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ความสุขใจของมนุษย์ประการหนึง่ คือ
การได้รบั ความปลอดภัยในชีวติ ความปลอดภัย
นัน้ จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีความมัน่ ใจในตัวเอง
คิดว่าตนเปนที่พึ่งของตนได้จริง ขณะเดียวกัน
ความมั่ น ใจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต ่ อ เมื่ อ เปนคน
ไม่หวาดระแวงและไม่เกรงกลัวภัยใด เหมือน
พระอรหันต์ทั้งหลายที่หมดกิเลสแล้ว ท่านจึง
ไม่หวาดหวั่นต่อความตาย ส่วนคนที่ไม่มีเวร
มีภัยกับใครอีกประเภทหนึ่ง คือ ผู้ทรงศีล ก็จะ
มีความสุขกายสบายใจ ไม่หวาดระแวง และมี
ชีวิตอยู่ด้วยสันติธรรม
ในการรักษาศีลนัน้ แม้เราจะตัง้ ใจรักษา
ให้บริสทุ ธิบริบรู ณ์ บางครัง้ เราก็ขาดความมัน่ ใจ
ในการวินจิ ฉัย มีความสงสัยว่า การกระทำาของ
เราล่วงละเมิดศีลหรือไม่ ดังนัน้ ในการรักษาศีล
เราควรศึกษาทำาความเข้าใจในเรือ่ งองค์วนิ จิ ฉัย
ศีล งึ่ เปนหลักในการวินจิ ฉัยว่า ศีลขาดหรือไม่
จะได้มคี วามสบายใจและสามารถชีถ้ กู ชีผ้ ดิ ให้กบั
ตัวเองได้
สำาหรับองค์วินิจฉัยศีลนั้น พระอรรถกถาจารย์ได้จำาแนกเอาไว้ว่า องค์ประกอบของ
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ปาณาติบาต มี อย่าง คือ . สัตว์นั้นมีชีวิต
. รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต . มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์
นัน้ . มีความพยายามฆ่าสัตว์นนั้ . สัตว์ตาย
ด้วยความพยายามนั้น
ยกตัวอย่างเช่น การที่เราไล่ยุง แล้ว
บังเอิญทำาให้ยุงตาย โดยมิได้คิดจะฆ่ายุงเลย
เช่นนี้ยังไม่เรียกว่าผิดศีล ศีลยังไม่ขาดเสีย
ทีเดียว เพราะเปนการกระทำาที่ไม่ครบองค์
ของการฆ่า ส่วนการกระทำาใดที่แม้จะไม่ครบ
องค์วินิจฉัย อาจจะทำาไปแค่องค์ อย่างนี้
เรียกว่าศีลทะลุ ถ้าลดหลั่นลงมาอีกก็เรียกว่า
ศีลด่าง ศีลพร้อย มัวหมองไปตามลำาดับ
การละเมิดศีลข้อทีห่ นึง่ นี้ จะมีโทษมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณของคนหรือสัตว์แต่ละ
ประเภท เช่น ฆ่าพระอรหันต์เปนบาปมากกว่า
ฆ่าปุถุชน ฆ่าพ่อแม่เปนบาปกว่าฆ่าคนทั่วไป
ถื อ ว่ า เปนอนั น ตริ ย กรรมที่ ห ้ า มสวรรค์ แ ละ
นิพพาน คือ ถ้าใครไปล่วงละเมิด ท่านถือว่า
ในภพชาตินั้น บุคคลนั้นจะไม่มีโอกาสเข้าถึง
สวรรค์หรือบรรลุนิพพาน มีแต่ต้องไปเสวย
ทุกข์ใหญ่ในอบายภูมิอย่างเดียว
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หวงแหน . รูอ้ ยูว่ า่ ทรัพย์นนั้ มีเจ้าของหวงแหน
. มีจติ คิดจะลักทรัพย์นนั้ . มีความพยายาม
ลักทรัพย์นั้น . ลักทรัพย์ได้มาด้วยความ
พยายามนั้น
องค์ประกอบของกาเมสุมิจฉาจาร มี
อย่าง คือ . หญิงหรือชายที่ไม่ควรละเมิด
. มีจิตคิดจะเสพเมถุน . ประกอบกิจใน
การเสพเมถุน . สำาเร็จกิจในการเสพเมถุน
การประพ ติผิดในกามมีโทษมากหรือ
น้ อ ยขึ้ น อยู ่ กั บ คุ ณ ความดี ข องผู ้ ที่ ถู ก ละเมิ ด
ความแรงของกิเลส และความพยายามในการ
ประพ ติผิดในกามนั้น สำาหรับศีลข้อ นี้
บางท่านอาจสงสัยว่า การเทีย่ วหญิงขายบริการ
ผิดศีลหรือไม่ เรื่องนี้แบ่งออกเปน ประเด็น
ประเด็นที่ เปนเรื่องของการผิดศีล คือ จะหา
หญิ ง ที่ ป ระกอบอาชี พ นี้ ด ้ ว ยความสุ จ ริ ต ใจ
เหมือนในสมัยก่อนนัน้ ยากมาก บางคนถูกบังคับ
ข่มขู่มา บางคนลักลอบขายบริการโดยพ่อแม่

หากฆ่ า สั ต ว์ ที่ มี คุ ณ มากจะมี โ ทษ
มากกว่าการฆ่าสัตว์ท่ีมีคุณน้อยหรือไม่มีคุณ
สำาหรับสัตว์เดรัจฉานชนิดที่ไม่มีคุณ การฆ่า
สัตว์ตัวใหญ่มีโทษมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็ก
เช่น ฆ่าจระเข้มีโทษมากกว่าฆ่ากิ้งก่า เปนต้น
และให้เราดูที่ความพยายามในการฆ่าด้วย คือ
หากมีความพยายามในการฆ่ามากก็มโี ทษมาก
มีความพยายามน้อยก็มีโทษน้อย สุดท้ายต้องดู
ทีเ่ จตนาเปนหลัก หากเจตนาแรงกล้า มีโทษมาก
หากเจตนาน้อยก็มีโทษน้อย เช่น การฆ่าด้วย
โทสะหรือด้วยความเกลียดชังมีโทษมากกว่า
การฆ่าเพือ่ ปองกันตัวเอง เปนต้น อย่างไรก็ตาม
เพื่อชีวิตการสร้างบารมีจะได้ไม่สะดุด เราอย่า
ได้ พ ลาดพลั้ ง ไปฆ่ า หรื อ รั ง แกใครจะดี ที่ สุ ด
จะได้มคี วามบริสทุ ธิกาย วาจา ใจ เปนผูไ้ ม่มเี วร
ไม่มีภัยกับใคร
องค์ประกอบของอทินนาทาน มี
อย่าง คือ . ทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมีเจ้าของ
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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บริการนัน้ เปนการเปดประตูอบาย เพราะทำาให้
ใจหมกมุน่ การทีช่ ายชอบเทีย่ วหญิงขายบริการ
เปนเพราะส่วนใหญ่ไม่รู้จักหักห้ามใจตัวเอง
เพราะทั้งคน ทั้งสัตว์ ไม่ว่าจะเปนหมู หมา กา
ไก่ ล้วนอาศัยอยู่ในโลกใบเดียวกัน มีชีวิต
เหมือนกัน ต่างมีสิ่งที่คอยบีบคั้นใจเหมือนกัน
คือ ความต้องการทางเพศ เพราะกิเลสราคะ
บังคับ เมื่อเกิดความกำาหนัด สัตว์เดรัจฉาน
ไม่ตอ้ งคิดอะไรมาก เพราะมันไม่มหี ริ โิ อตตัปปะ
มันจึงสนองความต้องการนั้นในทันใด จะสมสู่
กับสัตว์ตัวใด ที่ใด เวลาใดก็ได้
มนุษย์มสี ติปญั ญามากกว่าสัตว์ ถ้าไม่รู้
จักหักห้ามใจ ไม่รู้จักเลือกว่าใครไม่เหมาะ
ไม่ควร ถึงแม้จะเปนคนโสด และฝ่ายหญิงยินดี
พร้อมใจก็ตาม ก็จะเปนการเริม่ เพาะนิสยั เอาแต่
ใจตัวเอง ตามใจกิเลสจนคุน้ บาปในอดีตจะได้
ช่องตามมาทัน ทำาให้มโี อกาสติดโรคร้ายได้งา่ ย
ต้องเสียชือ่ เสียง และมีมลทิน เปนตราบาปในใจ

ผู้ปกครองไม่รู้ เปนต้น เมื่อมีใครไปล่วงละเมิด
ก็ถือว่าผิดศีล
สตรี จำาพวกทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสไว้ว่าฝ่ายชายจะล่วงละเมิดไม่ได้ หาก
ละเมิดถือว่าผิดศีลทันที คือ สตรีที่อยู่ในความ
ดูแลของมารดา สตรีทอี่ ยูใ่ นความดูแลของบิดา
สตรีที่อยู่ในความดูแลของทั้งมารดาและบิดา
สตรีที่อยู่ในความดูแลของพี่ชายน้องชาย สตรี
ที่อยู่ในความดูแลของพี่สาวน้องสาว สตรีที่
อยู่ในความดูแลของญาติ สตรีมีโคตรตระกูล
ปกครอง สตรีมธี รรมคุม้ ครอง สตรีมคี หู่ มัน้ และ
สตรีมีกฎหมายคุ้มครอง ในทำานองเดียวกัน
สตรีก็ไม่อาจล่วงละเมิดชายที่อยู่ในเงื่อนไข
เดี ย วกั น นี้ หากหญิ ง เหล่ า นี้ แ อบไปทำ า งาน
ขายบริการ ชายทีไ่ ปเทีย่ วก็ถอื ว่าเข้าข่ายผิดศีล
กาเมฯ เพราะฉะนัน้ ทางทีด่ อี ย่าเอาตัวไปเสีย่ งกับ
การผิดศีลเลย
ประเด็นที่ การไปเที่ยวหญิงขาย
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การทำาอย่างนั้นเปนการเพาะนิสัยมักมากใน
กามคุณ และไม่เห็นคุณค่าของความเปนคน
เมื่อมองเห็นคนด้อยคุณค่า สังคมก็เดือดร้อน
วุ่นวาย เพราะต่างขาดความจริงใจ สิ่งที่ตาม
มาก็คือ ขาดความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและ
ต่อสังคมไปโดยปริยาย
สิง่ ทีร่ า้ ยไปกว่านัน้ คือ การติดในรสกาม
งึ่ จะติดไปในขันธสันดานข้ามชาติ เพราะเวลา
ใกล้ตาย ความดีที่เคยทำาเอาไว้ก็นึกไม่ออก
นึกออกแต่ภาพไปเที่ยวหญิงโสเภณี ภาพเหล่านี้
จะเปนกรรมนิมิตมาฉายให้เห็นอยู่คนเดียว
คนอืน่ เขาไม่เห็นกับเราด้วย ถ้าละโลกไปด้วยใจ
ที่เศร้าหมอง โอกาสไปนรกจะมีมากกว่าคนที่
ใจไม่หมกมุ่นในเรื่องนี้ ถึงคราวบาปส่งผล
ตัวเราก็จะได้ไปเกิดเปนหญิงขายบริการบ้าง
ผลัดกันรับวิบากกรรม เพราะแต่เดิมผู้หญิงที่
ขายบริการก็เคยเปนผูช้ ายนักเทีย่ วมาก่อน เธอ
จึงได้มาชดใช้วบิ ากกรรมเช่นนี้ มาเปนทีร่ องรับ

อารมณ์ให้กับผู้ชายที่หักห้ามใจไม่เปน ดังนั้น
ถ้าไม่อยากผิดศีล ไม่อยากมัวหมอง และ
ไม่ปรารถนาจะไปเสวยทุกข์ในอบาย ก็อย่าไป
ยินดีในการล่วงละเมิดศีลกาเมฯ ไม่วา่ จะในกรณี
ใด เพราะสุขสัมผัสเพียงชั่วคราวจะทำาให้
ต้องทุกข์ทรมานไปอีกหลายชาติ ึ่งไม่คุ้มกัน
ทั้งหมดนี้ คือองค์ประกอบของการ
วินิจฉัยศีลข้อ ถึงข้อ ว่าผิดศีลหรือไม่ รวม
ไปถึงทัศนะเกีย่ วกับการล่วงละเมิดทางเพศ งึ่
เปนสิง่ ทีเ่ ราควรศึกษาไว้ และจากความรูใ้ นเรือ่ ง
องค์วินิจฉัยศีลนี้ ทำาให้เราตอบข้อสงสัยได้ว่า
การกระทำาแค่ไหนเปนการทำาให้ศลี ขาด แค่ไหน
เปนเพียงศีลด่างพร้อยไปเท่านั้น แต่ดีที่สุด
อย่าให้ศีลด่างพร้อยมัวหมองเลย ควรสมาทาน
รักษาศีลให้บริสุทธิบริบูรณ์ทุกวัน เพราะศีล
เปนเหตุแห่งความสุข เปนทางมาแห่งโภคทรัพย์
และเปนต้นทางให้ได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน

อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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หยุดนั่นแหละเป็นตัวสำาเร็จ หยุดอันเดียวเท่านั้นแหละ
ทางพุทธศาสนาเป็นเปาหมายใจดำา
พระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร)

สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเปนธรรมทาน โดย
สำานักงาน ีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ทำาบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. - แ ก ์. - -

หจก. ี.เอส.ไอที ิสเต็มส์

ห้างเดอะมอลล์บางแค The Mall angkhae
ม. ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ
โทร. - - จำาหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก cer sus LCD M NIT R CER
S S S MS NG LG RINTER E S N C N N
RDDIS SE G TE IT C I S MS NG.
R M DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) sus Gigabyte srock
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บางคนบอกว่า.. ขอให้มีเงินเถิด จะทอดกฐินเมื่อไรก็ทอดได้
อีกทั้งยังบอกต่อว่า.. เรารวยและมีศรัทธาจะกลัวอะไร
ถ้าเราเตรียมปัจจัยและผ้าไตรไว้ให้มาก
อย่างไรที่วัดเขาก็ต้องรับเราเป็นประธานกองกฐินอยู่ดี
แต่เชื่อไหม ความคิดเช่นนี้ถือเป็นความเข้าใจที่ผิดมาก
เนื่ อ งจากการทำ า บุ ญ ทอดกฐิ น มี การทอดกฐิน เพราะหากทำา ผู้ทำาก็จะไม่ได้
อานิสงส์กฐินเลย อีกทั้งพระภิกษุสงฆ์ในวัดนั้น
ข้อจำากัดหลายประการ ไม่ได้ทำากันได้ง่าย
อี ก ทั้ ง ยั ง เปนบุ ญ ที่ ไ ม่ ส ามารถทำ า ได้ ทุ ก วั น ก็จะไม่ได้อานิสงส์กฐินเช่นกัน เพราะการทำาบุญ
หรือไม่ใช่นึกอยากจะทอดกฐินวันไหนก็ทำาได้ ที่ ไ ม่ เ ปนไปตามข้ อ จำา กั ด ของการทอดกฐิ น
เนือ่ งจากวัดหนึง่ สามารถรับกฐินได้แค่ปละครัง้ จะถือเปนการทำาบุญอย่างอื่น เช่น บุญถวาย
สังฆทาน บุญทอดผ้าป่า ึ่งจะได้อานิสงส์
เท่านั้น
นอกเหนื อ จากนี้ . . ถ้ า วั ด นั้ น มี พ ระ ตามประเภทของบุญนั้น แทน
เนือ่ งจากการทอดกฐินเกิดได้ยากอย่างนี้
อยู่น้อยกว่า รูป หรือมีครบ รูป แต่รูปใด
รู ป หนึ่ ง จำ า พรรษาไม่ ค รบไตรมาส วั ด นั้ น ก็ ในโบราณกาลจึงนิยมทอดกฐิน เพราะความยาก
หมดสิ ท ธิ รั บ กฐิ น ดั ง นั้ น จะเห็ น ว่ า ทุ ก วั ด จึ ง ทำ า ให้ ก ารทอดกฐิ น กลายเป็ น บุ ญ พิ เ ศษ
ไม่สามารถจะรับกฐินได้งา่ ย อย่างทีห่ ลายคน เมื่อทำาแล้วได้อานิสงส์พิเศษมากอย่างแตกต่าง
แต่จะได้มากขนาดไหน ถ้าไม่มีการขยายความ
เข้าใจ
แค่ขอ้ จำากัดเบือ้ งต้นเพียงเท่านีก้ พ็ บว่า เพิ่ม ก็จะนึกภาพกันไม่ออก เพราะเวลาใคร
การทำาบุญทอดกฐินเปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ยาก เพราะ มาชวนเราทำาบุญ ก็มักจะบอกว่าได้บุญมาก
ต่อให้เรามีปัจจัยหรือมีศรัทธามากขนาดไหน ด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นในบรรทัดถัด ไป จะขอ
ก็ตาม ถ้าการทำาบุญไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ยกตัวอย่างอานิสงส์ที่โดดเด่นของการถวาย
ที่ มี อ ยู ่ ถึ ง ๗ ประการ ของการทอดกฐิ น ผ้ากฐิน จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
(ดังรายละเอียดหน้า
) ก็จะไม่ถือเป็น เพื่อให้เห็นภาพของผลบุญชัดเจนขึ้น
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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ผู้บวชบรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันขึ้นไป
แต่ยังไม่บรรลุอรหัตผล
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ผู้บวชบรรลุอรหัตผลแล้ว
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เมื่อบารมีเต็มเปยม หากเกิดเป็นชาย
ในชาติทเี่ กิดมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้
รั บ การบวชแบบ เอหิ ภิ ก ขุ อุ ป สั ม ปทา คื อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานการบวชให้ด้วย
พระองค์เอง แต่ใครจะบวชแบบนี้ได้ต้องสั่งสม
บุ ญ บารมี ม าในภพอดี ต อย่ า งมหาศาลเลย
ทีเดียว อีกทั้งก่อนบวชก็ต้องบรรลุธรรมเปน
พระอริยบุคคลตั้งแต่ พระโสดาบัน ขึ้นไป และ
เมื่อบรรลุแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องทรง
ตรวจตราด้วยญาณทัสนะของพระองค์กอ่ นว่า..
ผู้ที่จะบวชมีบุญจากการถวายบาตรและจีวร
มามากพอหรือไม่ เพราะการบวชแบบนี้ บาตร
และจีวรจะเกิดขึ้นด้วย ทธิ ึ่งเทวดาจะเปน
ผู้มาเนรมิตให้ โดยอาศัยกำาลังบุญของผู้บวช
ถ้ากำาลังบุญน้อย ผู้ที่เนรมิตก็จะเปนเทวดา
ระดับหัวหน้าเขต ถ้ามีกำาลังบุญปานกลาง
ผู้เนรมิตก็จะเปนเทวดาระดับท้าวสักกเทวราช
หรือพระอินทร์ แต่ถ้ามีกำาลังบุญมาก ผู้เนรมิต
ก็จะเปนพรหมในชั้นพรหมโลกเลยทีเดียว
ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจตรา
ดูด้วยญาณทัสนะแล้วพบว่า ผู้บวชมีบุญจาก
การถวายบาตรและจีวรมามากพอ (ในกรณีที่
ผู้บวชบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไป
แต่ยังไม่บรรลุอรหัตผล) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็ จ ะประทานการบวชให้ โดยการเหยี ย ด
พระหัตถ์ขวาออกไป แล้วเปล่งพระสุรเสียงว่า
จงเป็นภิกษุมาเถิด เธอจงประพฤติพรหมจรรย์
เพื่อกระทำาให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด
และด้วยอานุภาพบุญก็จะบังเกิดองค์พระขนาด
ใหญ่ เปล่งรัศมีเจิดจ้าสว่างไสวครอบคลุมร่าง
ของผูบ้ วช ในขณะเดียวกัน ผ้าไตรจีวรก็จะลอย
ลงมาจากอากาศ มาปรากฏอยู่ระหว่างมือที่

พนมขึ้นกับอก แล้วบาตรก็จะถูกวางไว้ข้าง
ึ่งในบาตรจะมีบริขารต่าง เช่น เข็ม ด้าย
มีดโกน ที่กรองนำ้า เปนต้น และจากนั้นผู้บวช
ก็ตอ้ งไปปลงผม ห่มจีวร เปนพระภิกษุทคี่ รองผ้า
เรียบร้อยในลำาดับต่อไป
แต่ ใ นกรณี ที่ ผู ้ บ วช ั ง ธรรมจาก
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า แล้ ว บรรลุ อ รหั ต ผล
เมื่ อ ได้ รั บ ประทานการบวชแบบเอหิ ภิ ก ขุ อุปสัมปทา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรง
เหยียดพระหัตถ์ขวาออกไป แล้วเปล่งพระสุรเสียง
แค่วา่ จงเป็นภิกษุมาเถิด และด้วยอานุภาพบุญ
จะบังเกิดองค์พระขนาดใหญ่หน้าตัก วา
เปล่งรัศมีเจิดจ้าสว่างไสวครอบคลุมร่างของ
ผู้บวช ึ่งตามนุษย์จะมองไม่เห็น เพราะเปน
ของละเอียด จะเห็นก็เพียงแค่ความสว่างทีพ่ รึบ
ขึน้ มาเท่านัน้ จากนัน้ เส้นผมบนศีรษะก็จะสัน้ ลง
จากค หัสถ์กลายเปนเพศสมณะ ครองจีวรและ
สะพายบาตรอันเปนทิพย์ที่สำาเร็จด้วยบุญ ทธิ
ทันที
แต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจ
ตราดูด้วยญาณทัสนะแล้วพบว่า ผู้นั้นไม่ได้
เคยถวายผ้าไตรจีวรบริขารมาเลย แม้บรรลุ
อรหัตผลแล้ว ก็ต้องให้ไปแสวงหาผ้ามาทำาจีวร
ก่อน พระองค์ถงึ จะประทานการบวชให้ เหมือน
ในกรณีของ พระพาหิยะ ึ่งไม่เคยมีบุญจาก
การถวายผ้าไตรจีวรมาเลย ทำาให้ระหว่างไปหา
เศษผ้าจากกองขยะมาทำาจีวร ได้เจอกับยักษินี
ที่ เ คยผู ก เวรกั น มาจากอดี ต ชาติ เ ข้ า สิ ง โค
แม่ลูกอ่อน แล้ววิ่งมาขวิดท่านจนตายในทันที
ะนัน้ การทอดกฐินและถวายผ้าไตรจีวร
จึงเป็นสิ่งสำาคัญมาก ไม่ถวายไม่ได้ เพราะ
สั ก วั น หนึ่ ง ในอนาคตหรื อ ชาติ ใ ดชาติ ห นึ่ ง

กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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เราก็ต้องเป็นนักบวช
ดังนัน้ จงอย่าไปเสีย่ งเลย เราอาจมีสทิ ธิ
เป็นแบบพระพาหิยะก็ได้ ที่แม้เป็นพระอรหันต์
แล้วก็ยังต้องลำาบากถึงขนาดต้องไปหาเศษผ้า
ที่เขาทิ้งแล้วจากกองขยะมาทำาจีวร อีกทั้งยัง
อดบวชอีกด้วย
ส่วนอานิสงส์ของฝายหญิง เมื่อบารมี
เต็ ม เปยมก็ จ ะได้ ค รอบครองเครื่ อ งประดั บ
อันสูงค่าที่สุดในยุคนั้น คือ เครื่องประดับมหา
ลดาปสาธน์ งึ่ ทำาจากรัตนชาติมมี ลู ค่าสูงถึง
โกฏิ อันประกอบด้วยเพชร ทะนาน แก้ว
มุกดา ทะนาน แก้วประพา
ทะนาน
แก้วมณี ทะนาน แม้เส้นด้ายก็ทำาจากเงิน
และยังมีแหวนรูปนกยูงทีม่ อื ทัง้ สองข้าง มีตา่ งหู
สร้อยคอ ปลอกรัดต้นแขน เข็มขัด และรองเท้า

บ

บ
น

อีกทั้งเครื่องประดับที่ศีรษะยังออกแบบเปน
ตัวนกยูงรำาแพนคล้ายนกยูงยืนอยู่บนเนินเขา
โดยขนปกทำาด้วยทองข้างละ ขน รวมเปน
ขน จะงอยปากทำาด้วยแก้วประพา
นัยน์ตา คอ และแววหาง ทำาด้วยแก้วมณี ก้านขน
และขาทำาด้วยเงิน ทำาให้เวลาเดินเกิดเสียง
กระทบกันของก้านปก จนเกิดความไพเราะประดุจ
เสียงทิพยดนตรี
แต่กว่านางวิสาขาจะได้เครือ่ งประดับที่
เลิศทีส่ ดุ ในปฐพีขนาดนี้ ก็ไม่ได้เกิดจากการเปน
ประธานถวายผ้าจีวรแค่ผืนสองผืนเท่านั้น แต่
เกิดจากนางเคยถวายจีวรพร้อมด้วยเข็มและ
เครื่องย้อมแด่พระภิกษุมามากถึง ๒
รูป
ในสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
สั่งสมบุญบารมีประเภทนี้มานับชาติไม่ถ้วน

อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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กันบ้าง คือ เมือ่ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ.
เวลา . น. คุณครูไม่ใหญ่ท่านเมตตาให้
นำาผ้าไตรจักรพรรดิที่จะมอบให้ประธานกอง
กฐินเข้าไปในอาคารภาวนา ึ่งเปนสถานที่ทำา
วิ ช ชา เพื่ อ ท่ า นจะได้ นั่ ง สมาธิ อ ธิ ษ ฐานจิ ต
เติมความศักดิสิทธิทุกวัน โดยมีคณะสงฆ์ที่
ตั้งใจปฏิบัติธรรมเปนตัวแทนในการอัญเชิญ
เข้าไป และผ้าไตรทัง้ หมดนีจ้ ะนำาออกมามอบให้
เจ้าภาพผูเ้ ปนประธานกองกฐิน ในวันทีส่ ว่างทีส่ ดุ
ดี ที่ สุ ด คื อ วั น ครู ผู ้ ค ้ น พบวิ ช ชาธรรมกาย
ขึ้น คำ่า เดือน ึ่งเปนวันที่หลวงปู่ค้นพบ
วิชชาธรรมกาย ณ วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง
อ.บางคูเวียง จ.นนทบุรี โดยปนีต้ รงกับวันจันทร์
ที่ กันยายน และเมื่อรับผ้าไตรจักรพรรดิ
ไปแล้ว ก็ขอให้ทาำ ตามหลักวิชชาทีค่ ณุ ครูไม่ใหญ่
ให้ไว้ ดังโอวาทในลำาดับต่อไป

ดังนั้น การที่เราจะถวายผ้ากฐินหรือ
จีวรเพียงแค่ปละ ผืน ึ่งต่อให้ถวายตลอด
ชีวิตจนหมดอายุขัย อย่างมากก็ได้ไม่เกิน
ผืน ะนั้นการเป็นประธานกองกฐินปละ
ครั้ง จึงไม่ถือเป็นการสั่งสมบุญที่มากเกินไป
จากข้อมูลตรงนี้เอง จะเห็นว่า..ถ้านางวิสาขา
ไม่มบี ญุ จากการถวายผ้าจีวรมามากพอ ก็จะไม่
ไปดลจิตดลใจให้ใครคิดจะทำาเครื่องประดับ
มหาลดาปสาธน์ให้นาง เพราะเป็นเครือ่ งประดับ
ทีท่ าำ ยากมาก ต้องใช้คนทำาจำานวนมาก จนบิดา
ของนางวิสาขาต้องจ้างช่างทองมาช่วยกันทำา
มากถึง ๕ คน อีกทั้งยังต้องใช้เวลาทำา
นานถึง เดือน แถมค่าจ้างช่างยังแพงถึง
แสนกหาปณะ แต่ด้วยบุญบารมีที่เต็มเปยมของ
นางวิสาขา จึงบันดาลให้มีเครื่องประดับคู่บุญ
เกิดขึ้น
เมือ่ กล่าวถึงอานิสงส์กฐินกันพอสังเขป
แล้ว ก็จะขอเล่าถึงเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้น
ก่อนจะถึงวันทอดกฐินของวัดพระธรรมกาย
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เมือ่ ได้ผา้ ไตรไปแล้ว สิง่ ทีเ่ ราจะต้องทำาในขัน้ ตอนต่อไปก็คอื ไปเช็ดโต๊ะหมู่
หิ้งบูชา หรือบนหัวนอน ที่เราจะเอาไว้วางผ้าไตร ให้เช็ดทุกด้าน ทุกทิศ ทุกทาง
ให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกหรือฝุ่นผง เช็ดอย่าให้เหลือแม้แต่นิดเดียว เพื่อไม่ให้
เปนอุปสรรคต่อสมบัติและสิริที่จะเข้ามา
พอทำาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เราไปอาบนำ้าอาบท่าให้สดชื่น
จนจิตใจสบาย ร่างกายสดชื่นดีแล้ว ก็นำาผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติไปวาง โดย
หาพานหรือภาชนะอะไรก็ได้ที่วางแล้วดูสวยงาม ดูแล้วเหมาะสมที่จะเปนที่ตั้งแห่ง
ผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติ
จากนั้น ก็อัญเชิญผ้าไตรไปตั้งด้วยความเคารพ เพราะว่าทุกเส้นด้าย ทุก
อณูเนือ้ ของเส้นด้าย เต็มไปด้วยผูม้ ฤี ทธิ มีอานุภาพ และมหาสมบัตทิ งั้ หลาย เมือ่ นำา
ไปตั้งแล้ว ก็ให้กราบที่ผ้าไตร ึ่งเปนธงชัยของพระอรหันต์ แล้วก็นั่งสมาธิให้จิตใจ
เราสะอาด บริสุทธิ ผ่องใส หลังออกจากสมาธิแล้วก็กราบไปที่ผ้าไตรอีกครั้ง และ
ตัง้ ใจมัน่ อธิษฐานจิตให้ดวี า่ ข้าพเจ้าได้นาำ ผ้าไตรจีวรนีม้ าตัง้ ไว้เพือ่ อธิษฐานเปนประธาน
กองกฐินสามัคคี ขอให้ความปรารถนานี้สำาเร็จเปนอัศจรรย์ และให้มีสมบัติ
อัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ มีสมบัติไหลมาเทมาตั้งแต่วินาทีที่ได้อัญเชิญ
ผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติขึ้นประดิษฐานไว้บนพาน
ให้ ทำ า อย่ า งนี้ ทุ ก วั น อย่ า ให้ ข าดเลยแม้ แ ต่ วั น เดี ย วจนกระทั่ ง ถึ ง วั น
ทอดกฐิน
และเมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ.
คุณครูไม่ใหญ่ก็ฝากโอวาทในช่วง
ปลีกวิเวกมาว่า
ผ้าไตรกฐินปนี้ ้อนความศักดิสิทธิเป็นพิเศษในอาคารภาวนา ้อนให้ใส
ทุกผืน ใสข้างในกลาง และตั้งผังให้ได้ทรัพย์ทั้งภายใน ภายนอก ครูไม่ใหญ่
อยากให้ทุกคนเป็นประธานกองกฐิน อยากให้เขามีบุญเยอะ ดังนั้นต้องตั้งเปา
ตั้งผังไว้ว่า ครั้งหนึ่งในชีวิต เราต้องเป็นประธานกองกฐินให้ได้
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อย่าประมาทในวัย เราแก่แล้วนะ อย่านึกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่
ให้คิดถึงความแก่ตลอดเวลา ถ้ายังทะนงว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่
บุคคลที่ควรบูชา คืก็อจบุะทำคคลที
ีคุณความดีควรค่
าให้ห่มลงตกนรกได้
ง่ายาแก่การระลึกนึกถึง
และยึเอาบุ
ดถือญเป็ละเอี
นแบบอย่
บัติตามเพราะบุ
ได้แก่ ญผ้ละเอี
ูมีศีล ยสมาธิ
สูงกว่
ยดให้ามงในการปฏิ
ากกว่าบุญหยาบ
ดทำาให้ปัหญลุญา
ดจากกิ
เลสาเรา
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำาเนิดวัสนัดพระธรรมกาย
บสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเปนธรรมทาน โดย
สนับสนุนการพิมพ์

สำานักงาน ีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ทำาบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 a . 02-551-2684
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ก แห่งกรรมนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะอยู่ในนำ้า บนดิน
ในอากาศ อยู่ในโลกนี้ หรือในจักรวาลไหนก็ตาม
ตราบใดที่เรายังมีการกระทำาทางกาย ทางวาจา และใจ
ไม่ว่าดีหรือชั่ว แม้จะเล็กน้อยเพียงไร
จะเจตนา ไม่เจตนา ล้วนมีผลทั้งสิ้น
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิ
ทร.

อ

พลั
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ท้าย าหรั ้ที่ต้องการล วา อ้วน

ทำาสมาธิให้สงัดจากกาม จากอกุศลธรรม
ให้ใจตั้งมั่นอยู่ภายใน ก็จะได้ความสุขจากสมาธิ
เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรมาเสมอเหมือน
คือ หาไม่ได้ในที่อื่น นอกจากที่ใจหยุดใจนิ่ง
แล้วจิตก็จะมีกำาลังเอง ที่เรียกว่า กำาลังใจ
กำาลังใจที่อยากจะสร้างแต่กุศลธรรมให้ยิ่ง ขึ้นไป
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่ช่วยบิดาประกอบอาชีพค้าข้าว ต่อมา
ขณะที่ท่านอายุได้ ป บิดาของท่านถึงแก่กรรม ท่านเปนบุตรชายคนโตจึงต้องรับช่วงทำาธุรกิจ
ค้าข้าว และสามารถก่อร่างสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีพอสมควรทั้งที่ยังอยู่ในวัยเยาว์
ในป พ.ศ.
เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่มีอายุได้ ป วันหนึ่งท่านเดินทางกลับจาก
การค้าข้าว ขณะทีน่ าำ เรือเปล่ากลับบ้าน ต้องผ่านคลองทีม่ โี จรชุกชุมและเปลีย่ วมาก เสีย่ งต่ออันตราย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ทกุ ขณะ นัง่ เรือไปก็ระแวดระวังอันตรายไปตลอดทาง
เมือ่ ผ่านพ้นอันตรายมาแล้ว ท่านก็มาคิดว่า การหาเงินหาทองเปนเรือ่ งทีล่ าำ บากจริง ต่างคน
ต่างหา ไม่มเี วลาหยุดด้วยกันทัง้ นัน้ ถ้าใครไม่รบี เร่งหาให้มงั่ มีกไ็ ม่มใี ครนับถือและคบหา บรรพบุรษุ
ของท่านก็ทำามาดังนี้เหมือนกัน แต่ขณะนี้บรรพบุรุษก็ตายไปหมดแล้ว และตัวท่านก็จะต้องตาย
เหมือนกัน บิดาทีต่ ายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลย เสือ้ ผ้า ข้าวของ หรือแม้ตวั ท่าน พีน่ อ้ งของท่าน และ
แม่ของท่าน ก็ไม่ได้ไปด้วยเลย คิดดังนีแ้ ล้ว พระเดชพระคุณหลวงปูก่ เ็ กิดธรรมสังเวช อยากออกบวช
เพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ ท่านจึงจุดธูปบูชาพระ และตั้งจิตอธิษฐานอุทิศชีวิตแด่พระศาสนาว่า
ออ า่ ใ เ้ าตา เส อ่

อใ ้ วชเส อ่ เ ด า้ วชแ ้วไม่ส จ ต อดชวต

หลังจากตั้งจิตอธิษฐานว่าจะออกบวชตลอดชีวิตแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงตั้งใจ
ทำามาหากินต่อไป รวมเวลาทีท่ าำ อาชีพค้าข้าวได้ ป สามารถสะสมเงินได้มากพอสมควร และต่อมา
ท่านมอบเงินจำานวนนี้ให้มารดาเก็บไว้เปนทุนเลี้ยงชีวิต จะได้ออกบวชอย่างไม่มีกังวล
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ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
ขณะที่อายุ ป พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าพิธีบรรพชา
อุปสมบทที่วัดสองพี่น้อง อำาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ฉายาว่า จ ทส
การออกบวชของพระเดชพระคุณหลวงปู่มิใช่แค่บวชตามประเพณีเท่านั้น แต่เปนการบวชที่
มีเปาหมายยิ่งใหญ่ คือ จะท�า ะ า ใ ้แจ้ �า าต เอ ใ ้ ้ ท
ในเมื่อเปาหมายที่ตั้งไว้ยิ่งใหญ่สุดประมาณ แค่คิดอย่างเดียวไม่มีทางถึงจุดหมาย ดังนั้น
เมือ่ บวชแล้วพระเดชพระคุณหลวงปูจ่ งึ ใช้เวลาทุก วัน อย่างทรงคุณค่า เพือ่ ก้าวไปให้ถงึ จุดหมาย
ด้วยการ
◊ ฝึกธรรมปฏิบัติทุกวัน ไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวนับตั้งแต่วันแรกที่บวช
◊ ขวนขวายไปศึกษาหาความรู้จากพระอาจารย์หลายรูป รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
จากคัมภีร์วิสุทธิมรรค ึ่งเปนคัมภีร์แม่บทของการปฏิบัติธรรม
◊ ศึกษาค้นคว้าความรูใ้ นพระไตรปฎกเปนเวลาหลายปจนเชีย่ วชาญภาษาบาลี จากนัน
้ จึง
มุ่งศึกษาธรรมปฏิบัติให้ยิ่ง ขึ้นไป
พระเดชพระคุณหลวงปูท่ มุ่ เวลาให้กบั การทำาสมาธิภาวนาอย่างต่อเนือ่ งทุกวัน ค่อย สัง่ สม
ความบริสุทธิของใจไปทีละน้อย ทำาให้ใจของท่านหยุดนิ่งมากขึ้นตามลำาดับ
ขณะทีท่ า่ นกำาลังปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ แสวงหาความสงบสุขภายในอยูน่ นั้ ประเทศในอีก กี โลกหนึง่
กลับทำาสิง่ ทีเ่ ปนปฏิปกั ษ์โดยสิน้ เชิงกับความสงบสุข คือ ก่อสงครามโลกครัง้ ที่ ขึน้ (พ.ศ.
)
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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วด ส

า บรร รรม

ต่อมา ในป พ.ศ.
(ตรงกับรัชกาลที่ ) ประเทศสยามส่งกองทหารอาสาไปร่วมรบกับ
ฝ่ายสัมพันธมิตร ในปนัน้ พระเดชพระคุณหลวงปูจ่ าำ พรรษาอยูท่ วี่ ดั โบสถ์บน ตำาบลบางคูเวียง อำาเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี และได้เข้าสู่สมรภูมิเช่นกัน แต่เปนสมรภูมิแห่งการต่อสู้กับกิเลสอาสวะ
ในวันเพ็ญขึ้น คำ่า เดือน พ.ศ.
ระหว่างพรรษาที่ ณ วัดโบสถ์บน
พระเดชพระคุณหลวงปู่หวนระลึกถึงความตั้งใจเมื่อครั้งแรกบวชที่จะปฏิบัติให้บรรลุธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ท่านจึงเดินเข้าสู่อุโบสถเพื่อปฏิบัติธรรม
โดยตั้งปณิธานว่า หากไม่ได้ยินกลองเพลจะไม่ลุกขึ้นจากที่
ท่านหลับตาภาวนา สมมา อะ ะ ไปเรื่อย โดยไม่สนใจความปวดเมื่อยใด ในที่สุด
ใจก็คอ่ ย สงบลงแล้วรวมหยุดเปนจุดเดียวกัน เห็นเปนดวงใสบริสทุ ธิขนาดเท่า องไข่แดงของไก่
ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
การเข้าถึงดวงธรรมขั้นต้นนี้ทำาให้ท่านมีความสุขตลอดทั้งวัน
เย็นนั้น ท่านเข้าไปในอุโบสถอีกครั้ง แล้วนั่งลงทำาสมาธิภาวนาอย่างไม่อาลัยในชีวิต

อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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“

ในเมื่อเราตั้งใจจริง ๆ ในการบวช จ�าเดิมอายุสิบเก้า เราได้ป ิญา ตนบวชจนตาย ขออย่าให้
ตายในระหว่างก่อนบวช บัดนี้ก็ได้บอกลามาถึง
พรร า*ย่างเข้าพรร านี้แล้ว ก็พอแก่ความประสงค์
ของเราแล้ว บัดนี้ของจริงที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ ท่านเห็น เราก็ยังไม่ได้บรรลุ ยังไม่รู้ ไม่เห็น สมควรแล้วที่จะ
ต้องกระท�าอย่างจริงจัง เมื่อตกลงใจได้ดังนี้แล้ว วันนั้นเป็นวันกลางเดือน
ก็เริ่มเข้าโรงอุโบสถแต่เวลา
เย็น ตั้งสัจจาธิ านแน่นอนลงไปว่า ถ้าเรานั่งลงไปครั้งนี้ไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าต้องการ เป็นอันไม่ลุก
จากที่นี้จนหมดชีวิต

”

นอกจากความตั้งใจข้างต้นนี้แล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังตั้งจิตอธิษฐานว่า หากรู้ธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จะ อเ ท า อ ะ าส าไ จ ต อดชวต
จากนั้น พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ทำาความเพียรตามสัจจะที่ตั้งไว้ และเข้าถึงพระรัตนตรัย
ในตัว (พระธรรมกาย) กลางดึกคืนนั้น
การแสวงหาธรรมะของท่านด้วยการ อมตา แต่ไม่ อมแ ้ กลายเปนแบบอย่างในการ
สร้างบารมีชนิดเอาชีวิตเปนเดิมพันแก่ศิษยานุศิษย์ของท่านในยุคต่อ มา

*

ป นับจากวันตั้งจิตอธิษฐานออกบวช
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่นำาความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติไป
ตรวจสอบกับความรูใ้ นพระไตรปฎกและคัมภีรต์ า่ ง ทีท่ า่ นเคยศึกษามาเปนเวลานับสิบปว่าตรงกัน
หรือไม่ ก็ปรากฏว่าตรงกัน ทำาให้ท่านปลาบปลื้มใจเปนอย่างยิ่ง
หลังจากเข้าถึงธรรมแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่จึงตระหนักว่า ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปนสิง่ ทีล่ กึ งึ้ มาก จะเข้าถึงได้ตอ้ งทำาให้ ใจ หยุดนิง่ สนิททีศ่ นู ย์กลางกายฐานที่ เหนือ
สะดือ นิ้วมือ ึ่งเปนจุดศูนย์รวมในการรับรู้ทางใจ ถ้าใจไม่หยุดก็จะเข้าถึงพระธรรมกายไม่ได้
ใจ ในที่นี้ มิได้หมายถึง หัวใจ ึ่งเปนอวัยวะที่ใช้สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกาย แต่
หมายถึง ใจ ึ่งเปนธาตุละเอียด และมีลักษณะเปนดวงกลมใส มีที่อาศัยอยู่บริเวณศูนย์กลาง
กายฐานที่ ในกลางตัวมนุษย์ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่หากฝึกสมาธิไประดับหนึ่ง
ก็จะสามารถเห็นได้
ในเวลาต่อมาพระเดชพระคุณหลวงปู่เมตตาเทศนาสอนธรรมปฏิบัติ และกล่าวสรุปไว้ว่า
ดเ ตวส�าเ จ

ก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะค้นพบวิชชาธรรมกายนั้น วิธีการดำาเนินจิตเข้าไปใน
เส้นทางสายกลางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเคยดำาเนินไปแล้วนี้ หายไป
เกือบ
ป ดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่า

“

พระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นในโลกละก็ ธรรมอันนี้ไม่มีใครแสดง ไม่มีใครบอก ไม่มีใครเล่าให้ฟง ถึง
กระนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเสียเกือบสองพันป มาเกิดขึ้นที่วัดปากน�้านี้แล้ว อุตส่าห์พยายามท�ากันไปอย่าได้
ดูหมิ่นดูแคลนหนา อย่าได้เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย แก่ยากแก่ล�าบากแต่เล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อมาประสบพบ
พุทธ าสนา พบของจริงละ เข้าถึงของจริงให้ได้

”

การเข้าถึงพระธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ นอกจากเปนการค้นพบวิชชาธรรมกายของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับคืนมาแล้ว ยังเปนพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อีกด้วย
นอกจากนี้ การค้นพบของท่านยังช่วยให้ชาวโลกในยุคนีร้ วู้ า่ ทุกคนมีพระธรรมกายอยูใ่ นตัว

อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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รั แรกแ ะม ้บรร รรมตาม า

หนทางนิพพานหรือทางสายกลาง (มัช ิมาปฏิปทา) อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ทุกคนมีศักยภาพที่
จะบรรลุธรรม ก้าวไปสู่ความเปนอริยะ จนกระทั่งหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยเท่าเทียมกัน ด้วย
วิธีหยุดใจ
คำาว่า หยุด (หยุดใจด้วยการทำาสมาธิภาวนา) จึงเปรียบเสมือนกุญแจดอกเดียวที่ใช้
ไขปริศนาแห่งชีวิตที่มนุษย์แสวงหามาเปนเวลายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาความสุข
ที่แท้จริง
ต่อมา เมื่อออกพรรษาแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่เริ่มภารกิจปันความสุข เพื่อปลดปล่อย
มวลมนุษย์ให้พ้นจากห้วงทุกข์ ด้วยการมองเข้าไปในใจของท่านว่าจะมีใครสามารถรู้เห็นธรรม
ได้บ้าง ก็มีภาพวัดบางปลา ตำาบลบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ท่านเคยไปเรียนหนังสือเมื่อครั้ง
ยังเปนเด็กปรากฏขึ้นในใจ ท่านจึงเดินทางไปสอนธรรมปฏิบัติที่วัดแห่งนี้ ปรากฏว่า มีพระภิกษุ
เข้าถึงพระธรรมกาย รูป และฆราวาสอีก คน บุคคลเหล่านีถ้ อื เปนพยานในการบรรลุธรรมของท่าน
ว่าหนทางที่ท่านปฏิบัตินั้นเปนของจริง หากใครปฏิบัติถูกต้องก็จะเข้าถึงได้เช่นเดียวกัน

อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ในราวกลางป พ.ศ.
(กลางรัชกาลที่ ) ขณะที่สงครามโลกครั้งที่ ใกล้จะสิ้นสุดลง
พระเดชพระคุณหลวงปูไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เปนเจ้าอาวาสวัดปากนำา้ ภาษีเจริญ งึ่ เปนสถานทีท่ ที่ า่ น
ปักหลักค้นคว้าทำาวิชชาและสอนธรรมปฏิบัติจนตลอดชีวิต

กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
29

พระเดชพระคุณหลวงปู่ทุ่มเวลาให้กับการบำาเพ็ญภาวนาพร้อมกับพระภิกษุ-สามเณร และ
อุบาสิกา ในโรงงานทำาวิชชา (สถานที่ศึกษาวิชชาธรรมกายชั้นสูง) ทั้งวันทั้งคืนเปนเวลาเกือบ
ป (พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
) ทั้งนี้เพื่อค้นคว้าความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ลึก ึ้ง
ยิง่ ขึน้ โดยมีเปาหมายทีย่ งิ่ ใหญ่ คือ การปราบมาร (กิเลสมาร เทวบุตรมาร มัจจุมาร ขันธมาร และ
อภิสังขารมาร) ึ่งเปนสาเหตุของความทุกข์ ความเบียดเบียน และการรบราฆ่า ันกันในรูปแบบ
ต่าง ให้หมดสิ้นไปจากชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์
นอกจากนี้ ท่านยังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขลงในใจของผู้คนด้วยการสอนทำาสมาธิ
ที่วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ ทุกวันพ หัสบดี และส่งลูกศิษย์ออกไปสอนธรรมปฏิบัติเกือบทุกจังหวัด
ในประเทศไทย ทำาให้กระแสการปฏิบัติธรรมแผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางและคึกคัก มีผู้เข้าถึง
พระธรรมกายและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเปนจำานวนมาก
จนกระทัง่ ในป พ.ศ.
พระเดชพระคุณหลวงปูเ่ รียกประชุมศิษย์ทงั้ หมด พร้อมทัง้ ปรารภ
ว่า อีก ป ท่านจะมรณภาพ ขอให้ทุกคนช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไปทั่วโลกให้ได้ เนื่องจากวิชชาธรรมกายสามารถช่วยมนุษย์ทั้งโลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ และ
เปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้มีสันติสุขได้อย่างแท้จริง
ต่อมา ในวันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่มีอายุได้ ป รวม
พรรษาได้ พรรษา ท่านก็มรณภาพตรงตามเวลาที่ท่านเคยปรารภไว้
พระเดชพระคุณหลวงปูใ่ ช้ทกุ คืนวันของท่านบนโลกใบนีอ้ ย่างสุดคุม้ ค่า และจากโลกนีไ้ ปอย่าง
แสนสง่างาม
เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ท่านสามารถบรรลุเปาหมายอันสูงส่งที่ตั้งไว้ทุกประการ คือ
◊ สามารถดำารงเพศสมณะได้จนตลอดชีวิต ดังที่ตั้งมโนปณิธานไว้เมื่อครั้งอายุ
ป
◊ สามารถทำาพระนิพพานให้แจ้ง ได้รู้เห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่ตั้งใจไว้
เมื่อแรกบวช
◊ สามารถเปนทนายให้พระศาสนาได้ตลอดชีวิต ดังที่เคยตั้งสัจจาธิษฐานไว้ก่อนเข้าถึง
พระธรรมกายในคืนวันเพ็ญ ขึ้น คำ่า เดือน พ.ศ.
แม้ละจากโลกนี้ไปแล้ว ความปรารถนาของท่านที่ต้องการให้วิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขยายไปทั่วโลกก็บังเกิดเปนจริง โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ทุ่มเทชีวิตจิตใจสืบสาน
ปณิธานของท่านตลอดมา และจะยังคงเดินหน้าทำาต่อไป

อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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เนื่องในวาระ
ว
้ ้ วชชา ม า วันเพ็ญ
ขึ้น คำ่า เดือน
ึ่งปนี้ตรงกับวันที่ กันยายน ลูกหลานของ
พระเดชพระคุณหลวงปูท่ งั้ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศและต่างประเทศต่างพร้อมใจกัน
ประกอบพิธบี ชู าครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกาย เพือ่ แสดงความกตัญ ตู อ่ ท่าน
นอกจากนีย้ งั ร่วมกันบูชาข้าวพระ สักการะรูปหล่อทองคำาพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์บน ในโอกาสต่อไป และที่
พลาดไม่ได้ก็คือ การรับผ้าไตรจักรพรรดิ ปวารณาตนเปนประธานกองกฐิน
เพือ่ นำาผ้าไตรไปอธิษฐานทีบ่ า้ นจนกระทัง่ ถึงวันทอดกฐิน
หลังจากกระทำาอามิสบูชาและตรึกระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่
ตลอดทัง้ วันจนกระทัง่ ปติเบิกบานใจดีแล้ว คำา่ คืนอันศักดิสิทธินี้ จะเปนคืน
ที่ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั่วโลกพร้อมใจกันนั่งสมาธิภาวนา
เพือ่ ปฏิบตั บิ ชู าแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผูป้ ราบมาร และเพือ่ เปนการ
ระลึกถึงวันแห่งชัยชนะของท่านเมื่อ ปที่แล้วอีกด้วย ที่สำาคัญคำ่าคืนนี้
ยังเปนโอกาสพิเศษสุดในรอบปของลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปูท่ กุ คน
ทีจ่ ะเก็บเกีย่ วบุญละเอียด อันจะมีผลต่อการเข้าถึงธรรม งึ่ เปนสาระสำาคัญ
ที่สุดในการเกิดมาเปนมนุษย์อีกด้วย ..

ข้อมูลจาก . ชีวประวัติและอมตเทศนา พระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากนำ้า เล่ม
. มรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากนำ้า (พระมงคลเทพมุนี)
. เดินไปสู่ความสุข
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ททมาโน ปโย โหติ
มนาปทายี ลภเต มนาป
เสฏ นทโท เสฏ มุเปติ านำ
อคคสส ทาตา ลภเต ปุนคคำ
ททโต ปุ ปว ติ

ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก
เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น

ยานา ก้ อ ะ ว้ง ตรา อยรา

จาก ตรตารั โ รา ่ ลการวิจัยทางวิทยาศา ตร์ที่ยอ รั ทั่วโลก
นับ นน าร ั ม าร ารอ ู่ในบ
ือมอบ ปน รรมทาน
ห้างห้น ่วนจากั ที น าร์ า
/ .ม่ ง ล ถ.บาง น ท น
แ งแ ม า บาง น ท น รง ท
ทร.
แ .
33

ยานำ้าแก้ไอ ตราไอยรา

บ นบุญ

ัก

น

ต้ อ

มท

า

า มา ามา ายบ

มอ ั
า ม า มา ั ร ม ายบ
้ ้ ยกั บั ตั แตบ บ า า้ พระ
บ า มา า า อ
กา ั มา ก บ แ ม ตา ักการะแ พระ ก
้ อบ ้ รย รรม
ระ ย บ แ ม ตาแก า ัก รย บา
แ ะ ะ า
้รับ กยรตย การ ก า แ ะตาราอ กร ับ การ ก า บ าย ัตตา ารแ ะ
ัย ย รรมแ พระ ก าก
ั แ ะพระ ก
ั
ั ั า ต้
ร ม ั บ มอบกอ
แร แก ะ ร
ั ั า ต้
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

บ า ้า พระแ ะ ั มา

ก

ทราบดีว่าเปนวันบุญใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในตอนเช้า
ในเดือนสิงหาคมนี้ วันอาทิตย์ต้นเดือน
ึ่งตรงกับวันที่ สิงหาคม มีการนั่งสมาธิ
เนื่ อ งในวั น สมาธิ โ ลก (วั น ที่ สิ ง หาคม
ของทุกป) ึ่งทางองค์การยุวพุทธศาสนิก-

ทุกเช้าวันอาทิตย์ต้นเดือนจะมีพิธีบูชาข้าวพระถวายเปนพุทธบูชา ณ วัดพระธรรมกาย
งึ่ ถือเปนวันสำาคัญทีศ่ ษิ ยานุศษิ ย์ กัลยาณมิตร
ทั้งหลายจะไปวัดพร้อมกันโดยไม่ขาด เพราะ
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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สัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ประกาศรับรองและ
เชิญชวนให้ภาคีสมาชิกจัดการปฏิบัติธรรม
นั่งสมาธิตามพุทธวิธี เพื่อแผ่ความสงบสุข
ภายในจิตใจ ยังให้เกิดสันติภาพอันสงบร่มเย็น
แก่โลกและมวลมนุษยชาติทั้งหลาย ดังนั้น
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาจึงถือเปนวาระ

พิเศษทีก่ ลั ยาณมิตร ผูน้ าำ บุญ และสาธุชนทัง้ หลาย
ได้ร่วมกันนั่งสมาธิและบูชาข้าวพระถวายเปน
พุทธบูชาในโอกาสเดียวกัน

กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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มทตาส า ะแด่ ะ
แ ะ ้า า ัก รย บา
วัดพระธรรมกายนอกจากส่งเสริมทาง
ด้านวิปัสสนาธุระแล้ว ยังส่งเสริมทางด้าน
คันถธุระ คือ การศึกษาเล่าเรียนทัง้ ด้านนักธรรม
และภาษาบาลีตามหลักสูตรของการคณะสงฆ์
ด้วย และมีการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง
จนมี พ ระภิ ก ษุ - สามเณรสามารถสอบได้
เปรียญธรรมครบทุกประโยคทุกป ึ่งในปนี้
สำานักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายมีผู้สอบได้
เปรียญธรรมมากทีส่ ดุ ของประเทศ คือ รูป
และมีผู้สอบได้เปรียญธรรม ประโยค รูป
แม้ในด้านบาลีศึกษา ึ่งเปนการศึกษาของ
ฝ่ายฆราวาส ก็มอี บุ าสก-อุบาสิกาสามารถสอบได้
ทั้งประโยค ประโยค และประโยค
สำาหรับพิธีมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุสามเณรผูส้ อบได้เปรียญธรรม ประโยค จาก
ทั่วประเทศนั้น วัดพระธรรมกายจัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกป และในปนี้เปนครั้งที่ แล้ว
ทั้งนี้เพราะพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ
ธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ให้
ความสำาคัญและปรารภเสมอว่า การทีพ่ ระภิกษุสามเณรสามารถสอบได้ เ ปรี ย ญธรรมถึ ง
ประโยค เปนสิ่งที่นำามา ึ่งความปลาบปลื้ม
ปติยนิ ดีเปนอย่างยิง่ เพราะพระภิกษุ-สามเณร
ทั้งหลายเหล่านี้ จะเปนศาสนทายาทผู้มีทั้ง
ภูมิรู้และภูมิธรรม สามารถที่จะรองรับงาน
พระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตได้อย่างดียิ่ง
ในปนี้ พิ ธี มุ ทิ ต าสั ก การะพระภิ ก ษุ สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ประโยค ึ่ง
ถือเปนประโยคสูงสุดของหลักสูตรการศึกษา
พระบาลีแห่งการคณะสงฆ์ไทย จัดขึ้น ณ
ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล โดยมี

พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ รองแม่กอง
บาลี เมตตาเดินทางไปเปนประธานในพิธี พร้อม
ด้วยเหล่าพระมหาเถรานุเถระผู้มีบทบาททั้งด้าน
การศึกษาและการปกครองคณะสงฆ์กเ็ มตตาไปร่วม
พิธีกันเปนจำานวนมาก เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่
พระภิกษุ-สามเณรเปรียญธรรม ประโยค งึ่ ปนี้
มีถึง รูป

อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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นอกจากพิธีมุทิตาสักการะแล้ว ยังมี
พิ ธี ถ วายโล่ เ กี ย รติ ย ศและทุ น การศึ ก ษาแก่
สำานักเรียนดีเด่น ถวายตำาราอุปกรณ์และปัจจัย
สนับสนุนการศึกษาแก่สำานักเรียนที่สอบได้
รูปขึน้ ไป
แห่ง อันเปนการประกาศ
เกียรติคณุ เจ้าสำานักเรียน เจ้าอาวาส ตลอดจน
ครูบาอาจารย์ งึ่ มีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุน
ส่ ง เสริ ม จนทำ า ให้ เ กิ ด นั ก ปราชญ์ บั ณ ฑิ ต
ผู้พิชิตธงชัยเปนเปรียญธรรม ประโยค
อย่างน่าชื่นชมและอนุโมทนาสาธุการ
า ามส�า เ

ทได้

กยรตย า กั รย

เ่

กยรตย า กั รย

อ

วั ด จองคำ า สำ า นั ก เรี ย นคณะจั ง หวั ด ลำ า ปาง
มี พ ระภิ ก ษุ - สามเณรสอบผ่ า น
รู ป
พระราชปริยัติโยดม (โอภาส โอภาโส) เปน
เจ้าอาวาส/เจ้าสำานักศาสนศึกษา (พระปฎกโมลี
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยตั ธิ รรม เปนผูแ้ ทนรับโล่)
กยรตย

า ั ก รย

ตะ ั ออก วัดโสธรวราราม วรวิหาร สำานักเรียน

คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพระภิกษุ-สามเณร
สอบผ่าน
รูป พระเทพสิทธิญาณรังสี
(ประยงค์ ปยวณโณ) เปนเจ้าอาวาส/เจ้าสำานัก
ศาสนศึกษา

ต

กยรตย า ัก รย

ต้

วัดหาดใหญ่สิตาราม สำานักเรียนคณะจังหวัด
สงขลา มีพระภิกษุ-สามเณรสอบผ่าน รูป
พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ (สมโภชน์ กิจจสาโร)
เปนเจ้าอาวาส/เจ้าสำานักศาสนศึกษา (พระมหา
วิวั น์ วิริโย เปนผู้แทนรับโล่)

กา

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
มี พ ระภิ ก ษุ - สามเณรสอบผ่ า น
รู ป
พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสสี ป.ธ. )
เปนเจ้าอาวาส/เจ้าสำานักเรียน
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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า าม
ะ

ะ า ทได้

เ่

ต

กยรตย กตตม กั
ะา
พระราชวิสุทธิเวที วัดอั ับ

ชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค (มีนักเรียนในเขตการปกครอง
กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) มีพระภิกษุสามเณรสอบผ่าน
รูป
รอ

กยรตย กตตม กั
ะา
พระเทพมุนี วัดไตรมิตระ อั บั

รอ

กยรตย กตตม กั
ะา
พระธรรมรัตนดิลก วัดะ อั บั

วิทยาราม วรวิหาร เจ้าคณะภาค (มีนกั เรียน
ในเขตการปกครอง อุดรธานี หนองคาย เลย
สกลนคร หนองบัวลำาภู) มีพระภิกษุ-สามเณร
สอบผ่าน
รูป

(มีนักเรียนในเขตการปกครอง นครสวรรค์
เพชรบูรณ์ พิจิตร กำาแพงเพชร) มีพระภิกษุสามเณรสอบผ่าน
รูป

สุทศั นเทพวราราม ราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค

กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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าย ย รรม
ั ั า ต้

ั รม ั

อันยอดเยี่ยม และสวนานุตริยะ คือ การ ัง
อันยอดเยี่ยม อันได้แก่โอวาทของพระเดชพระคุณพระวิสทุ ธิวงศาจารย์ ประธานสงฆ์ และ
การแสดงสุนทรพจน์ระดับโลกของพระภิกษุสามเณร วารสารอยูใ่ นบุญขอกราบอนุโมทนาบุญ
เจ้าสำานักเรียน เจ้าอาวาส และครูบาอาจารย์
ทุก รูป และขอเทิดทูนพระภิกษุ-สามเณร
ผู้เปนเปรียญธรรมสูงสุดทั้งหลาย ที่พากเพียร
เฝาฝึ ก ฝนอบรมตนเองให้ เ ปนผู ้ ถึ ง พร้ อ ม
ด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เพื่อเตรียมพร้อม
ที่จะรองรับงานพระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบัน
และต่ อ ไปในอนาคต ขอกราบอนุ โ มทนา
สาธุการพระภิกษุ-สามเณรทุกรูป อนุโมทนาบุญ
กั บ อุ บ าสก-อุ บ าสิ ก าทุ ก คนที่ ม าร่ ว มงาน
ในครั้ ง นี้ และขอให้ ผ ลานิ ส งส์ ที่ ไ ด้ ถ วาย
ไทยธรรมครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ นี้ จงส่ ง ผลให้ ท ่ า น
ทั้งหลายถึงพร้อมด้วยสิ่งที่ดีงาม สำาเร็จตาม
คำาอธิษฐานทีต่ งั้ ไว้ดแี ล้วทุกประการเทอญ..

หลังจากประกอบพิธีมุทิตาสักการะ พิธี
ถวายโล่แก่สำานักเรียนและคณะภาคต่าง
แล้ว เปนพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์จาก
วัด รวมทั้งคณะสงฆ์จาก
วัด ใน
จังหวัดภาคใต้ และยังมีพิธีมอบกองทุน
หนุนแรงใจช่วยครูใต้ ใน จังหวัดภาคใต้ งึ่ จัด
ต่อเนื่องมาหลายปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้กำาลังใจ
และชืน่ ชมในความเสียสละอันยิง่ ใหญ่ ทีค่ ณุ ครู
ทั้งหลายยืนหยัดทำาหน้าที่ในดินแดนที่ยังมี
การก่อความไม่สงบ ึ่งความปลอดภัยในชีวิต
ประจำาวันมีน้อย เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ในวาระโอกาสทีไ่ ด้ทบทวนบุญวันอาทิตย์
ต้ น เดื อ นที่ ผ ่ า นมา ึ่ ง ถื อ เปนโอกาสแห่ ง
อนุสตานุตริยะ คือ การระลึกถึงสิง่ ทีย่ อดเยีย่ ม
เปนวันแห่งทัสนานุตริยะ คือ การได้เห็นในสิ่ง
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ัม า

ยอ ัก ก า า าบา
ะม า ตช า ส าจ

ั ร้อย อ กร พม า ร

เปนเกียรติอย่างมากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจัดมุทิตาขึ้นเพื่อเปน
ขวัญและกำาลังใจของพระภิกษุ-สามเณรที่สอบเปรียญธรรม ประโยคได้
ภาษาบาลีมีความจำาเปนมากที่สุด ในเมื่อเราเปนมหาเปรียญ เราต้องศึกษา
พระบาลี เพราะจะเปนรากฐาน จะเปนกำาลังให้แก่พระศาสนา ถ้าเราเรียน
บาลีจบเปรียญธรรม ประโยคแล้ว ก็เปรียบเสมือนเปนกุญแจดอกหนึ่งที่
จะเอาไปไขตู้พระไตรปฎก เพื่อที่จะเอามาศึกษาให้กว้างขึ้นไปอีก ปรกติอาตมภาพเปนอาจารย์สอน
ที่วัดสร้อยทองและวัดพระธรรมกาย สอนเปรียญธรรม ประโยค และสอนที่โรงเรียนเทคนิคด้วย
ฉะนั้นการเรียนบาลีไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุ-สามเณรอย่างเดียว ฆราวาสก็เรียนได้ สอนได้
ะม าเ ส า สม
ั ร

พระอาราม

ั

ั

ร ม

การเรียนบาลีเปนรากแก้วของพระพุทธศาสนา ทำาให้พระภิกษุ-สามเณร
มีพั นาการ อย่างน้อยก็ทำาให้มองเห็นตัวเองว่า จะต้องมีความรับผิดชอบ
มาก นอกจากนี้การเรียนบาลียังทำาให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า
ทุกครัง้ ทีไ่ ด้แปล ได้เรียน ก็คอื การเข้าเฝาพระพุทธองค์ ทีส่ าำ คัญการเรียนบาลี
ยังเปนการเรียนเพื่อออกจากความทุกข์ ดังนั้น การเรียนบาลีจึงมีอานิสงส์ที่
ยิ่งใหญ่
รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมพิธีมุทิตาพระภิกษุ-สามเณรที่สำาเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ประโยค
ที่วัดพระธรรมกาย ึ่งจัดสถานที่ได้สะอาด งดงาม ทุกการต้อนรับนำามา ึ่งความประทับใจ ขอกราบ
ขอบพระคุ ณ ในนำ้ า ใจอั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระเดชพระคุ ณ พระเทพญาณมหามุ นี และคณะสงฆ์
วัดพระธรรมกาย ขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนที่ช่วยกันจัดงานครั้งนี้
ะม าสท า
า ช
ั พระ รรมกาย ั

ั

มา

รู้สึกปลาบปลื้มปติยินดีที่สอบผ่านเปรียญ ประโยค ขอถวายมุทิตา
สักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อในวาระครบ ป และเปนกำาลังใจ
ให้รุ่นน้อง ที่กำาลังศึกษาอยู่ ให้มีความเพียรที่จะศึกษาให้สำาเร็จตามรุ่นพี่
ที่จบมา เพื่อจะได้มาเปนกำาลังของพระพุทธศาสนาสืบไป
ภาษาบาลีเปนศูนย์รวมคำาสอนของพระพุทธเจ้า การที่เราศึกษาภาษา
บาลีแตกฉาน เวลาเราไปแปลบาลีก็จะมีความเข้าใจที่ลึก ึ้งมากขึ้น ใครเรียนรู้ได้มากขนาดไหนก็จะ
แปลได้ลึก ึ้งแตกฉานมากขึ้นเท่านั้น การเรียนภาษาบาลีจึงมีความสำาคัญสำาหรับคนที่จะเรียนรู้
คำาสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ นำามาสอนตนเองและชาวโลกให้เข้าถึงความหลุดพ้นและเข้าสูพ่ ระนิพพาน
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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สำาหรับงานมุทติ าจิตมหาเปรียญธรรม ประโยค ทีว่ ดั พระธรรมกาย
นำาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนจี ดั ขึน้ ถือว่าเปนพิธี
ทีแ่ สดงออกถึงมุทิตาจิต ึ่งเปนจิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ที่ปฏิบัติต่อกัน
งึ่ มีพนื้ ฐานมาจากความเมตตา วันนีเ้ ปนทีป่ ลาบปลืม้ และน่าปติอนุโมทนา
สำาหรับตัวของอาตมาและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปที่สอบผ่านเปรียญธรรม
ประโยคในปนี้
การศึกษาบาลีถือว่าเปนปริยัติสัทธรรม ึ่งเปนหนึ่งในเสาหลัก เสา ที่คำ้าจุนพระศาสนาไว้
ไม่ให้คำาสอนของพระพุทธเจ้าล้มลงได้ นั้นคือ ปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม
ปริยัติสัทธรรม คือ การศึกษาพระบาลี เปนหัวใจหลักในการที่จะไขไปสู่การปฏิบัติและเปนผล
ให้เกิดปฏิเวธโดยสมบูรณ์ หากปริยตั ไิ ม่ดาำ เนิน ก็หมายถึงว่า บันไดขัน้ แรกไม่มี หรือเครือ่ งจักรกลไก
ไม่ทำางาน เมื่อเครื่องจักรตัวแรกไม่ทำางาน ก็ส่งต่อไปยังเครื่องจักรตัวที่ ที่ ไม่ได้ ปริยัติสัทธรรม
หรือการศึกษาพระบาลีจึงเปนการศึกษาที่สำาคัญที่สุดในพระศาสนานี้ และเปนการศึกษาที่นำามา ึ่ง
สันติสุขแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
จ าต เ

ั พระ รรมกาย ั

ั

ท

มา

ม

ดิฉันอายุ ป ทางโลกจบปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทาง
ธรรมจบธรรมศึกษา พระไตรปฎกศึกษา พระอภิธรรม
วิธีการเรียนพระบาลีมีหลักอยู่ อย่าง คือ ( ) จำาให้ได้ แล้วต้องไป
ทำาความเข้าใจ ( ) เข้าใจได้แล้ว ต้องไปหาวิธีจำา ที่สำาคัญคือการเติมบุญ
ให้สามารถรองรับความรู้พระบาลีที่ทรงคำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยการทำาสมาธิชาำ ระใจให้สะอาดผ่องใสบ่อย บางทีมาถึงห้องเรียนก่อนก็นงั่ หลับตาล้างใจ แม้เพียง
- นาที ก็ตาม ในระหว่างวันก็จะไม่เสพเรื่องที่ทำาให้ใจขุ่นหรือแกว่งออกไปจากพระบาลีเลย และ
เติมบุญบารมีตลอดเวลาของการเรียน
นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับสำาคัญ คือการเตรียมตัวก่อนเรียน ระหว่างเรียน ก่อนอบรม ระหว่าง
อบรม ก่อนสอบ ระหว่างสอบ หลังสอบเสร็จจนถึงประกาศผล
การเรียนบาลีนั้น ยิ่งเรียน ยิ่ง ึ้งว่า ชีวิตมีค่าที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ยิ่งศึกษา ยิ่งมี
ความสุข รสพระธรรมชนะรสทัง้ ปวงจริง น่าแปลกใจเมือ่ เรียนจบแล้ว ดิฉนั รูส้ กึ ว่าใบหน้าอ่อนเยาว์ลง
สุขภาพดีขึ้นมาก ฉลาดมากขึ้นเยอะ มีทรัพย์มากขึ้นแยะ อยากให้ทุกคนได้ลองเรียนเองค่ะ
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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คิดถึงความตายวันละนิด จิตแจ่มใส วันละ ๒ เวลา หลับตากับลืมตา
หายใจเข้า ครั้ง ออกอีก ครั้ง จะทำาให้เราดำาเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
จะขวนขวายในการละความชั่ว ทำาความดี และทำาใจให้ผ่องใส
ตามคำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภร ์อลังการ

อาน ง แ ่งบ า ารถ า ผา ร
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อย่าขี้เกียจนั่งธรรมะ พยายามนั่งธรรมะให้มาก
เพื่อให้จิตใจมีสมาธิหนักแน่น
ถ้าเราไม่มีสมาธิแล้ว อกุศลก็เข้าถึงจิตใจเราได้ง่าย
บาปก็เกิดแก่ใจเรา แค่เราทำาสมาธิให้มั่นคง
บุญกุศลก็เกิดขึ้นแก่ใจเราเสมอ บาปอกุศลก็แทรกไม่ได้
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำาเนิดวัดพระธรรมกาย
บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จำากัด

บริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายช่องสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ได้รับใบอนุญาต N
จาก กสทช. ในระบบดาวเทียม C
และ
ให้บริการออกอากาศทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
โทร. - ถึง แ ก ์ - มือถือ - อีเมล : uraratc@vshine.com เว็บไ ต์ : www.vtelecom.co.th www.vtelecom.in.th
อาคารเลขที่ ถนนพระรามเก้า ( อย เสรี ) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
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วิธีแก้ทุกข์ เวลามีทุกข์ให้สวดมนต์เยอะ
นั่งภาวนา สัมมา อะระหัง ให้มาก
ไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตัวเราเอง
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำาเนิดวัดพระธรรมกาย
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อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ความหยาบของทรายจะขัดเสี้ยนของ
ใบลานออกไป ทำาให้ผวิ หน้าลานเรียบเนียนมือ
ส่ ว นความร้ อ นจากทรายจะลบสี ดำ าส่ ว นที่
อยูน่ อกรอยจารออกไปจนสะอาด เหลือเฉพาะ
ตรงส่วนร่องจารที่นำ้ามันยางผสมเขม่าหรือ
ถ่านบดไหล มึ และฝังตัวติดอยูก่ บั เส้นอักษรนัน้
ปรากฏเปนเส้นสีดำาทำาให้อ่านได้ง่ายและ
ชัดเจน

จา

แม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะทำาให้สีดำาติด
เส้นอักษรเปนเวลาหลายร้อยป แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปนานเข้า ความเข้มบางส่วนก็ค่อย
ลบเลือนไป หรือบางครัง้ หมึกยังคงติดแน่นอยู่
แต่ไม่สามารถอ่านได้ เพราะมีคราบสกปรก
เปรอะเปอนมาปดบังไว้ ดังนั้นการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานก่อนจะนำาไปศึกษาหรือเก็บเปน
สมบัตทิ างวั นธรรมของชาติจงึ เปนสิง่ สำาคัญ
ทีล่ ะเลยไม่ได้ โดยเฉพาะการทำาความสะอาด
ใบลานและตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัว
อักษรอย่างพิถีพิถัน

ะ

ใ า ด้ว ท า ้อ

กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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การ า าม ะอา แ ้ ้ ยแ ร

การ า าม ะอา

การ
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ยก ้ ยแอ กอ อ

้ ย ามั พอ าม ม

การทำ า ความสะอาดใบลานมี ทั้ ง การ
ทำาความสะอาดแบบแห้งและการทำาความสะอาด
แบบเปยก หากใบลานฉบับนั้นมีเพียงฝุ่นละออง
เปรอะเปอน จะใช้แปรงขนอ่อน เช่น แปรง
ขนกระต่าย ปัดฝุ่นไปตามทิศทางของเส้นใย
ของลานทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างเบามือ
แล้วเช็ดตามด้วยสำาลีแห้งเบา แต่หากเปน
คราบสกปรกติ ดแน่ น มี เ ชื้ อ ราหรื อ ไข่ แมลง
จะใช้การทำาความสะอาดแบบเปยกด้วยสำาลี
ชุบนำ้าสะอาดหรือสารละลายเอทิลแอลกอ อล์
พอหมาด เช็ดทำาความสะอาด แล้วผึ่งลม
ให้แห้งในทีร่ ม่ มีอากาศถ่ายเทสะดวก และไม่ให้
โดนแสงแดด
การทำาความสะอาดทัง้ แบบแห้งและเปยกนี้
ต้องพิจารณาถึงสภาพของใบลานฉบับนั้น
ด้วย หากใบลานยังอยูใ่ นสภาพดีกไ็ ม่จาำ เปนต้อง
นำาใบลานออกจากผูก แต่หากใบลานกรอบ
เปราะ หรือชำารุดมาก ต้องถอดสายสนองออก
แล้ ว ทำ า ความสะอาดใบลานที ล ะแผ่ น อย่ า ง
ระมัดระวัง ใบลานที่เปราะหรือกรอบมาก
ต้องใช้วิธีแตะแทนการเช็ดเพื่อปองกันใบลาน
เสียหาย นอกจากนีส้ ามารถเพิม่ ความชุม่ ชืน้ และ
ความยื ด หยุ ่ น ได้ โ ดยใช้ นำ้ า มั น สกั ด จากพื ช
ธรรมชาติทาลงบนลาน เพื่อทดแทนนำ้ามันใน
เนือ้ ลานทีร่ ะเหยไป งึ่ นอกจากช่วยเพิม่ ความชุม่ ชืน้
แล้ว นำ้ามันที่มีกลิ่น เช่น นำ้ามันการบูร นำ้ามัน
ตะไคร้หอม นำ้ามันยูคาลิปตัส ยังช่วยปองกัน
แมลงและเชือ้ รา งึ่ เปนศัตรูของใบลานได้อกี ด้วย
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เมื่อทำาความสะอาดเอาสิ่งสกปรกออกไปจากใบลานแล้วพบว่าหมึกในเส้นอักษรหลุดออกไป
หรือตัวอักษรมีสีจางลง จะใช้วิธีการเติมความเข้มให้ตัวอักษร เพื่อคืนสภาพตัวเขียนให้สามารถ
กลับมาอ่านได้อย่างชัดเจนอีกครัง้ งึ่ อาจเลือกเติมความเข้มเฉพาะจุดหรือทำาหมดทัง้ หน้าลานก็ได้
ขึ้นอยู่กับกระบวนการและกรรมวิธีที่ต่างกันออกไป

าพ รยบ ยบ ้า บ า

รากอ แ ะ ั า าม ะอา

สำาหรับการปฏิบัติงาน ่อมอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลานของสำานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
จะใช้การทานำา้ หมึกเพือ่ ทำาให้รอยจารเข้มขึน้ ทัง้
หน้าลาน โดยใช้ลกู ประคบแตะนำา้ หมึกทีไ่ ด้จาก
นำ้ า กาวยางมะขวิ ด หรื อ กาวยางกระถิ น ผสม
ผงถ่าน (คาร์บอน) ทาบนผิวลานให้ทั่ว ใช้
ผ้าขาวบางชุบนำ้าหมาด เช็ดหมึกออกจาก
ใบลาน แล้วเช็ด าำ้ อีกครัง้ ด้วยผ้าแห้งจนสะอาด
ตัวอักษรจะติดชัดขึ้น
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สำาหรับโครงการพระไตรปฎก วัดพระธรรมกาย ก่อนการบันทึกภาพคัมภีร์ใบลาน
พระไตรปฎกเพื่อรวบรวมเปนไ ล์ภาพดิจิทัล เจ้าหน้าที่โครงการจะทำาความสะอาดหน้าใบลาน
แต่ละหน้าด้วยการทำาความสะอาดทัง้ แบบแห้งและแบบเปยก แล้วลงนำา้ หมึกเพิม่ ความคมชัดให้
ตัวอักษร เพือ่ ให้สามารถบันทึกภาพอักขระทุกตัวได้อย่างชัดเจน หลายครัง้ พบว่าเมือ่ ลงนำา้ หมึกไป
จะปรากฏข้อความที่ผู้จารเดิมไม่ได้ลงสีดำาไว้ สันนิษฐานว่าผู้จารหรืออาจารย์ผู้ตรวจสอบน่าจะ
แก้ไขเพิ่มเติมหลังจากลูบเขม่าหรือถ่านบดออกไปแล้ว แต่เมื่อนำากลับมาอ่านทวนในภายหลัง
พบข้อผิดพลาด จึงจารแก้ไขเพิ่มเติมลงไป แล้วไม่ได้มีการลูบเขม่าหรือถ่านบด ำ้าอีก ข้อความ
ที่จารเพิ่มในภายหลังเมื่อหลายร้อยปก่อนจึงปรากฏเปนเพียงเส้นรอยจารเนื้อเดียวกับสีใบลาน
ยากทีใ่ ครจะสังเกตเห็น กว่าจะปรากฏให้เห็นเปนรอยเส้นสีดาำ ในปัจจุบนั ก็ผา่ นกาลเวลามาหลาย
ร้อยป
รอย าร าก กแ ม ก ้ บรร
ตั อัก ร กตั รย ร้อย ้อ าม
้ ก ั มา าก ามตั อ บรรพ แต แต้ม ้ ย า าก รรม าต ม้ า ากการ ั กต
แะ ม
า อ ยา ตายาย า ย าย อ้ ามบา ตอ า าย ้ ย า ต า ั การ
แตก า
ก า ยั
มอ
า ร าะ าแ ะ ยกั อ รัก
าพตั อัก ร
แ ะ อ้ าม บรพ ย าร ้ ก้ บั
้ อัก ร อา ้ ั
บั รยบ
มอ การย้อ ั ก ับ ้
า ระ ัต า ตร ัม รอั ร า ้ รร ร้า มาอก
รั

การุ ณ โรหิ ต รั ต นะ และคณะ ความรู ้ ด ้ า นการ ่ อ มอนุ รั ก ษ์ คั ม ภี ร ์ ใ บลาน. กรุ ง เทพมหานคร :
สำานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
.
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ หนังสือโบราณของไทย. สารานุกรมสำาหรับเยาวชน ( ): - .
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ดวงอาทิตย์ดวงเดียวผุดขึ้นมาขจัดความมืด
ทำาให้อากาศสว่างได้ ันใด คนดี แม้เพียงคนเดียว
ก็สามารถทำาให้ทุกคนในโลกสะอาดและสว่างได้ ันนั้น
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

S W D C . D. เป็นผู้ผลิตและจำาหน่าย C ตราภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย

ได้รับมาตรฐาน มอก. ไม่ต้องห่วงนำ้าท่วม ไม่ต้องห่วงว่าปลวกจะกิน หรือไม้จะบวม ภายในบ้าน
เย็นสบาย..ไม่ร้อนอบอ้าว เพราะแผ่น VC ตราภูเขามีคุณสมบัติเหนือกว่าไม้ธรรมชาติ ติดตั้งง่าย
สร้างบ้านได้ทั้งหลังด้วยหลังคา INTERL C พื้น ผนัง ฝา ระแนง และเ อร์นิเจอร์ตามสั่ง
ที่อยู่ / M RIVERSIDE พระราม กทม.
โทร.
๗๗ ๒ ๒ ๕ ๕
WWW.T I L STW D.C M

อ นุ

อ

แกป หาดวยการ าวนา

มมา อ ร หง

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต จงแก้ไขปัญหาด้วยการภาวนา สัมมา อะระหัง ึ่งเปนวิธี
ที่ง่ายที่สุด
การภาวนาควบคูก่ บั การนัง่ สมาธินนั้ มีคณุ เปนอย่างมากต่อการปฏิบตั ธิ รรมให้บรรลุผลและ
การนำาพาชีวิตให้พ้นจากภัยทั้งปวง ยกตัวอย่างเช่น พระจู ปันถก ึ่งได้รับการยกย่องจาก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเปนเลิศทางมโนมยิทธิ ึ่งแต่เดิมท่านจู ปันถกมีสติปัญญาและความจำา
ไม่ค่อยดีนัก พระพี่ชายท่านให้ท่องคาถาบทหนึ่ง ท่านท่องอยู่ เดือน แต่ก็จำาไม่ได้ จึงถูก
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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พระพี่ชายไล่ออกจากวัด ด้วยความน้อยใจท่านจึงคิดจะลาสิกขา คราวนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงตรวจดูเวไนยสัตว์ ทอดพระเนตรเห็นพระจู ปันถก จึงเสด็จมาหา เมื่อพระพุทธองค์
ทรงทราบสาเหตุ ก็ทรงมอบผ้าที่สะอาดให้พระจู ปันถกผืนหนึ่ง พร้อมกับให้ภาวนาคาถาว่า
ระโชหะระนัง ภาวนาไปด้วยและลูบผ้าไปด้วย ในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมเปนพระอรหันต์
อีกเรื่องราวหนึ่งเปนเรื่องของนกแขกเต้าตัวหนึ่ง ึ่งถูกทิ้งไว้ในสำานักของนางภิกษุณี แต่มี
สามเณรีเมตตาเลี้ยงดูเอาไว้ที่กุฏิ และตั้งชื่อให้ว่า พุทธรักขิต
วันหนึ่งพระมหาเถรีมาเจอพุทธรักขิตจึงสอนว่า เจ้ามาอยู่ในสำานักที่มีการเจริญภาวนา
เจ้าก็ควรที่จะบริกรรมภาวนาสักบทหนึ่งเถิด เอาบทง่าย ที่เหมาะกับเจ้า คือ อัฐิ อัฐิ (กระดูก)
เท่านี้ก็พอ
พุทธรักขิตก็ตั้งใจภาวนาด้วยความเคารพ จะไปไหนมาไหนก็ภาวนาอยู่มิได้ขาด วันหนึ่ง มี
เหยีย่ วตัวหนึง่ บินตรงเข้าโฉบพุทธรักขิตไป หมายจะกินเปนอาหาร เมือ่ พุทธรักขิตถูกเหยีย่ วโฉบไป
ก็ไม่ได้คดิ เรือ่ งอืน่ ได้แต่ภาวนาว่า อัฐิ อัฐิ แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ สามเณรีที่เห็นเหตุการณ์
รีบจับฉวยสิ่งของที่พอหาได้ขว้างปาเหยี่ยว เหยี่ยวตกใจกลัวจึงปล่อยพุทธรักขิต แล้วรีบบินหนีไป
พุทธรักขิตจึงรอดชีวิต
ต่อมา เมื่อพุทธรักขิตตายไป ด้วยใจที่เปนกุศลจดจ่อต่อการภาวนา ทำาให้ไปเกิดเปนมนุษย์
ในตระกูลมั่งคั่งแห่งเมืองอนุราธบุรี ประเทศศรีลังกา ครั้นเจริญวัยขึ้น วันหนึ่งได้เห็นพระภิกษุ
รูปหนึ่งมีศีลาจารวัตรงดงามก็รู้สึกศรัทธา และต่อมาได้ออกบวช ด้วยความคุ้นเคยกับการภาวนา
จึงเปนปัจจัยให้ท่านได้บรรลุเปนพระอรหันต์ พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณในที่สุด
ดังนั้น การหมั่นเจริญภาวนาให้จิตผ่องใสจึงเปนวิถีแห่งการดำาเนินชีวิตอย่างผู้มีบุญโดยแท้
ึ่งในยุคปัจจุบันก็มีผู้มีบุญจำานวนไม่น้อยที่หมั่นเจริญภาวนาอยู่เสมอ
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โดยปกติแล้วพอนั่งสมาธิหนูจะคิดแค่ว่า นั่งหลับตาไปเรื่อย
หลับบ้าง ุงบ้าง พอตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ แต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
หนูมีโอกาส ังวิธีการวางใจโดยใช้การภาวนา สัมมา อะระหัง จาก
พระอาจารย์ปรเมษฐ์ ปรมสจโจ เมือ่ ก่อนหนูเคยภาวนา พุทโธ ควบคูก่ บั การ
กำาหนดลมหายใจ หลังจากทีพ่ ระอาจารย์มาบรรยาย ตอนคำา่ หนูกก็ ลับไป
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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ลองปฏิบัติ โดยนั่งสมาธิก่อนนอน และภาวนา สัมมา อะระหัง
สัมมา อะระหัง ภาวนาไปเรื่อย จนถึง ครั้ง ก็รู้สึกเหมือนว่า
ข้างในเราจดจ่อกับการภาวนาและนิ่งมากขึ้น
หลังจากนั้น หนูก็ทำามาตลอด พอทำาไปเรื่อย รู้สึกว่า การภาวนา
สัมมา อะระหัง ทำาให้เรามีสมาธิในการนั่งมากขึ้น แม้ใจเราอาจจะจดจ่อ
กับอย่างอื่น แต่พอเรา สัมมา อะระหัง ปุบ เราก็จะนิ่ง พอภาวนา
สัมมา อะระหัง ไปนาน ใจเราจะนิ่งจนลืมคำาภาวนาไปเลย
เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้วหนูมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อน ร่วมรุ่น
ธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ ที่สนแก้ววนาราม จ.เชียงใหม่ ตอนแรก
ที่นั่งสมาธิ ก็มืดตื้อ มืดมิด ไม่เห็นอะไร แต่ก็นั่งไปเรื่อย จากที่มืด
สักพักหนึ่งก็เห็นแสงสว่างเปนจุด เหมือนดาวประกาย สักพักหนึ่งจากที่
เปนประกายเหมือนดาวกระจายก็รวมเปนจุดเดียวตรงกลาง และจากจุด
เดียวนั้นก็เปล่งแสงสว่างมากขึ้น
พอนั่งไปเรื่อย ก็รู้สึกว่า ดวงแก้วขยายขึ้น ยิ่งนิ่งมากเท่าไรก็จะมี
ดวงแก้วอีกดวงหนึ่งผุดขึ้นมาจากตรงกลางแสงนั้น ผุดขึ้นมาเรื่อย ทีละ
ดวง ยิ่งนิ่งเท่าไรก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้น และตรงจุดประกายเล็ก
เห็นเปนเหมือนสามเหลี่ยม ถ้าเราลุ้นมาก หรือใจเริ่มเขว คำาภาวนา
สัมมา อะระหัง ก็เริ่มผุดขึ้นมา ทั้ง ที่หนูไม่ได้ สัมมา อะระหัง
เลย แค่ นั่ ง นิ่ ง ที นี้ ภ าพที่ เ ห็ น เป นสามเหลี่ ย มนั้ น ก็ ป รากฏชั ด
เปนรูปองค์พระแก้วใสที่อยู่ตรงกลางของดวงแก้ว และดวงแก้วนั้นก็ค่อย
ผุดขึ้นเรื่อย องค์พระก็ผุดตามมา คือผุด ้อนกันมาเรื่อย ให้เราเห็น
ให้เรามีความสุข
หนูรู้สึกมีความสุขมากจนลืมเวลาว่าเรานั่งไปนานเท่าไรแล้ว แล้วก็
รู้สึกเหมือนร่างกายเราวื้ด แล้วก็ขยายแบบอธิบายไม่ถูก ขยายเหมือนมี
พลังอยู่ข้างใน หลังจากนั้นประสบการณ์ใหม่ ก็เกิดขึ้น ยิ่งเรานั่งสมาธิ
มากขึน้ ใจเราก็นงิ่ มากขึน้ เหมือนกับว่าเราจะรูจ้ งั หวะของการวางใจว่า วาง
อย่างไรจะไม่เขว นั่งปุบเราจะเริ่มสบาย นึกเรื่องสบายก่อน ประสบการณ์
ภายในใหม่ ก็เริ่มเข้ามาเรื่อย โดยที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน บอกได้เลยว่า
เปนประสบการณ์ที่มีความสุขมาก ค่ะ
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ดิฉนั มีอาการปวดเอวแล้วร้าวไปทีข่ า ปวดมากจนต้องไปหาหมอ หมอ
ให้อยู่โรงพยาบาลเพื่อทำากายภาพบำาบัด และสั่งยาคลายกล้ามเนื้อให้ทาน
เนื่องจากดิฉันเคยเรียนพยาบาลมา ก็พอจะรู้ว่ายาพวกนี้มีอันตราย ถ้าทาน
ต่อเนื่องจะมีผลกับตับและไต เลยไม่อยากทาน นอกจากนี้หมอยังสั่ง
ยาแก้ปวดให้ทานครั้งละ เม็ด
รุ่งขึ้นวันแรก หมอให้ไปทำากายภาพบำาบัด ด้วยการอบความร้อนที่
สะโพกและนวดโดยใช้ไ า แต่เราก็ยังปวดอยู่ เวลาเดินต้องใช้ walker
และเนือ่ งจากดิฉนั อยูใ่ นห้องพิเศษคนเดียวก็เลยกลัว พอเกิดความกลัวก็เลย
ภาวนา สัมมา อะระหัง และอธิษฐานกับหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยายว่า
ช่วยลูกด้วยเถิด มันปวด แล้วก็นงั่ ภาวนา สัมมา อะระหัง แต่เวลา
ปวดทำาใจนิ่งไม่ได้ ยอมรับว่า ตัวเองภาวนา สัมมา อะระหัง ไม่ถึง
ครั้ง พอหลุดไปก็จำาไม่ได้แล้วว่าภาวนาถึงเท่าไร แต่ก็นั่ง สัมมา อะระหัง
ไปเรือ่ ย อาราธนาบารมีหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยายว่า ช่วยลูกด้วย มันปวด
แล้วก็นั่งไปเรื่อย
แรก ดิฉันก็ทำาไปอย่างนั้นแหละ ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่า แต่ก็
เชื่อมั่นบารมีครูบาอาจารย์จึงทำาไปเรื่อย แต่หลัง พอง่วงก็ลงนอนหลับ
อย่างสบาย ไม่ต้องทานยาอะไรเลย นอกจากยาหลังอาหารที่เขาจัดให้
เพราะว่าพยาบาลเขาเอามาให้หลังอาหารทันทีเลย
รุ่งเช้าหมอมาดูรายงานของพยาบาล เห็นว่าดิฉันไม่ขอยาแก้ปวด
หมอเลยถามว่า พี่ไม่ปวดเลยหรือ ทำาไมไม่ขอยาแก้ปวด ดิฉันบอกว่า
ทำาสมาธิ หมอก็บอกว่า อ้าว พีป่ วดเข่า ปวดสะโพก นัง่ สมาธิได้อย่างไร
ดิฉันเลยนั่งให้เขาดู หมอคิดอย่างไรไม่รู้ แต่ดิฉันก็ทำาไปเรื่อย ว่างเมื่อไร
ก็ทำา ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลภาวนาได้วันละ
กว่า ถึง
กว่า
ครั้ง จนกระทั่งกลับบ้านก็ไม่ต้องทานยาแก้ปวดเลย อยากชวนทุกคน
มาภาวนา สัมมา อะระหัง เพราะจะทำาให้เราสุขภาพแข็งแรง สร้างบารมี
กันไปได้นาน อย่างที่หลวงพ่อบอก และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การภาวนา
สัมมา อะระหัง ดีที่สุด
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเอาไว้ว่า คำาภาวนา สัมมา อะระหัง เป็นพุทธานุสติ สัมมา
แปลว่า ชอบหรือถูกต้อง อะระหัง หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ห่างไกลจากกิเลสอาสวะ สัมมา อะระหัง จึงหมายถึงการส่งใจไปถึง
พระพุทธเจ้าผู้ห่างไกลแล้วจากกิเลส ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ การส่งใจไป
ถึงองค์พระแก้วใส และบริกรรมภาวนาว่า สัมมา อะระหัง อยู่เสมอ จะ
ทำาให้เราเข้าถึงพระธรรมกายภายใน มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง
เมื่อใดที่เราปรารถนาความสุข พึงระลึกถึงพุทธคุณเมื่อนั้น ระลึกถึงเพียง
หนึ่งนาที ย่อมเป็นนาทีทองแห่งความสุข นาทีแห่งบุญกุศล ระลึกถึง
หนึ่งชั่วโมง ก็มีความสุขตลอดหนึ่งชั่วโมง ถ้าหากระลึกถึงอยู่ตลอดเวลา ก็
จะมีความสุขตลอดเวลา เป็นสุขทุกทิวาราตรีกาล เพราะ ะนั้นให้ยึด
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก ด้วยการฝกฝนใจให้หยุดนิ่ง ทำาตามหลักที่
หลวงปูวัดปากนำา้ ท่านสอนไว้ แล้วเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันทุก คน
ดังนั้น ในพรรษานี้พวกเราจะต้องยึดถือปฏิบัติตามคำ าสอนของ
หลวงพ่อ โดยหมั่นเจริญภาวนา สัมมา อะระหัง ให้ได้ตลอดเวลา อย่าให้
บุญตกหล่นเลยแม้สักนาทีเดียว..
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การทำาสมาธิ ไม่ได้ยากอะไรเลย
เป็นเรื่องง่าย สบาย แล้วก็ปลอดภัย
ไม่มีพิษภัยจากการนั่งสมาธิ
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่ อ ธั ม มชโย)
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ในเยอรมัน แดนคนจริง

ขอขอบคุณ ภาพจาก
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มีเรื่องเล่าต่อ กันมาว่า สมัยที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
(สด จนทสโร) หลวงปูวัดปากนำา้ ภาษีเจริญ ยังมีชวี ติ อยูน่ นั้ ท่านเคยปรารภ
ว่า ในอนาคตอยากนำาวิชชาธรรมกายไปเผยแผ่ที่ประเทศเยอรมนี เพราะ
ท่านเล็งเห็นประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่ทจี่ ะเกิดแก่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาของท่านเพิ่งมาสำาเร็จในยุคหลังนี้ เมื่อคณะ
ศิษยานุศิษย์ของท่านไปสร้างวัดและศูนย์สาขาหลายแห่งที่สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี

กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ทีมงานพี เร โวลูชัน (
) ก็มี
โอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการทำาความปรารถนา
ของพระเดชพระคุณหลวงปูให้สำาเร็จ ด้วยการ
ไปจั ด ปฏิ บั ติ ธ รรมในประเทศเยอรมนี เ ป็ น
ครั้งแรกที่กรุงเบอร์ลิน ึ่งเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศ และที่รัฐนอร์ดไรน์ เวสท์ าเลน
ในการเดิ น ทางไปครั้ ง นี้ ที ม งานพี
เร โวลูชนั ค้นพบว่า การปักหลักจัดปฏิบตั ธิ รรม

ในเมืองใหญ่ ทำาให้มีโอกาสพบปะผู้คนจาก
ประเทศต่าง ทัว่ ยุโรปได้งา่ ยขึน้ เพราะปัจจุบนั
ชาวยุโรปสามารถย้ายถิ่นฐานการทำางานได้
อย่างอิสระ ในกรณีของกรุงเบอร์ลินถือว่าเจอ
ชาวต่างชาติ (ที่ไม่ใช่ชาวเยอรมัน) ครึ่งต่อครึ่ง
เลยทีเดียว ทีมงานจึงเข้าถึงผู้คนหลากเชื้อชาติ
ได้ง่ายขึ้น และได้พี เอเจนต์ (
)
ง่ายขึน้ งึ่ ถือเป็นลูท่ างทีจ่ ะขยายวิชชาธรรมกาย
ให้กว้างไกลออกไปทั่วยุโรปได้สะดวกขึ้น

การปฏิบตั ธิ รรมจัดขึน้ ระหว่างวันที่ เมษายน พ.ศ.
โดยแบ่งออกเปน ช่วง
ช่วงแรกจัดทีก่ รุงเบอร์ลนิ โดยมีพี เอเจนต์องั คา
โยกูเลสคู (ลิตเติลอังคา) ชาวโรมาเนีย เปน
ผู้ประสานงาน ช่วงที่สองจัดขึ้นที่รัฐนอร์ดไรน์เวสท์ าเลน มีพี เอเจนต์ านโตส กิริ ชาวเนปาล
เปนผูป้ ระสานงาน ส่วนผูค้ วบคุมคุณภาพ ( C)
ในการจั ด งานครั้ ง นี้ คื อ พี เอเจนต์ อังคา
กลิกา ชาวโรมาเนีย ผูป้ ระสานงานภาคพืน้ ยุโรป

พี เอเจนต์ านโตส กิริ

พี เอเจนต์อังคา โยกูเลสคู (ลิตเติลอังคา)

พี เอเจนต์อังคา กลิกา (อังคา)

อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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แนวกำาแพงเบอร์ลิน กิโลเมตรสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่

๒
การปฏิบัติธรรมรอบแรกจัดที่กรุงเบอร์ลิน ึ่งเปนเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว
ด้านประวัติศาสตร์ และเปนที่ตั้งของกำาแพงเบอร์ลิน ึ่งแบ่งเยอรมนีออกเปน ประเทศ หลัง
สงครามโลกครั้งที่
ปัจจุบันกรุงเบอร์ลินมีประชากร . ล้านคน (มีคนไทยประมาณ
คน) ประชากร
ราว
เปอร์เ ็นต์ ประกาศตนว่าไม่มีศาสนา อีก เปอร์เ ็นต์ เปนกลุ่มโปรเตสแตนต์
เปอร์เ ็นต์ เปนโรมันคาทอลิก และอีก เปอร์เ ็นต์ เปนมุสลิม
การเดินทางไปกรุงเบอร์ลินครั้งนี้ ทีมงานพี เร โวลูชันไปพักที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
โดยมีพระอาจารย์และเจ้าภาพให้การดูแลเปนอย่างดี
ทีมงานจัดปฏิบตั ธิ รรมทีก่ รุงเบอร์ลนิ ทัง้ หมด รอบ โดยมีลติ เติลอังคาเดินทางมารับทีมงาน
ไปนั่งรถไ ใต้ดินเข้าไปทำากิจกรรมในเมืองทุกวัน
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รอบที่ จัดปฏิบัติธรรมที่บอยส์คลับ
( oys Club) บอยส์คลับจัดตัง้ โดยกลุม่ นักศึกษา
ต่างชาติ พวกเขาเปดพืน้ ทีใ่ นตึกสำาหรับเยาวชน
ต่างชาติให้มาทำากิจกรรมต่าง
ความประทับใจอย่ า งแรกของที ม งาน
ในการจัดปฏิบตั ธิ รรมรอบนี้ ก็คือ ผู้ร่วมกิจกรรม
ต่างเดินทางมาก่อนเวลา ทำาให้การปฏิบัติธรรม
เริ่มได้ตรงเวลา ึ่งถือเปนเรื่องยากในหลาย
ประเทศ
รอบนี้ นอกจากชาวเยอรมันแล้ว ผู้ร่วม
กิจกรรมกว่าครึ่งมาจากประเทศอื่น เช่น
ประเทศอาร์เจนตินา สเปน โคลอมเบีย อเมริกา
ฝรั่งเศส ฯลฯ
หลังจากพระอาจารย์นำานั่งสมาธิไปเกือบ
นาที เมื่อบอกให้ทุกคนลืมตา ปรากฏว่า
เกือบทุกคนรูส้ กึ ผ่อนคลายมาก บางคนรูส้ กึ เหมือน
ตัวหาย ตัวลอย บางคนเห็นแสงสว่างส่องขึน้ มา
บางคนรู้สึกเหมือนตัวโยกไปมา
เมื่อต่างได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการ
นัง่ สมาธิ พวกเขาก็เริม่ สนใจในสิง่ ทีพ่ ระอาจารย์
แบ่งปัน แต่ชาวยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะคน
เยอรมันยังเก็บอาการ ไม่แสดงออกทางสีหน้า
แต่เห็นหน้านิ่ง แบบนี้ มีตั้ง กว่าคน ตาม
พระอาจารย์ไปนั่งสมาธิต่อในรอบอื่น

รอบที่ จัดปฏิบัติธรรมที่ ูเปอร์มักต์
(Super Makt) ึ่งเปน Co-working Space
หรื อ พื้ น ที่ ที่ เ ปดให้ ค นมาเช่ า ทำ า งานเปนราย
ชั่วโมง ึ่งกำาลังเปนที่นิยมในสังคมตะวันตก
และเนือ่ งจากลิตเติลอังคาใช้บริการนีเ้ ปนประจำา
เธอจึงมีเครือข่ายคนรูจ้ กั ในกรุงเบอร์ลนิ มากมาย
การจัดปฏิบัติธรรมรอบที่ นี้ เริ่มขึ้น
หลังจากรอบแรก ชั่วโมง ทีมงานเดินทางไป
ด้วยรถไ ใต้ดนิ รอบนีม้ หี ลายคนจากรอบทีแ่ ล้ว
ตามมาด้วย เมื่อไปถึง ูเปอร์มักต์ก็พบว่ามีคน
กว่าคนนั่งรออยู่แล้ว ทำาให้เริ่มนั่งสมาธิได้
ตรงเวลา
บรรยากาศขณะปฏิบัติธรรมเงียบสงบดี
ไม่มแี ม้เสียงกระแอม ไอ หรือจาม หลาย คน
รูส้ กึ สบายมาก บางคนก็ตวั หาย ตัวขยาย บอกว่า
นั่งแล้วรู้สึกดี มีความสุขมาก แต่หลาย คน
ไม่ค่อยเล่าประสบการณ์ โดยเฉพาะคนเยอรมัน
ึ่งไม่ชอบแสดงออก
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๕
ในการจัดปฏิบัติธรรมรอบที่
นั้น
เนือ่ งจากลิตเติลอังคากว้างขวางใน Co-working
Space หลายแห่ง เธอจึงสามารถขอใช้สถานที่
ชื่อเบตาเ าส์ ( eta aus) ได้ รี ทั้ง รอบ
การปฏิบัติธรรม รอบนี้ ลิตเติลอังคา
ใช้เ บุ๊กประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกอบกับ
ผูท้ มี่ าปฏิบตั ธิ รรมตัง้ แต่รอบแรกมีผลการปฏิบตั -ิ
ธรรมที่ดี และพระอาจารย์ก็อธิบายเรื่องสมาธิ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่แตกต่างกันในแต่ละรอบ
หลายคนจึงสนใจตามมาร่วมกิจกรรมอีก ทำาให้
มีคนมานั่งสมาธิเกือบเต็มห้องทั้ง รอบ
สมาชิ ก ของเว็ บ ไ ต์ พี เร โวลู ชั น
ชาวสเปนคนหนึ่ง ื้อตัวเครื่องบินมานั่งสมาธิ
ตั้งแต่รอบแรก และเข้าร่วมกิจกรรมทุกวัน เขา
บอกว่า ฉันมีความสุขมาก ตัวฉันขยายออก
ไปทุกทิศทาง อีกคนหนึ่งมาจากตุรกี เขาบอก
ว่า ฉันทำาสมาธิกับพี เร โวลูชันอยู่แล้ว วันนี้
นั่งแล้วมีความสุขมาก ฉันจะทำาบันทึกความดี
ออนไลน์ให้จบ เพือ่ ทีจ่ ะไปร่วมการอบรมทีเ่ มือง
ไทยให้ ไ ด้ ส่ ว นบางคนนั่ ง สมาธิ แ ล้ ว เห็ น
แสงสว่าง บางคนบอกว่า ตอนแรกนึกนิมิตเปน
พระจันทร์ ต่อมาพระจันทร์กลายเปนพระอาทิตย์
ส่องสว่าง

ในแต่ ล ะรอบเมื่ อ พระอาจารย์ ถ ามว่ า
นั่ ง กั น เปนอย่ า งไรบ้ า ง คนที่ ต อบมั ก ไม่ ใ ช่
ชาวเยอรมัน มีชาวเยอรมันคนหนึ่งเปนเพื่อน
ของลิตเติลอังคา เขาทำาหน้าเฉย ตั้งแต่
ก่อนนั่ง กำาลังนั่ง และหลังจากนั่งแล้ว ตอนหลัง
เขามาบอกลิตเติลอังคาว่า รู้สึกประทับใจมาก
พระอาจารย์อธิบายดีมาก ไม่เคยคิดว่าสมาธิจะ
ดีอย่างนี้ ครั้งนี้เปนครั้งแรก แต่รู้สึกว่าสุดยอด
มาก นั่งไปก็เห็นเปนดวงลอยอยู่ตรงหน้า กลม
ใสสว่างมาก ทีมงาน ังแล้วก็คิดว่า คนแบบนี้
น่าจะเปนประเภท รักนะแต่ไม่แสดงออก
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น รอบการปฏิ บั ติ ธ รรม
พวกเขาปรบมือให้พระอาจารย์และทีมงาน แล้ว
เดินมาขอบคุณ เหมือนจะบอกให้ชนื่ ใจว่า ชอบ
นะ แต่ขอแสดงออกแค่นี้แหละ
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รอบที่ ปฏิบัติธรรมที่เรนเมคกิงลอ ต์
บูตแคมป (Rainmaking Lo t oot Camp)
ึ่งเปนศูนย์รวมของบริษัทขนาดเล็กที่เปดใหม่
หรือ Start-up Company
ภาพที่ พ ระภิ ก ษุ ไ ปสอนสมาธิ ใ นกลุ ่ ม
Start-up คงไม่ชินตา ทำาให้มีพนักงานที่นั่น
ขอมานั่งสมาธิด้วย และเนื่องจากคนส่วนใหญ่
ทำางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระอาจารย์จึง
อธิ บ ายเปรี ย บเที ย บคอมพิ ว เตอร์ กั บ ใจว่ า
ร่างกายของคนเราประกอบด้วยใจ เหมือนกับ
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ป ระกอบด้ ว ย าร์ ด แวร์ แ ละ
อ ต์แวร์ ถ้า อ ต์แวร์ติดไวรัสก็ยากที่จะ
รีดประสิทธิภาพของ าร์ดแวร์ออกมาได้สูงสุด
ใจของคนเราก็เช่นกัน จะต้องทำาความสะอาด
ให้ปราศจากไวรัส คือ ความโลภ โกรธ หลง
จึ ง จะทำ า ให้ ใ จมี พ ลั ง ึ่ ง ดู เ หมื อ นว่ า การ
เปรียบเทียบอย่างนี้ช่วยดึงดูดความสนใจของ
มนุษย์คอมพิวเตอร์พวกนี้ได้เปนอย่างดี
รอบนี้ พระอาจารย์นำานั่งสมาธิ นาที
แต่ทุกคนรู้สึกเหมือน นาทีเท่านั้น หลาย
คนบอกว่า ความเครียดที่มีมาเมื่อสักครู่หายไป
จนหมดสิน้ บางคนเห็นแสงสว่าง บางคนตกศูนย์
และรู้สึกตกใจ มาถามว่าเกิดอะไรขึ้น นอกจาก
นี้ หลาย คนยังสนใจการนั่งสมาธิออนไลน์
และบอกลิตเติลอังคาว่า คงจะวิเศษไม่น้อยถ้า
จะมีการนั่งสมาธิออนไลน์กันที่นี่เปนประจำา

๗
รอบที่ จัดปฏิบัติธรรมกับกลุ่มทุดกูด
(Tut gut) รอบนี้เปนรอบสุดท้ายในกรุงเบอร์ลิน
กลุ่มคนเหล่านี้มีความสนใจด้านสุขภาพและ
จิตวิญญาณเปนพิเศษ
รอบนีม้ ผี รู้ ว่ มปฏิบตั ธิ รรมกว่า คน งึ่
ล้วนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี คนหนึ่งกล่าว
ว่า รู้สึกง่วงในตอนแรก แต่เมื่อนั่งไป ตัวก็
เบาเหมือนลอยได้ จนกระทัง่ ตัวหายเปนอันหนึง่
อันเดียวกับบรรยากาศ อีกคนหนึ่งบอกว่า เขา
ไม่เข้าใจว่าศูนย์กลางกายอยู่ตรงไหน แต่เมื่อ
ใจนิ่ง ภาพแอปเปลที่เขานึกอยู่ก็เปลี่ยนเปน
สิ่งกลม ที่ส่องสว่าง และเปนประกายมันวาว
คล้าย กระจกส่องหน้า (เขาใช้คำาว่า Metal
all) แล้วศูนย์กลางกายก็ปรากฏขึ้นเองอย่าง
ชัดเจน ทำาให้รสู้ กึ สงบและปราศจากความกังวล
อีกคนเดินมาขอบคุณพระอาจารย์ บอกว่านั่ง
สมาธิมาเกือบ ปแล้ว ไม่เคยรูส้ กึ ดีอย่างนี้
มาก่อนเลย
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เมือ่ เสร็จภารกิจทีก่ รุงเบอร์ลนิ แล้ว ทีมงาน
ไปจัดปฏิบตั ธิ รรมต่อทีร่ ฐั นอร์ดไรน์-เวสท์ าเลน
พักค้างที่วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ าเลน และ
ได้รับการดูแลเปนอย่างดีจากพระอาจารย์และ
โยมอุปัฏฐาก
การจั ด ปฏิ บั ติ ธ รรมที่ นี่ มี พี เอเจนต์
านโตส กิริ นักศึกษามหาวิทยาลัย Rhein-Waal
Nordrhein-West alen เปนผู้ประสานงาน
านโตสทำาประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย
ที่เขาเรียนอยู่ ทำาให้มีผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมกว่า
คน รอบนีน้ กั ศึกษาหญิงชาวเยอรมันคนหนึง่
บอกว่า เธอไม่เคยเชือ่ มาก่อนว่า เธอจะสามารถ
หยุดความคิดได้ หลังจากนัง่ สมาธิแล้ว เธอกลับ
ประหลาดใจว่า เมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้น ตัวเธอ
หายไปไหน สุดท้ายเธอตัดสินใจที่จะไปร่วม
ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ วันด้วย
เพื่อนของ านโตสคนหนึ่งรู้สึกประทับใจ
ที่ านโตสมีความสุขในการแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับสันติสุขภายในให้ผู้อื่น ่ึงกลายเปน
แรงบันดาลใจให้เขาสนใจเรื่องสมาธิและมา
ช่วยจัดกิจกรรม เมือ่ เขาลองนัง่ สมาธิดู เขาบอก
ว่า ประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ ยากจะอธิบาย เขารูส้ กึ
ว่ามีพลังบางอย่างแผ่ขยายออกมาจากบริเวณ
หน้าผาก (พระอาจารย์แนะนำาว่าสบายตรงไหน
ให้วางใจตรงนั้นไปก่อน) จนกระทั่งความรู้สึก
แผ่ า่ นครอบคลุมหลอมร่างกายให้หายไป ทุกสิง่
ทุกอย่างดูโล่งไปหมด และความรู้สึกนี้ค่อย
เคลื่อนลงสู่บริเวณกลางท้อง ทำาให้รู้สึกสบาย
ผ่อนคลาย และหายเครียด

หลั ง จากนี้ ที ม งานไปจั ด ปฏิ บั ติ ธ รรม
สุดสัปดาห์ วัน ที่เมืองเค เวลาห์ในรัฐ
นอร์ดไรน์-เวสท์ าเลน สถานที่จัดปฏิบัติธรรม
ครั้งนี้ชื่อ World ouse
เนื่องจากช่วงที่จัดปฏิบัติธรรมเปนช่วงที่
ตรงกับเทศกาลอีสเตอร์ ทำาให้นกั ศึกษาหลายคน
ต้องกลับบ้าน มาร่วมกิจกรรมไม่ได้ านโตส
จึงต้องทำางานหนัก ทัง้ ทำาโปสเตอร์ ติดต่อโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ แต่ก็มีผู้ลงทะเบียนมาเพียง
คน ึ่งส่วนใหญ่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในครัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบ
เรื่องค่าที่พักและอาหารเอง แต่นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย Rhein-Waal สามารถเบิกงบ
สวัสดิการจากมหาวิทยาลัยได้ งึ่ ถือว่า านโตส
ไม่ธรรมดาเลยที่สามารถดึงมหาวิทยาลัยให้มา
ร่วมด้วยช่วยกันได้
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สถานที่ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ วัน ในครั้งนี้

ในรอบนี้ ผูเ้ ข้าร่วมปฏิบตั ธิ รรมต่างบอกว่า
ไม่เคยคิดว่าสมาธิจะเปนเรื่องง่าย และไม่เคย
นั่ งสมาธิมากขนาดนี้มาก่อน นอกจากนี้ยัง
ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผลการปฏิบตั ธิ รรมดีขนาด
นี้ ยิ่งนั่งก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อย บางคนบอกว่า เมื่อ
สูดลมหายใจเข้าลึก ก็รู้สึกเหมือนลมหายใจ
ช้าลง หัวใจก็เต้นช้าลง บางคนบอกว่าเหมือน
ฝันไป เห็นภาพนิมิตค่อนข้างชัด บางครั้งมี
ความสุขมาก ไม่อยากจะลืมตาเลย แต่ทที่ มี งาน
สังเกตเห็นก็คอื หลายคนดูยมิ้ ง่ายและมีความสุข
มากขึน้
นอกจากสมาธิ สิง่ ทีท่ กุ คนสนใจมากก็คอื
หลักอริยมรรคมีองค์ ึ่งเมื่ออธิบายควบคู่กับ
สมาธิ และหลักในการสร้างนิสยั ดี ผ่านบทฝึก
ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย และความดีสากลของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวแล้ว หลายคน
ถึ ง กั บ พู ด ว่ า สิ่ ง นี้ เ หมื อ นจะเปนกุ ญ แจที่ ไ ข
ความลี้ลับแห่งการพั นาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน
เลยทีเดียว

ตราบจนถึงวันนี้ หลายคนก็คงยังไม่ทราบ
ว่า พระเดชพระคุณหลวงปูเล็งเห็นอะไรเกีย่ วกับ
คนเยอรมันหรือประเทศเยอรมนี แต่ที่แน่
ปัจจุบันเยอรมนีมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดใน
ยุโรป มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพล
มากทีส่ ดุ ในโลก ป อ้ น (จากนิตยสาร
)
และที่ สำ า คั ญ คนเยอรมั น มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ
อย่างหนึ่งที่ห่างไกลจากคำาว่า ไอ้ขี้ไต้ (คำาที่
หลวงปู ใช้เรียกคนที่ไม่มีความตั้งใจจริงและ
ไม่มีความสมำ่าเสมอในการปฏิบัติธรรม) เพราะ
คนเยอรมันเป็นคนทำาอะไรทำาจริง และมีระบบ
ระเบียบในชีวิตมาก หากสนใจการปฏิบัติธรรม
ก็จะทำาจริงและสมำา่ เสมอ ดังจะเห็นได้จากเว็บไ ต์
พี เร โวลูชันที่มีสมาชิกชาวเยอรมันมากขึ้น
เรือ่ ย งึ่ เป็นสัญญาณทีด่ วี า่ อีกไม่นานแสงแห่ง
ธรรมจะส่องสว่างกลางใจชาวดอยช์ (D
)
อย่างแน่นอน..

อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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สิ่งที่จะต้องเรียนรู้นั้น นอกเหนือจากวิชาชีพแล้ว ควรจะมีวิชชาของชีวิตด้วย
วิชาชีพทำาให้เรามีชีวิตอยู่ได้ แต่วิชชาชีวิตทำาให้ชีวิตที่เรามีอยู่นั้น
เกิดคุณค่าอันสูงส่ง มีสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวเราและชาวโลก
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือ ดีที่หนึ่ง

ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชา ีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. - www.cha-thai.com
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บ

ก

นู

แม้อยากตักบาตรพระ
แต่ใช่ว่าจะท�าได้เสมอ
ครั้งหนึ่ง เมื่อท้าวสักกะทอดพระเนตร
เห็นเทวดาบริวารที่เคยทำาบุญไว้ในพระพุทธศาสนามีแสงสว่างมากกว่า พระองค์จึงทรง
ขวนขวายที่จะสร้างกุศลในพระพุทธศาสนา
ด้ ว ยการเสด็ จ มาสู ่ โ ลกมนุ ษ ย์ เ พื่ อ ตั ก บาตร
พระมหากัสสปะที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติ
ทัง้ นีเ้ พราะ สวรรค์ แม้เปนดินแดนทีส่ วยงาม
และเปยมสุข แต่ก็ไม่ใช่สถานที่ที่มีเนื้อนาบุญ
ให้สร้างบุญได้เหมือนในโลกของเรา
อย่างไรก็ตาม ใช่วา่ เนือ้ นาบุญอันเลิศ คือ
พระภิกษุในพระพุทธศาสนา จะมีอยู่ทุกหน
ทุกแห่งในโลกใบนี้ บางคนอยากทำาบุญกับพระ
ก็ต้องเดินทางไกลถึงจะได้ทำา ดังเช่น ชาว
มาเลเ ีย ชาวสิงคโปร์ ชาวอินโดนีเ ีย ฯลฯ ที่
พากันเดินทางมาตักบาตรในโครงการตักบาตร
พระ
รูปฯ ที่นครหาดใหญ่ทุกป
ทุกวันนี้ เราโชคดีมากที่มีเนื้อนาบุญมา
ให้ตักบาตรทุกวัน จึงควรใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า
ที่สุด เพราะเมื่อขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ แม้อยาก
ตักบาตรแค่ไหนก็คงไม่มพี ระมาเดินบิณฑบาต
เปนเนื้อนาบุญให้เรา

นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปาง
ประธานฝ่ายฆราวาส

อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ตักบาตรพระ

๑๐,๐๐๐ รูป
8

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปำง

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
มีพิธีตักบาตรพระ
รูป ณ ถนนดวงรัตน์
อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง เนื่องในวาระครบ
ป จังหวัดลำาปาง เพื่อถวายเปนพุทธบูชา
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา น ูศีลธรรมโลก และช่วยเหลือคณะสงฆ์
วัด ใน จังหวัด
ภาคใต้ โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำาปาง เปนประธานฝ่ายสงฆ์ นายธานินทร์
สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปาง เปนประธานฝ่ายฆราวาส พิธีตักบาตรครั้งใหญ่ในจังหวัด
ลำาปางนี้ จัดขึ้นเปนปที่ ตามโครงการตักบาตรพระ
รูป จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
โดยดำาริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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นายรังสรรค์ ตันเจริญ
ปลัดจังหวัดระนอง
ประธานฝ่ายฆราวาส
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ตั(ตักกบาตรมิ
บาตรพระ
ตรภาพไทย-พม่า)

๑,๕๐๐ รูป
8

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ มีนาคม พ.ศ.
มีพิธีตักบาตรมิตรภาพไทย-พม่า ณ ถนนท่าเมือง
อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนทั้ง ประเทศ ต้อนรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ียนในป
และเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์
วัด ใน
จังหวัดภาคใต้ พิธตี กั บาตรครัง้ นีม้ พี ระภิกษุไทยและพม่ากว่า
รูป ไปเปนเนือ้ นาบุญ โดยมี
พระเทพสิทธิมงคล ทีป่ รึกษาเจ้าคณะจังหวัดระนอง และพระระณังคมุนวี งศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง
เปนประธานฝ่ายสงฆ์ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ปลัดจังหวัดระนอง เปนประธานฝ่ายฆราวาส ในงาน
มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและพม่าจำานวนมากร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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“จับเวลาให้มาพบกัน
ณ จุดบรรจบแห่งความพอดี
ย้อนวันวาน
หยุดนิ่งวันนี้

เพื่อรองรับสิ่งท่ีดี
ในอนาคต

”

อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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่อ

คน ควร บ ิด
สุทสสำ
อตตโน
โทษคนอื่น
แต่โทษตนเอง

วชชม เ สำ
ปน ทุททสำ
เห็นง่าย
เห็นยาก
(ขุ.ธ. ๒๕/๒๗)

คนเรามักมีนิสัยชอบจับผิดผู้อื่น
เห็นความผิดผู้อื่นเปนเรื่องน่าจับจ้อง
เข้าใจว่ายิ่งจับผิดได้มาก ตนเองจะดูดีขึ้นมาก
ยิ่งจับผิดได้บ่อย ตนเองจะดูฉลาดหลักแหลม
อันที่จริงความผิดของเขา ไม่ใช่ความดีของเรา
ความผิดของเขากับความดีของเรามันคนละส่วนกัน
ผู้ฉลาดจึงพยายามจับผิดตนเอง
มองข้อบกพร่องตนเองด้วยใจเปนกลาง
แม้เปนสิ่งที่ทำาได้ยากกว่า แต่ก็จะเกิดประโยชน์แก่ตนได้มากกว่า
การนำาข้อบกพร่องมาพั นาแก้ไขปรับปรุงตนเอง
ทำาให้ตนเองมีพั นาการตลอด
ตนเองจึงดีขึ้น เพราะจับผิดตนเอง แก้ไขตนเอง
ไม่ใช่ดีขึ้นเพราะไปจับผิดใคร ใส่ร้ายใคร
คนที่ควรจับผิดมากที่สุดก็คือ ตัวของเรานั่นเอง..
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ศีลข้อ ๒
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ศีสภาพเศรษฐกิ
ลข้อจ นิส๒ัยชาวโลก(ตอนที่ ๑)
อานุภาพการรักษาศีล หัวใจเศรษฐี

บรรยายโดย พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
แด่ พระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
วันเสาร์ที่ กรกฎาคม พ.ศ.
เวลา . - . น.
ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลาทรงไทย) วัดปากนำ้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ขออนุโมทนาบุญกับท่านวิทยากรทุกรูปที่ตั้งใจจะนำาศีล ไปปลูกฝังให้มั่นคงทุกหมู่บ้าน
ทั่วประเทศไทย ขอให้ได้บุญเยอะ นะครับ เรื่องที่รับอาราธนามาบรรยายวันนี้ก็คือ เรื่องศีล
ข้อ แต่ถ้าจะพูดเฉพาะศีลข้อ บางทีเรื่องต่อเนื่องระหว่างศีลข้อ กับศีลข้ออื่นจะตกหายไป
ไม่เพียงพอกับการเตรียมตัวเปดประเทศเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเ ยี นกัน ก็จาำ เปนต้องกล่าวพาดพิง
ไปถึงศีลข้ออื่นด้วย
ส า เศรษ กิจ-นิสัยชาว ลก

ศีลข้อ ๒ การไม่ลักทรัพย์ เปนเรื่องของเศรษฐกิจ จึงขอโอกาสให้ภาพรวมสภาพเศรษฐกิจนิ สั ย ชาวโลก
ึ่ ง ปรากฏในกามโภคี สู ต ร อั ง คุ ต ตรนิ ก าย ทสกนิ บ าต ในพระสู ต รนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งประเภทบุคคล โดยยึดหลักเศรษฐกิจกับจิตใจไว้เปนกลุ่มตามวิธี
หาทรัพย์และเปนประเภทตามการกิน-ใช้ การเลี้ยงดูตนและครอบครัว การแบ่งปันช่วยเหลือสังคม
การแบ่งปันทำาบุญ และความมีปัญญา
จากหลักการดังกล่าวจึง แบ่งบุคคลออกได้เป็น กลุ่ม ประเภท ดังนี้
กลุ่มที่ หาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม บุคคลกลุ่มนี้อาจหาทรัพย์ด้วยวิธีการทั้งผิดกฎหมาย
และผิดหลักศีลธรรม หรือถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรม ที่แน่ คือ ผิดศีลธรรม คือ ไม่คำานึงถึง
ความเดือดร้อนของใคร ถ้าฆ่าได้เปนฆ่า อาจฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ก็ตาม โกงได้เปนโกง ปล้นได้
เปนปล้น เปนพวกมิจฉาอาชีวะ คนกลุ่มนี้แบ่งได้เปน ประเภท คือ
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ประเภทที่ การกิน ใช้อดอยาก ไม่ปัน ไม่ทำาบุญ ไม่มีปัญญาทางธรรม คนประเภทนี้
หาทรัพย์มาได้แล้ว ไม่วา่ จะด้วยการฆ่า (สัตว์-คน) ปล้น โกง เปดบ่อน- อ่ ง ฯลฯ ก็ตามที เนือ่ งจาก
ได้ทรัพย์มาด้วยความลำาบาก เพราะฉะนั้นจึงกินใช้ในครอบครัวอย่างอด อยาก เรื่องจะแบ่งปัน
ให้พวกพ้องและสังคมไม่ต้องพูดถึง จะทำาบุญทำาทานไหม ชาติหน้าค่อยคุยกับคนกลุ่มนี้ ปัญญาคิด
ออกจากกามก็ยิ่งไม่มี
ประเภทที่ การกิน ใช้อิ่มหนำา ไม่ปัน ไม่ทาำ บุญ ไม่มีปัญญา คนประเภทนี้แม้ได้ทรัพย์
ด้วยความทุจริต ก็ใช้ทรัพย์บำารุงตนและครอบครัวให้เปนสุข แต่ที่จะคิดแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น
แบ่งทำาบุญ แบ่งใช้ทรัพย์ฝึกตนให้มีปัญญาทางธรรมนั้น คนประเภทนี้ไม่คิดทำา
ประเภทที่ การกิน ใช้อิ่มหนำา ให้ปัน ทำาบุญ ไม่มีปัญญา คนประเภทนี้พั นาขึ้นมาอีก
คือ กินใช้เลี้ยงดูตนและครอบครัวอิ่มหนำาสำาราญ ให้ปันพวกพ้องและสังคม ทำาบุญ แต่ว่ายังโกง
ยังคอร์รัปชั่น จะให้เลิกยังเสียดาย แต่ถ้าให้กำาลังใจก็มีสิทธิพั นา
กลุ่มที่ ๒ หาทรัพย์โดยชอบ ไม่ชอบธรรม บุคคลพวกนี้เปนพวกอยากจะดี แต่แพ้ใจ
ตัวเอง ไม่อยากหาทรัพย์ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม แต่เมื่อมีโอกาสก็ทำา เปนประเภทบุญปนบาป
ดีบ้างไม่ดีบ้าง ไม่ถึงกับร้ายกาจนัก คนกลุ่มนี้แบ่งได้เปน ประเภท คือ
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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ส า เศรษ กิจ-นิสัยชาว ลก
ตน - ครอบครัว สังคม
วิธี
บุญ
ประเภท
ปัญญาละกาม
หาทรัพย์
กิน-ใช้ อดอยาก ให้ปัน ไม่ปัน ทำาบุญ ไม่ทำา
อดอยาก
ไม่ปัน
ไม่ทำา
กิน-ใช้
. ไม่ชอบ
ไม่ทำา
ไม่ปัน
ธรรม
กิน-ใช้
ทำาบุญ
ให้ปัน
ไม่มี
อดอยาก
ไม่ปัน
ไม่ทำา
ปัญญา
. ชอบไม่
ท
า
ำ
กิ
น
-ใช้
ไม่
ป
น
ั
ละกาม
ไม่ชอบธรรม
ทำาบุญ
ใ ปน
กิน-ใช้
อดอยาก
ไม่ปัน
ไม่ทำา
ไม่ทำา
กิน-ใช้
ไม่ปัน
. ชอบธรรม
ทำาบุญ
กิน-ใช้
ให้ปัน
มีปัญญา
ทำาบุญ
กิน-ใช้อิ่ม
ให้ปัน
ประเภท - - - เปนการสร้างเครือข่าย ที่มา : อัง. ทสก. / /

-

(มจร.)

ประเภทที่ การกิน ใช้อดอยาก ไม่ปัน ไม่ทำาบุญ ไม่มีปัญญา ได้ทรัพย์แล้วไม่กินใช้
ให้อิ่มหนำา อยู่อย่างอด อยาก ไม่ปันช่วยเหลือพวกพ้อง ไม่ทำาบุญ และไม่มีปัญญาทางธรรม
ประเภทที่ การกิน ใช้อิ่มหนำา ไม่ปัน ไม่ทำาบุญ ไม่มีปัญญา ได้ทรัพย์แล้วกินใช้
บำารุงตนและครอบครัว แต่ไม่แบ่งปันให้ใคร ไม่คิดทำาบุญ และไม่มีปัญญาทางธรรม
ประเภทที่ การกิน ใช้อิ่มหนำา ให้ปัน ทำาบุญ ไม่มีปัญญา ได้ทรัพย์แล้วก็กินใช้
บำารุงตนและครอบครัว แบ่งปันให้พวกพ้อง ทำาบุญ แต่ยังไม่มีปัญญาออกจากกาม
กลุ ่ ม ที่ หาทรั พ ย์ โ ดยชอบธรรม บุ ค คลกลุ ่ ม นี้ ห าทรั พ ย์ โ ดยไม่ ย อมละเมิ ด ศี ล
ละเมิดธรรม ถึงจะถูกกฎหมาย แต่หากผิดศีล ผิดธรรม ไม่ยอมทำาเปนอันขาด ในกลุ่มนี้แบ่งได้
เปน ประเภท คือ
ประเภทที่ การกิน ใช้อดอยาก ไม่ปัน ไม่ทาำ บุญ ไม่มีปัญญา แม้ได้ทรัพย์ด้วยสุจริต
แต่ก็กินใช้อย่างอด อยาก ทั้งไม่แบ่งปัน ไม่ทำาบุญ จึงไม่มีปัญญา
ประเภทที่ การกิน ใช้อิ่มหนำา ไม่ปัน ไม่ทำาบุญ ไม่มีปัญญา พวกนี้ใช้ทรัพย์บำารุงตน
และครอบครัว แต่ไม่แบ่งปันใคร ไม่ทำาบุญ ปัญญาจึงไม่ค่อยมี
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ประเภทที่ การกิน ใช้อิ่มหนำา ให้ปัน ทำาบุญ ไม่มีปัญญา พวกนี้กิน-ใช้อิ่มหนำา แบ่งปัน
ช่วยเหลือสังคม ทำาบุญ แต่ยังไม่คิดออกจากกาม
ประเภทที่ การกิน ใช้อิ่มหนำา ให้ปัน ทำาบุญ มีปัญญา เปนกลุ่มพิเศษ คือ หาทรัพย์
โดยชอบธรรม แล้วใช้ทรัพย์กินอิ่มหนำาสำาราญ ให้ปันด้วย ทำาบุญด้วย ทั้งยังมีปัญญาที่จะ
ออกจากกามด้วย บุคคลประเภทนี้เฉกเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือท่านมหาอุบาสิกาวิสาขา
เปนต้น
อาน า การรักษาศล
ทำาไมพระจะต้องรู้เรื่องสภาพเศรษฐกิจ-นิสัยชาวโลก ก็เพราะพระจะต้องไปปลุกคน
เหล่านี้ให้รักษาศีล และกลุ่มคน ประเภทนี้ก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย รวมทั้งในสมัยของพวกเรา
ึ่งเปนยุคประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งไม่ว่าระดับหมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด ประเทศชาติ
คนกลุ่มที่ ประเภทที่ คือ หาทรัพย์ไม่ชอบธรรม กินใช้สุขสำาราญ แบ่งปันสังคม ทำาบุญ
แต่ไม่มีปัญญา คนเหล่านี้จะมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาค่อนข้างมาก
คนกลุ่มที่ ๒ ประเภทที่ คือ หาทรัพย์ชอบ-ไม่ชอบธรรม กินใช้สุขสำาราญ ช่วยเหลือสังคม
ทำาบุญตามโอกาส แต่ไม่มีปัญญาคิดออกจากกาม คนกลุ่มนี้มีโอกาสได้รับเลือกตั้ง แต่น้อยลง
คนกลุ่มที่ ประเภทที่ ๗
ยิ่งไม่ต้องพูดถึง โอกาสได้รับเลือกตั้งน้อยมาก

อาน า การรักษาศล อ : ไมลักทรั ย์

ยกระดับเศรษฐกิจ-จิตใจ
l
l
l
l

ตนเอง
ครอบครัว
ชุมชน
สังคม

จิตใจไร้กังวล
ประชาชนรำ่ารวย
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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จึงเปนหน้าที่ของพระ ชาวพุทธ และหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องระดมความร่วมมือ ช่วยกัน
ปลูกฝังศีล ให้คนกลุ่มที่ ประเภทที่ รักษาศีลมากยิ่งขึ้น จะได้ยกระดับมาอยู่กลุ่มที่
ส่วนประเภท และ นั้นคงยากที่จะรักษาศีล พระคุณเจ้าทั้งหลายในขั้นต้นก็อย่าไปยุ่งกับ
พวกเขา ต้องรอไว้ก่อน เดียวความเดือดร้อนจะมาถึงท่านและวัดของท่าน ส่วนคนกลุ่มที่
ทัง้ ประเภท มีโอกาสรักษาศีล ได้ แต่ตอ้ งทุม่ เทเคีย่ วเข็ญ ยิง่ ได้คนกลุม่ ที่ ไม่วา่ ประเภทใด
โอกาสที่บุคคลเหล่านี้จะรักษาศีล มีมากขึ้น หากพระทั้งแผ่นดินลุกขึ้นมาช่วยกันปลูกฝัง
ศีล แก่ประชาชน คนกลุม่ ที่ ประเภทที่ - ถ้าพอมีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ บ้าง บ้านเมืองก็คงสงบสุข
ไม่น้อย เพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง พระทั้งแผ่นดินต้องลุกขึ้นมาช่วยกัน และ
ก็โชคดีที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ดำาริให้มีโครงการนี้ขึ้นมา ก็ถือว่าเปนโอกาสดีที่พวกเรา ึ่งเปนกำาลัง
ของพระพุทธศาสนาจะได้ใช้เรี่ยวแรงสติปัญญาสร้างบุญบารมีกันได้เต็มที่ คือ มาช่วยกันยกระดับ
ทั้งเศรษฐกิจและจิตใจให้แก่คนไทยทั้งแผ่นดิน ด้วยการปลูกฝังให้รักษาศีล กันทั้งหมู่บ้าน
การรักษาศีลข้อ ๒ มีอานุภาพในการยกระดับเศรษฐกิจกับจิตใจ โดยยกที่ตัวของเขา
ก่อน แล้วก็มาที่ครอบครัว คือหัวหน้าครอบครัว จากนั้นให้เขายกระดับครอบครัวของเขา แล้วจึง
ช่วยกันยกระดับชุมชนของเขา สังคมและประเทศชาติจึงจะเต็มไปด้วยคนรักษาศีล
พระคุณเจ้าควรชี้ให้ประชาชนเห็นอานุภาพการรักษาศีลข้อ ว่าทำาให้ประชาชนรำ่ารวย
จิตใจไร้กังวล รักษาศีลแล้วทำามาหากินยิ่งรวย คนก็อยากรักษา แต่ถ้ารักษาศีลแล้วจนลง ใคร
ก็ไม่อยากรักษา

มาช่ ัน ระ ับทัง ร
และ ใ
ใ แ ่ น ท ทังแผ่น น
ารปลู ง
ใ รั า ล ันทัง มู่บาน
หัว จเศรษ : ศล อ

}

}

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทีฆชาณุสูตร หัวใจเศรษฐี เปนพระสูตรที่ว่าด้วยความเป็น
เศรษฐี คือ ตัง้ เนือ้ ตัง้ ตัวได้ เป็นเศรษฐี รำา่ รวย มีสขุ ละโลกก็ไปสวรรค์ พระองค์ทรงให้หลักมา
ข้อ คือ
อุ - อุฏฐานสัมปทา หาทรัพย์เปน
อา - อารักขสัมปทา เก็บทรัพย์เปน
ก - กัลยาณมิตตตา คบมิตรเปน
ส - สมชีวิตา ใช้ทรัพย์เปน
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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หัวใจเศรษฐี

เศรษฐกิจ

ศ ศี จา ป -

อุ - อุฏฐานสัมปทา หาทรัพย์เปน
อา - อารักขสัมปทา เก็บทรัพย์เปน
ก - กัลยาณมิตตตา คบมิตรเปน
ส - สมชีวิตา ใช้ทรัพย์เปน

จิตใจ

สัทธาสัมปทา
สีลสัมปทา
จาคสัมปทา
ปัญญาสัมปทา

นั่นคือ ใครจะเป็นเศรษฐี มีสุข ไปสวรรค์ ได้ จะต้องรักษาศีลด้วย แล้วก็หาทรัพย์
เป็นด้วย คือ หาทรัพย์โดยไม่เสียศีล ประกอบแต่อาชีพสุจริต เมื่อหาทรัพย์เปนแล้วก็ต้องเก็บ
ทรัพย์ให้เปน ต้องเลือกคบคนเปน สร้างคนดีเปน สร้างเครือข่ายคนดีให้เปน และใช้ทรัพย์ให้เปน
การประพ ติปฏิบตั ดิ งั กล่าว เรียกย่อ ว่า อุ อา ก ส พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเปนประโยชน์
ในชาตินี้ คือ ตั้งเนื้อตั้งตัวเปนเศรษฐีได้ แล้วพระองค์ก็ประทานประโยชน์ในชาติหน้า คือ ให้มี
ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา จิตใจจะได้ผ่องใส ไร้กังวล ละโลกจะได้ไปสุคติ เพราะฉะนั้น
จะให้รักษาศีลได้บริบูรณ์ ก็ต้องสอนให้หาทรัพย์เปน เก็บทรัพย์เปน สร้างเครือข่ายคนดีเปน และ
ใช้ทรัพย์เปน เพื่อไม่ให้ยากจนและกลับไปหาทรัพย์แบบไม่ชอบธรรมตามความคุ้นเดิมอีก ึ่ง
ทำาให้รักษาศีลไว้ไม่ได้..
(อ่านต่อฉบับหน้า)
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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บยอ

า า นา า ย

ั

บยอ

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�าในยุค ร.ศ. ๑๓๑
อน

ย อ
ตำารับยอดเลขา นำามาจากหนังสือ จรรยาบ่าว ึ่งตีพิมพ์เมื่อ ปที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ
ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี จึงเมตตา
นำามาเทศน์ให้ ังเมื่อป พ.ศ.
ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า ตำารับยอดเลขา
โดยลำาดับเนือ้ ความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดดู ว้ ย เพือ่ รักษาศัพท์บางคำาไว้ และเพือ่
เปนเกียรติแก่ผเู้ ขียน

๑๗

ว่าด้วยการปลุกนายตามทุ่มโมงที่สั่งไว้
คนที่จะทำางานไม่ผิดพลาด
คือคนที่รู้จักวางแผนล่วงหน้า
และทำางานตรงต่อเวลาอยู่เสมอ
ทำาให้มีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา
เพราะรู้ล่วงหน้าว่า วันไหน ที่ไหน เวลาใด
จะต้องทำาอะไร จะต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
และต้องไปถึงที่หมายกี่โมงกี่ยาม
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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๗. ว่าด้วยการปลุกนายตามทุ่มโมงที่สั่งไว้
นายท่านจะมีราชการฤๅธุระอันส�าคัญ ไปแต่ดึกฤๅแต่เช้าก็ดี เมื่อท่านสั่งไว้ให้ปลุกเวลานั้น
เราก็ต้องผูกใจจดจ�าคอยปลุกท่านตามสั่งอย่าเหลวไหล ถ้ามีเวลาน้อยอยู่ที่จะถึงก�าหนดเราก็ไม่
ควรจะนอน หาหนังสือมาดูเสียให้เพลินอย่างหนึ่ง ฤๅเราชอบเล่นอะไรท�าอะไรก็ท�าไปตามความ
ประสงค์ อย่าให้หลับลงไปได้จะเสียการ ฤๅว่าเวลายังมีมากพอจะนอนได้บ้างจึงควรนอน แต่ถึง
กระนัน้ ก็อย่าปล่อยใจให้เผลอ ควรทีจ่ ะไปสัง่ กับคนแก่ ๆ ทีเ่ ขาเคยตืน่ ดึก ตืน่ เช้าไว้ดว้ ย เพือ่ ใช้เขา
ปลุกเราอีกทีจึงจะดี ถ้าคนแก่นั้นเขามีนาฬิกา ฤๅรู้ทุ่มโมงถูกต้อง ก็พอวางใจได้ ถ้าแกเลื่อนหลง
ฤๅไม่แน่นอนในเวลาทุ่มโมงแล้ว ต้องให้แกปลุกเราเนิ่น ๆ ไว้จะได้ไม่พลาด แต่เราต้องปลุกท่าน
ตามค�าสัง่ และเวลาทีย่ งั มีกอ่ นปลุกท่านนัน้ เราต้องตระเตรียมสิง่ ทีท่ า่ นจะต้องใช้ มีชงน�า้ ชากาแฟ
เป็นต้น ให้พร้อมไว้ ฤๅพาหนะรถเรืออะไรที่จะใช้นั้น ก็ให้พร้อมด้วย ฤๅอะไร ๆ อีกด้วยบ้าง ก็ให้
เรียนถามไว้เสียด้วย แล้วก็จัดเตรียมให้พร้อมตามสั่ง เมื่อกระท�าเช่นนี้ได้ละดีนักแล

จะเห็นว่าผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ เปนคนรอบคอบมาก คงทำางานมามาก จึงเก็บรายละเอียด
ได้ถึงขนาดนี้ เราเคยสอนลูกน้องได้อย่างนี้กันไหม ถ้าเคยสอนไว้ก็จะมีคนไว้ใช้สอยได้ดังใจ แต่ถ้า
ไม่เคยอบรมลูกน้องไว้เลย ถึงคราวจะไปโน่นไปนี่ ก็ไม่ได้ดังใจสักที เมื่อก่อนหลวงพ่อก็ตอบไม่ถูก
ว่าทำาไม แต่พอมาเจอหนังสือจรรยาบ่าวเล่มนีจ้ งึ เข้าใจว่า ทีค่ นโน้นคนนีท้ าำ อะไรให้เราไม่ได้อย่างใจ
เพราะไม่ได้ทำาอย่างที่ควรจะเปนนั่นเอง
เวลาจะไปไหนดึก ดื่น หรือว่ามีงานด่วน สิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการมาก นอกจากจะช่วยปลุก
ท่านตามเวลาแล้วก็คือ ต้องการความพร้อมของเรา ึ่งเปนผู้ติดตามนั่นเอง
สมมุติว่าจะต้องออกเดินทางตอนตีสอง สำาหรับหลวงพ่อกว่าจะทำางานประจำาวันเสร็จก็ดึก
ปกติจะสรงนำา้ เวลาเทีย่ งคืน ต่อจากนัน้ ก็สวดมนต์ทาำ วัตร เสร็จก็ราวเทีย่ งคืนสีส่ บิ ห้าหรือตีหนึง่ แล้ว
ถ้าจะนอนก็คงมีเวลาหลับเพียงชั่วโมงเดียว ป่วยการหลับ เพราะเวลาน้อยเหลือเกิน ก็อาจหยิบ
หนังสือมานัง่ อ่านหรือขีดเขียนรอเวลาไป ทีจ่ ริงแล้วการได้หลับสักชัว่ โมงสองชัว่ โมงอาจจำาเปน เพราะ
เมือ่ ไปถึงทีแ่ ล้วต้องลงมือทำางานเลย แต่ถา้ ผูต้ ดิ ตามก็ไปนอนด้วย แล้วตัง้ นา กาไว้กระชัน้ ชิดเกินไป
พอถึงเวลาจวนตีสอง ตืน่ ขึน้ มาด้วยอาการงัวเงียทัง้ คู่ เดียวก็หลงลืมอะไรกันบ้าง เสียงานจนได้
ผู้ติดตามหรือลูกน้องที่ดีต้องกระปรี้กระเปร่าอยู่ตลอดเวลา ต้องคอยตระเตรียมทุกอย่างไว้
ให้พร้อม เช่นว่าอาจจะตื่นขึ้นมาก่อนสัก นาที พออีก นาที จะถึงเวลาเดินทาง เจ้านาย
ตื่นขึ้นมาก็ให้ท่านรองท้องด้วยปาท่องโก โอวัลตินหรือกาแ พาหนะที่ใช้ในการเดินทางควรเช็ก
ให้พร้อมอยูเ่ สมอ อย่างนีจ้ งึ จะดี บางครัง้ หลวงพ่อโชคดีได้เด็กเก่ง อย่างนีม้ าช่วยงาน เมือ่ จะเดินทาง
ไปที่หนึ่งเพื่อทำางานเรื่องนั้น ความที่ใจจดจ่ออยู่กับงานจึงเตรียมเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น ไม่ค่อย
ห่วงเรื่องส่วนตัว ทำาให้หลงลืมไม่ได้เอายาไปฉันตามเวลาที่หมอสั่ง เด็กเขาจะเตรียมเอาไปให้เสร็จ
ไม่บกพร่อง ก็สบายไป
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บางครั้งเดินทางไปทำางานในที่แห่งหนึ่ง ีึ่งอยู่ไม่ไกลจากอีกแห่งหนึ่ง สามารถแวะทำาธุระได้
อีกอย่าง แต่ทีแรกไม่ได้คิด ไม่ได้เตรียมการมา ก็เลยทำาไม่ได้ เสียเที่ยวไปเปล่า แต่บางครั้งได้
เด็กที่รู้ใจมาคอยดูแลว่า หลวงพ่อจะไปทำางานอะไร เขารู้ระยะทาง รู้ระยะเวลา และรู้ความจำาเปน
มากน้อยทัง้ หมด แล้วก็เตรียมงานต่าง ไปให้เสร็จสรรพ เผือ่ แวะหรือเลยไปทำางานอืน่ ได้ด้วย ทั้ง
หยูกยา เครื่องอัดเทป วิดีโอ สไลด์ ฯลฯ บางทีหลวงพ่อเห็นเขาหอบพะรุงพะรังก็เอ็ดเอาเสียอีกว่า
จะเอาไปทำาไมมากมาย เขาก็บอกว่า เผื่อหลวงพ่อทำาธุระตรงนี้เสร็จ อาจจะแวะไปตรงนั้นได้
เลยเตรียมมาให้ ถึงไม่ได้ใช้งานก็ไม่เปนไร ไม่หนักหนาอะไร ผมหิ้วติดมือมาด้วย เผื่อจะได้ไม่
เสียเที่ยว อย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน ทำาให้เราคล่องตัวทำางานได้มาก ไม่ติดขัด ไอ้ชนิดที่สั่งหนึ่งได้แค่
จุดห้า จุดเจ็ด ละก็แย่หน่อย ก็ได้แต่ทนใช้งานกันไปอย่างนั้นเอง
การทีบ่ คุ คลจะได้บริวารอย่างนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งง่ายนัก แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเคยเจอปัญหา
มาแล้ว สมัยที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาไปได้สัก - ป คราวหนึ่งทรงเดินทางไปกับ
พระภิกษุผตู้ ดิ ตามอุปฏั ฐากรูปหนึง่ ผ่านป่ามะม่วงร่มรืน่ น่าแวะพักผ่อน แต่พระองค์ทรงมีกจิ จะต้อง
เดินทางไปต่อ ทรงหยุดพักไม่ได้ พระภิกษุรูปที่ติดตามมาด้วยกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า
ป่ามะม่วงนี้ร่มรื่นดี ข้าพระพุทธเจ้าขอพักอยู่ที่นี่แหละ เพื่อเจริญภาวนา พระพุทธองค์ทรงค้านว่า
อย่าเลย ไปกับเราก่อนเถิด เราจะไปเทศน์ที่หมู่บ้านข้างหน้า พระภิกษุทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าไม่
ไปด้วยหรอกพระเจ้าข้า จะหาป่าร่มรืน่ อย่างนีไ้ ด้ทไี่ หนอีก ข้าพระพุทธเจ้าขอนัง่ ทำาภาวนาอยูท่ นี่ แี่ หละ
แม้พระพุทธองค์จะทรงเอ่ยชวนอีกหลายครัง้ ก็ไม่ยอม กลับวางบาตรของพระองค์ลงกลางถนน
แล้วก็เข้าป่ามะม่วงไป พระพุทธองค์จึงต้องทรงถือบาตรไปเอง ตอนนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ
ประมาณ - พรรษา เมื่อจะเสด็จไปเทศน์ที่ไหนก็ทรงมีภารกิจหลายอย่าง เช่น ต้องประกาศ
ให้ชาวบ้านชาวเมืองรู้ว่าจะมีการเทศน์ที่ไหน เมื่อใด เรื่องอะไร และต้องนำาของใช้ เช่น บาตร
ไปด้วย และยังต้องไปจัดอาสนะเอง ึ่งนับว่าเปนภาระยุ่งยากเกินไปสำาหรับผู้สูงอายุเช่นพระองค์
ในที่สุดพระองค์จึงทรงเลือกพระอานนท์มาเปนอุปัฏฐากคอยรับใช้ และเปนเลขานุการส่วนพระองค์
ด้วย ถ้าเปนในวงการทหารก็บอกว่าเปนตำาแหน่ง ทส. (ทหารคนสนิท) นัน่ เอง
เมือ่ พระอานนท์ได้เปนพระอุปฏั ฐากประจำาก็ปฏิบตั ภิ ารกิจทีท่ รงมอบหมายได้อย่างยอดเยีย่ ม
จนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า จะหาพุทธอุปฏั ฐากทีม่ คี วามสามารถเกินกว่าพระอานนท์
นั้นไม่ได้แล้ว งานประกาศพระศาสนาของพระองค์จึงรุดหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น
กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงได้พระอานนท์มาเปนเลขาฯ หรือเปนอุปฏั ฐากส่วนพระองค์
ก็ทรงเจอเลขาฯ ประเภทไม่เปนโล้เปนพาย ทำาให้พระองค์ต้องทรงลำาบากลำาบนเสียหลายครั้ง เช่น
คราวหนึง่ พระภิกษุรปู หนึง่ ขณะร่วมทางไปกับพระองค์ดี พอไปได้ครึง่ ทางกลับขอแยกไปทางอืน่
เสียนี่ ปล่อยให้ทรงถือบาตรไปเอง พระองค์ทรงห้ามถึง ครั้ง ก็ไม่เชื่อ แยกทางไปจนได้ แล้วก็
ไปโดนโจรทุบหัวเอา วิ่งเลือดโชกมาทีเดียว ร้องว่า พระพุทธเจ้าข้า รอด้วย โจรมันทุบหัว
ข้าพระพุทธเจ้า เจ็บเหลือเกิน พระพุทธองค์ตรัสว่า เราบอกแล้วไงว่าอย่าไป พระภิกษุนั้นกลับ
ตอบว่า แล้วทำาไมพระองค์ไม่บอกข้าพระพุทธเจ้าก่อนว่าไปแล้วจะโดนตีหัวแบบนี้
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ถ้าบอกเธออย่างนัน้ เธอก็จะคิดว่าเราหลอกลวงขูเ่ ธอ เพือ่
ว่าเธอจะได้ไปกับเรา เราออกปากห้ามเธอหลายครั้งก็ไม่ยอมเชื่อ จึงต้องปล่อยให้เปนอย่างนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีบารมีมากขนาดนี้ กว่าจะได้อปุ ฏั ฐากทีร่ ใู้ จมารับใช้ยงั ยาก เพราะ
ฉะนัน้ ให้ตงั้ ใจศึกษาและปรับปรุงตัวให้ดี เผือ่ จะได้เปนเลขาฯ พระพุทธเจ้าพระองค์หน้า ได้บญุ มาก
ทีเดียว
ยังมีแง่คดิ เกีย่ วกับการเลือกอุปฏั ฐากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า งึ่ น่าสนใจสำาหรับผูท้ เี่ ปนนาย
ที่ต้องการผู้รับใช้ใกล้ชิดรู้ใจสักคน จะได้ศึกษาไว้เปนตัวอย่าง ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า
ต้องการอุปัฏฐาก ก็มีพระเถระผู้ใหญ่หลายท่านอาสา องค์แรกคือพระสารีบุตร แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับ ตรัสว่า อย่าเลยสารีบุตร เธอมีความรู้ความสามารถมาก เธอไปทางทิศไหน
ประชาชนก็จะดีอกดีใจเหมือนอย่างได้เห็นเราไปเอง ถ้าเธอไปกับเราเสียแล้ว ประชาชนทีเ่ ขารอเธอ
หรือรอเราทางทิศอื่น ก็จะตั้งตาคอย ทำาให้เสียประโยชน์ของงานพระศาสนา
จากพระดำารัสนี้ ทำาให้เราได้เห็นนำ้าพระทัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ทั้ง ที่พระสาวก
มือดีที่สุด ทรงปัญญาเปนเลิศ อาสาขอเปนเลขาฯ ส่วนพระองค์ แต่พระองค์กลับไม่ทรงยอมรับ
ด้วยเกรงว่าประชาชนทั้งหลายจะเสียประโยชน์ไป ส่วนพระองค์เองจะทรงเหนื่อยยากอย่างไรก็ไม่
เปนไร ครัน้ เมือ่ ไม่ทรงรับพระสารีบตุ รแล้ว พระโมคคัลลานะจึงอาสาขอเปนอุปฏั ฐากเอง แต่พระองค์
ก็ทรงห้ามเอาไว้อกี ด้วยเหตุผลเดียวกันนัน้ พระอรหันต์ผใู้ หญ่ทงั้ หลายพากันอาสา เหตุการณ์กเ็ ปน
เช่นเดียวกัน จนกระทั่งเหลือพระอานนท์เพียงรูปเดียว ท่านนั่งเฉยอยู่ไม่ได้อาสาแต่ประการใด
เหตุที่ท่านไม่อาสาเพราะมีเหตุผลอยู่ในใจ ประการ คือ
ประการแรก ท่านคิดว่าท่านเองก็ยงั ไม่ได้เปนพระอรหันต์ ยังไม่หมดกิเลส เปนแค่พระโสดาบัน
ประการทีส่ อง ท่านมีอาวุโสน้อย ขนาดพระผูใ้ หญ่ทงั้ หลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ทรงรับไว้
เปนอุปัฏฐาก ถึงอาสาไปพระองค์อาจไม่ทรงรับก็ได้
ประการที่สาม ถ้าพระพุทธองค์ทรงต้องการจะให้ท่านเปนอุปัฏฐากก็คงมีรับสั่งเอง และใน
ที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเจาะจงชี้มาที่พระอานนท์ ทรงบอกให้มาเปนอุปัฏฐาก
แสดงว่าการจะเลือกเอาผู้ใดมาเปนอุปัฏฐากหรือเปนเลขานุการส่วนตัวนี้ ไม่จำาเปนต้องเปน
บุคคลที่ทรงคุณธรรมอันเลิศไปเสียทั้งหมด แต่ขอเพียงเปนผู้ที่รู้ใจนายดี และที่สำาคัญจะต้องไม่มี
ข้อบกพร่อง และสามารถปองกันไม่ให้เกิดข้อครหาต่าง แก่เจ้านายได้ อย่างเช่นพระอานนท์นั้น
ขนาดพระพุทธองค์ทรงชี้ตัวเรียกให้มาเปนอุปัฏฐาก ท่านยังไม่รับทันที ขอตั้งเงื่อนไขก่อน เงื่อนไข
ทีข่ อไว้นนั้ เพือ่ ปองกันคำาครหาว่ารับเปนอุปฏั ฐากเพราะเห็นแก่ความสะดวกสบาย และเพือ่ ปองกัน
ไม่ให้ใครตำาหนิพระพุทธเจ้าได้ว่าทรงลำาเอียงเพราะรัก เพราะเปนคนโปรด ท่านขอไว้หลายข้อ เช่น
ไม่ให้ประทานของดี เสมอของพระพุทธเจ้า ไม่ให้พักในที่เดียวกัน มีหลายข้อล้วนแต่ไม่ใช่เพือ่
ประโยชน์ของท่าน แต่เพือ่ ประโยชน์ของพระพุทธองค์และของพระศาสนาทัง้ นัน้
มีโอกาสหลวงพ่อจะเอาเรือ่ งพระอานนท์ทาำ หน้าทีเ่ ลขาฯ มาเล่าให้ งั จะได้รวู้ า่ เลขาฯ ดี นัน้
เขาคิดกันอย่างไร ตอนนีศ้ กึ ษาจากทีท่ า่ นผูเ้ ขียนหนังสือ จรรยาบ่าว ให้ไว้ไปก่อนก็แล้วกันนะ..
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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คน
ในโลกนี้มีหลากหลายความเชื่อ บางครั้งก็มี
ความเห็นไม่ลงรอยกัน แต่ เหตุใดชาวพุทธแม้มี

หลายนิกาย ก็ยงั อยูร่ ว่ มกันได้โดยไม่กระทบกระทัง่ กัน?

ANSWER

คำ�ตอบ

QA

ศาสนิกต่างศาสนาท่านหนึ่งได้พบกับหลวงพ่อ ได้สนทนากัน เขาเอ่ยความในใจขึ้นมาว่า
ทุกคนในโลกต่างก็อยากเห็นชาวโลกเปนสุขด้วยกันทัง้ นัน้ แต่ในข้อปฏิบตั ติ า่ ง หรือวิธตี ดั สินใจ
ต่าง โดยรายละเอียดมักจะมีข้อขัดแย้งกันอยู่เปนประจำา แม้แต่ในศาสนาเดียวกันก็ยังไม่วาย
มีข้อขัดแย้งกัน
เขารู้อีกว่า ในพระพุทธศาสนาของเราก็มีหลายนิกายเหมือนกัน แต่ทว่าในพระพุทธศาสนา
แม้มีหลายนิกายก็ไม่ได้ทะเลาะกัน ไม่ถึงกับยกพวกมาลุยกันหรืออะไรอย่างนั้น ตรงนี้เขาเห็นแล้ว
ก็ชื่นชม แล้วก็เลยถามมา ึ่งเปนคำาถามที่หลวงพ่อประทับใจว่าเขาเข้าใจถาม มีประโยชน์ แล้ว
คำาตอบก็น่าจะได้รู้ทั่วกันทั้งชาวพุทธและชาวโลก
เขาถามว่าชาวพุทธแม้ต่างนิกาย ทำาไมจึงไม่มีการกระทบกระทั่งกัน เห็นมาร่วมกันทำาบุญ
หลวงจีนก็นงุ่ ห่มแบบหลวงจีน หลวงเกาหลีคล้ายหลวงจีน แต่กม็ สี ว่ นทีแ่ ตกต่างอยูบ่ า้ ง หลวงลามะ
จากทิเบตก็อีกอย่างหนึ่ง
ในความแตกต่างอย่างนี้ มีวิธีที่จะทำาความเข้าใจและก่อให้เกิดความสมัครสมานกันขึ้นมา
ได้อย่างไร ที่เขาถามอย่างนี้ก็เพื่อว่า เมื่อรู้แล้วจะได้ใช้หลักเดียวกันนี้ในกลุ่มศาสนาเดียวกันกับ
ของเขา เพราะเขาก็ไม่อยากเห็นผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกันกับเขาขัดแย้งกัน แล้วก็อยากจะเห็นทั้ง
ศาสนาทีเ่ ขานับถือกับศาสนาพุทธของเราอยูร่ ว่ มกันด้วยดี แต่จะมีวธิ จี ดั การอย่างไรในส่วนทีไ่ ม่ตรงกัน
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ึ่งหลวงพ่อให้ข้อคิดกับเขาไปตั้งแต่เริ่มต้นว่า
) คนเหมือนกัน เกิดเป็นคนต่างก็มีคุณค่า
คนเราไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหน เปนชนชาติเผ่าพันธุ์อะไรก็ช่างเถิด เขาก็เปนคน เราก็
เปนคน แล้วก็มีองค์ประกอบเหมือน กัน คือ
มีกายที่ประกอบด้วยเลือดด้วยเนื้อเหมือนกัน
มีใจใส ด้วยกันทัง้ นัน้ ถ้าใจไม่ใส แล้วไม่ได้สร้างบุญมามากพอ ไม่ได้เกิดเปนคนหรอก
ในโลกนีถ้ า้ เราเทียบกันระหว่างจำานวนมนุษย์กบั สัตว์ทงั้ หลาย เมือ่ เทียบกันแล้วจำานวนมนุษย์
น้อยกว่าสัตว์ตั้งเยอะ อย่าว่าแต่เอามาเทียบกันทั้งโลกเลย เอาแค่เทียบที่บ้านตัวเอง จำานวนคน
ในบ้านต่อให้ครอบครัวใหญ่ก็มีไม่กี่สิบคน แต่เมื่อนับจำานวนสัตว์ในบ้านดู บางคนอาจจะบอกว่า
ที่บ้านไม่เลี้ยงสุนัข ไม่เลี้ยงแมว แล้วคุณเคยนับมดไหมว่าทั้งบ้านมีสักกี่ตัว จิ้งจกกี่ตัว ตุ๊กแกกี่ตัว
ยุงกี่ตัว แมลงต่าง กี่ตัว ถ้าอย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าระหว่างมนุษย์กับสัตว์เทียบสัดส่วนกันไม่ได้เลย
ไม่ว่าบ้านไหนสัตว์ก็มากกว่าคน ไม่ว่าในประเทศไหน สัตว์ก็ต้องมากกว่าคน หรือแม้กระทั่ง
ในโลกทั้งโลกนี้ สัตว์ก็มีมากกว่ามนุษย์ชนิดเทียบกันไม่ได้เลย
ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ เมื่อเกิดมาแล้วอย่างไหนจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเอง สร้าง
คุณประโยชน์ให้กับโลกได้มากกว่ากัน ใครที่มีใจเปนกลางก็ต้องมองเห็นว่า ถึงอย่างไรมนุษย์
ก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเอง ให้กับชาวโลก ให้กับโลกใบนี้ได้มากกว่าสัตว์เปนแน่แท้
ถามว่าการเกิดมาเปนมนุษย์กบั การเกิดเปนสัตว์ อย่างไหนจะโชคดีกว่ากัน ถึงอย่างไรมนุษย์
ก็โชคดีกว่าสัตว์อย่างแน่นอน
การที่จะเกิดเปนมนุษย์ เกิดเปนสัตว์ ขึ้นอยู่กับอะไร ในศาสนาอื่นเขาบอกว่า ศาสดา
ของเขาสอนว่าใครจะเกิดมาเปนมนุษย์ ใครจะเกิดมาเปนสัตว์ ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของ
ผูส้ ร้างโลกที่เขานับถือ
ในพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า ทั้งคนและสัตว์มีส่วนที่เหมือนกัน
คือล้วนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน คนพูดภาษาสัตว์ไม่ได้ สัตว์ก็พูดภาษาคนไม่ได้ แต่ดูได้จาก
ลักษณะท่าทางของเขาก็รู้ว่า รักสุขแล้วเกลียดทุกข์เหมือนกัน
ในพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาทรงเปนผู้ค้นพบความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลาย ในการ
ค้นพบนั้น ทรงค้นพบจากการทำาสมาธิ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงฝึกพระองค์อย่างนี้ ทรง
ทำาสมาธิเพือ่ ทำาให้ใจใส ส่วนระยะเวลาทีฝ่ กึ ก็ไม่ใช่แค่เปนวัน ไม่ใช่แค่เปนเดือน แต่ทรงฝึกสมาธิ
อย่างต่อเนื่องมานับภพนับชาติไม่ถ้วน แม้ในชาติสุดท้ายก็ทรงฝึกนานหลายป
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างโดยอาศัยการทำาสมาธิให้ใจใส
พอใสแล้วใจจะสว่าง สว่างแล้วก็จะเห็นความจริง พระพุทธองค์ทรงพบว่า คนทุกคนนั้น ถึงคราว
ละโลกไปก็ยังมีชีวิตหลังความตาย ไม่ได้ตายแล้วสูญ ถ้าตั้งใจทำาความดี ความดีที่ทำาไว้ก็จะส่งผล
ให้เปลี่ยนตัวเองจากคนไปเปนเทวดา นาง า ไปอยู่ในภพภูมิใหม่ที่เปนสุข ที่เรียกว่า สวรรค์ คนที่
ทำาไม่ดี ตายแล้วก็ไม่สูญ แต่ว่าผลของความเลวจะส่งเขาไปอยู่ในภพภูมิที่เดือดร้อน ไปอยู่แล้ว
เปนทุกข์ เรียกว่า นรก
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บางคนถึงจะเปนคนเลว แต่กย็ งั ไม่เลวสุด ผลของความเลวส่งให้ไปเกิดแค่เปนสัตว์เท่านัน้
แทนทีจ่ ะไปถึงนรก ถ้าไม่เลวเกินไปจนกระทัง่ ไปเปนสัตว์นรก ก็มาเปนสัตว์เดรัจฉานอย่างทีพ่ วกเรา
เห็น เช่น มด ปลวก เปนต้น
๒) เกิดเป็นคนย่อมต้องการโอกาสกลับเนื้อกลับตัว
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบอีกว่า หลังจากทีร่ บั โทษไปแล้ว พวกทีไ่ ปตกนรกและรับโทษ
พอสมควรแล้ว ก็มีโอกาสกลับมาแก้ตัวอีก ในระหว่างที่เกิดเปนสัตว์ ถ้าระมัดระวังตัวดี ไม่ใช่สัตว์
เกเร ความไม่ดีก็ค่อย คลายตัวไป พวกนี้มีโอกาสกลับมาเกิดเปนคนอีก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพบว่า คนสามารถไปเกิดเปนสัตว์ และสัตว์ก็สามารถกลับมาเกิด
เปนคนได้ การเกิดเปนคนทำาให้มีโอกาสกลับมาแก้ตัวใหม่ ถ้ากลับเนื้อกลับตัวได้ ก็จะมีความสุข
มากยิง่ ขึน้ ไม่ตอ้ งกลับไปเกิดเปนสัตว์อกี แต่การกลับเนือ้ กลับตัวได้นนั้ ไม่ใช่วา่ คนโน้นคนนีไ้ ปเสกให้
แต่เขาต้องปรับปรุงตัวเอง
การดำาเนินชีวิตในวิถีชาวพุทธจึงมีคำาว่า ทำาดีต้องได้ดี ทำาชั่วต้องได้ชั่ว ดังนั้นผลของ
กรรมดีก็คือ เวลาทำาดีก็ต้องได้รางวัลกันบ้าง ส่วนผลของกรรมชั่วก็คือ เวลาทำาชั่วก็ต้องลงโทษ
กันบ้าง แต่เมื่อพ้นโทษแล้วก็ให้โอกาสกลับตัวใหม่ เพราะทุกชีวิตในโลกนี้ต่างยังตกอยู่ภายใต้
กฎแห่งกรรม คือกฎแห่งการรับผลการกระทำาที่คน นั้นได้ทำาไว้นั่นเอง
) ให้เวลาแต่ละคนแก้ไขตัวเอง
พระพุทธศาสนาสอนให้มุ่งมั่นทำาความดีเรื่อยไป ส่วนที่เปนความดีก็ทำาไปมาก ส่วนที่
ยังไม่ดีก็ปล่อยเวลาให้เขาได้มีเวลาแก้ไขตัวเอง เพราะคิดอย่างนี้ชาวพุทธแม้ต่างนิกายก็ไม่
ทะเลาะกัน เพียงแต่ว่าความเชื่อยังไม่ตรงกัน ต่างคนก็ไปฝึกสมาธิให้ใจใส พอใจใสแล้ว เดียวก็
เห็นความจริงตรงกัน
) ใจใส จากสมาธิทำาให้เห็นความจริงตรงกัน
ความทีค่ นในโลกนีต้ า่ งก็เปนคนเหมือนกัน ทำาให้แม้ตา่ งศาสนากันก็นงั่ สมาธิดว้ ยกันได้ เมือ่
นั่งสมาธิให้ใจใส แล้ว เดียวก็ต้องเห็นตรงกัน ธรรมชาติของใจที่สะอาดบริสุทธิจะปรับเข้าหากัน
ได้เองโดยธรรมชาติ เหมือนนำ้าบริสุทธิที่ไม่ว่าจะอยู่บนยอดเขา บนท้อง า ในแม่นำ้า เมื่อนำามารวมกัน
ก็ย่อมมีความเข้ากันได้ สิ่งนี้เปนการสะท้อนให้เห็นว่า แม้ต่างศาสนา เราก็เปนเพื่อนร่วมโลก เปน
เพือ่ นนัง่ สมาธิรว่ มกันได้ ขอเพียงต่างคนต่างทำาความดีให้มาก ส่วนข้อบกพร่องต่าง ปล่อยให้
ต่างคนได้แก้ไขตัวเอง แล้วนั่งสมาธิกันไปทุกวัน พอนั่งสมาธิใจใสก็จะอยากปรับตัวปรับใจเข้าหา
กันเอง เห็นตรงกันเอง
ดังนั้น ถ้าอยากจะให้ชาวโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่ขัดแย้งกัน ไม่เบียดเบียนกัน
ก็ช่วยกันชวนชาวโลกทั้งหมดมาเปนเพื่อนนั่งสมาธิกัน..
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ผ้าป่า เราใช้อีกคำาหนึ่งว่า ผ้าบังสุกุล เปนผ้าที่ไม่มีเจ้าของ คือเปนธรรมเนียมของสงฆ์
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลว่า ผ้าที่พระใช้ทำาเปนจีวรเอามาจากผ้าคลุกฝุ่น บางครั้งเปนผ้าห่อศพก็มี ผ้าที่
ไม่ใช้แล้วก็มี พูดง่าย คือเปนผ้าทีเ่ จ้าของเขาทิง้ แล้ว สละแล้ว พระภิกษุกไ็ ปเอาผ้านัน้ มา กั และ
มาย้อมด้วยสีจากแก่นไม้ เช่น แก่นขนุน เปนต้น เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาทำาเปนจีวร เวลาพระ
ภิกษุไปชักผ้าป่าจะใช้คำาว่า อิทัง วัตถัง อัสสามิกัง ปังสุกุละจีวะรัง มัยหัง ปาปุณาติ ผ้าบังสุกุล
จีวรอันไม่มีเจ้าของนี้ จงสำาเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในกาลบัดนี้
ปกติแต่เดิมจริง ผ้าป่าเปนผ้าที่ไม่มีเจ้าของเลย แต่ตอนหลังเปนผ้ามีเจ้าของที่เขาเอามา
พาดไว้ ึ่งเจ้าของเขาก็กล่าวคำาถวายแล้วว่า ขอถวายแด่คณะสงฆ์ แล้วเอาไปพาดไว้ ึ่งต่างจาก
เวลาถวายของอย่างอื่นที่ใช้วิธีประเคน แต่ผ้าป่าใช้วิธีพาด บางครั้งก็พาดที่ราวไม้ไผ่บ้าง พาดอยู่
บนพานบ้าง แล้วพระภิกษุก็มาจับผ้า และกล่าวว่า อิทัง วัตถัง สัสสามิกัง ปังสุกุละจีวะรัง
มัยหัง ปาปุณาติ ผ้าบังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้ จงสำาเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในกาลบัดนี้ แล้ว
ท่านก็ชักผ้าขึ้นมาพาดไว้ที่แขน เปนการรักษาธรรมเนียมเดิม คือยังมีการชักผ้า ฉะนั้นการถวาย
ผ้าป่าจึงถวายได้ทั้งป ไม่จำากัดเรื่องเวลา และถวายพระภิกษุรูปเดียวก็ได้ ถวายเมื่อไรก็ได้ นั่นคือ
ผ้าป่า
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗

แต่ถ้าเปนกฐินไม่ใช่แบบนี้ การถวายผ้ากฐินเปนสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้
ถวายแก่พระภิกษุในวัดที่มีพระจำาพรรษาครบ รูป ตลอดพรรษา เดือน และถวายได้ภายใน
เวลา เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา คือ ตั้งแต่วันแรม คำ่า เดือน จนถึงวันขึ้น คำ่า
เดือน คือวันลอยกระทงนั่นเอง หมายความว่า พระภิกษุสามารถรับผ้ากฐินได้เฉพาะในเวลา
หนึ่งเดือนนี้เท่านั้น ไม่สามารถรับทั้งป การทอดกฐินจึงถือว่าเปนกาลทาน คือเปนทานที่จำากัดด้วย
เงือ่ นไขของเวลา ไม่ได้ทาำ ได้ตลอดเวลา แล้วยังทำาได้เฉพาะกับพระภิกษุในวัดทีม่ พี ระอยูจ่ าำ พรรษา
ตลอดพรรษา และครบ รูป ถ้าวัดไหนมีพระ - รูป ก็รับกฐินไม่ได้ แต่ถ้าเปนการทอดผ้าป่า
สามารถทำาได้ นอกจากนี้วัดหนึ่งยังรับกฐินได้แค่ปละครั้งเดียวเท่านั้น แต่ผ้าป่าจะทอดกี่ครั้งก็ได้
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ในแง่หลักการสำาคัญก็ต้องคงเดิมเอาไว้ แต่รูปแบบพิธีการหรือข้าวของที่ถวายอาจจะ
แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นบ้าง แต่หลักการของผ้าป่าเปนอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
ส่วนรูปแบบของกฐินนัน้ จะไม่ประเคนหรือประเคนก็ได้ แต่ตอ้ งไปวางไว้ทหี่ น้าคณะสงฆ์ เสร็จ
แล้วคณะสงฆ์ต้องมีการอปโลกน์กฐิน คือตั้งพัดแล้วตัวแทนสงฆ์ รูป จะกล่าวว่า
ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ เป็นของบริสุทธิประดุจเลื่อนลอยมาจาก
ท้องนภากาศ แล้วตกลงในท่ามกลางสงฆ์ มิได้เ พาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แต่มี
พระบรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้มอบแก่ภิกษุผู้มีจีวรเก่า หรือเป็นผู้มีความสามารถ อาจจะกระทำา
กฐินัตถารกิจให้ถูกต้องตามวินัยบรมพุทธานุญาตได้ บัดนี้สงฆ์เห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใด ขอจง
พร้อมใจมอบแก่ภิกษุรูปนั้น เทอญ
นี่คือการอปโลกน์กฐิน เสร็จแล้วก็จะมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่ง อาจจะเปนรูปเดียวกันหรือคนละ
รูปก็แล้วแต่ ตั้งพัดในท่ามกลางสงฆ์แล้วกล่าวว่า
ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ ข้าพเจ้าเห็นสมควรแก่ (กล่าวชื่อและ ายา
ของพระภิกษุรูปนี้) ผู้มีความสามารถ อาจจะกระทำากฐินัตถารกิจให้ถูกต้องตามวินัยบรม
พุทธานุญาตได้ ถ้าภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร จงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ จากนั้นก็หยุดนิ่ง
นิดหนึ่งเพื่อดูว่าจะมีใครท้วงหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็กล่าวต่อไปว่า หากเห็นสมควรแล้ว ขอจงให้
สัททสัญญา สาธุการขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน แล้วพระทั้งหมดก็สาธุ เปนอันว่าเห็นชอบตามที่
พระภิกษุผตู้ งั้ ญัตติเสนอให้มอบผ้ากฐินนีแ้ ก่พระรูปนี้ แต่ถา้ มีสงฆ์รปู ใดคัดค้านไม่เห็นด้วยแม้เพียง
รูปเดียวก็ไม่ได้ มติต้องเปนเอกฉันท์ เปอร์เ ็นต์ แต่โดยทั่วไปมักไม่มีใครคัดค้าน
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ประเพณีทอดกฐินเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาล มีอยู่คราวหนึ่งพอออกพรรษาแล้ว พระสงฆ์ที่
จำาพรรษาอยูต่ ามทีต่ า่ ง ก็สง่ ตัวแทนเดินทางมาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (เปนธรรมเนียมของพระ
ในครั้งพุทธกาล) เพื่อที่จะดูว่าตลอดพรรษาในปที่ผ่านมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
พระวินัยอะไรบ้าง มีพระธรรมเทศนาใหม่ อะไรบ้าง จะได้มาศึกษาเล่าเรียนและมากราบ
พระพุทธองค์ด้วย แล้วจะได้กลับไปถ่ายทอดความรู้ใหม่ แก่พระภิกษุรูปอื่นในท้องถิ่นของตน
มีอยู่คราวหนึ่ง พระภิกษุเมืองปาไฐยรัฐ รูป เดินทางรอนแรมตากแดด ตากฝน ลัดเลาะ
คันนาและเดินผ่านป่า ผ่านเขา พอจีวรโดนฝนบวกกับเจอกิ่งไม้ เจอหนาม เจออะไรต่าง ก็
เปอยขาดไปตามสภาพ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพุทธานุญาตให้ถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุได้
ตามเงื่อนไขดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตั้งแต่นั้นมาจึงเกิดเปนประเพณีทอดกฐินขึ้น
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ถือว่าเปนบริวารกฐินหรือบริวารผ้าป่า เพราะว่าทำาไปเพือ่ ทำานุบาำ รุงพระพุทธศาสนา เนือ่ งจาก
ในช่วงวันทอดกฐิน ทอดผ้าป่า มีสาธุชนมาร่วมบุญที่วัดเปนจำานวนมาก และเห็นว่าจะต้อง
บำารุงวัดด้วยปัจจัย เช่น เรื่องผ้า หรือเรื่องเสนาสนะที่เปนอาคารสถานที่บ้าง เปนโบสถ์ วิหาร
ศาลา หรือกุฏิพระบ้าง ึ่งแล้วแต่ว่าที่นั้น ขาดแคลนสิ่งใด จำาเปนจะต้องใช้สิ่งใด หรือว่าจะ
เปนกองทุนภัตตาหาร กองทุนยารักษาโรคก็ได้ บางทีกเ็ ปนกองทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร
คือสิ่งใดที่เปนประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ถือว่าเปนบริวารกฐินหรือบริวารผ้าป่าไปด้วย
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มีตัวอย่างเรื่องจริงในครั้งพุทธกาล อุบาสกท่านหนึ่งไป ังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วเกิดศรัทธา อยากจะเลี้ยงพระ แต่ตัวเองมีทรัพย์ไม่พอ ก็ไปชวนคนทั้งเมืองมาทำาบุญเลี้ยงพระ
วันหนึง่ ไปเจอเศรษฐีขเี้ หนียว อุบาสกก็ชวนเศรษฐีมาร่วมบุญท่ามกลางลูกค้าทีก่ ำาลัง อื้ ของเต็มร้าน
ครั้นเศรษฐีจะไม่ทำาก็กลัวคนว่าขี้เหนียว ก็เลยจำาใจร่วมบุญกับเขาไป แต่ครั้นเวลาจะเอานำ้ามัน
นำ้าผึ้ง นำ้าอ้อยเทให้เขาครึ่งแก้วก็กลัวจะเยอะเกินไป ก็เลยเปดจุกขวด แล้วเอามือปดไว้ กะว่าให้
ออกมาสักหยดสองหยด ขอมีส่วนร่วมในบุญด้วยหยดสองหยด อุบาสกก็ไม่ได้ว่าอะไร ได้แต่กล่าว
คำาว่า สาธุ
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗

บอกบุญกับเศรษฐีขี้เหนียวแล้ว อุบาสกก็ไปชวนคนอื่นทำาบุญต่อไปด้วยความปติเบิกบาน
ตามหลักวิชชา แต่ฝ่ายเศรษฐีกลัวเขาจะไปต่อว่าทีหลัง เลยเอากริชเหน็บเอวแล้วตามไปแอบ ัง
ถ้าอุบาสกคนนี้เอ่ยถึงชื่อตน แล้วทำาท่าจะพูดในทางเสีย หาย ก็จะเอากริชแทงให้ตาย
พออุบาสกไปถึงสถานที่ที่จะเลี้ยงพระ ก็หุงหาอาหาร แล้วก็เอานำ้ามัน เอางา เอาอะไร
ต่าง ที่ได้มาจากเศรษฐีอย่างละนิดอย่างละหน่อยใส่ลงไปทุกหม้อ หม้อนี้เม็ดหนึ่ง หม้อนั้น
เม็ดหนึ่ง แล้วก็เอาไปเลี้ยงพระ แล้วกล่าวท่ามกลางหมู่สงฆ์ว่า เศรษฐีร่วมบุญมาด้วย ขอให้มีส่วน
แห่งบุญทุก หม้อเลย ขอให้ได้บุญเยอะ เหมือนได้เลี้ยงพระทุกรูปเลย
เศรษฐี ังแล้วแทบช็อก เราขี้เหนียวสุด และทำากับเขาถึงขั้นแอบมา ังว่า เขาจะว่าอะไร
เราหรือเปล่า แต่เขาดีกับเราถึงขนาดนี้ ให้เราได้บุญกับพระทุก รูป ถ้าหากเรายังทำาอย่างนี้
ต่อไป เราก็คงเปนคนที่แย่ที่สุด ขณะนั้นใจของเศรษฐีเปดแล้ว จึงได้ร่วมบุญใหญ่ พลิกความคิด
จากขี้เหนียวกลับมาเปนผู้ให้อย่างเต็มที่เต็มกำาลัง
เรือ่ งราวนีแ้ สดงให้เห็นว่า เราควรเคารพในทานของผูอ้ นื่ ไม่วา่ เขาจะทำามากหรือทำาน้อย ใน
ใจของเราไม่ควรมีความรูส้ กึ ตำาหนิตเิ ตียน หรือกล่าวหาว่าทำาไมทำาน้อย ไม่วา่ เขาจะทำามากทำาน้อย
ก็เคารพในทานของเขา ให้เราถือหลักที่ว่ามีบุญอะไรก็ชวนให้ทั่ว อย่าไปเกรงใจ แต่อย่าไป
คาดหวังว่าเขาต้องทำาเท่านั้นเท่านี้ ไปอธิบายให้เขาเข้าใจ และอธิบายให้เหมาะกับภาวะของ
แต่ละคน แล้วถ้าเขาร่วมบุญมา ไม่ว่าสลึงหนึ่ง บาทหนึ่ง สิบบาท ร้อยบาท หรือเท่าไรก็แล้วแต่
ให้อนุโมทนาบุญกับเขาจากใจจริง ตรงนี้คือหน้าที่ของผู้ชวน
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ถ้าเราได้ไปร่วมงานด้วยความตั้งใจ อานิสงส์จะเต็มที่ เพราะเราจะได้เห็นภาพพระรับของ
ที่เราถวายกับมือ ความปติเบิกบานในบุญจะเต็มที่กว่า ฉะนั้นการไปทำาด้วยตัวเองถึงอย่างไรก็
ได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าแน่นอน แต่ถ้าฝากเขาไปทำาก็ได้บุญเหมือนกัน แต่ได้ตามส่วน ถ้าทำา
แบบเสียไม่ได้ก็ได้บุญเหมือนกัน ได้แค่ส่วนหนึ่ง ถ้าฝากไปและใจมีศรัทธา แต่เนื่องจากสุขภาพ
ไม่ดหี รือติดธุระจริง แต่ใจเลือ่ มใสเต็มที่ ก่อนให้กจ็ บอธิษฐานอย่างดีแล้ว บุญก็จะเพิม่ ขึน้ มากกว่า
คนที่ทำาแบบเสียไม่ได้ สรุปแล้วอยู่ที่ความตั้งใจและความศรัทธาของเราว่ามีแค่ไหนด้วย..
พิธีทอดกฐินสามัคคีของวัดพระธรรมกาย ประจำาป พ.ศ. ๒๕๕๗
จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ พ ศจิกายน พ.ศ.
เวลา . น. ณ สภาธรรมกายสากล (เวลา . น. มีพิธีบูชาข้าวพระ)
ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านไปร่วมพิธีได้ในวันเวลาดังกล่าว
(กรุณาสวมชุดขาวหรือสวมเสื้อขาว เพื่อรักษาวั นธรรมชาวพุทธ)
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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ความแตกต่างบนความเหมือน
ของการเกิดเป็นมนุษ ย์

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ไม่ว่า
เชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ใด หากไม่นับผู้เกิดมา
ผิดปกติพิกลพิการ ต่างก็ต้องมีลักษณะเฉพาะ
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเปนมนุษย์ทไี่ ม่แตกต่าง
กัน นั่นคือ มีกายที่ตั้งตรงกับพื้นโลก มีสมอง
เอาไว้คิด มีแขน ข้าง เอาไว้หยิบจับทำา
สิ่งต่าง มีขา ข้าง เอาไว้ก้าวเดินไปในที่
ต่าง มีตา ตา เอาไว้มองดู มีหู หู เอา
ไว้ ัง มีปาก ปาก เอาไว้สนทนาและบริโภค
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗

อาหาร มีทวารเบา ทวารหนัก เอาไว้ขับถ่าย
ของเสียออกมา และมีอวัยวะน้อยใหญ่ท่ีอยู่
ภายในร่างกาย ทีเ่ รียกว่าอาการ (ผม ขน
เล็บ ัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อใน
กระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด
ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเก่า นำา้ ดี
เสลด นำ้ า หนอง เลื อ ด เหงื่ อ มั น ข้ น
มันเหลว นำ้าตา นำ้าลาย นำ้ามูก นำ้าไขข้อ
ปัสสาวะ และมันสมอง) รูปร่างและลักษณะที่

ปรากฏเหล่านี้คือ สิ่งที่แยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างความเปนมนุษย์กับความเปนสัตว์
ชนิดอื่น แต่ยังมีสิ่งสำาคัญที่แยกความแตกต่าง
ระหว่างมนุษย์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างดี
ที่สุด นั่นคือ ใจ
ใจของมนุษย์นั้น เปนใจที่สูงส่งกว่าสัตว์
ทุกชนิด เพราะมีมโนธรรม รู้จักผิดชอบชั่วดี
สามารถแยกแยะสิ่งที่ควรและไม่ควรได้ จึงไม่
แปลกว่าทำา ไมสัตว์ชนิด นี้จึงเรียกตัว เองว่า
มนุ ษ ย์ ึ่ ง แปลว่ า ผู ้ มี ใ จสู ง (มน ใจ
อุสส สูง) ภาษาอังก ษเรียกว่า uman
แปลว่า คนฉลาดหรือผู้รู้
แม้มนุษย์จะมีหลายสิ่ง หลายอย่าง ที่
เหมือน กัน แต่มนุษย์กลับใช้สิ่งที่เหมือนกัน
ไปทำาสิ่งต่าง ได้ไม่เหมือนกัน จากลักษณะ
พ ติกรรมและการกระทำาของมนุษย์แต่ละคน
ที่แตกต่างกันนั้น ทำาให้สามารถแยกประเภท
ของมนุษย์ตามการกระทำาได้เปน ประเภท
ดังนี้
. มนุสสเนรยิโก มนุษย์นรก คือ มนุษย์ที่
มีนิสัยดุร้าย หยาบคาย โหดร้าย ชอบ
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอย่าง
มาก ประพ ติทุจริตมิจฉาชีพผิดมนุษย์
ธรรมดา ฆ่ า สั ต ว์ ฆ่ า คน ลั ก ขโมย
ปล้นจี้ทรัพย์ของผู้อื่นเปนปกติ เปนคน
ไร้ศีลธรรม เปนมนุษย์แต่เพียงชื่อ ส่วน
ความประพ ติทางกาย วาจา ใจ เลวทราม
ประหนึ่งว่าผุดขึ้นมาจากนรก มนุษย์
พวกนี้ไม่ชอบอยู่ในบ้านอย่างคนทั่วไป
แต่กลับชอบอยู่ในคุกตะราง ถูกจองจำา
หมดอิสรภาพ ต้องทนทุกข์ทรมานแสน
สาหัส

๒. มนุสสเปโต มนุษย์เปรต คือ มนุษย์
ผู้มากไปด้วยความโลภ มากไปด้วย
ตัณหา ชอบลักเล็กขโมยน้อย แย่งชิง
วิ่งราว เปนต้น มีชีวิตความเปนอยู่
อย่างยากลำาบาก เที่ยวแสวงหาอาหาร
และผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้น กว่าจะหาได้ก็
ยากลำาบาก แม้จะมีความเพียรขยัน
หาทรัพย์อย่างไร ก็ไม่พอใช้ พอกิน มีแต่
ความอดอยากเข้าครอบงำา มากไปด้วย
ความทุ กข์ เขาว่ าตรงไหนดี หากิ น
สะดวกสบาย แต่พอไปถึงที่นั่นกลับไม่
เจริญดังทีเ่ ขากล่าว ผูค้ นมักเรียกขานคน
ประเภทนี้ว่า คนกาลกิณี เหมือนผุดมา
จากภู มิ เ ปรตที่ มี แ ต่ ค วามอดอยาก
แร้นแค้น
. มนุสสติรัจ าโน มนุษย์เดรัจ าน คือ
มนุษย์ที่ขวางศีล ขวางธรรม มีโมหะคือ
ความหลงมาก ไม่รู้จักบาป บุญ คุณ
โทษ ไม่รจู้ กั บุญคุณผูม้ พี ระคุณ เช่น บิดา
มารดา ครูบาอาจารย์ ไร้ศลี ธรรม ทำาอะไร
ทางกาย วาจา ใจ ก็ขวางศีลขวางธรรม
เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทีม่ กี ายทอดขวาง
ไม่ได้เดินตัวตั้งเหมือนมนุษย์
. มนุสสภูโต มนุษย์แท้ คือ เปนคน
เต็มตัว ได้แก่ คนรักษาศีล เปนนิจ
ไม่ประมาทต่อการรักษาศีล เพราะศีล
เปนมนุษยธรรม คือธรรมประจำามนุษย์
หากขาดศีลเสียแล้ว คุณธรรมความเปน
คนก็จะสูญหายไป
๕. มนุสสเทโว มนุษย์เทวดา คือ มนุษย์ที่
รู้จักว่า สิ่งใดเปนประโยชน์ สิ่งใดเปน
โทษ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ รู้จักว่า
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

สิ่งไหนดี สิ่งไหนชั่ว แล้วละเว้นสิ่งที่เปน
บาปอกุ ศ ล ตั้ ง ใจประพ ติ ต นอยู ่ ใ น
ความดี และมีศีล เปนปกติมิได้ขาด
มี ค วามละอายและเกรงกลั ว ต่ อ บาป
ไม่กล้าทำาชั่ว ใช้ชีวิตของตนเองได้อย่าง
มีสาระ ไม่อยู่ไปวัน เปนมนุษย์ผู้มี
ใจสูง บำาเพ็ญบุญกุศลอยู่เปนประจำา
ทั้งทาน ศีล ภาวนา ทั้งทำาด้วยตนเอง
และชั ก ชวนผู ้ อื่ น มนุ ษ ย์ ป ระเภทนี้
เปนประดุจเทพบุตรหรือเทพธิดา ผู้มี
หิริโอตตัปปะจุติลงมายังโลกมนุษย์
การเกิดเปนมนุษย์นั้นนับว่าเปนความ
โชคดี เปนสิ่ ง ที่ เ กิ ด ได้ ย ากยิ่ ง กว่ า การถู ก
ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายร้อยหลายพันครั้ง
ดังอุปมาที่เปรียบด้วยเต่าตาบอดที่มีโอกาส
เพียงน้อยนิดที่จะโผล่มาเจอกับห่วงที่มีขนาด
พอดีกับหัวในท่ามกลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่

ด้ ว ยเหตุ นี้ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า จึ ง ตรั ส ว่ า
กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การได้อตั ภาพเปนมนุษย์
เปนการยาก
เมื่อเราโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาเปนมนุษย์
แล้ว ทัง้ ยังโชคดีทไี่ ด้มาพบเจอพระพุทธศาสนา
ก็ควรใช้กายมนุษย์นที้ าำ ตนให้เปนมนุษย์เทวดา
หรืออย่างน้อยที่สุดก็เปนมนุษย์ที่เปนมนุษย์
แท้ ทีจ่ ะสร้างคุณงามความดี และสัง่ สมบุญ
กุ ศ ลเพื่ อ เป นเสบี ย งในการเดิ น ทางข้ า ม
วัฏสงสาร ทำาชีวติ นีใ้ ห้คมุ้ ค่าสมกับการทีไ่ ด้เกิด
มาเปนมนุษย์ในชาติหนึ่ง
สำาหรับผู้ที่ปรารถนาจะสั่งสมบุญติดตัว
ไว้ เดือนนี้มีบุญใหญ่ให้เราสั่งสมมากมาย ทั้ง
การปฏิบตั ธิ รรมบูชาครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกาย
การร่วมบุญสร้างอาคารพระผู้ปราบมาร การ
นั่งสมาธิเข้ากะทุกวัน การทำาบุญตักบาตรพระ
ในโครงการตักบาตรพระ
รูป
จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ฯลฯ และที่สำาคัญ
อย่าลืมมาศึกษาหาความรู้ ความเปนจริงของ
ชีวิตใน D กัน เพื่อเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์
แบบ และเปนทางมาแห่งปัญญาบารมีข้ามภพ
ข้ามชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม..
เรียบเรียงจาก วิชา GL 102 ปรโลกวิทยา

กำาหนดการเรียน
ประกาศผลสอบภาคฤดูร้อน/๒๕๕๗
วันที่ กันยายน พ.ศ.
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.
หลั ก สู ต รพิ เ ศษ บู ช าครู ผู ้ ค ้ น พบวิ ช ชาธรรมกายด้ ว ยการศึ ก ษาปฏิ ป ทามหาปู ช นี ย าจารย์
และปฏิบัติบูชาในวิชาศาสตร์แห่งสมาธิ รับสมัครตั้งแต่วันที่ กันยายน - ตุลาคม
พ.ศ.
(ค่าสมัครอัตราพิเศษ)
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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สวัสดีครับ นร.อนุบาลฯ เวลา
เข้ากะ เข้ากลาง เข้ากอง เข้าเปา
ของพวกเราในช่ ว งเข้ า พรรษา
เหลือไม่ถงึ เดือนแล้ว จงปรารภ
ความเพี ย รกั น ต่ อ ไปนะครั บ
เพือ่ ตัวของเราและมวลมนุษยชาติ
แล้ ว ก็ ทำ า กั น เปนที ม เดิ น ทางไปด้ ว ยกั น ใน
รถด่วนขบวนเดียวกัน มีใครบางคนกล่าวไว้ว่า
ชีวิตเหมือนกับการเดินทางโดยสาร
รถไ มีสถานีตา่ ง มีการเปลีย่ นเส้นทาง มีแม้
กระทั่งอุบัติเหตุ เราขึ้นรถไ ขอบวนนี้ตอนเรา
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗
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ถือกำาเนิด พ่อแม่คือคนที่ตีตัวให้เรา และเรา
เชื่อว่า ท่านจะเดินทางด้วยรถขบวนนี้กับเรา
ตลอดไป แต่แล้วที่สถานีใดสถานีหนึ่ง ท่านก็
ต้องลงรถจากไป ปล่อยเราไว้เพียงลำาพังกับ
การเดินทาง วันเวลาผ่านไปจะมีผโู้ ดยสารอืน่
ขึ้นรถมาเรื่อย หลายคนจะเปนคนที่เรารัก
และผูกพัน เปนพี่ เปนน้อง เปนเพื่อน เปนลูก
เป นหลาน หรื อ กระทั่ ง เป นที่ รั ก ของเรา
หลายคนลงรถไปกลางทาง ทิง้ ไว้แค่ความทรงจำา
ความอ้างว้างและความคิดถึงอันถาวรในชีวิต
เรา หลายคนจากไปอย่างที่เราไม่ทันสังเกต

่อ น

ด้วย ำ้าว่า เขาลุกจากที่นั่งและลงรถไ ไปแล้ว
การเดินทางโดยรถไ ชีวติ ขบวนนีจ้ งึ เต็มไปด้วย
ความรื่นรมย์ ความโศกเศร้า ความมหัศจรรย์
ความสมหวัง ความผิดหวัง คำาสวัสดี คำาอำาลา
และคำาอวยพรให้โชคดี การเดินทางทีด่ ที สี่ ดุ คือ
การได้ชว่ ยเหลือเกือ้ กูล ได้รกั ได้มคี วามสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อน ผู้โดยสารทุกคน จงแน่ใจว่าเรา
ได้ให้สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ให้การเดินทางของพวกเขา
มีความราบรืน่ และสะดวกสบาย ความน่าพิศวง
ของการเดินทางอันวิเศษยอดเยี่ยมนี้คือ ตัวเรา
เองก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องลงจากรถไ
ที่สถานีไหน ฉะนั้นเราต้องมีชีวิตให้แจวที่สุด
ปรับปรุงตัวเอง รู้จักลืม รู้จักอภัย ให้สิ่งดีที่สุด
ทีเ่ รามีแก่คนรอบข้าง สำาคัญเหลือเกินทีเ่ ราควร
ทำาอย่างนี้ เพราะเมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ราต้องลุกจากทีน่ งั่
เพื่อลงจากรถไ ไป เราจะได้ทิ้งความทรงจำาที่
สวยงามไว้แก่ผู้คนที่ต้องเดินทางโดยสารรถไ
ขบวนชีวิตนี้ต่อไป ขอบคุณมาก ที่มาเปน
ผูโ้ ดยสารคนหนึง่ ในขบวนรถไ ชีวติ ของกันและ
กัน ขอให้ผรู้ ว่ มทางทุกท่านพบแต่ความรืน่ รมย์
ในการเดินทางบนขบวนรถไ สายชีวติ ทีค่ รัง้ หนึง่

อบ

DMC

ช่วงเวลาหนึง่ ณ สถานีใดสถานีหนึง่ เรามีโอกาส
ได้เดินทางร่วมกัน แต่สำาหรับคุณครูไม่ใหญ่
ท่านกล่าวไว้ว่า นี้คือ รถด่วนขบวนสุดท้าย
หมายความว่า เส้นทางในการสร้างบารมีใน
ภพชาติ นี้ ที่ มี เ ปาหมายตามพระเดชพระคุ ณ หลวงปู่พระผู้ปราบมารไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม
รถด่วนขบวนแรก คือขบวนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ึ่งพวกเราส่วนใหญ่ไม่ทันขบวนนี้ ขบวน
ที่สอง คือขบวนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ขบวนนี้หลายคนที่มา
หลัง กันยายน
ก็ไม่ทัน เหลือรถด่วน
ขบวนสุดท้าย คือขบวนของคุณครูไม่ใหญ่ที่
กำ า ลั ง ขั บ เคลื่ อ นไปอย่ า งรวดเร็ ว ไม่ ร อใคร
ใครที่เกาะไม่แน่นมีสิทธิตกขบวน และถ้าใคร
ตกขบวนในชาตินกี้ จ็ ะพลัดกันไปยาวนานมาก
แล้วจะทำาอย่างไรไม่ให้ตกขบวน ก็ต้องทำาทุก
ภารกิจทีค่ ณุ ครูไม่ใหญ่และหมูค่ ณะมอบหมายให้
ใกล้ นี้ คือ บุญเข้ากะ เข้ากลาง และเข้ากอง
กฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งให้เข้าเปา ทำาเพียง
ลำาพังไม่สาำ เร็จก็รวบรวมทำากันเปนทีม ก็จะสำาเร็จ
บุญก็จะได้กันเปนทีม ดังเรื่องราว Case Study

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

http://goo.gl/BLWjEj

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ลู ก เป นนั ก เรี ย นโรงเรี ย นอนุ บ าล
ฝันในฝันวิทยา เข้าวัดครั้งแรกเมื่องานบุญกฐิน
ป
โดยพี่ ส าวของลู ก ทำ า หน้ า ที่ เ ปน
กัลยาณมิตรชวนลูกให้มาร่วมบุญ จากนั้นลูก

บุญ น

กายน ๒๕
ก็มาวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน มาแล้วก็เกิด
ศรัทธายิง่ ขึน้ เพราะลูกพบกับความอัศจรรย์
เหมือนกับเรื่องที่ลูกเคยฝันเห็น ทำาให้ลูกมาวัด
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้
ลูกกราบขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่
ช่วยฝันในฝันดังนี้ค่ะ
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

DMC

่อ น

อบ่อ

สามีของลูก รับราชการเปนสาธารณสุข
อำาเภอ เขาเปนคนโอบอ้อมอารี มีเมตตา เปน
ที่รักของญาติพี่น้องทุกคน แต่ข้อเสียของเขา
ก็คอื เขาชอบดืม่ เหล้ามาก ดืม่ เปนประจำา ต่อมา
เขาเปนโรคไวรัสลงตับ ตาเหลืองมาก หมอ
สั่งว่าห้ามดื่มเหล้าอีก ถ้าดื่มจะเปนโรคตับแข็ง
ทันที
เขาก็เชื่อ ังคุณหมอ แต่เปนความเชื่อ
ระยะสัน้ เมือ่ เขาหยุดดืม่ ไปเปนเวลาหลายเดือน
จนอาการตาเหลืองนั้นหายไป เขาคิดว่าหาย
ดีแล้ว จึงกลับมาดื่มเหล้าอีก
พอเริ่มดื่มเหล้าอีกครั้ง เขาก็มีอาการ
ท้องอืด อึดอัดมาเรื่อย ไปหาหมอจึงได้รู้ว่า
เปนอาการของโรคตั บ แข็ ง หมอก็ เ ลยสั่ ง
เด็ดขาดว่า ให้เลิกดื่มเหล้า แต่คราวนี้เขาไม่
เชื่อหมอ ยังดื่มต่อมาอีกหลายป จนรู้สึกว่า
ร่างกายรับไม่ไหว ก็เลยเลิกดื่มตามที่หมอเคย
แนะนำาไว้
หลังจากเลิกดื่มเหล้าไปได้ เดือน
วันหนึ่งขณะที่เขากำาลังจะเตรียมตัวไปทำางาน
ในตอนเช้า เขาก็บอกว่าเพลีย ไปไม่ไหว ขอ
นอนพักดีกว่า พอนอนได้สักพัก เขาก็อาเจียน
ออกมาเปนเลือด ลูกรีบนำาเขาส่งโรงพยาบาล
จากนั้ น เขาก็ ไ ม่ มี ส ติ เกิ ด อาการคลุ ้ ม คลั่ ง
โวยวายแบบไม่รู้ตัว จนหมอต้องจับเขามัดติด
กับเตียง เขาก็ดนิ้ โวยวายร้องเรียกหาแต่ภรรยา
(คือตัวลูก) กับแม่ของเขา
ต่ อ มา ย้ า ยโรงพยาบาลไปรั ก ษาที่
กรุงเทพฯ หมอให้ใส่เครื่องช่วยหายใจ ไม่นาน
เขาก็หมดสติ ไม่รบั รูอ้ ะไรอีกเลย ในทีส่ ดุ เช้ามืด
ของวันที่ มีนาคม พ.ศ.
เขาก็จากไป
ลูกได้แต่ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้า
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗

น
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เสียใจ แต่ก็ยังไม่ได้นำาศพของสามีกลับบ้าน
ในวันนั้น ลูกเองก็ยังนอนพักที่โรงพยาบาลอีก
คืนหนึ่ง ในคืนนั้นลูกฝันเห็นพระภิกษุ รูป
มีผิวพรรณผ่องใสมาก รุ่งขึ้นลูกจึงเล่าให้
ญาติพี่น้อง ัง
ตอนนั้ น ญาติ ยั ง ไม่ เ คยมาวั ด
พระธรรมกาย พวกเขาต่างพากันไปหารูป
เกจิอาจารย์ดัง มาให้ดู ลูกก็บอกแต่ว่า
ไม่ใช่ จนกระทัง่ ป พ.ศ.
ในงานธุดงค์
ปใหม่ ลูกเห็นภิกษุ รูป เดินออกมาจากโบสถ์
ลูกเห็นแล้วถึงกับขนลุก ใจเต้น นำ้าตาไหล
แล้ ว อยากจะตะโกนออกมาตรงนั้ น เลยว่ า
เจอแล้ว ภิกษุ รูป นี้ ที่เห็นในฝัน ที่ลูกจำาได้
ติดตาติดใจ งึ่ ก็คอื คุณครูไม่ใหญ่และหลวงพ่อ
ทัตตชีโว
นับตั้งแต่นั้นเปนต้นมา ลูกจึงมาวัด
ทำาบุญไม่เคยขาดเลยค่ะ
ตั้งแต่สามีตายไป ลูกไม่ค่อยฝันถึง
สามีเลย ทั้ง ที่คิดถึงเขามาก พอลูกได้เข้า
วัดพระธรรมกาย ลูกก็ทำาบุญแล้วอุทิศบุญให้
เขาตลอด จนกระทั่งป พ.ศ.
ที่วัดมีการ
สร้างพระธรรมกายประจำาตัว ลูกจึงรีบจองทันที
แต่ทาำ ให้ตวั เองก่อน ยังไม่ได้ทาำ ให้สามี ขอเอาบุญ
ให้ตัวเองก่อน แต่ก็อุทิศบุญให้สามีด้วย
หลังจากที่ลูกสร้างองค์พระให้ตัวเอง
ผ่านไป เดือน ลูกฝันไปว่า ได้ไปตามหาสามี
เพราะความคิดถึง ลูกเห็นชายคนหนึ่งนั่งพิง
ลูกกรงอยู่บนบ้านหลังหนึ่ง ลูกจึงแหงนหน้า
ตะโกนถามชายคนนั้ น ว่ า เห็ น สามี ข องลู ก
อยู่ที่นี่หรือเปล่า ชายคนนั้นก็ไม่ตอบ ได้แต่
มองหน้าลูก ลูกก็ถาม ำ้าอีกหลายครั้ง พอเขา
เห็นลูกถามหลายครัง้ เข้า สายตาของชายคนนัน้

่อ น
ก็เหมือนอนุญาตให้ลูกขึ้นบันไดไปข้างบนได้
พอขึ้นไปก็ไม่เห็นมีใคร นอกจากชายเสื้อแดง
คนนี้คนเดียว
แต่แม้จะมองไม่เห็นใคร ลูกก็มีความ
รู้สึกว่า มีคนจำานวนมากแออัดยัดเยียดกันอยู่
ในนัน้ เหมือนคนถูกขังอยูแ่ น่นขนัด มีความรูส้ กึ
ว่ากระดานมันยวบขึน้ ยวบลง ครัน้ ยืนอยูส่ กั พัก
ก็ มี ค นพาสามี ข องลู ก ออกมาด้ ว ยใบหน้ า ที่
หม่นหมอง
สามีนุ่งกางเกงแต่ไม่ได้ใส่เสื้อ ตามตัว
มีรอยตะปูแทงเต็มไปหมด ท่าทางสามีดูจะ
เกรง ผูช้ ายเสือ้ แดงคนนัน้ หลังจากลูกพูดคุย
กับสามีได้สักพัก ลูกก็พูดในเชิงบังคับให้เขา
กลับบ้าน เขาก็เลยบอกว่าขอไปเก็บเสือ้ ผ้าก่อน
แล้วเขาก็กลับออกมาพร้อมกับเสื้อผ้าเก่า
- ตัว จากนั้นก็พากันกลับ
พอลู ก และสามี เ ดิ น มาถึ ง หั ว บั น ได
กำาลังจะก้าวลงบันได ลูกก็สะดุ้งตื่น พอลูกฝัน
เห็นสามีเปนอย่างนี้ ลูกจึงไปสร้างองค์พระ
ให้กับสามีและลูก รวมเปน องค์
หลังจากนั้น อีก เดือนต่อมา เวลา
ประมาณตี ึ่งเปนเวลาปกติที่ลูกจะต้องตื่น
ขึ้นมานั่งสมาธิและเตรียมตัวหุงข้าวใส่บาตร
แต่วันนั้นนึกอย่างไรไม่ทราบ ลูกเกิดอาการ
งอแงไม่อยากลุก บอกกับตัวเองว่าอีกเดียว
พร้อมกับมีอาการ ึม เคลิ้ม
ทันใดนั้น ลูกได้ยินเสียงคนมาเปด
ประตูหน้าบ้าน (บ้านของลูกเปนร้านค้า) แล้วก็
มีคนวิ่งเข้ามานอนควำ่าอยู่ข้าง ลูกตกใจมาก
คิดว่าขโมย จึงตะโกนสุดเสียงเรียกลูกชาย
ที่นอนอยู่ชั้นบน ขณะตะโกนก็มองคนที่เข้ามา
นอนควำ่าอยู่นั้น ก็จำาได้ขึ้นมาทันทีว่า เขาใส่ชุด
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เหมือนสามีของลูกตอนที่ฝันเห็นในคราวก่อน
คือใส่กางเกงตัวเก่า ไม่ใส่เสื้อ นึกได้ดังนั้น
ลูกก็ลุกขึ้น เพื่อจะมองให้เต็มตา พอลุกขึ้น
ก็มีสติ พอมีสติภาพนั้นก็หายไป
พี่สาวของลูก เมื่อป
ก่อนงาน
บุญสร้างองค์พระสามแสนองค์สามแสนปลื้ม
พี่สาวของลูกเตรียมอาหารตั้งใจจะนำาไปถวาย
พระที่วัดใกล้บ้าน ขณะเดินอยู่บนถนน มีสุนัข
จรจัดวิ่งมาชนพี่สาวจนล้มหัวเข่ากระแทกกับ
ถนนคอนกรีต เลยบาดเจ็บเดินไม่ได้ เข้า
โรงพยาบาลเกือบ เดือน
ต่ อ มา ใกล้ จ ะถึ ง วั น หล่ อ องค์ พ ระ
สามแสนองค์สามแสนปลืม้ พีส่ าวของลูกคิดว่า
จะมาวัดไม่ได้ แต่ก็สามารถมาได้ และได้นำา
ปัจจัยมาถวายหลวงพ่อในวันที่ เมษายน
พ.ศ.
สมดังใจปรารถนา
ในปเดียวกันนั้น พี่สาวมีความตั้งใจ
มาก ที่จะมาร่วมงานบุญกฐินจักรพรรดิที่
วัดพระธรรมกาย พี่สาวมีใจจดจ่อนึกถึงบุญนี้
อยูเ่ สมอ ได้เตรียมกาย วาจา ใจ ไว้พร้อมตัง้ แต่
ต้นปเรื่อยมา อยู่ ก่อนงานกฐินเพียง วัน
พี่สาวก็ป่วยหนักอย่างกะทันหัน โดยไม่มีวี่แวว
มาก่อน คือ ในตอนเช้าของวันที่ พ ศจิกายน
พ.ศ.
ก่อนวันกฐิน วัน พี่สาวเกิด
อาการคลื่นไส้ อาเจียนออกมาเปนระยะ
ไม่ยอมหยุด จนต้องเข้าโรงพยาบาล หมอบอกว่า
เปนลำาไส้อักเสบ
หลังจากนั้นพี่สาวก็ไม่มีแรง ขยับตัว
ไม่ได้ จนคิดว่าจะไม่รอดแล้ว แต่พสี่ าวก็มคี วาม
หวังอย่างสูงสุดว่า ไม่ว่าอย่างไรก็จะต้องมาถือ
ผ้าไตรเปนประธานกองกฐินที่วัดพระธรรมกาย
ในวันรุ่งขึ้นให้ได้
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ
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พีส่ าวนึกถึงบุญ นึกถึงหลวงปู่ หลวงพ่อ
คุณยาย แต่ในที่สุดวันรุ่งขึ้น คือ วันที่
พ ศจิกายน ึ่งเปนวันทอดกฐิน พี่สาวก็ยังไม่
สามารถมาร่วมบุญทอดกฐินถือผ้าไตรด้วย
ตัวเองได้ จึงได้แต่สง่ ใจมาตลอด และนึกถึงบุญ
นีท้ งั้ วัน แต่พอวันรุง่ ขึน้ คือ วันที่ พ ศจิกายน
หลังงานบุญกฐิน วัน ปรากฏว่าพี่สาวหาย
จากอาการป่วยและดีขึ้นมาก
ย้อนไปเมือ่ งานกฐินป
พีส่ าวของ
ลูกได้เปนประธานกฐินด้วย หลังจากได้รับของ
ที่ระลึกของงานกฐินป
แล้ว พี่สาวก็นำา
ของที่ ร ะลึ ก และพระของขวั ญ ที่ ไ ด้ จ ากการ
ทำาบุญหลายชิ้นห่อใส่ผ้าแล้วฝากไว้กับลูกสาว
ลูกสาวก็บอกว่าเก็บไว้ในตู้ แต่หาเท่าไรก็ไม่เห็น
จนถึงปัจจุบนั พีส่ าวคิดถึงพระของขวัญนัน้ มาก
อบ

่
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โดยเฉพาะพระของขวั ญ ที่ ไ ด้ จ ากการเปน
ประธานกฐินป
พี่สาวบอกว่ายังดูไม่ทัน
เต็มตาเลย
สามีของพีส่ าว ทำาอาชีพค้าขาย วันหนึง่
เขาขี่มอเตอร์ไ ค์ไป ื้อสีทาบ้าน ระหว่างทาง
เกิดหน้ามืดจนรถล้ม แต่ยังมีสติ เขาถูกนำาตัว
ไปส่งโรงพยาบาล หมอบอกว่าปัญหาเกิดจาก
เส้นเลือดในสมอง เส้น เส้นหนึ่งตีบมาก
อีกเส้นหนึ่งแตก หมอบอกว่ารักษายาก เพราะ
มั น สวนทางกั น ทำ า ให้ ส ามี ข องพี่ ส าวเปน
อัมพ กษ์ ีก ้าย ชาทั้งแขนและขา ไม่ค่อย
มีแรง แต่ก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ ไปรักษา
มาหลายหมอ อาการก็ทรงตัว ยังไม่ดีขึ้นเลย

บ ยน ุ ู ่ใ ญ่
นใน น ย น

. สามีอายุสั้นและเปนโรคตับแข็ง
เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทาำ กับแกล้มสุรา ทัง้ ในอดีต
และปัจจุบันมาส่งผล ตอนป่วยคลุ้มคลั่งและ
เรียกหาตัวลูกและแม่ของเขา เพราะใจห่วง
ผูกพันกับทั้งสองคน
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗

. ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลก เพราะยังมี
บุญทีท่ าำ ตามประเพณีอมุ้ ไว้ กำาลังโดนเจ้าหน้าที่
กรอกนำา้ ทองแดงร้อนอยูด่ ว้ ยความทุกข์ทรมาน
ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้ว ทำาให้ได้รับลดหย่อน
ผ่อนโทษลงมา

่อ น

จิตนิวรณ์

. สามีไม่ได้มาเข้าฝัน แต่ฝนั ไปเพราะ

. บุญที่เคยทำากับหมู่คณะมาบันดาล
ให้ฝนั เห็นครูไม่ใหญ่ในช่วงทีม่ คี วามทุกข์สดุ
เพราะการตายของสามี ทั้ง ที่ไม่เคยเห็นกัน
. พีส่ าวประสบอุบตั เิ หตุถกู สุนขั วิง่ เข้า
มาชนจนบาดเจ็บทีห่ วั เข่าและเกือบไม่ได้มางาน
บุญหล่อองค์พระสามแสนองค์สามแสนปลื้ม
เพราะกรรมทำาร้ายทุบตีสัตว์ในอดีตตามมา
ส่งผล
เรื่องมีอยู่ว่าได้เลี้ยงสุนัขเอาไว้ แต่มัน
มาปัสสาวะเรี่ยราด จึงโมโหเอาไม้ าดตีมัน
วิบากกรรมนี้ตามมาส่งผล แต่ก็เปนเพียงกรรม
เล็กน้อย ไม่ใช่กรรมใหญ่
. พี่สาวป่วยปางตายก่อนวันงานกฐิน
วัน และมาหายหลังวันงานกฐิน จึงไม่อาจ
มาร่วมเปนประธานกองถือผ้าไตรงานกฐินได้
เพราะกรรมที่ฆ่าสัตว์ทำาอาหารทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน
. รวมกับเศษกรรมทีเ่ คยชวนน้องสาว
ให้ไปเปนเพือ่ นทำาธุระอย่างอืน่ ในตอนทีน่ อ้ งสาว
กำาลังจะไปทำาบุญ เปนการขวางการทำาบุญของ
น้องสาวโดยไม่ตั้งใจ วิบากกรรมนี้ได้ตามมา
ส่งผล

อบ

DMC

. การที่พี่สาวไม่ได้มาถือผ้าไตรงาน
กฐินป
ก็จะทำาให้บุญหย่อนลงมาบ้าง
เพราะบุญจะเกิด ระยะ คือ ก่อนทำา กำาลัง
ทำา ภายหลังทำาไปแล้ว พี่สาวขาดบุญช่วงกำาลัง
ทำาไปหน่อยหนึ่ง แต่ก็สามารถทดแทนได้ด้วย
การระลึกนึกถึงบุญที่ทำาไปแล้วในภายหลังได้
. ผู้ที่ไปเดินแทนประธานกองกฐิน
โดยไม่ ไ ด้ ทำ า เองนั้ น ก็ จ ะได้ บุ ญ หย่ อ นกว่ า
เจ้าของกองกฐิน ถ้าทำาบุญด้วยและเดินด้วยก็
จะได้บุญเต็มที่ แต่ในกรณีทำาทั้งทีม มาทั้งทีม
แต่ต้องส่งตัวแทนขึ้นไปเดิน ก็จะได้รับบุญ
เช่นเดียวกันตามกำาลังบุญที่ตัวทำา
. พี่สาวเปนโรคปวดเข่า ปวดหลัง
เปนพัก บางครั้งก็ปวดทั้งวัน เพราะกรรมที่
เคยใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปในอดีตทีเ่ คยเกิด
ในสังคมเกษตรกรรมมาส่งผล
. จะแก้ไขก็ต้องบริหารขันธ์ ปล่อย
สัตว์ ปล่อยปลา ทำาภาวนาให้ใจผ่องใส แล้ว
อุทิศบุญกุศลไปให้สัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียน
เขาไว้ โอกาสหายคงไม่งา่ ย เพราะอายุมากแล้ว
แต่ก็จะพอทุเลาได้
. พระของขวัญที่พี่สาวห่อเอาไว้
ที่หายไปหลังงานกฐินป
นั้น ก็ยังอยู่ใน
บ้าน ทำาใจให้ใส ผูกสมัครรักใคร่ในท่านให้
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

DMC

่อ น

อบ่อ

มาก จนกระทั่งหลับตาลืมตาก็เห็นท่านชัด
ใสแจ่มอยู่กลางกาย แล้วอธิษฐานจิตบ่อย
เดียวก็จะหาเจอ
. สามีของพี่สาวเส้นเลือดในสมอง
ตีบและแตก เปนอัมพ กษ์ ีก ้าย เพราะกรรม
ในอดีตเคยทุบหัวสัตว์เพื่อฆ่าทำาอาหาร เช่น
ทุบหัวหมู ทุบหัววัว ในชาติที่เกิดในสังคม
เกษตรกรรมมาส่งผล
. คงจะพอทุเลาได้บ้างให้อดทน
เอาไว้เพราะเปนวิบากกรรมเก่า กับต้องหมั่น
สั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา เอาไว้ให้
มาก แล้ ว อุ ทิ ศ บุ ญ กุ ศ ลไปให้ สั ต ว์ ที่ เ รา
ไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อย
. ลูกและพี่สาวก็เคยเปนกองเสบียง
ของหมู่คณะมา โดยทำามาเรื่อย
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗

น

อบ
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. ที่ลูกและพี่สาวทำาบุญอุทิศไปให้
แม่ เตี่ย และน้องชายเสมอ นั้น ทุกท่านก็ได้
รับบุญทีอ่ ทุ ศิ ไปให้ ทำาให้ทกุ ท่านมีสภาพทีด่ ขี นึ้
กว่าเดิมในทุกด้าน แต่ก็ยังอยู่ที่เดิม
. ถ้าทำาบุญใหญ่มกี าำ ลังบุญมาก และ
ตัวผู้อุทิศได้เข้าถึงพระธรรมกาย ก็จะทำาให้มี
กำาลังพอเพียงที่จะทำาให้ผู้รับบุญที่อุทิศไปให้
เลื่อนขึ้นได้
. ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจ
สร้างบารมีทกุ บุญให้เต็มกำาลัง แล้วอธิษฐานจิต
ตามติดไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลย

อ
การสั่งสมบุญ สร้างบารมี มีหลักวิชชาอยู่ว่า . ทำาด้วยตัวเองอย่างเต็มกำาลัง . ทำาหน้าที่
กัลยาณมิตรให้หมู่ญาติและเพื่อนฝูงให้มาทำาบุญด้วย . นั่งสมาธิให้ปลื้ม แล้วทบทวนบุญที่เรา
ได้ทำา และ . สรรเสริญบุญหรือความดีที่เราได้กระทำามาแล้ว ถ้าทำาได้ดังนี้บุญก็จะส่งผลเร็วแรง
อย่างเช่นเรื่องราวของนักเรียนอนุบาลฯ ในต่างแดน ต่อไปนี้
กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่ที่เคารพสุดบูชาของลูก ลูกชื่อกวิตา
ยมจินดา-สเต ี่ ลูกพระธัมฯ าวายประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเจ้าของร้าน
อาหาร ig Wave Shrimp อันโด่งดังทั่วโลกเจ้าค่ะ
ตัง้ แต่ลกู เข้าวัดมา ป ลูกก็เปนนักกวาดเจ้าค่ะ คือกวาดรางวัล
ครูดเี ด่นและบุคคลดีเด่นมากมายหลายป อ้ นทัง้ ในไทยและต่างประเทศ แต่
ทีส่ าำ คัญและเปนเกียรติสงู สุด คือได้รบั พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
จากสมเด็ จ พระเทพฯ ในฐานะผู ้ ทำ า คุ ณ ประโยชน์ แ ก่ พ ระพุ ท ธศาสนา
ด้านส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม แถมเรียนจบธรรมศึกษาเอก และรับปริญญา D รุ่นแรกด้วยเจ้าค่ะ
ทุกสิ่งดี ที่ได้มาในชีวิตเปนเพราะลูกได้น้อมนำาคำาสั่งสอนของคุณครูไม่ใหญ่และคุณครูไม่เล็กมาใส่
เหนือเกล้าและปฏิบตั ติ าม ฝึกฝนตนเองตามหลักความดีสากล และแผ่ขยายความดีนนั้ สูค่ นรอบข้าง
จนชีวิตเปลี่ยนไปดีขึ้นในทุก ด้านมาโดยตลอด จากชีวิตข้าราชการครูสู่นักธุรกิจเงินล้านของ
อเมริกา จากคนทีเ่ คยเปนมนุษย์เงินเดือน อยากเปนประธานกองกฐิน-ผ้าป่าก็บอกบุญเอา แล้วก็เอา
ทรัพย์สินของตัวมาเปลี่ยนเปนบุญด้วย ยอมรับว่าลูกเปนคนบอกบุญเก่ง ในอดีตที่เมืองไทยทั้ง
บอกบุญและทำาบุญมาทั้งหมดสิบกว่า M เจ้าค่ะ พอมาอยู่ าวายทำาเองล้วน อีกหก M เจ้าค่ะ
และจะขอเปนประฐานกองกฐินกับหลวงพ่อทุกปตลอดชีวิตเจ้าค่ะ
ยิ่งตอนนี้ช่วงเข้าพรรษาลูกก็เข้าร่วมโครงการเข้ากะ เข้ากลาง เข้าเปากฐินธรรมชัย เมื่อ
วันอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคม ลูกได้วางเดือนกฐินธรรมชัยหนึ่ง S เอา กษ์เอาชัยก่อน ปลื้มใจมาก
คืนนั้นเข้ากะ - ทุ่มกว่า นั่งสมาธิตามเสียงนำานั่งของหลวงพ่อ ใจนิ่ง โล่ง โปร่ง เบาสบาย สว่าง
มาก เห็นองค์พระแก้วใสผุดขึ้นมา องค์ องค์ และพอคุณครูไม่ใหญ่ให้พรสัพเพฯ เท่านั้น
แหละ ยิ่งสว่าง องค์พระผุดขึ้นเปนสายเร็ว หลายองค์ จนนับไม่ทันเลยค่ะ ปลื้มมาก พอรุ่งขึ้น
รีบเติมบุญอีกรวมหก S เจ้าค่ะ แล้วก็เขียนเช็คส่งไปทำาบุญล่วงหน้าเปนปึก จนถึงสิ้นปเลยค่ะ
ยิ่งปนี้ลูกทำาบุญกฐิน กอง พร้อมกันทั้งกฐินที่โอเรกอนและกฐินที่เมืองไทยเจ้าค่ะ
ด้านการค้าของลูกก็ดีวันดีคืน มีกิจการบ้านเช่า มีร้านขายของที่ระลึก และมีบริษัททัวร์ใหม่
มาติดต่อเอาลูกค้ามาลงอีกหลายคันรถต่อวันเจ้าค่ะ ลูกก็เลยนับเงินเพลินทุกวัน พร้อมกับ สัมมา
อะระหัง ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้ง คุณครูไม่ใหญ่ยำ้านักหนาว่าจะทำามาค้าขายอะไรก็ สัมมา อะระหัง
แถมที่ร้านเปดเสียงคุณครูไม่ใหญ่นำาภาวนา สัมมา อะระหัง ทีละพันครั้ง ทั้งเราและลูกน้อง
ทุกคนก็ชอบภาวนา สัมมา อะระหัง และทำางานอย่างมีความสุข ลูกค้าจึงประทับใจในตัวเรา
กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ

ที่เปนคนสุภาพอ่อนโยน มีความรัก ความเมตตา ปรารถนาดี แผ่บุญบารมีแก่ลูกค้าทุกคน เดือนละ
- พันคน จึงได้รบั การชืน่ ชมอย่างโหมกระหนำา่ ทางอินเทอร์เน็ต จนได้รบั การโหวตจากลูกค้าทัว่ โลก
ให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมชนะเลิศประจำาปนี้คือ 2014 Winner wards ของเว็บไ ต์ยักษ์ใหญ่
ของอเมริกา ทั้ง ที่ลูกก็ไม่เคยคิดอยากเด่นอยากดังเลย รู้สึกเปนเกียรติมากที่ได้รับรางวัลต่าง
ได้ออกโทรทัศน์ของอเมริกา รายการ และของเกาหลี ญีป่ นุ่ อีก รายการ ไม่นบั ทางหนังสือพิมพ์
และแมกกา ีนต่าง จึงต้องยิ่งเร่งฝึกฝนตนเองและทำาความดีต่อผู้อื่นยิ่ง ขึ้นไป
แต่มอี ยูเ่ รือ่ งหนึง่ ทีล่ กู ระทึกใจและปดเงียบไม่อยากบอกใคร แต่จะมาเปดเผยในวันนีเ้ จ้าค่ะ
คื อเมื่อวันที่ - - - เดือนสิงหาคม ทางสื่อต่าง ของรัฐ าวายประกาศว่า พายุเ อริเคน
จะ บุก าวายด้วยความเร็ว
ไมล์ต่อชั่วโมง ทุกคนตื่นตระหนกมาก มีประกาศปดโรงเรียน
บริษัทห้างร้าน ธุรกิจต่าง หยุดหมด เครื่องบินทุกลำาหยุดบิน รถราหยุดวิ่ง ทางการสั่งประชาชน
ตุนนำา้ ตุนอาหารให้พร้อม เตรียมรับพายุและนำา้ ท่วมฉับพลัน มีแต่คนถามลูกว่า re you ready or
the storm ลูกตอบทุกคนนิ่ง ว่า No it won t come.
เพราะลูกเปนลูกของหลวงพ่อทั้งสอง เปนหลานของหลวงปู่ คุณยาย รู้หลักวิชชาว่าต้อง
ทำา อย่างไร ลูกไม่ได้เตรียมตุนเสบียงอาหารอะไรเลย แต่ลูกเตรียมกาย วาจา ใจ ของลูกเต็มที่
ลูกเข้าห้องพระ วันเต็ม เข้ากะ เข้ากลาง อาราธนาหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยาย สถิตในกาย วาจา
จิต แผ่ขยายศูนย์กลางกายให้ใสสว่าง แผ่บุญบารมีสว่างไสวทั่ว าวาย องค์พระขยาย ปรากฏว่า
วันนั้นมีฝนตกปรอย สลับกับแดดออก พอวันรุ่งขึ้นแดดออกเปรี้ยง eauti ul Day ทุกคนออกจาก
บ้านไปทำางาน ไปเที่ยวตามปกติ ลูกเองก็เปดร้านตามปกติ หลังจากปดร้าน วัน เพื่อเข้ากะเต็มที่
คนก็เ โลมาอุดหนุนกันมากมาย ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีพายุ ไม่มีฝนตก ไม่มีนำ้าท่วม ประชาชน
ต่า งโล่งใจ ดีใจ และประหลาดใจ วิพากษ์วิจารณ์ไปต่าง นานา ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ลูกเอง
แทบนำา้ ตาไหล ลูกรูด้ แี ละ าบ งึ้ ใจทีบ่ ญุ บารมีทลี่ กู ทำาและมหาปูชนียาจารย์ทกุ ท่าน ตามปกปอง
คุ้ ม ค ร องอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเวลาไหนที่ลูกไม่นึกถึงท่าน ท่านอยู่ในทุกขณะจิตของลูก พระคุณ
ของหลวงพ่อทัง้ สอง หลวงปู่ คุณยายทีม่ ตี อ่ ลูก และชาวโลกมากล้นเกินพรรณนา เกิดกีช่ าติกท็ ดแทน
ได้ไม่หมด ลูกจึงขอน้อมถวายบุญกุศลที่ลูกทำามาทุกภพทุกชาติบูชาธรรมแด่หลวงพ่อทั้งสอง ให้มี
แต่ความ lert เบิกบาน สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เปนหนุ่มหล่ออย่างนี้ตลอดกาล อายุยืนอสงไขยป
เจ้ า ค่ ะ และลูกขอประกาศให้ชาวโลกรู้ว่า ถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายคอยอบรมสั่งสอน ชีวิตของลูก
และ ค ร อ บครัวจะไม่มีวันมีความสุขและได้สร้างบารมีอย่างนี้แน่นอน วัดพระธรรมกายสร้างวัด
ให้ เ ป นวัด สร้างพระให้เปนพระแท้ สร้างคนให้เปนคนดี และแผ่สันติสุขไปทั่วโลกอย่างแท้จริง
ด้วยการเจริญภาวนาว่า สัมมา อะระหัง เท่านั้น
ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน แล้วจะอุทานว่า ถ้ารู้ ทำาอย่าง
นีม้ าตั้งนานแล้ว ทำาไมชีวิตเราดีอย่างนี้ เมื่อคุณเปลี่ยนไป โลกนี้ก็จะเปลี่ยนไป และจะมีแต่ความ
สงบสุขแน่นอน จึงขอเชิญชวนทุกท่านทั่วโลก เข้าพรรษานี้มาเข้ากะ เข้ากลาง เข้าเปากฐินธรรมชัย
กันนะคะ กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงสุด

ใ ู ูน ย
อยู่ในบุญ กันยายน ๒๕๕๗

ใน ุ ุ

น

The only one channel

ผังรายการ

เวลา

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
* นำานั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
Gleaming with Buddhism
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
00.00 น. *ผู้ออกแบบชีวิต
งานบุญวันอาทิตย์
*DOU for You
*ชาดก 500 ชาติ
ทบทวนบุญ / MV
World of Peace
-ปฏิบัติธรรม
Scoop / MV / Spot
-เส้นทางบุญ
กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
01.00 น. World News
-สู้ต่อไป
*เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
-ปฏิบัติธรรมและโอวาท
*เดินไปสู่ความสุข
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก *I like Chinese. / MV
03.40-04.30 น. -พระธรรมเทศนา
Scoop / MV / Spot
*นานาเทศนา
04.00 น. *สู้ต่อไป
*DMC Variety
*ข้อคิดรอบตัว
*ทันโลกทันธรรม
สวดมนต์ทำาวัตรเช้า / อาราธนาศีล
05.00-05.35 น.
สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่ สวดสรรเสริญคุณยาย / วันพระ สวดธรรมจักร
05.35-06.40 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป

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

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป

06.40-07.10 น.
07.10-07.25 น.
07.25-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
*นั่งสมาธิออนไลน์
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
11.20-11.35 น.
ชาดก 500 ชาติ
11.35-11.45 น.
สวรรค์ + อานิสงส์
11.45-11.50 น. *English with DELC Club
11.50-12.00 น.
MV / Spot
12.00-12.10 น.
12.10-12.40 น.
*ผู้ออกแบบชีวิต
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.
14.45-15.15 น.
15.15-15.45 น.

ธรรมะเพื่อประชาชน
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
เศรษฐีในสมัยพุทธกาล
*กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
*DMC Guide (Rerun เมื่อวาน)
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
DMC NEWS
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
Spot / MV
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV

I like Chinese.

11.15 น. ความดีสากล
11.45 น. แผ่นดินไทยฯ

*สู้ต่อไป

ข้อคิดรอบตัว

*เดินไปสู่ความสุข

*ทันโลกทันธรรม

11.50 น. l like English.

DMC NEWS / ปฏิทินข่าว

กล้าดี Variety
*อานุภาพหลวงปู่ฯ *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
Spot / MV
ชาดก 500 ชาติ
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต

เคลียร์คัตชัดเจน

I gen ต้นฝันบันดาลใจ

*ทบทวนบุญ / MV

16.00-16.15 น.

*Scoop กฐิน
I Iike Chinese.

*ข้อคิดรอบตัว

12.10 น. นานาเทศนา

14.10 น. DMC Variety
14.40 น. อานิสงส์แห่งบุญ
/ วิบากกรรมอบายมุข

*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)

*นานาเทศนา

ke English. /
15.45-16.00 น. แผ่นดิ*Iนliไทยแผ่
นดินธรรม

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

*DOU for You

อานิสงส์แห่งบุญ / วิบากกรรมอบายมุข

สารคดีกระจกหกด้าน

15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต
16.00
English with DELC Club

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.
05.35-06.15 น.
06.40-07.10 น.

07.10-07.25 น.
07.25-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
11.20-11.35 น.
ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์
11.35-11.45 น.
ณ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
11.45-11.50 น.
08.30 น. เส้นทางบุญ
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล) 11.50-12.00 น.
12.00-12.10 น.
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
12.10-12.40 น.
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน) 12.40-13.05 น.
11.00 น. ถวายสังฆทาน
13.05-14.00 น.
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
14.00-14.10 น.
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ)
14.10-14.15 น.
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
14.15-14.30 น.
13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท 14.30-14.45 น.
15.45 น. พระธรรมเทศนา
14.45-15.15 น.
16.50 น. สวดมนต์ทำาวัตรเย็น
17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย 15.15-15.45 น.
เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
15.45-16.00 น.
17.30 น. ธุดงค์ธรรมชัย
18.25 น. คำาวัด
18.30 น. อานุภาพกฐิน
16.00-16.15 น.

16.05 น. *Scoop กฐิน

16.15-16.45 น.
*เคลียร์คัตชัดเจน (Rerun)
16.45-17.10 น.
17.10-17.30 น.
17.30-17.50 น.
18.00-18.15 น.
18.15-18.40 น.
18.40-19.10 น.
19.10-22.00 น.
22.00-22.20 น.
22.20-24.00 น.

*กล้าดี Variety (Rerun)
*การ์ตูนบุญโต
*I like English.
*ความดีสากล
*DMC Variety
ข่าว DMC NEWS รอบวัน
สวดมนต์ทำาวัตรเย็น / สวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
เดินหน้าประเทศไทย
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
ถ่ายทอดสดภารกิจบวชแสนรูปเข้าพรรษา
ถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
เทปบันทึกเรื่องเด่นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (วันนี้)

*l gen
ต้นฝันบันดาลใจ

16.30 น.
Scoop / MV / Spot

16.15-16.45 น.
16.45-17.10 น.
17.10-17.30 น.
17.30-17.50 น.
19.00 น. *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
18.00-18.15 น.
19.30 น. ทันโลกทันธรรม
18.15-18.40 น.
20.00 น. *ผู้ออกแบบชีิวิต
21.00 น. *ความดีสากล
18.40-19.10 น.
21.30 น. เดินไปสู่ความสุข
19.10-22.00 น.
22.00 น. *DMC Time สุดสัปดาห์ 22.00-22.20 น.
23.00 น. *นานาเทศนา
22.20-24.00 น.

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

Malta

วัดพระธรรมกายอิตาลี
วัดพุทธเวียนนา
วัดพุทธมอลต้า
Malta

วัดพระธรรมกายล นด น
112

Tel. +(44) 1483-475757
+(44) 1483-489 33

Wat Phra Dhammakaya ondon

2 rush eld Way, Kna hill
Woking, Surrey, U21 2T , United Kingdom.
www.watlondon.org www.dhammakaya.org. k
Email: in o@watlondon.org

วันธรรมชัย วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมกะพิเศษ เนื่องในวันธรรมชัย ครบรอบ 5 พรรษา
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมอีกทั้งยังได้ถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์อีกด้วย

Wat Phra Dhammakaya ondon

2 rush eld Way, Kna hill
Woking, Surrey, U21 2T , United Kingdom.
www.watlondon.org www.dhammakaya.org. k
Email: in o@watlondon.org

วัดพระธรรมกายล นด น
Tel. +(44)-1483-475757
+(44)-1483-489 33

113

อ รมธรรมทายาทห ิง วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงขึ้น ระหว่างวันที่ 16 23 สิงหาคม พ.ศ.2557
ู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้ฐานวั นธรรมชาวพุทธอีกด้วย

กิจนิมนต์ กัลฯ etai e in wain เมือง Hastings
จัดปฏิบัติธรรมและท�าบุญบ้าน

กิจนิมนต์ กัลฯ มานิษา กิล อร์ด นิมนต์พระอาจารย์ ท�าบุญ
บ้าน และจัดปฏิบัติธรรม

วัดพระธรรมกาย มนเ สเ ร
11

Tel. +(44) 01 1-900-4424

Wat Phra Dhammakaya Manchester
Dhammakaya Euro e International (DEI)
Edgeley Road, Edgeley, Stock ort, SK3 T
www.watmanchester.org
Email: manchesterdei@gmail.com

ชา าว ระ วันคร คน วิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบูชาข้าวพระ และพิธไี หว้ครู คู้ น้ พบวิชชาธรรมกายในวันที่
กันยายน พ.ศ.2557 พิธที อด า้ ปาสร้างวัด ประธานคือกัลฯ เ า แม็คสวนย์ พิธกี ล่าวค�าถวายอาคารพระ ปู้ ราบมารคือ กัลฯ สธ า อดมเดช
พิธกี ล่าวค�าถวายดอกไม้บชู าพระรัตนตรัยโดยกัลฯ ค ติ า ชวย นทด พิธกี ล่าวค�าถวายกองทุนยาโดย กัลฯ ศ ติ ทอดฮันเตอร์ พิธกี ล่าวค�าถวาย
พรมปูพนื้ หอฉัน โดย กัลฯ สาย จ ชื ล และพิธกี ล่าวค�าถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน น�ากล่าวโดย กัลฯ ยา ร เวค ลด์

วันธรรมชัย เมือ่ วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ า่ นมา เริม่ ด้วยการนัง่ กลัน่ ใจให้ใสเพือ่ บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต่อจากนัน้ จึงได้รว่ มกันปิด
ทองดวงแก้ว และพิธถี วายกองทุนรักษาพระภิกษุ สามเณรอาพาธ โดยมีประธานน�ากล่าวคือ กัลฯ ค ติ า ชวย นทด และกัลฯ สธ า อดมเดช และประธาน
น�ากล่าวค�าถวายภัตตาหารคือ กัลฯ มาล แ เฮง และกัลฯ ส ตั รา าวสวาง

กิจนิมนต์เลยง ระ-สามเ ร การอบรมสามเณรยุวธรรมทายาทภาคฤดูรอ้ น วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ รุน่ ที่ 1 ที่ า่ นมา มีคณะเจ้าภาพร้าน
อาหารนิมนต์และจัดเลีย้ งภัตตาหารแด่พระอาจารย์และเหล่าสามเณร โดยมีรายนามเจ้าภาพคือ ราน iam permarket ราน Phetpailin
Thai esta rant และราน l e apphire Thai isine ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ออน มทนา สนั สนน ครงการอ รมเยาวชนฯลฯ ส�าหรับการอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ น วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประจ�าปพ.ศ.2557
มีคณะเจ้าภาพร้านอาหารไทยทีส่ นับสนุนโครงการโดยการส่งอาหารมาเลีย้ งในทุก โครงการทีท่ างวัดจัดขึน้ มีรายนามดังต่อไปนี้ ได้แก่ ราน hili
anana ราน iam permarket ราน Phetpailin Thai esta rant และราน l e apphire Thai isine วัดพระธรรมกายแมน
เชสเตอร์ จึงขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้
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อ รมธรรมทายาทห ิง วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงขึ้น ระหว่างวันที่ 16 23 สิงหาคม พ.ศ.2557
ู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้ฐานวั นธรรมชาวพุทธอีกด้วย

อ รมยวธรรมทายาทห ิ ง วั น ที่
1 17 สิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ ่านมา
วั ด พระธรรมกายแมนเชสเตอร์
ประเทศอังกฤษ จัดโครงการอบรม
ยุวธรรมทายาทหญิงขึ้น เป็นปที่ 1
ปนี้ มี ย อด ู ้ เข้ า รั บ การอบรม 7คน
โดยเป็นเด็กลูกครึ่งไทย อังกฤษ อายุระหว่าง 7 1 ป โดยกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมการสวดมนต์ นั่งสมาธิ การออกก�าลังกาย
กิจนิมนต์เปาดวงแก้
กัลฯ วetai
e in wain
กัลฯ มานิ
า กิลนานิ
อร์สดัยนิเป็มนต์
ตักบาตร
เกมส์ละลายพฤติ
กรรมต่เมืาองง Hastings
วั นธรรมชาวพุกิจทนิธมกินต์จกรรม
5 ห้อษงพั
นต้พนระอาจารย์ ท�าบุญ
จัดปฏิบัติธรรมและท�าบุญบ้าน

บ้าน และจัดปฏิบัติธรรม

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
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Tel. +(44) 191-4894-223
Mobile: +(44) 759-5301-731

Wat Phra Dhammakaya Newcastle

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

กิจนิมนต์ เมืองไวท์ฮาเวน วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 กัลฯ สมสวย รักษาศิริ ครอบครัว
และญาติมติ รนิมนต์พระอาจารย์ไปฉันเพลทีบ่ า้ น เมือง ไวท์ฮาเวน (WHITEHAVEN) พระอาจารย์
พิชติ ฐิตชโย แสดงธรรมเรือ่ ง “บุญ” การสัง่ สมบุญ คุณลักษณะและอานุภาพของบุญ รวมถึง
การสัง่ สมบุญตามพุทธวิธี

กิจนิมนต์ เมืองคาร์ไลส์ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2557 กัลฯ ไหม เจมส์ (หอม) และญาติมติ รนิมนต์พระอาจารย์ไปฉันเพลทีบ่ า้ น ในเมือง
คาร์ไลส์ (Carlise) พระอาจารย์ประสาน สมาจาโร แสดงธรรมเรือ่ ง “อานิสงส์ของการให้ทาน” และความส�าคัญของกฐิน

วันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ จัดพิธงี านบุญวันธรรมชัย ภาคสาย ท่านเจ้าอาวาส
พระอาจารย์พชิ ติ ฐิตชโย น�าสาธุชนปฏิบตั ธิ รรมกะพิเศษถวายบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนจี ากนัน้ ตัวแทนกัลฯชนิดา มิลลิกนั
เปิดกรวยมุทติ าสักการะพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลังจากนัน้ เป็นพิธถี วายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธานในพิธนี �ากล่าว คือ กัลฯ
มะลิ วิกแก็นส์ ภาคเย็น มีการจัดปฏิบตั ธิ รรม กะพิเศษ ให้กบั ชาวท้องถิน่ ได้มาร่วมนัง่ ปฏิบตั บิ ชู าธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี โดย
มีพระอาจารย์สเุ วด ปฐมวังโสน�านัง่ เป็นภาษาอังกฤษ จากนัน้ พระอาจารย์ประสาร สมาจารโร ได้เทศน์สอนธรรมะและความส�าคัญของวันธรรมชัย

Wat Phra Dhammakaya Newcastle

Dhammakaya Meditation Centre of Newcastle
Church Street, Hebburn, Tyne And Wear NE31 1DR United Kingdom
www.watnewcastle.tripod.com
Email: dmcnewcastle@gmail.com
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ธิ ชา าว ระ และ ชาคร คน วิชชาธรรมกาย วันจันทร์ที่ กันยายน พ.ศ.2557 สาธุชนร่วมพิธบี ชู าข้าวพระ ต่อด้วยพิธอี ญั เชิญ า้ ไตร
กัลฯ ระนอม ฮาร์ด น�ากล่าวค�าถวาย า้ ปาสร้างวัด ภาคสาย ท่านเจ้าอาวาส พระอาจารย์พชิ ติ ฐิตชโย น�าสาธุชนเปิดกรวยสักการะพระมงคลเทพมุนี
(สด จนทสโร) และร่วมกันปิดแ น่ ทองหลวงปู หลังจากนัน้ เป็นพิธถี วายอุปกรณ์กนั หนาว โดยมีประธาน คือ กัลฯ ระนอม ฮารด และกัลฯ มะลิ
วิกแก็นส์ กล่าวค�าถวายอุปกรณ์กนั หนาวเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยตามล�าดับ กล่าวค�าถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดย กัลฯ ชั ร ลามกระ ทก
กิ จ นิ ม นต์ วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557
กัลฯจิรา า นิสัย ราม และญาติมติ รนิมนต์พระ
อาจารย์ไปฉันเพลที่บ้าน จากนั้นพระมหาค�าภา
คัมภีรชโย แสดงธรรมเรือ่ ง อานิสงส์แห่งบุญ และ
ความส�าคัญของการอธิษฐานจิต

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

Wat Phra Dhammakaya a aria

Heinkel Str.1 D 63 3 Koenigsbrunn Deutschland
www.watba aria.net
Email: in o@watba aria.net

ธิ ชา าว ระ วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557 คณะสาธุชนวัดพระธรรมกายบาวาเรียร่วมปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ จากนั้นเป็น
พิธีจุดเทียนใจไ นิรันดร์อนันตชัยโดยคณะ ู้แทนสาธุชน พิธีทอด ้าปาพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน กิจกรรมตักบาตรและสหวาระ
เดือนเกิด พิธีกลั่น ้ากฐิน บูชาพระ ู้ปราบมาร สาธุชน ู้มีบุญรับ ้ากฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายบาวาเรีย และร่วมอธิษฐานจิต ้ากฐิน

ครงการอ รมสามเ ร าค ดรอน ระจา

.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 3 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 มี ู้เข้าอบรมจ�านวน ท่าน
กิ จ กรรม านกั ล ยา มิ ต ร ณ
บ้านของกัลฯ นัดดา คาส เก
เมืองเดกเกนดอร์ (Deggendorf)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ใน
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.
2557
ทอด า า เมื อ ง Moos
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.
2557 กัล ซีลี ฮัว เมือง Moos
ได้ชักชวนเพื่อนกัลยาณมิตรมา
ปฏิบัติธรรม ถวายสังฆทาน และ
ทอด ้าปา

Wat Phra Dhammakaya a aria

Heinkel Str.1 D 63 3 Koenigsbrunn Deutschland
www.watba aria.net
Email: in o@watba aria.net
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ิ ัติธรรม ิเศษ วัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดให้มีการ
ปฏิบัติธรรมพิเศษขึ้น เป็นรุ่นที่ 1 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ระหว่างวันที่ 22 2 สิงหาคม พ.ศ.2557

ศนย์ ิ ตั ธิ รรมไฮดแลนด์ สวิตเ อร์แลนด์ วันอาทิตย์ที่ 2
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 พระอาจาย์จากวัดพระธรรมกาย
บาวาเรียไปน�าปฏิบัติธรรม เทศนาธรรม เหล่ากัลยาณมิตรได้
ถวายสังฆทาน ตักบาตร และทอด ้าปา

วันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดกิจกรรมเพือ่ บูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม
นัง่ สมาธิเข้ากะรอบพิเศษ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายกองทุนรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธและกองทุนยารักษาโรค ตักบาตร และถวายภัตตาหาร

านกัลยา มิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ บ้านกัลฯ ศิริวั น์-กัลฯ วันวิสา ์ ทั ยง

วัดพระธรรมกาย ร กเ ร
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Tel. +(49) 14-2833-0889

Wat Phra Dhammakaya rank rt
denwald Str. 22, D 65 7
Raunheim, Deutschland
Email: W 072@gmail.com

วชสามเ รวัด ระธรรมกายแ รงก์เ ร์ต วันอาทิตย์ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดสอบธรรมสนามหลวง

ทอด า า ลองคร รอ 4
ริษัทกัลยา มิตร
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกาย
แ รงก์เ ิร์ตจัดพิธีทอด ้าปาฉลองครบรอบ ป “บริษัท
กัลยาณมิตร” ของกัล ล�าดวน มีโพนงาม โดยมีคณะสงฆ์
เป็นเนื้อนาบุญถึง 32 รูป

Wat Phra Dhammakaya rank rt
denwald Str. 22, D 65 7
Raunheim, Deutschland
Email: W 072@gmail.com
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ิ ตั ธิ รรมเ ากะเนือง นวันธรรมชัย
วั น พุ ธ ที่ 27 สิ ง หาคม พ.ศ. 2557
วั ด พระธรรมกายแ รงก์ เ ิ ร ์ ต ร่ ว ม
จั ด พิ ธี ป ฏิ บั ติ ธ รรมเข้ า กะพร้ อ มวั ด
พระธรรมกายประเทศไทย โดยมี
กัลฯ จรินทร์ สติลเลอร์ และ กัลฯ ตรนช
นั ศรดา น้อมน�าพานธูปเทียนแพ และ
พานดอกไม้สกั การะ แู้ ทนกล่าวถวาย
ภัตตาหารเป็นสังฆทาน คือ กัลฯลาดวน
ม นงาม และ กัลฯ ทิ ยรัตน์ มะธิ ไ
แู้ ทนกล่าวกองทุนคิลานเภสัช คือ กัลฯ
สรย์ เรืองรอ , กัลฯ กา จนา รอยเ อร์
ธิ ชา าว ระ เดือนกันยายน ภายในงาน
ู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกันเพื่อปฏิบัติ
บู ช าพระเดชพระคุ ณ พระมงคลเทพมุ นี
ู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ตัวแทน ู้มีบุญ คือ
กั ล ฯจริ น ทร์ สติ ล เลอร์ และ กั ล ฯ สวรรค์
เทริลเลอร์ ได้น้อมน�าพานธูปเทียนแพ และ
พานดอกไม้ จากนั้น กัลฯ ส า ร า เป็น
ตัวแทนน�ากล่าวถวาย ้าปา กัลฯ นงลักษ ์
เครเมอร์ และกัลฯ สังเวยน เ คเคอร์ น�า
กล่าวค�าถวายภัตตาหาร กัลฯ ลินจง าร์
และ กัลฯ ม วรร มิสมันน์ ถวายกองทุน
คิลานเภสัช กัลฯ กา จนา รอยเ อร์ และ
กัลฯศรนวล ฮอยน์ ถวายกองทุนปญญาบารมี
กัลฯ ธน ร กา จน์อา ากร และ กัลฯ น า ร
อินทร์นาร ถวายกองทุนยานพาหนะ

วัดพ ธ ล ร นน
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a . +(49) 713-451 -5 50

Wat

ddha eilbron

Raiffeisen Str. 5 , D 7 1 2
bersulm Willsbach, Deutschland
Email: wbs072@hotmail.com

ทา านกัลยา มิตร เมือง eilbronn เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2557 กัลฯ กมลชนก ชเต ล นิมนต์พระอาจารย์จาก
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ เพื่อเป็นเนื้อนาบุญ พิธีเริ่มด้วยพระอาจารย์น�าสวดมนต์ท�าวัตรเช้า ปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสใส สาธุชนอาราธนาศีล 5
ประธานน�ากล่าวค�าถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน คือ กัลฯ รา เหยยดกระ ทก และกัลฯ สรัชนา สวิสก จากนั้นร่วมกันประกอบพิธี
ท�าบุญตักบาตรพระ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์ ภาคบ่าย พระอาจารย์ได้น�าปฏิบตั ธิ รรม ต่อจากนัน้ เหล่ากัลยาณมิตรพร้อมใจ
กันถวายกองทุนต่าง โดยมีประธานน�ากล่าวดังนี้ ถวาย ้าปาสามัคคี กัลฯ กมลชนก ชเต ล ถวายคิลานเภสัช กัลฯ วิ านันท์ เวเ อร์
ถวายยานพาหนะแก้ว กัลฯ สดทอง ไวเนอร์ และถวายเครื่องกันหนาว กัลฯอ ิ า สอน สติ

Wat

ddha eilbron

Raiffeisen Str. 5 , D 7 1 2
bersulm Willsbach, Deutschland
Email: wbs072@hotmail.com

วัดพ ธ ล ร นน

Tel. +(49) 713-451 -5 51
+(49) 713-451 -5 52
a . +(49) 713-451 -5 50
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ิธ ชา าว ระ วันจันทร์ที่ กันยายน 2557 ภาคสายเร่วมกันจุดเทียนใจไ นิรันดร์อนันตชัย โดยกัลฯ กนิษ า คงมงคล และ
กัลฯ ไสว ทิ ย์สิงห์ และตัวแทนคณะกัลยาณมิตรโดย กัลฯ วาร สม ร ์ ได้จุดเทียนบูชาธรรมหลวงปู กัลฯ หนง ทัย ครือเกอร์
กัลฯ ัชร ร วิเศษสม ัติ กัลฯ ทอง ส รหมด ร่วมกันถวายพานพุ่มและดอกไม้เพื่อบูชาครู ู้คนพบวิชชาธรรมกาย ร่วมกันปฏิบัติธรรม
หลังจากนั้นรับ งธรรมจากพระอาจารย์เรื่องอานิสงส์การท�าบุญกฐิน ต่อด้วยพิธีการกล่าวถวายกองทุนต่าง โดยมีประธานน�ากล่าวถวาย
กองทุนต่าง ดังนี้ า้ ปาสามัคคี กัลฯ สดารัตน์ ฮวาท กัลฯ สมนรัตน์ เรน า กองทุนภัตตาหาร กัลฯ วนิดา เ เนช กัลฯ มาริน มิ เมอแมน
กองทุนยานพาหนะ กัลฯ อ ิ า สอน สติ กัลฯ วรกานต์ หลวงนวน กองทุนคิลานเภสัช กัลฯ ช วั จันทร์งาม กัลฯ สาอาง ฮ มันช์
กองทุนสัญญานจานดาวธรรม กัลฯ รรทม แอร์เรนเ ล กัลฯ ระทวน แสงทอง

วัดพระ าวนาเ รลิน
12

Tel. 030

ธิ สักการะ ระเท

0 8803

Wat Phra ha ana erlin

Schoenefelder Strasse 12
12355 erlin, ermany
www.watberlin.net
Email: watberlin072@hotmail.com

า มหามน เนือง นวันธรรมชัย เมือ่ วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ิธ วชอ าสิกาแกว เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายเบอร์ลินจัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว รุ่นวันครูวิชชาธรรมกาย

ิธทอด า าสามัคค เ ือสรางสเตท ระและแทน ระ ระธาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
จัดพิธีทอด ้าปาสามัคคี เพื่อสร้างสเตทพระและแท่นพระประธาน โดยมีประธาน คือ กัลฯ สวง รังค์ และกัลฯ ิสมัย งค์

Wat Phra ha ana erlin

Schoenefelder Strasse 12
12355 erlin, ermany
www.watberlin.net
Email: watberlin072@hotmail.com

วัดพระ าวนาเ รลิน
Tel. 030

0 8803

125

ธิ ชา าว ระ และ ชาครวิชชาธรรมกาย เมือ่ วันจันทร์ที่ กันยายน พ.ศ. 2557 ในภาคเช้า วัดพระธรรมกายเบอร์ลนิ จัดพิธบี ชู าข้าวพระ
และบูชาครูวิชชาธรรมกาย ภาคสาย เป็นพิธีทอด ้าปาสามัคคี โดยมีกัลฯ อาร์มิน รเมอร์ฮอ และกัลฯ วิไล เ ยร์ค ฮล ์ เป็นประธาน

วัดพระธรรมกาย วารซวัลด
126

Tel. ( ) 7 252
Handy ( ) 176

6 , ( ) 7 252 65
552 , ( ) 176 511 1537

Wat Phra Dhammakaya chwar wald
Wilhelm ran Str. 1, D 77 71,
Ki enheim, Deutschland
Email: wat.schwar wald@hotmail.com

ชา าว ระเดือนสิงหาคม วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดพิธีบูชาข้าวพระ, บวชสามเณรธรรมทายาท และทอด ้าปาสามัคคี

ิธอทิศสวนกศล วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2557 จัดพิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีบุพเปตพลี

งาน

วันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดพิธีงานบุญวันธรรมชัย

Wat Phra Dhammakaya chwar wald
Wilhelm ran Str. 1, D 77 71,
Ki enheim, Deutschland
Email: wat.schwar wald@hotmail.com

วัดพระธรรมกาย วารซวัลด

Tel. ( ) 7 252 6 , ( ) 7 252 65
Handy ( ) 176
552 , ( ) 176 511 1537
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ชา าว ระเดือนกันยายน วันจันทร์ที่ กันยายน พ.ศ.2557 จัดพิธีบูชาข้าวพระ และทอด ้าปาสามัคคี
ทา

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท�าบุญอุทิศส่วนกุศล
บ้านกัลฯ คาตัน รัตนสมัย ประเทศ รั่งเศส

านกัลยา มิตร

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท�าบุญ
บ้านกัลฯอรทัย คล มวิท ์ เมือง Silt heim ประเทศ รั่งเศส

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท�าบุญบ้าน
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท�าบุญบ้าน
กัลฯคาจันทร์ oden เมือง reiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กัลฯส ร เ อร์เนอร์ เมือง Neuried สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557
ทอด ้าปาเมือง auterbourg
ประเทศ รั่งเศส

วัดพ ธน รด รน เวส าเลน
12

Tel. ( ) 2 1 1 35 1
a . ( ) 2 1 1 3 57

Wat

ddha Nordrhein-West alen
Roemer Str. 5 6, D 7 3
Moers, Deutschland
Email: wbnrw@hotmail.de

ระมวล า กิจกรรมวันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557 เหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธัม เดินทางมาร่วมกันประกอบพิธี
ทอด ้าปาสามัคคี เนื่องในวันธรรมชัย จากนั้นร่วมกันถวายต้น ้าปา ข้าวสาร อาหารแห้ง จตุปจจัยไทยธรรม แก่คณะสงฆ์

Wat

ddha Nordrhein-West alen

Roemer Str. 5 6, D 7 3
Moers, Deutschland
Email: wbnrw@hotmail.de

วัดพ ธน รด รน เวส าเลน
Tel. ( ) 2 1 1 35 1
a . ( ) 2 1 1 3 57

ระมวล า พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ าเลน วันจันทร์ที่ กันยายน พ.ศ.2557

12

วัดพ ธ มั วรก
13

Tel. ( ) 1 63 2 6 2
Handy ( ) 176 3122 7

Wat

ddha amb rg

Wilhelm Str. 3 , D 216
Horneburg, Deutschland
Email: wathamb rg@hotmail.com

ิธ ชา าว ระ วายกองทน ตาง
และ ชามหาธรรมกายเจดย์ วันอาทิตย์ที่ 3
สิงหาคม พ.ศ.2557

ระมวล า วันธรรมชัย พิธีปฏิบัติธรรมเข้ากะพิเศษครบรอบ 5 พรรษา บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และพิธีถวายกองทุนยา
รักษาโรค เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557

ิ ัติธรรม ทอด า า เมือง anno er เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2557

Wat

ddha amb rg

Wilhelm Str. 3 , D 216
Horneburg, Deutschland
Email: wathamb rg@hotmail.com

วัดพ ธ มั วรก

Tel. ( ) 1 63 2 6 2
Handy ( ) 176 3122 7

ระมวล า ครงการอ รมสามเ ร าค ดรอน รนท 3 วัด ทธฮัม วร์ก ระหว่างวันที่ 3 16 สิงหาคม พ.ศ.2557

131

วัดพระธรรมกาย ารส
132

Tel. (33) 1.6 .6 .3 .33
Mobile (33) 6. .25. 2. 6

Wat Phra Dhammakaya Paris

Dhammakaya International aris (DI )
77, A enue du resident rancois Mitterrand,
772 Torcy, rance
acebook : Watphradhammakaya Paris

ิธ ชา าว ระ วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วชอ าสิกาแกว ระหว่างวันที่ 2 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เพื่อบูชาธรรม
พระเทพญาณมหามุนี เนื่องในวันธรรมชัย

Wat Phra Dhammakaya Paris

Dhammakaya International aris (DI )
77, A enue du resident rancois Mitterrand,
772 Torcy, rance
acebook : Watphradhammakaya Paris

อทิศสวนกศล วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปฏิบตั ธิ รรมและอุทศิ ส่วนกุศลแด่ ลู้ ว่ งลับ

งาน วันธรรมชัย วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วัดพระธรรมกาย ารส
Tel. (33) 1.6 .6 .3 .33
Mobile (33) 6. .25. 2. 6
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วัดพ ธ รค ด
13

Tel. (33) 5.56. .26.
Mobile (33) 6. 5.17.7 .22, (33) 6.7 .57.2 .16

Wat

ddha ordea

7, Cours du eneral de aulle
3317 radignan, rance
Email : wat bd @hotmail.com

วันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 วัดพุทธบอร์คโดจัด
ปฏิบตั ธิ รรมเข้ากะพิเศษ โดยแบ่งเป็น 2 สถานที่ คือ วัดพุทธบอร์คโด
และบ้านกัลยาณมิตรเมืองอังกุแลม

ิ ธ ชา าว ระและ ชาคร ค น
วิชชาธรรมกาย ในวันจันทร์ที่ กันยายน
พ.ศ. 2557 ณ วัดพุทธบอร์คโด

Wat

ddha ordea

7, Cours du eneral de aulle
3317 radignan, rance
Email : wat bd @hotmail.com

วัดพ ธ รค ด

Tel. (33) 5.56. .26.
Mobile (33) 6. 5.17.7 .22, (33) 6.7 .57.2 .16

135

อทิศสวนกศล วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์จากวัดพุทธบอร์คโด
ได้จัดพิธีท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อเ ่าแม่เ ่า ที่บ้านกัลฯ ิมอน หนอ ดอินแ ง
ประธานสมาคมวัดพุทธบอร์คโด ประเทศ รั่งเศส

ทา น าน หม วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2557 กัลฯ รัตนคารสิน คา ิมวงษา และ าติมิตร ได้ท�าบุญขึ้นบ้านใหม่ และ
อุทิศส่วนกุศลให้โยมพ่อ ที่เมืองแซงค์ เมดาร์ด อังซาล

เ ดราน หม วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2557 พิธที า� บุญเปิดร้านใหม่ของกัลฯ นาออย ทมทองและครอ ครัว ณ เมืองแบคเชอลัก ประเทศ รัง่ เศส

วัดพ ธ ลส
136

Tel. (33) 5.67. .5 .72
Mobile (33) 6.5 .27.32.2

ชา าว ระ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 3 สิ ง หาคม พ.ศ.2557
วัดพุทธตูลูส จัดงานบุญบูชาข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกาย
และมีงานบุญพิเศษ คือการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนหนึ่งรูป
โดยในภาคบ่าย มีพิธีทอด ้าปาเพื่อสร้างวัดพุทธตูลูส และ
งธรรมจากพระอาจารย์ สาธุชนทุกท่าน ต่างปลื้มปติในบุญ
เป็นอย่างยิ่ง

Wat o ddha To lo se

5 Rue de la imone
union, Midi yr n es, 312 , rance
Email : wat bdt@hotmail.com

Wat o ddha To lo se

5 Rue de la imone
union, Midi yr n es, 312 , rance
Email : wat bdt@hotmail.com

วัดพ ธ ลส

Tel. (33) 5.67. .5 .72
Mobile (33) 6.5 .27.32.2
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กิจนิมนต์ ระเทศอันดอร์รา วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมที่เมือง ปาส์ เดอร์ ลากาส
ประเทศอันดอร์ร่า โดยมีกัลฯ จา
กลัน และได้รับนิมนต์จากร้านอาหารชาวท้องถิ่นเพื่อสวดมนต์อีกด้วย

งาน วัดลาว วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม
พ.ศ.2557 วัดสว่าง ซึ่งเป็นวัดลาว นิมนต์
พระอาจารย์วัดพุทธตูลูส ไปร่วมงานบุญ
้าปาซื้อที่ดินสร้างวัดใหม่ โดยมีชาวลาว
และชาวไทยจ�านวนมากไปร่วมงานบุญกัน

13

ชา าว ระ วัด ระธรรมกายเ เนลัก ์ ประมวลภาพงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ วัดพระธรรมกาย
เบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม และศูนย์ปฏิบัติธรรมเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

านกัลยา มิตร านกัลฯจร ร เส ส พร้อม วันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศ
คณะกัลยาณมิตร ประเทศลักเซมเบิร์ก วันอาทิตย์ เบลเยียม ได้พร้อมใจกันร่วมจัดงานบุญวันธรรมชัย โดยการปฏิบัติธรรมเข้ากะ
เข้ากลาง และพิธีถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทาน
ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เ ด านเ ดวัด คร รอ 17 องวัด ระธรรมกายเ เนลัก ์ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศ
เบลเยียม ได้จัดงานบุญเปิดบ้านเปิดวัด ครบรอบ 17 ปของวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ โดยการเชิญชวนชาวเบลเยียมที่อยู่บริเวณรอบวัด
และ ู้ที่สนใจ ซึ่งมีชาวท้องถิ่นที่เป็นคนเบลเยียม มาร่วมงานกว่า
คน

13
ธิ รร ชาธรรมทายาท าค ดรอน รนท 8 วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

1

ธิ ชา าว ระ วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธบี ชู าข้าวพระต้นเดือนสิงหาคมและพิธแี ห่เทียนเข้าพรรษา

ิ ัติธรรม านกัลยา มิตร เมือง dense ( อ-เดน-เ อ)
านกัลฯ วิไล ร มาแ ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557

ิ ั ติ ธ รรม านกั ล ยา มิ ต ร
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2557

เมื อ ง lesborg(เกลส- อก)

11

านกัลฯ เมือง E วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557 จัดปฏิบัติธรรม
ณ านกัลฯ วิไล ร ตรดาจันทร์ เมือง KIE สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ธิ ชาธรรม ระเท า มหามนเนือง นวันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนสาธุชนน�าโดย กัลฯ มะลิวลั ย์ ทะวา
ถวายพานดอกไม้สกั การะแด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี

ิธอทิศสวนกศลคร รอ 100 วัน เมือง
ilkeborg วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2557
ให้กับกัลฯ ส า งษ์ ndersen ู้ล่วงลับ

12

สามเ รธรรมทายาท วัด ระธรรมกายคอร์ วั ร์ ลสท์ส กว เดินธดงค์

าแหงความสม ราร นา เมืองคอร์ วั ร์

13
ธิ ตอนรั สามเ รธรรมทายาทเดินธดงค์ งวัด ระธรรมกายคอร์ วั ร์ ลสท์ส กว

1

งาน วันอาทิตย์ตนเดือน วันอาทิตย์ที่ 6 กรก าคม พ.ศ.2557 ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ถวายเทียนพรรษา ้าอาบน�้า น และ
พิธีถวายกองทุนบรรพชาสามเณร

D

ครงการ านกัลยา มิตร ) านกัลฯ สิริมา แ ลิม ณ เมือง Angelholm ) านกัลฯ อรั
) านกัลฯ วั เรือน รส ณ เมือง Va o D) กัลฯ สดา เ ือนมลแสน ณ เมือง Munkedal

า น ริง ณ เมือง andskrona

15

ิธตัด อย มนาคธรรมทายาท น ครงการ รร ชาสามเ ร ดรอนรนท 9 เมือวันอาทิตย์ท กรก าคม .ศ.2557

วัดพ ธส ก ลม
16

Tel. ( 6) 37 1 73
Handy ( 6) 76 555 25

ิธ ชา าว ระ วันจันทร์ที่ กันยายน พ.ศ.2557 งานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และวันครู ู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ครบ 7 ป

วัดพ ธส ก ลม

Tel. ( 6) 37 1 73
Handy ( 6) 76 555 25

17

กิ จ นิ ม นต์ เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ สิ ง หาคม
พ.ศ.2557 งานบุ ญ กิ จ นิ ม นต์ ในเมื อ ง
สตอกโฮล์ม

เ ต ล เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม
พ.ศ.2557 งานบุพเปตพลี และทอด ้าปา
สามัคคี ที่เมืองบันด์ฮอเก้น

วัดพระธรรมกายน รเวย
1

Tel. : +(47) 33 1 01 43
Mobile : +(47) 47 2 15 12

Wat Phra Dhammakaya Norway

H ittingfoss eien 3 3
3 Holmestrand, Norway
www. acebook.com WatPhraDhammakayaNorway

านกัลยา มิตร วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2557 คณะสงฆ์
จากวัดพระธรรมกายนอร์เวย์เดินทางไปจัดปฏิบัติธรรมบ้าน
กัลยาณมิตร โดยจัดที่บ้านกัลฯ รนิ า ตรเอก เมืองออสโล่

งาน เมืองออส ล วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2557
พระอาจารย์เดินทางไปจัดงานบุญทีร่ านคอส มไทย ชิ ดยกัลฯ
วงเ ็ ฮส เมืองออสโล่

วันธรรมชัย วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557 วัดพระ
ธรรมกายนอร์เวย์ จัดงานบุญวันธรรมชัย โดยประธานกล่าว
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ได้แก่ กัลฯ งามตา อนกล
กัลฯ ระ า รร แสนตะค พิธีถวายกองทุนยารักษาโรค
ได้แก่ กัล กวินนา สงครามศรี และกัลฯ วันวิสา นลเสน
พิธีทอด ้าปาสร้างวัด ได้แก่ กัลฯ วิลาวรร เ ดเดอเสน
และ กัลฯ รัตนศกร์ สัง ์ทองทัด กล่าวค�าอธิษฐานจิต

Wat Phra Dhammakaya Norway

H ittingfoss eien 3 3
3 Holmestrand, Norway
www. acebook.com WatPhraDhammakayaNorway

วัดพระธรรมกายน รเวย
Tel. : +(47) 33 1 01 43
Mobile : +(47) 47 2 15 12

1

ทา วันคลายวันเกิด วันอาทิตย์ที่
31 สิงหาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์
จากวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ได้เดินทาง
ไปจัดงานบุญบ้านกัลยาณมิตร โดยจัดที่
บ้านกัลฯสจิตตา เทเล เ น เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันเกิด ที่เมืองฮอร์เท่น

วันครวิชชาธรรมกาย วันจันทร์ที่ กันยายน พ.ศ. 2557 คณะสงฆ์ และกัลยาณมิตรลูกพระธัม วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ร่วมกันจัดงาน
บุญบูชาข้าวพระ พิธีทอด ้าปา พิธีถวายสังฆทาน และพิธีสักการะบรมครูวิชชาธรรมกาย

15

ชา าว ระตนเดือนสิงหาคม วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนสิงหาคม
และพิธีลาสิกขาสามเณรธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 2

ิ ัติธรรมสอนสมาธิชาวสวิส วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัด
พิธีปิดคอร์สปฏิบัติธรรมสอนสมาธิให้กับชาวสวิส โดยมีกัลฯ สมศักดิ จิระ เป็น ู้แปลภาษา

151

จัด ิ ัติธรรม านกัลฯ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติ
ธรรมบ้านกัลฯเ มิกา รเดอร์เ น เมืองทูน

อทิศสวนกศล าติ ลวงลั วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธี
อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ ู้ล่วงลับ ณ เมืองเบียน

ชาธรรมเนือง นวันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธี
บูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนีเนื่องในวันธรรมชัย

152

153

ชา าว ระ และ รร ชาสามเ ร วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557 พิธีบูชาข้าวพร และทอด ้าปา โดยประธานทอด ้าปา
สร้างวัดพระธรรมกายอิตาลี ได้แก่ กัลฯสด จ ไชยจักร และกัลฯวงเดือน านแกว และพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

กิจนิมนต์ วันพุธที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 พระอาจารย์รับกิจนิมนต์ที่บ้านกัลฯ ละเอยด ศร รินทร์ เมืองเวนิส

15

ิ ธ ชา าว ระ วั น อาทิ ต ย์
ที่ กั น ยายน พ.ศ.2557
วั ด พระธรรมกายออสเตรี ย
ป ร ะ ก อ บ พิ ธี บู ช า ข ้ า ว พ ร ะ
ต้ น เดื อ นและพิ ธี บู ช าครู วิ ช ชา
ธรรมกาย

ิ ั ติ ธ รรม ชา าว ระ เมื อ ง ra
วั น อาทิ ต ย์ ที่ กั น ยายน พ.ศ.2557
ที่ ่านมา กัลยาณมิตรเมือง ra (กราช)
ประเทศออสเตรีย จัดปฏิบัติธรรมบูชา
ข้ า วพระต้ น เดื อ นและพิ ธี บู ช าครู วิ ช ชา
ธรรมกาย

155

ิ ัติธรรม ชา าว ระ เมือง stenn a วันอาทิตย์ที่ กันยายน พ.ศ.2557
ที่ ่านมา กัลยาณมิตรเมือง ustennua
(ลูสเท้นนาว) ประเทศออสเตรีย จัดปฏิบตั ิ
ธรรมบูชาข้าวพระต้นเดือนและพิธบี ชู าครู
วิชชาธรรมกาย

ทา อทิศสวนกศล วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2557 กัลฯ ะเยา รเดน นิมนต์คณะพระภิกษุวัดพระธรรมกายออสเตรียและวัดพุทธ
เวียนนาจ�านวน 1 รูป มาท�าบุญ 1 วันให้สามี ู้ล่วงลับ

156

วันแมแหงชาติ วันที่ 1 12 สิงหาคม พ.ศ.2557
วัดพุทธเวียนนา จัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่

157

ทา เนือง นวาระวันเกิด วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 กัลฯ จาเนยร
าลสเ ลเ ยกเกอร์ นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธเวียนนาไปเจริญพระพุทธมนต์และ
ทอด ้าปา เนื่องในวาระคล้ายวันเกิด

เ ดรานนวดไทย วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 กัลฯ ดาร

สทาเลอร์ นิมนต์พระอาจารย์เดินทางไปท�าพิธเี ปิดร้านนวดไทยเพือ่ เป็นสิรมิ งคล
ทา วันเกิด วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 กัลฯ นวด แ ร์นไรเตอร์
นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธเวียนนาไปเจริญพระพุทธมนต์ถวาย
สังฆทานเนื่องในวันเกิด

วัดพ ธม ล า
15
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ธิ ชา าว ระอาทิตย์ตนเดือน วันอาทิตย์ที่ สิงหาคม พ.ศ.2557 วันสมาธิโลกวัดพุทธมอลต้าจัดพิธบี ชู าข้าวพระ และพิธถี วายสังฆทาน 3,
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต่อด้วยพิธถี วายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมี กัลฯ หนวย เคนหงส์ เป็น แู้ ทนน�ากล่าว

วัด
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วัดพ ธม ล า

Tel. +(35 ) 2131 8 13
+(35 ) 9938 571

15

งาน 10 สิงหา วัดพุทธมอลต้า ประเทศมอลต้าจัดงานบุญวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557โดยภาคเช้าพระอาจารย์นา� สาธุชนปฏิบตั ธิ รรม สาธุชน
อาราธนาศีล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายสังฆทาน และพิธเี วียนประทักษิณเนือ่ งในวันพระขึน้ 15 ค�า่ เดือน

อเชิ มนษย์และเทวดารวมกันอน มทนา

รายนามเจา า กองทนวารสารอย น

ั ยร

ระมงคลเท มน (สด จนทส ร) คน วิชชาธรรมกาย
ระเท า มหามน วิ. (หลวง อธัมมช ย) ระเดช ระค ระราช าวนาจารย์ (หลวง อทัตตช ว)
ค ยายอาจารย์มหารัตนอ าสิกาทองส สาแดง น ค ยายอาจารย์มหารัตนอ าสิกาจันทร์ นนกยง

วัด ระธรรมกายลอนดอน
เจา า กิตติมศักดิ

1. กัล อาชนัน อัศวโภคิน
2. กัล สุพรรณี จงเทพ (พรหมมินทร์)
3. กัล ศักดิเกษม, อโณทัย, วาริน่า, อบิเกล
ติรธรรมเจริญ
. กัล Mr. Roger ดร.คนึงนิจ การ์เน็ทท์
5. กัล เสงี่ยม โทนี่ คอปปิง
6. กัล Hann hao iu ฮั่น ศรีพลแ ้ว
7. กัล ประภาพร ประทิน ณัฏฐกานต์ ประมล
. กัล บาล, ปิยะ พีรพั น์ นาคสุข
. กัล ยุพิน เล่าทรัพย์
1 . กัล เบญญา แมคสวีนีย์
11. กัล ฐาน์ณิชา แซ่ลิ้ม
12. กัล อิศราวัลล์ จันจัด
13. กัล มานิตย์ โฉมงาม

เจา า กองทน

1. กัล พระสนทยา สุทธาโภ
2. กัล กรรณิการ์ พาร์คเกอร์
3. กัล กันจนาพิรัตน์ เ รนซ์ (เรือนค�า)
. กัล กัลยวรรธณ์ โพธิชัยเลิศ
5. กัล กุญช์ธรัตน์ วัศพล ภาณุพันธ์เมธี
6. กัล ใจรัก Tanya เชอร์มาลิช
7. กัล จุฏาเพชร อุณเวทย์วานิช
. กัล ฉัฐมาพร โตการัณยเศรษฐ์
. กัล ช าลักษณ์ ฮัสซี่
1 . กัล ณัฐรินทร์ ก่อเกียรติกุลวุ ิ
11. กัล ดรุณี erry rinkley ดุษ ี
12. กัล เดือนเพ็ญ พูนศรี
13. กัล ดวงกมล ทะนุ
1 . กัล เทียนชัย ชิตวิเชียรกุล
15. กัล ธนพร เช็ง
16. กัล ธนภร สมิท
17. กัล นรกมล เดวิด แม็กอี
1 . กัล นิภาภันณ์ ศรีไทย
1 . กัล นวลพรรณ ด.ช. ณการ เจ รี่ส์
2 . กัล เบญจรี อัชวิน นันทค�าภิรา
21. กัล ปราณี เอี่ยมบุรี
22. กัล ประสงค์ ชาญภูมิดล
23. กัล พิมฉวี แอลซิ่ง
2 . กัล พรพรรณ สุพรรณวรรษา
25. กัล พรพรรณ ธรรมรังษี

26.
27.
2.
2.
3.
31.
32.
33.
3.
35.
36.
37.
3.
3.
.
1.
2.
3.
.
5.
6.
7.
.
.

กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล

พรพรรณ กระจ่างจิตร์
พนินทร แก้วศรี
พิมพ์ภา ทิพย์รัตน์
พรมณี สิงห์ทอง
ภาวนา เอกะสิงห์
มณ า กลีบเมฆ
เรณู พูนขุนทด
รัชชดา พุดทะลา
รัชนีวรรณ ภาคีฉาย oodchild
วิไลพรรณ เจมส์ ูซี่
วิมาลา พุ่มรัตน์ โอคอนเนลล์
วัสสา สุภาภรณ์ มณีน้อย
วรณัน นิลวงศ์
โศภิต ท็อดฮันเตอร์ (ทองอาภรณ์)
สันติ ชวนพิศ กองโส
สมจิตร พันธุ์มณี แมนลี่ย์
สมพิศ การ์ดเนอร์
สุนันทา ยอดวัลลภ
สุทธิพงศ์ ก�าจัดภัย
สุดารัตน์ ไวท์
อนงค์นาฏ แมนส์ ิลด์
อาภาพร สุขฉ�่า
หลอด มหอม
aul Trafford

วัด ระธรรมกายแมนเชสเตอร์
เจา า กิตติมศักดิ
1.
2.
3.
.
5.
6.

พระธรรมสาร จิตตาภรโณ
พระนิโคลัส ฐานิสสโร
กัล เบญญา แม็คสวีนีย์
กัล กัลยวรรธณ์ โพธิชัยเลิศ
กัล มายาวตี วงษารักษ์
กัล ปิยาพร สตี จัสมิน
โอลิเวอร์ เวค ิลด์
7. กัล พรมณี สิงห์ทอง
. กัล Chirsto her Sumanus ay
Ale awson
. กัล โพย ส�าราญ แจ้งบัว
1 . กัล คณิตา ช่วยขุนทด
11. กัล arth effery
12. กัล ขวัญฤดี ปิยะวิชยานนท์
และครอบครัว reyson
13. กัล จิตตรา ธรรมสุวรรณ์ และครอบครัว

1 . กัล พุทธชาติ เกษรินทร์ และครอบครัว
15. กัล พวงเพชร ชูพันธ์
16. กัล สุภาพร ดีเวิร์น
และครอบครัวขอทองกลาง
17. กัล นฤมล โอภาสชวลิต
1 . กัล นิตยา ออร์ตัน
1 . กัล อรวรรณ ศศิธร ไบรอัน พาร์ค
2 . กัล ดลณพร สุดใจ และครอบครัว
21. กัล อวัสดา เดวิด เบล ตะวัน
เบนท์ลี่ย์
22. กัล enya McSweeney
23. กัล โสภาพร ซันดาร์ อาสโนสซัน
2 . กัล สุธีญา อุดมเดช
25. กัล กัญญ์คนิชญ์ วชิราวุ ิชัย

เจา า กองทน
1.
2.
3.
.
5.
6.
7.

กัล สายสุ า เชิดกลาง
กัล ดวง เชิดกลาง
กัล ชนิษพงศ์ เชิดกลาง
กัล ชัช า ทัลบ็อท
กัล ณรงค์พรต เหลาพิลา
กัล ดร.คนึงนิจ การ์เน็ทท์
กัล ทองศรี พิมแก้ว ทรับบริดจ์
และครอบครัว
. กัล ทัศนีย์ สตรักเกิลส์ และครอบครัว
. กัล ธัญญกานต์ ไรท์
1 . กัล นภาพรณ์ าร์โร
11. กัล คิม ฮอน ชาน
12. กัล นงลักษณ์ ทองมูล
13. กัล นิภารัตน์ ชลดา พรรคพวก
1 . กัล บุญเรือง เควิน เรสัน
และครอบครัว
15. กัล ปริมวิไล ยังกลาง
16. กัล เปรมสิณี ริชาร์ด ลอเรน
คลากสัน
17. กัล จ�าเนียร บุญ ู
1 . กัล าเรียต Harry Euro Edwards
1 . กัล มาลี แซ่เฮง
2 . เด็กชายแมทธิว ปิยะพันธ์ วิลสัน
21. กัล รัตนศิริ จอร์จ ไมค์ นิโคลสัน,
กัล กชพรรณ ประดาอินทร์
22. กัล รัชนก ปอบอาย สมชาย
โมโรเนย์
23. ร้านอาหารแสงไทย Thai Sunshine
และ กัล อวัสดา เดวิด เบล ตะวัน
เบนท์ลี่ย์
2 . กัล เลิศนภา Collin Amanda Siko
uke Allen

25. กัล ล�ายง Ste hen E ans,
กัล วรณัน นิลวงศ์
26. กัล วาสนา ลาสีวงศ์ และครอบครัว
27. กัล วั นา ดานาเฮอร์
2 . กัล วิมลณัฐ จ่าม นาคนวล
2 . กัล สมพร ข�าเล็ก
3 . กัล สงวน อุ่นจันทร์
31. กัล สายใจ พืชพูล
32. กัล แรน พิสุทธิสิริอภิญญา
33. กัล ส�าราญ พิสุทธิสิริอภิญญา
3 . กัล พิทักชัย พิสุทธิสิริอภิญญา
35. กัล เสาวลักษณ์ ใจชื่น
36. กัล สริญญา บาร์ดสลีย์
37. กัล สินธร Sasi ha ก�าจัดภัย,
กัล Anthony Kelly
3 . กัล สุวนิตย์ วินน์ และครอบครัว
3 . กัล อัญชลี บุญทรัพย์
. กัล เอกพล เด็กชายลูคัส ทองดีเลิศ,
กัล จุ ารัตน์ ไกรเลิศ
1. กัล อุรา แม่ค�าตา ค�าเจริญ
2. กัล โอ้ลม หวังกั้นกลาง
3. กัล essica orter
. กัล Nawamalie Ranatunga
5. กัล Thomas Morris
6. กัล บังอร เดชบุรัมย์ (Knowles)
และครอบครัว
7. กัล ดวงเดือน ยมมูล

วัด ระธรรมกายนิวคาสเ ิล
เจา า กิตติมศักดิ

1. พระพิชิต ฐิตชโย
2. พระบูลย์สุข ปุณณสุโข, พระแ ่นดิน ภูริชโย
3. กัล พิมฉวี แอลซิ่ง และครอบครัว
. กัล กรรณิการ์ พาร์คเกอร์ และครอบครัว
5. กัล Chanida ames Milligan amily
6. กัล Irada Douglas Willacy amily
7. กัล ukkana Anna essica ittle
. กัล ดวงดาว ดอน โอ้ค แม่หลงมา ศิรชิ ยั
. กัล มะลิ ไบรอัน บอบบี้ เบนซ์ วิกแกล็น
1 . กัล Andrew amnian Thomson, ณัฐพล
11. กัล ประนอม โยธีและครอบครัว
12. กัล Khamma Martin Ho e family
13. กัล Samruay uangmanee Mechael
1 . กัล Tassanee Cli e Harry Crieghton
15. กัล No harat Edward ohnson
16. กัล คุณยายชะล้วน ตาพิน แ ลงจันทึก
17. กัล วาสนา ไมเคิล เอมี่ กาดอมสกี้
1 . กัล อิสราภรณ์ ฮาร์เมอร์และครอบครัว
1 . กัล นิภาภันณ์ ศรีไทยและครอบครัว
2 . กัล ธนพร เช็งและครอบครัว
21. กัล Saman Suttiwan Maneegam
22. กัล Kamonwan Mantree Maneegam
23. กัล วัลลภา เอียน แมคเกรเกอร์
และครอบครัว
2 . กัล เกษม จินตนา นภาพร บุญมาก

25. กัล นภาพร ตะวัน โฉมปรางค์
26. กัล วิมาลา พุ่มรัตน์ โอคอนเนล
27. กัล ใจรัก ธัญญา เชอร์มาลิช
2 . กัล พิบูลย์ ชุมพลไพศาล และครอบครัว
2 . กัล huangmalai S ratt and family

เจา า กองทน
1. กัล
2. กัล
3. ra
. กัล
5. กัล
6. กัล
7. กัล
. กัล
. กัล
1 . กัล
11. กัล
12. กัล
13. กัล
1 . กัล
15. กัล
16. กัล
17. กัล
1 . กัล

Mai Hom ames and amily
Sukanya armouth and amily
hai Miller and amily
Nanthawan ower and amily
จิราวรรณ มัวร์ และครอบครัว
พนอศรี เจียงวิเชียร และครอบครัว
สมรักษ์ มณีงาม และครอบครัว
ชอบ เจริญพานิช และครอบครัว
พรมณี สิงห์ทอง และครอบครัว
ปราณี เอี่ยมบุรี และครอบครัว
ดรุณี ดุษฏี บริงค์ลี่ และครอบครัว
น�้าทิพย์ สุจริตพานิช และครอบครัว
โศภิต ทอดฮันเตอร์ และครอบครัว
พนินทร แก้วศรี และครอบครัว
สายชล กระจ่างวงศ์ และครอบครัว
มานิตย์ โฉมงาม และครอบครัว
เบญจ์ เลิศล�้าประเสริฐกุล
สุรสีห์ จารุการ, กัล ชรันต์ ดิกซ์สัน

วัด ระธรรมกาย าวาเรย
เจา า กิตติมศักดิ

1. พระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร)
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย),
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว),
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข
ส�าแดงปน, คุณยายอาจารย์มหารัตน
อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง บูชาธรรมโดย
กัล จินตนา ธีโอดอร์ Dr. med. คริสตินา่
ชเต าน, คริสโตเ อร์ เธียร์ไมเย่อร์,
สพญ.ดรุณี, ดร.โรล ดีทเตอร์, สิริน,
ลาลิน เนเกเล่
2. พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
บูชาธรรมโดย กัล วาทินี ดีเตอร์
คลอชเธอร์ฮูเบอร์ และครอบครัว
3. พระครูวิเทศธรรมภาวนา วิ.
. พระมหานิกรณ์ สุทธรตโน
5. พระสมเกียรติ กิตติคุโณ
5. พระษมานันท์ จิระนันโท และ
กัล กันติกาญจน์ หัสเดชะ
6. ลูกพระธัม กลุ่ม Augsburg
7. ลูกพระธัม กลุ่มแก้วสัมพันธ์
. ลูกพระธัม กลุ่ม แก้วจักรพรรดิ
. ลูกพระธัม กลุ่ม Allgaeu
1 .ลูกพระธัม กลุ่ม Regensburg
11. กัลยาณมิตร ศูนย์ปฏิบัติธรรม ไฮดี้แลนด์
12. กัล ขันทอง Kurt Dolf
13. กัล ซีลีฮัว รั้นซ์ ด.ญ.คริสติน่า ซีลีน่า
ครอบครัวฮอร์เนอร์ ตุนาวา

1 . กัล จันทร์เพ็ญ ไฮล
15. กัล จิตรา พูนสวัสดิ
16. กัล จ�าเรียง เฮือเซ็ล และครอบครัว
17. กัล จิรารัช เสงี่ยมศักดิ
1 . กัล จิราพร ซานห์
1 . กัล จิราภรณ์ H rter และยุพารัตน์ เกิดด้วง
2 . กัล เจนปวรรณ Martin Krieg
21. กัล แฉล้ม Kersten
22. กัล ชงโค Endress และครอบครัว
23. กัล ชนกนารถ พลเรือง และครอบครัว
2 . กัล ธีฆรัตน์ บลือเมล
25. กัล ธารินทร์ ตุลสงวน
26. กัล ณัฐพร ปอมสุวรรณ
27. กัล ณัฐวดี Ale ander Helmut
ครอบครัว Knott
2 . กัล ดวงฤทัย มันส์เ ลด์
2 . กัล ตติมา,เคล้า,ทัสเซียน่า และอิเรน่า เลห์มัน
3 . กัล ถนอมจิตต์ เคร้าส์
31. กัล ทอง ชื่นหมื่นไวย
32. กัล ทองใบ เควิน มึนส์
33. กัล ทองเหรียญ อันเดร ิชเชอร์
3 . กัล ทัย มิคฮาลคา
35. กัล ทัศนีย์ ฮารานท์ และครอบครัว
36. กัล นกเล็ก ชีนฮัมเมอร์
37. กัล นงค์นารถ แตงบุตร e ak
3 . กัล นวนแก้ว บัวแก้ว
3 . กัล นัลลิกา อัลแบร์ท
. กัล นาง ทองหนัก
1. กัล นาง ไรนทาลเลอร์
2. กัล บังอร คามินสกี้
3. กัล บุญตา ควินส์ และ Horst uins
. กัล บัวลอย ohann เฮียร์ชมันน์
5. กัล ปทุม ฮัมเพิล
6. กัล ปนัดดา คาสโซเก้
7. กัล ปนัทดามาศ โชงรัมย์
. กัล ประสิทธิ เทียนสวัสดิ
.กัล ประเทือง Stasic ek
5 . กัล ปรานอม สิงห์ค�า
51. กัล ปิยาภรณ์ Markus inus Theo Krah
52. กัล ุสดี ถวิล และวันทนีย์ ทิพย์ศรีราช
53. กัล พเยาว์ ไอแคร์
5 . กัล พเยาว์ ฮาร์ทึล เข็มทอง
55. กัล พรสวรรค์ iegl และครอบครัว
56. กัล พิมพร Anton เบ็ค
57. กัล พิสิทธิ หมื่นแกล้ว
5 . กัล มัณ นา เอห์เลอร์ส
5 . กัล รัชดาภรณ์ ปอมสุวรรณ
6 . กัล ราตรี เคอนิก
61. กัล ลออง นอยไมเออร์ และครอบครัว
62. กัล ลักษมณ กันทะวงศ์ และMarkus Kern
63. กัล ลักษมณ โว กัง อัวรบานสกี
6 . กัล ล�าใย ชุสเตอร์ และด.ช.ดุสิต คันทะพรม
65. กัล วรรณา Helbig และครอบครัว
66. กัล วรางคณา อินทวงษ์ และครอบครัว
67. กัล วิภาพร osef Katharina พ่อโล้น แม่มณี
พลทองเมือง

6 . กัล วิไลลักษณ์ แอร์เทิล และครอบครัว
6 . กัล วีณา โซลเลอร์ และกรกนก คุณสุวรรณ
7 . กัล ศิรธิ รรม ทับพยุง และรัถติยาภรณ์ พิพั น์
71. กัล ศิริพร Hol er และครอบครัว
72. กัล ศิริลักษณ์ เกชวิล์ม และครอบครัว
73. กัล ศิริวั น์,วันวิสาข์ และโกลัญญา ทับพยุง
7 . กัล สมร พรโคกกรวด
75. กัล สมพร บริค สุดแสง
76. กัล สมส่วน โยฮัน ไลทล์
77. กัล สมัย โหมดนอก
7 . กัล สุขประเสริฐ H rmann ล�้าฤทธิ
7 . กัล สุชีวิน Kuballa
. กัล สุข ทวินันท์
1. กัล สุนีย์ ว่องประเสริฐ วิลด์
2. กัล เสริฐ ชไนเดอร์
3. กัล สุปรานอม เดเชชาติ และมาร์ตนิ เดร็กเลอร์
. กัล สุพิศ ascheck
5. กัล สุรีย์ บุตรรัตน์
6. กัล สุลีย์ และManfred Wagner
7. กัล เสด็จ,ซันดาร์,ธิดารัตน์ และ rank อุปถัมภ์
. กัล เสริมสวย ชไวเออร์ และครอบครัว
. กัล โสภา และครอบครัว uschl
. กัล สรส สวัสดี และครอบครัว
1. กัล อภิธาน อารแบด เอสเทลมันน์ และ
ศุภิสรา วิเชียรวรรณ์
2. กัล อมรรัตน์ Thomas Horender
3. กัล อรณิชา เพสเลอร์
. กัล อาริษา สายเล็ก บอกซ์เลอร์
5. กัล อุบล ทิม คาร์ล บาเดอร์
6. กัล runo สมศรี Mueller
7. กัล ran สัญญา Mueller
. กัล Harald วรรณี Sauer และครอบครัว
. กัล อ่อน erald Nadine และ Nad a unger
1 .กัล อรุณี ทรีบ และครอบครัว
1 1. กัล อุบลรัตน์ erhard จันทร์ชมภู
1 2. กัล A el esler
1 3. กัล Ingo arichat humi u ik

เจา า กองทน

1. กัล ดวงใจ อัคฮัมเมอร์
2. กัล ตุ่น พรหมราช
3. กัล ตุย เ อร์ก
. กัล ตวงพร พิทักษ์สกฤษดิ
5. กัล พยอม ชเตร้าบ์
6. กัล ทรัพย์ อิกกะติงเกอร์
7. กัล นาง ไรนทาลเลอร์
. กัล เบญจวรรณ ขุนมธุรส ฮัมม์
. กัล บุญมี ไฮเดล
1 . กัล ประไพศรี ซือ
11. กัล มะลิวรรณ์ แฮร์แบร์ท และครอบครัว
11. กัล ล�าพึง ไซเดิล และครอบครัว
12. กัล วรรณิกา คริสเตียน โลริตส์
13. กัล วาสนา Haselhofer
1 . กัล กัล สมร ยวนหมื่น i anis
15. กัล สมสนิทธิ บาทไชเดอร์ และครอบครัว

16. กัล เสาวลักษณ์ โอเบอร์เอาเออร์
17. กัล อรทัย ไซเดิล
1 . กัล เอมอร โคสูค และครอบครัว

วัด ระธรรมกายแ รงก์เ ร์ต
เจา า กิตติมศักดิ

1. กัล Sarit Drees
2. กัล Som ong Hasenstein
3. กัล กาญจนา immermann
. กัล จรินทร์ สติลเลอร์
5. กัล จินตนา Harald Winter
6. กัล ฉัตรชัย ทิพยรัตน์ มะธิปิไข
7. กัล นาฏอนงค์ บาห์นเซ่น
. ร้านนวดไทย ยุพา To e
. กัล ลัดดาวัลย์ กึนเทอร์
1 . กัล สถาพร บาบู
11. กัล สมปอง ฮาเซ่นสไตน์
12. กัล Thongbai ensinger
13. กัล ล�าดวน มีโพนงาม ครอบครัว Seling
1 . กัล โสภา เอียดทองใส
15. กัล ส�าเนียง Reinhard Hoeh
16. กัล สุกัญญา เปยมจิตร
17. กัล ธารนี พรีเวอ

เจา า กองทน

1. กัล Am orn Doer er
2. กัล Am orn Walter
3. กัล Areerat Soekefeld
. กัล Kritsana iese
5. กัล Nad a alkuss
6. กัล Nanthawan Hamann
7. กัล Nonglak Rennwald
. กัล Nonglak Arno Hein Kremer
. กัล Nongnut Schwar
1 . กัล Noknoi Harder Kriram
11. กัล an het hor
12. กัล ornrat Thi sem
13. กัล Saing Meseck
1 . กัล Saiyon oet mann
15. กัล Samruai Eigenbrodt
16. กัล Sawan Troeller
17. กัล Sombat Schaedler
1 . กัล Somsong Stuber
1 . กัล Suree Reungrob,
กัล othar Wannemacher
2 . กัล Uma orn Kruessel
21. กัล Wanna Kindler
22. กัล ittra han Humburg
23. กัล Werner Kilian
2 . กัล จินดานุช ม้วนโคกสูง
25. กลุ่มกัลยาณมิตร Wur burg
26. กัล กัญญาลิน กา สิน
27. กัล กัลยา คลิงก์แบร์

2.
2.
3.
31.
32.
33.
3.
35.
36.
37.
3.
3.

กัล กัลยา แคมเมอร์ริ่งค์
กัล เกษร หลุย์
กัล ขนิษฐา aum
กัล จุ าทิพย์ Malter และครอบครัว
กัล ฐิยาพร Kittlaus
กัล ณัฐชลัยย์ เอ็มริช
กัล เดือน Sollner และครอบครัว
กัล ทองเพชร สีโกสุมภักดี เชเมท
กัล ทัศนีย์ ปราณีชัย
กัล เทียนทอง Hill
กัล ธนา องสายชล
กัล นงนุช อินทร์สะอาด reit
และครอบครัว
. กัล นงลักษณ์ ธูปเทียนรัตน์
และครอบครัว
1. กัล นลวรรณ เบ็ลเด่ะ
2. กัล นินน้อย กึนเธอร์
3. กัล เพ็ญประภา เชื่อพุทธ
. กัล บุป า ruckner
5. กัล ปราณี Reinhard Raab
6. กัล ปณ ารีย์ คไนปเปอร์
7. กัล พิศมัย สิงยะเมือง, กัล รุพเร็คท์
. กัล ดารา เคลเม็นท์
. กัล ไรเนอร์ ฮาเซ่นสไตน์
5 . กัล ล�าเพย กัล เคล้าส์ เค็มพา
51. กัล วราภรณ์ Toe e
52. กัล สุวรรณา ชุตซ์ และครอบครัว
53. กัล วิไลลักษณ์ Reuter
5 . กัล ศรีนวล Heun
55. กัล ศิริพร Mallok
56.. กัล ศิริพร ชูสแทร์
57. กัล ศิริวรรณ unnebach
5 . กัล สมจิตร ไอลแบร์ก
5 . กัล สมศรี Arnold เกิทเซอ
6 . กัล ส�ารอง ดาวม์ Daum
61. กัล ส�าราญ ปุริมายะตา
62. กัล สุทธิดา ปราณีชัย Ruf ni
63. กัล สุภาพ จันทร์แก้ว, กัล ดอก
6 . กัล สุภาวดี โรมเพ็ล
65. กัล อรเพ็ญ (สุนทรธรรม) Tran
และครอบครัว
66. กัล อรอุมา Werner,
กัล ขุนทอง Kilain
67. กัล อังสนา uergen ฮอร์น
6 . กัล อัจฉรา รูดอล์
6 . คุณพ่ออู่บุน คุณแม่เทียบ รอดวงศ์
7 . กัล สมพิศ Heine
71. กัล ณัฐาศิริ Mladek
72. กัล พั นา Hochhaus
73. กัล ส�าริด Daumann
7 . กัล สิราพร เอ็ลช์
75. กัล นภาพร อินทร์นารี
76. กัล สุวรรณ นาดี
77. กัล ชูศิลป ชไลดท์
7 . กัล สุมามาลย์ ชเปท
7 . กัล กมลวรรณ เชเ อร์
. กัล Wanida Mertens
1. กัล นันทนา เน และครอบครัว
2. กัล ฐิตินันท์ udwig Rausch

กัล ธนวรรณ ฮันนุส
กัล Saowanee Ratsongnoen
กัล ญาณี นาดีน Wolfgang reiner
กัล กาญจนา อย เ อร์ กองบัญชาการ
ครอบครัว Tim e Kleim
กัล รังศรี วงศ์โสม เช็คเคอร์
กัล อุษา วงศ์โสม กึนเทอร์
กัล Kullaya Schaefer
กัล ทัศนีย์ ขาวดารา สติลเกอร์
กัล เกตุแก้ว เฮิน
กัล สุภาวดี Rom el
กัล อัญชนา แอห์รซาม
กัล นิรันดร เทอดฤทธิ Erik Meyer
กัล จันทา ไฮส์น เดอร์
กัล Wora him eiertag
กัล อรอุมา Keller
กัล มณีรัตน์ อุตสาหะดี และครอบครัว
1 . กัล houkeo Schmit Akcha ong

วัด ทธไฮล์ รอนน์

3 . กัล ศิรินยา ซุบเค่ และครอบครัว

1. พระมหาจันทร์ดี ธมมสิทธิ
2. กัล กมลชนก ชเต ล
กัล rank ชเต ล, เด็กชาย สมาธิ
อภิญญา สอนโสติ
3. กัล ยุพิน ไรม์เพรค
. กัล อรัญญา กัล จัสมิน ชตูกี,
กัล ส�ารอง Robin
5. กัล พิลาวรรณ กัล Karl Rehkugler
6. กัล วารุณี สมบูรณ์ Klatt
7. กัล มาริน ซิมเมอร์มันน์
. กัล ขนิษฐา คงมงคล
. กัล วนิดา, กัล Hans Walter,
กัล en amin enesch
1 . กัล พัชราวลัย กัล Andreas Klein
11. Innere alance Wellness Massage

วัด ระธรรมกายเ อร์ลิน

ศนย์ ิ ัติธรรมมอลตา

เจา า กองทน

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

เจา า กิตติมศักดิ
1.
2.
3.
.
5.
6.

พระมหาประมวล วริฏฐชโย
พระมหาบุญส่ง ปรมชโย
กัล สุนทรี ล�้าจุมจัง
กััล แตง น�้าทอง
กัล มาลัย Angelo Sammut
กัล กานต์มนี ณรงค์พล นพสมบูรณ์
และครอบครัว
7. กัล หน่อย เคนหงษ์ Ray ugeia
. กัล สุวรรณา ชาลีกุล
. กัล เลี่ยม สิริวุ ิชัยโชติ
1 . กัล กัญธิมา บูฮาเกียร์
11. กัล บุณยรัตน์ นครกิจ iuso e
iurdanella
12. กัล ปานแก้ว มุทคัท
13. กัล เหรียญทอง กราวินา
1 . กัล นิตยา Ellu

เจา า กองทน
1. กัล
2. กััล
3. กัล
. กัล
5. กัล
6. กัล
7. กัล
. กัล
. กัล
1 . กัล
11. กัล
12. กัล
13. กัล
1 . กัล

เสาวนีย์ ทวีสุวรรณไกร และครอบครัว
กรภัทร น�้าทอง
ปิยนันท์ หมวดเมือง
สมนึก ลักขณาสุวรรณ
หนึ่งฤทัย บูฮาเกียร์
เบญจวรรณ โปร่งสันเทียะ สาลิบา
พัศชรา เหล่าบัวดี
ing Kelly วงศ์ชัยชาญ
วรรณณี ขัตติทัศสกุล
จินตหรา เหล้ามี
ณภาภรณ์ แซ่ทู้
โรสิตา น�้าทอง
พรทิพย์ บุตรติเจียด
รัชนี อัคเทอร์เตตเตอร์

เจา า กิตติมศักดิ

1. กัล สุมนรัตน์ เรนซ่า และครอบครัว
2. กัล จรัสศรี คริสเตียน จอนห์นาซัน เจรามี่
พอลล์มันน์
3. กัล อุบลรัตน์ สว่างงาม, กัล คัทรินทร์
Moeck, กัล Ralf Hanselmann
. กัล รุ่งฤดี เฮาปเนอร์ และครอบครัว
5. กัล รังสินี โ ร์บัค และครอบครัว
6. กัล สุชาดา ปเตอร์ Stiller
7. กัล ประชิด Klaus รีเกอร์
. กัล ล�าไพ aul etra Simon
. กัล สังวาลย์ Emil Weidermann
1 . กัล ดาว Hanselmann
11. กัล ส�าอาง อาดเชย Hofmann
12. กัล แน่งน้อย ฮ้าค
13. กัล ปวีณา แก้วสมบัติ และครอบครัว
1 . กัล สุดใจ แฮร์เทล และครอบครัว
15. กัล สมพิศ เมาเรอร์ และครอบครัว
16. กัล สุดารัตน์ Hor at
17. กัล ทองสัย อันดรัชโค (พรหมดี)
และครอบครัว
1 . กัล บรรทม เอห์เรนเ ลด์
1 . กัล อาริญา เฮิร์นชไตน์
2 . กัล ลักขณา บายเยอร์
21. กัล พัชรีพร วิเศษสมบัติ ชูสส์
22. กัล สุทิน คุมพาน
23. กัล จารุวรรณ Klaus ชเต าล
2 . กัล เยี่ยม ไคลน์
25. กัล รัตนาพร Wolfgang uenther
26. กัล ดาว Hanselmann และครอบครัว
27. กัล อนุพงษ์ เบส
2 . กัล วาสนา ลี เชียพโพลี และครอบครัว
2 . กัล อมรรัตน์ มิชาเอล อมีรา เกอทซิงแงร์
3 . กัล ใบเ ิร์น Rico Schrokosch
31. กัล Wanna erry Katharina
Marlisa Neidhold
32. กัล หนึ่งฤทัย Detlef และ
กัล บุญหลง Krueger
33. กัล วารี วงศ์สีนวน และครอบครัว

เจา า กิตติมศักดิ

1. พระสนทยา สุทธาโภ
2. กัล เนื้อทิพย์ ไคลน์
3. กัล สุดารัตน์ แบร์
. กัล นฤมล ลิคซ์
5. กัล สายญาติ นอยเบาแอร์
6. กัล ศรีไพร พันธุ์บุญ
7. กัล ประสิทธิ พันธุ์บุญ
. กัล นภาลัย โชปญญา บังชะ า ศิริคุณ
. กัล มลิวัลย์ ปลื้มกมล
1 . กัล ชนัดดา แคลฮ์เน

เจา า กองทน

1.
2.
3.
.

กัล จุ ารัฐ Wohllebe
กัล สุดาลักษณ์ นวลลังกา
กัล กนกกร กัลเกนไมเออร์
กัล ศิริพร Ale ander Sarah
Christian Rum el
5. กัล น้อย อินทะวงศ์
6. กัล พัชรัช ริชแตร์
7. กัล วิไล เบียร์คโฮลซ์
. กัล กาญจนา มานพ มาร์ทิน บุญเสนาะ
. กัล นิรันดร Souksa ath
1 . กัล นงเยาว์ ออตโต้
11. กัล หทัยรัตน์ วิลเค้น
12. กัล มุกดา เวียนตระกูล
13. กัล ทองสี อะทุมชาย
1 . กัล ดร.อ้อยใจ ทองเ อ
15. กัล ไพรัตน์ มาร์เชเกอร์
16. กัล สายสมร บัวขจร
17. กัล อารี ลีเคอร์
1 . กัล กิตติยา รังเค
1 . กัล วิชุตา ช่างประดิษฐ์
2 . กัล รัตนา ศิริด�ารง
21. กัล ณัฐวุ ิ เสริมสกุลชาติ
22. กัล หยิบ นิ่มสุริยะวงศ์
23. กัล รุ่งนภา Stefan Wuestefeld

วัด ทธฮัม วร์ก
เจา า กิตติมศักดิ

1. พระธีระวิทย์ ธีรวิชโช
2. กัล นันทา ไมเนอร์เซิน
3. กัล ประภาพร แอร์เลอบัค
. กัล สุกันยา มหาโยธี
5. กัล Kham hat Huchhausen
6. กัล เฉลิมศรี รัตนะ ไดร้ เค้
7. กัล นา อนงค์ บาห์นเซ่น
. กัล สุชาดา พาเพ
. กัล เหมือน วีห์โอล
1 . กัล ธิติรัตน์ เคอนิก
11. กัล อวยพร Horstmann

12.
13.
1.
15.
16.
17.

กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล

หนูทิพย์ ชา ริค
เพ็ญศรี โสระสา
ทูรย์ เสาระโส
อรวรรณ พิมพ์ไชย
กัญญาวีร์ กลมเกลียว
สัน เคลมันน์

เจา า กองทน

1. กัล ปญจลักษณ์ เต็ดไอ
2. กัล เตียงทอง ชัทท์ชไนเดอร์
3. กัล สุชีรา โพล์มานน์
. กัล นงนุช ไบรท์
5. กัล รังสิยา อัลห์เ รช
6. กัล รัชดาภรณ์ อยู่คง
7. กัล ณัฏฐ์ณิช หิรัญพัทธ์
. กัล ลักษณะ เจริญสินธุ์
. กลุ่มลูกพระธัมไพเนอร์
1 . กัล แสงเดือน รอดเครือ
11. กัล ศิรินันท์ คุ้มเกรง
12. กัล ศิริวรรณ สมใจเรา
13. กัล u a oerensen
1 กัล ยุทธนา บุญส่ง จงวิจิตร
15. กัล ปทมา สุวรรณ์
16. กัล สว่างจิต เยสช์เค
17. กัล สุดาวรรณ นาทอร์พ
1 . กัล สุภาพ ดีทริค
1 . กัล อารีย์ ขวัญตน
2 . กัล หฤทัยรัตน์ พรมแสง
21. กัล จิรัญญา เคหล์ไบรเออร์
22. กัล ค�าพัน Storch
23. กัล จิตตรา โคเซการ์เทน
2 . กัล ญาดาวรรณ เข็มพิมาย
25. กัล นกน้อย สุนทรยิ้ม
26. กัล ยุพา คัว ิซ
27. กัล ประไพ โวลเตอร์
2 . กัล นิตยา เยลิทเท
2 . กัล ประภาศรี ซโตลเล่
3 . กัล วัชรี โบรซิน
31. กัล สุจิตตรา ชานันโท

วัด ระธรรมกายชวาร์ วัลด์
เจา า กิตติมศักดิ

1. พระ จญ เถระธมโม
2. พระสุรพันธ์ สุรพนโธ
3. พระปลัดศานิตย์ นิจจ�คุโณ
. พระพั นา สิริว โน
5. กัล ประคอง ฉ�่ามณี
6. กัล จนา เย็นหอมด
7. กัล ชนิตา พันธ์น้อย
. กัล นิธินันท์ เหลี่ยมไทยสง
. กัล สุเมธ มณีแสง ตั้งชูรัตน์
1 . กัล อัมพร Karl เที่ยงตา รีเนอร์
11. กัล นงลักษ์ พรหมสิทธิ,
กัล Stefan Stebler
12. กัล ศรัณย์ธร แค่มจันทึก

13.
1.
15.
16.
17.
1.

กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล

สุพร eter erner
ฐิติยา Hertel
สุวรรณี eter an rein
แดง วิพา สาธุการ
นวลมณี พรหมรักษ์
สุนันทา แดงประดิษฐ์,
eter Ringgenly

เจา า อ ัม ์

1. กัล กนกวรรณ ครุ้พพ่า
2. กัล กมลวรรณ ไรซ์
3. กัล กลอยใจ อัวร์บัน
. กัล กัญจนา เยนส์ส
5. ครอบครัวโพธิทอง กัล แก้วเกิด
6. กัล เจริญ K nig
7. กัล ช าพร โรมจะบก
. กัล ชวนพิศ นอยแบร์ท
. กัล ฐานิต ellhauer
1 . กัล ณหทัย วิลล์
11. กัล ตุมมา คลิงเลอร์
12. กัล ถนอม Schudy
13. กัล ทองค�า อุม าเรห์
1 . กัล ทองศรี วงศ์งาม
15. กัล นภาพร โสมาศรี
16. กัล นฤมล ชมิทซ์
17. กัล น�้านิ่ง H nggi
1 . กัล ใบ จอนดอน
1 . กัล ประคอง Andermatt
2 . กัล ประไพจิตร Kolb
21. กัล พานิช ชมีเดอร์
22. กัล พายัพ คิมเพล
23. กัล พิศมัย ลินเนอร์
2 . กัล มาริสา H nggi
25. กัล เมียน โชลซ์
26. กัล ยุภาพร จารุสิน
27. กัล รติพร Klaus ecker
2 . กัล รัชนี เ ชเกชทิทช์
2 . กัล รัชนีวรรณ สเตรบเบล
3 . กัล รัตนา แจงกลาง
31. กัล เรืองรอง ไชยสาร
32. กัล ลอย โกนรัมย์
33. กัล ลัดดา Dosswald
3 . กัล วงเดือน แซ่โง้ว
35. กัล วงเดือน พานแก้ว
36. กัล วรรณี มณีกุล
37. กัล วรุณศิริ ฤทธิธวัช
3 . กัล วัลยา eter Hoff
3 . กัล วิรัช ชุติมา รักษ์สมิทธ์สันติ
. กัล ศิราภรณ์ เทียนทองดี
1. กัล ศิริพร ปกสังคะเนย์
2. กัล ศิริรัตน์ Stol enthaler
3. กัล ศิริรัตน์ บาชนาเกิล
. กัล ศุภรางค์ คุงเคล, Dr. ischer
5. กัล สนาน เย็นเพิ่ม
6. กัล สมบูรณ์ โกจันทึก
7. กัล สมพิศ ไรซ์
. กัล สมศรี Hol er
. กัล สมัย งามพรม

5.
51.
52.
53.
5.
55.
56.
57.
5.
5.
6.
61.
62.
63.
6.
65.
66.
67.
6.

กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล

สมานจิต บุญทวี
สีพร บัวร์เกอร์
สุคม ไฮม์บัวเกอร์
สุดาทิพย์ M ller
สุทธิดา กล่อมเจริญ
สุภาพ พิมพ์โชติ
สุรีมาศย์ เข็มสว่าง
สุรีย์ เหล็กกระทุ่ม
สุวรรณี มะราชสี
หนูพัน ฉิ้วอุ้ย
อมรทิพย์ แฮร์
อรุณี วงษ์เสริมหิรัญ
อัมพร ฮัสซีส
อาชัทยา Angel, eter
อารีย์ คานซท์
อารีย์ลักษณ์ li er Weinmeier
อ�าพร คาสเปอร์
อุษา Tri le
reeyada Kick

เจา า กองทน

1. กัล จรรยา Helfrich
2. กัล จิราภรณ์ เอแกร์ท
3. กัล ณัฐกาญจน์ พละสิงห์
. กัล นรรัตน์ ปอมใย
5. กัล พรนภัส สายพวงแก้ว
6. กัล ภาคินี มัทท์
7. กัล วิภาวี เกลี้ยงเกลา
. กัล วันเพ็ญ มูลดามาตร์
. กัล สัมฤทธิ Her er
1 . กัล สุมณ า วึนช์
11. กัล วารี ชูมัคเคอร์
12. กัล จิตรลดา เช็
13. กัล จิตราภรณ์ เบรทเชอร์
1 . กัล ณฐกัญญ์ กูเดอ
15. กัล ดวงฤทัย บอร์นไชน์
16. กัล ต้อย พิทรุชกา
17. กัล ติมาพร มึลเลอร์
1 . กัล ทัศนาลัย ชมิทท์
1 . กัล ธงทัต ฉิมไพบูลย์
2 . กัล ประทุมวิลัย ซวิงเงนแบร์เกอร์
21. กัล ปราณี เอเบล
22. กัล ปวเรศ กุศลมานิตย์
23. กัล พจนีย์ มณ ล เพชรไกร
2 . กัล พวงเพชร ละไมย์ ศรีโนรักษ์
25. กัล เพียร Rai a
26. กัล มัทยา สโท เ ิล
27. กัล มาลี remm
2 . กัล ระเบียบ แสงดารา
2 . กัล ลัดดา ิชเชอร์
3 . กัล วรรณวิสา Siffrin
31. กัล วารี ชูมัคเคอร์
32. กัล สมบัติ อรรถีโสตร์
33. กัล สมถวัลย์ เดาท์
3 . กัล สรวงกร ศรีพุทธา
35. กัล สายสวาท Kern

36.
37.
3.
3.
.
1.
2.
3.
.
5.
6.

กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล

สุนีย์ ฮือเนอร์เ าท์
สุภาภรณ์ อันสลิงเงอร์
อรทัย คิมโมวิท
อริษา บาชนาเกิล
อารีย์ ไทรสาหร่าย
อุษณีย์ เวเบอร์
เอกฉัตร มั่นคง
Alisara acher
Sanuk Heistand
Tang Chuy Khim
พรพินิจ บรึสท์เล

วัด ทธนอร์ดไรน์-เวสท์ าเลน
เจา า กิตติมศักดิ

1. พระสมฤทธิ จนทาโภ
2. พระมหาอดิเรก เขมปุณโณ
3. พระมหาวันชัย ขนติปรโม
. กัล วิภารัตน์ สาขากร
5. กัล รัญจวน หน่อแก้ว
6. กัล บุญเกิด โวล
7. กัล ละมัย อสส์
. กัล สุวรรณา บริ้งเคริท
. กัล สุพรรณี โฮ มันน์
1 . กัล ทองคูณ วาลเกนบัค
11. กัล ใกล้รุ่ง ศรีนาค
12. กัล อรสา เมอร์เลอร์
13. กัล นินน้อย กึนเธอร์

เจา า กองทน

1. กัล พรทิพย์ ฉันทรัตน์
2. กัล สมจิตต์ ิชเช่อร์
3. กัล สงวน จันทระภา
. กัล ดวน โมกขรัตน์
5. กัล ระเบียบ รอดพ้น
6. กัล สุวรรณา วิดท์วาร์
7. กัล รัตนาภรณ์ ซีโคว์สกี้
. กัล วันทอง มทอง
. กัล บรรยาย โชลเดอร์
1 . กัล เกษศรินทร์ เอลสวิค
11. กัล สมจิตร ชเรอแดร์
12. กัล เพียงพิศ สะเต าโน สะกี้
13. กัล ปราณี หนูสกุล
1 . กัล จินตนา เคราท์วูร์สท์
15. กัล ส�าเนียง ดักลาส
16. กัล อ�านวย วิสุทธิมงคล
17. กัล ริมสาย โยคิช
1 . กัล เกียรติกร ิวอ่อน
1 . กัล วันทนา ทับตรง
2 . กัล มณีวรรณ เซาเออร์
21. กัล วิไลลักษณ์ รอยเตอร์
22. กัล สุภาวดี สุขเจริญ

23.
2.
25.
26.
27.

กัล
กัล
กัล
กัล
กัล

มนสิชา โอลิกชเลอเกอร์
สุดสวาท านเบค
นัยนา โทเนลลา
ปทมา นอร์เก็ท
ยุพิน กรา

วัด ระธรรมกาย ารส
เจา า กองทน

1. กัล มณีสอน อุดิโน
2. กัล หม่อมจันทนอม ค�าฮุงวีระวงษ์
3. Mme. Te Solyka et Mr. Ribba
ierre et famille TE
. Mme. aun hiou hienbou ha
5. amille Nathalie Ieng harasa ath
6. amille Eric Nadine Chen
7. amille Sa ha hone hat Noy
. Mme. e eung
. Melle. Chao Suchada
Nacham assak
1 . ครอบครัวเจ้าศักดา หม่อมสุนันทา
ณ จ�าปาสัก
11. กัล ปริสนา ขุนประเสริฐ
12. กัล อารีย์รัตน์ บุญประจง
13. กัล บุญจิตร สุทธิเทพ
1 . กัล วรรณรัตน์ (ทองล้วน) สุวรรณศร
15. กัล นภารัตน์ บุญเลิศ
16. กัล ญาดา เจริญวานิช
17. กัล มาลี เสกสรรค์ และครอบครัว
1 . Mr.Hin a hanh Da id Tang eng

วัด ทธ อร์ค ด
เจา า กิตติมศักดิ
1.
2.
3.
.
5.
6.
7.
.

กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล

สิม่อน สมนึก หน่อบุตรอินทร์แปง
ลาบแก้ว ดวงพระจันทร์ ดวงชีวัน
เพชรสมพร สมฤทธิ สมนิยม
Somsanith Kham uane
วงเดือน พานแก้ว
จารีย์ วั วานิช
จารุณี Carlo Milesi
ต้อย แซเรโจ้ am belli

เจา า กองทน

1. กัล บัวไข สุขศรี จันทร์ าสุก
2. กัล ทวีศักดิ, กัล แสงเพชร, กัล อนุศักดิ,
กัล อโนลา
3. กัล พิศมร แสงสุทธิ, กัล มนิยม บุญฤทธิ
. กัล เยาวภา วงวาชุง และครอบครัว
5. กัล กินดาลาสิด มยงสิด นามิด
พระยา ุย นางพระยาแพงดี พิลาวัน
6. กัล อบเชย เพชรปรียาวรรณ

7. กัล ค�า น�า้ อ้อย กิตติยา มาลินี ประทุมทอง
. กัล พ่อเ ่าแม่เ ่า เ ่าพงษ์สวัสดิ
. กัล พ่อเ ่า แม่จ�าเริญ กุมนานันท์
1 . กัล Chiang Sitthi hone
11. กัล สมทนะ สวนนี เ ่าพงษ์สวัสดิ
12. ครอบครัวเวียงไสว ศรีสุวรรณ
13. กัล ชาลิสา กงสันเทียะ
1 . กัล ศิรกาญจน์ สุดสะอาด
15. กัล ถนอมวงค์ เค็งเคือ
16. กัล อรุณวรรณ์ อนุรักษ์
17. กัล ลินดา ปิสติส
1 . กัล Sabri, กัล suthin, กัล A i e,
กัล maria, กัล Hanime, กัล besi
1 . กัล ดวงใจ ทองลา
2 . กัล รัตนภรณ์ แคชมอร์ และครอบครัว

วัด ทธตลส

เจา า อ ัม ์
1.
2.
3.
.
5.
6.
7.
.

พระมหาสมบัติ ธัมมทีโป
พระมหาพุทธรัตน์ พุทธิชโย
กัล นิภาภรณ์ แกงค์
กัล ด.ช.กองแตง โพทิราท
กัล สมหญิง จีนุค และคณะ
Mr. ernard สุจินดา Cormon
กัล ขนิษฐา ชาร์ลเลอร์ และครอบครัว
กัล annick จิราวรรณ
และครอบครัวลาโครช
. กัล ดวงกมล ทองคณารักษ์
1 . กัล สุนันท์ Aime Men uet นิลเนตร์
11. กัล S habmiyay Chanh hene
12. กัล ยุทธนา บุญส่ง
13. กัล วราภรณ์ จงวิจิตร และครอบครัว
1 . กัล inya Raguse
15. กัล อึ่ง คุปต์
16. กัล แฉล้ม คงเพ็ชรศักดิ และครอบครัว
17. กัล ญาดา เจริญวานิช พร้อมครอบครัว
1 . กัล สมใจ ทอมสันต์ วงษ์หมอก
1 . กัล พนม อานนท์ ทองสุวรรณ์
2 . กัล ฉวีวรรณ ปิงวงค์ พร้อมครอบครัว
และคณะ

เจา า กองทน

1. กัล อริยา พรมตวง
2. กัล รัตนพร รัตนสมบัติ
3. กัล auguier Kanlaya, Christian
. กัล ณัฐาศิริ มลาเด็ค
5. กัล ฉวีวรรณ จันทรเพ็ง
6. กัล โสภา io anni Imbert
7. กัล คมสัน อุดทา
. กัล ปราณี เปาไธสง
. กัล ปอย (พี่ออย) Her e Casamayor
1 . กัล วณิชชา, ครูส่ง ภานุพันธ์ ูเกษม
11. กัล อารีวรรณ เปาไธสง

1. ร้านไทย อร์ยู
2. ร้าน angkok Delicious
3. ร้านเทสตี้ไทย
. ร้านจุงจุง
5. กัล วรรณิภา แซ่สื่อ และญาติมิตร
6. วนิดา คลู้ท และ ครอบครัว
7. กัล ณัฐจารี ชะนะ และครอบครัว
. กัล ศิริพร สุภะคะ และครอบครัว
. กัล ฐานิตา ทับหุ่น และครอบครัว
1 . กัล วายุ หาญนอก Maurice Mertens
11. กัล นันทวดี แตงไทย และครอบครัว
12. กัล เรณู ปอเวลส์ และครอบครัว
13. กัล กาญจนา ฉัตรไทยและครอบครัว
1 . กัล กองแก้ว เจริญยิ่ง และครอบครัว
15. กัล ลินดา ยิ้มพระ และครอบครัว
16. กัล De noef เขื่อนจันทึก และครอบครัว
17. กัล ยุพิน พลอย สนธิโพธิ
1 . กัล สิรินทิพย์ กองปด ครอบครัว
1 . กัล กรกต คล้ายคลึง
กัล จีระวั น์ เมธีรัตนโสภณ
2 . กัล นารี มิ่งขวัญ

12. กัล
13. กัล
1 . กัล
15. กัล
16. กัล
17. กัล
1 . กัล
1 . กัล
2 . กัล
21. กัล
22. กัล
23. กัล
2 . กัล
25. กัล
26. กัล
27. กัล
2 . กัล
2 . กัล
3 . กัล
31. กัล
32. กัล
33. กัล
3 . กัล
35. กัล
36. กัล
37. กัล
3 . กัล
3 . กัล
. กัล
1. กัล
2. กัล
3. กัล
. กัล
5. กัล
6. กัล
7. กัล
. กัล
. กัล
5 . กัล
51. กัล
52. กัล
53. กัล
5 . กัล

เจา า กองทน

วัด ระธรรมกายเดนมาร์ก

12.
13.
1.
15.

กัล
กัล
กัล
กัล

ฐนิชา ออมสิน
แสงจันทร์ จันดาพล
สุมาลี Sei gneurie
สาลินี บุญพิทักษ์

วัด ระธรรมกายเ เนลัก ์
เจา า กิตติมศักดิ

1. พระทวีวงษ์ วชิรว�โส
2. พระมหาไสว สุวณณภาโส
3. พระขวัญเมือง ป ญานาโม
. พระสาธร ปุญเญสิโส
5. พระมหากิมยง จนทสุวัณโณ
6. พระซันเดอร์ เขมธมโม
7. กัล อุดมทรัพย์ หนันแดง,
กัล แอนไพลิน วิรีเค็น และครอบครัว
. กัล ครองคิด ทองปน และครอบครัว
. กัล จินตนา ณัฐพล
1 . กัล น้อยเพ็ง Mr.Constant Kum en
11. กัล วิไลวรรณ์ วงศ์ตะวัน และครอบครัว

เจา า อ ัม ์

1. กัล อมร แจ่มรัมย์
2. กัล ราจี เคเนส
3. กัล กาญจนา โพธิ ล
. กัล ศิริพันธุ์ วานกุล
5. กัล ชานนท์ โพธิ ล
6. กัล เกณิกา รุ่งสมัย
7. กัล ศุภสุดา บุญสารี
. กัล ศิริลักษ์ บ�ารุงแคว้น
. กัล สมใจ โสมมามี
1 . กัล แม่ชีศรวรรณ ยอดศรี
11. กัล ศิริจันทร์ อัญไชยศรี

บุญเรือน ยิ้มดี
จันแรม ปะละเมา
นัฐชา บุตรดี
สงกรานต์ สุขนวลจันทร์
เมธาวี เพชรนาดี
จินตนา วิ ูรากร
สุรัตน์ ไชยเขต
ชาลินี รัศมี
วรรณา แตงอ่อน
นงค์เยาว์ อุ่นเมือง
บัวแก้ว จักษุแก้ว
อัจพิมา เขื่อนค�า
เตือนใจ เขื่อนค�า
เพชร จูเลียส ดามส์ คงนอก
อารี นันท์แก้ว
โรส ธีล
สุวรรณ บุญล�้า
ธัญชนก ศรทรง
กองแก้ว เจริญยิ่ง
Dang Thi Kim Thoa
ทองจัน เชื้อจิว
ศุภมาศ ค�าสัตย์
พรทิพย์ สุวรรณภูมิ
กนกพร บางแช่ม
อมลวรรณ ร้องจิก
อรทัย ศรีภุมมา
ภัทรา แมะจี
จันทร์จิรา แมะจี
วันชัย ศรีมงคล
ณัฐมน บุญชาติ
ศิริลักษณ์ เขื่อนจันทึก
มะไล มะณีฉาย
จินตนา ประดาศรี
ธาราทิพย์ วรวลัย
สมพร สิงห์อินทร์
หอม พานเหนือ
ช าพร สิงห์อินทร์
วาสนา เต็มทอด
นภาพรรณ์ เวอร์สตราเทน
อรวรรณ มาทอ
ทองเพียร แดงทุย
ดวงพร แก้วมุกดา
สวรัตน์ แซ่ลิ้ม กัล Meerman

เจา า กองทน

1. กัล Atiya Mogens edersen
2. กัล rian Sirikwan Marlena
edersen
3. กัล ae rian Mallika etersen
. กัล es er Sirima Mortensen
5. กัล om กัล Michael Dalsgaard
กัล ensen
6. กัล eter ohannes Madsen
7. กัล Martin กัล ulia Dalsgaard
กัล ensen

. กัล hatthana Stine Nilsson
. กัล reben Knudsen,
กัล eo onassen
1 . กัล Rattikarn กัล le กัล Tina
กัล Annette Skou
11. กัล บุญครอง กัล เบญจา ปญญาคม
12. กัล เพลิน จิตเห็นธรรม,
กัล แวน มุทุสาหิม
13. กัล พัชรินทร์ เต็มรัตน์,
กัล กิตติยา สดศรี าสุข
1 . กัล จุ าภัณ ์ จิตเสงี่ยม,
กัล มานิตย์ พรหมโชติ
15. กัล ฉลอ มีโต, กัล พรพรรณ ซอเรนเซ่น
16. กัล ชุติมา รูปดี, กัล พนัชกร ค�าจันดี
17. กัล ดาราวรรณ ทามเวท,
กัล ธัญญาทิพย์ บินขุนทด
1 . กัล นภาพร อานุภาพ กิติบุตร
1 . กัล นิตยา แตงอุไร, กัล นิออน แช่มชื่น
2 . กัล ประยงค์ ชูวงษ์ นามโสม
21. กัล ปลื้ม สุวรรณา แท่งทองหลาง
22. กัล มะลิ เรืองฤทธิสุริเดช,
กัล ส�าราญ ไวว่อง
23. กัล รัชดาภรณ์ อินโต,
กัล วิไลพร บุตรดาจันทร์
2 . กัล วรรณิสา จีนกระสิกิจ,
กัล อ�าคา สระทองเที่ยน
25. กัล วิรงรอง เคล้าเซ่น,
กัล วิลัยกูล โพธิไชยา
26. กัล สุ่ย แ ดสุระ, กัล วิไลพร มาแ ้ว
27. กัล สุรัตนา วิริยากานนท์,
กัล จันทร์ รัตนวิชัย

วัด ระธรรมกาย
คอร์ ัวร์ ลสท์ส กว
เจา า กองทน

1. กัล Dina Nicolas Wettergren
2. กัล Ed in Sati Wettergren
3. กัล Ib en amart Christiansen
. กัล Khanittha eorge Rose
5. กัล Kusuma ohn Christensen
6. กัล amduan Claus uggaard
7. กัล Manit Henning Munk
. กัล Muay Mangmun esing
. กัล er Maneewan K. Mikkelsen
1 . กัล ranorm aw Uggerly
11. กัล เตือนจิตต์ พิเชษฐ์ แช่มสายทอง
12. กัล โสภา บุญยอด, กัล ปญญา นิลเซ่น
13. กัล ขวัญตา วัชรินทร์,
กัล ทองเมี้ยน เป็นสูงเนิน
1 . กัล ต้อย เยนเซ่น, กัล วลัยพร ศุภเสริฐ
15. กัล นวน วังนุราช, กัล มัช า แสนบัว
16. กัล บรรเทา สิงห์อุ่น,
กัล บัวไหล บุญบ�ารุง
17. กัล ศิริพรรณ ปนโปธา,
กัล อุดม กระต่ายทอง
1 . กัล สิรานีย์ เสนานุช, กัล ช่อลดา ช่อแก้ว
1 . กัล สุภัค ไชยเรือน, กัล สุมาลี พรมดวง

วัด ระธรรมกาย รส
เจา า กิตติมศักดิ
1.
2.
3.
.
5.
6.
7.
.
.

พระครูภาวนาพุทธิธรรม (วีระ วีรนธโร)
พระมหาบุญมา คุตตปุญโญ
พระจิตตกร ถิรธมโม
พระมหานิกร สุทธปสนโน
กัล ภัสนิตา เครือเถาว์
กัล ขวัญเรือน รูส
กัล บัวจันทร์ จันศิลา และครอบครัว
กัล ลักษมี สุวัตถี
กัล ทับทิม สืบไทย กัล ars
กัล ke Eckestr m และครอบครัว
1 . กัล วิไล ปานบุตร
11. กัล สีนวล ส�านักไพรสัญ
12. กัล เรณู วรวรรณ กัล จัสมีน Hansson
และครอบครัว
13. กัล หนูปุน มุกขมนตรี
1 . กัล บุญช่วย กัล ars Andersson
และครอบครัว
15. กัล ชนกานต์ สงนอก และครอบครัว
16. กัล ยุพิน ohman
17. กัล ปานจันทร์ เรืองสุวรรณ
1 . กัล กฤษณา สมทรง และครอบครัว
1 . กัล รุ่งอรุณ เดชาวิชิตเลิศ
2 . กัล วิไล ดีกาลกล
21. ครอบครัวพัชระโสภณ
22. กัล Helge Villusen และครอบครัว
23. กัล สมหมาย กัล โสมนัส แคล้วคลาด
2 . กัล อุ่นศรี บูมาน
25. กัล สวรรอร lsson
26. กัล ส�ารวย วิพันธุ์เงิน
27. กัล ร้อย กัล ลินดา สุวรรณทอง
Kennethsson
2 . กัล อุทัย ดีกาลกล

3.
.
5.
6.
7.

พระอุดม อุตตมจิตโต
กัล ทวิวรรณ, พันธ์ บุญยอ และครอบครัว
กัล สมทรง จุ่มแปง และครอบครัว
กัล อรุณ หมายซ้อนกลาง และครอบครัว
กัล วรรณา เลนนาร์ท เพ็ตเตอร์สันและ
ครอบครัว
. กัล สมร แก้วใส และครอบครัว
. กัล จิรภัทร ราชบุรี และครอบครัว
1 . กัล วราภรณ์ แสวงชัยและครอบครัว

เจา า กองทน

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

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

วัด ระธรรมกายนอร์เวย์
เจา า กิตติมศักดิ

1. กัล สมร จั่นทอง Emring
2. กัล สมควร กาบไขสร
3. กัล สุพัตรา พัชระโสภณ
. กัล อ�าพันทอง ยิ่งรัมย์
5. กัล er กัล รัญจวน lhson
6. กัล ศรีวรรณ์ อินตะพันธ์
7. กัล กอบแก้ว อินทพันธ์
. กัล ทองค�า สิงหนาม
. วันทนา เข็มนาก กัล ustaf ersson
1 . กัล ช้อน เนียมวัน
11. กัล โพะ ใจหาญ Knutsson
12. กัล วิภารัตน์ ทุ้ยย่อง
13. กัล Wannida Wing ist
1 . กัล สมพร อีริค

1. พระกล้าณรงค์ ญาณวีโร
2. พระวรพงษ์ เขมว�โส
3. กัล งามตา อนุกูล
. กัล ณัฐนันท์ โทนนิ่ง
5. กัล กนกรัตน์ อยู่สวัสดิ
6. กัล ทองจันทร์ อั้วสแลนด์
7. กัล พวงเพ็ญ ฮีสซ์
. กัล ศิริรัตน์ กองทอง
. กัล วันวิสา นิลเซ่น
1 . กัล ล�าไพ ชมชัยรัตน์ . Mani Sletten
11. กัล ทศพร เฮียด
12. กัล วราลี วิบูลรัตน์
13. กัล ฤทัยรัตน์ คริสเตียนเซ่น
1 . กัล จันทร์ฉาย Norheim
15. กัล อรอนงค์ อารยะสุวรรณ
16. กัล กชพร ออพซาห์ล
17. กัล ณัฐกานต์ บุญซ้อน
1 . กัล ดลยา สนิทรักษ์
1 . กัล สุมาลี หมายขีดกลาง
2 . กัล สุภานันท์ ชมศักดิ
21. กัล พิมพ์นารา กองทอง
22. กัล วิริญญา โฮม
23. กัล ศศิธร วงศ์วันศรี
2 . กัล นภาภรณ์ กลิ่นสายหยุด
25. กัล ดวงพร โฮเกนเซน
26. กัล ปภาวี มหานาม

วัด ทธสตอก ฮล์ม

เจา า กองทน

เจา า กองทน

เจา า กิตติมศักดิ

1. พระสมบูรณ์ จิตตทนโต
2. พระภีรภัจจ์ อธิธมโม

1. กัล จุ าทิพย์ เฮยดาเลน
2. กัล ลักขณา เ ลล์เฮ็ม

3. กัล วิชัย เ ือกหลง
. กัล ธัญญาลักษณ์ อุตสาหะ
5. ร้านส้มไทย (จันทร์พร ปกรภณ เจิตยวรรณ)
6. กัล จันทนา กรีทเนส
7. กัล สุจิตตา เทเล เซ่น
. กัล นภารัตน์ วิบูลย์รัตน์
. กัล ณัฐทิพย์ มีแก้ว
1 . กัล รัตนศุกร์ สังข์ทองทัศ
11. กัล ประภาพรรณ แสนตะคุ
12. กัล ธนพร เสนารถ
13. กัล วิลาวรรณ เพเดอร์เซ่น
1 . กัล พรนิภา บุตรเอก
15. กัล กวินนา สงครามศรี
16. กัล จริยาภรณ์ วิจารณ์พล
17. กัล รวิวรรณ กลิ่นเจริญ
1 . กัล พรทิพา สมสุข
1 . กัล ก่อง ชาย มะลาขันธ์
2 . กัล สมพิศ มิเชล คาลเซ่น
21. กัล จินตนา เยนเซ่น
22. กัล จรัล เบนจามินเซ่น
23. กัล พรรณเพ็ญ โอลเซน
2 . กัล วีนัส พรโคกกรวด
25. กัล เกียรติศักดิ บุตรสูงเนิน
26. กัล ประกอบ เชลันด์
27. กัล ธนพร ส�าราญจิต
2 . กัล พิสิฐ พลคามินทร์
2 . กัล ดอกรัก ปทุมมา
3 . กัล โสภาภรณ์ อานุสสิน

วัด ระธรรมกายสวิตเ อร์แลนด์
เจา า กิตติมศักดิ

1. พระวิชิต าสุกวาโส
2. กัล horn himon Erich Vonlanthen
3. กัล Renu eter Wymann
. กัล Sasitorn Comotti และครอบครัว
5. กัล Sutthineewan Aldo Curti
6. กัล เข็มมา ส�าราญ
7. กัล เขมิกา edersen
. กัล นพพร สิงห์ลอ
. กัล นิษ าพร Adrian erger
1 . กัล ปกรรัตน์ ชัยสงคราม,
กัล annick Widmer
11. กัล สมพิศ นิ่มนวล Hofeli
12. กัล สุกัญญา แซ่ลี้ Wolf
13. กัล ดร.กีวี ชุติมา ธนวันต์
ณัฐณิตย์ วี
1 . กัล rathaung assalac ua

เจา า กองทน

1. พระมหานพดล เตชชโย
2. พระมหาณรงค์ศกั ดิ สมณชโย

3. amily Nguyen Thie
. กัล rard Dule , กัล พัชรพร เพชรนิล
5. กัล Hilaire ราตรี Chabonnet
6. กัล intana Mack ischlewit
7. กัล เกียง ทาดอก, กัล Michel Che ron
. กัล คิส Thomas abio imacher
. กัล ไตรรงค์ จุลสินธนาภรณ์
1 . กัล ตุม อกสันเทียะ obat
11. กัล ดอกไม้ สายเพ็ชร Kobel
12. กัล ดวงดาว ศรีจันทร์อ่อน Reiuhard
13. กัล บัวเ ื่อน อาบสุวรรณ enet
1 . กัล บานเย็น ศรีสนอง
15. กัล บุญธรรม ทาศรีทอง,
กัล Anissa Mayor
16. กัล เบญจมาศ แก้วนิคม
17. กัล ประทุม แหวนทองค�า ischlewit
1 . กัล ประไพจิตต์ บริเคนท์สโตร์เ อร์
1 . กัล ปาริชาติ อินกสิกิจ
2 . กัล วรรณา จันทร์เลื่อน
21. กัล รินยาพัชร์ ธัฐณานันทน์
22. กัล รัตนา ริทซ์ สเต านี่ บองกินี่
กิรรัมย์
23. กัล รัติกานต์ ศิริปทุมมาส
2 . กัล รุ่งนภา achofen
25. กัล ลาวัลย์ นาตาลี eudy
26. กัล um ai asser
27. กัล ล�าพูน มูลศรีแก้ว Merietho
2 . กัล วนิดา คงสวัสดิ
2 . กัล ศศิธร กรดสุวรรณ
3 . กัล สวิตตา ชุ่มชื่น feffer
31. กัล สอิ้ง สังข์เที่ยง
32. กัล สะอาด ดอกลิ้นจี่
33. กัล สุทิน ไม้สูงเนิน Schenk
3 . กัล สุพรรณ ทานะสิงห์
35. กัล สุภาวดี Von K nnel
36. กัล สุรเชษฐ รัตนแสง
37. กัล สุรินทร์ สุขส�าราญ ertino
3 . กัล อุดมพร ชินเลอร์ ราชาวงษ์
3 . ครอบครัว ฮูเบอร์ ฤทธิสมบูรณ์ ูวั นา
. กลุ่มรวมดวงธรรม
1. กัล สมบูรณ์ ภู ่านแก้ว
2. กัล มัจฉาลอย หานาม
3. กัล เล็ก ริต้า หมายเจริญ

ระธรรมกายอิตาล

เจา า กิตติมศักดิ
1.
2.
3.
.
5.

กัล สิริพร ปิตติส ศรีทอง
กัล ค�าเพ็ชร กุลศรี โล อร์เต
ครอบครัวอัลเบอร์ติ
กัล อารณีย์ จันทร์พงษ์
กัล สุภาพร สีเหรา

6. Edoardo rombal
7. Morandi Enrico
. กัล จันดา อรัญสร
. กัล จารีย์ วั วานิช
1 . กัล ชาลิสา กงสันเทียะ
11. กัล ต้อย ซัมเบลลิ
12. กัล ธัญวรัตม์ อาจารยางกูร ปิตตาลูก้า
13. กัล มาลัย ต่อมหล้า
1 . กัล ร�าไพ กาญจนะวาหะ
15. กัล ร�าไพร พินึกรัมย์
16. กัล วงเดือน พานแก้ว
17. กัล ศิริวรรณ ศรีแก้วตู้
1 . กัล สุนทรี เชื้อช่าง และครอบครัว
1 . กัล อรุณวรรณ์ อนุรักษ์
2 . กัล ติก พรมโสภา
21. กัล ทองค�า ภูมิไทสง
22. กัล อภิญญา สารกิจ
23. uiliei Roberto, Silawat Chantima

เจา า กองทน

1. กัล Mosca ranco
2. กัล ศิริมา เสนาสุ
3. กัล Monica s ald
. กัล เมตตา เปาอยู่สุข Colombo
5. กัล inadi Al ero
6. กัล นันท์ธิดา เหล็กกล้า
7. กัล นายน้อย ห่วง
. กัล แม่ค�า ชัยมะเริง
. กัล ลัดดาวัลย์ แจ่มจันทร์
1 . กัล เกษนี พรหมา
11. กัล จันทร์ทิพ จันทร์พงษ์
12. กัล aolo Ca alcoli
13. กัล Enrico Ca alcoli
1 . กัล บุญชู พันธุ์ฤดี
15. กัล ละเอียด ศรีบุรินทร์
16. กัล อารีย์ โตวาลิเอรี
17. กัล ลักษิกา ตามา
1 . กัล Da ide Meta i hidoni
1 . กัล Ram ai Kan ana aha
2 . กัล อัครเดช คาเธริน่า ซาลมิสทราโร
21. กัล ไทยรินทร์ โกติรัมย์
22. กัล สงกรานต์ สวัสดี
23. กัล นิสา สระทองเทียน
2 . กัล อ�าพัน แสงพลับ
25. กัล แวว อซซา
26. กัล พุทธศิลป พรมประศรี
27. กัล นวพร กสินานนท์ และครอบครัว
2 . กัล วรรณี มอนเตมูร์โร
2 . กัล Edoardo romba

วัด ทธออสเตรย
เจา า กิตติมศักดิ

1. พระมหาพิษณุ วิสุทธิญาโณ
2. พระมหาประพฤติ พุทธิชโย
3. กัล สมควร สติดี
. กัล อัมพร ลังค์
5. กัล กีรติ สติดี
6. กัล จ�าปา ส�าเภาพงษ์
7. กัล ปราณี Walter uchsและครอบครัว
. กัล พุธ สันโดษ
. กัล ปารีณา ทองประทุม
1 . กัล สมพร เอาเออร์
11. กัล รัชนี มาตตรี
12. กัล ประนอม จิตติพร พิมพ์ทอง
13. กัล ละอองศรี ทาลฮาลเมอร์
1 . กัล พะเยาว์ รีเดิล
15. กัล พจมาน ทองเล็ก แก้วดวงดี
16. กัล ขวัญใจ ไรน์หาด ดีทริค
17. กัล บุญโฮม เซาว์เนอร์
1 . กัล กัล จันทร์จิรา บุญยี่ (จานู)
1 . กัล เจ็ตไทชาล จานู
2 . กัล กัลญา สุกกูล
21. กัล KAR REICHE ER
22. กัล ME INA REICHE ER
23. กัล นพรัตน์ งามเถื่อน(Alge)
2 . กัล A E ANDER A E
25. กัล พันดี งามเถื่อน(เคียร์ชเนอร์)
26. กัล สุภัคณา เอเดอร์
27. กัล แสงทิพย์ คอทซีอ็อท
2 . กัล อโนมา เซาว์เออร์และครอบครัว
2 . กัล กิ่งแก้ว ฮินุมและครอบครัว
3 . กัล ทองเลื่อน เนสเลอร์
31. กัล ทองหลาง แบทช์และครอบครัว
32. กัล ปุน ทองอินทร์
33. กัล บังอร มหาจันทร์
3 . กัล สงบ มพันธ์
35. กัล นพดี สุวรรณสินธุ์
36. กัล สังเวียน เบาว์เออร์
37. กัล อ้อย ซเตาเดอร์และครอบครัวทองนอก
3 . กัล สุนี จินดา ขจรศักดิ สุลินทราบูรณ์
3 . กัล นิภา เบิช

เจา า กองทน
1.
2.
3.
.
5.
6.
7.
.

กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล

วิลัย นพรัตน์
ทรัพย์ เซลิลเนอร์
พัชรินทร์ รีเดิล
ปนัดดามาศ ฮาลเดอร์
จุรีวรรณ ชาว ้าขาว
สมหวัง มาตสิงห์
ปราณี ทองพระพักตร์
อุมาพร โชติเฉลิม

. กัล ประคอง พรหมทัต
1 . กัล สุมา ทริธเชเลอร์
11. กัล ละออ ทองสา
12. กัล สุกัลยา แสงเทพ
13. กัล กาญจนา สลับศรี
1 . กัล เกสร ไฮเดอร์
15. กัล บงกช ฉายากุล
16. กัล จงกล ดอกแก้ว เกรียงไกร โจระสา
17. กัล กรรณิการ์ กล�่าโพธิ
1 . กัล อรุณี สิงห์ค�า
1 . กัล ชรินทร์ อาลีน่า ทองประทุม
2 . กัล สมพิศ บุญเลื่อง
21. กัล แสงดาว อ่อนจันทร์
22. กัล เครือนิภา เ องบุญ
23. กัล สุพัตรา ชัยฤทธิ (ฉางปูนทอง)
2 . กัล เสาวลักษณ์ เทพสุรินทร์
25. กัล Weena Weichselbaumer
26. กัล เสาวนิตย์ แสสร์สลับ
27. กัล รุ่งทิพย์ คุณแรงดี
2 . กัล อัญชุลี โชติเฉลิม
2 . กัล Wolfgang
3 . กัล Daneila Tiefengruber
31. กัล เยาวพันธ์ เรืองเสนา ( ิสเชอร์)
32. กัล พรนภา บุญหลาย ตองอบ
33. กัล เพ็ญสม นวลศรี
3 . กัล สมพร ฮาส
35. กัล พิศมัย ราซซิ่ง
36. กัล ประเสิรฐ ทัวเน่อร์
37. กัล สกุณา ส�านักนิตย์
3 . กัล สุนิดตรา โมเซ่อร์
3 . กัล สิริรัตน์ มงคลเลิศ
. กัล วารินทร์ แน่นอุดร
1. กัล เล็ก มีสารภี
2. กัล ชนิดา as
3. กัล นพดี สุวรรณสินณ์

.
5.
6.
7.
.
.

กัล
กัล
กัล
กัล
กัล
กัล

กรนิภา ชาดิเลอร์
ปราณี stoisser
รัดสะหมี ไชยจักร์
เครือนิภา เ อง ุง
ริชาร์ด เทราว์ซิงเกอร์
ภานุ เทราว์ซิงเกอร์

วัด ทธเวยนนา
เจา า กิตติมศักดิ

1. กัล ศิริรัตน์ คอค
2. กัล พัชรี เฮอสซิงเกอร์
3. กัล เปรมหทัย กัล มิเกลมาร์น
. กัล สุวิมล โฮลสเซอร์
5. กัล ศรีสุดา เบิค
6. กัล กนกวรรณ เอริค โวแลนด์
7. กัล วิลาวัลย์ กัลปสุมาโส
. กัล ทวี กรุปมึลเลอร์
. กัล บุป าบรุคเนอร์
1 . กัล สิริมา บูชาวัง
11. กัล สเต าน โวแลนด์
12. กัล แอนนา โวแลนด์
13. กัล กัญญารัตน์ เบียเบาเมอร์
1 . กัล มิคาเอล เฮอร์ปเลอร์
15. กัล ชุติมน กองแก้ว

รวม กองทนวารสารอย น
ั ยร
เ ือสนั สนนงานเ ยแ ระ ทธศาสนา นทว ย ร ระจา 2557 ไดแลววันน
ติดตอสอ ามและรวม ไดทศนย์สา าวัด ระธรรมกายทัวทว ย ร

การ หธรรมทาน ชนะการ หทัง วง

เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกนึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว
ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดทำาอะไรไม่ได้
จะประกอบกิจการงานอย่างใด
ก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล
ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น
บุญย่อมนำาผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว

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

พระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

บญ
พระธรรมเทศนา
๗ ศีลข้อ ๒ : ตอนที่ สภาพเศรษฐกิจ นิสัย
ชาวโลก อานุภาพการรักษาศีล
หัวใจเศรษฐี
ตำารับยอดเลขา : ตอนที่ จรรยาข้อที่ ๗
ปุจ า วิสัชนา
หลวงพ่อตอบปัญหา : เหตุใดชาวพุทธแม้มี
หลายนิกาย ก็ยังอยู่ร่วมกันได้โดย
ไม่กระทบกระทั่งกัน
๒ ข้อคิดรอบตัว : กฐิน ผ้าปา และอานิสงส์
ฝันในฝัน : รถด่วนขบวนสุดท้าย
บทความ ข่าวสาร
๒ กุศลกรรมบถ : สะอาดกาย สะอาดใจ
เรื่องจากปก : ครั้งหนึ่งในชีวิต..เราต้อง
เป็นประธานกองกฐินให้ได้
๒ เรื่องเด่น : ๗ ป วันครูผู้ค้นพบ
วิชชาธรรมกาย
e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv

บับที่
ประจำาเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ทบทวนบุญ : ปลื้มทุกครา ต้นเดือนที่ผ่านมา
ทำามาหลายบุญ
บทความน่าอ่าน : ย้อนวันคืน นรอยจาร
๕ อานุภาพ สัมมา อะระหัง : แก้ปัญหา
ด้วยการภาวนา สัมมา อะระหัง
สร้างโลกแก้ว : ก้าวแรก
ในเยอรมัน แดนคนจริง
๗ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : แม้อยากตักบาตรพระ
แต่ใช่ว่าจะทำาได้เสมอ
๗ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : จับเวลาให้มาพบกัน
๗ ส่องธรรม ลำ้าภาษิต : คนที่ควรจับผิด
D ความรู้สากล : ความแตกต่างบนความเหมือน
ของการเกิดเป็นมนุษย์
ข่าวบุญในประเทศ
๒ ข่าวบุญต่างประเทศ
๒ บทบรรณาธิการ : ทำาไม..การทอดกฐินถึงได้บุญมาก
www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.net

ปกหลังใน
ร่วมอนุโมทนาบุญโดย

