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ศีล..สะพานข้ามสู่เทวโลก
“สีลํ เสตุ มเหสกฺโข สีลํ คนฺโธ อนุตฺตโร
สีลํ วิเลปนํ เสฏฺํ
เยน วาติ ทิโส ทิสํ
ศีลเป็นสะพานข้ามฟากอันมีพลังมาก ศีลมีกลิ่นหอมอันยอดเยี่ยม
ศีลเป็นเครื่องลูบไล้อันประเสริฐ
บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมหอมฟุ้งไปทั่วสารทิศ” (ขุ.เถร.)

เป็นเหตุให้ถงึ พร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ
และคุณสมบัติติดตัวไปข้ามชาติ
อานุภาพอุโบสถศีล
ในสมัยพุทธกาล พระมหาโมคคัลลานะ
เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อตรวจดู
วิมานและทิพยสมบัติของเทพบุตรเทพธิดา
แล้ ว มั ก จะน� ำ มาบอกเล่ า ให้ ส าธุ ช นฟั ง และ
อนุโมทนาสาธุการ เพื่อจะได้มีก�ำลังใจในการ
สัง่ สมบุญให้ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป  วันหนึง่ ท่านไปเยีย่ ม
เทพธิดาผูม้ บี ญุ ท่านหนึง่ พลางไต่ถามบุพกรรม
ว่า “แม่เทพธิดา เธอท�ำบุญอะไรไว้ จึงมีวรรณะ
สว่างไสวเช่นนี้ และรัศมีของเธอก็สว่างไสว
ไปทุกทิศ”  
เทพธิดาตอบว่า “ชาวเมืองเรียกดิฉนั ว่า
สุทินนา ดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในกรุงราชคฤห์
เป็ น ผู ้ มี ศ รั ท ธา ส� ำ รวมในศี ล งดเว้ น จาก
ปาณาติบาต เว้นห่างไกลจากอทินนาทาน
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นมุสาวาท

ศีลเป็นสะพานข้ามฟากที่มีพลังมาก
สามารถพาข้ามไปสู่เทวโลกและพรหมโลก
หรือแม้กระทั่งไปสู่พระนิพพาน บุคคลใดรักษา
ศี ล เป็ น ปกติ ศี ล ก็ จ ะรั ก ษาบุ ค คลนั้ น ให้ อ ยู ่
ในสุคติภูมิเพียงอย่างเดียว ไม่พลัดไปเกิด
ในอบายภูมิ ศีลเป็นคุณธรรมที่จะระงับโทสะ
ควบคุมกายและวาจาไม่ให้ไปกระทบกระทั่ง
ใคร เหมือนเราควบคุมไฟให้ตดิ อยูเ่ ฉพาะในเตา
ไม่ให้ลามออกไปข้างนอก  
ผู ้ ที่ รั ก ษาศี ล จะแกล้ ว กล้ า อาจหาญ
ในท่ามกลางชุมชน เกียรติคณุ ย่อมฟุง้ ขจรไปว่า
เป็นคนดี เพราะกลิ่นศีลหอมทวนลมได้ฟุ้ง
ปกคลุ ม ไปทั่ ว ทุ ก ทิ ศ โดยเฉพาะการรั ก ษา
อุโบสถศีล ถือเป็นการฝึกหัดขัดเกลากาย วาจา
ใจ ให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น บัณฑิตนักปราชญ์ในสมัย
ก่อน นอกจากรักษาศีล ๕ ท่านยังนิยมรักษา
อุโบสถศีลในวันพระ ๑๕ ค�ำ 
่ ทัง้ ข้างขึน้ ข้างแรม
ทั้งวันรับวันส่ง เพราะรู้ว่าเป็นบุญพิเศษอันจะ
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ความยากของการถือศีล
ในสมัยพุทธกาล พราหมณ์คนหนึง่ ถาม
พระสารีบุตรว่า ในชีวิตของท่านตั้งแต่เกิดมา
มี อ ะไรที่ ท� ำ ได้ ย ากบ้ า ง พระเถระตอบว่ า
“การบวชเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยาก เพราะต้องอาศัย
ความศรัทธา กล้าตัดสินใจที่จะสละความสุข
ทางโลก แล้วมาประพฤติพรหมจรรย์ ฝึกหัด
ขั ด เกลาตนเองให้ ห ลุ ด พ้ น จากอาสวกิ เ ลส
ซึ่งเป็นการกระท�ำที่สวนกระแสโลก”
พราหมณ์ถามต่อไปว่า “แล้วมีอะไร
ที่ยากกว่านั้นอีกหรือไม่” ท่านตอบว่า “มี คือ
การบวชตลอดชีวติ บวชระยะสัน้ เพียงไม่กเี่ ดือน
แม้ มี ค วามล� ำ บากในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต แต่ ก็
เป็นช่วงสัน้ ๆ ส่วนการบวชตลอดชีวติ ต้องอาศัย
ก�ำลังใจที่สูงส่ง ต้องมีความอดทนมาก”
พราหมณ์ฟังแล้วรู้สึกฉงน จึงซักถาม
ต่อไปว่า “แล้วยังมีอะไรที่ท่านคิดว่ายากกว่านี้

และส�ำรวมจากการดื่มน�้ำเมา ดิฉันเป็นผู้ยินดี
ในการรักษาศีล ๕ ยินดีในการรักษาอุโบสถศีล
และรักษาศีล ๘ ในวันพระ ๑๕ ค�่ำ ทั้งข้างขึ้น
ข้างแรม ทั้งวันรับวันส่ง เพราะบุญนั้นดิฉันจึง
มีวรรณะเช่นนี้ สมบัติทุกอย่างที่น่าปลื้มใจ
เกิดขึ้นแก่ดิฉัน เพราะบุญที่ดิฉันท�ำไว้ดีแล้ว
ตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์ ซึ่งเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์
นั้น ดิฉันตั้งใจรักษาอุโบสถศีล เพราะบุญนั้น
ดิฉันจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้ และรัศมีของ
ดิฉันก็สว่างไสวไปทุกทิศ”
ยิง่ ไปกว่านัน้ ศีลเป็นคุณธรรมอันจะน�ำ
ไปสูก่ ศุ ลธรรมเบือ้ งสูง คือ อธิจติ และอธิปญั ญา
ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย
พืชทีถ่ งึ ความเจริญงอกงามไพบูลย์เพราะตัง้ อยู่
บนแผ่นดิน ฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีล
ย่ อ มถึ ง ความไพบู ล ย์ ใ นธรรมทั้ ง หลายได้
ฉันนั้น”
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สบายใจแก่สรรพสัตว์ บางท่านอาจคิดว่าการ
ท�ำทาน คือ การให้สงิ่ ของ ไม่เกีย่ วกับการรักษา
ศีล แต่ความเป็นจริง การให้ความปลอดภัย
ให้ชวี ติ ก็เป็นทานอย่างหนึง่ ซึง่ ท่านผูร้ กู้ ล่าวว่า
เป็นมหาทานทีเดียว เพราะการรักษาศีลด้วย
ชีวิตหรือให้ชีวิตเป็นทานจัดเป็นปรมัตถบารมี
หากทุกคนตัง้ ใจรักษาศีล ทุกชีวติ จะได้รบั ความ
ปลอดภัยทันที อีกทัง้ ไม่เฉพาะผูร้ กั ษาศีลเท่านัน้
ที่จะได้บุญ ยังมีคนรอบข้างอีกมากมายที่เกิด
ความอบอุ่นใจตามไปด้วย เช่น
ศีลข้อ ๑ ไม่ฆา่ สัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์
และมนุษย์ ได้ชื่อว่าเราให้ชีวิตแก่สรรพสัตว์
เป็นการให้สิ่งที่สูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใด ๆ เพราะ
ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในบรรดาทรัพย์สมบัติ
ภายนอกทั้งหมด
ศีลข้อ ๒ ไม่ลกั ทรัพย์ ได้ชอื่ ว่าให้ความ
ปลอดภัยแก่ทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ เป็นการให้ฐานะ

อีกไหม” พระเถระ “มีสิ การรักษาศีลให้บริสทุ ธิ์
บริบูรณ์ตลอดชีวิตความเป็นสมณะ เป็นเรื่องที่
ท�ำได้ยากยิ่ง เพราะตราบใดที่พระภิกษุยังเป็น
ปุ ถุ ช นอยู ่ โอกาสประพฤติ ผิ ด พลาดมี อ ยู ่
ตลอดเวลา บางท่านแม้บวชได้ตลอดชีวิต แต่
ภายในยังรกไปด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองก็มี
ไม่ได้มีธรรมที่เป็นคุณของความเป็นสมณะ แต่
บอกชาวโลกว่าเป็นสมณะ เมื่อละโลกก็ไป
บังเกิดในอบาย ส่วนผู้ที่รักษาศีลให้บริสุทธิ์
บริบูรณ์จนก่อเกิดเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นภายใน
สามารถท�ำตนให้หลุดพ้นจากอาสวกิเลสไปสู่
พระนิพพาน นับเป็นบุคคลผู้หาได้ยากยิ่ง” นี่
คือล�ำดับขั้นของพัฒนาการในการรักษาศีล
หากท�ำได้สมบูรณ์ การบรรลุมรรค ผล นิพพาน
ก็จะตามมา
ผู้รักษาศีลชื่อว่า ผู้ให้ทาน
การรักษาศีลได้ชอื่ ว่า ให้ความปลอดภัย
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ที่พิเศษอย่างยิ่ง หากรักษาศีลให้สูงยิ่งขึ้นไป
เช่น ศีล ๘ หรืออุโบสถศีล ศีล ๑๐ ของสามเณร
และศี ล ๒๒๗ ของพระภิ ก ษุ ย่ อ มจะเป็ น
มหาทานอันยิ่งใหญ่ ทวยเทพได้ยินชื่อของ
บุคคลใดว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรม ก็จะแซ่ซ้อง
อนุโมทนา และตามคุ้มครองรักษาผู้นั้น ดังนั้น
เราควรหมั่นตามรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์
นึกถึงทีไรจะได้มีความปลื้มปีติใจเป็นรางวัล
ความปี ติ ใ จจะท� ำ ให้ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ธ รรม
ที่ก้าวหน้า ได้เข้าถึงธรรมะภายในอย่างสะดวก
สบาย
“กลิ่ น ดอกไม้ ไ ม่ อ าจฟุ ้ ง ทวนลมได้
แต่กลิน่ ผูท้ รงศีลฟุง้ ทวนลม กลิน่ จันทน์ กฤษณา
อุ บ ล มะลิ แม้ จ ะมี ก ลิ่ น หอม แต่ ก ลิ่ น ศี ล
ยอดเยี่ยมกว่า กลิ่นกฤษณาและแก่นจันทน์
มี ค วามหอมเล็ ก น้ อ ย ส่ ว นกลิ่ น ของผู ้ มี ศี ล
เป็นกลิ่นสูงสุด ฟุ้งไปได้ไกล และฟุ้งขึ้นไปสูง
ถึงหมู่ทวยเทพทั้งหลาย”

ความเป็นอยู่อันมั่นคง ไม่ต้องระแวดระวังภัย  
ศีลข้อ ๓ ไม่ประพฤติผิดในกาม ได้ชื่อ
ว่าให้ความสุข ให้ความไว้วางใจแก่บุตรธิดา
ภรรยา สามีของผูอ้ นื่ เป็นการให้ความคุม้ ครอง
แก่สถาบันครอบครัวอย่างดีที่สุด
ศีลข้อ ๔ ไม่กล่าวเท็จ ได้ชอื่ ว่าให้ความ
จริงแก่ทุกคน ท�ำให้เกิดความมั่นใจในการ
ด�ำเนินชีวิต โดยไม่ต้องระแวงซึ่งกันและกัน
ศีลข้อ ๕ ไม่ดื่มสุราเมรัย ได้ชื่อว่าให้
ความอบอุ่นใจ ให้ความปลอดภัยกับทุกชีวิต
เพราะคนที่ ป ระมาท ขาดสติ สามารถท� ำ
ความชั่วได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์
ประพฤติผิดในกาม หรือพูดเท็จก็ทำ� ได้ ดังนั้น
การรั ก ษาศี ล ข้ อ ที่ ๕ จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ เ ราต้ อ ง
ตระหนักให้มากที่สุด
จะเห็นได้ว่า การรักษาศีลเป็นการให้
ที่ยิ่งใหญ่ เพราะให้ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนอื่น การรักษาศีลจึงเป็นบุญ
๐6 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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วันวิสาขบูชา หรือ วันพระพุทธเจ้า เป็น
วันส�ำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา เมื่อครั้งที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพานนั้น แม้แผ่นดินซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ
ยั ง สะเทื อ นสะท้ า นหวั่ น ไหว เสมื อ นรั บ รู ้
เหตุการณ์ส�ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหาบุรุษ
ผู้ประเสริฐสุดเหนือสรรพชีวิตทั้งปวง ดังนั้น
เพือ่ ระลึกถึงเหตุการณ์สำ� คัญในวันวิสาขบูชา ซึง่
เป็นวันส�ำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวพุทธ
ทั่วโลกจึงพร้อมใจกันท�ำความดีน้อมถวายเป็น
พุทธบูชา อาทิเช่น การท�ำทาน รักษาศีล เจริญ
สมาธิภาวนา เวียนเทียน ฯลฯ
ส�ำหรับเทศกาลวิสาขบูชาปีนี้ นอกจากมี
การฉลองวันวิสาขบูชาในหลาย ๆ ประเทศแล้ว
พุทธบริษัททั้งหลายยังร่วมใจกันจัดกิจกรรม
ที่พิเศษสุดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๗-๑๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยการอัญเชิญ
พระบรมธาตุไปประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์-

10 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ อ�ำเภอ
โพนพิ สั ย จั ง หวั ด หนองคาย โดยมี ค ณะ
พระธุดงค์ธรรมชัย จ�ำนวน ๑,๒๐๐ รูป เดินธุดงค์
อัญเชิญพระบรมธาตุ และมีญาติโยมสาธุชน
ไปรอต้อนรับระหว่างทางในพื้นที่ ๖ จังหวัด
ได้ แ ก่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สระบุ รี
นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย
“พระบรมธาตุ ” ถื อ เป็ น วั ต ถุ ม งคลที่
บริสทุ ธิท์ สี่ ดุ ศักดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ดุ เพราะเป็นส่วนหนึง่
ของรูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูป้ ระเสริฐ
ที่ สุ ด มี อ านุ ภ าพที่ สุ ด ดั ง นั้ น การอัญเชิญ
พระบรมธาตุ การประดิษฐานพระบรมธาตุ หรือ
การสักการะพระบรมธาตุ จึงเป็นทางมาแห่ง
บุญที่พิเศษสุด
เชิญทุกท่านพบกับภาพประวัติศาสตร์
การอัญเชิญพระบรมธาตุทั้ง ๗ วัน ได้ในหน้า
ต่อไป...
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่

๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร - วิหารพระมงคลบพิตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจุดเริ่ม
แรกของการเดินธุดงค์อญั เชิญพระบรมธาตุไป
ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ ที่
อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
วันนี้ ก่อนที่พระธุดงค์ธรรมชัยจะออก
เดินธุดงค์ในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา มีฝน
กระหน�่ ำ ลงมาจนถนนหนทางเปี ย กแฉะ
แต่ ส าธุ ช นที่ ไ ปรอต้ อ นรั บ คณะพระธุ ด งค์
ก็ยังคงปักหลักรอโดยไม่ถอยหนี ด้วยเห็น
คุณค่าของบุญที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วม
ในการอัญเชิญพระบรมธาตุ และต้อนรับ
พระธุดงค์ถึง ๑,๒๐๐ รูป
เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. ธรรมยาตราของ
พระธุดงค์ธรรมชัยเริ่มอัญเชิญพระบรมธาตุ
ออกจากวั ด สุ ว รรณดารารามราชวรวิ ห าร
มุ่งไปยังวิหารพระมงคลบพิตร ตลอดทางมี
สาธุชนในชุดขาวมารอต้อนรับอย่างเนืองแน่น
แม้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มารอต้อนรับ
คณะพระธุดงค์ดว้ ยความตืน่ เต้นและประทับใจ
ในประเพณีของชาวพุทธ
การอัญเชิญพระบรมธาตุในวันนี้ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ให้ความเมตตาเดินน�ำขบวนพระธุดงค์
ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ นอกจากนี้
นายวิ ท ยา ผิ ว ผ่ อ ง ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา นายธัญเทพ หมืน่ ยุทธ
12 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ก็มาร่วมโปรยดอกดาวรวย
ต้อนรับพระธุดงค์ด้วย

www.webkal.org
12

www.webkal.org
13

มิถุนายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 13

จังหวัดสระบุรี
วันพฤหัสบดีที่

๘ศาลากลางจั
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
งหวัดสระบุรี - ส�ำนักงานการประปา
    วันนี้ ฟ้าใสสว่างปราศจากเมฆ ต่างจาก
เมื่อวาน แต่ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ ม ารอต้ อ นรั บ ขบวน
พระธุดงค์ทั้งสองวันนี้ไม่แตกต่างกัน
เวลา ๑๕.๔๕ น. พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เดินน�ำ
คณะพระธุดงค์ธรรมชัยออกจากศาลากลาง
จังหวัดสระบุรี โดยมีจุดสิ้นสุดการเดินธุดงค์
อยู่ที่ส�ำนักงานการประปาเทศบาลสระบุรี
ระหว่ า งที่ ข บวนพระธุ ด งค์ อั ญ เชิ ญ
พระบรมธาตุผ่านไปตามถนนสายต่าง ๆ นั้น
มีเสียงสาธุการดังกึกก้องตลอดทาง ท�ำให้ทั้ง
พระทั้งโยมต่างเกิดความปลื้มปีติยิ่งขึ้น แม้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสุทธิพงษ์
จุลเจริญ ก็ปลื้มอกปลื้มใจ ดังที่ท่านกล่าวว่า
“ความปลืม้ ใจของผม ถ้าจะกล่าวบรรยายเป็น
ถ้อยค�ำมันยากมาก แต่ถา้ ใครมีโอกาสเหมือน
ผม หรือเหมือนกับพี่น้องสระบุรี จะเข้าใจ
ความปลื้มนี้ครับ เพราะเสียงสาธุการดังก้อง
เกิดมาเป็นชาวพุทธทัง้ ทีตอ้ งได้เจอแบบนีค้ รับ
เทวรถก็สวยมาก เหมือนมาจากสรวงสวรรค์
เลย แล้วพระธาตุกง็ ดงามยิ่งกว่าอัญมณีใด ๆ
ผมมั่นใจว่าภาพเหล่านี้จะติดตาติดใจ จะ
ท�ำให้คนสระบุรีตั้งอกตั้งใจท�ำความดีถวาย
เป็นพุทธบูชา”
ค�ำ่ นี้ ทีว่ ดั พระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
มีพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา พิธีกรรม
14 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

ในคืนนี้ท�ำให้หลาย ๆ คนที่เห็นแสง สี เสียง
ที่ถ่ายทอดผ่านช่อง DMC อดปลื้มปีติไปด้วย
ไม่ได้จริง ๆ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ
ที่นี้ด้วย
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จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่

๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สนามกีฬาค่ายสุรนารี - อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันนี้ นับเป็นวันดีที่สุดอีกวันหนึ่งของ
ชาวจังหวัดนครราชสีมาเลยทีเดียว ที่โชคดีมี
พระธุดงค์ธรรมชัยถึง ๑,๒๐๐ รูป อัญเชิญ
พระบรมธาตุผา่ นมาให้สกั การบูชา และในวันนี้
ลูกหลานย่าโมต่างพร้อมใจกันออกมาต้อนรับ
ขบวนพระธุดงค์กันอย่างคับคั่ง รวมทั้งท่าน
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวินยั
วิทยานุกูล และนายประภาส รักษาทรัพย์
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ไม่ยอมพลาดงาน
บุญนี้
นอกจากนี้ พระเดชพระคุณพระราชวิมลโมลี
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาส
วัดพายัพ พระอารามหลวง ยังเมตตาน�ำขบวน
พระธุ ด งค์ ธ รรมชั ย เดิ น ธุ ด งค์ ใ นตั ว เมื อ ง
นครราชสีมาอีกด้วย สร้างความปลื้มปีติแก่
ชาวนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อเห็นบรรยากาศการต้อนรับขบวน
อัญเชิญพระบรมธาตุ และเห็นศรัทธาของ
มหาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาแล้ว เชื่อว่า
การฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่ เรืองยิง่ ๆ
ขึ้นไปไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินฝันแน่นอน

16 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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จังหวัดขอนแก่น
วันเสาร์ที่

๑๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สวนประตูเมืองธนารักษ์อนุสรณ์ - ศาลากลางจังหวัด
วันนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมวิสทุ ธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาส
วัดหนองแวง พระอารามหลวง อายุ ๘๕ ปี
เมตตาถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับคณะ
พระธุดงค์ธรรมชัยหน้าพระมหาธาตุแก่นนคร
และเดินน�ำขบวนพระธุดงค์อญั เชิญพระบรมธาตุในตัวเมืองขอนแก่น ในโอกาสนี้ท่านยัง
กล่าวด้วยว่า “วันนี้มีพระธุดงค์มาจากวัด
พระธรรมกาย เป็นสิ่งที่น�ำมาซึ่งความน่ายินดี
ต่อชีวติ และประเทศชาติ และขอให้การกระท�ำ
ครัง้ นีจ้ งน�ำมาซึง่ ความเจริญรุง่ เรืองของประเทศ
ชาติ ศาสนา สืบต่อไปชัว่ อนันตกาลด้วยเทอญ”
ชาวขอนแก่นมิได้เพียงโชคดีทมี่ พี ระธุดงค์
อัญเชิญพระบรมธาตุผ่านมาให้สักการบูชา
เท่านัน้ แต่ยงั มีพระบรมสารีรกิ ธาตุทปี่ ระดิษฐาน
อยู่ ณ วัดต่างๆ หลายแห่งในจังหวัดของตน
เช่น ทีว่ ดั เจติยภูมแิ ละวัดหนองแวง เพือ่ เป็นเครือ่ ง
สักการบูชาและยึดเหนีย่ วจิตใจ ซึง่ นับเป็นบุญ
ของชาวขอนแก่นอย่างยิ่ง และนี่คงเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท�ำให้ชาวขอนแก่นมีศรัทธาตั้งมั่นใน
พระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนผูค้ น
ทีพ่ ากันออกมาต้อนรับขบวนพระธุดงค์ธรรมชัย
อัญเชิญพระบรมธาตุกันอย่างมากมาย

18 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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จังหวัดอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่

๑๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง - โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู
ไม่นา่ เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่ามีผคู้ นจ�ำนวนหนึง่
ออกเดิ น ทางแสวงบุ ญ ด้ ว ยการติ ด ตามไป
ต้อนรับขบวนพระธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ
ทุ ก จั ง หวั ด จนถึ ง อ� ำ เภอโพนพิ สั ย จั ง หวั ด
หนองคาย ดังเช่น แพทย์หญิงอารยา เอี่ยมอุดมกาล แพทย์อายุรกรรมทางเดินอาหาร
ที่กล่าวว่า “พอหลวงพ่อประกาศว่าจะมีการ
เดินธุดงค์อญั เชิญพระบรมธาตุ ก็ตงั้ ใจทันทีวา่
ต้ อ งไปให้ ไ ด้ ค ่ ะ จึ ง ตามพระธุ ด งค์ ไ ปทุ ก
จังหวัด ทุกวัน ระยะทาง ดินฟ้าอากาศ ไม่ใช่
อุปสรรคเลยค่ะ เพราะอยากได้บุญใหญ่ แล้ว
แผ่นดินตรงนี้ก็ส�ำคัญมาก เพราะมีบั้งไฟ
พญานาค ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงให้คนรุ่นหลัง
เห็นว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่จริงค่ะ”
วั น นี้ พระธุ ด งค์ ธ รรมชั ย อั ญ เชิ ญ
พระบรมธาตุในตัวเมืองอุดรธานี เริ่มจาก
โรงเรี ย นบ้ า นหมากแข้ ง ไปยั ง โรงเรี ย น
อุ ด รพิ ท ยานุ กู ล โดยมี พ ระเดชพระคุ ณ
พระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค ๘ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมตตามาเดินน�ำ
คณะพระธุดงค์ ระหว่างทางมีพุทธศาสนิกชน
ทั้ ง ชาวไทยและประชาชนจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมารอ
ต้อนรับพระธุดงค์
20 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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จังหวัดหนองคาย
วันจันทร์ที่

๑๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน - วัดโพธิ์ชัย
ในทีส่ ดุ คณะพระธุดงค์ธรรมชัยก็อญั เชิญ
พระบรมธาตุมาถึงจังหวัดหนองคาย ดินแดน
ที่มีค�ำขวัญว่า “วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อ
พระใส สะพานไทย-ลาว” และในอนาคตอาจ
มีค�ำว่า “พุทธอุทยานนานาชาติ” รวมอยู่ด้วย
ดังทีน่ ายวิรตั น์ ลิม้ สุวฒั น์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หนองคาย ให้สมั ภาษณ์วา่ “ต่อไปพุทธอุทยาน
แห่ ง นี้ จะเป็ น สถานที่ ส� ำ คั ญ ของจั ง หวั ด
หนองคาย ผมคิดว่าน่าจะมีค�ำขวัญที่เพิ่มขึ้น
อีกค�ำหนึ่ง คือ พุทธอุทยาน”
การเดินธุดงค์ในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย
เริ่มต้นที่โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน และ
สิน้ สุดลงทีว่ ดั โพธิช์ ยั พระอารามหลวง ตลอดทาง
มีพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญจ�ำนวนมากมารอ
ต้อนรับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีว่ ดั โพธิช์ ยั มีผคู้ น
คับคัง่ เป็นพิเศษ และทีส่ ำ� คัญ ในวันนีพ้ ระเดชพระคุณพระศรีวชิรโมลี ทีป่ รึกษาเจ้าคณะจังหวัด
หนองคาย และพระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี
ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เมตตา
มาถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับพระธุดงค์
ธรรมชัย ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
จังหวัดหนองคาย
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อำ�เภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่

๑๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ
   	 วันวิสาขบูชาปีนี้ เป็นวันทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน
ผู้มีบุญนับหมื่นคนพร้อมใจกันไปฉลองวัน
วิสาขบูชาโลกด้วยการประดิษฐานพระบรมธาตุ
ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ
การประดิ ษ ฐานพระบรมธาตุ เ ริ่ ม ขึ้ น
ตั้งแต่ภาคบ่าย โดยคณะพระธุดงค์ธรรมชัย
ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็น
พิธที อดผ้าป่า ภาคเย็นมีพธิ อี ญั เชิญพระบรมธาตุ
ประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ 		
ประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ เป็นสิ่งที่
ทุกท่านยากจะลืมเลือน เพราะนอกจากจะได้
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ป ระดิ ษ ฐานพระบรมธาตุ ณ
ปทุ ม รั ต น์ ธ รรมเจดี ย ์ ซึ่ ง มี เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว
ในชีวติ แล้ว สภาพของแดด ลม ฝน ฟ้า ในวันนี้
รุนแรงมาก ไม่ธรรมดาจริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ขณะที่ท�ำพิธีบรรจุพระบรมธาตุนั้น มีทั้งลม
ทั้งฝน ทั้งฟ้าแลบ ฟ้าฝ่า กระหน�่ำลงมา
อย่างหนัก ในสภาวะนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่า
พร้อมใจกันสวดมนต์ขออ�ำนาจคุณพระรัตนตรัย
เป็นที่พึ่ง สภาพในตอนนั้นมีผู้เปรียบเทียบว่า
คล้ายกับอยู่ในสนามรบเลยทีเดียว แต่ที่น่า
อัศจรรย์กค็ อื ผูม้ บี ญุ ทีไ่ ปร่วมพิธยี งั คงสูไ้ ม่ถอย
แม้มสี ายฟ้าฟาดเปรีย้ ง ๆ ลงมาหลายครัง้ ก็ตาม
เรียกได้วา่ การสร้างบารมีครัง้ นี้ ทุกท่านเอาชีวติ
มาวางเป็นเดิมพันไว้ตรงหน้าเลยทีเดียว ซึง่ เรือ่ งนี้
ผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์ตา่ งซาบซึง้ ดีและไม่มวี นั ลืมเลือน
24 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

www.webkal.org
24

www.webkal.org
25

มิถุนายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 25

 	 หากท่านผูอ้ า่ นเป็นหนึง่ ในบุคคลทีม่ สี ว่ นในการประดิษฐานพระบรมธาตุ
ครั้งนี้ ไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งหรือขั้นตอนใดขึ้นตอนหนึ่งก็ตาม ขอให้ท่าน
ปลื้มใจให้สุด ๆ ไปเลยว่า ทั้งหมื่นโลกธาตุมีไม่กี่คนที่มีส่วนร่วมในงานบุญ
พิเศษสุดครัง้ นี้ ส�ำหรับผูท้ ยี่ งั ไม่มสี ว่ นร่วมใด ๆ นอกจากสามารถอนุโมทนาบุญ
ได้แล้ว โอกาสที่จะไปสักการะพระบรมธาตุยังรอท่านอยู่ และพุทธอุทยาน
นานาชาติก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอ..
26 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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“เมื่อเราเข้าวัด ก็มุ่งหวังอย่างเดียว คือ เพื่อมาสร้างความดีให้มาก ๆ
มาเอาบุญนั่นเอง มาเพื่อที่จะท�ำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ ๆ ฉะนั้นต้องตั้งใจ
คลที่ควรบู
คือบุคใคลที
าแก่เสีกยารระลึ
กนึกสละโอกาส
ถึง
ทีเดียวว่บุาคเราจะต้
องท�ชำาความดี
ห้สุด่มชีีควุณิต ความดี
เพราะว่คาวรค่
เราได้
สละเวลา
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิ
แก่ ญผู้มกุศีศลให้
ีล สมาธิ
ทุ่มเททุ
กอย่างแล้วบัตก็ิตให้ามตักได้ตวงบุ
เต็มทีปั่” ญญา สูงกว่าเรา
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดสนัพระธรรมกาย
บสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
สนับสนุนการพิมพ์

ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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“เมื่อใดที่ศีล ๕ ตั้งขึ้นได้ เมื่อนั้นโลกก็อยู่เย็นเป็นสุข
สันติภาพโลกที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นได้”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐๒-๘๑๘-๓๕๐๐
www.webkal.org
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ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

วิสาขบูชา...

วันแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้า
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หลังจากที่พระสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ทรงบ�ำเพ็ญเพียรมาถึง ๖ ปี ในที่สุดเมื่อ
วันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๖ เมือ่ ๒,๖๐๐ ปี มาแล้ว ทรงมีชยั ชนะเหนือพญามาร จนสามารถตรัสรู้
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน ด้วยความแจ้งกระจ่างใน
พระอริยสัจธรรม วันนีน้ อกจากเป็นวันแห่งการจุดแสงสว่างครัง้ ยิง่ ใหญ่ให้แก่มวลมนุษยชาติ
แล้ว ยังถือเป็นวันอัศจรรย์ที่ท�ำให้ชาวโลกทั้งหลายมีโอกาสพบกับความประเสริฐของชีวิต
ดังนัน้ องค์การสหประชาชาติจงึ ประกาศให้วนั วิสาขบูชา คือวันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๖ ของทุกปี
เป็นวันส�ำคัญสากลของโลก
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วิสาขบูชา...มหาสมาคม
ในวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้
ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ผู้มีบุญ
จากจังหวัดต่าง ๆ พร้อมใจกันไปสร้างบุญ
บารมี นับตั้งแต่ภาคเช้า มีการตักบาตรถวาย
ทานแด่คณะสงฆ์ จากนัน้ เป็นการร่วมกันเจริญ
สมาธิภาวนา ณ สภาธรรมกายสากล และ
กล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
ในภาคบ่าย หลังจากปฏิบตั สิ มาธิภาวนา
ที่ สภาธรรมกายสากลแล้ว มีพิธีอุป สมบท  
อุทศิ ชีวติ ของสามเณรเปรียญ (สามเณรผูส้ อบได้
เปรียญธรรม) จ�ำนวน ๑๒ รูป ณ อุโบสถ
วัดพระธรรมกาย โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์
(ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เป็นพระ
อุปัชฌาย์
34 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ชีวิต... ขออุทิศให้พระศาสนา
เริ่มตั้งแต่สร้างวัด วัดพระธรรมกายมีแนวคิด ๓ ประการ คือ สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระ
ให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดี
ในการสร้างพระแท้นนั้ การบวชอุทศิ ชีวติ บ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมี ถือเป็นวิธหี นึง่ โดยเริม่ จาก
การเปิดรับสามเณรเพือ่ เป็นศาสนทายาท ปลูกฝังมโนปณิธานการบวชอุทศิ ชีวติ และมีการฝึกฝน
www.webkal.org
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อบรมอย่างเข้มข้นเป็นเวลานานหลายปี เมื่อสามเณรอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติครบ
ทีจ่ ะอุปสมบทอุทศิ ชีวติ เป็นพระภิกษุ ก็จะมีพธิ อี ปุ สมบทในวันที่ ๒๒ เมษายน ซึง่ เป็นวันคล้ายวันเกิด
ของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) และก่อนวันอุปสมบท พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ก็จะเมตตามอบผ้าไตรและตั้งฉายาให้สามเณรทุกรูป
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พิธีอุปสมบทจัดขึ้นในวันวิสาขบูชาเป็นปีแรก และจัดสืบเนื่องมา
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
นับถึงวันวิสาขบูชาปีนี้ ประเพณีอปุ สมบทอุทศิ ชีวติ ของสามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย
จัดขึ้นรวม ๒๒ ปีแล้ว มีสามเณรเข้าพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต ๒๕๖ รูป
36 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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อนุโมทนาเหล่ากอสมณะผู้อุปสมบทอุทิศชีวิต
สามเณรผู ้ ส อบได้ เ ปรี ย ญธรรมที่ เ ข้ า พิ ธี อุ ป สมบทอุ ทิ ศ ชี วิ ต แด่ พ ระพุ ท ธศาสนาในปี นี้
มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. สามเณรเอกมงคล สมานวงศ์ ป.ธ.๕ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาเอกมงคล มงฺคลชโย
๒. สามเณรศราวุธย์ สองเมือง ป.ธ.๓ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาศราวุธย์ สรณชโย
๓. สามเณรจิรายุ โพธิ์ศรีทอง ป.ธ.๗ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาจิรายุ โพธิชโย
๔. สามเณรศุภณัฐ ดวงจันทร์ ป.ธ.๗ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย
๕. สามเณรพิเชษฐ์ ชินมา ป.ธ.๕ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาพิเชษฐ์ โยคชโย
๖. สามเณรชินวัฒน์ ภาระดีไพเราะห์ ป.ธ.๖ อุปสมบทแล้วมีชอื่ และฉายาว่า พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย
๗. สามเณรวชิรวิทย์ ปัญญาสมบัติ ป.ธ.๖ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย
๘. สามเณรกันตณัฐ วรุณวงศ์ชัย ป.ธ.๕ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหากันตณัฐ พฺยตฺตชโย
๙. สามเณรวีระพล หมื่นหาวงค์ ป.ธ.๔ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาวีระพล วีรชโย
๑๐. สามเณรทนงศักดิ์ เติมผล ป.ธ.๕ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาทนงศักดิ์ เนกฺขมฺมชโย
๑๑. สามเณรเทิดเกียรติ เวียงสิมมา ป.ธ.๖ อุปสมบทแล้วมีชอื่ และฉายาว่า พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย
๑๒. สามเณรอธิวัฏ บุราณรมย์ ป.ธ.๗ อุปสมบทแล้วมีชื่อและฉายาว่า พระมหาอธิวัฏ อธิชโย

     วันวิสาขบูชาปีนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสดีส�ำหรับพุทธศาสนิกชนในการสร้างบุญสร้างกุศล
แล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะน้อมร�ำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ และเป็นโอกาสที่จะย้อน
ร�ำลึกถึงตัวเราในการประพฤติปฏิบตั ติ นให้เป็นแบบอย่างแห่งความเป็นพุทธศาสนิกชน บ�ำเพ็ญตน
เป็นพุทธมามกะ มุ่งจรรโลงและสืบต่ออายุพระศาสนาให้ยืนยาวนานตลอดไป
ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกบุญของทุกท่าน..
38 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

www.webkal.org
38

ทัศนะพระมหาเปรียญธรรม
พระมหาเอกมงคล มงฺคลชโย
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

การบรรพชาเป็นสามเณรที่บุคคลทั้งหลายบอกว่าเป็นผู้ด้อยโอกาส
นั้น ผู้รู้หากล่าวเช่นนั้นไม่ เพราะสามเณรเป็นเหล่ากอของสมณะผู้แสวงหา
หนทางหลุดพ้นจากกองทุกข์ ท�ำตนให้มีคุณค่าอย่างแท้จริง
แม้หนทาง ๔ แยก ๕ แยก หรือทางหลายแพร่ง จะมีให้ทุกคนเลือก
เดินไปสูเ่ ป้าหมาย แต่ชวี ติ ของหลวงพีเ่ ลือกทีจ่ ะเดินสายธรรมสายกลางเพียง
อย่างเดียว โดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม
ชีวติ สมณะเป็นชีวติ ทีม่ คี วามสุข ทุกภาระหน้าทีล่ ว้ นเป็นบุญ เป็นกุศล
การบวชอุทศิ ชีวติ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ยาก แต่กเ็ ป็นบุญใหญ่ทจี่ ะท�ำให้หลวงพี่
ติดตามสร้างบารมี รื้อสัตว์ ขนสัตว์ ไปกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้
หลวงพี่โชคดีที่ได้มาอยู่วัดพระธรรมกาย ท�ำให้หลวงพี่มีโอกาส       
นั่งหลับตาดูตัวเอง การได้อยู่กับตัวเอง ได้อยู่กับธรรมะ เป็นสิ่งที่ประเสริฐ
และท�ำให้มีความสุขที่สุดแล้ว แม้โลกนี้จะน่าอภิรมย์สักเพียงไหน หลวงพี่
ก็หาใส่ใจไม่
พระมหาศราวุธย์ สรณชโย
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

พระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง ท่านคอยถามเสมอมาว่า เราเกิดมาท�ำไม
มีหน้าทีอ่ ะไร สามเณรก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ท�ำพระนิพพานให้แจ้ง
แสวงบุญ สร้างบารมี”
ความประทับใจในการสร้างบารมีจนถึงทุกวันนี้ คือการได้เป็นส่วนหนึง่
ของพระรัตนตรัย ได้บวชอุทิศชีวิต ได้ท�ำในสิ่งที่คนทั่วไปท�ำได้ยาก ได้
ตอบแทนพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง ได้ตอบแทนพ่อแม่
ปู่ย่า ตายาย พี่น้อง ญาติโยมทุกท่าน ตลอดจนเพื่อนสหธรรมิก ขอกราบ
ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อและมหาปูชนียาจารย์ ขอบพระคุณ
พระอาจารย์ พระพีเ่ ลีย้ ง ทีค่ อยดูแลอบรม คอยปลูกฝังอุดมการณ์ให้เสมอมา
ขอขอบคุณหลวงลุงทีเ่ ป็นกัลยาณมิตรให้หลวงพีไ่ ด้มาสร้างบารมี และทีข่ าด
ไม่ได้ ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมพ่อ โยมแม่ ที่อนุญาตให้หลวงพี่ได้บวช
ในครั้งนี้ ตลอดจนญาติโยมทุกท่านที่คอยสนับสนุนบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
เสมอมา
www.webkal.org
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พระมหาจิรายุ โพธิชโย
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

เมื่อหลวงพี่เข้ามาอยู่ในวัดพระธรรมกาย ก็ถูกอบรมพร�่ำสอน ผ่าน
บทฝึกต่าง ๆ ท�ำให้หลวงพี่ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา วิชชา
ธรรมกาย ทีก่ ว่าจะบังเกิดขึน้ มาได้นนั้ ต้องอาศัยผูร้ อู้ ย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ต้องสั่งสมบารมีมาอย่างน้อยที่สุด ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป หลวงพี่
จึงตั้งใจที่จะบวชอุทิศชีวิต เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย      
เอาไว้อย่างรุ่นพี่ ๆ ที่เป็นก�ำลังของหลวงพ่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อจรรโลง
พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ให้อยู่คู่โลกตลอดไป
หลวงพีค่ ดิ ว่าตนเองโชคดีมาก ทีเ่ ข้ามาบวชตัง้ แต่เยาว์วยั จากทีต่ อน
เป็นโยมมีเพื่อน ๔-๕ คน พอเป็นสามเณรมีเพื่อนเป็นร้อย ทั้งยังเป็น
กัลยาณมิตร เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ชักชวนกันรับบุญ เรียนหนังสือบาลี
นั่งสมาธิ สวดมนต์ ฯลฯ เวลาที่ผ่านมาหลวงพี่มีทั้งความสุขและบุญบารมี
ที่เพิ่มขึ้น เป็นช่วงเวลาที่ทั้งชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเลือนเลย
พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

มโนปณิธาน มาจาก “มโน” ที่แปลว่า “ใจ” กับ “ปณิธาน” ที่แปล
ว่า “ความตั้งมั่น”  รวมความแปลว่า “ความตั้งใจมั่น”
การที่หลวงพี่มีความตั้งใจมั่นในการบวชอุทิศชีวิตได้นั้น มิใช่คิด
ปุบปับขึน้ มาทันที แต่เป็นการหมัน่ คิด หมัน่ ตอกย�ำ 
้ ผ่านกาลเวลาเกือบ ๑๐
ปี จนกลายเป็นมโนปณิธานทีเ่ ด็ดเดีย่ ว จนกล้าประกาศตนว่าจะบวชอุทศิ ชีวติ
ให้พระพุทธศาสนา เรียกได้ว่า การที่จะเกิดมโนปณิธานเช่นนี้ได้ ต้องผ่าน
การฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเข้มข้นในเพศสมณะมาเกือบ ๑๐ ปี
นอกจากนี้ ความสามัคคียงั เป็นมนต์ขลังชนิดหนึง่ ทีห่ ลวงพีป่ ระทับใจ
และท�ำให้สร้างบารมีมาได้จนถึงปัจจุบัน ค�ำปฏิญาณตนของสามเณร   
เปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียง
ของหมู่ให้เกิดสุข” คือสิ่งที่ท�ำให้หลวงพี่รู้สึกฮึกเหิมและมีก�ำลังใจในการ
สร้างบารมียิ่ง ๆ ขึ้น
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www.webkal.org
40

พระมหาพิเชษฐ์ โยคชโย
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตอนเด็ก ๆ หลวงพี่ไม่เคยคิด ไม่เคยสงสัยว่า ความเป็นจริงของชีวิต
เป็นอย่างไร ก็ใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นทั่ว ๆ ไป มีเพียงความคิดว่า เมื่อเรา
อายุครบ ๒๐ ปี จะบวช คิดเพียงเท่านี้ จนกระทั่งอายุได้ ๑๒ ปี ก็มีความ
คิดขึ้นมาว่า ถ้าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายกันหมด เราจะเกิดมาเพื่อ
อะไร จนกระทัง่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๐ หลวงพีก่ ไ็ ด้รบั ค�ำแนะน�ำจากอาจารย์
ว่าน่าจะไปบวชที่วัดพระธรรมกาย หลวงพี่ก็เลยตั้งใจเรียนจนจบในปี
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตัดสินใจเข้ามาบวชสร้างบารมีตั้งแต่นั้น  
เมื่อหลวงพี่เข้ามาบวชเป็นสามเณร ก็ได้รู้ความเป็นจริงของชีวิต    
จากนั้นก็ตัดสินใจว่าจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง และจะต้องบวชอุทิศชีวิต
เพื่อท�ำเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ให้ส�ำเร็จบริบูรณ์ และจะตั้งใจสั่งสมบุญ     
สร้างบารมีในเพศสมณะตลอดไป ให้สมกับค�ำว่า “บวชอุทิศชีวิต”

พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

อย่างแรกต้องขอขอบพระคุณ “โยมแม่” ที่พาเข้าวัดตั้งแต่เด็ก นี้คือ
จุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้หลวงพีไ่ ด้เข้ามาสร้างบารมี ท�ำให้คนุ้ เคยกับวัด กับธรรมะ
กับพระอาจารย์ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก บวกกับส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้
เป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้างบารมีในผ้าเหลือง เลยตัดสินใจบวชเป็นสามเณร
สร้างบารมีอยู่ที่หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรมเรื่อยมา ซึ่งการสร้างบารมีของ
หลวงพีน่ นั้ หลวงพีจ่ ะท�ำอย่างสุดความสามารถเพือ่ พระพุทธศาสนา จนกว่า
จะถึงค�ำว่า “อุทิศชีวิต”
ความประทับใจในการสร้างบารมีของหลวงพี่มีหลายอย่างมาก แต่มี
อยูบ่ คุ คลหนึง่ ทีป่ ระทับเข้าไปอยูใ่ นใจอย่างมิรลู้ มื บุคคลนัน้ ก็คอื “พระเดชพระคุณหลวงพ่อ” ซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่ง จะมีสักกี่คนที่ทุ่มเทเพื่อ
พระพุทธศาสนาขนาดนี้ ทั้งที่ยังป่วย ก็ไม่หยุดการสร้างบารมี ไม่หยุดงาน
พระพุทธศาสนา ยิ่งนานวันยิ่งมีแต่ลุยสร้างบารมีอย่างเดียว
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พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

หลวงพี่เข้ามาสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของ   
โยมแม่ เพราะฉะนั้นโยมแม่จึงเป็นกัลยาณมิตรคนแรก ที่นำ� พาหลวงพี่และ
ครอบครัวเข้าวัดสร้างบารมีมาโดยตลอด ตั้งแต่หล่อรูปเหมือนทองค�ำ    
พระเดชพระคุณหลวงปู่องค์แรกจนถึงทุกวันนี  ้
ตอนเด็ก ๆ หลวงพีม่ โี อกาสรับบุญต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ  
ทุก ๆ วันอาทิตย์ ท�ำให้รู้สึกผูกพันกับวัดมาตั้งแต่ยังเด็ก และสร้างบารมี
เรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้เพราะมีโยมแม่คอยเป็นกัลยาณมิตรให้
ดังพระพุทธพจน์บทหนึ่งที่ว่า “อานนท์ กัลยาณมิตร คือ ทั้งหมดของ
พรหมจรรย์”
ตัง้ แต่ยงั เป็นสามเณร หลวงพีก่ ม็ มี โนปณิธานทีจ่ ะบวชอุทศิ ชีวติ สร้าง
บารมี และเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกมาโดยตลอด และตั้งใจบวช
ตลอดชีวิต ครองผ้ากาสาวพัสตร์ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ

พระมหากันตณัฐ พฺยตฺตชโย
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๘ หลวงพีข่ ออนุญาตโยมพ่อ โยมแม่ บวชเรียน
ในโครงการยุวธรรมทายาท หลังจากจบการอบรม หลวงพีก่ เ็ ข้ามาบวชเรียน
ต่อ และได้รับการฝึกฝนหล่อหลอมจากพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง มีกิจวัตร
กิจกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยบุญบารมีมาตลอด จนกระทั่งได้อุปสมบทอุทิศชีวิต
มโนปณิธานในการบวชอุทิศชีวิตของหลวงพี่มาจากค�ำสอนที่ว่า     
“เราเกิดมาเพือ่ ท�ำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี” ดังนัน้ หลวงพี่
จึงตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเอง เพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอน
อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่า เมื่อเราตายไป สิ่งที่เราจะน�ำติดตัวไปได้มีเพียงแค่
บุญและบาปเท่านั้น ในเมื่อชีวิตหนึ่งต้องเกิดมาเช่นกัน และต้องตายไป
เหมือนกัน หลวงพี่จึงเลือกที่จะอยู่สร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ในเพศสมณะนี้ตลอดไป
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พระมหาวีระพล วีรชโย
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

การที่หลวงพี่ได้มาสร้างบารมีกับหลวงพ่อทั้งสอง นอกจากได้รับการ
ปลูกฝังแต่สิ่งที่ดีและสามารถท�ำประโยชน์แก่ตนเองและชาวโลกได้แล้ว
หลวงพีย่ งั ได้อาศัยพระพุทธศาสนาและหลวงพ่อทัง้ สอง หลวงพีถ่ งึ ตัง้ ใจมัน่
ว่า อยากจะให้พระพุทธศาสนาได้อาศัยตนบ้าง จึงขอถวายชีวิตนี้ให้แก่
พระพุทธศาสนาและพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง
ทุ ก ๆ ครั้ ง ที่ ห ลวงพี่ เ ห็ น การสร้ า งบารมี เ ป็ น ที ม ของหมู ่ ค ณะ          
หลวงพีร่ สู้ กึ ว่า เราจะต้องเป็นหนึง่ ในนัน้ ทุก ๆ งานบุญหลวงพีเ่ ห็นพระภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมมือกันประหนึ่งว่า เป็นโอกาสทอง           
ของทุกคน ต่างคนก็ตั้งใจที่จะเอาบุญให้ได้มากที่สุด ต่างคนต่างช่วยกัน
เพือ่ บุญและบารมีทจี่ ะติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปถึงทีส่ ดุ แห่งธรรม
หลวงพี่คิดว่า การสร้างบารมีแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลก จึงท�ำให้   
หลวงพี่ประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้
พระมหาทนงศักดิ์ เนกฺขมฺมชโย
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

โยมพ่อของหลวงพี่เป็นคนชอบเข้าวัด ชอบท�ำบุญ ชอบนั่งสมาธิ      
พอว่างจากงานท่านก็มักจะพาลูกไปวัดใกล้บ้าน หลวงพี่ก็เลยได้นั่งสมาธิ
ตัง้ แต่อายุ ๔-๕ ขวบ วันไหนทีไ่ ม่ได้ไปวัด พอถึงเวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านก็จะพา
ท�ำวัตรสวดมนต์ไม่เคยขาดจนติดเป็นนิสัย ไม่ว่าท่านจะอยู่หรือไม่อยู่บ้าน
หลวงพี่กับพี่น้องก็ท�ำวัตรสวดมนต์กันโดยไม่ต้องบอก ท่านและโยมแม่    
เป็นตัวอย่างที่ดีเสมอมา ต่อมาโยมพ่อรู้จักกับวัดพระธรรมกาย ท่านพา
หลวงพีม่ าวัดทุกวันอาทิตย์ หลวงพีจ่ งึ ได้เข้ามาสร้างบารมีในวัดพระธรรมกาย
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
หลวงพี่คิดว่า การที่เราบวชในเพศสมณะท�ำให้เรามีโอกาสแก้ไข      
ข้อผิดพลาดได้มากกว่าตอนเป็นโยม แถมยังได้บุญ ได้บารมี ได้ความรู้สึก
นึกคิดที่ดี ๆ ด้วย เลยตั้งใจว่า จะขอบวชไปตลอดชีวิต เพื่อฝึกฝนตนเอง
ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ และตั้งใจบวชตลอดมา ไม่เคยคิดจะล้มเลิกความตั้งใจ
เลยแม้สักวันเดียว
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พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

หลวงพีเ่ ข้าวัดเมือ่ ปี ๒๕๔๙ โดยมีกลั ยาณมิตร คือหลวงน้าทีเ่ ป็นญาติกนั
แต่ท่านบวชอยู่ที่วัดอื่น ท่านเห็นว่า วัดพระธรรมกายเป็นส�ำนักเรียนดีเด่น
มีกฎระเบียบเคร่งครัด ท่านจึงบอกให้หลวงพีม่ าบวชทีว่ ดั พระธรรมกาย เมือ่
บวชแล้วหลวงพีก่ ไ็ ด้รบั การฝึกฝนจนกระทัง่ มีอดุ มการณ์ เป้าหมายชีวติ และ
สร้างบารมีอย่างมีความสุขเรื่อยมา
ในการสร้างบารมีนั้น หลวงพี่ต้องการสร้างบารมีแบบ “อสาธารณบารมี” คือบารมีทไี่ ม่ทวั่ ไป โดยอุทศิ ชีวติ นีใ้ ห้เป็นของพระพุทธศาสนา รับใช้
งานพระศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป
การสร้างบารมีของหมู่คณะวัดพระธรรมกายท�ำให้หลวงพี่ประทับใจ
มาก เพราะตั้งแต่หลวงพี่เกิดมายังไม่เคยเห็นใครที่ไหนสร้างบารมีแบบ     
เอาชีวติ เป็นเดิมพัน สร้างด้วยความสุข และสร้างกันเป็นทีม วิธกี ารก็ชดั เจน
เป้าหมายก็ชัดเจน คือที่สุดแห่งธรรม พักกลางทางที่ดุสิตบุรี
พระมหาอธิวัฏ อธิชโย
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

หลวงพี่เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเลย ยิงนก   
ตกปลาเป็นอาจิณ แต่พอเรียนถึงประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ อาจารย์ประจ�ำชั้น
เปิด DMC ให้ดูทุกวัน หลวงพี่ก็เลยรู้จักกฎแห่งกรรมมากขึ้น พอเรียนจบ
อาจารย์ชวนบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่จังหวัดอุบลราชธานี หลวงพี่อยู่     
จนจบโครงการและชอบชีวิตการเป็นอยู่แบบพระ แบบเณร เลยสมัคร        
เข้ามาบวชเณรที่วัดพระธรรมกาย
หลวงพีป่ ระทับใจกับการสร้างบารมีทกุ อย่างตัง้ แต่เข้ามาวันแรกจนถึง
ปัจจุบัน เวลาเห็นสามเณรรุ่นพี่บวชอุทิศชีวิตแล้วรู้สึกว่า ท่านเท่มาก เป็น
ต้นบุญต้นแบบ ก็เลยตัง้ เป้าหมายแล้วฝึกตัวเต็มที่ แม้จะมีอปุ สรรคมากมาย
แต่หลวงพี่มองเป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็ก ท�ำให้
หลวงพี่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ หลวงพี่ยังมองไม่เห็นว่ามีวิถีชีวิต
อื่นใดในโลกดีเท่ากับการเป็นสมณะ เพราะการเป็นสมณะไม่มีโอกาสท�ำ
ความชั่วเลย
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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. ๐๒-๔๑๕-๑๐๐๗, Fax. ๐๒-๔๑๖-๑๒๔๑
www.webkal.org
45

ยาน�้ำแก้ไอ ตราไอยรา

สร้างโลกให้เป็นโลกแก้ว
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

วิสาขบูชานานาชาติ
พุทธศักราช ๒๕๕๗
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วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันส�ำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมกันจัดพิธีบุญใหญ่หรือ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ในฐานะที่วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันส�ำคัญสากลของโลก องค์การสหประชาชาติ
ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อร�ำลึกถึงพระพุทธองค์ โดยส�ำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ มหานคร
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา อัญเชิญพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ (ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติเป็นการถาวร ออกมาให้
ประชาชนสักการบูชา เป็นต้น
www.webkal.org
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นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานวันวิสาขบูชาในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ เช่น
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดสัปดาห์วิสาขบูชาโลกตามมติของ
องค์การสหประชาชาติ ใน Theme “พุทธศาสนามีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ
ของสหประชาชาติ” ณ วัดไบ่ดิงห์ จังหวัดนิงบิงห์ ทางเหนือของประเทศ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผู้น�ำองค์กรพุทธกว่า ๘๕ ประเทศ เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ รูป/คน ในโอกาสนี้ พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย พระครูวเิ ทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม) ประธานสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศออสเตรเลีย นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และคณะ เดินทางไปร่วมงานด้วย
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ประเทศมองโกเลีย จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีป ถวายเป็น
พุทธบูชา ครั้งที่ ๗ ที่สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงอูลานบาตอร์ เมื่อ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในพิธีมีการสวดมนต์
ท�ำสมาธิ ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ส�ำหรับการจุดโคมนั้น
มีทั้งโคมลานและโคมลอย
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ประเทศออสเตรเลีย Buddhist Federation of Australia และชมรมพุทธศาสน์นักศึกษาไทย
ประเทศออสเตรเลีย และคณะศิษย์พระเทพญาณมหามุนี น�ำโดยพระครูวิเทศสุธรรมญาณ
ประธาน Buddhist Federation of Australia ร่วมกันจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ Belmore Park ใกล้สถานีรถไฟเซ็นทรัล ย่านไทยทาวน์ ในโอกาสนี้
พุทธศาสนิกชนต่างร่วมกันท�ำสมาธิ รักษาศีล ตักบาตร ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทุกนิกาย
จ�ำนวน ๗๐ รูป และสักการบูชาพระบรมสารีรกิ ธาตุ รวมทั้งจุดประทีปธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่ง
งานนี้ได้รับเกียรติจาก The Hon. Philip Ruddock MP ผู้แทนนายกรัฐมนตรี Tony Abbott
และนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำประเทศออสเตรเลียไปร่วมงาน
52 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ประเทศสิงคโปร์ จัดนิทรรศการวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ พื้นที่หน้าสถานีรถไฟฟ้าเซิ่งกั่ง มีการประดับประดาตกแต่งพื้นที่ขนาด ๑ ไร่เศษ อย่างวิจิตร
สวยงาม เพือ่ ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจัดแสดงภาพเหตุการณ์สำ� คัญในวันประสูติ ตรัสรู้
และปรินิพพาน และจุดโคมวิสาขประทีปกว่า ๘๐๐ ดวง
www.webkal.org
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ประเทศมาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง
จัดงานวันวิสาขบูชา ณ ห้องประชุมห้างสรรพสินค้า Sunshine เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีการถวายมหาสังฆทานแด่
คณะสงฆ์ มีการสรงน�ำ้ และปิดทองพระพุทธรูป
จุดเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ในช่วงท้าย
ของงานมีพิธีเวียนประทักษิณด้วย นอกจากนี้
ศูนย์กวั ลาลัมเปอร์ ก็จดั งานวันวิสาขบูชาเช่นกัน
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้
รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นรัฐสลังงอร์
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ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครัง้ ที่ ๑๕
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในงานมีพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์นานาชาติ
พิธีสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นการท�ำสมาธิภาวนา ตามด้วยพิธีเวียนประทักษิณรอบ
พระประธาน และพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
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ประเทศอินโดนีเซีย จัดงานวิสาขบูชา
ขึ้นที่ Ancol Beach City ในเมืองจาการ์ตา
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในงาน
มีพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
ทั้งโคมลานและโคมลอย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
หลายพั น คน นอกจากนี้ ยั ง มี นิ ท รรศการ
พุทธประวัติ บูธถวายไทยธรรม สวดมนต์ และ
สอนการท�ำสมาธิเบื้องต้น
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ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น วั ด
พระธรรมกายฮ่องกงจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีถวายภัตตาหารเป็น
สังฆทาน การบรรยายธรรมภาษาจีนเรื่องวัน
วิสาขบูขา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตร
ดอกไม้ พิธีถวายยารักษาโรค และพิธีเวียน
ประทักษิณ

นอกจากการจัดงานวิสาขบูชาในประเทศข้างต้นแล้ว ยังมีการจัดงานวิสาขบูชาของศูนย์สาขา
วัดพระธรรมกายในประเทศต่าง ๆ อีก เช่น ประเทศบาห์เรน ดูไบ เบลเยียม สหราชอาณาจักรฝรัง่ เศส
เยอรมนี สเปน ญี่ปุ่น เป็นต้น
ทุกกิจกรรมงานบุญที่ชาวพุทธในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกจัดขึ้น ไม่เพียงปรารถนาที่จะย้อน
ร�ำลึกถึงภาพประวัติศาสตร์ครั้งส�ำคัญเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีที่แล้วเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังที่จะสื่อสารไป
ยังนานาชาติ ให้รบั รูว้ า่ ในขณะทีช่ าวโลกทัง้ หลายก�ำลังแสวงหาสันติภาพภายนอกตัว ยังมีสนั ติภาพ
ภายในตัวให้เราค้นหาความจริงแท้อยู่เสมอ..
www.webkal.org
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“ชีวิตในสังสารวัฏ มีแต่บุญกับบาปเท่านั้น
ที่บังคับเราอยู่ ถ้าสั่งสมบุญ...ชีวิตก็รุ่งเรือง
ถ้าสั่งสมบาป...ชีวิตก็ร่วงโรย”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

www.webkal.org
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“ทุกครั้งที่เราพัฒนาวัด ช่วยกันทำ�ความสะอาดเสนาสนะ
บุญก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกครั้ง จะได้รับอานิสงส์ คือ เราจะมีจิตใจงดงาม
รูปร่างได้สัดส่วน ผิวพรรณวรรณะผ่องใส มีอาภรณ์ เครื่องประดับ เสนาสนะ
บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยงดงามประณีต จะได้พบเจอแต่สิ่งที่น่ารื่นรมย์
จะไปที่ใดก็จะได้รับการต้อนรับให้เกียรติอย่างดี”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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เรื่องจากปก
เรื่อง : จันทร์ซีโร่
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บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน
คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
ส�ำเร็จได้ มิใช่อาศัยเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่จะต้อง    
ได้รับความร่วมมือจากหลายบุคคลและหลาย
องค์กร ในเมื่อเราทั้งหลายเป็นผู้โชคดีที่มา    
เกิดในยุคที่จะมีสิ่งอัศจรรย์เช่นนี้ เราจึงควรมี
ส่วนร่วมในการท�ำสิ่งนี้ให้ปรากฏเป็นจริง ซึ่ง
นอกจากจะเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเราไปแล้ว
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ยังมีคุณค่า

ชีวิตของเราชีวิตหนึ่ง น่าจะได้ท�ำสิ่ง
อัศจรรย์ที่เราจะปลาบปลื้มไปได้ตลอดทั้งชีวิต
และสิ่งที่จะเป็นความปลื้มที่ว่านี้ ก็คือการ
บรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ที่ไม่เคย
บั ง เกิ ด ขึ้ น มาก่ อ นในประวั ติ ศ าสตร์ อั น
ยาวนาน... ในวันนี้ สิง่ อัศจรรย์สงิ่ นีก้ ำ� ลังรอคอย
พวกเราทั้งหลายมาร่วมมือกันท�ำให้ปรากฏขึ้น
เพราะการด�ำเนินโครงการอัศจรรย์เช่นนี้จะ
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ทั้งแก่ผู้บวช ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ
ศาสนา และจะส่งผลให้โลกทั้งโลกมีความสงบ
ร่มเย็นมากขึ้นอีกด้วย
ชีวิตสามเณร เหล่ากอของสมณะ
ชี วิ ต ของสามเณรหรื อ เหล่ า กอของ
สมณะเป็นชีวิตในอุดมคติ ที่ชาวโลกทั้งหลาย
ต่างปรารถนา เพราะเป็นชีวิตที่สงบ ร่มเย็น     
มีคุณค่า และมีเกียรติอย่างยิ่ง ซึ่งเกียรติอัน    
สูงยิ่งนี้ ไม่ใช่มีเฉพาะในเมืองมนุษย์เท่านั้น แต่
ยังตามไปปรากฏในสัมปรายภพอีกด้วย และที่
ส�ำคัญชีวิตของสามเณรยังเป็นทางลัดตัดตรง
ไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังนั้นการ
ตัดสินใจมาประพฤติพรหมจรรย์และอุทิศตน
มาเป็นเหล่ากอของสมณะจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ     
และสู ง ค่ า ยิ่ ง ดั ง ที่ พ ระเทพญาณมหามุ นี        
(หลวงพ่อธัมมชโย) ปรารภเสมอว่า “เป็นการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด”
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สามเณรหนึ่งล้าน ช่วยบันดาลสันติสุข
โครงการนีม้ เี ป้าหมายว่า สามเณรทีม่ า
ร่วมกันบรรพชานับล้านรูป จะตั้งใจฝึกตน     
ทนหิว บ�ำเพ็ญตบะ เป็นนักบวชแท้ ที่มุ่งมั่น
ปรับปรุงแก้ไขและฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทัง่
เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว และหากสามเณร     
มีโอกาสท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลก
น�ำพาเพื่อนมนุษย์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง
และรู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงได้ด้วยแล้ว    
ย่อมถือว่าเป็นการช่วยกันกอบกูฟ้ น้ื ฟูพระพุทธศาสนาครัง้ ยิง่ ใหญ่ และถึงแม้สามเณรทัง้ หลาย
ยังเยาว์วัยอยู่ แต่หากท่านมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่     
ดังเช่นพระโพธิสัตว์ผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
และพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้  
ไปสูโ่ ลกแห่งสันติสขุ แล้ว ย่อมถือเป็นการด�ำเนิน
ตามรอยบาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียว
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ส่งเสริม...สนับสนุน...ประสานงาน
สามเณรหนึ่งล้านจะเป็นจริง
ข่ า วโครงการบรรพชาสามเณร
๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ที่ก�ำลังเริ่มกระจายไปในหมู่
พุทธศาสนิกชน เป็นที่อนุโมทนาสาธุการของ
มหาชนทั้ ง ในและต่ า งประเทศ และต่ า ง
ปรารถนาที่จะมีส่วนในโครงการมหัศจรรย์นี้
ส�ำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการนั้น
นอกจากเราจะช่ ว ยกั น ไปเชิ ญ ชวนกุ ล บุ ต ร      
ลูกหลาน ญาติมิตร ที่มีวัยเหมาะสมให้เข้ามา
บรรพชาแล้ว ยังเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการ
บรรพชาได้ดว้ ย โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั นี้ ด้วยการ
สะสมปัจจัยวันละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่องไป
จนถึงวันเริ่มโครงการในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
เช่น อาจจะสะสมไว้วันละ ๒๐ บาท และเมื่อ
วันบรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป มาถึง
ปัจจัยทีเ่ ราเก็บสัง่ สมไว้นกี้ จ็ ะมีสว่ นในการสร้าง
ความส�ำเร็จแก่โครงการอัศจรรย์นี้ และสร้าง
ความปีติแก่เราอย่างยากที่จะลืมเลือน
ไม่ ว ่ า เวลาจะผ่ า นไปนานแสนนาน
เท่าใดก็ตาม ทุกสิ่งที่เราท�ำลงไปเพื่อโครงการ
บรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป จะกลายเป็น
ต�ำนานแห่งความอัศจรรย์ ที่เราทุกคนปีติยินดี
เสมอว่า เราคือบุคคลส�ำคัญที่มีส่วนในการ     
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และผลักดัน
ให้โครงการนี้บังเกิดเป็นจริง
ชีวิตของสามเณรยังเป็นทางลัดตัดตรง
ไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังนั้น
การตัดสินใจเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์
และอุทศิ ตนมาเป็นเหล่ากอของสมณะจึง
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญและสูงค่ายิ่ง
www.webkal.org
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ค�ำอธิษฐานจิตร่วมบุญบวชสามเณรล้านรูป
ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ ร่วมบุญบวชสามเณรล้านรูป เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย ด้วยบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์ หลุดพ้นจาก
กิเลสอาสวะ เอาชนะอุปสรรคทัง้ ปวง ให้มสี ขุ ภาพพลานามัยทีแ่ ข็งแรง อายุขยั ยืนยาว ได้สร้างบารมี
ไปนาน ๆ
ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ มี        
ดวงปัญญาสว่างไสว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด    
ทั้งทางโลกและทางธรรม บาปกรรมอย่าได้มากล�้ำกราย ให้สามารถขจัดมารร้าย ทั้งวิบัติบาป
ศักดิ์สิทธิ์ วิบากกรรมวิบากมาร ให้มลายหายสูญ บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
ให้ บ รรลุ วิ ช ชาธรรมกาย สามารถระลึ ก ชาติ ไ ด้ ตั้ ง แต่ ยั ง เยาว์ วั ย ให้ ไ ด้ บ รรพชา
อุปสมบท แตกฉานทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เทศนา และวิชชาธรรมกาย ได้บวชสร้างบารมี      
ตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัย ครั้นละโลกไป ให้ได้ไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ ผู้มุ่งไปสู่
ที่สุดแห่งธรรม
เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ถือก�ำเนิดมาเป็นมนุษย์ ให้ได้เพศบริสุทธิ์ บังเกิดในตระกูล
สัมมาทิฐิ ในครอบครัวธรรมกาย ให้ถงึ พร้อมด้วยทีส่ ดุ แห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ทีส่ ดุ
แห่ ง ลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุ ข และมรรคผลนิ พ พาน มี ส มบั ติ ม หาศาล สมบั ติ จั ก รพรรดิ                   
ตักไม่พร่อง บังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติ
ธรรมอันใด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุน          ี
สด จนฺทสโร พระผู้ปราบมาร และคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้
บรรลุ ขอจงบรรลุธรรมนั้น ได้สำ� เร็จวิชชา ๓ วิชชา ๘ ประการ อภิญญา ๖ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔
วิโมกข์ ๘ และจรณะ ๑๕ อย่างสะดวกสบาย มีธรรมะสว่างไสว ได้สร้างบารมี ร่วมกับมหาปูชนี-  
ยาจารย์ ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
ขอความปรารถนา ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ จงเป็นผลส�ำเร็จ จงเป็นผลส�ำเร็จ จงเป็น           
ผลส�ำเร็จ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุก ๆ พระองค์ จงทุก
ประการเทอญ นิพพานะปัจจะโย โหตุ
หมายเหตุ อธิษฐานจิตทุกวัน หลังจากน�ำปัจจัยใส่กล่องไว้ท�ำบุญแล้ว
64 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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“หยุดนิ่งนี่ส�ำคัญมาก ให้หยุดนิ่งเฉย ๆ อย่างสบาย ๆ
ถ้าหยุดนิ่งได้ถูกส่วน เมื่อเราวางใจเป็น ก็จะถูกส่วนไปเอง
จะเห็นภาพขึ้นมาเอง จะชัดขึ้นมาเอง ใสขึ้นมาเอง สว่างขึ้นมาเอง”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

• แต่งเฟอร์ฯ ครบชุด โดย Modernform
• พร้อมสวนใหญ่ กว่า ๑ ไร่
• สระว่ายน�้ำระบบน�้ำเกลือ
• ห้องฟิตเนส

ส่วนลดพิเศษส�ำหรับผู้มีบุญ
www.facebook.com/mtresidences
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บทความพิเศษ
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

สมุดไทย ใบลาน...งานศาสน์งามศิลป์

สมุดไทยบันทึกพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
ปลายพู่กันนฤมิตวิจิตรศิลป์
มรดกแผ่นดินถิ่นสยาม
สืบแนวทางสุนทรีย์ความดีงาม
ประกาศนามให้โลกลือเราคือไทย
ทุกจังหวะปากไก่คือสายหมึก
จากศรัทธาจารึกอักษรสมัย
ทุกสีสันเน้นวาดพิลาสพิไล
คือแรงใจสร้างสรรค์จากบรรพชน
                                                          บุญเตือน ศรีวรพจน์

เมื่อครั้งที่อุตสาหกรรมผลิตกระดาษยังไม่เจริญแพร่หลาย ผู้คนสมัยโบราณได้ใช้การเขียน
บันทึกลงบนวัสดุต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นจารึกบนแผ่นศิลา เปลือกไม้
หรือภาชนะดินเผา แม้วัสดุดังกล่าวจะคงทนถาวร แต่ก็มีข้อจ�ำกัดในเรื่องน�ำ้ หนักของวัสดุ ขนาด
เนือ้ ที่ และความยากในการจารจารึก แต่ดว้ ยภูมปิ ญั ญาของบรรพชนไทยจึงได้นำ� เอาส่วนประกอบ
ของต้นไม้มาท�ำเป็นกระดาษเพื่อบันทึกเหตุการณ์สำ� คัญ ซึ่งมีข้อดีคือน�ำ้ หนักเบา บันทึกเรื่องราว
ได้มาก และเคลื่อนย้ายสะดวก
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ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือราชอาณาจักรสยามของราชทูตฝรั่งเศสนามว่า มองซิเออร์
เดอ ลา ลูแบร์ ที่เข้ามายังราชส�ำนักกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ความ
ตอนหนึ่งว่า “...ชาวสยามท�ำกระดาษจากผ้าฝ้ายเก่า ๆ และยังท�ำจากเปลือกต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อ
ต้นข่อยอีกด้วย...”
สมุดข่อยเรียกอีกอย่างว่าสมุดไทย เป็นหนังสือโบราณทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์ดว้ ยภูมปิ ญั ญา
ของบรรพบุรุษไทย โดยการน�ำเปลือกของต้นข่อยมาท�ำเป็นแผ่นกระดาษ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า ต่อเป็นแผ่นยาว แล้วพับทบกลับไปกลับมาเป็นเล่มสมุด รูปทรงเป็นปึกหนา มีความยาวและ
จ�ำนวนหน้าตามต้องการ เวลาเปิดต้องเปิดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน ซึ่งต่างจากสมุดในปัจจุบัน
ซึ่งเปิดจากขวามาซ้าย มี ๒ สี คือ สีขาว และสีดำ� เรียกว่า สมุดขาว และ สมุดด�ำ

ตัวอย่างสมุดไทยเขียนอักษรด้วยหมึกสีต่าง ๆ
จากธรรมชาติ อาทิเช่น สีขาวจากดินสอพอง
สีด�ำจากเขม่าไฟ สีแดงจากชาด สีเหลืองจาก
รง (ยางไม้) และหรดาล (หินแร่) หรือสีทอง
จากทองค�ำเปลว เป็นต้น
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แต่เดิมสมุดไทยมีไว้ส�ำหรับบันทึกหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนา ต่อมา
จึงใช้บันทึกข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิทยาการด้านต่าง ๆ ซึ่งบรรพบุรุษไทยสร้างสรรค์
ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ นอกจากบันทึกเรือ่ งราวเป็นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
บางเล่มโดยเฉพาะสมุดข่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ยังมีภาพจิตรกรรม
ประกอบเรื่องราวอยู่ด้วย ซึ่งล้วนเป็นภาพงดงามตามคตินิยมของวิจิตรศิลป์ไทย
ที่จิตรกรในแต่ละยุคสมัยได้บรรจงฝากไว้เพื่อรักษาและเผยแผ่พระศาสนาด้วยความ
เคารพบูชา ผลงานที่ออกมาจึงเป็นศิลปะที่งดงามวิจิตรบรรจง เปี่ยมด้วยคุณค่า
ทางด้านสุนทรียศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็สะท้อนคตินิยมในแต่ละยุคสมัยอีกด้วย

สมุดภาพ ๒ เล่ม ของวัดปากคลอง จ.เพชรบูรณ์  เรื่องพระมาลัย ๑
เป็นสมุดไทยขาว เขียนด้วยหมึกสีด�ำ ตัวอักษรขอม เป็นภาพชายตัดฟืนก�ำลัง
เก็บดอกบัวเพื่อถวายแก่พระมาลัย

สมุดภาพเล่มที่ ๑ รูปแบบงานจิตรกรรมและตัวอักษรเป็นสกุลช่างที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา
โดยตรง จิตรกรวางองค์ประกอบของภาพได้อย่างลงตัว และใช้สีกลมกลืนได้อย่างงดงาม
ไม่ว่าจะเป็นสีน�้ำตาลของพื้นดิน สีกรักผ้าทรงของพระมาลัย และสีแดงของดอกไม้
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สมุดภาพเล่มที่ ๒ รูปแบบงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สีและการวางองค์ประกอบ
คล้ายคลึงกับเล่มที่ ๑ สันนิษฐานว่าใช้เป็นต้นแบบในการวาด แต่มกี ารเพิม่ รายละเอียดบางอย่าง
เข้าไป เช่น สีครามของท้องฟ้า มีดในมือซ้ายของผู้ชายและมัดฟืนใกล้หนองน�ำ้ แสดงให้เห็น
ถึงการถ่ายทอดแบบแผนหรือขนบของศิลปกรรมไทยจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้เป็นอย่างดี

นอกจากเปลือกของต้นข่อยแล้ว คนไทยโบราณยังน�ำใบของต้นลานมาท�ำหนังสือ
แต่ตา่ งกันตรงทีใ่ บลานนิยมใช้บนั ทึกเรือ่ งราวทางพุทธศาสนามากกว่าเรือ่ งอืน่ จึงเรียกกัน
ทั่วไปว่า “คัมภีร์ใบลาน” ที่พระภิกษุมักใช้เวลาเทศน์สอนพุทธศาสนิกชน ทั้งนี้เพราะ
ใบจากต้นลานมีคุณสมบัติที่เบาและบาง สามารถเก็บรักษาหรือเคลื่อนย้ายได้สะดวก
ที่ส�ำคัญคือคงทนถาวรมาก
แม้ว่าคัมภีร์ใบลานจะไม่มีภาพสีประกอบแบบสมุดไทย ทว่าความวิจิตรงดงาม
ก็สามารถเห็นได้จากการตกแต่งขอบคัมภีร์ ใบปกหน้า ปกหลัง และไม้ประกับ
รวมถึงผ้าเนือ้ ดีทใี่ ช้หอ่ ใบลาน แม้แต่ฉลากก็นยิ มประดิษฐ์ให้งดงามด้วยวัตถุชนิดต่าง ๆ
เช่น งาหรือไม้ จ�ำหลักด้วยศิลปะนูนต�่ำเป็นลวดลายต่าง ๆ เป็นต้น
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สมุดไทยและคัมภีร์ใบลานเป็นสมบัติล�้ำค่า เป็นเอกสารโบราณของชาติที่นับวันจะหาดูได้
ยากยิ่ง เส้นสายและลายสีที่ปรากฏล้วนเกิดจากการบรรจงสรรค์สร้างของจิตรกรเอกและยอด
นักปราชญ์แห่งยุค สมุดไทยและใบลานจึงบรรจุทั้งถ้อยค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอด
ผสานกับภาพวิจิตรงดงามที่บ่งบอกถึงจิตใจที่เปี่ยมศรัทธาและอ่อนโยนยิ่งของชาวพุทธ จนเป็น
ศิลปะในงานพระพุทธศาสนาที่งดงามชิ้นหนึ่งของโลก ทั้งล�้ำค่าในงานพระศาสน์และทรงคุณค่า
ด้วยความงามแห่งศิลป์ พุทธศาสนิกชนเช่นเราจึงมิควรแค่ภูมิใจในศรัทธาและภูมิปัญญาของ
บรรพชนเท่านัน้ แต่ควรแสดงพลังศรัทธาช่วยกันสืบทอดงานศาสน์และสืบสานงานศิลป์นใี้ ห้ดำ� รงอยู่
คูช่ าติและพุทธศาสนาตลอดไป..
บุญเตือน ศรีวรพจน์, ประสิทธิ์ แสงทับ. สมุดข่อย. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๒.
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“ถ้าหากเรารักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียว อารมณ์ใส ๆ ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน
ทั้งก่อนทำ�บุญ ขณะทำ�บุญ และหลังจากทำ�แล้ว เวลาสมบัติเกิดจะได้มาอย่างง่าย ๆ”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือ ดีที่หนึ่ง

ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐๒-๖๗๓-๒๓๖๐ www.cha-thai.com
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

ฝนรัตนชาติยังตกอยู่เสมอ

เมือ่ ครัง้ ทีม่ หาทุคตะถวายบิณฑบาตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลังถวายแล้วฝนรัตนชาติตกลงมาที่บ้านของเขามากมาย
ฟังเรื่องนี้แล้ว แม้เป็นคนที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและเชื่อเรื่อง    
ผลของบุญ ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่า ในท้องฟ้าที่ว่างเปล่าจะมี   
รัตนชาติตกลงมามากมายได้อย่างไร
แต่เมื่อไม่นานมานี้ บีบีซีนิวส์เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัย   
น�ำเสนอข้อมูลใหม่ในการประชุมทางวิชาการของสมาคม
ดาราศาสตร์อเมริกันว่า บนดาวเสาร์และดาวพฤหัสมีฝนตก
เป็นเพชร เนื่องจากพายุฟ้าคะนองในชั้นบรรยากาศของดาว
๒ ดวงนี้ เปลีย่ นก๊าซมีเทนให้กลายเป็นเขม่า (คาร์บอน) และ
เมื่อคาร์บอนเหล่านี้ตกลงสู่เบื้องล่างผ่านชั้นบรรยากาศ      
อันหนาแน่น แรงกดอันมหาศาลท�ำให้มนั เปลีย่ นสภาพกลาย
เป็นแกรไฟต์และเปลี่ยนเป็นเพชรในที่สุด ซึ่งสมมุติฐานนี้       
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านดาวเคราะห์ให้ความเห็นว่า มีความเป็นไปได้
ที่จะเกิด "ฝนเพชร" บนดาวเสาร์และดาวพฤหัส...
สรรพสิ่งย่อมมีกฎเกณฑ์ของมัน บุญก็มีกฎเกณฑ์ของ
บุญ เมือ่ เหตุพร้อม ปัจจัยพร้อม ผลก็จะเกิดขึน้ ตามเหตุและ
ปัจจัยนั้น แม้ใครจะคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ก็ตาม มหาทาน
บารมีของเราที่หมั่นสร้างไว้กับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ก็เช่นกัน
ย่อมสร้างเหตุอศั จรรย์แก่ชวี ติ ของเราได้จริง
และจะส่งผลหล่อเลี้ยงชีวิตเราอย่างไม่
ขาดสาย ประดุจฝนรัตนชาติที่มีอยู่จริง
และก�ำลังตกอย่างต่อเนื่องอยู่บนดวงดาว
หลาย ๆ ดวงในอนันตจักรวาล

ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานฝ่ายฆราวาส
74 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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ตักบาตรพระ

๑,๑๑๑ รูป
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพระเทพญาณเวที เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานฝ่าย
ฆราวาส การตักบาตรในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอุทิศถวายเป็นพระกุศล
แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเพือ่ รณรงค์ให้นกั ศึกษา
บุคลากร และคณาจารย์ มีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ส�ำหรับข้าวสารอาหารแห้ง
ทีไ่ ด้จากการตักบาตรนัน้ ส่วนหนึง่ จะน�ำไปถวายพระภิกษุสามเณร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้     
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นายอิทธิพล คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา
ประธานฝ่ายฆราวาส
76 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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๒,๖๐๐ รูป
เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป หน้าศาลาว่าการเมือง
พัทยา ถนนพัทยาเหนือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีพระราชสิทธิวมิ ล รองเจ้าคณะจังหวัด
ชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พิธีตักบาตรในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
โดยด�ำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธาน
มูลนิธิธรรมกาย  ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และ
ส่งก�ำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
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“เกิดมาเป็นคนโชคดีที่สุดแล้ว เราเกิดมาก็เพื่อมาสร้างความดี
มาหากำ�ไรใส่ตัว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้ติดตัวไปเลย ให้มีแต่สิ่งดี ๆ
ติดตัวไป ชีวิตนี้จะได้มีก�ำไรมาก ๆ ภพชาติต่อไปจะได้ก้าวหน้า
ไม่มีถอยหลังกลับ เกิดชาติหน้าต่อ ๆ ไป ค�ำว่าตกต�่ำไม่มีเลย”
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
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เยาวชนต้นแบบสู่ AEC
กำ�ลังมาแรงอินเทรนด์ในกลุ่มเยาวชน “ปิดเทอมอยากบวชทดแทนคุณพ่อแม่”

ศีลธรรมได้ถูกฟื้นฟูให้เข้าไปอยู่ในใจวัยรุ่นยุคใหม่ที่สังคมไทยต้องการ สิ่งดี ๆ กำ�ลังเกิดขึ้น
เข้าโครงการได้อะไรมากกว่าที่คิด

ช่วงนั้นผมเริ่มมีความคิดว่า ปิดเทอมนี้จะไปหาวัดที่สงบ ๆ บวช เพื่อทดแทนคุณพ่อแม่
..เพราะที่ผ่านมาผมดื้อกับท่านไว้เยอะ พอดีมีพระอาจารย์ไปแจ้งข่าวที่โรงเรียนว่า บวช
ใกล้บ้าน คุณพ่อคุณแม่ท่านจะได้ปลื้มเมื่อเห็นชายผ้าเหลืองของพระลูกชาย ผมจึงตัดสินใจ
บวชโครงการนี้ ตอนเตรียมตัวบวชเป็นนาค ผมต้องปรับตัวอย่างมาก ตื่นแต่เช้า สวดมนต์
ท่องค�ำปฏิญาณ นั่งสมาธิ ท�ำทุกกิจกรรมเป็นเวลา แรก ๆ ก็อดทนท�ำ ..พอท�ำไปเรื่อย ๆ
ผมเริ่ ม รู ้ สึ ก ชอบ และยิ น ดี ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามค� ำ แนะน� ำ สมาธิ ยั ง ท� ำ ให้ ผ มสงบ ใจเย็ น
ลดทิฐิมานะในตัว ชีวิตจิตใจเป็นระเบียบ ยอมรับฟังค�ำตักเตือน โครงการนี้เป็นโครงการ
ชนะวงศ์ ขจ กำ
�ธร รร.ดอนเมืองท
ทีใ่ ห้โอกาส หากสังคมมีคนดีเพิ่มขึ้นแม้นเพียง ๑ คน ผมว่ามีประโยชน์มากนะครับ
มัธยมศึกษาปีรเทดช
หารอากาศ
ี่ ๕

ความสะอาดท�ำให้ใจบริสุทธิ์

วัชรพล อ้นทอง
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รร.โยธินบำ�รุง
ศูนย์อบรมธุดงคสถานนครธรรม : นครศรีธรรมราช

ศูนย์อบรมเยาวชนเ

บำ�รุง
บญจธรรม : กร
ุงเท

พฯ

ผมสนใจโครงการนี้ ด้วยความรู้สึกที่อยากจะบวชตอบแทนพระคุณพ่อแม่ของผม ซึ่งเป็น
ผู้ให้และเลี้ยงดูผมมาโดยตลอด การเข้าโครงการนี้ไม่ใช่แค่การบวชตอบแทนพระคุณ
พ่อแม่ แต่แนะน�ำทุกอย่างให้สามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ โดยผ่านการอบรมความดี
สากลขั้นพื้นฐาน ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ผมชอบความสะอาด เพราะท�ำให้เราเป็น
คนที่มีอารมณ์สดใสและร่าเริง มีความสงบกาย วาจา ใจ อีกทั้งภายในก็หยุดนิ่งได้ง่าย
ด้วย เมื่อใกล้จะจบโครงการนี้ มีการเดินธุดงค์เป็นเวลา ๓ วัน ซึ่งสอนให้ผมมีความอดทน
มุ่งมั่น สามัคคี ที่จะไปให้ถึงจุดหมาย เมื่อจบจากโครงการนี้ไปแล้ว ผมจะน�ำความรู้ต่าง ๆ
ที่ได้รับไปต่อยอด ส่งเสริม พัฒนาชีวิตในบ้านและโรงเรียน อยากให้มีโครงการที่ดี
อย่างนี้ไปนาน ๆ จะได้มอบความรู้ไปสู่รุ่นต่อรุ่น ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

มหาปัญญาบารมี นำ�ธรรมะสู่ใจคนนับล้าน
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

ลมหายใจมีคุณค่า
ด้วย “สัมมา อะระหัง”

ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกของชีวิต ถ้ากล่าวกันตามหลักธรรมแล้ว เรามีความเสื่อมแห่ง
สังขารอยู่ทุกลมหายใจ และที่ส�ำคัญชีวิตมนุษย์ที่ด�ำรงอยู่ได้ทุกเวลานาทีก็ล้วนแต่ต้องอาศัยบุญ
ประคับประคองให้สามารถหายใจอยู่ได้ทั้งสิ้น ดังนั้นสิ่งที่เราพึงต้องหมั่นคิด หมั่นตรึก หมั่นนึก
เพื่อเป็นไปในความพิจารณาก็คือ ท�ำอย่างไรลมหายใจของเราจึงจะมีคุณค่า ไม่เสียบุญเสียบารมี
ไปฟรี ๆ อีกทั้งยังส่งผลเพิ่มพูนเป็นบุญเป็นบารมีได้อีกด้วย
คอลัมน์ “สัมมา อะระหัง” ฉบับนี้ มีตัวอย่างของผู้มีบุญที่ด�ำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท
คือ หมั่นสร้างบุญบารมีและเติมบุญให้แก่ชีวิตด้วยการภาวนา “สัมมา อะระหัง” มาฝาก และเมื่อ
ใจอยู่ในบุญ ใช้ลมหายใจเป็นบุญ บุญก็สร้างความอัศจรรย์ให้บังเกิดกับชีวิตของพวกเขา....
80 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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เจ้าหญิงบ๊วย ร�่ำรวยและหายป่วยด้วย “สัมมา อะระหัง”
คุณสุมิตรา นาคดี อาชีพค้าขาย
เริ่มต้นจากไปปฏิบัติธรรมที่เวิลด์พีซในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
มีนาคม ระหว่างทางเขาเปิดซีดขี องสัตวแพทย์ทา่ นหนึง่ ซึง่ พูดเรือ่ ง “สัมมา
อะระหัง” ตอนนั้นนึกว่า เราเป็นแม่ค้า ท�ำงานตั้งแต่ตีสี่จนถึงห้าทุ่มจึงจะ
ได้เข้านอน จะเอาเวลาที่ไหนไปท�ำเหมือนเขา คือเราอยากได้ทั้งท�ำทาน
รักษาศีล และเจริญภาวนาพร้อม ๆ กันเหมือนกับคนอื่น แต่ด้วยความที่เรา
ท�ำงานเต็มเวลา เราจะท�ำอย่างไรถึงจะได้เจริญสมาธิด้วย เพราะว่าพอเริ่ม
หลับตาปุ๊บ เราก็คอตกทันที เพราะมันเหนื่อยอ่อนเต็มที วันไหนไม่เหนื่อย
มาก พอนั่งสมาธิปุ๊บก็กังวลว่า เหลือเวลาอีกแค่ ๔ ชั่วโมง ก็ต้องตื่นแล้ว
เราจะนั่งสมาธิได้นานเหมือนคนอื่นไหม กลายเป็นความกังวลมากกว่า            
จะได้นั่งสมาธิแบบใจใส ๆ เลยลองใช้วิธีภาวนา “สัมมา อะระหัง” ดู
ดิฉันเคยถามพระอาจารย์ว่า ถ้าจะภาวนา “สัมมา อะระหัง” ทั้งวัน
ใช้ได้ไหม ท่านตอบว่า “ใช้ได้” ก็เลยมีกำ� ลังใจในการ “สัมมา อะระหัง” จริง ๆ
แล้วเริ่มต้นไม่ได้ “สัมมา อะระหัง” ถึง ๕๐๐ ครั้ง เหมือนคนอื่นเขา ได้แค่
๑๐-๒๐ ครั้ง แล้วหายวูบไป บางรอบไปไกลเลยกว่าจะกลับมา “สัมมา
อะระหัง” ใหม่ แต่ก็พยายาม “สัมมา อะระหัง” ทั้งวันไปเลย อาจจะได้  
ทีละ ๒๐-๕๐ ครั้ง แต่ก็จดจ่ออยู่กับ “สัมมา อะระหัง” ทั้งวัน บางวัน       
ขับรถไปเอาของไกล ๆ ไม่ต้องคุยกับใครก็จะได้ถึง ๒๐๐ ครั้ง เพราะเวลา
ขายของเดีย๋ วก็เจอลูกค้า ต้องพูดทัง้ วันเลยค่ะ แต่เมือ่ เรา “สัมมา อะระหัง”
แล้ว มีหลายคนทักว่าหน้าเรายิ้ม และเวลาเราจะตอบค�ำถามลูกค้า ซึ่งบาง
คนจุกจิกจู้จี้สารพัดอย่าง เราก็มีปัญญาที่จะตอบได้ดีมากขึ้น              
ตอนทีเ่ ริม่ “สัมมา อะระหัง” นัน้ ไม่ได้คดิ ว่าจะเกิดประโยชน์มากมาย
หรือจะมีทรัพย์มหาศาลเกิดขึ้นกับเรานะคะ คิดแค่ว่าอยากได้บุญจาก
การนั่งสมาธิ เพราะเราไม่มีเวลา แต่พอใจเราจดจ่ออยู่กับ “สัมมา อะระหัง”
เรื่องวุ่นวายใจอื่น ๆ จะไม่เข้ามาเลยค่ะ ค่อย ๆ หายไปทีละเรื่องสองเรื่อง
จนกลายเป็นเราอยูแ่ บบเงียบ ๆ มีความสุข ไม่วา่ ขายดีหรือขายไม่ดอี ย่างไร
ว่างเมื่อไรจะต้อง “สัมมา อะระหัง” นับหนึ่ง ๑, ๒, ๓, ๔,......ไปเรื่อย ๆ
อาจจะนับได้น้อย แต่ก็พยายามท�ำทั้งวัน ให้ติดอยู่กับ “สัมมา อะระหัง”
ทั้งวันค่ะ
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ประมาณกลางเดือนมีนาคม ลูกค้าที่เดินผ่านหน้าร้านย้อนกลับมาถามว่า “เธอไปท�ำอะไร   
มา หน้าเธอใสขึ้น” คนนี้เป็นลูกค้าที่ซื้อของเราประจ�ำ  เราก็งงว่าเราไม่ได้ท�ำอะไร ครีมก็ไม่ได้ใช้
ขายของตากแดดเป็นปกติเหมือนเดิม และไม่ว่าจะไปขายที่ไหน ลูกค้ามักชมว่า หน้าเราใส หน้า
เรายิ้ม อย่างที่เสือป่า ลูกค้าจู้จี้มาก ถามโน่นถามนี่ ชิมโน่นชิมนี่ เราต้องใจเย็นอยู่ตลอดเวลา
แต่ลูกค้าพูดว่า “ชิมได้ ซื้อได้เยอะ ๆ นะคะ เพราะแม่ค้าร้านนี้เขายิ้ม” ในความรู้สึกของเรา
ตอนนัน้ สงสัยว่าเรายิม้ จริงหรือ เราไม่รตู้ วั ด้วยซ�ำ 
้ จนมาเห็นใน DMC ว่าเวลาขายของเรายิม้ จริง ๆ
ทุกวันนี้ เราขายบ๊วยขีดละ ๒๐ บาท ขณะตักต้องใช้สมอง คือต้องทอนเงินด้วย บางทีลูกค้า
ซื้อ ๒๐ บาท จ่ายแบงก์พัน แล้วมารุมซื้อพร้อม ๆ กัน อย่างเวลาเช้าก่อนที่เขาจะเข้าท�ำงาน ช่วง
เวลาก่อน ๙ โมง หรือ ๑๑ โมงครึ่งถึงบ่ายโมง ลูกค้าจะมาซื้อพร้อม ๆ กัน เราต้องตักให้ทัน ไม่
ให้เขาเดินหนี ต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องทุก ๆ คนค่ะ ตอนนั้นคิดเลยว่า “สัมมา อะระหัง” ช่วยได้
ท�ำให้เรามีสติมากขึ้น และมีปัญญาที่จะตอบค�ำถามให้โดนใจเขา ไม่ให้เขาไปไหนเลย ลูกค้า
บางคนบอกว่า ”ฉันสบตาเธอไม่ได้เลย สบตาเธอทีไรต้องแวะซื้อของเธอทุกที ไม่รู้มีอะไร”
ดิฉันคิดว่า ไม่ต้องรอให้เกิดอุปสรรคก่อนแล้วค่อย “สัมมา อะระหัง” นะคะ ให้ลองฝึก
“สัมมา อะระหัง” ไปเรือ่ ย ๆ ให้ตดิ อยูก่ บั “สัมมา อะระหัง” ติดอยูก่ บั สิง่ ดี ๆ ติดอยูก่ บั บุญ เหมือน
อย่างถ้าเราเล่นเกมบ่อย ๆ เรายังติดเลยใช่ไหมคะ “สัมมา อะระหัง” บ่อย ๆ ก็ติดได้เหมือนกัน
ค่ะ ดิฉันท่องแล้วเกิดความโล่งใจ สบายใจ มีความสุข เรื่องร้าย ๆ ไม่เข้ามาเลย ขายของก็ดีขึ้น
อุปสรรคต่าง ๆ นานาไม่ค่อยมี
อานุภาพของการภาวนา “สัมมา อะระหัง” ที่ประสบกับตัวเองอีกอย่างก็คือ ก่อนเดือน
เมษายน ดิฉันเป็นโรคล�ำไส้ติดเชื้อ ท้องเสียอยู่ ๔ เดือนเต็ม ๆ ในหนึ่งอาทิตย์ท้องเสีย ๔ วัน    
วันหนึ่งถ่ายไม่ตำ�่ กว่า ๑๕ ครั้ง อีก ๓ วัน ท้องไม่เสีย ๓ วันที่เหลือดิฉันจะกินอาหารตุนไว้มาก ๆ
เพราะช่วงทีท่ อ้ งเสียกินอะไรไม่ได้ คลืน่ ไส้อาเจียนอยูต่ ลอดเวลา แต่ไม่ได้หยุดขายของนะคะ เพราะ
เป็นแม่ค้าถ้าไม่ขายของก็ไม่มีรายได้ และล็อกที่เราขายของ ถ้าเราไม่ไปขาย เขาจะหาคนมาแทน
ช่วงนั้นค่อนข้างล�ำบาก
ตอนนัน้ เพือ่ นทีน่ งั่ รถมาท�ำบุญด้วยกันทีว่ ดั อธิษฐานขอหลวงปู่ ขอให้เราหาย แล้วเราก็ “สัมมา
อะระหัง” มาเรื่อย ๆ ตอนนั้นไปหาหมอ หมอบอกว่าอาการรุนแรงมากแล้ว ไม่รู้จะท�ำอย่างไร ให้
ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่หาย เวลาถ่ายท้อง ถ้าเริ่มเที่ยงคืนจะถ่ายถึงเช้าเลย อ่อนแรงเต็มที กลางคืนก็
ไม่ได้นอน แล้วท้องเสียด้วย ดิฉันไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไร ได้แต่ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไปเรื่อย ๆ
น่าอัศจรรย์ที่ดิฉันรอดจากจุดนั้นมาได้ อยู่ ๆ อาการท้องเสียก็หายไปเลยค่ะ ไม่ต้องใช้ยา
ตอนนั้นท้องเสียอยู่ ๔ เดือน น�้ำหนักเหลือแค่ ๔๕ กิโลกรัม ปัจจุบัน หนัก ๕๒ กิโลกรัม ไม่น่า
เชื่อว่า อานุภาพของ “สัมมา อะระหัง” และการอธิษฐานจิตกับหลวงปู่จะท�ำให้ดิฉันผ่านวิกฤต      
เหล่านั้นมาได้ ค�ำพูดของหลวงพ่อที่ว่า “ขอให้รอดตาย หายป่วย รวยอัศจรรย์” มันเกิดขึ้นกับ
ดิฉันจริง ๆ ค่ะ
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กล้วยเครืองาม ความสุขเพิ่ม
คุณเจนณ์ พินยะเพียน เจ้าของบ้านสวนผู้ ใหญ่ทุเรียน
ตัง้ แต่เริม่ ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ก็มแี ต่สงิ่ ทีด่ ี ๆ เข้ามาในครอบครัว
ครับ ตอนที่ได้ดูเคสคนปลูกแก้วมังกร ก็นึกว่าท�ำไมเคสนี้ตรงกับตัวเรามาก
ท่อง “สัมมา อะระหัง” แล้วผลผลิตเขาดีขึ้น อยากท�ำอย่างเขาเหมือนกัน
เราท�ำมานานแล้ว ๔ - ๕ ปี แต่ไม่ได้ท่องต่อเนื่อง เพราะเราไม่รู้ว่า “สัมมา
อะระหัง” สามารถท่องได้ทั้งวัน เคยใช้ส�ำหรับเวลานั่งสมาธิและเวลาเข้าไป
ดูสวนกล้วยเท่านั้น พอเริ่มปลูกกล้วยตั้งแต่ลงหน่อแรก เราก็ท่อง “สัมมา
อะระหัง” นึกถึงคุณยาย นึกถึงหลวงปู่ นึกถึงเรื่องตัวอย่างที่บอกว่า มีคน
ปลูกฝรั่งมาหาหลวงปู่ ท่านบอกให้ไปท่อง “สัมมา อะระหัง” พอรดน�ำ้ ต้น
ฝรั่งแล้ว สามารถเก็บฝรั่งขายซื้อที่ได้เลย เราก็เอามาใช้ในสวนกล้วยของ
เราบ้าง ปลูกไปเราก็ท่อง “สัมมา อะระหัง” ไป แล้วก็อัศจรรย์ใจว่า “เอ๊ะ!
ท�ำไมกล้วยถึงโตวันโตคืน ขยายไปขยายมา มีเยอะขึ้น แย่งกันออกเครือ”
พอกล้วยออกเยอะอย่างนี้ เราก็นึกว่าจะต้องท�ำทานก่อน เราเริ่มท�ำ
กับคนใกล้บ้านก่อน แจกกล้วยเป็นทาน มันก็แย่งกันออกอีก ยิ่งแจกทาน
กล้วยก็ยงิ่ แย่งกันออก เป็นเวลา ๔ - ๕ ปี เข้าสวนมาก็ทอ่ ง “สัมมา อะระหัง”
ขนาดผมไม่ได้ท�ำติดต่อกันนะครับ เพราะว่าผมไม่รู้สูตรที่ว่าเราสามารถ
ท่องได้ทงั้ วัน เพิง่ มารูต้ อนเข้าโครงการของพระอาจารย์ปรเมษฐ์นแี่ หละครับ
ผมดีใจมากครับที่รู้ว่าเราสามารถท�ำได้ ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันนี้ถึงผมยังไม่
เห็นองค์พระ ไม่เห็นดวงแก้วเหมือนใคร แต่ผมก็มคี วามสุขครับ เพราะว่าผม
มีสติ จะท�ำอะไรผมก็ “สัมมา อะระหัง” จนผู้ใหญ่เขาบอกว่า “ช่วงหลัง ๆ
ท�ำไมอารมณ์ดีจัง” คือใจเราไม่คิดถึงเรื่องอื่นครับ บางทีพอเราจะเครียด    
เรื่องอะไร ผมก็นั่ง “สัมมา อะระหัง” ท�ำให้จิตใจเบิกบาน ไม่หงุดหงิด ต่าง
จากสมัยก่อนมาก สมัยก่อนคนย่านนี้เขาพูดกันว่า ผมเกเร หมายังวิ่งหนี ก็
อยากจะเชิญชวนครับว่า อานุภาพของ “สัมมา อะระหัง” นี้ ถ้าใครท�ำได้
เชื่อเถอะครับ ดีแน่
การให้รางวัลกับชีวิตตนเองตลอดทุกลมหายใจเข้าออกที่ดีที่สุด คือ
การเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ภาวนา “สัมมา อะระหัง” เพราะเป็นการเปิด
โอกาสให้อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยเข้าไปช�ำระใจจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์
ทัง้ หลาย และดึงดูดบุญเก่าทีเ่ ราเคยกระท�ำมา มาเป็นเครือ่ งคุม้ ครองป้องกัน
และดลบันดาลความสุข ความส�ำเร็จ ความสมปรารถนาเป็นอัศจรรย์ เพราะ
อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นเป็นอัปปมาโณ คือ ไม่มีประมาณนั่นเอง..
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ไม่ตกหลุมพรางอดีต-อนาคต
หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ ปริหายติ
อนาคตํ เนตมตฺถีติ ตฺวา
อุปปนฺนจฺฉนฺทํ โก ปนุเทยฺย ธีโร
มัวร�ำพึงถึงความหลังก็มีแต่จะหดหาย มัวหวังข้างหน้าก็มีแต่จะละลาย
อันใดยังมาไม่ถึง อันนั้นก็ยังไม่มี
รู้อย่างนี้แล้วเมื่อมีฉันทะเกิดขึ้น คนฉลาดที่ไหนจะปล่อยให้หายไปเปล่า
(๒๗/๒๒๕๒)
อดีตอาจเลือนหาย อนาคตอาจไปไม่ถึง
จะค�ำนึงเนิ่นนานให้เสียเวลาปัจจุบันไปไย
เวลาปัจจุบันมีค่ามากเพราะ คือเวลาจริง เรื่องจริง ชีวิตจริง
ที่พร้อมจะก�ำหนดความจริงมากมายได้
มัวจมกับอดีตก็เสียเวลาปัจจุบัน
มัวฝันกับอนาคต เวลาปัจจุบันก็ถดถอยไปเรื่อย ๆ
คนฉลาดจึงไม่หลงใหลอดีต ไม่เพ้อพกอนาคต
มีเป้าหมายแล้วด�ำเนินไปอย่างเต็มที่
ใช้เวลาปัจจุบันสร้างอนาคตอันงดงาม
สร้างอดีตภายหน้าอันสดใสด้วยสติปัญญาและพละก�ำลังอย่างเปี่ยมล้น
อนาคตที่อยู่หน้าเราก็ส�ำคัญ อดีตที่อยู่หลังเราก็สำ� คัญ
แต่สิ่งที่อยู่กลางตัวเราส�ำคัญกว่า
เป็นความสุขภายในจากการท�ำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
เป็น “ปัจจุบันสุข” อันเป็นสุขทันที
สุขในปัจจุบัน ที่ความทุกข์มิอาจมาย�่ำยี
ผู้ฉลาดจึงไม่ตกหลุมพรางอดีต-อนาคต
ไม่ปล่อยปัจจุบันสุขให้จางหายไป
ด้วยการรักษาใจให้หยุด นิ่ง สงบ กลางตัวของเรา..
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้นำ� ในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๖

จรรยาข้อที่ ๑๑-๑๒
“ต�ำรับยอดเลขา” น�ำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ
ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตา
น�ำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ต�ำรับยอดเลขา”
โดยล�ำดับเนือ้ ความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดดู ว้ ย เพือ่ รักษาศัพท์บางค�ำไว้ และเพือ่
เป็นเกียรติแก่ผเู้ ขียน

๑๑

ของของนาย จงขอเสียก่อนจึงถือเอา
ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตาม อย่าให้ใครระแวงสงสัยได้ว่า
เรามีนิสัยขี้ขโมย คนอย่างเราแม้จะเป็นผู้น้อย
ยากจนแสนเข็ญอย่างไร ก็ไม่เห็นแก่ได้ของของใคร
ไม่ยอมท�ำผิดศีลข้ออทินนาทานเด็ดขาด
ไปถึงไหนก็ยืดอกได้
เพราะไม่มีมลทินให้กินแหนงแคลงใจ

86 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

www.webkal.org

๑๑. ของของนาย จงขอเสียก่อน จึงถือเอา

		

สิง่ ของอันใดก็ดขี องนาย จะเป็นของทีม่ รี าคามาก ฤๅสิง่ ทีไ่ ม่สู้
จะมีราคาก็ตาม เราไม่ควรคิดเบียดบังยักยอกเอามาเป็นประโยชน์
ของเรา ซึ่งต้องด้วยองค์ศีลอทินนาทาน เมื่อเราพอใจอยากจะได้     
ก็ควรร�่ำเรียนขอร้อง ให้เป็นกิจลักษณสุภาพอันดี อันสิ่งที่ควรที่เรา
จะขอได้ ฤๅควรที่ท่านจะให้ได้ เมื่ออนุญาตให้แล้วเราจึงรับเอา นาย
ก็คงจะเห็นความดีความซื่อตรงของเรา และเป็นที่ไว้วางใจเราด้วย

การทีเ่ ราจะไปอยูก่ บั เจ้านายคนใดก็ตาม แม้เขาจะเป็นญาติของเราก็ตามที ไม่ควรถือวิสาสะ
หยิบฉวยสิง่ ของของเขามาเป็นประโยชน์สว่ นตน ไม่วา่ สิง่ ของนัน้ จะเป็นของส่วนตัวหรือเป็นส่วนรวม
ราคาจะมากจะน้อย ก็อย่าเอามาเป็นประมาณ เช่น ดินสอ ปากกา ราคาเพียงไม่กี่สตางค์ ก็อย่า
ได้ไปหยิบฉวยมา เพราะสิ่งของใดก็ตามที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ถือเป็นผิดศีลข้อที่ ๒ อทินนาทาน
ทั้งสิ้น
ส�ำหรับเรื่องการรักษาของของส่วนรวมนี้ ผู้ใหญ่สมัยก่อนท่ านเคร่งครัดในเรื่องนี้มาก
หลวงพ่อมีพี่สาวอยู่คนหนึ่ง ไม่ใช่พี่ตัวแต่นับถือเหมือนพี่ คุณพ่อของท่านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่อยู่
ในกรมแผนที่ เป็นหนึ่งในทีมงานท�ำแผนที่ประเทศไทย โยมพี่สาวคนนี้เล่าให้ฟังว่า เมื่อคุณพ่อกลับ
จากส�ำรวจท�ำแผนที่ ท่านจะน�ำเอกสารภาพวาดต่าง ๆ กลับมาท�ำต่อที่บ้าน และเป็นเพราะว่าเมื่อ
ก่อนนีย้ งั ไม่มภี าพถ่ายทางอากาศ จึงต้องใช้เอกสารมาก ลูกน้องของท่านสองคนทีช่ ว่ ยกันหาบแผนที่
มาเดินขาสัน่ เลย และการรวบรวมเอกสารในสมัยนัน้ ไม่สะดวกสบายเหมือนในสมัยนี้ ทีเ่ ย็บกระดาษ
ก็ยังไม่มีใช้ มีแต่เข็มหมุดเท่านั้น ตอนนั้นก็ราว ๆ ๕๐ ปีที่แล้ว ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒
เล็กน้อย เข็มหมุดซึ่งคุณผู้หญิงใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นของหายากในท้องตลาด มีใช้แต่ใน
หน่วยราชการเท่านั้น
โยมพีเ่ ล่าให้ฟงั ว่า ทันทีทคี่ ณุ พ่อกลับมาจากส�ำรวจท�ำแผนทีต่ า่ งจังหวัด ก็ใช้ทา่ นให้จดั เอกสาร
ใหม่ เอาเข็มหมุดที่กลัดกระดาษออกแล้วน�ำมาเข้ารูปเล่มในแฟ้ม เมื่อแกะเสร็จเรียบร้อย ปรากฏ
ว่าได้เข็มหมุดมาตั้งก�ำมือหนึ่ง ความที่เป็นเด็กผู้หญิงรักการเย็บปักถักร้อย ก็เลยหยิบเข็มหมุดของ
คุณพ่อไว้หยิบมือหนึ่ง เผื่อจะตัดเสื้อผ้าจะได้มีกลัด เพราะของพวกนี้เมื่อเบิกเอามาใช้แล้ว ไม่ต้อง
คืนก็ได้ เพราะเป็นของเล็กน้อย
www.webkal.org
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วันหนึ่งคุณพ่อมาเห็นเข้า ว่ายังมีเข็มหมุดตกค้างอยู่ที่โยมพี่คนนี้อีกหยิบมือหนึ่ง ท่านโกรธ
มากเอ็ดเสียงลัน่ บ้าน บอกว่านีเ่ ป็นการโกงแผ่นดิน เอาเข็มหมุดมาตัง้ หยิบมือหนึง่ ก็เลยต้องเอาไปคืน
นี่คือรุ่นปู่ ย่า ตา ยายของเรา ท่านมองสิ่งของใด ๆ ที่ไม่ใช่ของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของราชการว่าเป็นของกลาง เป็นสมบัตขิ องแผ่นดิน ดังนัน้ เข็มสักเล่ม ด้ายสักคืบ ท่านก็ไม่ยอมเอา
ของใคร พยายามรักษาศีลอทินนาทานของท่านอย่างดี เพราะอย่างนี้แหละท่านถึงได้รักษาแผ่นดิน
ไทยไว้ให้เราอยู่ได้จนทุกวันนี้
แต่ในปัจจุบันนี้มโนธรรมเรื่องศีลข้อที่ ๒ ของเราหย่อนยานไปมาก อย่าว่าแต่เข็มหมุดเลย
ยิง่ กว่านัน้ หลายเท่าก็โกงกันให้ยบุ่ ยับ่ ไปหมดแล้ว เพราะฉะนัน้ ข่าวคอร์รปั ชันจึงขึน้ หน้าหนังสือพิมพ์
อยู่ทุกวัน อย่างนี้ความมั่นคงของชาติก็คงเสื่อมตามไปด้วย
ถ้าเป็นสิ่งของที่เราอยากได้จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของเล็กน้อยเพียงใดก็ให้เอ่ยปากขอให้เป็น
กิจจะลักษณะ ไม่ใช่งุบงิบหยิบเอามา ต่อไปในเบื้องหน้า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตาม อย่าท�ำให้ใคร
เขาระแวงสงสัยได้วา่ เรามีนิสัยขี้ขโมย เอาหัวใจตีแผ่ลงไปให้เห็นกันชัด ๆ ว่าคนอย่างเรา แม้จะ
เป็นผู้น้อย ยากจนแสนเข็ญอย่างไร ก็ไม่เห็นแก่ได้ของของใคร ไปถึงไหนก็ยืดอกได้ เพราะไม่มี
มลทินให้กินแหนงแคลงใจ ไม่มีใครสามารถต�ำหนิเราได้
ส�ำหรับเรื่องนี้ มีอุทาหรณ์ส�ำหรับคนที่เข้าวัด คือ เรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสาร๑ ซึ่งเป็นองค์
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาที่ส�ำคัญในสมัยพุทธกาล ในอดีตชาติ ท่านได้ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ มาอย่างดี ส่วนพระญาติของท่านแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ
๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมาช่วยท่านท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ตั้งใจท�ำบุญสุนทาน เมื่อละโลกไปแล้ว
ที่ยังไม่หมดกิเลสก็ไปเป็นเทวดาเสวยสุขในสวรรค์ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนประเภทเห็นเเก่ได้ ยักยอก
เอาทรัพย์ตั้งแต่ข้าวปลาอาหารที่จะถวายพระ รวมไปถึงเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่าง ๆ น�ำกลับไปใช้
เป็นของส่วนตัว พวกพระญาติที่เห็นแก่ได้เหล่านี้ ต้องไปเกิดเป็นเปรตเสียหลายกัป
มาชาตินพี้ ระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นองค์อปุ ถัมภ์พระพุทธศาสนาองค์สำ� คัญ พระญาติของท่าน
ที่เป็นเปรตดังกล่าวก็มาขอส่วนบุญ เลยท�ำให้เกิดประเพณีการกรวดน�้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต
ต้นเหตุเพราะความที่เห็นแก่เล็กแก่น้อยนี่เอง
คุณยายอาจารย์ฯ (คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง) เล่าให้หลวงพ่อฟังว่า
ทีว่ ดั ปากน�ำ้ ในสมัยทีห่ ลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ ยังมีชวี ติ อยู่ มีมะม่วงพันธุด์ ลี กู โตหลายต้น เด็กวัดชอบมาขอ
๑
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หลวงปู่เสมอ ๆ ท่านก็ออกปากให้ แต่ว่าให้ไปบอกพระให้ครบสี่รูป ไม่ใช่บอกหลวงปู่องค์เดียว
คือบอกให้ครบองค์สงฆ์เสียก่อน แล้วค่อยมาเก็บ เพราะมะม่วงนี้เป็นของสงฆ์ ต้องท�ำให้ถูกวินัย
พวกเราที่มาวัดก็เช่นกัน ถ้าเป็นของที่เขาจัดไว้ให้ก็ไม่ต้องไปขอใครเขา เพราะคณะสงฆ์จัด
ไว้แล้ว ให้เป็นข้าวปลาอาหารส�ำหรับญาติโยมที่มาวัด แต่ของที่อยู่ตามต้นอย่าเพิ่งไปแตะต้อง ให้
ไปบอกให้ครบองค์สงฆ์เสียก่อน ไม่อย่างนั้นจะไปเป็นเปรตเหมือนพระญาติของพระเจ้าพิมพิสาร
เรือ่ งนีต้ อ้ งระมัดระวังให้ดี หากเข้าวัดแล้วท�ำให้ถกู ต้องก็ได้บญุ มาก แต่ถา้ ท�ำผิดพลาดก็กลาย
เป็นบาปไป

๑๒

จงระวังแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย
การแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ถือเป็นการให้เกียรติผู้ร่วมงานและสถานที่
ไม่เพียงแต่เป็นการรักษามารยาท
ยังเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
หน้าที่การงาน และทรัพย์สิน
ตลอดจนการแสดงออกถึง
ความเป็นผู้รู้จักควรไม่ควรอีกด้วย
๑๒. จงระวังแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย
เราอยู ่ ใ นบ้ า นท่ า น การอุ ป โภคนุ ่ ง ห่ ม ก็ จ งให้ เ ป็ น สุ ภ าพ
เรียบร้อยจึงจะดี เราเป็นไทยด้วยไม่ควรนุ่งโสร่งเลย โสร่งดูประหนึ่ง
เช่น นุง่ ผ้าลอยชายหาควรไม่ ทีเ่ ขาเป็นแขกเขาควรนุง่ ก็เป็นประเพณี
ของเขา เราควรนุ่งอย่างโจงกระเบนตามประเพณีเรียบร้อย ฤๅ
กางเกงจีนก็ได้ ไม่น่าชังอะไรเพราะอยู่กับบ้าน
ลอยชายและห่มผ้าสองบ่าเป็นอาการที่หมิ่นประมาทท่าน
เจ้าของบ้าน ไม่ควรกระท�ำ ถึงหากว่าท่านไม่เห็น ผู้อื่นเขาเห็นก็ไม่ดี
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เหมือนกันและพ่อเอ๋ย คนทีเ่ ขาเห็นเขาก็ตเิ ตียนได้วา่ เราท�ำอาการหมิน่
ประมาท เพราะเป็นทีใ่ นบ้านของท่านและเราเป็นบ่าวท่าน แต่โบราณ
มาย่อมจะถือเกียรติยศอันนี้มาก เช่น วังเจ้าและบ้านขุนนางผู้ใหญ่
ใครเดินลอยชายห่มผ้าสองบ่าผ่านหน้าวังหน้าบ้าน ย่อมจะต้องไม่
แคล้วถูกเตะ ไม่ใช่ฤๅ มาบัดนี้ไม่ถึงเช่นนั้น เพียงแต่ในวังในบ้าน ไม่
ลอยชายก็พอ

การนุ่งห่มให้เรียบร้อยนี้เป็นไปตามกาลเทศะ สมมุติว่ามีนายเป็นฝรั่ง เราอยู่ในส�ำนักงาน
ของเขา บ้านของเขา ก็แต่งตัวให้สมกับธรรมเนียม ซึ่งแตกต่างจากของไทยเรา หรือจะมาอยู่วัด
อย่างที่วัดพระธรรมกาย ก็มีธรรมเนียมว่า อย่างน้อยเสื้อขอให้เป็นสีขาว เสื้อลายดอก ๆ ดวง ๆ
ขอเถิดอย่าใส่มา ส่วนกางเกงก็เป็นไปตามความเหมาะสม เช่น บางครั้งท�ำงานที่ต้องคลุกดิน
คลุกทรายก็ใช้สีคล�้ำ ๆ จะได้ดูไม่เลอะเทอะมาก แต่ก็อย่าให้ฉูดฉาดนัก
ส่วนวันประกอบพิธีก็แน่นอน ใช้ชุดขาวกัน เมื่ออยู่ที่ใดก็ให้ประพฤติคล้อยตามนั้น และที่
ส�ำคัญให้เรียบร้อยด้วย ที่ว่าแต่งตัวให้เรียบร้อยนั้น แต่งอย่างไร ไม่มีใครให้หลัก หลวงพ่อให้
หลักเอง
๑. สีสันอย่าให้ฉูดฉาดเกินไป เนื้อผ้าก็ให้พอสมควร หญิงผ้าซีทรูเนื้อบาง ๆ หรือเจาะเป็น
รู ๆ อย่าใช้เลย
๒. แบบตัดเย็บ อย่าให้ล�้ำยุคล�้ำสมัยเกินไปนัก และอย่าให้ลา้ สมัยจัด เพราะไม่เข้าท่าทั้งนั้น
อย่างตอนนีถ้ า้ ใครนุง่ โจงกระเบนไปท�ำงาน ท่าจะแย่ อนุรกั ษ์ไทยจนเกินไปเดีย๋ วจะยุง่ พร้อมกันนัน้
ควรดูความเหมาะสมของงานนั้น ๆ ด้วย เช่น ชุดใส่ไปงานศพกับชุดไปงานแต่งงานอย่างไรก็คง
ไม่เหมือนกัน ถามว่าเดือดร้อนใครไหม? ก็ไม่เดือดร้อนใครหรอก แต่มันไม่เหมาะสม เห็นแล้ว
ไม่สบายใจ..
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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หลวงพ่อตอบปัญหา
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ทำ�อย่างไรทุกคนจึงจะมีความสุข
ในการทำ�งานร่วมกัน?
ANSWER

คำ�ตอบ

เมือ่ คนเราต้องท�ำงานร่วมกัน ในฐานะทีจ่ ะต้องช่วยกันสร้างงานต่อไปในอนาคต มีสงิ่ ส�ำคัญ
ที่จะต้องเตือนใจนักท�ำงานไว้เสมอคือ นักท�ำงานต้อง คิดก่อนท�ำ คิดก่อนพูด และ คิดก่อนคิด
ค�ำว่า ‘คิดก่อนท�ำ’ คงจะเคยได้ยินกันมาแล้ว ‘คิดก่อนพูด’ ก็คงเคยได้ยินกันมาบ้าง ‘คิดก่อนคิด’
ยังหาค�ำตอบไม่ได้ หลวงพ่อมาเจอค�ำตอบจากพระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเอา
มาฝากเพื่อให้คิดกันเป็น
‘คิดก่อนท�ำ’ หมายถึง คิดพิจารณากายกรรมหรือการกระท�ำทางกาย ส่วน ‘คิดก่อนพูด’
หมายถึง คิดพิจารณาวจีกรรมหรือการกระท�ำทางวาจาหรือค�ำพูด และ ‘คิดก่อนคิด’ หมายถึง  
คิดพิจารณามโนกรรมหรือการกระท�ำทางความคิด
การกระท�ำไม่ว่าจะเป็นทางความคิด ค�ำพูด และการกระท�ำทางกาย ต่างก็เป็นกรรม ซึ่ง
เมือ่ ท�ำไปแล้วจะมีวบิ ากเป็นผล ไม่วา่ จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชัว่ ต่างก็ถกู ควบคุมด้วยกฎแห่งกรรม
ดังนั้นการระมัดระวังควบคุมเพื่อให้ผลจากการกระท�ำเป็นผลดีที่พึงปรารถนา จึงต้องใส่ใจคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบตั้งแต่แรกเริ่มคิดท�ำกรรมนั้น ๆ
การคิดพิจารณานั้น มี ๓ ระดับ
ระดับที่ ๑ คิดว่ากรรมนี้ทำ� ความเดือดร้อนให้ตัวเราหรือไม่
ระดับที่ ๒ คิดว่ากรรมนี้ท�ำความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยหรือไม่
ระดับที่ ๓ คิดว่ากรรมนี้จะท�ำความเดือดร้อนให้ทั้งเราและคนอื่นด้วยหรือไม่
ในการคิดพิจารณาแต่ละระดับนั้น ยังแบ่งออกเป็น ๓ ล�ำดับ
ล�ำดับแรก เมื่อคิดจะท�ำกรรมใดไม่ว่าจะเป็นการลงมือท�ำ หรือการพูด หรือความคิดก็ตาม
ให้คิดทบทวนดูก่อน หากพบว่าถ้ากระท�ำสิ่งนี้จะมีผู้ได้รับผลกระทบ อาจจะเป็นตัวเอง หรือคนอื่น
หรือทั้งตัวเองและคนอื่น ๆ ได้รับความเดือดร้อน ก็ไม่พึงท�ำกรรมนั้นเลย แต่ถ้าคิดพิจารณาดูแล้ว
ไม่มีใครถูกเบียดเบียนได้รับความเดือดร้อนจากการกระท�ำนี้ กรรมครั้งนี้เป็นกุศล ก็ท�ำเถิด  
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ล�ำดับถัดมา แม้เมื่อก�ำลังลงมือท�ำด้วยกายก็ดี พูดอยู่ก็ดี หรือคิดอยู่ก็ดี ในระหว่างที่ทำ� ไป
แล้วในระดับหนึ่งนั้น อย่านิ่งนอนใจ ยิ่งงานนั้นเป็นงานใหญ่ งานยืดเยื้อ ยิ่งต้องติดตามดูให้ดี      
ว่าทีท่ ำ� มาถึงจุดนี้ จริง ๆ แล้วเบียดเบียนท�ำความเดือดร้อนให้ตนเองหรือคนอืน่ บ้างหรือเปล่า หรือ
เบียดเบียนทัง้ ตัวเองและคนอืน่ ด้วย ถ้าพบต้องหยุดท�ำ ห้ามดันทุรงั ทัง้ ๆ ทีท่ ำ� ไปครึง่ ค่อนทางแล้ว
ถ้าหากจะมีความเสียหายเกิดขึ้น ยอมเลิก ยอมหน้าแตก ดีกว่าก่อศัตรู
มีข้อพึงระวังคือ ทั้งที่พิจารณามาดีแล้ว คนเราก็ยังอาจคิดผิดพลาดได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้
จาก  ๒ กรณี ได้แก่ ๑) เราคิดไม่รอบคอบเอง เลยเกิดกรณีเสียหายจนได้ ๒) เราคิดรอบคอบแล้ว
แต่สถานการณ์เปลี่ยนไป เช่น เศรษฐกิจเปลี่ยน การเมืองเปลี่ยน หรือการคมนาคมติดขัด เป็นต้น
เมือ่ สถานการณ์เปลีย่ นอาจจะมีผลต่อการงานทีจ่ ะท�ำต่อไป อาจต้องคิดอีกครัง้ ให้ดี หากพบ
ว่าได้ก่อความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนขึ้น อย่าดันทุรังท�ำต่อ ถึงแม้จะต้องเสียหายอะไรไป
บ้าง ก็ตอ้ งยอมตัดใจเลิกท�ำ  แต่หากว่าเมือ่ ทบทวนดูแล้ว เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งดี สมควรจะต้องท�ำ  ไม่ได้
เบียดเบียนใคร เพียงแต่มีอุปสรรคบางอย่างมาขวางอยู่ อย่างนี้ต้องท�ำให้เสร็จให้ได้
สถานการณ์เหล่านี้ต้องวินิจฉัยให้ดี ถ้าวินิจฉัยไม่ดีจะพลาดได้
ล�ำดับสุดท้าย เมื่อท�ำงานเสร็จแล้ว ก็ยังต้องมาประเมินอีกครั้ง นอกจากประเมินผลได้
ผลเสียต่าง ๆ แล้ว ต้องประเมินถึงผลจากการกระท�ำ ค�ำพูด ความคิดทีเ่ สร็จแล้ว หากประเมินแล้ว
ว่าที่ท�ำลงไปจนกระทั่งด�ำเนินมาจนจบแล้วนี้ กลายเป็นความเดือดร้อน ไม่ว่าจะท�ำให้ตนเอง
เดือดร้อน ท�ำให้คนอืน่ เดือดร้อน หรือเดือดร้อนกันทัง้ ตนเองและคนอืน่ ก็ควรรีบไปขอโทษเสียโดยเร็ว
แม้จะต้องขอขมาคนทั้งเมืองก็ยังต้องยอม ถ้าผิดแล้วต้องยอมรับผิด ไม่ดันทุรัง ถ้ามีคนดันทุรัง
ท�ำความผิด ความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหน ๆ ก็แตก องค์กรจะใหญ่เท่าไรก็ต้องแตก
แม้ประเทศชาติก็ต้องแตก องค์กรนั้น ๆ จะตั้งอยู่ไม่ได้
แต่ทว่าเมื่อท�ำการนั้นเสร็จแล้ว ประเมินแล้วว่าไม่มีใครเดือดร้อน เราเองก็ไม่เดือดร้อน              
ใคร ๆ ก็ไม่เดือดร้อนสักคนหนึ่ง ตรงกันข้ามการงานที่ทำ� ไปเป็นบุญกุศลเต็มที่ ประเมินแล้วมีแต่
ดีกับดีแล้วละก็ ให้ทบทวนแล้วทบทวนอีก ปลื้มให้มาก ๆ แล้วชักชวนกันให้ทำ� ความดีต่อไปให้
มาก ๆ ยิ่งปลื้มมากเท่าไร บุญก็จะขยายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
การท�ำงานไม่วา่ ผิดหรือถูก เมือ่ เราท�ำเป็นทีม ผิด ก็ผดิ ด้วยกัน ถูก ก็ถกู ด้วยกัน งานทุกงาน
ถ้าลูกน้องท�ำพลาดเมื่อไร ผู้เป็นหัวหน้ายิ่งต้องลุกขึ้นมารับผิดตรงนี้ เพราะต้องยอมรับว่า ตนผิด
ตรงทีเ่ ลือกใช้คนผิด หากจะมีใครสักคนในทีมอ้างว่าท�ำไมตนต้องรับผิดด้วย เพราะตนก็เคยทักท้วง
ไปก่อนแล้วว่าอย่าท�ำ  แต่ทีมก็ยังฝืนท�ำ  จะให้ตนไปรับผิดด้วยอย่างไร เมื่อท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
เดียวกันแล้ว ก็ต้องรับผิด ผิดตรงที่อธิบายไม่เป็น พรรคพวกทีมงานจึงท�ำไปอย่างนั้น ถ้าอธิบาย
ได้ดี ทีมงานก็เชือ่ ก็เข้าใจ เมือ่ ไม่สามารถอธิบายได้สำ� เร็จ ก็ควรมีสว่ นร่วมรับผิดไปด้วยกัน
ด้วยวิธีการคิดก่อนการท�ำงานด้วยความรอบคอบ ทั้งคิดก่อนท�ำ  คิดก่อนพูด และคิดก่อน
คิด จะก่อให้ทีมงานได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกัน ทีมงานจะเดินหน้าต่อไปได้      
หน่วยงานจะประสบความส�ำเร็จ การงานเจริญเติบโต และทุกคนในทีมจะท�ำงานอย่างมีความสุข..
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

เจ๋ง เก่ง แน่

การที่คนเก่งท�ำตัวเหมือนอวดความรู้ของตนสมควรหรือไม่?
ถ้าเป็นการแสดงความสามารถด้วยการท�ำงานให้ดีที่สุด แบบนี้ดี แต่ต้องระวัง เพราะทุกคน
ต้องการความภูมิใจในตัวเอง ถ้าเมื่อไรรู้สึกว่าคนอื่นเก่งกว่า ก็จะไม่ค่อยชอบนิด ๆ แต่ถ้าคนนั้น
อ่อนน้อมถ่อมตน แล้วเรายอมรับว่าเขาดีจริง ๆ เก่งจริง ๆ ก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้ารู้สึกว่าคนอื่น
มาข่มเราเมื่อไร จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน ดังนั้นถ้าคนเราต้องการความภูมิใจในตัวเอง ก็ไม่ควรไป
กระทบความภูมิใจของคนอื่น
คนเราเวลาท�ำดีหรือมีความเก่งแล้ว จะอยากให้คนอื่นรู้ทุกคนไหม?
เรื่องนี้มีเกือบทุกคน มากบ้างน้อยบ้าง ถ้ายังไม่หมดกิเลส แต่ถ้าคนไหนฝึกตัวมาดี เรื่อง     
อวดเก่งจะมีนอ้ ย คนไหนฝึกตัวมาน้อยก็จะมีมาก โบราณถึงบอกว่า “เขาด่าแล้วไม่โกรธว่ายากแล้ว
เขาชมแล้วไม่ยิ้มยากกว่า” เพราะว่าการชอบค�ำชมเป็นธรรมชาติของคน ดังนั้นจึงมีบางคน           
บอกว่า “ชมเขาให้เอียน ดีกว่าติเตียนให้เขาอัด”
ฉะนั้น เราภูมิใจในตัวเองได้ แต่ระวังอย่าให้ไปกระทบความภูมิใจของคนอื่น เพราะคนอื่น
จะไม่ชอบเรา ถือเป็นการก่อศัตรูโดยไม่รตู้ วั โบราณบอกว่า “กลองใบไหนวางอยูเ่ ฉย ๆ แล้วดังเอง
เรียกว่ากลองจัญไร” โบราณเขาเอาไปเผาทิ้ง คือกลองจะดังได้ต้องมีคนตี เหมือนคนที่ท�ำความดี
ถ้าคนอื่นชมไม่เป็นไร แต่ถ้าชมตัวเองเมื่อไรมีปัญหาแน่
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ควรปฏิบัติตนอย่างไรเวลาจะแสดงความรู้ความสามารถออกมา?
ควรสังเกตปฏิกิริยาคนอื่น ว่าเขามีสีหน้าท่าทีอย่างไรเวลาเราพูด พอจะดูออก
นักกีฬาถ้าฝีมือยังไม่ดีจริง ก็จะมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองท�ำ เช่น นักวอลเลย์บอลที่กระโดดขึ้นไป
หน้าเน็ตแล้วมองทีล่ กู วอลเลย์ ว่าจะตีลกู ให้ลงไปทีส่ นามฝ่ายตรงข้ามให้ได้ นัน่ คือนักกีฬาทีเ่ พิง่ ฝึก
แต่ถ้าเป็นนักกีฬาที่เก่งจริง เขาจะช�ำเลืองดูลูกวอลเลย์ และช�ำเลืองดูว่าฝ่ายตรงข้ามยืนบล็อกอยู่
ตรงไหน แล้วต้องตบลูกวอลเลย์หลบบล็อกให้ได้ ถ้าเป็นนักฟุตบอลก็ไม่ใช่แค่เตะให้โดนลูกบอล
แต่ต้องดูว่าอีกฝ่ายมาสกัดอยู่ตรงไหน จะเตะให้เข้าประตูได้อย่างไร
เราเองถ้าจะให้ดีระหว่างที่แสดงความสามารถอะไรออกมา ต้องสังเกตปฏิกิริยาของคนอื่น
ด้วย อย่าเอาแค่ความถูกหรือความผิด ใครพูดอะไรไม่ถูกมาก็ตอกกลับไปเลย เพราะถึงแม้เราถูก
ก็จริง แต่คนทีถ่ กู เราหักหน้าเขาไม่ชอบ เพราะคนเรามีอารมณ์ทงั้ นัน้ โดยเฉพาะคนไทยเรามีคำ� ว่า
“หมัน่ ไส้” ซึง่ ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษทีต่ รงกับค�ำว่า “หมัน่ ไส้” ฝรัง่ เขาไม่มี เพราะฝรัง่ ไม่คอ่ ยรูจ้ กั ค�ำ
นี้ ต่างจากคนไทย เวลาเห็นคนล�ำบากเราก็สงสาร แต่พอเขาเกินหน้าเกินตาก็หมั่นไส้ ของไทยเรา
จึงมีค�ำพูดว่า “จงท�ำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน”
ดังนัน้ ให้เราท�ำความดีไปเรือ่ ย ๆ แต่ไม่ตอ้ งอวดตัวเอง ให้ความดีของเราเต็มเปีย่ ม สุดท้าย
อะไรก็กันไว้ไม่อยู่ เหมือนเอาฝ่ามือไปบังพระอาทิตย์ อย่างไรก็บังไม่อยู่ ความดีของเราพอเจิดจ้า
เหมือนพระอาทิตย์แล้ว ก็จะเปล่งแสงให้ทุกคนเห็นเอง บางคนบอกว่าถ้าไม่โชว์เดี๋ยวคนอื่นไม่รู้ว่า
เราเก่ง ที่จริงแล้ว ถ้าใจเย็น ๆ ท�ำต่อไป เดี๋ยวคนอื่นจะเห็นเอง บางเรื่องอาจจะช้าไปนิดหนึ่ง แต่
ผลที่ออกมาจะน่าชื่นใจและไม่ก่อผลเสีย ถ้าเราไปอวดตัวอยากให้คนอื่นเขารู้ บางทีแค่พูดเล่น ๆ
ผลกระทบเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้ให้มาก
ต้องท�ำอย่างไรจึงจะตัดสิ่งเหล่านี้ออกจากตัวเราได้มากที่สุด?
วิธีง่าย ๆ ก็คือ ถ้าเมื่อไรเราคิดว่า เราแน่ เราเก่ง ให้ถามตัวเองก่อนว่า “ตายไปวันนี้
พ้นนรกแล้วหรือยัง” ที่ว่าแน่ ว่าเก่ง ให้ลองเช็กตัวเองว่า บุญกับบาปอย่างไหนมากกว่ากัน มั่นใจ
ไหมว่าตายแล้วไปสวรรค์แน่นอน ที่ว่าเก่ง ๆ แน่ ๆ ศีล ๕ ข้อ ครบหรือยัง ท�ำบาปท�ำกรรมไว้
เท่าไร ถ้ายังไม่มั่นใจ อย่าเพิ่งคิดว่าเก่ง อย่างไรเราก็ยังไม่หมดกิเลส ฉะนั้นยังเก่งไม่จริง ยังแพ้
กิเลสอยู่ อย่าหลงตัวเองมากไป เอาแค่ภมู ใิ จเพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานแค่นนั้ ก็พอ อย่าให้
ถึงขนาดไปอวดโอ่ ไปข่มคนอืน่ จนกระทัง่ ไปกระทบกับอีโก (Ego) ของคนอืน่ เดีย๋ วจะเสียมากมาย
มีตัวอย่างบุคคลในครั้งพุทธกาลที่มีความเก่งแล้วแสดงความเก่งออกมาบ้างไหม?
ตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาล เช่น พระเทวทัต เดิมเจ้าชายเทวทัตเป็นรัชทายาทแห่ง
กรุงเทวทหะ สละต�ำแหน่งออกบวชด้วยความศรัทธาและตัง้ ใจมาก บวชมาได้ ๓๒ ปี บ�ำเพ็ญเพียร
แล้วได้โลกิยฌานสมาบัติ คือ เหาะเหินเดินอากาศได้ แปลงกายได้ ถือเป็นผู้มีฝีมือในระดับหนึ่ง
ทีเดียว แต่ด้วยความที่มีอีโกสูง เวลามีคนมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถ้าพระพุทธองค์ไม่อยู่ เขาก็ถาม
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หาพระอานนท์บ้าง พระสารีบุตรบ้าง พระโมคคัลลานะบ้าง ไม่มีใครถามหาพระเทวทัตเลย แต่
แทนที่ท่านจะมองตัวเองว่า อาจจะเป็นเพราะคุณธรรมของท่านยังไม่พร้อม กลับมองว่าเป็นเพราะ
พระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมสนับสนุน ท่านจึงคิดว่า ถ้าพระองค์ไม่ส่งเสริมเรา เราส่งเสริมตัวเองก็ได้
ท่านก็เลยไปเข้าหาผู้มีอำ� นาจ แต่พระราชา (พระเจ้าพิมพิสาร) เป็นพระโสดาบันแล้ว จะไปหลอก
อย่างไรท่านก็ไม่เชื่อ มีแต่เจ้าชายอชาตศัตรูซึ่งยังวัยรุ่นอยู่ พอจะหลอกได้ ท่านจึงแปลงกายเป็นงู
ไปพันรอบคอ พอเจ้าชายตกใจก็แปลงกายจากงูกลับเป็นพระภิกษุเหมือนเดิม
เจ้าชายอชาตศัตรูเห็นว่า พระรูปนี้ไม่ธรรมดา ก็เกิดศรัทธา ส่วนพระเทวทัตก็ค่อย ๆ สอน
จนสุดท้ายให้เจ้าชายอชาตศัตรูฆ่าพ่อเพื่อชิงราชสมบัติ แล้วอาศัยอ�ำนาจของเจ้าชายอชาตศัตรู   
มาท�ำร้ายพระพุทธเจ้า แต่ทำ� กีว่ ธิ กี ไ็ ม่สำ� เร็จ จนกระทัง่ พระเทวทัตต้องลงมือเอง คือจะกลิง้ ก้อนหินทับ
พระพุทธเจ้าให้ตาย สุดท้ายมายุให้สงฆ์แตกแยกกัน หวังจะปกครองคณะสงฆ์แทนพระพุทธองค์
พระเทวทัตเริ่มต้นตั้งใจดี ถึงยอมสละทางโลกมาบวชอยู่ตั้ง ๓๒ ปี แล้วปฏิบัติจนกระทั่ง
เหาะเหินเดินอากาศได้ แปลงกายได้ ทั้งหมดนี้ได้มาจากพระพุทธเจ้า แต่พออีโกสูง ทิฐิมานะ         
เกิดขึ้น มีความต้องการความภาคภูมิใจในตัวเอง ต้องการให้มีคนมาเป็นลูกศิษย์มาก ๆ แต่พอ
คนมาน้อยแทนทีจ่ ะมองว่าตัวเองบกพร่อง กลับมองว่าครูบาอาจารย์ไม่สง่ เสริม จากความต้องการ
จะอวดตัวเอง เลยเกิดเป็นอาการแข่งดี แล้วจะมาแข่งดีกับพระพุทธเจ้า เท่ากับเอาไฟเผาตัวเอง
จากความตั้งใจดีแท้ ๆ กลายเป็นสร้างความเสียหายอย่างมากมาย
เพราะฉะนั้นพึงจ�ำไว้ว่า อย่าแข่งดีกับใคร คืออย่าเอาตัวเองไปเทียบกับเขาแล้วพยายามให้
เหนือกว่าคนอื่น ให้พอใจว่า เราตั้งใจท�ำความดี เมื่อเห็นผลดีที่เกิดขึ้นเราก็มีความสุขใจแล้ว แต่
เมื่อไรคิดจะไปเทียบกับคนอื่นว่า เราต้องแน่กว่าเขา หรือยอมรับไม่ได้ ว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้ ถ้า    
อย่างนี้จะเกิดผลเสียมาก
สมมุติว่ามีเรื่องอยู่ ๑๐ เรื่อง อีกฝ่ายดีกว่าเรา ๙ เรื่อง เรามีเด่นอยู่เรื่องหนึ่ง ก็จงภูมิใจใน
จุดที่ตนเองเด่น เรื่องอื่นที่เขาเหนือกว่าเราไม่ต้องไปคิด ให้คิดอย่างเดียวว่าเรื่องนี้เราดี แต่เราต้อง
พยายามรู้เท่าทันตัวเอง และยอมรับว่าเรายังไม่ได้เก่งที่สุด บางเรื่องเราอาจเก่ง อาจดี แต่คนอื่น
เขาก็มีข้อดีอีกหลาย ๆ อย่าง
เหมือนกับชฎิล ๓ พี่น้อง ที่พระพุทธเจ้าไปโปรดและแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูหลายอย่าง เพราะ
เห็นว่าชฏิล ๓ พีน่ อ้ ง สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ ชฎิลก็รสู้ กึ ทึง่ ว่า สมณะรูปนีไ้ ม่ธรรมดา
แต่กแ็ กล้งให้ไปอยูต่ รงจุดทีม่ พี ญานาคอยู่ ตัง้ ใจว่าจะให้พญานาคเล่นงานให้ตาย รุง่ เช้าเข้าไปดูวา่
พญานาคฆ่าพระพุทธเจ้าตายหรือยัง ปรากฏว่าพญานาคกลายเป็นงูตัวเล็ก ๆ อยู่ในบาตร ชฎิล     
ผู้พี่คิดว่า “สมณะรูปนี้มีอานุภาพไม่ธรรมดา แต่ก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเรา” สะท้อนให้    
เห็นว่าใจคนที่ยังไม่หมดกิเลสจะเป็นอย่างนี้ คือคิดว่าตัวเองเก่ง ตัวเองแน่ คนอื่นจะดีกี่อย่าง ๆ
ก็ตาม แต่เราแน่อย่างนี้ และภูมิใจกับความแน่ของตัวเอง แม้บางครั้งเป็นความภูมิใจที่ผิด ๆ
กรณีของชฎิล ๓ พี่น้อง สุดท้ายถึงจุดอิ่มตัว ความมั่นใจในตัวเองคลอนแคลนเต็มที
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พระพุทธเจ้าบอกเลยว่า “เธอยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกนะ แม้ปฏิปทาคือทางด�ำเนินแห่งความ
เป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้เลย เลิกหลงตัวเองได้แล้ว” เปรี้ยงเดียวเหมือนสายฟ้าฟาดเข้ามา       
ตรง ๆ พอเจอค�ำพูดแบบนี้ ทิฐมิ านะทลายลงเลย คุกเข่าลงกราบพระพุทธเจ้า เพราะเจอปาฏิหาริย์
มาหลายเรื่องแล้ว ในใจยอมรับอยู่แล้วว่า พระรูปนี้ไม่ธรรมดา พอใจเปิดแล้ว พระพุทธเจ้าแสดง
ธรรมให้ฟัง ชฎิลหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เลย
ถ้าต้องท�ำงานกับคนที่มีอีโกมาก ๆ จะเตือนเขาหรือปรับตัวท�ำงานร่วมกับเขาอย่างไร?
อันดับแรกแก้ตัวเองก่อน เพราะต่อให้เรารู้ว่า เรามีอีโกสูงและคิดจะแก้ ยังต้องตั้งสติเลย
จะไปแก้คนอื่นยิ่งยากกว่าหลายเท่า ให้เรียนรู้ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรดีกว่า ให้คิดอย่างนี้ว่า คนมีอีโก
ก็ดีเหมือนกัน เพราะเขามักจะมีจุดแข็งของตัวเอง มีข้อดีของเขาอยู่ ฉะนั้นเราต้องอดทน
แล้วหาทางปรับให้เข้ากัน ถ้าเข้ากันได้ เอาความสามารถของเขามาใช้ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ งาน
ส่วนรวม พอคิดอย่างนี้จะเกิดก�ำลังใจที่จะอดทนท�ำงานร่วมกัน แม้เปลี่ยนทิศทางลมไม่ได้ แต่   
นักเดินเรือที่เก่งจะปรับใบเรือได้
ถ้าเป็นหัวหน้างานแล้วมีคนที่อีโกสูงเป็นลูกน้อง ให้มอบงานเป็นชิ้น ๆ ให้ เขาจะรู้สึกว่า     
เป็นเจ้าของงาน จะได้ท�ำเต็มที่ พอเขาท�ำส�ำเร็จก็ชมนิด ๆ กระตุ้นหน่อย ๆ ปลุกอีโกเขาให้รีบ
ทุ่มเทท�ำให้ส�ำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่อย่าไปหนุนจนกระทั่งเหลิง เอาแค่พอเป็นก�ำลังใจและท้าทาย
ดังค�ำพูดที่ว่า “สั่งทหาร ไม่สู้กระตุ้นทหาร” คนที่สามารถกระตุ้นทหารให้พร้อม แล้วแย่งกันอาสา
ไปรบ เป็นนายทัพทีม่ คี วามสามารถมากกว่าคนทีส่ งั่ อย่างเดียว ฉะนัน้ ในเมือ่ เรารูว้ า่ เขาเป็นอย่างไร
ก็หาทางปรับให้พอดีกัน แล้วกระตุ้นให้เขาเกิดพลังในการท�ำงานมากขึ้นต่อไป
ถ้ามีเพื่อนร่วมงานที่ชอบชิงดีชิงเด่น ประจบเจ้านาย คุยโม้โอ้อวดข่มกัน จะท�ำอย่างไรดี? เปลี่ยน
เขาไม่ได้ ลาออกดีกว่าไหม?
ถ้าตัดสินใจลาออกแล้วไปเจอคนแบบนีอ้ กี จะท�ำอย่างไร เพราะฉะนัน้ ให้ดวู า่ เขาชอบอย่างไร
และถ้าเราลดอีโกของเราให้เบาบางลงได้ เช่น เขาชอบให้ชมก็ชมเขาหน่อย เขาก็จะรู้สึกว่า     
เราเป็นเพื่อนร่วมงานที่สุดยอด จากที่จะมาชนกันให้อีโกปะทะอีโก เราก็ท�ำอีโกของเราให้เป็น      
เหมือนส�ำลี ปะทะกันแบบเบา ๆ เขาจะรู้สึกว่า คนนี้เป็นเพื่อนที่น่ารัก แล้วพอเป็นอย่างนี้อีโก
เขาจะเล็กลง แต่ถ้าเจอคนที่เอาอีโกมาปะทะกัน อีโกเขาจะพองใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ แล้วจะแข่งกันว่า    
อีโกใครใหญ่กว่ากัน แต่พอเจอเราที่ไม่เอาอีโกไปชนด้วย อีโกเขาจะลดลง อีโกนี่แปลก พอชนกัน    
มันจะขยาย แต่พอเราเป็นส�ำลี ไม่ยอมชน มันจะหดเล็กลง แล้วจะอยู่ด้วยกันได้
เคล็ดลับในการท�ำงานกับคนที่มีอีโกสูง ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน ในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงเขา
ไม่ได้ ก็ต้องมาปรับใจของเราให้รับกับสภาพนั้น ให้รู้ว่าแม้ตัวเรามีข้อดี แต่คนอื่นเขาก็มีข้อดี
เหมือนกัน ให้ยอมรับในข้อดีของเขาและยอมรับในข้อดีของเรา ที่ส�ำคัญเมื่อเจอคนที่มีอีโก เราก็
อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ สุดท้ายแล้วอีโกจะไม่เหลือ เหลือแต่มิตรภาพให้แก่กัน..
www.webkal.org
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.๙

อโศกมหาราช...

ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
และความขัดแย้งกับศาสนาพราหณ์หลังพุทธปรินิพพาน
ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ http://www.dmc.tv และ http://worldrecordhistory.blogspot.com

พระเจ้ า อโศกมหาราช คื อ กษั ต ริ ย ์
ผูย้ งิ่ ใหญ่ทปี่ ระวัตศิ าสตร์โลกจารึกไว้วา่ เป็นผูท้ ี่
สามารถแผ่ขยายพระราชอ�ำนาจทางการเมือง
การปกครองไปพร้อม ๆ กับการอุปถัมภ์บ�ำรุง
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระเจ้ า อโศกเป็ น พระราชโอรสของ
พระเจ้าพินทุสารและพระนางศิริธัมมาแห่ง
ราชวงศ์เมารยะ ขณะที่พระเจ้าพินทุสารใกล้
จะสวรรคตนั้น ทรงประกาศยกราชสมบัติให้
แก่พระเจ้าอโศก แต่พระเชษฐาต่างพระมารดา
ไม่พอพระทัย จึงทรงไปชักชวนพระอนุชาอีก
๙๘ พระองค์ ยกทัพมาแย่งชิงราชสมบัติ แต่
พระเจ้าอโศกทรงสังหารเสียทั้งหมด พร้อมทั้ง
ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป
เมื่อพระเจ้าอโศกเสด็จขึ้นครองราชย์ได้
ไม่นาน ก็ทรงประหารขุนนางและข้าราชการ
๕๐๐ คน ที่กระด้างกระเดื่องด้วยพระองค์
เอง และใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญชาก็ทรงสั่งให้ฆ่าเสีย ภายหลังเมื่อทอดพระเนตรเห็นกิริยาอาการอันน่าเลื่อมใสของ
สามเณรนิโครธ จึงทรงนิมนต์สามเณรให้มา
98 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

ฉันภัตตาหารและแสดงธรรม เมื่อพระองค์
ทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้ว ก็บังเกิดความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ต่อ
มายังทรงได้ฟังธรรมจากพระสมุทรเถระ และ
ทรงส่งพระราชหฤทัยตามพระธรรมเทศนา
จนเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ท�ำให้ทรงยอมรับ
นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น และ
ทรงเปลี่ยนเป็นผู้มีความเมตตากรุณาอย่างยิ่ง
รับสั่งให้เลิกสถานทัณฑกรรมต่าง ๆ ที่กล่าว    
กันว่ามีลักษณะเหมือนจ�ำลองขุมนรกมาไว้บน
โลกมนุษย์ นอกจากนี้ยังทรงบ�ำรุงพระพุทธศาสนาโดยการสร้างพระสถูปเจดีย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ถึง ๙๖ โกฏิ อีกทั้งยัง
ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่ ๓
และทรงส่งสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนา
ถึง ๙ สาย ทรงสร้างมหาวิหารถวายพระสงฆ์
ถึง ๘๔,๐๐๐ แห่ง
นอกจากนี้ ในจารึกพระเจ้าอโศก ศิลาจารึกฉบับที่ ๕ ยังจารึกข้อความไว้ว่า เมื่อ
พระเจ้าอโศกขึน้ ครองราชย์ได้ ๒๖ พรรษา ทรง
ออกประกาศห้ามฆ่าสัตว์หลากหลายชนิด อาทิ
เช่น นกชนิดต่าง ๆ ค้างคาว มดแดง เต่าเล็ก
ปลาไม่มีกระดูก กบ กระต่าย กวางเร็ว วัวตอน
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สัตว์ที่อาศัยหากินในเรือน แรด นกพิราบ และ และมิให้ดหู มิน่ หรือเบียดเบียนศาสนาอืน่ ทัง้ นี้
สัตว์ ๔ เท้า ที่มิใช่สัตว์ใช้งานและมิใช่สัตว์ ทัง้ นัน้ หากพระเจ้าอโศกมีพระราชประสงค์ทจี่ ะ
ส�ำหรับบริโภค แม่แพะ แม่แกะ และแม่หมูที่ สนับสนุนพระพุทธศาสนาแต่เพียงฝ่ายเดียว
ก�ำลังมีท้อง ก�ำลังให้นมอยู่ และลูกอ่อนของ แน่นอนว่าศาสนาพราหมณ์ก็คงจะสูญหายไป
สัตว์ที่อายุยังไม่ถึง ๖ เดือน ฯลฯ
ตั้งแต่ในยุคนั้น
ศ.ดร.อมร รักษาสัตย์ กล่าวถึงพระเจ้า
ต่อมา หลังจากพระเจ้าอโศกสวรรคต
อโศกไว้วา่ ทรงให้การคุม้ ครองสัตว์ งดเว้นการ ได้ไม่ถึง ๑๐๐ ปี พระพุทธศาสนาถูกท�ำลาย
เบียดเบียนชีวิตสัตว์ต่าง ๆ และมีพระบรม- ลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุน่าจะมาจากพระราชราชโองการให้เลิกฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญอย่าง อ� ำ นาจที่ ข ่ ม อ� ำ นาจของลั ท ธิ ค วามเชื่ อ ใน
เด็ดขาด แม้พระองค์เองก็ทรงงดการเสวยเนื้อ ศาสนาพราหมณ์เอาไว้ในรัชสมัยของพระองค์            
สัตว์ การห้ามฆ่าสัตว์บชู ายัญของพระเจ้าอโศก ก่อให้เกิดความขัดแย้งสะสม อีกทั้งเมื่อสิ้น
ปรากฏในศิลาจารึกหลายฉบับ เช่น ศิลาจารึก พระเจ้าอโศกแล้ว เกิดการกบฏโดยพราหมณ์
ชื่อ “ปุษยมิตร” ต่อมามีการก่อตั้งราชวงศ์      
ฉบับที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๑๑ เป็นต้น
การสั่งห้ามฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญอันเป็น ศุงคะขึ้น จากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจเป็น
หลักปฏิบัติของศาสนาพราหมณ์นี้เอง เป็นจุด ไปได้หรือไม่ว่า ท่ามกลางการสู้รบอันดุเดือด
เริ่มต้นที่ท�ำให้ศาสนาพราหมณ์ระส�่ำระสาย การกวาดล้างพระพุทธศาสนากลายมาเป็น
เพราะการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญถือเป็นพิธีกรรม กุญแจส�ำคัญในการท�ำลายความมั่นคงและ
อั น ส� ำ คั ญ ในศาสนาพราหมณ์ ม าช้ า นาน ความจงรักภักดีต่อราชวงศ์เมารยะ ส่งผลให้
และเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่าง พระพุทธศาสนาถูกลดบทบาทและความส�ำคัญ
พระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์ อีกทั้ง ลงจนกระทั่งถูกท�ำลายลงในที่สุด
ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาใน
ยังเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนที่ต้องการ
จะท�ำลายผลประโยชน์และลาภสักการะโดย ยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้น ยังมีมุมมอง
การใช้กฎหมายบ้านเมืองมาบังคับ ส่งผลให้ ที่น่าสนใจอยู่อีกมาก ผู้สนใจสามารถศึกษา
ประชาชนผู้มีศรัทธาในศาสนาพราหมณ์ไม่ เพิ่มเติมได้ใน www.doumaster.net ซึ่งเป็น
สามารถแสดงความเป็นศาสนิกของตนเองได้ ส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาพระพุทธอย่างเต็มที่ แม้นักบวชของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาเถรวาท (BD 211 103) หลักสูตรพุทธจะออกมาโต้แย้ง แต่ด้วยพระราชอ�ำนาจ การ ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมกาย
โต้แย้งต่าง ๆ จึงไม่สัมฤทธิ์ผล อย่างไรก็ตาม แคลิฟอร์เนีย..
พระองค์ทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ ที่ ม า : พระธรา กิ ตฺ ติ ธ โร, บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ประชาชน และยังทรงสอนให้แต่ละคนปฏิบัติ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
ตามหลักธรรมในศาสนาของตนอย่างเคร่งครัด
รับสมัครนักศึกษาใหม่ DOU หลักสูตรปริญญาตรี ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ถึงวัน
อาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรปริญญาโท ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ สนใจติดต่อ โทร. ๐๒-๙๐๑-๑๐๑๓ หรือ www.dou.us
www.webkal.org
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

สู้มั้ย! สู้ไม่ถอย! ชิตัง เม!
สวัสดีครับ! นร.อนุบาลฝันในฝัน
วิ ท ยาทั่ ว โลก “เมื่ อ วานนี้ ใ คร
ไปบ้างจ๊ะทีพ่ ทุ ธอุทยาน มันก็ตอ้ ง
มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง นั้ น แหละ
ไม่งั้นเราจะไปจ�ำกันได้อย่างไร
เขาเรียกว่าฝนวัดใจจ้ะ ก็ต้องมี
ฝนวัดใจกันบ้าง จะท�ำให้เกิดความรูร้ กั สามัคคี
ร่ม ๑ คัน ใช้ร่วมกัน ๕ คน และระลึกนึกบท
สวดมนต์ได้ง่าย สวดกันได้คล่อง นั่นคือภาพ
ประวัติศาสตร์เมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีที่แล้ว เรา
ก�ำลังจ�ำลองวันวิสาขบูชา เราคงจ�ำกันได้วา่ ก่อน
ที่มหาบุรุษจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
มีมารมาผจญ เราฟังเรื่องราวนึกภาพไม่ออก
100 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

แต่เมื่อวานท�ำให้นึกภาพออก มันต้องมีอย่างนี้
บ้าง แปลว่าต่อไปเราจะได้บรรลุธรรม (สาธุ)
เมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยว่า แม้เลือดเนื้อจะ
แห้งเหือดหายไป เหลือแต่หนังกระดูกก็ช่างมัน
จะไม่ลุกจากที่จนกว่าจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ มารก็ท�ำเรื่องของมาร พระองค์ก็
ท�ำของพระองค์ ในที่สุดพระองค์ก็ทรงชนะ
ชนะตอนที่ไม่ถอย เมื่อวานเราก็ไม่ถอย แปลว่า
เราก็ชนะ เมื่อวานเราชิตัง เม! แล้ว เพราะเรา
ไม่ถอย แม้หน้าเราสูฝ้ นไม่ได้ เพราะฝนตกหนัก
แต่หลังสู้ได้ รู้จักปรับกลยุทธ์ นั่นแหละจ้ะ
พระกับมารก�ำลังสูร้ บปรบมือกันอยู่ พระต้องการ
ท�ำทุกอย่างให้ราบรื่น แต่มารก็ต้องท�ำหน้าที่
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ช่องนี้มีค�ำตอบ

ขัดขวาง ถึงได้เปรี้ยงปร้าง บรรยากาศสุด ๆ
ไปเลย เราก็ปลื้มไป ขนลุกไป...และเราจะได้
เล่าให้ลูกหลานฟังว่า พุทธอุทยานนานาชาติ!
ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์! ไม่ธรรมดาทีเดียว อยู่ใน
แดนศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ ตรงนั้นส�ำคัญจริง ๆ
เลย มิฉะนัน้ มารไม่มา เราจะได้จำ� ได้ จ�ำได้แล้ว
เราจะได้ปลื้ม” (สาธุ สาธุ สาธุ) นี่คือโอวาท
ที่คุณครูไม่ใหญ่พูดถึงภารกิจส�ำคัญ ธุดงค์
ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ ประดิษฐาน ณ
ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก
ซึ่ ง ทั้ ง กองพั น เนื้ อ นาบุ ญ ๑,๒๐๐ กว่ า รู ป
และกองพลจั ก รพรรดิ ด าวรวย ช่ ว ยกั น ท� ำ
ได้ผลส�ำเร็จอันดีเยี่ยม แม้จะมีฝนวัดใจหรือ
แดดวัดใจ ก็ไม่หวั่น ชิตัง เม! โดยเฉพาะ
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๕๗ ที่เกิดปรากฏการณ์
ฝนฟ้าถล่ม สายฟ้าเปรี้ยงปร้าง ทุกคนไม่ถอย
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ผู้น�ำบุญที่ท�ำภารกิจนี้ก็เข้าใจทันทีว่า ท�ำไม
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม คุณครูไม่ใหญ่บอกให้
พระธุดงค์และสาธุชนปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ใน
ช่วงเช้า (ก�ำหนดการเดิมช่วงเช้ามีการเดินธุดงค์)
ซึ่งในช่วงเช้า สาย เที่ยง บ่าย อากาศร้อนมาก
ไม่มีใครคิดว่าฝนจะตก แต่พอเข้าไปนั่งในพิธี
อัญเชิญพระบรมธาตุ เครื่องเสียงยังเดินสาย
ไม่เสร็จเลย ฝนก็ตกกระหน�่ำอย่างไม่ทันตั้งตัว
สาธุชนใหม่กจ็ ะร�ำลึกถึงวันทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสรู้
ส่วนพวกเราที่เข้าวัดมานานก็จะย้อนร�ำลึกถึง
การสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ สภาธรรมกาย
สากล ในวั น นั้ น คุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ จึ ง ให้ พ รว่ า
“ถึงฝนจะตก ถึงฟ้าจะร้อง ให้มองพระกลาง
ท้อง ไม่ตอ้ งไปร้องระงม ฝนตกทีไร รูไ้ หมเทวา
ชื่นชม ฝนตกอย่างนี้สิดี จะรวยเป็นเศรษฐีเท่า
เม็ดฝนเลย” ช่วงค�่ำจึงเป็นการจุดประทีปที่ใจ
ให้สว่างไสว แทนการจุดประทีปข้างนอก

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet
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กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ลูกเข้าวัดเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีพระ
น้าชายเป็นกัลยาณมิตร ก่อนเข้าวัดลูกไม่ชอบไป
วัด ไม่ใช่เฉพาะวัดพระธรรมกาย แม้วัดอื่นลูก
ก็ไม่อยากไปค่ะ เพราะไม่คอ่ ยเชือ่ เรือ่ งบุญบาป
แม้แต่ท�ำบุญก็แทบจะนับครั้งได้ โดยส่วนตัว
ลูกเชื่อหลักเหตุและผล เพราะลูกเรียนสาย
วิทยาศาสตร์มาจนกระทั่งจบแพทย์ ลูกเชื่อว่า
สิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัส
ทั้ง ๕ จึงจะเชื่อถือได้ ลูกจึงไม่คิดอะไรมาก

บุญเท่านั้นที่ช่วยได้
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอแค่ได้ใช้ชีวิตสนุกสนานไปวันต่อวัน พอเลิก
งานก็ออกเที่ยวเตร่เฮฮากับเพื่อนฝูง
แต่แล้วในช่วงกลางปี ๒๕๓๙ ชีวิตของ
ลูกก็เปลี่ยนไป ขณะที่ลูกก�ำลังเรียนต่อแพทย์
เฉพาะทาง อยู่ดี ๆ ลูกก็ปวดหลังโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ความเจ็บปวดทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ จน
ขยับตัวเดินไปมาแทบไม่ไหว นอกจากทรมาน
กายแล้วก็ยงิ่ ทรมานใจมากขึน้ เพราะจากทีเ่ คย
เป็นหมอรักษาคนไข้ กลับมาเป็นคนไข้เสียเอง
ต่อมาตรวจพบว่าเป็นเพราะหมอนรองกระดูก
กดทับบริเวณเส้นประสาท แต่ลูกก็ยังเชื่อมั่น
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อยู่ลึก ๆ ว่า ความก้าวหน้าของการแพทย์
สมัยใหม่น่าจะพอมีทางรักษาให้หายได้ ลูกจึง
พยายามรักษาตัวด้วยยาแผนปัจจุบันและท�ำ
กายภาพบ�ำบัด ต้องทนทรมานอยู่บนเตียง
ผู้ป่วยนานถึง ๖ เดือน แต่สุดท้ายก็ยังไม่หาย
อยู่ดี จึงตัดสินใจผ่าตัด ผลปรากฏว่าอาการ
ปวดหลังหายไป แต่เกิดอาการใหม่รุนแรงกว่า
เดิมหลายเท่า คือปวดแสบปวดร้อนบริเวณ
ขาขวา แพทย์ ส รุ ป ว่ า เป็ น เพราะพั ง ผื ด รั ด
รากประสาทไขสันหลัง ลูกต้องทานยาทุกวัน
แต่ยังไม่ทันไรก็เกิดอาการแพ้ยา ปากเริ่มไหม้
เหมือนถูกน�้ำร้อนลวกปาก ร้อนผ่าวไปจนถึง
หลอดอาหาร ทานได้แต่นมอย่างเดียว ท�ำให้
ลูกผอมลงไปมาก
ต่อมาลูกเปลี่ยนมารักษาด้วยวิธีฉีด
สเตียรอยด์เข้าทางช่องไขสันหลัง แต่โชคร้าย
น�้ำไขสันหลังเกิดรั่วขึ้นมากะทันหัน ท�ำให้ลูก
ปวดศีรษะอย่างหนักเหมือนถูกกระชากสมอง
ออกมา ลูกต้องพยายามนอนนิ่ง ๆ ตั้งแต่
๑๐ โมงเช้า ถึง ๔ โมงเย็น เพราะหากขยับตัว
เพียงนิดเดียว ก็จะปวดแปลบทันที ภายหลัง
หมอให้นำ�้ เกลือ ๖ ขวด อาการปวดศีรษะก็หาย
ไป เหลือแต่อาการปวดขาทีย่ งั ทรมานเหลือเกิน
หมอบอกกับลูกว่า “ให้ทนปวดขาไปสัก ๑๐ ปี
แต่ไม่หายหรอก แล้วอีกหน่อยจะชินไปเอง”
ทันทีที่หมอพูดจบ ลูกรู้สึกรับไม่ได้
เพราะความหวังที่จะกลับไปมีชีวิตเป็นปกติ
พังครืนลง ลูกตัดพ้อกับตัวเองว่า ท�ำไมเรื่อง
ร้าย ๆ ต้องมาเกิดกับเราด้วย ผ่าตัดกีท่ กี ไ็ ม่หาย
ฉี ด ยาเข้ า ไขสั น หลั ง น�้ ำ ไขสั น หลั ง ก็ รั่ ว
กินยาก็แพ้ยา จนลูกท้อใจ
102 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗
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เดชะบุญวันหนึ่งน้าชายมาเยี่ยมลูก
ที่บ้าน จู่ ๆ น้าชายพูดขึ้นมาว่า “สงสัยบุญจะ
หมดแล้ว” ประโยคนี้กระทบใจลูกอย่างแรง
ลูกแปลกใจว่า “เอ๊ะ! บุญหมดมีด้วยหรือ?”
ลูกเก็บค�ำพูดประโยคนั้นมาคิดทบทวน จนเริ่ม
คิดว่า “หรือว่าบุญจะช่วยเราได้จริง ๆ” พอ
คิดได้เท่านั้นใจของลูกก็เริ่มเปิด คิดว่าต้องให้
โอกาสตัวเอง ลองมาพิสูจน์ดูก่อน แล้วลูก
ก็ตัดสินใจมาวัดพระธรรมกาย พอลูกทดลอง
ฝึกสมาธิ ก็รู้สึกใจสงบขึ้นมากค่ะ ตั้งแต่นั้นมา
ลูกก็ท�ำสมาธิเป็นประจ�ำทุกวัน และตั้งใจว่า
จะรักษาศีล ๘ ให้ได้ตลอด ลูกได้สั่งสมบุญ
ทุกบุญและท�ำหน้าทีผ่ นู้ ำ� บุญอย่างเต็มที่ เพราะ
เชื่อว่าบุญต้องช่วยเราได้
แล้วความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น เพราะ
หลังจากนั้นเพียงปีเดียว สุขภาพของลูกเริ่ม
ดีขนึ้ อาการต่าง ๆ ค่อย ๆ หายไป โดยไม่ตอ้ ง
ท�ำกายภาพบ�ำบัดเลย จนหมอที่เคยผ่าตัด
ถึงกับงง และตอนนีอ้ าการป่วยของลูกหายเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ ปัจจุบันลูกกลับมาเป็น
หมอรักษาคนไข้ได้ตามปกติ ลูกเชื่อมั่นว่า
ทั้งหมดนี้คืออานุภาพของบุญอย่างแน่นอนค่ะ
เพราะลู ก ได้ ป ระจั ก ษ์ กั บ ตนเองแล้ ว ว่ า
“บุญเท่านั้นที่ช่วยเราได้จริง ๆ”
อากงและอาม่าของลูกมาจากเมืองจีน
ก่อร่างสร้างตัวจากเสื่อผืนหมอนใบจนมีธุรกิจ
ร้านค้าเป็นของตนเอง เตี่ยของลูกเกิดที่จังหวัด
สระบุรี เมื่อโตขึ้นก็แยกตัวไปตั้งร้านช�ำอยู่ที่
จังหวัดลพบุรี มีคติประจ�ำร้านตามที่อากงสอน
ไว้ว่า “ไม่ขายเหล้า ไม่ขายน�ำ้ เมาทุกชนิด และ
ห้ามเล่นการพนันต่าง ๆ” แต่สิ่งอื่นที่น่าจะเลิก
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ขายก็ยังมีอยู่อีก พอเตี่ยได้ดูจานดาวธรรม
ก็ค่อย ๆ ตัดใจเลิกขายทีละอย่าง แรกสุด
เลิกขายยาฉีดยุงก่อน ต่อมาเลิกขายบุหรี่ ทัง้ ๆ
ที่ร้านของเตี่ยขายส่งบุหรี่เป็นรายใหญ่ และ
ท� ำ ก� ำ ไรได้ ดี ม าก ต่ อ มาก็ เ ลิ ก ขายยาเส้ น
ส่วนลอตเตอรี่นั้นยังขายส่งอยู่บ้าง เตี่ยอ้าง
เหตุผลว่า เป็นลอตเตอรีร่ ฐั บาล ไม่ใช่หวยใต้ดนิ
เตี่ยเคยผ่าตัดถึง ๔ ครั้ง ครั้งแรกผ่า
เอานิ่วพร้อมไตข้างซ้ายออก ๕ ปีต่อมาผ่านิ่ว
ในไตข้างขวาออก แล้วครั้งที่ ๓ เอานิ่วใน
กระเพาะอาหารออก ครัง้ สุดท้ายผ่าตัดไส้เลือ่ น
ปัจจุบนั เตีย่ เป็นโรคเกาต์ และหัวใจเต้นไม่ปกติ
เตี่ยอายุ ๗๐ ปีแล้ว
อาผู้ชายคนที่ ๔ ของลูก ค้าขายพืชไร่
และปล่อยกู้ให้ชาวไร่ อาเป็นผู้ใหญ่บ้านและ
ได้รับรางวัลคุณพ่อตัวอย่าง อามีที่ดินอยู่หลาย
แปลง อยูม่ าวันหนึง่ อาต้องการปรับทีด่ นิ จึงตัด
ต้นโพธิ์ทิ้งจนเหลือแต่ตอ แต่ปรากฏว่าต้นโพธิ์
ไม่ยอมตาย กลับแตกใบขึ้นมาอีก อาก็เลยเผา
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ต้นโพธิ์ต้นนั้น ต่อมาอาล้มป่วยและเสียชีวิตลง
ด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว ชาวบ้านพากัน
โจษจันว่า สาเหตุที่ท�ำให้อาล้มป่วยจนเสียชีวิต
ก็เพราะเผาต้นโพธิ์
อาผูช้ ายคนที่ ๕ เปิดร้านขายของช�ำ อา
เป็นคนไม่เชื่อเรื่องบุญ แม้แต่ไหว้เจ้าก็ไม่สนใจ
เมือ่ ก่อนชอบดืม่ เหล้าเข้าสังคม ปัจจุบนั เลิกแล้ว
เพราะป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมา ๑๐ กว่าปี
ภรรยาของอาคนนี้รักการท� ำบุญและศรัทธา
วัดพระธรรมกายมากค่ะ เธอเคยเล่าให้ฟังว่า
หลั ง จากนั่ ง สมาธิ แ ล้ ว ก่ อ นล้ ม ตั ว ลงนอน
บ่อยครั้งจะเห็นดวงสว่างเต็มไปหมด
พี่สาวคนโตของลูกแต่งงานได้ไม่ทันไร
ก็หย่า เพราะพี่เขยติดอบายมุขสารพัดอย่าง
นอกจากพีเ่ ขยจะไม่เอาใจใส่การงานแล้ว ยังทิง้
ให้พี่สาวดูแลลูก ๆ ตามล�ำพัง พี่สาวประกอบ
อาชีพใดก็ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ ทุกวันนี้ก็ยัง
ต้องแบกรับภาระหนี้สินที่พี่เขยทิ้งไว้ให้ค่ะ

หลังจากส่งค�ำถาม ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑

๒

๑. ลูกเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น
ประสาท พังผืดรัดรากประสาทกระดูกสันหลัง
และมีอาการแทรกซ้อนหลายอย่าง เพราะกรรม
ในอดีตในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของ

พระราชาองค์ที่ออกบวชในระดับขุนพล
๒. ได้ท�ำการออกรบฆ่าข้าศึกตายเป็น
จ�ำนวนมาก และบางครั้งก็สั่งทรมานเชลยศึก
เพื่อรีดข่าว
๓. รวมทัง้ กรรมอีกชาติหนึง่ ซึง่ เกิดเป็น
ผู้ชาย เป็นเจ้าเมือง ในชาตินั้นเจ้าชู้และสั่ง
ลงโทษคนท�ำผิดในหลายรูปแบบ ตั้งแต่เฆี่ยน
หลังด้วยไม้พลอง ให้ประหารชีวิตโดยการดื่ม

www.webkal.org

มิถุนายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 103

DMC

ช่องนี้มีค�ำตอบ

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

ยาพิษ และทรมานในรูปแบบต่าง ๆ
๔. ปัจจุบนั เป็นเศษกรรมแล้ว เมือ่ กรรม
ยั ง ส่ ง ผลอยู ่ หมอก็ ไ ม่ ส ามารถรั ก ษาด้ ว ย
วิ ท ยาการสมั ย ใหม่ ไ ด้ แถมยั ง เกิ ด อาการ
แทรกซ้อนด้วย
๕. แต่ต่อมาหายด้วยบุญปัจจุบันและ
บุญที่เคยท�ำมากับหมู่คณะ เช่น พุทธันดร
ทีผ่ า่ นมาก็ได้ออกบวชตามพระราชาตลอดชีวติ
๖. แต่กรรมเจ้าชู้ทั้ง ๒ ชาติ คือ ใน
ชาติที่เป็นเจ้าเมืองและชาติที่เป็นทหารของ
พระราชาองค์ที่ออกบวช ก็ยังส่งผลให้มาเป็น
ผูห้ ญิงและมีอธั ยาศัยอยากประพฤติพรหมจรรย์
โดยตั้งใจที่จะรักษาศีล ๘ ให้ได้ตลอดไป
๗. ให้ลูกท�ำบุญทุกบุญทั้งทาน ศีล
ภาวนาให้ เ ข้ า ถึ ง พระธรรมกาย อี ก ทั้ ง ต้ อ ง
ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา อุทศิ บุญกุศลไปให้ผทู้ เี่ รา
ไปเบียดเบียนเขาไว้ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้น
วิบากกรรม
๘. ที่ลูกก่อนเข้าวัดไม่เชื่อเรื่องบุญ
เพราะระบบการศึกษาในปัจจุบันหล่อหลอมให้
มีความคิดแบบปัจจุบนั แต่บญุ ในตัวทีเ่ คยสร้าง
104 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

กับหมู่คณะมาท�ำให้สะดุดใจในถ้อยค�ำของ
น้าชาย แล้วเป็นเหตุให้เปิดใจมาวัดสร้างบารมี
กับหมู่คณะ
๙. อากงอายุยืน ๑๐๓ ปี เพราะกรรม
ในอดีตท่านชอบท�ำบุญด้วยยารักษาโรค และ
ชอบแจกอาหารคนยากจนอย่างสม�่ำเสมอ บุญ
นี้ตามมาส่งผล
๑๐. ส่วนอาม่าอายุ ๘๖ ปี ที่อายุยืน
แต่หย่อนกว่าอากงหน่อย ก็ท�ำบุญในลักษณะ
เดียวกันแต่น้อยกว่า
๑๑. บุญทีส่ งเคราะห์โลกดังกล่าวส่งผล
ให้ท่านตั้งตัวได้ ทั้ง ๆ ที่มาจากเมืองจีนด้วย
สภาพเสื่อผืนหมอนใบ
๑๒. ตายแล้วอากง-อาม่าก็ไปเป็น
อากาศเทวาอยู่ในวิมานเดียวกัน ได้รับบุญที่
อุทิศไปให้แล้ว
๑๓. เตี่ยของลูกมีเศษกรรมเกี่ยวกับ
การค้า มีหลายครั้งที่เอาของเก่ามาปนกับ
ของใหม่ เช่น เอาแป้งเก่ามาปนกับแป้งใหม่
เพือ่ ให้ของมีปริมาณมากขึน้ และขายได้เยอะขึน้
ด้วยวิบากกรรมนี้จึงท�ำให้เป็นนิ่วในไตและนิ่ว
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๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

ในกระเพาะอาหาร
๑๔. รวมกับกรรมฆ่าสัตว์ทำ� อาหารและ
ใช้แรงงานสัตว์มากไป จึงท�ำให้เป็นไส้เลื่อน
โรคเกาต์ หัวใจเต้นผิดปกติ
๑๕. เตีย่ ยังขายลอตเตอรีอ่ ยู่ ก็จะท�ำให้
มีเชื้อแห่งความหลง เพราะท�ำให้คนติดหลง
งมงาย เพ้อฝันว่าจะรวย เชื้อนี้จะท�ำให้ขาด
ปัญญาและมีโอกาสด�ำเนินชีวติ ผิดพลาดได้ เช่น
เป็นเหตุให้ไปอยู่ในวงจรคบคนพาล
๑๖. อาผู้ชายคนที่ ๔ เป็นมะเร็งใน
เม็ดเลือดขาว เพราะกรรมในอดีตเป็นผู้ดูแล
บ้านส่วยเพื่อเก็บเงินส่งหลวง แต่ตนยักยอก
เงินส่วยนี้เอาไว้ กรรมนี้ตามมาส่งผล
๑๗. ตายแล้วก็ไปเป็นภุมเทวาระดับ
ล่าง เฝ้าที่ดินของตนที่มีอยู่หลายแห่ง เพราะ
ก่อนตายใจยังห่วงสมบัติพัสถานอยู่ ได้รับบุญ
ที่อุทิศไปให้ ก็มีสภาพดีขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยัง
วนเวียนห่วงสมบัติอยู่
๑๘. กรรมที่เผาต้นโพธิ์ทิ้ง ท�ำให้ต้อง
ไปเฝ้าพื้นที่บริเวณนั้นซึ่งอยู่ในที่ดินของตัว ถ้า
ใครจ�ำเป็นจะต้องปรับพืน้ ทีท่ มี่ ตี น้ โพธิอ์ ยู่ ก็ควร

จะขุดล้อมย้ายต้นโพธิอ์ อกไป แล้วหาที่ ๆ เหมาะสม
ปลูกกันใหม่ ไม่ควรเผาทิง้
๑๙. ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ตรัสรู้ ล้วนสามารถยังจิตให้เกิดกุศลธรรมได้
เหมือนกันหมด ถ้าจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าและธรรมที่พระองค์ตรัสรู้
๒๐. อาผู ้ ช ายคนที่ ๕ เป็ น โรค
พาร์กินสัน เพราะเศษกรรมสุราในอดีตตามมา
ส่งผล ชาตินี้ก็มีสิทธิ์ที่จะดีขึ้น โดยการท�ำทาน
รักษาศีล เจริญภาวนาให้เข้าถึงพระในตัว แต่
คงไม่หายขาด
๒๑. อาผู้หญิงเห็นดวงสว่างก่อนนอน
ก็ คื อ ดวงกุ ศ ลนิ มิ ต ที่ เ กิ ด จากใจหยุ ด นิ่ ง และ
อยู่ในบุญ ให้หยุดนิ่งต่อไป ดวงทั้งหลายก็จะ
รวมเป็นจุดเดียวที่ศูนย์กลางกาย อาทั้งสองก็
เคยสร้ า งบารมี กั บ หมู ่ ค ณะมาโดยเป็ น กอง
เสบียง
๒๒. พี่สาวคนโตมีเศษกรรมกาเมจึง
ท�ำให้มีปัญหาครอบครัว เศษกรรมคบคนพาล
จึงท�ำให้มสี ามีเจ้าชูแ้ ละติดอบายมุข ทานบารมี
หย่อนและกรรมคบคนพาลจึงท�ำให้ต้องมารับ
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๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

หนี้สินที่อดีตสามีก่อไว้ และไม่ประสบความ
ส�ำเร็จในชีวิตจนขาดความมั่นใจในตัวเอง
๒๓. จะแก้ไขก็ตอ้ งอดทนแล้วสัง่ สมบุญ
ทุ ก บุ ญ ในปั จ จุ บั น แล้ ว อธิ ษ ฐานจิ ต ด้ ว ย
ความตั้งใจมั่นว่าให้ชีวิตประสบแต่ความเจริญ
รุง่ เรือง ให้ทำ� อย่างนีบ้ อ่ ย ๆ ก็จะสามารถแก้ไขได้
๒๔. พีส่ าวคนรองก็เป็นกองเสบียงของ
หมู่คณะ เป็นไทรอยด์เป็นพิษ เพราะเศษกรรม
กาเมจึงท�ำให้ปวดประจ�ำเดือนอย่างรุนแรง
และกรรมมักโกรธ ผูกโกรธ จะแก้ไขก็ให้รักษา
ศีล ๘ ต่อไป อีกทั้งท�ำบุญทุกบุญไปเรื่อย ๆ
หนักก็จะเป็นเบา
๒๕. น้องสาวคนเล็กถ้าไปแต่งงานกับ
คนศาสนาอื่นโดยมีความเชื่อว่าทุกศาสนาสอน
106 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๗

ให้คนเป็นคนดี ก็จะท�ำให้ชาตินี้และชาติต่อไป
หลุดออกจากบุญเขตของพระพุทธศาสนา
๒๖. ลูกควรแนะน�ำให้น้องสาวศึกษา
ค�ำสอนในพระพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้งเข้าใจ
อย่างแท้จริงเสียก่อน จะได้ไม่ถูกชักจูงให้
คล้อยตามได้ง่าย
๒๗. เตี่ ย และแม่ ก็เ คยสร้ างบุ ญ กั บ
หมู ่ ค ณะโดยเป็ น กองเสบี ย ง ซึ่ ง แม่ จ ะเจอ
หมู่คณะมากกว่าเตี่ย เพราะบางชาติก็เจอกัน
บางชาติก็ไม่เจอ
๒๘. ดังนั้น ชาตินี้มาเจอกันแล้ว ให้
ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ อย่าให้ตกบุญเลย
แล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสติ บุรี วงบุญพิเศษ
เขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลย

www.webkal.org

พญ.พจนีย์ พงษ์ประภา
เจ้าของ case study

ข้อคิดจาก Case Study

พญ. พจนีย์ : บอกได้เลยว่า ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด เรียนหมอมานี่เป็นวิชา
ทีส่ ดุ ยอดแล้ว พอหมอป่วยจริง ๆ ระดับอาจารย์แพทย์ยงั ช่วยหมอไม่ได้ มันต้องมีอะไร
มากกว่านั้น โชคดีหรือบุญบันดาลก็ไม่ทราบ มีพระน้าชายมาชวนให้ศึกษาเรื่อง
กฎแห่งกรรม พอหมอได้ศึกษาจริง ๆ จึงรู้ว่าเบื้องหลังคือบุญและบาป หมอเคยคิดว่า
เราไม่ประมาท ดูแลตัวเองอย่างดี ยังแข็งแรง คงไม่เป็นอะไรตอนนี้ คงเป็นตอนแก่
ที่ไหนได้อายุ ๒๙-๓๐ ก็ร่อแร่แล้ว พอได้ศึกษาวิชาชีวิต หมอจึงรู้ว่า เราไม่รู้ว่าเราประมาท Case Study
เป็นการปรับทิฐิเราให้มองโลกไปตามความเป็นจริง และสามารถท�ำให้ทุกคนในครอบครัวเป็นสัมมาทิฐิ
หมด ตอนนี้จึงเร่งท�ำทาน รักษาศีล ๘ เจริญภาวนามากขึ้น ชีวิตจึงมีคุณค่ามาก และสุขภาพก็ดีขึ้น
พญ. พจนีย์ : ทุกครั้งที่หมอได้ฟังเพลงชีวิตสมณะ “จากเรือนเหมือนนกที่จากคอน...”
ฟังแล้วน�้ำตาจะไหล อยากจะบวชมาก ถ้าหมอเป็นชายคงจะได้บวชและสร้างบารมีได้มากกว่านี้
โชคดีที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกหลักวิชาให้ ซึ่งหลักวิชานี้ ที่ไหน ๆ ก็ไม่สามารถบอกได้ คือ
วิธีทำ� ให้เกิดเป็นชายและได้บวช นั่นคือต้องสั่งสมเนกขัมมบารมี ด้วยการรักษาศีล ๘ ให้เข้มข้น แล้วไป
ชวนชายแมน ๆ มาบวช และร่วมเป็นเจ้าภาพวันละ ๒๐ บาท ถึง ๗๐๐ วัน เพื่อบวชสามเณร ๑ ล้าน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกต้นเดือนก็เอามาถวายครั้งหนึ่ง ดีใจมาก ๆ เลย
พญ. พจนีย์ : ฝากถึงชายแมน ๆ มีโอกาสบวชแล้ว รีบคว้าโอกาสนีน้ ะคะ เป็นผูช้ ายแมน ๆ ต้องบวช
ทดแทนคุณให้ได้อย่างน้อย ๑ พรรษา ส่วนผู้หญิงอย่างเรา ๆ ต้องไปชวนชายแมน ๆ มาบวชเยอะ ๆ
นะคะ และอย่าลืมท�ำบุญวันละ ๒๐ บาท บวชสามเณร ๑ ล้านรูป พ.ศ. ๒๕๕๙ นะคะ สาธุค่ะ
ทุกภารกิจของพ่อเป็นหน้าที่ของลูก ที่จะท�ำอย่างไม่มีข้อแม้เงื่อนไข แล้วเราก็ไปด้วยกัน
ดังโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ที่ว่า “โลกเลือกลูกให้มาท�ำหน้าที่นี้ จงท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด”

ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
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ผังรายการ

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.
05.00-05.35 น.

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จันทร์

อังคาร

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

สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่ สวดสรรเสริญคุณยาย/วันพระ สวดธรรมจักร

05.45-06.40 น.

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป

14.45-15.15 น.
15.15-15.45 น.
15.45-16.00 น.

06.15 น.
06.15 น. ผลการปฏิบัติธรรม
DMC Time สุดสัปดาห์

Scoop / MV / Spot

06.40-07.10 น.
07.10-07.20 น.
07.20-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 น.
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.
12.40-13.05 น.
13.05-14.00 น.
14.00-14.10 น.
14.10-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

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

*นั่งสมาธิออนไลน์

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

*นานาเทศนา
*I like English. /
MV / Spot

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
*สู้ต่อไป
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV

06.45 น. *ข้อคิดรอบตัว
07.30 น.
ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
การ์ตูนบุญโต

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

เวลา
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-03.40 น.
03.40-04.30 น.
05.00-05.35 น.
0-05.35 น.
05.45-06.40 น.
06.40-07.10 น.
07.10-07.20 น.
07.20-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 น.
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.
12.40-13.05 น.
13.05-14.00 น.
14.00-14.10 น.
14.10-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์
ณ สภาธรรมกายสากล
I like Chinese.
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
08.30 น. เส้นทางบุญ
11.45 น. MV / Spot
ข้อคิดรอบตัว
*เดินไปสู่ความสุข
*ทันโลกทันธรรม
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล)
11.50 น. l like English. 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 / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ)
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
Spot / MV
14.10 น. DMC Variety 13.30 น. ปฏิบัติธรรม
ชาดก 500 ชาติ
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท
14.40
น. อานิสงส์แห่งบุญ / 15.45 น. พระธรรมเทศนา
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
วิบากกรรมอบายมุข
16.50 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย 14.45-15.15 น.
*อานุภาพหลวงปู่ฯ
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You 15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
15.15-15.45 น.
17.30 น. ธุดงค์ธรรมชัย
*ทบทวนบุญ / MV
18.25 น. คำ�วัด
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 like English. /
Scoop / MV / Spot
*ความดี
ส
ากล
17.00-17.30
น.
*DMC Variety
ทบทวนบุญ / MV
สวดมนต์ท�ำ วัตรเย็น
17.30-17.50 น.
17.50-18.25 น.
อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป 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.
11.15 น. ความดีสากล

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

Malta

วัดพระธรรมกายอิตาลี
วัดพุทธเวียนนา
วัดพุทธมอลต้า
Malta
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พิธบี ชู าข้าวพระต้นเดือนมิถนุ ายน วันอาทิตย์ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 เวลา 03.30 น.วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดพิธบี ชู าข้าวพระ และ
ทอดผ้าป่าสร้างวัด โดยตัวแทนกล่าวค�ำถวายผ้าป่า ได้แก่กลั ฯ พนินทร แก้วศรี ตัวแทนกล่าวค�ำถวายผ้าป่ากองทุนยารักษาโรค ได้แก่ กัลฯ
อิศราวัลย์ จันจัด ตัวแทนกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ได้แก่ กัลฯ พนินทร แก้วศรี และกัลฯ สายชล กระจ่างวงศ์

ท�ำบุญและปฏิบัติธรรมจัดบ้านกัลฯ
กัลฯ จุฑามาศ เมือง Margate

ท�ำบุญและปฏิบัติธรรมจัดบ้านกัลฯ
กัลฯ ปานชีวา เดลไลล่า เมือง Hastings
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คณะลูกเสือ เดินทางมาเยี่ยมชมวัด
และศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนา
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พิธีจุดโคมวิสาขประทีป วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตัวแทนกล่าวค�ำถวายโคมประทีป ได้แก่ กัลฯโชยลัดดา โฮวล์คิ่น และ
กัลฯสายชล กระจ่างวงศ์ คณะสงฆ์น�ำสาธุชนทุกท่านเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ ตัวแทนกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน คือ
กัลฯ อโณทัย ติรธรรมเจริญ ต่อมาเป็นพิธกี ล่าวค�ำขอขมาลาบวชของกัลฯ แอนโทนี่ ดีอามาโต้ ซึง่ จะบรรพชาอุปสมบททีว่ ดั พระธรรมกาย
เบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม ในวันที่ 25 พฤษภาคม ศกนี้

สอบธรรมศึกษา ประจ�ำปีพุทธศักราช 2557 วันอาทิตย์
ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดพิธี
สอบธรรมศึกษา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีนี้ได้รับ
ความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์
รองแม่กองธรรมสนามหลวง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ที่ปรึกษา
เจ้าคณะภาค 8 ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัด ไตรมิตรวิทยาราม เดินทาง
มาเป็นประธานในพิธี ปีนี้มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 40 คน
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วิสาขบูชา วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานวิสาขบูชามีพิธีถวายโคมวิสาขประทีป พิธีทอด
ผ้าป่าโดย กัลฯ สุธญ
ี า อุดมเดช เป็นประธาน และตัวแทนน�ำกล่าวพิธตี า่ งๆ ดังนี้ พิธถี วายหลอดไฟส�ำหรับหอฉันคุณยายโดย กัลฯ ปิยาพร
เวคฟิลด์ และกัลฯ สุมนัส ลอว์สัน พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลฯ ณิชาภัทร ฮาร์ดี้ และกัลฯ คณิตา ช่วยขุนทด

พิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนมิถุนายน วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2557 วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระต่อด้วยพิธี
ทอดผ้าป่าสร้างวัด โดยมีกัลฯ เลิศนภา อัลเลน - กัลฯ พวงเพชร
ชูพันธ์ เป็นประธานพิธีน�ำกล่าวค�ำถวายหลอดไฟ LED ส�ำหรับ
หอฉันฯ โดย กัลฯ สุธีญา อุดมเดชพิธีกล่าวค�ำถวายทุนการศึกษาแด่
คณะสงฆ์ โดย กัลฯ ปิยาพร เวคฟิลด์และพิธกี ล่าวค�ำถวายภัตตาหาร
เป็นสังฆทาน โดยกัลฯ อวัสดา เบนลี่ย์จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่
คณะสงฆ์ ท้ายที่สุดเป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์การสร้างบารมี
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พิธบี ชู าข้าวพระต้นเดือนพฤษภาคม วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธบี ชู าข้าวพระในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 หลังจาก
นั้น เป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัด โดยมีประธานทอดผ้าป่าคือกัลฯ ปิยาพร เวคฟิลด์ พิธีกล่าวค�ำถวายซุ้มประตู น�ำกล่าวโดย กัลฯ สุมนัส
ลอว์สัน พิธีน�ำกล่าวค�ำถวายหลอดไฟโดยกัลฯ สุธีญา อุดมเดช พิธีกล่าวค�ำถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย โดย กัลฯ สินธร ก�ำจัดภัย และ
พิธีกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลฯ สมยศ พืชผล และกัลฯ ธัญญากานต์ ไร้ท์

ท�ำบุญขึ้นร้านใหม่ เมือง Manchester เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 กัลฯ ชนิตา ช่วยขุนทด - กัลฯ ดลณพร สุดใจ
(Blue Sapphire Thai Cuisine) ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ เป็นเนื้อนาบุญในการท�ำบุญขึ้นร้านใหม่

ร่วมงานวันวิสาขบูชา วัดฝอกวงซาน แมนเชสเตอร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วัดฝอกวงซาน สาขาแมนเชสเตอร์ ได้
จัดเทศกาลวิสาขบูชา ได้นิมนต์สงฆ์นิกายต่างๆ ในเขตแมนเชสเตอร์และใกล้เคียง เพื่อร่วมงานวิสาขบูชา โดย พระครูสังฆรักษ์ธรรมสาร
จิตตาภรโณ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ได้เป็นตัวแทนสงฆ์ฝ่ายเถรวาทในครั้งนี้ด้วย
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ท� ำ บุ ญ เปิ ด ร้ า นขายอาหาร วั น อาทิ ต ย์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
กัลฯสุภาณี เชเตอร์ ได้นิมนต์คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ไปฉัน
ภัตตาหารเพล เนื่องในวันท�ำบุญเปิดร้านขายอาหาร

วิสาขปุรณมี วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศ
อังกฤษ จัดงาน “วิสาขปุรณมีบูชา วันแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” โดยประธานน�ำกล่าว
พิธีถวายผ้าป่าและจตุปัจจัยไทยธรรม ได้แก่ กัลฯป้องวิไล ซาลาเธียล ผู้แทนน�ำกล่าว
พิธีถวายโคมวิสาขประทีป และถวายภัตตาหารได้แก่ กัลฯกิจโสภา สาธิตสวัสดิ์
จัดพิธีจุดโคมประทีปให้กับชาวอังกฤษ วันพุธที่ 14 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ได้จดั พิธจี ดุ โคมประทีปเวียน
ประทักษิณ พระสมุห์พิชิต ฐิตชโย ได้น�ำสาธุชนชาวอังกฤษ ร่วมกัน
ปฎิบัติธรรมกลั่นใจใส โดยกัลฯ EDWARD JOHNSON กล่าวค�ำ
อธิษฐานถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชา กัลฯEMMA WINLOW
น�ำกล่าวค�ำอธิษฐาน ท้ายสุด กัลฯ ANTONY LEEDALE ได้กล่าว
ค�ำขอขมาลาโทษ เพื่อที่จะไปร่วมอุปสมบทหมู่ ที่ประเทศเบลเยียม
ในวันที่ 18-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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เปิดสอนสมาธิเบือ้ งต้นให้กบั ชาวท้องถิน่ วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 19.00 น.ตามเวลาท้องถิน่ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
ได้เปิดสอนสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่น ประจ�ำสัปดาห์ ครั้งนี้ได้จัดมาเป็นครั้งที่ 23 มีสมาชิกมาร่วมปฎิบัติธรรมกว่า 15 ท่าน

เปิดสอนสมาธิเบื้องต้น ครั้งที่ 24 วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 19.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
เปิดสอนสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่น ประจ�ำสัปดาห์ ครั้งนี้ได้จัดมาเป็นครั้งที่ 24 มีสมาชิกมาร่วมปฎิบัติธรรมกว่า 20 ท่าน สมาชิก
ส่วนใหญ่สามารถเห็นดวงแก้วทั้งภายนอกและภายใน แต่ละท่านมีผลปฎิบัติธรรมที่ก้าวหน้าขึ้นเป็นล�ำดับ

พิธีบูชาข้าวพระ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 03.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น สาธุชนร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่า
สร้างวัด โดยมีประธานผ้าป่าคือ กัลฯประนอม ฮาร์ดี้ และน�ำกล่าวค�ำถวายโคมประทีป จากนั้น กล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดย
กัลฯจ�ำเนียร บุญฟู และ กัลฯมะลิ วิกแกน ต่อด้วยพิธีถวายผ้าไตรและ ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม สุดท้ายได้ร่วมกันตักบาตรฉลอง
พระใหม่ คือ พระอันโทนี่ ธมฺมิโก ที่เพิ่งกลับจากการอบรมบวชพระนานาชาติ ที่วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม

www.webkal.org

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

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

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

ถวายการต้อนรับพระผูใ้ หญ่ เมือ่ วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วัดพระธรรมกาย
บาวาเรีย ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12 ประธานส�ำนักงาน
ก�ำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ
กรุงเทพมหานคร และคณะ

บูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดพิธีบูชาข้าวพระ ทอดผ้าป่าสร้างวัดประจ�ำเดือน
ประธานทอดผ้าป่า ได้แก่ 1. กัลฯ นงค์นารถ แตงบุตร เซยัก 2. กัลฯ อรุณี ทรีบ และกลุ่มสวิตเซอร์แลนด์ เมืองอัลกอย
3. กัลฯ โสภา กูดเชอร์และกลุ่มธรรมชัย
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จุดโคมวันวิสาขบูชา วันอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดงานวันวิสาขบูชา สาธุชนร่วมปฏิบัติธรรม
จุดโคมวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ ณ อุโบสถ
ตัดปอยผมนาคธรรมทายาท วันอังคาร ที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 สาธุชนตัดปอยผมนาค กัลฯ โวฟกัง อัวรบานสกี
ในโครงการบวชพระธรรมธายาทนานาชาติ รุ่นที่ 2 ณ วัด
พระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม

ถวายการต้อนรับคณะพระผูใ้ หญ่
วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557
พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วัดพระ
ธรรมกายบาวาเรียถวายการต้อนรับ
พระเดชพระคุณพระวิสทุ ธิวงศาจารย์
เจ้าคณะภาค7รองเจ้าอาวาสวัดปากน�ำ้
กรุงเทพมหานคร และ พระเดชพระคุณ
พระธรรมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะ
ภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะสงฆ์
จ�ำนวน 27 รูป และแม่ชี 2 ท่าน
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Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

Tel. +(49) 614-2833-0889

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

ถวายการต้ อ นรั บ พระธรรมคุ ณ าภรณ์
พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิรต์
ถวายการต้ อ นรั บ พระธรรมคุ ณ าภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 7 วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ

ถวายการต้อนรับ พระวิสุทธิวงศาจารย์ ถวายการต้อนรับ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 วัดปากน�้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

วันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตจัดงานวันวิสาขบูชา ภาคเช้าปฏิบัติธรรม เวลา 4.30 น.
ต่อมาได้รว่ มอนุโมทนาสามเณรบวชอุทศิ ชีวติ ต่อด้วยพิธถี วายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ผูแ้ ทนน�ำกล่าวค�ำถวาย คือ กัลฯ อรุณรัตน์ เหล็กกล้า
และพิธีถวายโคมวิสาขประทีป โดยมีกัลฯ นภาพร อินทร์นารี หลังจากนั้นเป็นพิธีจุดโคมวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณเพื่อถวายเป็น
พุทธบูชา ภาคบ่าย ร่วมประกอบพิธีประดิษฐานพระบรมธาตุ ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย พร้อมกับสาธุชนในประเทศไทย
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พิธบี ชู าข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 เวลา 04.30 น. พิธบี ชู าข้าวพระ สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า มอบของทีร่ ะลึกสหวาระเดือนเกิด
พิธีตักบาตรอาหารแห้งฉลองพระใหม่ที่ได้อุปสมบท ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม ภาคสาย พิธีถวายกองทุนต่างๆ กัลฯ
ล�ำดวน มีโพนงาม น�ำกล่าวถวายผ้าป่าสามัคคี และกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน กัลฯ ณัฐชลัย เอ็มริช น�ำกล่าวถวายคิลานเภสัช
ปฎิบัติธรรม รวมใจ บ้านกัลยาณมิตร

บ้านกัลฯ จันทา เดอร์
เมือง Saarbrucken

ศูนย์กัลยาณมิตร เมือง Koblenz
เดือนพฤษภาคม
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ศูนย์กัลยาณมิตร เมือง Koblenz
เดือนมิถุนายน
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งานบุญวิสาขบูชา วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557

พิธีตัดปอยผม ขอขมาพระอาจารย์ ผู้ปกครอง และญาติมิตรสหาย วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557

พิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2557
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พิธีบูชาข้าวพระ และถวายกองทุนต่างๆ วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557

พิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557
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ต้อนรับพระธรรมกิตติวงศ์ เมือ่ วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าทีว่ ดั พระธรรมกายเบอร์ลนิ ให้การต้อนรับ
พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิตและเจ้าอาวาส วัดราชโอรสารามราชวรวิหารในโอกาสเดินทางมาเยีย่ มชมวัดพระธรรมกายเบอร์ลนิ แห่งใหม่

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จุดโคมวิสาขประทีป เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ภาคเช้า เป็นพิธีทอดผ้าป่า
สามัคคี ประธานคือ กัลฯ บุญสวง ฟรังค์ และ กัลฯ พิสมัย พุ้งค์ ภาคบ่าย เป็นพิธีจุดโคมวิสาขประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี
ประธานจุดโคมเอก คือ กัลฯ พัชรัช ริชแตร์ และกัลฯ ศรีไพร พันธ์บุญ ประธานรอง คือ กัลฯ มณฑล บุพศิริ และกัลฯ นฤมล ลิชท์
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พิธีบูชาข้าวพระ และกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายเบอร์ลินจัด
พิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีประธานคือ กัลฯ บุญสวง ฟรังค์ กัลฯ พิสมัย พุ้งค์ และกลุ่มนักปราชญ์เมืองย่าโม
จากนั้น เป็นพิธีจุดประทีปบูชาเจดีย์ และพิธีตักบาตรคณะสงฆ์
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ทำ�บุญบ้านกัลยาณมิตรเมือง Rastatt วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
จัดปฏิบัติธรรมและทำ�บุญที่บ้านของกัลฯศุภรางค์ คุงเคิล และ Dr.Wolfhard Fischer

งานบุญวันวิสาขบูชา
เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จัดพิธีสวดพระอภิธรรม บำ�เพ็ญกุศล
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกาย
ชวาร์ซวัลด์จัดพิธีสวดพระอภิธรรม บำ�เพ็ญกุศล และ
ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลฯอำ�พร ดีเทอร์
และกัลฯวิภาวี เกลี้ยงเกลา เป็นผู้แทนนำ�กล่าว
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ท�ำบุญบ้านกัลยาณมิตรเมือง Strasbourg
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จัด
ท�ำบุญทอดผ้าป่า และปฏิบัติธรรม ณ ร้าน
อาหารของกัลฯก่องแก้ว สุวรรณกาญจน์
โดยมีผมู้ บี ญ
ุ จากทัง้ ฝรัง่ เศส สวิตเซอร์แลนด์
และเยอรมันนี มาร่วมงานบุญในครั้งนี้

จัดพิธีบูชาข้าวพระ และทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมีกัลฯชฎาพร โรมจะบก กัลฯสายหยุด ลัตต์
กัลฯFrank Bremm กัลฯสุนันทา แดงประดิษฐ์ กัลฯทองใบ จอนดอน และกัลฯสมศรี ผสมทรัพย์ เป็นประธานนำ�กล่าวคำ�ถวายผ้าป่า
สามัคคี กัลฯพายัพ คิมเพล และกัลฯสุภาภรณ์ อันสลิงเงอร์ เป็นผู้แทนนำ�กล่าวคำ�ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
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กิจกรรมงานบุญวันวิสาขบูชา
ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมงานบุญตัดปอยผม
ณ บ้านของ กัลฯ สำ�ราญ เฮ็นส์เล่อร์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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งานบุ ญ อุ ป สมบทหมู่ พ ระนานาชาติ
ภาคพื้ น ยุ โ รป เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ วัดพระธรรมกาย
เบเนลักซ์ ซึง่ วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
ได้ส่งธรรมทายาทเข้าโครงการนี้ ด้วยกัน
ทั้ง 5 ท่าน

งานบุญพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์- เวฟท์ฟาเลน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557

www.webkal.org

128

พิธีบูชาข้าวพระและตัดปอยผมธรรมทายาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ถวายกองทุนบุญต่างๆ พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทและบูชามหาธรรมกายเจดีย์

งานบุญวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557
วัดพุทธฮัมบวร์ก นีนดอร์ฟ ได้จดั งานบุญวันวิสาขบูชา เริม่ ด้วย
การสวดมนต์ท�ำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม และเวียนประทักษิณ
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ปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯเมือง Bad Pyrmont เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2557
กัลฯนงนุช ไบร์ท นิมนต์พระอาจารย์เป็นเนื้อนาบุญในการปฏิบัติธรรม และทอดผ้าป่า

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯเมือง Bremen เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557
กัลฯประภาพร แอเลอร์บัค นิมนต์พระอาจารย์เป็นเนื้อนาบุญในการปฏิบัติธรรม
และทอดผ้าป่า ณ ร้านนวด เมือง Bremen

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯเมือง Peine เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557
กัลฯสว่างจิต เยส์เค นิมนต์พระอาจารย์เป็นเนื้อนาบุญในการปฏิบัติธรรม
และทอดผ้าป่า ณ เมือง Peine
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พิธีบูชาข้าวพระ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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พิธีงานวันวิสาขบูชา เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บวชพระรุ่นที่3 ของภาคพื้นยุโรป วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2557
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พิธีบูชาข้าวพระ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อธรณีสงฆ์ สถาปนา
วัดพระธรรมกายบอร์คโด โดยมีประธานคือ กัลฯ รัตนาภรณ์ - โรนัลด์ แคชมอร์
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พิธีจุดโคมวิสาขประทีป วันอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดพุทธบอร์คโดได้ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปและอัญเชิญพระ
บรมธาตุ ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย

www.webkal.org

134

บุญบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2557 วัดพุทธตูลูส ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ภาคบ่าย พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพุทธตูลูส
โดยมี กัลฯอึ่ง คุป และกัลฯขนิษฐา หาธรรม เป็นประธานร่
วมกัน 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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ประมวลภาพ โครงการบวชพระธรรมทายาท รุ่นที่ 2 ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียม ทําพิธีอุปสมบทในวันอาทิตย์
ที่ 25 พฤษภาคม อบรมระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม พ.ศ.2557 มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท 23 รูป ขออนุโมทนาบุญกับพระธรรมทายาท
ทุกรูปและเจ้าภาพทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนพฤษภาคม
วั ด พระธรรมกายเบเนลั ก ซ์ จั ด พิ ธี บู ช า
ข้าวพระ ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ.2557
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งานบุญวันวิสาขบูชา เมือ่ วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธจี ดุ โคมวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณ
โดยมีประธานโคมเอกพิเศษคือ กัลฯมะลิ เรืองฤทธิ์สุริเดช และ กัลฯมาลี หรรษาจารุพันธ์
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พิธบี ชู าข้าวพระและทอดผ้าป่า เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายคอร์ซวั ร์ ลุสท์สโกว ได้จดั พิธบี ชู าข้าวพระ และทอดผ้าป่าสามัคคี
โดยมีกลั ฯ ขนิษฐา รุณวงศ์ เป็นประธาน
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ปฏิบตั ธิ รรมชาวพืน้ เมือง วัดพระธรรมกายคอร์ซวั ร์ ลุสท์สโกว ได้จดั
ปฏิบัติธรรมให้กับชาวเดนมาร์กเป็นประจ�ำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
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

www.webkal.org

143

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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จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ.2557 วัดพุทธสตอกโฮล์ม สวีเดน จัดพิธจี ดุ ประทีปเป็น
พุทธบูชา เนือ่ งในวันวิสาขบูชา

บ้านกัลฯ เมืองอุปซอล่า วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2557
พระอาจารย์จากวัดพุทธสตอกโฮล์ม สวีเดน เดินทางไปเป็น
เนือ้ นาบุญท�ำบุญบ้านกัลยาณมิตรทีเ่ มืองอุปซอล่า

ทอดผ้าป่าสามัคคี เมืองบันด์ฮอเก้น วันอาทิตย์ที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์จากวัดพุทธสตอกโฮล์ม
สวีเดน เมตตาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและ
บุพเปตพลี ทีเ่ มืองบันด์ฮอเก้น
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บูชาข้าวพระอาทิตย์ตน้ เดือน วันอาทิตย์ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ.2557 วัดพุทธสตอกโฮล์ม สวีเดนจัดพิธบี ชู าข้าวพระอาทิตย์ตน้ เดือนและพิธบี พุ เปตพลี
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จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯ เมืองออสโล่ เมื่อวันอาทิตย์ที่
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาย
นอร์เวย์ เดินทางไปจัดปฏิบตั ธิ รรม ณ บ้าน กัลฯชมพูนทุ
ป่วนเมืองปัก เมืองออสโล่

งานบุญวันวิสาขบูชา เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดงานบุญวันวิสาขบูชา และพิธีบูชา
พระบรมสารีริกธาตุ โดยมีประธานพิธีถวายโคมวิสาขประทีปคือ
กัลฯ วันวิสา นีลเสน พิธถี วายดอกไม้ของหอมบูชาพระบรมสารีรกิ ธาตุ
โดยมีประธานคือ กัลฯ ทองจันทร์ อัว้ สแลนด์
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พิธบี ชู าข้าวพระ เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธบี ชู าข้าวพระ

บูชาข้าวพระ เมืองออสโล่ เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธบี ชู าข้าวพระ ณ เมืองออสโล่
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พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนพฤษภาคมและทอดผ้าป่าประจำ�เดือน

จัดปฏิบตั ธิ รรมบ้านกัลฯ ณ เมืองทูน วันอาทิตย์ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าทีจ่ ากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
ได้ไปจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร เขมิกา พรีเดอร์เซ่น ณ เมืองทูน

งานบุญวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา
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จัดปฏิบตั ธิ รรมให้กบั ชาวท้องถิน่ วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าทีจ่ ากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จดั
ปฏิบตั ธิ รรมคอร์สสมาธิให้กบั คนชาวท้องถิน่ โดยมี กัลฯสมศักด์ จิระ เป็นผูแ้ ปลภาษา

กิจนิมนต์สวดพระอภิธรรม ณ เมืองเบียน
วั น อาทิ ต ย์ ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557
พระอาจารย์และเจ้าหน้าทีจ่ ากวัดพระธรรมกาย
สวิตเซอร์แลนด์ได้ไปกิจนิมนต์สวดพระอภิธรรม
ให้กบั ญาติผลู้ ว่ งลับ ณ เมืองเบียน

กิจนิมนต์เนือ่ งในวาระวันคล้ายวันเกิด เมืองโซโลทูน วันอาทิตย์ท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนือ้ นาบุญ และทำ�บุญบ้านกัลฯโสภิต เจอร์แมน เมืองโซโลทูน

สอนสมาธิชาวท้องถิน่ วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าทีจ่ ากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จดั ปฏิบตั ิ
ธรรมคอร์สสมาธิให้กบั คนชาวท้องถิน่ โดยมี กัลฯสมศักwww.webkal.org
ด์ จิระ เป็นผูแ้ ปลภาษา
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พิธบี ชู าข้าวพระ วันอาทิตย์ท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ได้มพี ธิ ปี ฏิบตั ธิ รรมบูชาข้าวพระ ทอดผ้าป่าสร้างวัด และถวายกองทุนต่างๆ ประธาน
ทอดผ้าป่า คือ กัลฯ ทองหยิบ ซิลลิคซ์ และกัลฯ นรินธร เพบขุนทด

วันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ทางวัดได้จดั งานวิสาขบูชา ทอดผ้าป่า และถวายกองทุนต่างๆ ประธานทอดผ้าป่า คือ
กัลฯ สุดใจ ไชยจักร์ และ กัลฯ อรุณี ศรีธรรม
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กิจนิมนต์ เมือง Vicenza วันอาทิตย์ท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ทางวัดได้เดินทางไปจัด
ปฏิบตั ธิ รรม ทอดผ้าป่า นิมนต์โดย กัลฯ ศริญญา ไสยรินทร์ และหมูค่ ณะ

พิธบี ชู าข้าวพระ ต้นเดือนมิถนุ ายน วันอาทิตย์ท่ี 1 มิถนุ ายน พ.ศ.2557 ได้มพี ธิ บี ชู าข้าวพระ ทอดผ้าป่าสร้างวัด และถวายกองทุนต่างๆ ประธาน
ผ้าป่า คือ กัลฯ กองคำ� กองทิพย์ และคณะ

กิจนิมนต์ ระหว่างเมือง Pisa – Florence วันอาทิตย์ท่ี 8 มิถนุ ายน พ.ศ.2557 ทางวัดได้เดินทางไปจัดปฏิบตั ธิ รรม ณ บ้านของ กัลฯ สมพิศ
กล่อมจินดา งานนี้เจ้าบ้านได้ต้งั ใจทำ�บ้านให้เป็นศูนย์กัลยาณมิตร เริ่มจัดบูชาข้าวพระต้นเดือนกรกฎาคมศกนี้ เป็นศูนย์แห่งแรกของวัด
พระธรรมกายอิตาลีอกี ด้วย
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บูชาข้าวพระ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วัดพุทธออสเตรีย ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนในเวลาธรรมกาย
ตรงตามเวลาวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย
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อัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ วัดแห่งใหม่ วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดพุทธเวียนนาจัดพิธีอัญเชิญพระประธาน และภาพ
มหาปูชนียาจารย์ ประดิษฐาน ณ วัดพุทธเวียนนาแห่งใหม่ ที่บ้านเลขที่ 11 Bitterlichstraße 1100 Wien, Austria สาธุชนพร้อมใจกัน
ถวายผ้าป่าและภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

ท�ำบุญบ้านกัลยาณมิตร วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2557 กัลยาณมิตรปิน่ วดี แบร์นไรเตอร์ ได้นมิ นต์พระภิกษุจากวัดพุทธเวียนนาไปเป็น
เนือ้ นาบุญทีบ่ า้ น ณ เมืองซังเพิลเทิน (St. Pölten) ได้ถวายภัตตาหาร ปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ มีเพือ่ นบ้านมาร่วมงานอย่างอบอุน่
งานบุญวันวิสาขบูชา ในวันอังคาร ที่ 13
พฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดพุทธเวียนนา ได้จัด
งานบุญวันวิสาขบูชา เริ่มพิธีในภาคสายด้วย
การปฏิบัติธรรม สักการะพระประธานและ
มหาปูชนียาจารย์ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
ทอดผ้าป่าสถาปนาวัด ภาคบ่ายเป็นพิธีถวาย
ปัจจัยไทยธรรม กัลฯ วิลาวัณย์ กัลสุมาโส
ได้ถวายปัจจัยปิดกองกฐิน 2557 คณะสงฆ์
มอบของทีร่ ะลึก และมอบใบปวารณาร่วมบุญ
บวชพระ 1 ล้านรูปให้ผู้มาร่วมงาน ปิดท้าย
ด้วยพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เวียน
ประทักษิณ รอบองค์พระประธาน
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ถวายการต้อนรับพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พระภิกษุและคณะกัลยาณมิตรวัดพุทธเวียนนา
ได้ถวายการต้อนรับพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร ได้ถวายภัตตาหารและบันทึกภาพประวัตศิ าสตร์

พิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนมิถุนายน ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 วัดพุทธเวียนนา ได้จัดพิธีปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ สวดมนต์
ท�ำวัตรเช้า ตักบาตรข ปฏิบัติธรรมภาคสาย ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ทอดผ้าป่าสถาปนาวัด และได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นเพื่อการพัฒนาวัดให้ถึงพร้อมด้วยสัปปายะ 4 ปิดท้ายด้วยพิธีจุดประทีปเวียนประทักษิณฉลองที่ประดิษฐานองค์พระประธาน
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Tel. +(356) 2131 8613
+(356) 9938 5716

Wat Buddha Malta

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

พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนมิถุนายน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 วัดพุทธมอลต้าและลูกพระธัมฯประเทศมอลต้า จัดพิธีบูชา
ข้าวพระประจ�ำอาทิตย์ต้นเดือน ต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเป็นกองทุนสร้างวัด และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณร รุ่นพระนานาชาติ
ทวีปยุโรป สาธุชนต่างปลื้มปีติเบิกบานใจ
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พิธีตัดปอยผมนาคฯ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดพุทธมอลต้า จัดพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 2 โดยมี
นาคธรรมทายาทจากวัดพุทธมอลต้า เข้าร่วมบรรพชา 2 ท่าน ได้แก่ กัลฯ เจนภพ บูฮาเกียร์ และ กัลฯ ณัฐพงษ์ อัมฤทธ์
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ขอเชิญมนุษย์และเทวดาร่วมกันอนุโมทนา

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

วัดพระธรรมกายลอนดอน
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

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

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

www.webkal.org
130

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

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กัลฯ สายสุฎา เชิดกลาง
กัลฯ ดวง เชิดกลาง
กัลฯ ชนิษพงศ์ เชิดกลาง
กัลฯ ชัชฎา ทัลบ็อท
กัลฯ ณรงค์พรต เหลาพิลา
กัลฯ ดร.คนึงนิจ การ์เน็ทท์
กัลฯ ทองศรี - พิมแก้ว ทรับบริดจ์
และครอบครัว
8. กัลฯ ทัศนีย์ สตรักเกิลส์ และครอบครัว
9. กัลฯ ธัญญกานต์ ไรท์
10.		 กัลฯ นภาพรณ์ ฟาร์โร
11.		 กัลฯ คิม-ฮอน ชาน
12.		 กัลฯ นงลักษณ์ ทองมูล
13.		 กัลฯ นิภารัตน์ - ชลดา พรรคพวก
14.		 กัลฯ บุญเรือง – เควิน เรสัน
		 และครอบครัว
15.		 กัลฯ ปริมวิไล ยังกลาง
16.		 กัลฯ เปรมสิณี – ริชาร์ด - ลอเรน
		 คล๊ากสัน
17.		 กัลฯ จ�ำเนียร บุญฟู
18.		 กัลฯ ฟ้าเรียต Harry Euro Edwards
19.		 กัลฯ มาลี แซ่เฮง
20.		 เด็กชายแมทธิว ปิยะพันธ์ วิลสัน
21.		 กัลฯ รัตนศิริ จอร์จ ไมค์ นิโคลสัน,
		 กัลฯ กชพรรณ ประดาอินทร์
22.		 กัลฯ รัชนก – ป๊อบอาย - สมชาย
		 โมโรเนย์
23.		 ร้านอาหารแสงไทย Thai Sunshine
		 และ กัลฯ อวัสดา - เดวิด - เบล - ตะวัน
		 เบนท์ลี่ย์
24.		 กัลฯ เลิศนภา Collin Amanda Siko
		 Luke Allen

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

34.		 กัลฯ ศิรินยา ซุบเค่ และครอบครัว

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

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอลต้า

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

เจ้าภาพกองทุน

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

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพกองทุน

กัลฯ จุฑารัฐ Wohllebe
กัลฯ สุดาลักษณ์ นวลลังกา
กัลฯ กนกกร กัลเกนไมเออร์
กัลฯ ศิริพร - Alexander - Sarah Christian Rumpel
5. กัลฯ น้อย อินทะวงศ์
6. กัลฯ พัชรัช ริชแตร์
7. กัลฯ วิไล เบียร์คโฮลซ์
8. กัลฯ กาญจนา - มานพ - มาร์ทิน บุญเสนาะ
9. กัลฯ นิรันดร Souksavath
10.		 กัลฯ นงเยาว์ ออตโต้
11.		 กัลฯ หทัยรัตน์ วิลเค้น
12.		 กัลฯ มุกดา เวียนตระกูล
13. กัลฯ ทองสี อะทุมชาย
14.		 กัลฯ ดร.อ้อยใจ ทองเฌอ
15.		 กัลฯ ไพรัตน์ มาร์เชเกอร์
16.		 กัลฯ สายสมร บัวขจร
17.		 กัลฯ อารี ลีเคอร์
18.		 กัลฯ กิตติยา ฟรังเค
19.		 กัลฯ วิชุตา ช่างประดิษฐ์
20.		 กัลฯ รัตนา ศิริด�ำรง
21.		 กัลฯ ณัฐวุฒิ เสริมสกุลชาติ
22.		 กัลฯ หยิบ นิ่มสุริยะวงศ์
23. กัลฯ รุ่งนภา - Stefan Wuestefeld
1.
2.
3.
4.

วัดพุทธฮัมบวร์ก
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพอุปถัมภ์

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

23.
24.
25.
26.
27.

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

วัดพระธรรมกายปารีส
เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพุทธตูลูส

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

12.
13.
14.
15.

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

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพอุปถัมภ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพุทธสตอกโฮล์ม
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระสมบูรณ์ จิตฺตทนฺโต
2. พระภีรภัจจ์ อธิธมฺโม

3. พระอุดม อุตฺตมจิตฺโต
4. กัลฯ ศรีเพ็ญพร Johan Kaewberg
และครอบครัว
5. กัลฯ ทวิวรรณ , พันธ์ บุญยอและครอบครัว

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
8. กัลฯ ภาศร โคลงพิมาย และครอบครัว
9. Kevin Montin

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

1.
2.
3.
4.

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

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.

พระมหานพดล เตชชโย
พระมหาณรงค์ศักดิ์ สมณชโย
Family Nguyen Thie
กัลฯ Gérard Dulex, กัลฯ พัชรพร เพชรนิล

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

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

กัลฯ สิริพร ปิตติส ศรีทอง
กัลฯ ค�ำเพ็ชร กุลศรี โลฟอร์เต
ครอบครัวอัลเบอร์ติ
กัลฯ อารณีย์ จันทร์พงษ์
กัลฯ สุภาพร สีเหรา
Edoardo Brombal
Morandi Enrico

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

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

วัดพุทธเวียนนา
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

ร่วมบุญกองทุนวารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป
เพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป ประจ�ำปี 2557 ได้แล้ววันนี้
ติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั่วทวีปยุโรป

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง
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เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกนึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว
ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดทำ�อะไรไม่ได้
จะประกอบกิจการงานอย่างใด
ก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล
ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น
บุญย่อมนำ�ผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว

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

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

สารบัญ

ฉบับที่ ๑๔๐
ประจำ�เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พระธรรมเทศนา
๘๖ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๖ จรรยา
ข้อที่ ๑๑-๑๒

๓๒ ทบทวนบุญ : วิสาขบูชา...วันแห่งชัยชนะ
ของพระพุทธเจ้า
๔๖ สร้างโลกให้เป็นโลกแก้ว : วิสาขบูชานานาชาติ
๖๐ เรื่องจากปก : บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน
ปุจฉา-วิสัชนา
คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
๙๒ หลวงพ่อตอบปัญหา : ท�ำอย่างไรทุกคน ๖๘ บทความพิเศษ : สมุดไทย ใบลาน ...งานศาสน์
จึงจะมีความสุขในการท�ำงานร่วมกัน?
งามศิลป์
๙๔ ข้อคิดรอบตัว : เจ๋ง เก่ง แน่
๗๔ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : ฝนรัตนชาติยังตกอยู่เสมอ
๑๐๐ ฝันในฝัน : สู้มั้ย! สู้ไม่ถอย! ชิตัง เม!
๘๐ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : ลมหายใจมีคุณค่า
ด้วย “สัมมา อะระหัง”
บทความ-ข่าวสาร
๘๔ ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : ไม่ตกหลุมพรางอดีต-อนาคต
๐๒ กุศลกรรมบถ ๑๐ : ศีล..สะพานข้ามสู่
๙๘ DOU ความรู้สากล : อโศกมหาราช...
เทวโลก
๑๑๐ ข่าวบุญในประเทศ
๐๘ บุญอัศจรรย์ : ธุดงค์ธรรมชัย ธรรมยาตรา ๑๑๒ ข่าวบุญต่างประเทศ
อัญเชิญพระบรมธาตุ
๑๒๘ บทบรรณาธิการ : ถ้าสู้..อุปสรรคก็ไร้ความหมาย
e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv
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