปรูด๊ เกินไป นัง่ ก็ไม่สบาย และจะแข่งขันเอาไปรค์กบั ใครทีไ่ หนเล่า เมือ่ เร็วมาก
จะยับยั้งในเหตุการณ์อะไรที่มีขึ้นบ้างก็ไม่สู้ทันท่วงที จึงไม่จำ� เป็นต้องเร็วนัก
อีกประการหนึ่งจวนถึงที่เลี้ยวก็ดี ที่มีถนนและตรอกทางผ่านก็ดี และ
ที่ทางคับขันก็ดี ฤๅที่ประชุมชนคนพลุกพล่านก็ดี ผ่านทางกับรถรางรถไฟก็ดี
ต้องเดินช้า ๆ และเปิดแตรยาว ๆ มาก กับยับยั้งตั้งใจระวังให้มาก ดูซ้ายแล
ขวาให้รอบคอบ เพราะอันตรายจะมียอ่ มมีตำ� บลดังกล่าวนีเ้ ป็นพืน้ เหตุอนั ตราย
ที่เป็นกันมาก็ด้วยเผลออย่าง ๑ อวดฤทธิ์อวดแรงอย่าง ๑ อวดฤทธิ์อวดแรง
นั้นได้กับว่าข้าฝีมือดี คล่องแคล่ว เชี่ยวชาญ แข็งแรงพอทุกอย่างในทางหนี    
ทีไล่ ช้าไม่ใคร่ได้ เสียรัศมีไป ฤๅดูเหมือนคนขับไม่เป็น รถของเราก็ดีและเร็ว      
อยู่ข้างหลังรับฝุ่นละอองของใครไม่ยอม ออกจะเป็นเช่นนี้ จึงโดนกับโผงเข้า
บ่อย ๆ แต่ว่าอันตรายส�ำคัญ ๆ มักจะนายผู้ชายไม่ใคร่ได้ไปในรถโดยมาก
เพราะเหตุฉะนีแ้ ละพ่อเอ๋ย จงระวังระไวให้ดี อย่าเผลอ อย่าขับให้รนุ แรง แข่งขัน
กันท�ำไมไม่ตอ้ งการ ถึงรถม้าก็เหมือนกัน ยับยัง้ แต่พอควรดีกว่า อันตรายก็จะ
ไม่มี ฤๅน้อยลง เพราะอยู่ในสามารถมนุษย์ทำ� ได้ควรท�ำ
ส�ำหรับข้อนี้ ผู้เขียนอธิบายไว้อย่างละเอียดลออแล้วคือ สอนคนขับรถว่าไม่ให้ประมาท
เลินเล่อ หรืออยากดัง ขับรถเร็วจนเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถม้าที่ใช้ในสมัยก่อน
เพราะถ้าพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ และประการส�ำคัญ อย่าท�ำตัวเป็น
คนโง่แล้วขยัน คือไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ดีพอ และไม่ศึกษาให้ดีเสียก่อน พอเห็นเครื่องยนต์
เสีย ก็พยายามซ่อมเอง ถอดไปถอดมาแล้วใส่คนื ไม่ได้หมด กลายเป็นฝรั่ง (ญี่ปุ่น) ท�ำเกิน
สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยม หลวงพ่อก็เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกัน โยมพ่อซื้อรถจักรยานให้ขี่
ไปโรงเรียน พอมันเสีย เราก็คิดว่าน่าจะซ่อมเองได้ ด้วยความรู้เท่าไม่ถงึ การณ์เลยถอดออกเป็น
ชิ้น ๆ เสร็จแล้วใส่คืนไม่ได้ ต้องไปตามช่างมาประกอบให้ ทีนี้นั่งดูเขาด้วย พอดูแล้วคิดว่าเข้าใจ
ดี คราวหน้าลองซ่อมเองอีก ก็ยังเหลืออีก ๒ - ๓ ชิ้น นี่ถา้ เป็นรถยนต์กค็ งเสียหายมากกว่านี้ และ
ในฐานะทีเ่ ราเป็นคนขับรถ ก็อย่าสักแต่วา่ ขับโดยไม่เอาใจใส่สภาพรถ หลวงพ่อจะสัง่ คนขับรถเป็น
นักเป็นหนาว่า ถ้ารูส้ กึ ว่ารถผิดปกติให้รบี ตรวจเช็กเสีย ถ้าเกินก�ำลังก็ให้สง่ เข้าอูเ่ ช็ก อย่าไปดันทุรงั
ใช้ ไม่ใช่ว่ามีเสียงดังแกร็ก ๆ มาเป็นอาทิตย์แล้ว ก็ยังปล่อยให้ดังอยู่อย่างนั้น เดี๋ยวไปตายเอา
กลางทางแล้วจะท�ำอย่างไร ดังนั้นอะไรก็ตามถ้ามีทีท่าว่าจะเสียหายแล้ว อย่าฝืนใช้ไป ยอมเสีย
เงินเข้าอู่ตรวจซ่อมเสียดีกว่า อย่าเข้าท�ำนองเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายเลย..
(อ่านต่อฉบับหน้า)
www.webkal.org

พฤษภาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 93

หลวงพ่อตอบปัญหา
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

การเกิดขึ้นของนิสัยดี นิสัยชั่ว
มีที่มาอย่างไร ?
ANSWER

คำ�ตอบ

QA

นิสัยชั่วเริ่มจากความผิดพลาดเล็กน้อย
คนจะเลว จะชั่ว เมื่อเริ่มแรกมักไม่ได้ท�ำชั่ว พูดชั่ว คิดชั่ว หนักหนาอันใด แต่มักเริ่มจาก              
คุ้นเคยกับนิสัยบางอย่างที่ดูเหมือนไม่มีอะไรชั่ว แต่เมือ่ ท�ำไปแล้วภายหลังค่อยลุกลามกลายเป็น
ไม่ดี กลายเป็นชั่วไปในที่สุด  
เท่าที่หลวงพ่อย�่ำโลกมาถึงวันนี้ ๗๐ กว่าปีแล้ว สิ่งที่พบก็คือ นิสัยชั่วของคนเราเริ่มต้น      
มาจาก ๒ สาเหตุ
สาเหตุแรก คือ ความสะเพร่า  ไม่ละเอียดเท่าที่ควร ทีท่ �ำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องที่
คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย  
สาเหตุที่สอง คือ ความไม่รู้ประมาณ ทั้งความไม่รู้ประมาณในการใช้ปัจจัย ๔ และ       
ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในอาชีพการงาน
สิ่งเหล่านี้จะย้อนมาฆ่าตัวเอง ท�ำให้กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว           
ในวันนี้ และกลายเป็นคนชั่วต่อไปในภายภาคหน้า 
คนที่มีความมักง่าย สะเพร่าในตอนแรก แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นหายนะ ถ้าเราท�ำอะไร
หยาบ ท�ำอะไรสะเพร่า  หนัก ๆ เข้าจากท�ำงานหยาบ ท�ำงานสะเพร่า  ก็กลายเป็นคนที่ใคร ๆ       
ไม่ให้เครดิต ไม่ให้ความเชื่อถือ นอกจากไม่ให้ความเชื่อถือแล้ว ยังไม่ให้ความไว้วางใจด้วย       
เพราะฉะนั้นเวลามีงานอะไรดี ๆ ส�ำคัญ ๆ เขาก็ไม่กล้าให้เราท�ำ แม้ใจจริงเขาอยากให้เราท�ำงาน
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ด้วย อยากให้เราเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับเขา แต่เราท�ำงานหยาบ ท�ำงานสะเพร่า ขืนให้ท�ำ เดี๋ยว
งานใหญ่เสียหายหมด
แต่เราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นคนสะเพร่า  พอเขาไม่ใช้งาน เราอาจมีความรู้สึกว่า  เขาเกรงว่า
เราจะดีกว่า เขาอิจฉาเรา เราก็เลยไปโกรธไปแค้นเขา ทีจ่ ริงเราลืมดูตัวเอง ไม่ได้มองเข้ามาในตัว
ให้เห็นตามความจริง ก็เลยไปโกรธเขา  แล้วเลยกลายเป็นจองเวรกับเขา  กลายเป็นคู่แค้นคู่กัด       
กับเขาไปโดยไม่รู้ตัว
จากเรื่องเล็กน้อยที่ลุกลามจากความสะเพร่า  มักง่าย ท�ำหยาบ ๆ ลวก ๆ หนักเข้าก็           
เริม่ กลายเป็นความไม่รปู้ ระมาณ แล้วกลายเป็นความเลว ความชัว่ เรือ่ งแบบนีม้ ใี ห้เห็นอยูไ่ ม่นอ้ ย
ในทุกสังคม กรรมดีหรือกรรมชัว่ ของคนทีท่ ำ� อยูเ่ ป็นประจ�ำ ในทีส่ ดุ จะกลายเป็นนิสยั ดีหรือนิสยั ชัว่
กลายเป็นนิสยั ละเอียดหรือนิสยั หยาบ กลายเป็นนิสยั ประณีตหรือนิสยั สะเพร่า กลายเป็นคนนิสยั
ใจกว้างหรือนิสัยเห็นแก่ตัว
นิสัยทั้งดีและไม่ดีนี้เกิดที่ไหน เกิดใน ๕ ห้องชีวิตของเรา คือ ห้องนอน ห้องน�้ำ ห้องแต่งตัว
ห้องอาหาร และห้องท�ำงาน ๕ ห้องชีวิตนี้ เป็นพื้นที่ส�ำหรับท�ำกรรมของเรา ทัง้ กรรมดีกรรมชั่ว
จนกลายเป็นนิสยั ดีนสิ ยั ชัว่ ติดตัวไป ในทีน่ จี้ ะขอยกตัวอย่างเพือ่ เป็นอุทาหรณ์ถงึ การเกิดนิสยั ทัง้ ดี
และร้ายในห้องต่าง ๆ เริ่มจากเรามาสังเกตพฤติกรรมโดยทั่วไปของคนเรา  ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่ง   
เข้านอนกัน
ตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกจากห้องนอน ออกจากห้องนอนแล้วต้องไปห้องน�้ำก่อน เสร็จภารกิจ     
ที่ห้องน�้ำก็ไปห้องครัวเพราะหิวแล้ว รับประทานอาหารจากห้องครัวห้องอาหารเสร็จเรียบร้อย       
ก็จะแต่งตัว เสร็จแล้วก็ไปท�ำงาน ท�ำงานเสร็จแล้ว เลิกงานก็กลับบ้าน กลับบ้านก็มาเปลี่ยน       
เครื่องแต่งตัว เปลีย่ นเครื่องแต่งตัวเสร็จ หิวแล้วก็เข้าครัว เข้าครัวเสร็จเรียบร้อยก็อาบน�้ำอาบท่า 
อาบน�้ำเสร็จก็มืดแล้ว เพลียแล้วก็เข้าห้องนอน
จากข้อสังเกตตลอดวันนี้เอง ท�ำให้เราพบว่านิสัยไม่ดีมาจากความมักง่ายในการปฏิบัติตัว
ในชีวิตประจ�ำวันของเรานี่เอง ยกตัวอย่างเช่น

QA

๑. นิสัยเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา
คนหนึง่ ตืน่ ปุบ๊ พับเก็บทีน่ อนหมอนมุง้ อย่างดี แล้วไปเข้าห้องน�ำ้ อีกคนหนึง่ ก็เก็บเหมือนกัน
แต่พับขยุ้มม้วน ๆ แล้วก็ซกุ ไว้ แค่เพียงการเก็บพับเครื่องนอนหลังการใช้ต่างกัน ก็เพาะนิสัยให้
ต่างกันแล้ว
คนหนึง่ เก็บอย่างดี เพาะนิสยั ประณีต คนนีไ้ ม่วา่ ไปหยิบอะไร ก็จะหยิบท�ำด้วยความประณีต
หมด แม้เข้าห้องน�้ำก็ดูแลท�ำความสะอาด เข้าห้องครัวก็สะอาด แต่งเนือ้ แต่งตัวสะอาดประณีต
ไปท�ำงานก็สะอาดประณีต
แต่คนที่สักแต่ว่าเก็บแบบขยุ้มส่ง ๆ ขนาดที่หลับที่นอนยังขยุ้ม สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเหาหรือ
หมัดก็อาจมาอาศัยอยู่ได้ เมือ่ เข้าห้องน�้ำก็คงท�ำลวก ๆ เข้าห้องครัวก็ในท�ำนองเดียวกัน เมือ่ เก็บ
ทีห่ ลับทีน่ อนไม่ประณีตพอ ห้องครัวก็จะท�ำความสะอาดไม่ประณีตพอ แค่นำ้� ตาลหยดหนึง่ น�ำ้ มัน
หยดหนึ่ง ก็เรียกมดมากินได้มาก ฉะนัน้ เข้าครัวทีไรต้องมีมดตัวเล็ก ๆ แน่ เพราะว่ามักง่ายมา
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ตั้งแต่พับเครื่องนอนแล้ว ห้องครัวที่มีมด แมลงสาบ เป็นความผิดของใคร ของมดหรือของเราที่
เช็ดครัวไม่เกลี้ยง แล้วลงท้ายก็ต้องท�ำบาปฆ่ามดฆ่าแมลงอีก
ถ้าห้องนอนห้องครัวไม่ประณีต บอกได้เลยว่า  ในห้องน�้ำก็คงขัดสีฉวีวรรณไม่สะอาด         
ห้องแต่งตัวก็คงสะเพร่า  เมื่อสะเพร่าตลอดทาง ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น การท�ำงานก็ไม่ประสบ    
ความส�ำเร็จเต็มที่ เมือ่ เทียบกับคนรุ่นเดียวกัน เมือ่ เป็นเช่นนี้ พวกหนึง่ ก็น้อยอกน้อยใจ ว่าวาสนา
เราไม่ดี หรือไม่อย่างนั้นก็คิดโทษเพื่อนร่วมงาน ว่าคงไปฟ้องเจ้านายอย่างนั้นอย่างนี้ คงร่วมมือ        
เล่นงานเราแน่ กลายเป็นคิดเพาะศัตรูขึ้นมา หรืออาจกลายเป็นอิจฉาคนโน้นคนนี้ไปด้วย ว่าเริ่ม
งานมาพร้อมกันแต่แซงหน้าเราไปแล้ว
จะเห็นได้วา 
่ การกระท�ำผิดพลาดเบือ้ งต้น เริม่ จากเก็บทีน่ อนไม่เรียบร้อย กว่าจะรู้ตวั กลาย
เป็นเพาะศัตรู และคุ้นกับการท�ำกรรมชั่วมาตลอดทางเสียแล้ว
๒. นิสัยของคนนอนตื่นสายตลอดกาล
ตื่นแล้วมักไม่เก็บที่นอน ไปเข้าห้องน�้ำก่อนแล้วกลับมานอนต่อ กว่าจะรู้ตวั อีกทีกลายเป็น
คนตื่นสาย ตั้งแต่เป็นนักเรียนตื่นสาย ก็ไปโรงเรียนสาย พอไปท�ำงาน ก็ไปท�ำงานสาย คนไปสาย
มักจะต้องมีขอ้ แก้ตวั ว่าท�ำไมจึงสาย ข้อแก้ตวั คือซ้อมโกหกทุกเช้า คนทีโ่ กหกคือคนทีไ่ ม่กล้าเผชิญ
ความจริง เมือ่ ไม่กล้าเผชิญความจริง ก�ำลังใจก็ถดถอยหดลงทุกวัน ๆ แล้วจะกลายเป็นคนไม่กล้า
ตัดสินใจในที่สุด
การไม่เก็บที่นอน แต่ไปเข้าห้องน�้ำก่อนแล้วกลับมานอนต่อ เป็นความผิดพลาดของการ
ท�ำงานผิดขัน้ ตอน คือ ไม่กล้าตัดสินว่าเป็นเวลาทีค่ วรลุกจากทีน่ อน ไม่กล้าตัดใจว่าจะไม่กลับมา
นอนต่อแล้ว มีโทษแก่ชีวิตถึงตายทั้งเป็น ฉะนัน้ ถ้าอยากจะให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถใน
การตัดสินและตัดใจ มีก�ำลังใจพร้อมบริบูรณ์ ต้องฝึกตั้งแต่ตื่นนอน พอลุกขึ้นจากที่นอนแล้ว      
ต้องเก็บทีน่ อนก่อน ถ้าไม่ทำ� อย่างนัน้ ไม่มที างเลยทีจ่ ะเป็นผู้นำ� ได้ แม้เป็นผู้ตามก็เป็นได้แค่ผ้ตู าม      
ชัน้ เลว นิสยั เหล่านี้ คือนิสยั ไม่เข้าท่า มักง่าย ขีเ้ กียจ สะเพร่า ขาดก�ำลังใจ นิสยั เหล่านีค้ ลานออก
มาจากห้องนอน
๓. นิสัยไม่ถูกกันในหมู่พี่น้อง
ทั้งที่พ่อแม่เลี้ยงดูอย่างดี ถึงเวลาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมือนกันหมด ซือ้ ตุ๊กตาให้เหมือนกัน
หมด ข้าวปลาอาหารก็ให้เหมือนกันหมด แต่ว่าลูกไม่ถูกกัน ในที่สุดพบว่าสิ่งที่พลาดอยู่เรื่องหนึ่ง
ก็คือไม่แบ่งเวลาให้ลูกท�ำงานให้ดี หรือไม่ก�ำหนดเวลาท�ำงานบ้านของลูกแต่ละคนให้ชัดเจน   
เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลา  ลูกก็เกี่ยงกันล้างห้องน�้ำ เกี่ยงกันพับเครื่องนอน เกี่ยงกันแม้กินข้าว        
ล้างจาน ที่เกี่ยงกันก็เพราะว่า มีคนรับใช้ท�ำทุกอย่างให้หมด ลูกตัวเองเลยท�ำอะไรไม่เป็น
วันที่ลูกตัวเองจะทะเลาะกัน คือวันที่คนรับใช้ไม่ได้มาท�ำงาน แล้วเขาจะต้องลงไปช่วยกัน
ท�ำ แต่ท�ำไม่เป็นก็เลยเกี่ยงกัน การที่เกี่ยงกันบ่อย ๆ เข้า กลายเป็นว่าลูกกินใจกันเองแล้วหาเหตุ
ไม่เจอ แท้ที่จริงก็คือ ไม่ได้ฝึกให้ช่วยตัวเองในการท�ำงานพื้นฐานตั้งแต่ต้น กลายเป็นฆ่าลูก
ใครที่ลูกไม่ถูกกัน ก็อย่าคิดเดาว่าโน่นว่านี่ ลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ห้องนอน ห้องน�้ำ         
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ห้องครัว ว่าพื้นฐานของงานเหล่านี้ลูกเราท�ำเป็นหรือไม่ ถ้าท�ำไม่เป็นมีแต่ตายกับตาย เพราะเมื่อ
ไม่เคยท�ำงานขั้นพื้นฐาน ก็จะไม่ได้ฝึกความละเอียดลออ ไม่ได้ฝึกความช่างสังเกต นิสัยสะเพร่า           
นิสัยมักง่าย นิสัยท�ำอะไรหยาบ ๆ ติดตัวไปเรียบร้อยแล้ว
๔. นิสัยลูกพูดจาไม่เพราะ
มีกรณีตวั อย่าง บ้านนีพ้ อ่ เขาพูดเพราะ แม่เขาก็พดู เพราะ แต่ลกู พูดไม่เพราะ ส่วนบ้านโน้น
แม่พูดเพราะ พ่อก็พูดเพราะ แล้วลูกก็พูดเพราะ สิ่งที่เหมือนกันของทั้งสองบ้านนี้ก็คือ พ่อแม่      
พูดเพราะ มีเหตุมผี ล มีการศึกษาก็ดี แต่ลกู ไปคนละทาง บ้านหนึง่ พูดเพราะ อีกบ้านพูดไม่เพราะ
ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้น ทั้ง ๆ ที่สองบ้านนี้มีต้นแบบที่ดี
สาเหตุมาจากห้องอาหาร บ้านหนึง่ พ่อแม่พดู เพราะ ลูกก็พดู เพราะเหมือนกัน เพราะว่าเมือ่
ถึงเวลามือ้ อาหารพ่อแม่ลกู กินข้าวพร้อมกัน โอกาสทีค่ นในบ้านจะเจอหน้าพร้อม ๆ กันมีหอ้ งเดียว
นั่นคือ ห้องอาหารห้องครัว ส่วนห้องนอนต่างคนต่างง่วง จะไปนอนแล้ว เจอกันก็ไม่อยากคุยกัน
ในห้องน�้ำก็ใช้ทีละคน ห้องแต่งตัวก็ไม่ใช่ ถ้าแต่งตัวเมื่อไรแสดงว่าเตรียมจะไปแล้ว ไม่ใช่เวลา     
คุยกัน ยิ่งห้องท�ำงานต่างคนต่างไปท�ำงาน ดังนั้นคนในบ้านจะมีโอกาสพร้อมหน้าพร้อมตาและ         
มีโอกาสคุยกันอยู่ที่เวลากินข้าวนั่นเอง
เมื่ออยู่ด้วยกัน ร่วมโต๊ะอาหารกัน อย่างไรก็ต้องคุยกัน ถ้าคุยแล้วมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
คุยอะไรผิดพลาดอย่างไร พ่อแม่ตัดสินเลย เตือนเลย “นี่พูดอย่างนี้ไม่ถูกนะ” “พูดอย่างนี้เสียง
ดังไปนี่” “พูดอย่างนี้เจ้าอารมณ์น่ี แก้ไขนะ”
ถ้าลูกกินข้าวด้วยกัน พ่อแม่จะเป็นกรรมการ จะเป็นครูฝึกพูด ฝึกตัดสิน แล้วครอบครัวนั้น
ก็จะมีความสุข สามารถที่จะตัดสินตัดใจในเรื่องอะไรต่อมิอะไรในเวลาท�ำงานต่อไปข้างหน้า        
แต่ถ้าปล่อยให้ลกู กินข้าวล�ำพัง เวลาเถียงกัน ออกความเห็นกัน เตือนกันไม่ได้ เถียงกันก็เก่งในวง
อาหาร ผลสุดท้ายไม่รกั กันเท่าที่ควร พูดก็ไม่เพราะ ตัดสินก็ไม่ได้
ห้องนี้จึงได้ชื่อว่า ห้องมหาประมาณ ประมาณในการกิน ประมาณในการใช้ ประมาณใน
การพูด ประมาณในการเตือน จะฝึกลูกให้ชมคนเป็น ก็ฝึกกันแถวนี้ จะติเพื่อก่อ ก็ต้องฝึกตรงนี้
ติเพื่อก่อเป็นเรื่องที่ต้องฝึก ฝึกตรงห้องครัวห้องอาหารนี่ดีที่สุด
จากตัวอย่างที่ยกมา ๔ เรือ่ งนี้ เป็นหลักฐานให้เราเห็นชัดว่า ห้องทุกห้องและงานทุกอย่าง
ทีท่ ำ� สามารถฝึกให้เป็นคนละเอียด เป็นคนช่างสังเกต เป็นคนขยัน รวมทัง้ ฝึกให้รจู้ กั ประมาณก็ได้
ดังนั้นถ้าจะให้ลูกได้ดี ต้องมีครูก�ำกับทุกห้อง ถ้าใช้ห้องไม่เป็น นิสัยเสียก็มาจากห้องเหล่านี้           
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เทคนิคในการสอน หรือคุณพ่อคุณแม่เองก็ยังท�ำไม่เป็น ก็ต้องหาครูมาสอน
ลูกให้ท�ำเป็น ถ้าหามาไม่ได้ อันตรายเกิดในบ้านเราแล้ว ลูกคู่นั้น ลูกคนนัน้ พร้อมจะเป็นศัตรูกบั
พ่อแม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคตได้ เพราะเขาไม่ได้ครูดี
ถ้าครอบครัวใดตระหนักและให้ความใส่ใจท�ำจริงกับการสร้างนิสัยดี ก�ำจัดนิสัยชั่วจาก       
๕ ห้องแห่งชีวิต ลูกบ้านนั้นก็จะเป็นลูกแก้ว พ่อบ้านก็จะเป็นพ่อแก้ว แม่บ้านก็จะเป็นแม่แก้ว        
แม้บ้านหลังนั้นก็เป็นดุจวิมานบนดินของทุกคนในครอบครัว..
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

วิสาขบูชา วันส�ำคัญของโลก

วันวิสาขบูชาส�ำคัญอย่างไร?
เราคงทราบกันว่าวันวิสาขบูชา คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมา-              
สัมพุทธเจ้า แต่ถ้าจะถามว่าวันนี้มีความส�ำคัญอย่างไร ก็ต้องบอกว่า วันวิสาขบูชาถือว่าเป็น      
วันพระพุทธเจ้า และส�ำหรับชาวพุทธถือว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ส�ำคัญที่สุด เพราะว่าถ้า           
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้น ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนา
ที่องค์การสหประชาชาติก�ำหนดให้วันวิสาขบูชา หรือ Vesak Day เป็นวันส�ำคัญของโลก
คงเนื่องด้วย ๒ สาเหตุ คือ
๑. เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือเป็นจ�ำนวนมากศาสนาหนึ่งในโลก
๒. เนือ่ งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของความเป็นผูไ้ ม่เบียดเบียน ดังจะเห็น
ว่าในประวัตศิ าสตร์พระพุทธศาสนาไม่เคยมีสงครามศาสนาเลย เพราะว่าพระองค์ไม่ทรงสรรเสริญ
การใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ถ้าไปฆ่าคนก็ต้องตกนรก ไปท�ำร้ายเขา
เราก็บาป เพราะฉะนั้นจึงไม่มีแรงจูงใจใด ๆ ให้ชาวพุทธไปท�ำร้ายบุคคลอื่น พระพุทธองค์ทรง     
แก้ปัญหาด้วยความสงบและเอาชนะด้วยความดี คือ ให้อดทนและท�ำดีไปเรื่อย ๆ สุดท้าย         
เมื่อความดีของเราเต็มที่ ความจริงก็จะปรากฏ ถือเป็นการพิสูจน์ความจริงด้วยความสงบเย็น
อย่างนีค้ วามรุนแรงจะไม่เกิดขึน้ เมือ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่าง แล้วชาวพุทธทัง้ หมด
ก็ถือตามแนวที่พระองค์ทรงสอนไว้ พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งความสงบเย็น
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ในยุคปัจจุบันความขัดแย้งในเรื่องลัทธิการเมืองเริ่มจะหมดสมัยแล้ว แต่ท่ีน่าห่วงคือความ
ขัดแย้งเรื่องความเชื่อ เรื่องศาสนา ซึ่งแรงขึ้นมา อย่างที่เราเห็นความรุนแรงในหลาย ๆ พื้นที       ่
ทัว่ โลก แต่พอหันมาดูศาสนาพุทธ ไม่มปี ญ
ั หากับใครเลย สหประชาชาติคงจะเห็นว่า สมควรเชิดชู
พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง เพราะเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นผู้ไม่เบียดเบียน
มีคนต่างชาติบางคนเคยนับถือศาสนาอื่น แต่พอได้ศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนา
แห่งความไม่เบียดเบียน เขากล่าวว่า ข้อนี้เพียงข้อเดียวก็เพียงพอแล้วที่ท�ำให้เขาหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา นีค่ อื สิง่ ทีช่ าวพุทธทุกคนควรภาคภูมใิ จ และในวันวิสาขบูชาให้ตงั้ ใจปฏิบตั ธิ รรม
ท�ำความดีตามหลักทาน ศีล และภาวนา เพือ่ บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะได้ชอ่ื ว่าเป็นชาวพุทธ
ที่สมบูรณ์
ในวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตัวอย่างไร?
มี ๒ อย่าง อย่างแรก เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ คือ ไปวัด ไปเวียนเทียน ไหว้พระ ท�ำบุญ      
ไปวัดไหนก็ได้ใกล้ ๆ บ้าน ทีม่ ีการสอนธรรมะและสอนให้ทำ� ความดี ให้เราได้ศึกษาธรรมะจริง ๆ
อย่างที่สอง ทีถ่ ือเป็นแก่นคือ ในวันวิสาขบูชาควรจะได้ศึกษาค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วตัง้ ใจฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม  
เวียนเทียนเพื่ออะไร?
การเวียนเทียนเป็นการเวียนประทักษิณ คือ เวียนขวา ได้แก่เอาแขนขวาเข้าใกล้สงิ่ ที่เราจะ
เวียนเทียน เช่น เวียนประทักษิณรอบโบสถ์ คือเอาแขนขวาเข้าใกล้โบสถ์ เป็นการแสดงความเคารพ
อย่างสูงสุด ๓ รอบ เวียนประทักษิณสิ่งใดคือการแสดงความเคารพสิ่งนั้น ฉะนั้นการสวดมนต์
และเวียนประทักษิณรอบโบสถ์ ๓ รอบ คือการแสดงความเคารพต่อโบสถ์ ซึ่งถือว่าเป็นเขต
พุทธาวาส เป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปซึง่ เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า และการจุดเทียนคือการบูชา
ด้วยแสงสว่าง เพราะในวันวิสาขบูชาเป็นวันทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสรูธ้ รรม เราก็เลยจุดโคมประทีปเพือ่
เป็นการบูชาด้วยแสงสว่างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปัญญา แต่ถ้าจุดธูปคือบูชาด้วยของหอม
วัดควรประกอบพิธีกรรมแบบไหนเพื่อเป็นการดึงศรัทธาชาวพุทธ?
กิจกรรมทีจ่ ะชักชวนสาธุชนได้งา่ ย คือ ชวนไปเวียนเทียน ไหว้พระ ซึง่ แม้เป็นเปลือกก็มคี วาม
ส�ำคัญ เพราะแก่นก็ตอ้ งอาศัยเปลือกมาหุม้ ไว้ แต่เมือ่ ไปถึงวัดเวียนเทียนเสร็จแล้ว ก็ชวนฟังเทศน์
สักครึง่ ชัว่ โมง และนัง่ สมาธิตอ่ สักครึง่ ชัว่ โมง เป็นต้น อย่างนีไ้ ด้ประโยชน์ คนจะรูส้ กึ ว่าไปเวียนเทียน
ไหว้พระ ท�ำบุญ และยังได้ศึกษาธรรมะด้วย
ผู้คนในปัจจุบันน�ำค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้มากหรือน้อยกว่าเดิม?
ในบ้านเมืองเราคนเข้าวัดน้อยลง คนบวชน้อยลง แต่ถ้ามองไปในประเทศทีเ่ จริญแล้ว เช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีคนหันมาศึกษาพระพุทธศาสนากันเยอะมาก เป็นสิบ ๆ ล้านคน
เขาศึกษาหาข้อมูลในหนังสือ หาจากเว็บไซต์ แชร์ข้อมูล และนั่งสมาธิทุกวัน และยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   คนเหล่านี้เป็นคนผิวขาวที่มีพื้นฐานเดิมมาจากศาสนาอื่น แต่กลับหันมาสนใจ
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พระพุทธศาสนา เพราะเขาบอกว่าเป็นค�ำสอนที่เยี่ยมยอดมาก ฉะนั้นแสดงว่าค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้ายังทันสมัยอยู่ตลอด
แม้ประเทศที่เศรษฐกิจ ความรู้ เทคโนโลยีก้าวหน้าไปกว่าเรา เขายังยอมรับค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า แต่ท�ำไมเมืองไทยคนจึงยังห่างวัด แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ทคี่ �ำสอน เพราะค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าเป็น “อกาลิโก” ไม่ขนึ้ กับกาล ทันสมัยเสมอ เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิต ทุกคน
แต่ปัญหาเกิดจากองค์กรพุทธปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ทัน คือแต่ก่อนเราเป็น
สังคมเกษตร วัดคือศูนย์กลางของหมู่บ้าน ใครเดินทางไกลผ่านมาไม่มีญาติแถวนั้นก็ไปนอนพัก
ที่วัด มีงานสังสรรค์ก็ไปจัดที่วัด มีเรื่องทะเลาะกันก็ให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสตัดสินให้ โรงเรียนก็อยู่
ที่วัด ทุกอย่างไปรวมกันที่วัดหมด ฉะนัน้ แม้พระอยู่ที่วัดเฉย ๆ คนก็ไปวัด เพราะวัดคือศูนย์รวม
ของชุมชน
แต่พอเป็นสังคมอุตสาหกรรม คนไปเรียนหนังสือในเมืองบ้าง ท�ำงานในเมืองบ้าง มีการเคลือ่ น
ย้ายถิ่นฐานกันมากขึ้น แต่วัดยังมีลักษณะเหมือนเดิมอยู่ พระสงฆ์ก็ยังเหมือนเดิม บางครอบครัว
ย้ายมาจากอีสาน เหนือ หรือใต้ มาท�ำงานในกรุงเทพฯ มาอยู่ใกล้ ๆ วัด แต่เขาก็ไม่รู้จัก               
เจ้าอาวาส บางทีอยู่มา ๕ ปี ยังไม่รู้ว่าเจ้าอาวาสชื่ออะไร นี่คือเรื่องจริง จังหวะของชีวิตก็เปลี่ยน
ไป อาชีพการงานทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด ยิ่งตอนนี้จากยุคอุตสาหกรรมเริ่มเข้าสู่ยุคข้อมูล            
ข่าวสาร มีโรงภาพยนตร์ มีสถานเริงรมย์ สถานบันเทิงต่าง ๆ มีเรื่องมาดึงคนให้ห่างวัดมากมาย
หน้าที่ของวัดในแง่ของการเป็นศูนย์รวมชุมชนจึงลดไป เหลือแต่หน้าที่ดั้งเดิมจริง ๆ คือการสอน
ธรรมะ
ที่จริงพระท่านก็งงเหมือนกันที่เมื่อก่อนมีคนไปวัดมากมาย แต่ตอนนี้คนน้อยลง ๆ เริม่ ห่าง
วัด ห่างไกลศาสนา ทีจ่ ริงเป็นเพราะว่าวัดปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ทัน เลยเกิด
ความเหินห่างกับชุมชน คนไปวัดก็เคอะ ๆ เขิน ๆ เด็กเจอพระก็ไม่รู้จะไหว้อย่างไร จะพูดอย่างไร
ก็เลยไม่เอาดีกว่า บางคนเจอพระ เห็นท่านแทนตัวเองว่าอาตมา ก็เลยเรียกตัวเองว่าอาตมาบ้าง
ผิด ๆ ถูก ๆ เลยไม่กล้าเข้าวัด
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าที่จริงแล้วค�ำสอนไม่มีปัญหา แต่ปัญหาคือเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลง
ไป แต่องค์กรพุทธเปลี่ยนตามไม่ทัน ยิ่งมาถึงยุคข้อมูลข่าวสาร ยิง่ ตามไม่ทันใหญ่ ในเมือ่ ค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าดีอยู่แล้ว ไม่มปี ัญหา เราต้องปรับรูปแบบการเผยแผ่ใหม่ เพือ่ ให้คนเข้าวัด จะนัง่
อยู่ที่วัดเฉย ๆ รอคนเข้าวัดไม่ได้แล้ว คนจะมาบวชน้อยลง เข้าวัดปฏิบัติธรรมน้อยลงไปเรื่อย ๆ
คนจะห่างวัด อีกหน่อยชาวพุทธก็ค่อย ๆ ลดลง ๆ เหลือชาวพุทธแค่ในทะเบียนบ้าน แต่ในต่าง
ประเทศที่ศาสนาพุทธเจริญขึ้น ๆ เพราะเขามามุ่งตรงเนื้อหา คือ ค�ำสอน
ดังนั้น องค์กรพุทธจะต้องลุกขึ้นมาท�ำกิจกรรมเพื่อดึงคนเข้าวัด ให้เขามาสัมผัสค�ำสอน       
ได้สัมผัสแล้วเขาจะพบว่า บวชแล้วได้อะไรบ้าง คนมาบวชแล้วต้องให้เขาได้ฝึกตัวด้วย ได้ปฏิบตั ิ
ด้วย อย่างที่เราเคยจัดปฏิบัติธรรมให้คณะครูและนักเรียน ปรากฏว่าทุกคนยอมรับว่าไม่เคยรู้ว่า
ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีขนาดนี้ ฟังเทศน์ ๓ ชั่วโมงไม่มีหลับเลย ตืน่ ตาตื่นใจ และขอ
ให้ไปสอนที่โรงเรียนต่อด้วย เพราะครูที่มาแค่ ๕ – ๖ ท่าน อยากให้ทั้งโรงเรียนได้ฟังเหมือนกัน
กลายเป็นว่าธรรมะเป็นของดี แต่เขาไม่รู้ เหมือนใกล้เกลือกินด่าง
เพราะฉะนัน้ การจัดบวชพระเป็นแสนรูป อบรมอุบาสิกาแก้ว ๕๐๐,๐๐๐ คน หรือล้านคน ก็คอื
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การรวมคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินเพื่อชวนคนเข้าวัด เพราะในยุคอุตสาหกรรม ยุคข้อมูลข่าวสาร
ถ้าท�ำเล็ก ๆ ไม่มพี ลัง แต่ถา้ รวมกันเป็นเครือข่าย แล้วช่วยกันท�ำเป็นแคมเปญใหญ่ จัดประชาสัมพันธ์
ออกไป แล้วก็รณรงค์ จะกลายเป็นกระแสปลุกสังคมขึน้ มาได้ นีเ่ ป็นค�ำตอบว่าท�ำไมต้องบวชพระ
ครั้งละแสนรูป ท�ำไมต้องอบรมอุบาสิกาแก้ว ๓ – ๕ แสนคน แต่ตอนนีค้ ณะสงฆ์เริ่มตื่นตัวแล้ว
ร่วมมือกันท�ำทั้งประเทศ แล้วพระหลาย ๆ รูป ก็ใช้ส่อื สารมวลชนให้เป็นประโยชน์ในการเผยแผ่
แนวโน้มเริ่มค่อย ๆ ดีขึ้น เราจะต้องช่วยกันพลิกสถานการณ์กลับให้ได้
ในยุคปัจจุบันชีวิตคนวุ่นวายมาก เพราะข้อมูลข่าวสารมาก ท�ำให้คนยิ่งต้องการความ        
สงบใจ และต้องการธรรมะของพระพุทธเจ้ามากกว่ายุคสมัยใด ๆ  พิสจู น์จากประเทศทีพ่ ฒ
ั นาไป
ก่อนเราอย่างที่กล่าวมาแล้ว แต่ชาวพุทธยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการอยู่ใกล้ ๆ ตัวนี้เอง เหมือนกับ
คนที่ก�ำลังกระหายน�้ำมาก มายืนอยู่ข้างโอ่งน�้ำใบโต ๆ แล้ว ก็ยังบ่นว่าหิวน�้ำ ๆ ก็เพราะเขามอง
้
ไม่เห็นน�ำ 
เพราะฉะนัน้ ควรจะให้ทกุ คนได้อาศัยพุทธธรรมน�ำความชุม่ เย็นมาสูจ่ ติ ใจของตัวเองและชุมชน
ฉะนั้นองค์กรพุทธต้องจับมือกันท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง แล้วเราจะพบว่า          
จะพลิกกลับตาลปัตรเลย คนไทยจะมาเป็นชาวพุทธเต็มตัว มาประพฤติปฏิบัติธรรม แล้วสังคม   
จะสงบร่มเย็น เราจะไม่ทะเลาะกัน ไม่ตีกัน ไม่ฆ่ากัน แต่จะท�ำความดีร่วมกัน ให้สมกับที่เราเป็น
เมืองหลวงของพระพุทธศาสนาของโลก
ภาพสาธุชนมาท�ำความดีเป็นหมื่นเป็นแสนเกิดประโยชน์ต่อผู้พบเห็นอย่างไรบ้าง?
ภาพเหล่านี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากจะไปบ้าง เหมือนกีฬาโอลิมปิกที่คนไปดู
เยอะ ๆ ก็ท�ำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกอยากจะไปดูบ้าง อยากจะเล่นกีฬาบ้าง บางทีเห็นคอนเสิร์ต
มีคนเยอะ ๆ ก็อยากจะไปดูบ้าง ภาพทีเ่ ห็นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ เพราะปัจจุบันเป็นยุค
ข้อมูลข่าวสาร กระแสมีความส�ำคัญมาก ต้องปลุกกระแสขึ้นมา ถ้าทุกวัดจัดงานวันวิสาขบูชา
แบบเงียบ ๆ กันหมด อีกหน่อยก็อาจจะต้องเลิกจัด เพราะไม่มคี นไป แต่ถา้ จัดงานใหญ่ มีคนเยอะ
พอใครเห็นคนเข้าวัดเยอะแยะ ก็มคี วามรูส้ กึ ว่าเราต้องไปบ้าง ไม่ไปไม่ได้แล้ว เป็นแรงกระตุน้ และ
จูงใจให้คนท�ำความดี
ส�ำหรับเราชาวพุทธ วันวิสาขบูชาเป็นวันทีอ่ งค์การสหประชาชาติยกให้เป็นวันส�ำคัญของโลก
สาธุชนบางประเทศยังตัง้ ใจปฏิบตั ธิ รรมให้ตรงกับเวลาปฏิบตั ธิ รรมในประเทศไทย คือ ๐๙.๓๐ น.
ซึง่ เวลาในต่างประเทศอาจจะเป็นเวลา ๐๓.๓๐ น. หลายคนต้องตืน่ นอนแล้วขับรถไป ๒ - ๓ ชัว่ โมง
ท่ามกลางความมืด เพือ่ จะไปสวดมนต์และปฏิบตั ธิ รรมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราอยู่ในเมือง
ไทยออกจากบ้านไม่นานก็ถึงวัดแล้ว ขอฝากชาวพุทธทุกคนว่า วิสาขบูชานี้ขอให้เข้าวัดกันทุกคน
สะดวกทีไ่ หนไปที่นั่น ไปสวดมนต์ ไหว้พระ เวียนเทียน ท�ำความดี แล้วอย่าลืมศึกษาธรรมะและ
นั่งสมาธิด้วย หรือที่บ้านมีทีวีก็เปิดช่อง DMC ดู อย่างน้อยเราได้ศึกษาธรรมะบูชาพระพุทธเจ้าใน
วันวิสาขบูชา และจากนีไ้ ปขอให้ท�ำอย่างนี้ทุกวัน แล้วชีวิตเราจะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ
ขึ้นไป..
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.๙

พระสถูปเจดีย์

คือ สัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนา
ขอบคุณภาพ จากเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org/wiki/Stupa

หลังจากที่พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญจาก
อินเดียและไปเจริญรุ่งเรืองในต่างประเทศแล้ว
ชาวอิ น เดี ย ส่ ว นใหญ่ ลื ม ศาสนสถานทาง
พระพุทธศาสนา ปล่อยให้รกร้างขาดการดูแล
จนกระทั่งมีนักโบราณคดีทำ�การขุดค้นโบราณ
สถานต่าง ๆ ในอินเดีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๗๖๓
จึงทำ�ให้ชาวพุทธในอินเดียและต่างประเทศเกิด
ความตื่นตัวในการช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ขึ้นใหม่อีกครั้ง
ในปี พ.ศ. ๒๔๐๕ นั กโบราณคดี ช าว
อังกฤษค้นพบซากเมืองโบราณขนาดใหญ่ทาง
ตอนเหนื อ ของรั ฐ อุ ต ตรประเทศ ซึ่ ง ชาวบ้ า น
เรียกว่า “สาเหต-มาเหต” เมืองโบราณนี้เป็น
ที่ตั้งของวัดพระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี
ซึ่งลักษณะเจดีย์และพระวิหารที่ค้นพบที่เมืองนี้
สอดคล้องกับเรื่องราวในพุทธประวัติที่อ้างถึง
หมู่กุฏิพระสาวก หมู่พระเจดีย์ และธรรมศาลา
ในสมัยพุทธกาล
1

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ดร.ฟูห์เรอร์ 1 ค้นพบ
หลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งปัก
อยู่ ท่ า มกลางทุ่ ง นา มี อั ก ษรพราหมี บั นทึ ก ไว้
และแปลเป็ น ภาษาไทยว่ า “พระเจ้ า ปิ ย ทั ส สี
ผู้เป็นที่รักของทวยเทพ ครั้งครองราชย์ได้ ๒๐
พรรษา เสด็ จ มาด้ ว ยพระองค์ เ อง ทรงทำ �
สั ก การบู ช า และรั บ สั่ ง ให้ ทำ � เสาศิ ล าเป็ น รู ป
วิ ค ฑะ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งหมายว่ า “ณ ตรงนี้
พระพุ ท ธเจ้ า ผู้ ท รงพระนามว่ า ศากยมุ นี ได้
ประสูติ ณ หมู่บ้านลุมพินี พระองค์รับสั่งให้
ยกเสาศิลาเพื่อประกาศว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า
ประสูติ ณ ที่นี้”
ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๔๑ นายดับเบิลยู.
ซี. เปปเป (William Claxton Peppe) ขุดค้นสถูปแห่ง
หนึ่ง ณ หมู่บ้านปิปราหวา (Piprahwa) ทางทิศใต้
ของกรุงกบิลพัสดุ์ ได้พบพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุในผอบ ซึ่งมี
แผ่นจารึกเป็นภาษาพราหมี มีความหมายว่า
“พระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้า

บางท่านกล่าวว่าผู้ค้นพบ คือ เซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮม
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ได้ รั บ การบรรจุ เ อาไว้ โดยกษั ต ริ ย์ ศ ากยะ
พระประยูรญาติของพระพุทธองค์” สถูปนี้เป็น
สถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ ใน ๘ แห่ง ซึ่งรับส่วนแบ่งมาจาก
นครกุสนิ ารา ในครัง้ ทีถ่ วายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
หลังจากค้นพบแล้ว ท่านมาเควส เคอร์สนั อุปราช
ผูค้ รองอินเดียสมัยนัน้ ซึง่ เป็นผูม้ คี วามคุน้ เคยกับ
รัชกาลที่ ๕ ของไทย ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ที่ค้นพบมาให้ประเทศไทยด้วย ต่อมารัชกาลที่ ๕
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ทองสำ�ริดเป็นที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ไว้ที่ยอดพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
นักโบราณคดียังค้นพบพุทธสถานอื่น ๆ
อีกมากมาย ทั้งที่สร้างในสมัยพุทธกาลและยุค
ถัดมา เฉพาะในรัฐโอริสสาพบว่า “มีพุทธสถาน
โบราณอยู่ถึง ๑๒๘ แห่ง”
การสร้างพุทธศาสนสถาน เช่น การสร้าง
วั ด หรื อ พระสถู ป เจดี ย์ ถื อ เป็ น ยุ ท ธศาสตร์
สำ � คั ญ ในการยื ด อายุ พ ระพุ ท ธศาสนา ทั้ ง นี้
เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวก
นั้นดำ�รงอยู่ไม่นาน แต่ศาสนสถานที่สร้างไว้จะ
ยังคงดำ�รงอยู่ เพื่อยืนยันคำ�สอนของพระองค์
ตราบกระทั่งปัจจุบัน แม้กาลเวลาจะผ่านไปจน
กระทั่งศาสนสถานเหล่านั้นอาจจะผุพังเหลือแต่
ซากก็ตาม แต่สิ่งนี้ก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันความ
มีอยู่จริงของพระพุทธองค์ ทำ�ให้รู้ได้ว่าคำ�สอน
ในพระไตรปิ ฎ กเป็ น เรื่ อ งจริ ง ไม่ ใช่ เป็ น เพี ย ง
ตำ � นานที่ แ ต่ ง ขึ้ น และยั ง เป็ น การแสดงถึ ง
ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา การค้นพบ
วัดพระเชตวันหรือศาสนสถานสำ�คัญ ๆ เหล่านี้
จึงมีส่วนสำ�คัญอย่างมากต่อการทำ�ให้พระพุทธศาสนาสูงเด่นเป็นสง่าขึ้น และเป็นแรงบันดาล
ใจให้ชาวพุทธหันมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอีก
ครั้ง

สำ�หรับในประเทศไทยของเรา นอกเหนือ
จากการให้ความสำ �คัญ กับการศึกษาคำ � สอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีสำ�นักเรียนทั้ง
นักธรรม บาลี พระอภิธรรม หรือมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา ที่มุ่งเน้นให้การศึกษาทางด้าน
พระพุ ท ธศาสนาแล้ ว เรายั ง ช่ ว ยกั น จรรโลง
พระพุทธศาสนาด้วยการสร้างศาสนสถาน คือ
วัดวาอาราม รวมถึงพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข องพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า และ
พระบรมธาตุของพระอรหันต์ทั้งหลาย ดังที่พระเทพญาณมหามุนีมีดำ�ริให้สร้างมหาธรรมกาย
เจดีย์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธ รวม
ทั้งการช่วยกันสร้างเจดีย์น้อยดอยสวรรค์ ณ
วัดแม่ขิง จ.เชียงใหม่ หรือการอัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ
จังหวัดหนองคาย ก็เป็นการสร้างพุทธสถานเป็น
ศูนย์รวมใจให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้ และ
เป็นการปักหลักสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
สืบต่อไป..

สำ�หรับผู้สนใจศึกษาเรื่องราวความเป็น
มาที่น่าสนใจของพระพุทธศาสนา ศึกษาได้ที่
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย รายวิชา
GB 405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

โปรด & ปราบ
สวัสดีครับ นร.อนุบาลฝันในฝัน
วิทยาทั่วโลก “ทองล้นองค์จะ
เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเรือ” นี่คือค�ำพูด
ของคุณครูไม่ใหญ่ เมือ่ ท่านทราบ
ว่าลูกหลานคุณยายมุ่งมั่นตั้งใจ
จะหล่อทองคุณยายให้เต็มองค์
ล้ น องค์ ใ ห้ ไ ด้ ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ ท ่ า นก็ ถ าม
นร.อนุ บ าลฯ ว่ า เราจะหล่ อ ทองคุ ณ ยาย
ค่ อ นองค์ ห รื อ เต็ ม องค์ พวกเราก็ ต อบว่ า
หล่อเต็มองค์ครับ/ค่ะ จะหล่อปีนี้หรือปีหน้า
หล่อปีนี้ครับ/ค่ะ เพราะสถานการณ์ตอนนั้น
เหลือเวลาอาทิตย์กว่า ๆ จะถึง ๒๒ เมษายน
๒๕๕๗ แล้ว ทองหล่อคุณยายยังไม่เต็มองค์
แต่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า ปลื้ ม ปี ติ เมื่ อ พวกเรารู ้
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สถานการณ์ ใครที่ยังไม่เต็มก็รีบเติมให้เต็ม
ใครเต็มแล้วก็เติมให้เกิน สนุกสนานบุญบันเทิง
มาก เรามีสโลแกนว่า “๒๒ เมษา บูชาธรรม
๗๐ ปี พระพ่อ หล่อทองคุณยาย ทองค�ำเต็มองค์
สาธุชนเต็มลานบุญ เราท�ำได้ คุณท�ำได้” เมือ่ ถึง
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ทองก็ล้นองค์
สาธุ ช นก็ เ ต็ ม ลานบุ ญ ..ลู ก หลานคุ ณ ยาย
เดินทางมาจากทัว่ โลก ความปลืม้ ไม่มที สี่ นิ้ สุด
เหมือ นระลอกคลื่น ในทะเล พระมหาเถระ
พระสั ง ฆาธิ ก าร เมตตามาเป็ น เนื้ อ นาบุ ญ
เนืองแน่น ที่พวกเราปลื้มเป็นพิเศษคือ หลวงปู่
บุญจิตร จิตฺตสุโภ วัดลานบุญ อายุ ๑๒๓ ปี
เมตตาอวยพรคุณครูไม่ใหญ่ทุกปี สาธุ สาธุ
สาธุ ท่านบอกเคล็ดลับอายุยืนไว้ว่า “ลด ละ
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เลิก อิจฉาริษยาไม่มี ปลดหมด กามฉันทะ
อะไรทุก ๆ อย่าง ลด ละ เลิก ไปหมด ๑๖๐ ปี
ก็ได้ ต้องมาลด ละ เลิก ไม่กังวลอะไรทั้งปวง
ไม่วติ ก ลด ละ เลิกหมด จึงได้มอี ายุถงึ ปานนี”้
สาธุ ๆ ซึ่งตรงกับวาทธรรมที่คุณครูไม่ใหญ่
ให้ นร.อนุบาลฯ ท่อง คือ “ถ้าใจใสใจสบาย
ท�ำอะไรก็สำ� เร็จ ถ้าใจมาอยู่ฐานที่ ๗ ท�ำอะไร
ก็สำ� เร็จอย่างสบาย ๆ ” หลวงปู่บุญจิตรท่าน
รับกิจนิมนต์แค่ปีละครั้งเท่านั้น คือ วันที่ ๒๒
เมษายน ท่านจับมือคุณครูไม่ใหญ่แล้วบอกว่า
ให้อายุยนื เหมือนท่าน สาธุ สาธุ นีค้ อื ความปลืม้
ที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของ นร.อนุบาลฯ
ทัว่ โลก ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของ
ทุกคน คุณครูไม่ใหญ่ท่านกล่าวไว้ และหลัง
งานเรายังปลื้มสุด ๆ เมื่อคุณครูไม่ใหญ่ฝันใน
ฝันว่า “ในวันงาน คุณยายอาจารย์ฯ ลงมาร่วม
พิธีด้วย มาพร้อมวิมานและบริวาร ซึ่งบริวาร
ของท่านมีมากมายมหาศาล วิมานก็ใหญ่โต
โอฬาร มาถึงแล้วท่านย่อวิมานให้พอเหมาะกับ
พื้นที่ แล้วคุมบุญให้กับลูกหลาน ให้ได้บุญกัน
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เยอะ ๆ ทีนี้เมื่อท่านและบริวารลงมา เทวดาที่
เป็นขาประจ�ำก็ต้องถอยไปไกล ๆ เทวดาอื่น ๆ
ก็ ถ อยตาม แต่ ก็ ยั ง มองเห็ น ด้ ว ยทิ พ ยจั ก ษุ
เทวดาขาประจ�ำมี ๒ ประเภท (๑) เทวดา
ผู้น�ำบุญหรือเจ้าภาพที่เคยท�ำบุญกับวัด กับ
หมู่คณะ มาร่วมงานเป็นประจ�ำทุกงานบุญ (๒)
เทวดาที่อัญเชิญมาร่วมบุญต่าง ๆ ช่วงแรก
จะต้องเชิญมา ช่วงหลังพอทราบข่าวก็มาเอง
ไม่ตอ้ งเชิญ” ผังตามติดคุณยายอาจารย์ฯ ของ
พวกเราก็หนาแน่นขึน้ อีกชัน้ หนึง่ คุณครูไม่ใหญ่
บอกว่า “ท�ำบุญกับภาคปราบได้บุญนะหรือ
ไม่ต้องแหลงกันหละ” ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(วิสาขบูชา) เรามีงานบุญที่จะท�ำกับภาคโปรด
คื อ ธุ ด งค์ ธ รรมชั ย อั ญ เชิ ญ พระบรมธาตุ
ไปประดิ ษ ฐาน ณ ปทุ ม รั ต น์ ธ รรมเจดี ย ์
พุทธอุทยาน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เพราะ
ดิ น แดนนี้ เ ป็ น ที่ อ ยู ่ ข องพญานาค ผู ้ ยื น ยั น
ค�ำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลา ๒,๕๐๐ กว่าปี

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

http://goo.gl/A0617W http://goo.gl/oR7HGH

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ลูกมีน้องสาว ๑ คน เมื่อตอนเกิดมา
ลูกเป็นเด็กที่เลี้ยงยาก เพราะเป็นโรคหัวใจ
พอลูกอายุได้ประมาณ ๘ ขวบ พ่อแม่ของลูก
ก็ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกันขณะก�ำลังกลับจาก
ท�ำงาน จากนั้นยายกับตาก็เลี้ยงดูลูกมาจนโต
พอลูกอายุ ๑๔ ปี ก็ได้รับการผ่าตัดโรคหัวใจ
จนหายเป็นปกติ เมื่อเรียนจบลูกก็มีแฟน แต่
แฟนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หลังจากนั้นลูก
ก็แต่งงานมีครอบครัว อยู่กันได้ ๗ ปี สามีก็

อดีตนางนาคมาณวิกา
๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗

ล้มป่วยเสียชีวิต หลังจากนั้นลูกก็แต่งงานอีก
แต่สามีลูกเจ้าชู้ มีผู้หญิงคนใหม่ ในขณะนี้
ลูกก็ยังไม่ได้เลิกกับสามีคนนี้
ลูกไปวัดพระธรรมกายนาน ๆ ครั้ง
ช่วงมีงานบุญส�ำคัญ ๆ โดยการชักชวนของ
เพื่อนในที่ท�ำงาน แต่ลูกก็ไม่ได้มีความผูกพัน
หรือศรัทธาอะไรมากนัก ไปตามเขาเท่านั้น
และที่บ้านของลูกก็ยังไม่ได้ติดจานดาวธรรม
เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่าง ๆ ที่คุณครูไม่ใหญ่
เล่าเกีย่ วกับพญานาค ลูกจึงไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั
มาก่อนเลย
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อยู ่ ม าคื น หนึ่ ง ลู ก ฝั น ถึ ง พญานาค
พญานาคมาเล่าประวัตแิ ละเรือ่ งราวในการพ่น
บัง้ ไฟพญานาคให้ฟงั พอลูกมาเล่าให้เพือ่ นใน
ที่ท�ำงานฟัง เขาพากันประหลาดใจเป็นอย่าง
มาก ว่าท�ำไมตรงกับเรื่องราวที่คุณครูไม่ใหญ่
เล่าใน รร.อนุบาลฝันในฝันวิทยา ทั้ง ๆ ที่
ลู ก เองไม่ เ คยดู เ รื่ อ งพญานาคมาก่ อ นเลย
เรื่องราวความฝันของลูกเป็นดังนี้ค่ะ
ปกติเวลาลูกนอน ลูกจะฝันว่าได้อยู่
ในน�้ำ ได้ด�ำผุดด�ำว่ายอยู่ใต้น�้ำเหมือนเงือก
อย่างมีความสุขในแหล่งน�้ำแห่งหนึ่งที่ใหญ่
มากเป็นน�ำ้ จืด สีเขียว แต่ใสมาก และต้นไม้
พันธุ์ไม้ที่อยู่รอบ ๆ ก็โบราณมากจนไม่รู้ว่า
เป็นต้นอะไร สถานที่นี้ลูกฝันว่าไปบ่อยมาก
คือ ถ้าฝันว่าเล่นน�้ำแบบหายใจในน�้ำได้ จะ
ต้องอยูใ่ นทีแ่ ห่งนีท้ กุ ครัง้ แต่แหล่งน�้ำแห่งนีล้ กู
ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต และเมื่อประมาณ
หนึ่งเดือนที่ผ่านมา น้องสาวชวนลูกไปดูบั้งไฟ
พญานาค แต่ลกู ปฏิเสธเพราะไม่เคยสนใจ ไม่
ค่อยเชื่อด้วยค่ะ
คืนหนึ่ง ขณะที่ลูกก�ำลังหลับอยู่ ลูกก็
รู้สึกเหมือนลืมตาขึ้นมา ลูกอยู่ในน�้ำได้โดยที่
หายใจ แล้วน�ำ้ ไม่เข้าจมูก ลูกรูส้ กึ ชอบ ลูกมอง
ออกไปตรงด้านหน้า ก็เห็นพญานาคมากมาย
ทั้งใกล้และไกลตัว หลายตัวมาก ทั้งตัวเล็ก
และตัวใหญ่ เป็นสีเขียวมีหงอนสีแดง บางตัว
หงอนเป็นเพลิงสูงขึ้นไป บางตัวถึงจะตัวใหญ่
แต่หงอนเตี้ย ส่วนตัวเล็กบางตัวก็มีหงอนสูง
บางตัว ก็มีห งอนเล็ก แต่ ตัว ใหญ่ เกล็ด แข็ง
สีเขียวแวววาวเหมือนกระจก สวยมากค่ะ
(ลูกไม่ได้สัมผัสด้วยมือ แต่สัมผัสด้วยความ
รูส้ กึ ) ต�ำ่ ลงมาจากหัวของพญานาคมีสายคาด
แนบที่คอ แนบเนื้อไปเลย ไม่รุงรัง เหมือนกับ
106 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๗

DMC

จะถอดออกไม่ได้ และตรงกลางของสายคาด
ด้านหน้าก็มีอัญมณีอยู่ เม็ดใหญ่มาก สีแดง
เหมือนทับทิม บางตัวเป็นสีเหลือง แต่ตัวเล็ก
ไม่ มี ค ่ ะ แล้ ว เกล็ ด ของตั ว เล็ ก ก็ ไ ม่ แ วววาว
รู้สึกไม่แข็งเหมือนกับตัวใหญ่
ลู ก ได้ ยิ น เสี ย งรื่ น เริ ง จากพญานาค
ตัวเล็ก ๆ ส่งเสียงหัวเราะสนุกสนานแบบเด็ก ๆ
(เหมือนกับพญานาคตัวเล็กได้ออกมาจากทีอ่ ยู่
มารวมตัวกันในงานบุญ ซึง่ เหมือนกับงานบุญ
ที่วัดในสมัยก่อนของมนุษย์ ที่เด็ก ๆ ได้มาพบ
กัน) แต่ตัวใหญ่สงบนิ่งมากค่ะ ขณะที่เห็น
พญานาค ลูกก็เห็นดวงไฟข้างในสีขาวใส มี
ขอบริม ๆ สีชมพูเหมือนกลีบดอกบัว และ
รอบ ๆ ดวงไฟมี รั ศ มี สี ข าวลอยอยู ่ ใ นน�้ ำ
หลายดวง ค่อย ๆ ลอยขึ้นไป ลูกแหงนมอง
ดวงไฟที่ลอยขึ้นไป จึงเห็นก้นของท้องน�้ำซึ่ง
เป็นพื้นดินอยู่เหนือตัวลูก ส่วนตัวลูกอยู่ในน�ำ้
ใต้พ้ืนดินนั้นอีก น�้ำเป็นสีเขียวใส บ่งบอกว่า
ลึกมาก ลูกจึงรู้ว่า พญานาคพ่นบั้งไฟอยู่ใต้
พื้นดินที่มีน�้ำ แล้วดวงไฟลอยทะลุดินขึ้นไปยัง
น�ำ้ แล้วก็ลอยไปในอากาศ ซึ่งเมื่อลอยขึ้นไป
แล้ว แสงและความสวยงามของดวงไฟไม่สวย
เหมือนมาเห็นใต้น�้ำค่ะ
การพ่นดวงไฟของพญานาค ลักษณะ
ไม่ใช่การผลัก พ่น หรือดันดวงไฟออกมาด้วย
พละก�ำลัง แต่พญานาคจะสงบนิง่ มีสมาธิมาก
พออ้าปากดวงไฟก็จะลอยออกมาจากปากเอง
มีพญานาคเยอะมาก ๆ ดวงไฟก็เยอะมากค่ะ
ขนาดของดวงไฟใหญ่เล็กสวยงามต่างกัน ถ้า
ตัวไหนสงบมาก ดวงไฟก็จะใหญ่และสวยค่ะ
ตัวเล็ก ๆ ไม่ค่อยมีดวงไฟออกมา ถ้ามีออกมา
ก็ดวงเล็ก ๆ แล้วนาน ๆ ถึงจะออกมาทีหนึ่ง
คือ ตัวเล็กเหมือนจะติดในความสนุกที่ได้มา
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พบปะกัน แต่กม็ ชี ว่ งเวลาหนึง่ ทีพ่ ญานาคตัวเล็ก
สงบเป็นสมาธิ แล้วปล่อยดวงไฟออกจากปาก
ขณะทีล่ กู ก�ำลังดูอยูน่ นั้ ตลอดเวลาลูก
ได้ยินเสียงเล่าจากพญานาคตัวหนึ่ง ลูกหัน
ไปดู ก็เห็นพญานาคตัวใหญ่มาก มีสีทอง
เกล็ดแข็งแวววาว ใหญ่ทสี่ ดุ ในจ�ำนวนทีล่ กู เห็น
ในขณะที่เล่าลูกเห็นทั้งตอนที่เป็นพญานาค
และข้ า งหน้ า ของพญานาคเป็ น ตั ว มนุ ษ ย์
(คล้ายรูปภาพในหนังสือพญานาคที่ออกตอน
ต้ น เดื อ นตุ ล าคม แต่ เ ขาอายุ ม ากกว่ า นั้ น )
หัวเกล้าจุกมีเส้นสีเขียว ๆ รัดตรงจุก เสื้อแนบ
เนื้อเป็นสีทองเหมือนถอดออกไม่ได้ มีเครื่อง
ประดับเป็นสังวาล มีทบั ทิมสีแดงอยูต่ รงกลาง
เขาตัวใหญ่มาก และรู้สึกว่าเป็นทั้งคนและ
พญานาคในตั ว เดี ย วกั น ตั ว เขาเป็ น สี ท อง
หงอนแดงสูงมาก ลูกรู้สึกว่าลูกตัวเล็กกว่าเขา
แต่ก็ตัวใหญ่กว่าพญานาคตัวอื่นที่ก� ำลังพ่น
ดวงไฟ แล้วรู้สึกว่าแม่น�้ำโขงเล็กมากค่ะ ทั้งที่
ปกติขณะไม่ได้อยู่ในความฝัน แม่นำ�้ โขงกว้าง
ใหญ่ที่สุด ในนั้นเหมือนลูกนอนคุย พญานาค
ที่คุยกับลูกเป็นพญานาคที่มีอ�ำนาจและเป็น
ผู้ใหญ่ที่สุดในนั้น (เหมือนเป็นหัวหน้าค่ะ) มี
ขนาดใหญ่และสวยงาม ส่องแสงเป็นประกาย
มากกว่าตัวอื่น แต่ก็ไม่แก่หง่อมแบบมีเครา
ถ้าเทียบกับอายุมนุษย์ก็ประมาณ ๓๐ กว่าปี
ดูภูมิฐาน
พญานาคตัวนีเ้ ล่าถึงประวัตคิ วามเป็น
มาของการพ่นดวงไฟให้ลูกฟัง โดยมีภาพนิ่ง
ประกอบด้วย เหมือนภาพสไลด์เล็ก ๆ ประกอบ
การเล่า โดยเล่าถึงเหตุผลของการพ่นดวงไฟ
ว่า เดิมพญานาคกลุม่ อืน่ ไม่ได้มกี ารพ่นดวงไฟ
แบบนี้ และตั ว เขาไม่ ใ ช่ เ ป็ น ตั ว แรกที่ พ ่ น
ดวงไฟ แต่เขาท�ำตามบรรพบุรุษ แล้วก็มีภาพ
๙๐
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หนึ่ง เป็นภาพที่มนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งคุกเข่า
ก� ำ ลั ง ถวายของสิ่ ง หนึ่ ง เพื่ อ บู ช าคุ ณ ของ
พระพุทธเจ้า ผู้ชายคนนี้นับถือพระพุทธเจ้า
เพราะพระพุทธเจ้าท�ำให้เขาหมดความทุกข์
(ผู้ชายคนนี้เคยเกิดความทุกข์ร้อน) เขานับถือ
พระพุทธเจ้าตลอดมา ซึ่งชายคนนี้เป็นเหมือน
ปูห่ รือพ่อของเขา แล้วเขาก็ศรัทธาพระพุทธเจ้า
สืบต่อกันมาตามบรรพบุรุษของเขา จากนั้น
ก็จะมีภาพบอกถึงวันเวลาของการพ่นดวงไฟ
ว่าจะมารวมตัวกันและพ่นดวงไฟในวันไหน
และมีภาพพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากบันได
ที่ทอดยาวลงมา แล้วมีคนเกล้าผมมวย ไม่ใช่
มนุษย์แต่เป็นอะไรไม่รู้ จากภาพเห็นแสงสีสวย
มาก เปล่งรัศมีออกมาจากคนที่มารออยู่ตรง
บันได หลายสีแตกต่างกันไป แต่แสงจาก
รอบ ๆ ตัวพระพุทธเจ้าสว่างที่สุด ยิ่งกว่าดวง
อาทิตย์ แต่เย็น
พญานาคบอกว่าเขาพ่นดวงไฟเพื่อ
บูชาพระพุทธเจ้าในวันนั้น แล้วท�ำสืบต่อกัน
นานมากจนถึงทุกวันนี้ โดยทุกครั้งที่ออกมา
พ่นดวงไฟ เขาจะดูจากวันทีพ่ ระจันทร์สกุ สว่าง
กลมโต แล้วมีภาพพระจันทร์ขึ้นมาให้ดู ใน
วันที่พระจันทร์สุกสว่างแล้วมีการพ่นดวงไฟ
เปรียบเหมือนงานบุญ (งานวัด) ของโลกมนุษย์
ที่ทุกคนจะมาช่วยกันเพื่อแสดงความศรัทธา
ต่อพระพุทธเจ้า และเป็นการสร้างบุญด้วย
เขาเล่าว่าไม่ใช่นาคทุกตัวจะออกมา
พ่นดวงไฟแบบเขา พญานาคกลุ่มอื่นในช่วง
เวลานี้ ก็ ถื อ ศี ล อย่ า งเดี ย วอยู ่ ใ นที่ ข องเขา
มี ภ าพพญานาคถื อ ศี ล อยู ่ ใ นที่ ข องเขาให้ ดู
(เขาขดตัว ไม่ได้นอนยาว ๆ) ในที่ที่ถือศีลจะ
เป็นล็อก ๆ ของใครของมัน เป็นช่องเป็นโพรง
ไม่มีน�้ำ แล้วก็เล่าว่าเดิมบรรพบุรุษเขาไม่ได้

www.webkal.org

พฤษภาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 107

DMC

ช่องนี้มีค�ำตอบ

อยู่ที่นี่ แต่อพยพมาจากที่อื่น ที่ที่เขาอยู่ไม่มี
ใครเชื่อว่ามีพญานาค และไม่สนใจเรื่องการ
สร้างบุญ ทันใดนัน้ ลูกก็เห็นภาพเมืองทีเ่ หมือน
สถาปัตยกรรมอินเดีย มีแม่น�้ำอยู่หน้าเมือง
ซึ่งก็คือที่เดิมที่เขาเคยอยู่
รูปการอพยพของเขาไม่ใช่เลื้อยมา
ตามแม่ น�้ ำ แต่ เ หมื อ นวื ด มา ซึ่ ง เป็ น เวลา
ทีร่ วดเร็วของเขา แต่เป็นเวลานานมากของโลก
มนุ ษ ย์ เขาเห็ น แสงของการสร้ า งบุ ญ ของ
มนุษย์และความเชื่อต่อพญานาค ณ ที่แห่งนี้
จึงอพยพมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่มนุษย์ฝั่งโน้น
เชือ่ ถือและศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากกว่าฝัง่ นี้
ค่ะ ลูกรู้สึกว่าฝั่งโน้นของเขาคือประเทศลาว
แต่เขาไม่ได้พูดว่าประเทศลาว และฝั่งนี้ก็คือ
ประเทศไทย คนฝั่งลาวเชื่อถือเรื่องการพ่น
ดวงไฟมาก แต่ฝง่ั ไทยส่วนใหญ่มาดูเพือ่ ความ
สนุกมากกว่าศรัทธา
เขาเล่าให้ลูกฟังอีกเยอะมาก จ�ำได้ว่า
เขาถามถึ ง สารทุ ก ข์ สุ ก ดิ บ ของลู ก ว่ า เป็ น
อย่างไรบ้าง แต่ลกู ไม่คอ่ ยสนใจฟังและไม่ตอบ
แถมร�ำคาญเขาด้วยซ�้ำ จ�ำคร่าว ๆ ได้ว่า เขา
เล่าว่าตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้าง เขา
ใช้สรรพนามแทนตัวว่า “ข้า” และใช้สรรพนาม
แทนตัวลูกว่า “เจ้า” เช่น “เจ้าล่ะเป็นอย่างไร
บ้าง”
ลูกเชื่อในสิ่งที่เขาเล่า ความรู้สึกของ
ลูกทีม่ ตี อ่ พญานาคตัวนัน้ เหมือนเขาเป็นญาติ
ผู้ใหญ่ที่สนิทมาก ๆ เพราะลูกไม่กลัวเขา และ
ถ้าจะโต้ตอบก็โต้ตอบได้โดยทีเ่ ขาจะไม่ทำ� โทษ
ทัง้ ทีล่ กู ท�ำสีหน้าเบือ่ หน่ายและร�ำคาญ แต่เขา
ก็ยังเล่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ด้วยเสียงนุ่มนวล
กังวาน เหมือนไม่ได้เจอกันนาน แล้วลูกรู้สึก
อบอุ่นเหมือนได้กลับมาอยู่ในกลุ่มญาติพนี่ ้อง
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อีกครั้ง และเขาเหมือนอยากจะฝากบอกถึง
มนุษย์ ให้มนุษย์รปู้ ระวัตคิ วามเป็นมาของการ
พ่ น ดวงไฟ และให้ เ ชื่ อ ว่ า การพ่ น ดวงไฟ
ของเขา (พญานาค) เป็นเพราะศรัทธาที่มีต่อ
พระพุทธเจ้า ให้มนุษย์ศรัทธาพระพุทธเจ้า
และร่วมจิตร่วมใจขณะที่เขาพ่นดวงไฟด้วย
เพราะที่ผ่านมามีแต่เฮฮาสนุกสนาน
เขาเห็นแสงแห่งบุญสว่างอยู่ทางฝั่ง
ลาวมาก ทางฝัง่ ไทยมีแต่เสียงเฮฮาสนุกสนาน
ไม่เลือ่ มใสศรัทธาในสิง่ ทีเ่ ขาท�ำ เขาไม่ตอ้ งการ
ให้มนุษย์คิดว่าการพ่นดวงไฟเป็นสิ่งแปลก
ประหลาด แต่อยากให้ศรัทธาและเชื่อในบุญ
กันมาก ๆ ให้เป็นไปด้วยความสงบ การพ่น
ดวงไฟของเขาก็จะดีมากขึน้ สุกสว่างมากกว่า
ทุกวันนี้ ทั้งที่ลูกยังเถียงในใจว่ามาเล่าให้ฟัง
ท�ำไม ลูกไม่ได้มีความสามารถที่จะไปบอกให้
มนุษย์ทุกคนเชื่อได้
คืนนั้นลูกมีความสุขมากค่ะ แต่พอตื่น
เช้ามาลูกก็ลืมว่าฝันเรื่องนี้ จนกระทั่งน้องสาว
พูดเรื่องจะไปดูบั้งไฟพญานาค ก็เลยนึกขึ้นได้
ว่าเมื่อคืนฝันถึงพญานาคทั้งคืน
ในฝันพญานาคเหมือนอยากให้ลกู เป็น
สื่อบอกถึงมนุษย์ทุกคนว่า สิ่งที่เขาเล่าให้ลูก
ฟังนัน้ เป็นเรือ่ งจริง ตอนนัน้ ลูกยังเถียงในใจว่า
ลูกไม่มีความสามารถที่จะไปสื่อให้มนุษย์เชื่อ
ลูกได้ แต่ตอนนีล้ กู รูแ้ ล้วว่าการทีล่ กู เขียนมาให้
คุณครูไม่ใหญ่เล่าในโรงเรียนฝันในฝันวิทยา
จะท�ำมนุษย์รับทราบได้ พญานาคเขาต้องไม่
ผิดหวังที่ให้ลูกเป็นสื่อ และลูกรู้สึกดี หมด
ความกั ง วล และจะได้ เ ห็ น แสงแห่ ง บุ ญ
สว่างไสวทัง้ สองฝัง่ โขง และร่วมสวดสรรเสริญ
คุ ณ ของพระพุ ท ธเจ้ า ไปพร้ อ ม ๆ กั บ เขา
(พญานาค)
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หลังจากส่งค�ำถาม ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีคำ� ตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑.ลู ก เป็ น โรคหั ว ใจรั่ ว มาแต่ ก� ำ เนิ ด
เพราะเศษกรรมในอดี ต ที่ เ กิ ด ในสั ง คม
เกษตรกรรม ใช้แรงงานทาสและแรงงานสัตว์
มากเกินไป จะแก้ไขต้องแผ่เมตตา ปล่อยสัตว์
ปล่อยปลา เป็นต้น รวมทั้งให้ท�ำบุญทุกบุญ
ทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
เมื่ อ เข้ า ถึ ง แล้ ว ก็ ใ ห้ รั ก ษาไว้ อ ย่ า ให้ ห าย
จะท�ำให้ใจใส มีความสุข และวิบากกรรม
เบาบางลงไปอีก
๒.พ่อแม่โดนยิงตายพร้อมกัน เพราะ
กรรมในอดีตทีพ่ อ่ แม่เป็นสามีภรรยากันเหมือน
ชาตินี้ แต่เป็นเจ้ามือการพนัน เคยสัง่ ให้ลกู น้อง
ไปฆ่าลูกหนี้ที่ติดหนี้การพนันแล้วไม่จ่าย
๓.ลู ก กั บ น้ อ งเป็ น ก� ำ พร้ า เพราะมี
เศษกรรมคล้ายกัน แต่ต่างคนต่างท�ำ คือฆ่า
๙๒

สัตว์แม่ลูกอ่อน โดยเอาลูกไปขาย ส่วนตัวแม่
เอาไว้กิน ดังนั้นจึงมักจะพลัดพรากจากคนที่
ตนรักเป็นประจ�ำ
๔.ตอนพ่อแม่ตายใหม่ ๆ วนเวียนอยู่
ใกล้ลกู ๆ ด้วยความห่วงใย ต่อมาเมือ่ ลูก ๆ โต
จิตก็คลายความห่วงใย จึงไปเกิดใหม่เป็น
มนุษย์ได้เมื่อไม่นานนี้ทั้งสองท่าน โดยเกิด
คนละที่ ในครอบครัวฐานะปานกลาง
๕.ลูกมีเศษกรรมเจ้าชู้ในสมัยที่เป็น
ผู ้ ช าย จึ ง ได้ ส ามี เ จ้ า ชู ้ จะประคองชี วิ ต
ครอบครัวให้ราบรื่น (๑) ลูกต้องรู้ว่านี่เป็น
เศษกรรมของลูกที่ลูกท�ำมา จึงได้มาเจอสามี
เจ้าชู้ (๒) ลูกต้องอดทนท�ำหน้าที่ของภรรยา
ให้ดีที่สุด ให้ใจเย็น ๆ อย่าโวยวาย ค่อยพูด
ค่ อ ยจา ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส อย่ า ไปกั ง วลใจ
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๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

กับเรื่องนี้มากเกินไป
๖.เพราะเราเกิ ด มาสร้ า งบารมี ให้
ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ ใจจะได้มีบุญกับมี
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จะท�ำให้ทุกข์มากก็
ทุกข์น้อย ถ้าทุกข์น้อยก็พ้นทุกข์
๗.ที่ลูกฝันว่าไปด�ำน�้ำในแหล่งน�้ำนั้น
เป็นประจ�ำ นัน่ คือสัญญาเก่าของอดีตทีล่ กู เคย
เป็ น นางพญานาคก่ อ นมาเกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์
ในชาตินี้
๘.แหล่งน�้ำนั้นเป็นบึงใหญ่แห่งหนึ่ง
ที่ไม่ไกลจากริมแม่น�้ำโขงนัก แต่อยู่ในฝั่งไทย
ซึ่งปัจจุบันบึงนี้ตื้นเขินแล้ว แทบจะไม่เหลือ
ร่องรอยให้เห็น ลูกเป็นนางพญานาคที่เมือง
บาดาลใต้บึงนี้อีกที
๙.คืนที่ลูกฝันเห็นพญานาคนั้นเป็น
เรือ่ งจริง โดยลูกกับพญานาคท่านนัน้ เป็นญาติ
กัน เหมือนเป็นลูกพีล่ กู น้องตอนเป็นพญานาค
เคยเล่นกันมาตอนเด็ก ๆ
๑๐.เมือ่ รูว้ า่ ลูกมาเกิดเป็นมนุษย์กเ็ ลย
ตามมาเข้ า ฝั น เพื่ อ ให้ ก ลั บ ไปเยี่ ย มเยี ย น
เพราะตอนลูกเป็นพญานาค ลูกอยากจะมา
เกิดสร้างบารมี แต่เมื่อลูกมาเกิดแล้วไม่ได้ทำ�
อย่างที่ตั้งใจไว้ พญานาคผู้พี่จึงมาเข้าฝันเพื่อ
เตือนลูก
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๑๑.อีกประการหนึ่งต้องการผ่านเรื่อง
บั้งไฟพญานาคให้มาถึงครูไม่ใหญ่ เพื่อบอก
ให้ชาวโลกรู้ว่าเป็นเรื่องจริง
๑๒.ลูกควรไปดูบงั้ ไฟพญานาค เพราะ
ถ้าลูกไปดู พญานาคผู้พี่ก็จะดีใจ และอาจจะ
ท�ำ ให้ มีโ อกาสเห็นพญานาคด้ว ยตาเนื้อ ได้
เพราะลูกเคยมีเชื้อสาย
๑๓.ลูกอย่าไปอยู่ที่ใต้บาดาลอีกเลย
เพราะตอนลูกเป็นพญานาค ลูกก็เคยผิดหวัง
เรื่ อ งชี วิ ต คู ่ กั บ แฟนพญานาค เพราะแฟน
พญานาคเจ้าชู้ มีภรรยานาคมาณวิกาเยอะ
๑๔.ลู ก เป็ น แค่ น างนาคมาณวิ ก า
คอยรับใช้ปรนนิบัติเท่านั้น จึงเบื่อชีวิตเช่นนี้
เลยตั้ ง ใจว่ า เมื่ อ มาเกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ แ ล้ ว
จะสร้างบารมีให้เต็มที่
๑๕.ตอนนี้ ลู ก ก็ เ ป็ น มนุ ษ ย์ แ ล้ ว
ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ ไปดุสิตบุรี วงบุญ
พิเศษดีกว่า อย่าถอยหลังกลับไปเลย
๑๖.ที่ลูกเห็นองค์พระได้ง่ายทั้ง ๆ ที่
ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นประจ�ำ เพราะในอดีต
ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมา
๑๗.แล้วปฏิบตั ิธรรมได้ดี โดยเคยเป็น
อุบาสิกา แต่ก็พลาดไปมีความรัก เลยออกไป
มี ค รอบครั ว แล้ ว ก็ อ ายที่ จ ะกลั บ คื น มาสู ่
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หมู่คณะอีก เลยพลัดกันไปในชาตินั้น เมื่อ
พุทธันดรที่แล้ว
๑๘.แล้วก็เวียนว่ายตายเกิด เป็นอะไร
หลายอย่างกระทั่งมาเป็นนางนาคมาณวิกา
และได้มาเป็นมนุษย์ในชาตินี้
๑๙.ที่เจอกันอีกเพราะบุญเคยสร้าง

D
M
C
ช่องนี้มีคำ� ตอบ D M C
ช่องนี้มีค�ำตอบ

กันมา แต่ไม่ได้สม�ำ่ เสมอ เพราะห่างหายกัน
ไปนาน บุญตรงนี้เลยหย่อนไป
๒๐.แต่อย่างไรก็ตาม บุญที่เคยเป็น
อุบาสิการักษาศีล สร้างบารมีกับหมู่คณะมา
จึงท�ำให้เห็นคุณยายทั้ง ๆ ที่ไม่เคยรู้จักในชาตินี้
และฝันเห็นหลวงพ่อทั้ง ๆ ที่ไม่เคยนึกถึง

ข้อคิดจาก Case Study
จากเคสนี้ เราจะได้ข้อคิดว่าถ้าการสร้างบารมีกับหมู่คณะไม่หนาแน่นก็มีโอกาสพลัดพราก
กันได้ และเพราะบุญบารมีทเี่ คยท�ำกับหมู่คณะ กับมหาปูชนียาจารย์ จึงท�ำให้เจอหมู่คณะ ได้ฝัน
เห็นมหาปูชนียาจารย์ ดังนั้นพวกเราทุกคนที่มาถึงหมู่คณะแล้ว ต้องท�ำผังตามติดมหาปูชนียาจารย์
ให้หนาแน่น โดยการท�ำบุญทุกภารกิจที่หลวงพ่อท่านมอบหมายให้สำ� เร็จด้วยตัวเราเอง และไป
ชวนบุคคลอื่นด้วย โดยเฉพาะการท�ำหน้าที่ผู้น�ำบุญต้องท�ำให้เป็นอุปนิสัยติดตัวไปข้ามภพ
ข้ามชาติ เป็นเทวดาก็เป็นเทวดาผูน้ ำ� บุญ อย่างวันหล่อทองคุณยาย ๒๒ เมษายน ทีผ่ า่ นมา เทวดา
ผูน้ ำ� บุญก็ชวนเทวดาชัน้ ต่าง ๆ มาร่วมงานด้วย ท�ำให้วมิ าน บริวาร รัศมี ของเทวดาผูน้ ำ� บุญทับทวี
มากขึน้ ทัง้ ทีป่ กติเทวดาท�ำไม่ได้ เพราะเทวดาเป็นภพเสวยบุญ แต่วงบุญพิเศษท�ำได้ แม้แต่เทวดา
หมู่ญาติพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วยังลงมาร่วมบุญด้วย ดังนั้นภารกิจต่อไปคือ ชวนผู้มีบุญต้อนรับ
พระธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุผ่าน ๖ จังหวัด วันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คุณครู
ไม่ใหญ่ฝากบอกว่า “การเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐานที่ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์
พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย อยากให้ผู้น�ำบุญของแต่ละจังหวัดท�ำเหมือนกับจังหวัด
เชียงใหม่ ทีผ่ ้นู ำ� บุญสามารถรวมตัวกันได้ดี ออกไปเชิญชวนสาธุชนมาโปรยดาวรวยต้อนรับคณะ
พระธุดงค์ที่อัญเชิญพระธาตุไปประดิษฐานที่เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ที่ผ่านมา
เราต้องช่วยกันสร้างผู้นำ� บุญของท้องถิ่น จะได้รักพระพุทธศาสนา อีกทั้งวีต่าง ๆ จะได้บุญกัน
อย่างเต็มที่” นอกจากนีย้ งั มีภารกิจชวนชายแมน ๆ มาบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมูบ่ า้ นทัว่ ไทย
รุน่ เข้าพรรษา ครัง้ ที่ ๑๐ ให้เต็มทีเ่ ต็มก�ำลัง บารมี ๑๐ ทัศของเราจะได้เข้มข้นยิง่ ๆ ขึน้ ไป

บรรยากาศฉลองชัยชิตัง เม คุณครูไม่ใหญ่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเรือ โดยท่านเสกก๋วยเตี๋ยวเรือทุกชาม
ลูกชิน้ เป็นดวงธรรมกลางกาย กินแล้วให้แข็งแรง อายุยนื ๆ สร้างบารมีไปนาน ๆ กินแล้วรวย! ส�ำหรับ
เจ้าภาพที่มาร่วมออกร้าน คุณครูไม่ใหญ่อนุโมทนาให้พรว่า ให้แข็งแรง ร�่ำรวย อายุขัยยืนยาว
เข้าถึงธรรม รวยทันอกทันใจ ทันใช้ ทันที ทันควัน และทุก ๆ ทัน สาธุ ให้เจ้าภาพจงเจริญ!

ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ

๙๔
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The only one channel

ผังรายการ

เวลา

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-03.40 น.
03.40-04.30 น.

จันทร์
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
งานบุญวันอาทิตย์
-ปฏิบัติธรรม
-เส้นทางบุญ
-สู้ต่อไป
-ปฏิบัติธรรมและโอวาท
-พระธรรมเทศนา

15.15-15.45 น.

*เดินไปสู่ความสุข

พุธ

พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
Gleaming with Buddhism
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
00.00 น. *ผู้ออกแบบชีวิต
*ชาดก 500 ชาติ แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรม World of Peace
Scoop / MV / Spot
กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
01.00 น. World News
*เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก *I like Chinese. / MV
Scoop / MV / Spot
*นานาเทศนา
04.00 น. *สู้ต่อไป
*ข้อคิดรอบตัว
*ทันโลกทันธรรม

สวดสรรเสริญพระรัตนตรัย สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่
สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

*นั่งสมาธิออนไลน์

ชาดก 500 ชาติ
สวรรค์ + อานิสงส์
*ทบทวนบุญ / MV
*ผู้ออกแบบชีวิต

*นานาเทศนา

ke English. /
15.45-16.00 น. แผ่นดิ*Iนliไทยแผ่
นดินธรรม
16.00-16.10 น.
16.10-16.15 น.
16.15-16.30 น.
16.30-17.00 น.
*เคลียร์คัตชัดเจน (Rerun)
17.00-17.30 น.
17.30-17.50 น.
17.50-18.25 น.
18.25-18.40 น.
18.40-19.10 น.
19.10-22.00 น.
22.00-22.20 น.
22.20-24.00 น.

DMC NEWS / ปฎิทินข่าว
ธรรมะเพื่อประชาชน
ทศชาติชาดก ตอน เวสสันดร
*กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
*DMC Guide (Rerun เมื่อวาน)
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
DMC NEWS
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
Spot / MV
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
Spot / MV
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV
*สู้ต่อไป
ข้อคิดรอบตัว
*เดินไปสู่ความสุข

เวลา
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-03.40 น.
03.40-04.30 น.
04.30-05.00 น.
05.00-05.35 น.
05.35-06.15 น.

06.15 น.
06.15 น. ผลการปฏิบัติธรรม
DMC Time สุดสัปดาห์ 06.45 น. *ข้อคิดรอบตัว

DMC TIME

06.15-07.15 น.

14.45-15.15 น.

*DOU for You

*DMC Variety

04.30-05.00 น.
05.00-05.35 น.
05.35-06.15 น.

07.15-07.25 น.
07.25-07.40 น.
07.40-08.00 น.
08.00-08.30 น.
08.30-08.55 น.
08.55-09.55 น.
09.55-10.05 น.
10.05-10.55 น.
10.55-11.00 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
11.20-11.35 น.
11.35-11.50 น.
11.50-12.00 น.
12.00-12.10 น.
12.10-12.40 น.
12.40-13.10 น.
13.10-14.00 น.
14.00-14.10 น.
14.10-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

อังคาร

07.30 น.
ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
การ์ตูนบุญโต

07.15 น. DMC News Sunday
07.45 น. *World News
08.20 น. *ชาดก 500 ชาติ

06.15-07.15 น.
07.15-07.25 น.
07.25-07.40 น.
07.40-08.00 น.
08.00-08.30 น.
08.30-08.55 น.
08.55-09.55 น.
09.55-10.05 น.
10.05-10.55 น.
10.55-11.00 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
11.20-11.35 น.
11.35-11.50 น.
11.50-12.00 น.
12.00-12.10 น.
12.10-12.40 น.
12.40-13.10 น.
13.10-14.00 น.
14.00-14.10 น.
14.10-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์
ณ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
08.30 น. เส้นทางบุญ
*ทันโลกทันธรรม
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล)
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน)
กล้าดี Variety
เคลียร์คัตชัดเจน
คิดใหญ่ ใจดี
*อานุภาพหลวงปู่ฯ
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก 12.10 น. นานาเทศนา 11.00 น. ถวายสังฆทาน
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ)
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
Spot / MV
13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท
ชาดก 500 ชาติ
14.10 น. DMC Variety 15.45 น. พระธรรมเทศนา
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
14.40 น. อานิสงส์แห่งบุญ 16.50 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
/ วิบากกรรมอบายมุข 17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย 14.45-15.15 น.
เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
*อานุภาพหลวงปู่ฯ
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You
15.15-15.45 น.
*ทบทวนบุญ / MV
15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต 17.30 น. ธุดงค์ธรรมชัย
18.25
น.
คำ
�
วั
ด
I Iike Chinese.
อานิสงส์แห่งบุญ / วิบากกรรมอบายมุข
15.45-16.00 น.
18.30 น. อานุภาพหลวงปู่ฯ
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
16.00-16.10 น.
คำ�วัด
16.10-16.15 น.
16.15 น. ทบทวนบุญ / MV
สารคดีกระจกหกด้าน
16.15-16.30 น.
*กล้าดี Variety (Rerun)
*การ์ตูนบุญโต
16.30-17.00 น.
16.30 น.
*คิดใหญ่ ใจดี
*I
l
i
ke
Engl
i
sh.
/
Scoop
/
MV
/
Spot
*ความดีสากล
17.00-17.30 น.
*DMC Variety
ทบทวนบุญ / MV
สวดมนต์ท�ำ วัตรเย็น
17.30-17.50 น.
17.50-18.25 น.
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
19.00 น. *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
19.30 น. ทันโลกทันธรรม
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
18.25-18.40 น.
20.00 น. *ผู้ออกแบบชีิวิต
DMC Guide
นั่งสมาธิออนไลน์
18.40-19.10 น.
21.00 น. *ความดีสากล
ถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
19.10-22.00 น.
21.30 น. เดินไปสู่ความสุข
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
22.00 น. *DMC Time สุดสัปดาห์ 22.00-22.20 น.
23.00 น. *นานาเทศนา
เทปบันทึกเรื่องเด่นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (วันนี้)
22.20-24.00 น.
I like Chinese.

11.15 น. ความดีสากล
11.45 น. แผ่นดินไทยฯ
11.50 น. l like English.

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.webkal.org
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งานบุญวันสงกรานต์ ในวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2557 ซึ่งวัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ได้รับความสนใจจาก
ชาวไทยในอังกฤษและชาวท้องถิ่น เป็นอย่างมาก

งานบุญวันคุ้มครองโลก เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดงานบุญใหญ่ 3 บิ๊กบุญ คือบุญหล่อ
รูปเหมือนคุณยายอาจารย์ด้วยทองคำ� บุญถวายมหาสังฆทาน 30,000 วัด และบุญถวายปัจจัยช่วยเหลือพุทธบุตรที่ภาคใต้ พร้อมเวลา
ประเทศไทย สาธุชนทุกท่านได้กล่าวคำ�อาราธนาศีล 5 และพิธกี ล่าวคำ�อัญเชิญเทวดา โดยมี กัลฯ เทียนชัย ชิตวิเชียรกุล เป็นตัวแทนนำ�กล่าว
หลังจากนัน้ เป็นพิธกี ล่าวคำ�ถวายทองคำ�เพือ่ หล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ โดยมีกลั ฯ เสงีย่ ม ชาร์รงิ ค์ตนั้ ท์ และกัลฯ เพ็นนภา จิระนภสิทธิ์
เป็นตัวแทนนำ�กล่าว ต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำ�ถวายจตุปัจจัยและไทยธรรม โดย กัลฯ บังอร แซ่เต็ง และกัลฯ จุฏาเพชร อุณหเวทย์วนิช เป็น
ตัวแทนนำ�กล่าว จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำ�ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลฯ ศักดิ์ชัย ติรเจริญธรรม เป็นตัวแทนนำ�กล่าว
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พิธแี ต่งตัง้ ฐานานุกรมทีช่ นั้ พระครูวนิ ยั ธร เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สาธุชนวัดพระธรรมกายลอนดอนได้มโี อกาสต้อนรับ
พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12 ประธานสำ�นักงานกำ�กับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ที่เมตตาเดินทางมาเป็นประธานมอบใบแต่งตั้งฐานานุกรมและพัดยศให้กับพระสนทยา
สุทธฺ าโภ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมล วิ. เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป
เดินทางมาร่วมมุฑิตา และมีกัลฯ เทียนชัย ชิตวิเชียรกุล เป็นประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวเปิดงาน

พิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนมีนาคม ในคืนวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 02.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น สาธุชนวัดพระธรรมกาย
ลอนดอนพร้อมใจกันมาร่วมพิธบี ชู าข้าวพระ และถวายผ้าป่า ตัวแทนกล่าวคำ�ถวายผ้าป่าสร้างวัด โดย กัลฯเดือนเพ็ญ พูนศรี และพิธกี ล่าว
คำ�ถวายผ้าป่ากองทุนการศึกษา โดย กัลฯ ปกร ศรีพลแผ้ว พิธีกล่าวคำ�ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดย กัลฯศักดิ์เกษม ติรเจริญธรรม
กล่าวนำ�เป็นภาษาบาลี และกัลฯ ปราณี เอี่ยมบุรี เป็นประธานกล่าวคำ�ถวายเป็นภาษาไทย
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งานบุญวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย เมือ่ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2557 เหล่าพุทธศาสนิกชนทัง้ ชาวไทย ลาว กัมพูชา ศรีลงั กา และชาวท้องถิน่
ได้เดินทางมาประกอบบุญกุศล เพื่อเป็นการทำ�บุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบไทยๆ เพื่อชีวิตที่ดีในปีใหม่พุทธศักราช 2557 สืบไป

พิธหี ล่อรูปเหมือนทองค�ำคุณยายอาจารย์ฯ และถวายมหาสังฆทาน 30,000 วัด เมือ่ วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ประธานน�ำกล่าวถวาย
มหาสังฆทานได้แก่ กัลฯ กัลยวรรธณ์ โพธิช์ ยั เลิศ และกัลฯ สุมนัส ลอว์สนั ผูแ้ ทนกล่าวถวายกองทุนทองค�ำ ได้แก่ กัลฯ สุธญ
ี า อุดมเดช

www.webkal.org

117

ทำ�บุญวันสงกรานต์ร้านอาหารไทย เมืองเวคฟิลด์ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2557 เหล่ากัลยาณมิตรเมืองเวคฟิลด์นำ�โดย
กัลฯ รุง่ โรจน์ แพร่หลาย - กัลฯ ไข่มกุ ซึง่ เป็นหุน่ ส่วนร้านอาหารไทย Thai on the square ได้นมิ นต์คณะสงฆ์วดั พระธรรมกายแมนเชสเตอร์,
วัดศรีรัตนาราม, วัดไทยฮัดเดอร์ฟิลด์ ทั้งหมดจำ�นวน 5 รูป เพื่อไปทำ�บุญวันปีใหม่ไทย

คอร์สสมาธิและพระพุทธศาสนาสำ�หรับชาวท้องถิน่ เมือ่ วันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ.2557 ทีผ่ า่ นมาหลักสูตร Enlightened Living ซึง่ เปิด
สอนชาวท้องถิ่นในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน และหลักสูตร Meditation & Self-Transformation ซึ่งเปิดสอนระหว่าง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน ได้ทำ�พิธปี ดิ อย่างเป็นทางการ โดยทีผ่ า่ นมาชาวท้องถิน่ (ชาวอังกฤษ) มีความสนใจเข้ามาศึกษาเป็นจำ�นวน
มาก ซึ่งทางวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ได้จัดให้มีคอร์สอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดยมีพระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสฺสโร เป็นพระอาจารย์

ต้อนรับสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพสิรนิ ทร์ ณ ร้าน Chilli Banana เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557 คณะสงฆ์วดั พระธรรมกาย
แมนเชสเตอร์ 2 รูป ได้เดินทางไปต้อนรับ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพสิรนิ ทร์ เจ้าคณะภาค 1-2-3-12 และ 13 (ธรรมยุต) กรรมการ
มหาเถรสมาคมและรองแม่กองธรรมสนามหลวง และคณะ ณ ร้านอาหารไทย Chilli Banana สาขาวิมสโล โดยมีทา่ นเจ้าของร้าน กัลฯ ปิยาพร –
สตีฟ เวคฟิลด์ เป็นเจ้าภาพดูแลจัดเลีย้ งคณะสงฆ์ 14รูป เป็นอย่างดี ก็ขออนุโทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
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ทำ�บุญบ้านกัลยาณมิตร วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.
2557 กัลฯรัตนา วงษ์สุวรรณได้นิมนต์คณะสงฆ์วัด
พุทธนิวคาสเซิล เป็นเนื้อนาบุญถวายภัตตาหารเพล
เนื่องในโอกาสทำ�บุญบ้าน

พิธีงานบุญวันสงกรานต์ ในวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557 เริ่มด้วยพระภิกษุสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ ต่อด้วยการกล่าวค�ำถวายปัยจัย
ไทยธรรม โดยมีผู้แทนน�ำกล่าวคือ กัลฯ ธุระจิตร นาคพันธ์ และ กัลฯนพรัตน์ จอห์นสัน จากนั้นสรงน�้ำพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์
ปิดท้ายด้วยการรดน�้ำขอพรจากผู้ใหญ่ โดยมีตัวแทนผู้อาวุโส คือ คุณยายชะล้วน แผลงจันทึก
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พิธีงานบุญวันคุ้มครองโลก วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 สาธุชนได้ร่วมปฏิบัติธรรม ฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมกันถวาย
ไทยธรรม 30,000 วัด โดยมีผู้แทนน�ำกล่าวค�ำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ได้แก่ กัลฯนพรัตน์ จอนห์สันและกัลฯธุระจิตร นาคพันธ์ และ
ผู้แทนน�ำกล่าวค�ำถวายทองค�ำหล่อรูปเหมือนคุณยาย ได้แก่ กัลฯชนิดา มิลลิแกนและกัลฯวรรณพร คอร์ดิเนอร์

พิธีบูชาข้าวพระ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สาธุชนร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พิธีอัญเชิญผ้าไตร โดยมี กัลฯชนิดา มิลลิกัน น�ำกล่าวค�ำ
ถวายผ้าป่าสร้างวัด กล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดย กัลฯพัชรี ล้ามกระโทก และ กัลฯลักขนา ลิทเทิล
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บูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2557

พีธบี ญ
ุ เทศกาลสงกรานต์และบุพเปตพลี วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557 กิจกรรมตามประเพณีในเทศกาลสงกรานต์ และบุปเพตพลีอทุ ศิ
ส่วนกุศลแด่ผลู้ ว่ งลับ มีพธิ ตี กั บาตร กิจกรรมบนเวที อาทิ การแสดงนาฎศิลป์ การละเล่นพีน้ บ้าน ซุม้ อาหารและขนมไทย แกะสลัก คณะสงฆ์น�ำ
สาธุชนปฏิบตั ธิ รรม อธิษฐานจิตปีใหม่ปกั ธงพระเจดียท์ ราย และร่วมกันปิดทอง และพิธรี ดน�ำ้ ขอพรผูใ้ หญ่ โดยมีชาวไทยและชาวท้องถิน่ เข้ามาร่วม
งานกันเป็นจ�ำนวนมาก
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วันคุ้มครองโลก วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 พิธีถวายมหาสังฆทาน
แด่พุทธบุตร 30,000 วัดทั่วประเทศ พิธีหล่อรูปเหมือนทองค�ำคุณยาย
อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง หย่อนลูกสุวรรณนิธิ และเทโลหะ
เหลวเพื่อร่วมหล่อรูปเหมือนทองค�ำคุณยายอาจารย์ฯ ณ สภาธรรมกาย
สากล วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

บ้านกัลยาณมิตร เมือง ดีทฟูร์ท
วันอาทิตย์ท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2557
ทำ�บุญบ้านกัลยาณมิตร นาฎยา
เพอร์ริงเกอร์ ในเมืองดีทฟูร์ท (Dietfurt)

ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์
วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ เมืองครัวร์
(Chur) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีพธิ เี จริญพุทธมนต์ ตักบาตร ถวายภัตตาหาร
เป็นสังฆทาน ทอดผ้าป่า ถวายคิลานเภสัช ปัจจัยไทยธรรม และพิธีสรงน�ำ้
พระพุทธรูปเนื่องในเดือนปีใหม่ไทย
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Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

Tel. +(49) 614-2833-0889

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

ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพรพรหมสุธี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตได้กราบถวายการ
ต้อนรับ พระเดชพระคุณพรพรหมสุธี กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12 ประธานสำ�นักงานกำ�กับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสที่ท่านมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ ทวีปยุโรป

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ�คุณยายอาจารย์ฯ และพิธีถวายมหาสังฆทาน 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.
2557 ลูกพระธัมฯวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตได้ร่วมใจกันทำ�บุญหล่อทองคุณยายฯ ทะลุเป้าหมายที่ 2 กิโลทองคำ� โดยมีกัลฯ ลำ�ดวน
มีโพนงาม และกัลฯอรุณรัตน์ เหล็กกล้า เป็นผู้แทนนำ�กล่าวถวายทองคำ�เพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ กัลฯอารีรัตน์ ช่วงประยูร
และ กัลฯทิพยรัตน์ มะธิปิไข เป็นผู้แทนนำ�กล่าวถวายคำ�ถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 30,000 วัด กัลฯธนา ฟองสายชล และ กัลฯ
สุวรรณ นาดี เป็นผู้แทนนำ�กล่าวภัตตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนกลับบ้านทุกท่านได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย
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พิธบี ชู าข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ปฏิบัติธรรมพร้อมกับวัดพระ
ธรรมกายในประเทศไทย สวดมนต์ สหวาระ
เดือนเกิด และพิธีตักบาตรอาหารแห้ง พิธี
ถวายกองทุนต่างๆ โดยมี กัลฯด.ช.มาวิน
สติลเลอร์, กัลฯจรินทร์ สติลเลอร์ เป็นผูแ้ ทน
นำ�กล่าวถวายผ้าป่าสามัคคี กัลฯมายารัศมี
สายจันทร์, กัลฯศลิษา แฮเบซชไตน์ เป็น
ผู้ แ ทนนำ � กล่ า วภั ต ตาหารเป็ น สั ง ฆทาน
กัลฯ อังสนา ฮอห์น ผู้แทนนำ�กล่าวถวาย
คิลานเภสัช กัลฯ ลำ�ดวน มีโพนงาม ผูแ้ ทน
นำ�กล่าวถวายยานพาหนะ กัลฯ ลินจง
ซาฟท์ ผู้แทนนำ�กล่าวถวายไทยธรรม

โครงการบ้านกัลยาณมิตร ศูนย์กัลยาณมิตร เมือง Limburg วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2557
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ประมวลภาพพิธีงานบุญวันคุ้มครองโลกและหล่อรูปเหมือนคุณยาย วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557
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พิธีบูชาข้าวพระต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ประธานผ้าป่าสามัคคี ได้แก่ กัลฯหนึ่งฤทัย ครึกเก่อร์ กัลฯเยี่ยม สืบสันต์

ทำ�บุญวันคล้ายวันเกิด กัลฯดาว Hanselmann เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีสรงน�้ำพระ ในวันสงกรานต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสงกรานต์ โดยภาคเช้า เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ต่อด้วย พิธีอุทิศส่วนกุศล แก่บรรพชนผู้ล่วงลับ
ภาคบ่าย เป็นพิธีสรงน�้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ญาติโยม

พิธที อดผ้าป่าสามัคคี และพิธหี ล่อทองรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เมือ่ วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลก ในภาคเช้า เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคบ่าย เป็นพิธีหล่อทอง
รูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
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พิธีบูชาข้าวพระ และกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จากนั้น เป็นพิธีจุดประทีปบูชาเจดีย์ และพิธีตักบาตรคณะสงฆ์
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พิธีปุพเปตพลี และงานบุญวันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557 มีพิธีปุพเปตพลี พิธีสรงน�้ำพระและวันครอบครัว

งานบุญวันคุ้มครองโลก วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์จัดงานบุญ วันคุ้มครองโลก ถวายไทยธรรม
30,000 วัด และพิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ด้วยทองค�ำบริสุทธิ์
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ปฏิบัติธรรมชาวพื้นเมือง วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์จัดปฏิบัติธรรมชาวพื้นเมือง

พิธีบูชาข้าวพระ และทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และ
ทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลฯสายหยุด ลัตต์, กัลฯติ๋ม เบ็กเคอร์, กัลฯตุมมา คลิงเลอร์, กัลฯอารีย์ คานซ์ , กัลฯชุติมา รักษ์สมิทธ์สันติ
และกัลฯกมลวรรณ ไรซ์ เป็นประธานน�ำกล่าวค�ำถวายผ้าป่าสามัคคี และกัลฯทองใบ จอนดอน และกัลฯอารีย์ลักษณ์ เป้าเลี้ยง เป็น
ผู้แทนน�ำกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
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ประมวลภาพงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์- เวฟท์ฟาเลน วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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ประมวลภาพกิจกรรมงานบุญวันสงกรานต์ ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

วันคุ้มครองโลก ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557
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ประมวลภาพพิธบี ชู าข้าวพระและพิธสี รงน�ำ้ พระพุทธรูป เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557 วัดพุทธฮัมบวร์ก

www.webkal.org

133

ประมวลภาพงานบุญวันคุ้มครองโลก 4 Big Boon วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 วัดพุทธฮัมบวร์ก
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พิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายปารีส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2557

งานบุญวันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557 จัดพิธีท�ำ บุญเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งมีทั้งชาวไทย ลาว กัมพูชา และชาวพื้นเมือง
ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้

www.webkal.org

135

วันคุ้มครองโลก วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ลูกพระธัมฯวัดพระธรรมกายปารีส ร่วมพิธีสังฆทาน 30,000 วัดและพิธีหล่อทอง
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

อุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ใหญ่ วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557 จ้าวลำ�พูนศรีและคณะญาติมิตร มาทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวัน
ครบรอบ 100 วัน ของการเสียชีวิตของญาติผู้ใหญ่
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พิธีบูชาข้าวพระ เดือนเมษายน เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557 วัดพุทธบอร์คโดได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีกล่าวค�ำถวายทองค�ำเพื่อหล่อ
รูปเหมือนคุณยาย โดยมีประธานกล่าวค�ำถวายคือ กัลฯหล้าสร้อย อาซิอง กัลฯแสงเพชร-ทวีศักดิ์ คูณสมบัติ และ พิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อ
ธรณีสงฆ์ สถาปนาวัดพระธรรมกายบอร์คโด โดยมีประธานคือ กัลฯสิทธิพร ชัง

พิธีงานบุญวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2557 วัดพุทธบอร์คโดได้จัดพิธีงาน
บุญวันสงกรานต์ขนึ้ และพิธที อดผ้าป่าเพือ่ ซือ้ ธรณีสงฆ์ สถาปนาวัดพระธรรมกายบอร์คโด
จ�ำนวน 1 ตารางเมตร โดยมีประธานถวายคือ กัลฯกัลยรัตน์ ทาวัน และครอบครัว
พิธถี วายทองค�ำเพือ่ หล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ ประธานถวายคือ กัลฯดวงพระจันทร์
ดวงชีวัน และกัลฯสมมณี พลเสนา
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งานวันคุม้ ครองโลก เมือ่ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 วัดพุทธบอร์คโด
ได้จัดพิธีงานวันคุ้มครองโลก และพิธีกล่าวถวายทองค�ำเพื่อหล่อ
รูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ โดยมีประธานถวายคือ กัลฯดารา-ภูวาน
เวียงวิชิต และ กัลฯสวนนี-สมนะ เผ่าพงษ์สวัสดิ์

พิธีบูชาข้าวพระ วัดพุทธบอร์คโด วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดพุทธบอร์คโด ฝรั่งเศส ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายบอร์คโด โดยมีประธานคือ กัลฯ รัตนาภรณ์ - โรนัลด์ แคชมอร์
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บุญบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2557 วัดพุทธตูลูส ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ภาคบ่าย พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพุทธตูลูส
โดยมี กัลฯอึ่ง คุป และกัลฯขนิษฐา หาธรรม เป็นประธานร่วมกัน ปิดท้ายด้วยพิธีสรงน�้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
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ท�ำบุญปีใหม่ไทย วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2557 กัลฯจิราวรรณ ลาโครชและครอบครัว ได้นิมนต์พระอาจารย์ไปท�ำบุญถวาย
ภัตตาหาร และสรงน�้ำพระ เนื่องในวันปีใหม่ไทย

ทำ�บุญร้านอาหาร
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2557 กัลฯหุมพัน กัลฯบัวไล
ประสิทธราช ได้นิมนต์พระอาจารย์ทำ�บุญถวายภัตตาหารเพล
ถวายปัจจัยสร้างวัดพุทธตูลูส ณ ร้านอาหาร
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พระพรหมสุธี เมตตามาเยี่ยมชมวัด

บูชาข้าวพระ ต้นเดือนพฤษภาคม
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ทำ�บุญวันสงกรานต์

งานวันคุ้มครองโลก
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ทำ�บุญบ้านกัลยาณมิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2557 กัลฯ แจ้ ใจอ่อน ได้อาราธนาพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
มาจัดงานบุญพิธีที่บ้านกัลยาณมิตร โดยมีสาธุชนมาร่วมงานกว่า 50 ท่าน ในงานมีพิธีอาราธนาศีล กล่าวคำ�ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร ทอดผ้าป่า ฟังพระธรรมเทศนา ท่านเจ้าของบ้านและสาธุชนมีความปลื้มปีติใจมากที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้
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ทำ�บุญบ้านกัลยาณมิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557 กัลฯ เบญจา ปัญญาคม ได้อาราธนาพระอาจารย์จากวัด
พระธรรมกายเดนมาร์ก เพือ่ จัดงานบุญพิธี สาธุชนได้อาราธนาศีล กล่าวคำ�ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ฟังธรรม เจริญสมาธิภาวนา ทุกท่าน
มีความสุขใจที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้
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พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนพฤษภาคม สาธุชนร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ.2557 โดยมีประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง คือ กัลฯ ขนิษฐา รุณวงศ์
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ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดปฏิบัติธรรมชาวเดนมาร์ก ช่วงเดือนเมษายน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 14.00-15.00 น.
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วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายบูโรส ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
แก่หมู่ญาติ ที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีสรงน�้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์
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กิจนิมนต์ บ้านกัลยาณมิตร ฐิติรัตน์ สุขกำ�เนิด - โซเฟีย ลอว์สัน เมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ เมือง Lund

กิจนิมนต์ บ้านกัลยาณมิตร นิภาพร สารวิตรและคณะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ เมือง แวคเชอร์
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พิธีบูชาข้าวพระ
และพิธีสักการะดวงแก้วเห็นแล้วรวย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
วัดพุทธสตอกโฮล์ม ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและ
พิธีสักการะดวงแก้วเห็นแล้วรวย

งานบุญเนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557
วัดพุทธสตอกโฮล์ม จัดงานบุญเนือ่ งในวันสงกรานต์
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งานบุญ เมืองซุนบิแบร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557
งานทำ�บุญที่ร้านหมูไทยมัสสาท ที่เมืองซุนบิแบร์

วันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 วัดพุทธสตอกโฮล์ม ได้ร่วมพิธีถวาย
สังฆทาน 30,000 วัด และพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ�คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา
จันทร์ ขนนกยูง องค์ที่ 2
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พิธีทอดผ้าป่าและบุพพเปตพลี เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557 พิธีทอดผ้าป่าและ
พิธีบุพพเปตพลี ที่เมืองบันด์ฮอเก้น

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

เผยแผ่การปฏิบัติธรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557
แก่ชาวศรีลังกาและอินเดีย

ปฏิบตั ธิ รรมบ้านกัลยาณมิตร
เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2557
ที่ร้าน ฮาลวอเซน คอนดิทอรี่ Halvorsen konditori ในเมืองออสโล่

งานบุญวันสงกรานต์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557
จัดปฏิบัติธรรมและจัดพิธีปุพเปตพลี ในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย

ธุดงค์ใจใสใจสบายรุ่นที่ 2
วันที่ 18-21 เมษายน พ.ศ. 2557
จัดปฏิบัติธรรมธุดงค์ใจใสใจสบายรุ่นที่ 2 ช่วงเทศกาลอีสเตอร์

บ้านกัลยาณมิตรเมืองออสโล่
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2557
กัลฯพวงเพ็ญ ฮีส จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
ที่ร้านคอสโม่ไทย ซูชิ เมืองออสโล่
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Hvittingfossveien 343
3089 Holmestrand, Norway
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งานวันคุ้มครองโลก เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 สาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด
ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน 30,000 วัด และพิธีหล่อทองคำ�รูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ลูกพระธัมฯวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ร่วมพิธีบูชาข้าวพระและปลูกต้นไม้บริเวณ
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ โดยประธานพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ได้แก่ กัลฯ ทองมา ลักษณา นีลเสน และกัลฯฐิติวรรณ เอิสท์วิค

บูชาข้าวพระ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 สาธุชนร่วมกันจัดพิธีบูชาข้าวพระขึ้นที่เมืองออสโล่ ประธานพิธีทอดผ้าป่า คือ
กัลฯเกียรติศกั ดิ์ บุตรสูงเนิน และกัลฯศุภลักษณ์ กล้ากระโทก ประธานพิธถี วายภัตตาหาร คือกัลฯพวงเพ็ญ ฮีสท์ และกัลฯพรนิภา บุตรเอก
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บูชาข้าวพระต้นเดือนและพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2557

จัดปฏิบัติธรรมสอนสมาธิชาวสวิส วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ.2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
ได้จัดปฏิบัติธรรมคอร์สสมาธิให้กับคนชาวท้องถิ่นโดยมีกัลฯสมศักด์ จิระ เป็นผู้แปลภาษา

โครงการบวชอุบาสิกแก้ววันอาทิตย์ที่
20-21 เมษายน พ.ศ. 2557 พระอาจารย์
และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิต
เซอร์แลนด์ได้จดั โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว
รุ่นบูชาธรรม 70 ปีพระเทพญาณมหามุนี
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งานบุญวันคุ้มครองโลก พิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัดทั่วประเทศ วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

กิจนิมนต์ทอดผ้าป่าบ้านกัลฯ เมืองโอเติ้ล วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกาย
สวิตเซอร์แลนด์ได้ไปกิจนิมนต์ทอดผ้าป่าบ้านกัลฯวรรณี สุขเม่า เมืองโอเติ้ล

สอนสมาธิชาวสวิส วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ.2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดปฏิบัติ
ธรรมคอร์สสมาธิให้กับชาวสวิสโดยมี กัลฯสมศักด์ จิระ เป็นผู้แปลภาษา
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งานบุญวันสงกรานต์ วันที่ 13-14 เมษายน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดงานวันสงกรานต์และงานประชุมสงฆ์ 24 วัดทั่วยุโรป
โดยประธานถวายภัตตาหารคณะสงฆ์ ได้แก่ กัลฯ สำ�รวย อาวาสินีและกลุ่มลูกาโน่
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งานบุญวันคุม้ ครองโลก วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 ร่วมบุญพิธหี ล่อรูปเหมือนทองคำ�คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

บูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคมพ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และทอดผ้าป่า
สถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายอิตาลี โดย กัลฯทองหยิบ ซิลลิคซ์ กัลฯนรินธร เทพขุนทด เป็นประธาน
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บูชาข้าวพระ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วัดพุทธออสเตรีย ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนในเวลาธรรมกาย
ตรงตามเวลาวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย
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เปิดบ้านกัลยาณมิตร วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2557 กัลฯจำ�เนียร ซาลูสเซ่นเบียกเกอร์ ได้นิมนต์พระภิกษุจากวัดพุทธเวียนนา และ
วัดพุทธออสเตรีย ทำ�บุญบ้าน ถวายสังฆทานและรับป้ายบ้านกัลยาณมิตร

วันคุ้มครองโลก วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 วัดพุทธเวียนนา ได้จัดงานบุญวันคุ้มครอง สาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรม ถวายสังฆทาน
และร่วมพิธีหล่อทองคำ�รูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
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พิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนพฤษภาคม ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดพุทธเวียนนา ได้จัดพิธีปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ
สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภาคสายมีพิธีสักการะพระประธานองค์ใหม่ ท�ำบุญบวชสามเณร 1 ล้านรูป ทอดผ้าป่า
สถาปนาวัดพุทธเวียนนา และร่วมกันอธิษฐานจิต ปิดท้ายด้วยการถวายภัตตาหาร
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Wat Buddha Malta

135 Triq Indri Grima Str. Swatar2338 Msida Malta
email: malta072@gmail.com
http://www.facebook.com/MaltaDMC

งานบุญวันคุ้มครองโลก วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

งานบุญวันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557
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135 Triq Indri Grima Str. Swatar2338 Msida Malta
email: malta072@gmail.com
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Tel. +(356) 2131 8613
+(356) 9938 5716

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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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. 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. กัลฯ พรพรรณ กระจ่างจิตร์

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

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 านิสฺสโร
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
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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
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

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระพิชิต ิตชโย
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 ฮาร์เมอร์ และครอบครัว
19. กัลฯ นิภาภันณ์ ศรีไทย และครอบครัว
20. กัลฯ ธนพร เช็ง และครอบครัว
21. กัลฯ Saman - Suttiwan Maneegam
22. กัลฯ Kamonwan - Mantree Maneegam
23. กัลฯ วัลลภา-เอียน แมคเกรเกอร์
		 และครอบครัว
24. กัลฯ เกษม - จินตนา - นภาพร บุญมาก
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

1. พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย),
พระภาวนาวิริยคุณ (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
6. พระมหาอนันตชัย ิตชโย
7. พระษมานันท์ - กันติกาญจน์ หัสเดชะ
8. กัลยาณมิตร กลุ่ม Augsburg
9. กัลยาณมิตร กลุ่ม แก้วสัมพันธ์
10. กัลยาณมิตร กลุ่ม แก้วจักรพรรดิ์
11. กัลยาณมิตร กลุ่ม Allgaeu
12. กัลยาณมิตร กลุ่ม Regensburg
13. กัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรม ไฮดี้แลนด์
14. กัลฯ กาญจนา - ทองค�ำ สมนา,
		 กัลฯ Ludwig Paulus
15. กัลฯ เกตน์นิภา ไลเทิล และครอบครัว
16. กัลฯ ขันทอง Kurt Dolf
17. ครอบครัวราบูช
18. ครอบครัวสุธาศินี Fellner
19. กัลฯ จันทร์เพ็ญ ไฮล์ และครอบครัว
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20. กัลฯ จันทิรา Christian Ehrlich
21. กัลฯ จ�ำเรียง เฮือเซ็ล และครอบครัว
22. กัลฯ จิรารัช เสงียมศักดิ์,
		 กัลฯ Ernst Köhler
		 และ กัลฯ Melanie Lemberg
23. กัลฯ จิตรา พูนสวัสดิ์
24. กัลฯ เจนปวรรณ Martin Krieg
25. กัลฯ ชงโค Endress และครอบครัว
26. กัลฯ ชนกนารถ พลเรือง และครอบครัว
27. กัลฯ ชลธิชา ศรีราจันทร์
28. กัลฯ ดวงพร คาร์ล ฮูเบอร์
29. กัลฯ ดวงฤทัย Josef มันส์เฟลด์
30.		 กัลฯ ตติมา, กัลฯ เคล้า, กัลฯ ทัสเซียน่า
		 และกัลฯ อิเรน่า เลห์มัน
31. กัลฯ ถนอมจิตต์ เคร้าส์ และครอบครัว
32. กัลฯ ทอง ชื่นหมื่นไวย
33. กัลฯ ทองค�ำ ล�ำพูล ปนัดดา ทับเอี่ยม
34. กัลฯ ทองใบ ทองลา และเควิน มึนส์
35. กัลฯ ทองพิน จุไร และสมชาย Rommel
36. กัลฯ ทองเหรียญ อันเดร ฟิชเชอร์
37. กัลฯ ทัย มิคฮาลคา
38. กัลฯ ทัศนีย์ ฮารานท์ และครอบครัว
39. กัลฯ ธีฆรัตน์ โยเซฟ บลือเมล
40. กัลฯ นกเล็ก ชีนฮัมเมอร์
41. กัลฯ นงค์นารถ แตงบุตร Zejak
42. กัลฯ นงลักษณ์ พราหมลอย
		 และ Heinz Wagner
43. กัลฯ นญฐกร พันธ์มา
44.		 กัลฯ นฤมล และมันเฟรด ไกซ์เล่อร์
45.		 กัลฯ นวนแก้ว บัวแก้ว
		 และคุณแม่เครือวัลย์ จันทร์ผล
46. กัลฯ นัลลิกา อัลแบร์ท
47. กัลฯ นาง ทองหนัก
48.		 กัลฯ นาง - รูโดลฟ์ ไรนทาลเลอร์
49. กัลฯ บังอร เจนนี่, วาเนสซ่า คามินสกี้
50. กัลฯ ปทุม ฮัมเพิล
51. กัลฯ ปนัดดา คาสโซเก้
52. กัลฯ ปนัทดามาศ โชงรัมย์
53. กัลฯ ประเทือง Stasiczek
54. กัลฯ ประภาพร คึฟฟ์เนอร์
55. กัลฯ ประสิทธิ์ เทียนสวัสดิ์
56. กัลฯ ปราณี ชีนสแบอกร์
		 และครอบครัวสนคณาวงค์
57. กัลฯ ปราณี Ulrich Rest
58. กัลฯ ปรานอม สิงห์ค�ำ
59. กัลฯ ปิยาภรณ์ Markus Linus 		
		 Theo-Krah
60. กัลฯ ผุสดี ถวิล และวันทนีย์ ทิพย์ศรีราช
61. กัลฯ พเยาว์ เข็มทอง ฮาร์ทึล
		 และครอบครัว
62. กัลฯ พเยาว์ ไอแคร์
63. กัลฯ พเยาว์ ฮาร์ทึล เข็มทอง
64. กัลฯ พรสวรรค์ Fiegl และครอบครัว
65. กัลฯ พัชรี แกฮาร์ด วีเฟริงค์
		 และครอบครัว
66. กัลฯ พิสมัย ไฮน์ริช-จรรยา วงศ์ดี
67. กัลฯ พิสิทธิ์ หมื่นแกล้ว

68. กัลฯ มัณฑนา เอห์เลอร์ส และครอบครัว
69. กัลฯ รัชดาภรณ์ ป้อมสุวรรณ,
		 Akira Weimar
70. กัลฯ เรณู ดรักซิงเงอร์
71. กัลฯ ลออง นอยไมเออร์ และครอบครัว
72. กัลฯ ลักษมณ กันทะวงศ์
		 และกัลฯ Markus Kern
73. กัลฯ ลักษมณ โวฟกัง อัวรบานสกี,
		 กัลฯ จิรายุ หนูนี
74. กัลฯ ลัคนา พันธุ์นอม
75. กัลฯ ล�ำพึง โทมัส ไซเดิล และครอบครัว
76. กัลฯ ล�ำใย ชุสเตอร์, ด.ช.ดุสิต คันทะพรม
77. กัลฯ วนิดา ชตูรลเลอร์ พระทิตย์
78. กัลฯ วรรณา Helbig และครอบครัว
79. กัลฯ วรรณี ดวงมาไล, กัลฯ สงวนวงศ์
		 ศรีรัฐบาล
80. กัลฯ วรางคณา อินทวงษ์ และครอบครัว
81. กัลฯ วาทินี คลอชเธอร์ฮูเบอร์
		 และครอบครัว
82. กัลฯ วิภาพร Josef Katharina,
		 พ่อโล้น แม่มณี พลทองเมือง
83. กัลฯ วิไลลักษณ์ แอร์เทิล และครอบครัว
84. กัลฯ วีณา โซลเลอร์,
		 กัลฯ กรกนก คุณสุวรรณ
85. กัลฯ ศิริชัย บุญสร้าง
86. กัลฯ ศิริธรรม ทับพยุง,
		 กัลฯ รัถติยาภรณ์ พิพัฒน์
87. กัลฯ ศิริพร Holzer และครอบครัว
88. กัลฯ ศิริลักษณ์ เกชวิม และครอบครัว
89. กัลฯ ศิริวัฒน์ - วันวิสาข์ - โกลัญญา
		 ทับพยุง
90. กัลฯ สมบูรณ์ เอเบอร์ไมเออร์ (หาญนอก)
91. กัลฯ สมพร บริค (สุดแสง)
92. กัลฯ สมพร บีฮ์เลอร์
93. กัลฯ สมพร เชื้อจีน Braun
94. กัลฯ สมร Coroline Stein
95. กัลฯ สมส่วน โยฮัน ไลทล์
96. กัลฯ สมัย โหมดนอก
97. กัลฯ สรส สวัสดี
98. กัลฯ สังข์วาน เนเว และครอบครัว
99. กัลฯ สุกัญญา อุมเลาท์ และครอบครัว
100. กัลฯ สุข ทวินันท์
101. กัลฯ สุขประเสริฐ Hörmann ล�ำ้ ฤทธิ์
102. กัลฯ สุชีวิน Kuballa
103. กัลฯ สุทัศสี ชลอสนาเกล
104. กัลฯ สุนีย์ ว่องประเสริฐ วิลด์
105. กัลฯ สุปรานอม เดเชชาติ
		 และกัลฯ มาร์ติน เดร็กเลอร์
106. กัลฯ สุพิศ Pascheck และครอบครัว
107. กัลฯ สุรีย์ บุตรรัตน์
108. กัลฯ สุลีย์ และ Manfred Wagner
109. กัลฯ เสด็จ, กัลฯ ซันดาร์, กัลฯ ธิดารัตน์,
			 กัลฯ Frank อุปถัมภ์
110. กัลฯ เสริฐ ชไนเดอร์
111. กัลฯ เสริมสวย ชไวเออร์ และครอบครัว
112. กัลฯ โสภา Bastian, ครอบครัว Guschl

113. กัลฯ อภิธาน อารแบด เอสเทลมันน์,
			 กัลฯ ศุภิสรา วิเชียรวรรณ์
114. กัลฯ อมรรัตน์ Thomas Horender
115. กัลฯ อรณิชา เพสเลอร์
116. กัลฯ อลิส ชูสเตอร์
117. กัลฯ อุทัย ค�ำดีราช และครอบครัว
118. กัลฯ อุบล ทิม คาร์ล บาเดอร์
119. กัลฯ อุบลรัตน์ Jahn จันทร์ชมภู
120. กัลฯ เอมอร โคสูค และครอบครัว
121. กัลฯ Bruno สมศรี Mueller
122. กัลฯ Franz สัญญา Mueller
123. กัลฯ Harald วรรณี Sauer
			 และครอบครัว
124. กัลฯ On, Gerald, Nadine
			 und Nadja Junger
125. กัลฯ Raimund Pranee Riedi
126. กัลฯ Yunni Indriani

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.

กัลฯ เกศราภรณ์ ธัญญ่า พูดิมาต
กัลฯ ซีลีฮัว ตุนาวา
กัลฯ ณัฐพร ป้อมสุวรรณ และครอบครัว
กัลฯ ณัฐวดี Alexander Helmut
ครอบครัว Knott
5. กัลฯ ตุ่น พรหมราช
6. กัลฯ ประไพศรี ซือ
7. กัลฯ ประภาพร ไบเยอร์ไลน์ และครอบครัว
8. กัลฯ พยอม ชเต้าบ์, สุริยา ฉ�่ำโสพัส
9. กัลฯ มะลิวรรณ์ แฮร์แบร์ท และครอบครัว
10. กัลฯ ลัดดา บุญวัฒน์ Suessmilch
11. กัลฯ วรรณิกา-คริสเตียน โลริตส์
12. กัลฯ วาสนา Haselhofer
13. กัลฯ วิไลวัลย์ หลักเมือง และญาติมิตร
14. กัลฯ สนอง ฮูเบอร์
15. กัลฯ สมสนิทธิ์ บาทไชเดอร์ และครอบครัว
16. กัลฯ เสาวลักษณ์ โอเบอร์เอาเออร์
17. กัลฯ อนงค์ ชาเนอร์
18. กัลฯ อรทัย ไซเดิล
19. กัลฯ อรุณี ทรีบ และครอบครัว
20. กัลฯ อาภาพรรณ ชลัคท์ไมเออร์
21. กัลฯ Samorn Livanis
22. กัลฯ Sara Kluingoen
23. กัลฯ Thongsai Horst Nowak

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

กัลฯ Sarit Drees
กัลฯ Sompong Hasenstein
กัลฯ กาญจนา Zimmermann
กัลฯ จรินทร์ สติลเลอร์
กัลฯ จินตนา - Harald Winter
กัลฯ ฉัตรชัย - ทิพยรัตน์ มะธิปิไข
กัลฯ นาฏอนงค์ บาห์นเซ่น
ร้านนวดไทย ยุพา Toppe

www.webkal.org

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
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

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

พระมหาประมวล วริฏฺชโย
พระมหาบุญส่ง ปรมชโย
กัลฯ สุนทรี ล�้ำจุมจัง
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�้ำทอง
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�้ำทอง
13. กัลฯ พรทิพย์ บุตรติเจียด
14. กัลฯ รัชนี อัคเทอร์เตตเตอร์

วัดพุทธไฮล์บรอนน์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระมหาจันทร์ดี ธมฺมสิทธิ
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

เจ้าภาพกองทุน

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
34.		 กัลฯ ศิรินยา ซุบเค่ และครอบครัว

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
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. กัลฯ จุฑารัฐ Wohllebe
2. กัลฯ สุดาลักษณ์ นวลลังกา
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3. กัลฯ กนกกร กัลเกนไมเออร์
4. 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 เถรธมฺโม
2. พระสุรพันธ์ สุรพนฺโธ
3. พระปลัดศานิตย์ นิจฺจํคุโณ
4. พระพัฒนา สิริวฑฺฒโน
5. กัลฯ ประคอง ฉ�่ำมณี
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
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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
50. กัลฯ สมานจิต บุญทวี
51. กัลฯ สีพร บัวร์เกอร์
52. กัลฯ สุคม ไฮม์บัวเกอร์
53. กัลฯ สุดาทิพย์ M?ller
54. กัลฯ สุทธิดา กล่อมเจริญ
55. กัลฯ สุภาพ พิมพ์โชติ
56. กัลฯ สุรีมาศย์ เข็มสว่าง
57. กัลฯ สุรีย์ เหล็กกระทุ่ม
58. กัลฯ สุวรรณี มะราชสี
59. กัลฯ หนูพัน ฉิ้วอุ้ย
60. กัลฯ อมรทิพย์ แฮร์
61. กัลฯ อรุณี วงษ์เสริมหิรัญ
62. กัลฯ อัมพร ฮัสซีส
63. กัลฯ อาชัทยา Angel, Peter
64. กัลฯ อารีย์ คานซท์
65. กัลฯ อารีย์ลักษณ์ - Oliver Weinmeier
66. กัลฯ อ�ำพร คาสเปอร์
67. กัลฯ อุษา Tripple
68. 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.
2.
3.
4.

พระสมฤทธิ์ จนฺทาโภ
พระมหาอดิเรก เขมปุณฺโณ
พระมหาวันชัย ขนฺติปรโม
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. กัลฯ มนสิชา โอลิกชเลอเกอร์
24. กัลฯ สุดสวาท ฟานเบค
25. กัลฯ นัยนา โทเนลลา
26. กัลฯ ปัทมา นอร์เก็ท
27. 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
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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 Zamobelli

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
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

10. กัลฯ น้อยเพ็ง - Mr.Constant Kumpen
11. กัลฯ วิไลวรรณ์ วงศ์ตะวัน และครอบครัว

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

เจ้าภาพอุปถัมภ์

เจ้าภาพอุปถัมภ์

พระมหาสมบัติ ธมฺมทีโป
พระมหาพุทธรัตน์ พุทฺธิชโย
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
12. กัลฯ ฐนิชา ออมสิน
13. กัลฯ แสงจันทร์ จันดาพล
14. กัลฯ สุมาลี Seijgneurie
15. กัลฯ สาลินี บุญพิทักษ์

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระทวีวงษ์ วชิรวํโส
2. พระมหาไสว สุวณฺณภาโส
3. พระขวัญเมือง ปญฺานาโม
4. พระสาธร ปฺุเสิโส
5. พระมหากิมยง จนฺทสุวณฺโณ
6. พระซันเดอร์ เขมธมฺโม
7. กัลฯ อุดมทรัพย์ หนันแดง,
กัลฯ แอนไพลิน วิรีเค็น และครอบครัว
8. กัลฯ ครองคิด ทองปัน และครอบครัว
9. กัลฯ จินตนา - ณัฐพล

1. ร้านไทยฟอร์ยู
2. ร้าน Bangkok Delicious
3. ร้านเทสตี้ไทย
4. ร้านจุงจุง
5. กัลฯ วรรณิภา แซ่สื่อ และญาติมิตร
6. วนิดา คลู้ท และครอบครัว
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 ฉัตรไทย และครอบครัว
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 และครอบครัว
19. กัลฯ กรกต คล้ายคลึง 		 กัลฯ จีระวัฒน์ เมธีรัตนโสภณ
20. กัลฯ นารี มิ่งขวัญ

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

เจ้าภาพกองทุน

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

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
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

www.webkal.org

กัลฯ กองแก้ว เจริญยิ่ง
กัลฯ Dang Thi Kim Thoa
กัลฯ ทองจัน เชื้อจิ๋ว
กัลฯ ศุภมาศ ค�ำสัตย์
กัลฯ พรทิพย์ สุวรรณภูมิ
กัลฯ กนกพร บางแช่ม
กัลฯ อมลวรรณ ร้องจิก
กัลฯ อรทัย ศรีภุมมา
กัลฯ ภัทรา แม๋ะจี๋
กัลฯ จันทร์จิรา แม๋ะจี๋
กัลฯ วันชัย ศรีมงคล
กัลฯ ณัฐมน บุญชาติ
กัลฯ ศิริลักษณ์ เขื่อนจันทึก
กัลฯ มะไล มะณีฉาย
กัลฯ จินตนา ประดาศรี
กัลฯ ธาราทิพย์ วรวลัย
กัลฯ สมพร สิงห์อินทร์
กัลฯ หอม พานเหนือ
กัลฯ ชฎาพร สิงห์อินทร์
กัลฯ วาสนา เต็มทอด
กัลฯ นภาพรรณ์ เวอร์สตราเทน
กัลฯ อรวรรณ มาทอ
กัลฯ ทองเพียร แดงทุย
กัลฯ ดวงพร แก้วมุกดา
กัลฯ สวรัตน์ แซ่ลิ้ม - กัลฯ Meerman

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

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

8. กัลฯ ภาศร โคลงพิมาย และครอบครัว
9. Kevin Montin
10. Daniel รอดอินทร์ Andersen

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

เจ้าภาพกองทุน

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 าณวีโร
2. พระวรพงษ์ เขมวํโส
3. กัลฯ งามตา อนุกูล
4. กัลฯ ณัฐนันท์ โทนนิ่ง
5. กัลฯ กนกรัตน์ อยู่สวัสดิ์
6. กัลฯ ทองจันทร์ อั้วสแลนด์
7. กัลฯ พวงเพ็ญ ฮีสซ์
8. กัลฯ ศิริรัตน์ กองทอง
9. กัลฯ วันวิสา นิลเซ่น
10. กัลฯ ล�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

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
1.
2.
3.
4.

พระสมบูรณ์ จิตฺตทนฺโต
พระภีรภัจจ์ อธิธมฺโม
พระอุดม อุตฺตมจิตฺโต
กัลฯ ศรีเพ็ญพร Johan Kaewberg
และครอบครัว
5. กัลฯ ทวิวรรณ, พันธ์ บุญยอ และครอบครัว

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ Matina Ahlberg และครอบครัว
2. กัลฯ สุภาภร, Mats Lundqvist และ
ครอบครัว
3. กัลฯ ปัทมา ธรรมปะละ และครอบครัว
4. กัลฯ ทองสี รักสุทธี และครอบครัว
5. กัลฯ สถิตย์ พันธุวัฒน์, อินทร์สิงห์
6. กัลฯ วาสนา สุขหอม และครอบครัว
7. กัลฯ ธนาภา วรรณทอง และครอบครัว
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1. กัลฯ จุฬาทิพย์ เฮยดาเลน
2. กัลฯ ลักขณา เฟลล์เฮ็ม
3. กัลฯ วิชัย เผือกหลง
4. กัลฯ ธัญญาลักษณ์ อุตสาหะ
5. ร้านส้มไทย (จันทร์พร ปกรภณ เจิตยวรรณ)
6. กัลฯ จันทนา กรีทเนส
7. กัลฯ สุจิตตา เทเลฟเซ่น
8. กัลฯ นภารัตน์ วิบูลย์รัตน์
9. กัลฯ ณัฐทิพย์ มีแก้ว
10.		 กัลฯ รัตนศุกร์ สังข์ทองทัศ
11.		 กัลฯ ประภาพรรณ แสนตะคุ
12.		 กัลฯ ธนพร เสนารถ
13.		 กัลฯ วิลาวรรณ เพเดอร์เซ่น
14.		 กัลฯ พรนิภา บุตรเอก
15.		 กัลฯ กวินนา สงครามศรี
16.		 กัลฯ จริยาภรณ์ วิจารณ์พล
17.		 กัลฯ รวิวรรณ กลิ่นเจริญ

18.		 กัลฯ พรทิพา สมสุข
19.		 กัลฯ ก่อง ชาย มะลาขันธ์
20.		 กัลฯ สมพิศ มิเชล คาลเซ่น
21.		 กัลฯ จินตนา เยนเซ่น
22.		 กัลฯ จรัล เบนจามินเซ่น
23.		 กัลฯ พรรณเพ็ญ โอลเซ๋น
24.		 กัลฯ วีนัส พรโคกกรวด
25.		 กัลฯ เกียรติศักดิ์ บุตรสูงเนิน
26.		 กัลฯ ประกอบ เชลันด์
27.		 กัลฯ ธนพร ส�ำราญจิต
28.		 กัลฯ พิสิฐ พลคามินทร์
29.		 กัลฯ ดอกรัก ปทุมมา
30.		 กัลฯ โสภาภรณ์ 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

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. กัลฯ สิริพร ปิตติส ศรีทอง
2. กัลฯ ค�ำเพ็ชร กุลศรี โลฟอร์เต
เจ้าภาพกองทุน
3. ครอบครัวอัลเบอร์ติ
1. พระมหานพดล เตชชโย
4. กัลฯ อารณีย์ จันทร์พงษ์
2. พระมหาณรงค์ศักดิ์ สมณชโย
5. กัลฯ สุภาพร สีเหรา
3. Family Nguyen Thie
6. Edoardo Brombal
4. กัลฯ Gérard Dulex, กัลฯ พัชรพร เพชรนิล 7. Morandi Enrico
5. กัลฯ Hilaire - ราตรี Chabonnet
8. กัลฯ จันดา อรัญสร
6. กัลฯ Jintana - Mack Fischlewitz
9. กัลฯ จารีย์ วัฒวานิช
7. กัลฯ เกียง ทาดอก, กัลฯ Michel Chevron 10. กัลฯ ชาลิสา กงสันเทียะ
8. กัลฯ คิส - Thomas - Fabio Limacher
11. กัลฯ ต้อย ซัมเบลลิ
9. กัลฯ ไตรรงค์ จุลสินธนาภรณ์
12. กัลฯ ธัญวรัตม์ อาจารยางกูร ปิตตาลูก้า
10. กัลฯ ตุม ฟอกสันเทียะ Gobat
13. กัลฯ มาลัย ต่อมหล้า
11. กัลฯ ดอกไม้ สายเพ็ชร Kobel
14. กัลฯ ร�ำไพ กาญจนะวาหะ
12. กัลฯ ดวงดาว ศรีจันทร์อ่อน Reiuhard
15. กัลฯ ร�ำไพร พินึกรัมย์
13. กัลฯ บัวเผื่อน อาบสุวรรณ Penet
16. กัลฯ วงเดือน พานแก้ว
14. กัลฯ บานเย็น ศรีสนอง
17. กัลฯ ศิริวรรณ ศรีแก้วตู้
15. กัลฯ บุญธรรม ทาศรีทอง,
18. กัลฯ สุนทรี เชื้อช่าง และครอบครัว
		 กัลฯ Anissa Mayor
19. กัลฯ อรุณวรรณ์ อนุรักษ์
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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

วัดพุทธออสเตรีย
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระมหาพิษณุ วิสุทฺธิาโณ
2. พระมหาประพฤติ พุทฺธิชโย
3. กัลฯ สมควร สติดี
4. กัลฯ อัมพร ลังค์
5. กัลฯ กีรติ สติดี
6. กัลฯ จ�ำปา ส�ำเภาพงษ์
7. กัลฯ ปราณี/Walter Fuchs และครอบครัว
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 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 เซาว์เออร์ และครอบครัว
29.		 กัลฯ กิ่งแก้ว ฮินุม และครอบครัว
30.		 กัลฯ ทองเลื่อน เนสเลอร์
31.		 กัลฯ ทองหลาง แบทช์ และครอบครัว
32.		 กัลฯ ปุ่น ทองอินทร์
33.		 กัลฯ บังอร มหาจันทร์
34.		 กัลฯ สงบ ผมพันธ์
35.		 กัลฯ นพดี สุวรรณสินธุ์
36.		 กัลฯ สังเวียน เบาว์เออร์
37.		 กัลฯ อ้อย ซเตาเดอร์ และครอบครัวทองนอก
38.		 กัลฯ สุนี-จินดา-ขจรศักดิ์ สุลินทราบูรณ์
39.		 กัลฯ นิภา เบิช

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ วิลัย นพรัตน์
2. กัลฯ ทรัพย์ เซลิลเนอร์
3. กัลฯ พัชรินทร์ ฟรีเดิล
4. กัลฯ ปนัดดามาศ ฮาลเดอร์
5. กัลฯ จุรีวรรณ ชาวผ้าขาว
6. กัลฯ สมหวัง มาตสิงห์
7. กัลฯ ปราณี ทองพระพักตร์
8. 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 สิงห์ค�ำ
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กัลฯ ศิริรัตน์ ค๊อค
กัลฯ พัชรี เฮอสซิงเกอร์
กัลฯ เปรมหทัย - กัลฯ มิเกลมาร์น
กัลฯ สุวิมล โฮลสเซอร์
กัลฯ ศรีสุดา เบิค
กัลฯ กนกวรรณ - เอริค โวแลนด์
กัลฯ วิลาวัลย์ กัลป์สุมาโส
กัลฯ ทวี กรุปมึลเลอร์
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

วัดพุทธมอลต้า

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กัลฯ เลี่ยม - Michael
กัลฯ มาลัย -Angelo Sammut
กัลฯ แตง น�้ำทอง
กัลฯ สุวรรณา ชาลีกุล
กัลฯ หน่อย เคนหงษ์ - Ray bugeja
กัลฯ กานต์มณี - ณรงค์พล นพสมบูรณ์
และครอบครัว
7. กัลฯ กัญธิมา บูฮาเกียร์
8. กัลฯ นิตยา เอลลูล
9. กัลฯ ปานแก้ว มุทคัท
10. กัลฯ เหรียญทอง กราวินา
11. กัลฯ สุนทรี ล�้ำจุมจัง
12. กัลฯ บุณยรัตน์ นครกิจ

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ หนึ่งฤทัย บูฮาเกียร์
2. กัลฯ บุบผา ไชยก�ำบัง
3. กัลฯ รัชนี อัตเทอร์เตตเตอร์
4. กัลฯ พรพรรณ ชเเคมบริ
5. กัลฯ โรสิตา น�้ำทอง
6. กัลฯ พรทิพย์ บุตรติเกียจ
7. กัลฯ ปัทมา คัชเธีย
8. กัลฯ ณภาภรณ์ แซ่ทู้
9. กัลฯ ปิยนันท์ หมวดเมือง
10. กัลฯ เสาวนีย์ ทวีสุวรณไกร
11. กัลฯ พัศชรา เหล่าบัวดี
12. กัลฯ จินตหรา เหล้ามี
13. กัลฯ สมนึก ลักขณสุวรรณ
14. กัลฯ นันทา อีซซ์ ซาโวนา
15. กัลฯ Malai Tabonia
16. กัลฯ วรรณณี ขันติทัศสกุล
17. กัลฯ กรภัทร น�้ำทอง
18. กัลฯ กัลยา ซามมุส
19. กัลฯ Kesinee Sciberras
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พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
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สารบัญ
พระธรรมเทศนา

๘๖ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๕ จรรยา
ข้อที่ ๙-๑๐

ปุจฉา-วิสัชนา

๙๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : การเกิดขึ้นของ
นิสัยดี นิสัยชั่ว มีที่มาอย่างไร?
๙๔ ข้อคิดรอบตัว : วิสาขบูชา
วันส�ำคัญของโลก
๑๐๐ ฝันในฝัน : โปรด & ปราบ

บทความ-ข่าวสาร

๐๒ กุศลกรรมบถ ๑๐ : วิรัติวัดศีล
๐๘ บุญอัศจรรย์ : วันบุญใหญ่
ธรรมะสว่างไสว คุ้มครองโลก
๒๖ ทบทวนบุญ : ฝึกคนรุ่นใหม่
เตรียมไทยสู่ AEC
๔๐ เรื่องจากปก : ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญ
พระบรมธาตุ สมปรารถนาตลอดไป
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ฉบับที่ ๑๓๙
ประจำ�เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๔๖ สร้างคนให้เป็นคนดี : พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ
ประดิษฐานในยอดเจดีย์น้อยดอยสวรรค์
๕๖ บุญพิเศษ : พิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร)
๖๒ สร้างโลกแก้ว : แสงแห่งสันติภาพ
บนดินแดนฟิลิปปินส์
๖๘ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : ภาวนา พาสุขใจ
๗๔ บทความพิเศษ : จดจ�ำ จรดจาร
๘๐ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : กระแสของการให้..
จากใจถึงใจ
๘๔ ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : มลทินที่ร้ายแรงที่สุด
๙๘ เรื่องน่ารู้ DOU : พระสถูปเจดีย์ คือ สัญลักษณ์
แสดงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
๑๑๐ ข่าวบุญในประเทศ
๑๑๒ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๒๘ บทบรรณาธิการ : การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ด้วยจิตเลื่อมใส
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