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กุศลกรรมบถ ๑๐
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ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

น�้ำมหาประลัย
“การดื่มน�้ำเมา คือ สุราและเมรัยเป็นอาจิณ ครั้นละโลกแล้ว
จะท�ำให้ไปบังเกิดในนรก ในก�ำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย
วิบากการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุด
เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นคนบ้า” (สัพพลหุสสูตร)

ฆ่ากันตายก็มี บ้างก็ประสบอุบัติเหตุ ต้องเสีย
แขนขาเป็นคนพิกลพิการก็มาก หรือขับรถชน
ผู้อื่นเสียชีวิตก็มาก เรามักได้ยินข่าวร้าย ๆ
เช่นนีเ้ กือบทุกวัน จนดูเหมือนเป็นเรือ่ งธรรมดา
ในสังคม เหตุร้ายเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุหลัก
มาจากความเมา ซึ่งในที่สุดก็หนีไม่พ้นปัญหา
ที่ต้องติดคุก และท�ำให้เสียทรัพย์ตามมาอีก
มากมายทั้งของตัวเองและคู่กรณี
๓. ท�ำให้เสียสุขภาพ คนดื่มเหล้า
เป็นปกติ จะมีสขุ ภาพทรุดโทรมกว่าคนทีไ่ ม่ดมื่
ร่างกายจะไม่มเี รีย่ วแรง ท�ำให้เป็นคนเกียจคร้าน
ในการท�ำงาน และมักจะอ้างว่าถ้าอยากให้ขยัน
ต้องดื่มเหล้าย้อมใจเสียก่อน วันใดไม่ได้ดื่ม
ก็เกิดอาการหงุดหงิด ทุบตีลูกเมีย หรือเอาแต่
นอนเพราะไม่มเี หล้ามาช่วยกระตุน้ จิตประสาท  
เมื่อดื่มมากเข้าก็กลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง  
โรคตับแข็ง โรคกระเพาะ โรคความดันโลหิต

การดื่มน�้ำเมานั้น นอกจากได้ชื่อว่า
เป็นการล่วงละเมิดศีลข้อ ๕ แล้ว พระพุทธองค์
ยังทรงชีโ้ ทษไว้วา่ เป็นอบายมุข คือ ปากทางแห่ง
ความเสือ่ ม ผูด้ มื่ น�้ำเมาจะพบกับความหายนะ
อย่างน้อย ๖ ประการ คือ
๑. ท�ำให้เสียทรัพย์ทันตาเห็น เงิน
ที่หามาได้ด้วยความยากล�ำบากนั้น หากน�ำ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะเกิดผลดีตอ่ ชีวติ และ
จิตใจ แต่หากน�ำไปซือ้ น�ำ้ เมาก็เท่ากับว่าเสียเงิน
ไปฟรี ๆ ทั้งยังผลาญสุขภาพอีกด้วย
๒. การดืม่ น�ำ้ เมาท�ำให้เกิดการทะเลาะ
วิวาท เพราะขาดสติ โดยปกติมนุษย์จะยิม้ แย้ม
แจ่มใส มีอารมณ์ดี อารมณ์สบาย แต่พอ
ดื่มน�้ำเมาเข้าไป ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะกด
ประสาท  ท�ำให้จติ ใจไม่แจ่มใส ฤทธิส์ รุ าท�ำให้
ผู้ดื่มรู้สึกมึน ๆ ทึม ๆ หากดื่มมากจะควบคุม
สติไม่อยู่ มักก่อการทะเลาะวิวาทกัน ถึงกับ
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เสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย
๕. ท�ำให้เสียคนเพราะความไม่รจู้ กั อาย
ผู ้ เ สพสุ ร ามึ น เมาแล้ ว มั ก ขาดความละอาย  
เมือ่ ไปท�ำผิดพลาดแล้ว นอกจากจะเสียชือ่ เสียง
และเสียทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาที่ตนก่อไว้แล้ว
ยังอาจต้องกลายเป็นคนหมดอนาคตเสียผู้
เสียคน เพราะผู้ที่มีประวัติด่างพร้อย เช่น
เคยถูกจับเข้าคุกในข้อหาท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น
เพราะเมาสุราอาละวาด ย่อมไม่เป็นที่ต้องการ
ของคนทั่วไป
๖. บั่นทอนสติปัญญา ฤทธิ์ของน�ำ้ เมา
และยาเสพติดทุกประเภท จะตัดทอนก�ำลัง
ปัญญาของผู้เสพ เพราะน�้ำเมาจะไปกดทับ
ระบบประสาท สมองจึงสั่งงานช้า สั่งงาน
ผิดพลาด และไม่มีประสิทธิภาพ งานที่ทำ� จึง
ผิดพลาดเสมอ เมื่อคิดไม่ถูกต้อง การพูดจา
จึงผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปด้วย เพราะว่า

โรคหัวใจ เรื่องนี้มีหลักฐานทางการแพทย์
ยืนยันมานานแล้ว เมื่อสุขภาพเสีย ผู้เสพ
ก็จ�ำเป็นต้องเสียทรัพย์มากมายเพื่อซ่อมแซม
ร่างกาย นับเป็นการเสีย ๒ ต่อ ไม่เคยมีใคร
ที่มีสุขภาพแข็งแรงเพราะการดื่มน�้ ำเมาเลย
มีแต่เสื่อมโทรมลงไปทุกวัน
๔. ท�ำให้เสียชื่อเสียง ผู้ดื่มสุราเมรัย
หรือยาเสพติดทั้งหลายจะเป็นที่รังเกียจของ
สังคม เพราะสังคมจะเกิดความระแวงเนือ่ งจาก
คนเมามักควบคุมสติไม่ได้ จนเป็นเหตุให้ทำ� ชัว่
ได้ง่าย คือ อาจฆ่าคนหรือประทุษร้ายคนอื่น
เบียดเบียนทางกายด้วยวิธีการต่าง ๆ บางทีก็
ลักขโมยเงินเพื่อน�ำไปซื้อเหล้า เบียร์ ซื้อยา
เสพติด จี้ ปล้น คดโกง ละเมิดทรัพย์สิน
ของผู้อื่น รวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศ
ซึ่ ง นอกจากท� ำ ให้ ต นเองเสี ย ชื่ อ เสี ย งแล้ ว
ยังท�ำให้พ่อแม่พ่ีน้องหรือวงศ์ตระกูลพลอย
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ต้นแหล่งแห่งความคิดถูกครอบง�ำด้วยฤทธิ์
แอลกอฮอล์ เมื่อคิด ผิด ก็พูด ผิด และท�ำผิ ด
ถ้าเสพไปนาน ๆ นอกจากจะมีผลให้ปัญญา
เสื่อมถอยลงไปเรื่อย ๆ แล้ว ก็ไม่พ้นที่จะต้อง
สติฟั่นเฟือนกลายเป็นคนบ้าในที่สุด
จากโทษทั้ง ๖ ประการดังกล่าว เป็น
เพียงโทษที่เห็นได้ในภพชาติปัจจุบันเท่านั้น
แต่โทษของการดื่มสุราในชีวิตหลังความตาย
ยิ่งน่าสะพรึงกลัวกว่านี้อีกหลายล้านเท่านัก
ไม่ใช่แค่ใช้กรรมชาติเดียวก็หมด แต่ยงั มีวบิ าก
ทีส่ ง่ ต่อไปอีกยาวนานมาก มีขอ้ สังเกตอีกอย่าง
หนึ่งว่า คนที่ดื่มน�้ำเมาสามารถท�ำผิดศีลอีก
๔ ข้อที่เหลืออย่างไม่รู้สึกกลัวเลย เราคงเคย
ได้ยินข่าวลูกขี้เมาฆ่าพ่อแม่ สามีข้ีเมาทุบตี
ภรรยาจนตาย เพราะฉะนั้นเมื่อท�ำไม่ดีเอาไว้
พอบาปส่ ง ผลก็ จ ะต้ อ งไปใช้ วิ บ ากกรรมใน
มหานรกอีกหลายขุม ครั้นพ้นจากนรกหรือ

ใช้กรรมในอบายภูมแิ ล้ว เมือ่ มาเกิดเป็นมนุษย์
ก็จะเป็นโรคสมองเสื่อม สมองฝ่อ เป็นบ้า
ปัญญาอ่อน สติปัญญาไม่สมประกอบเหมือน
คนอื่น ซึ่งเป็นโรคที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ยาก
ต่อการรักษาเยียวยา กลายเป็นภาระของพ่อแม่
ญาติพี่น้องต้องทนเลี้ยงดูกันไป
เราจะเห็นว่า โทษแต่ละอย่างล้วนก่อ
ให้เกิดปัญหากระทบกระเทือนทั้งต่อตัวเอง
ต่อครอบครัว ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
คนดื่ ม น�้ ำ เมาชื่ อ ว่ า ไม่ คุ ้ ม ครองตนเอง ไม่
คุ้มครองรักษาบุตรภรรยา ไม่ให้ความเคารพ
ต่อบิดามารดาหรือบุพการี ชื่อว่าไม่คุ้มครอง
รักษาทรัพย์ที่หามาได้ พอดื่มหนักเข้าก็เป็น
ที่หวาดระแวงของคนรอบข้าง เพราะคนเมา
ขาดสติจะท�ำอะไรก็ท�ำได้ทุกอย่าง เหมือนรถ
ที่ไม่มีเบรก ย่อมเป็นอันตรายทั้งต่อคนขับและ
คนที่เดินถนนด้วย
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๔. น�้ำเมานั้นล่วงพ้นล�ำคอลงไป
นอกจากนี้ การดื่มน�้ำเมามีโทษมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับอกุศลจิตหรือกิเลสความ
อยากในการดื่ม  ปริมาณที่ดื่มเข้าไป และผล
ที่เกิดจากการท�ำผิดพลาดที่ตามมาจากการ
ดื่มน�้ำเมานั้น อย่างไรก็ตามไม่ควรดื่มไม่ว่า
มากหรือน้อย อย่าดื่มเป็นดีที่สุด ใครที่ยังดื่ม
อยู่ก็ให้หักดิบตัดใจเลิกเสีย ใครที่ไม่เคยดื่ม
ก็อย่าไปคิดลอง เหมือนไฟทีร่ อ้ น เราก็รอู้ ยูแ่ ล้ว
ว่าร้อน คูถที่เหม็น เราก็รู้ว่าเป็นของเหม็น
ยาพิษที่กินแล้วรู้ว่าตายแน่ เราก็ไม่ควรไปลอง  
เพราะสุราเมรัยทุกชนิดไม่ใช่ให้โทษเพียงชาตินี้
เท่านั้น แต่ยังให้โทษข้ามชาติ ท�ำให้ใจหมอง
ต้องไปเสวยทุกข์ในอบายอีกยาวนาน ซึ่งเป็น
สิ่งที่ไม่คุ้มกันเลย

ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ต้องสูญเสีย
งบประมาณแผ่นดินอย่างมหาศาล เพื่อรักษา
ผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือปัญหาอื่น ๆ
ที่เกิดจากการดื่มสุรา เช่น อุบัติเหตุตามถนน
หนทาง เป็นต้น ต้องเพิม่ หมอ เพิม่ พยาบาล และ
ยารักษา ทั้งพ่อแม่หรือญาติของผู้ป่วยก็ต้อง
สละเวลามาดูแลผู้ป่วย ท�ำให้เสียเวลาท�ำมา
หากินตามไปด้วย เศรษฐกิจของประเทศต้อง
ย่อยยับไปเพราะน�้ำเมาท�ำให้พลเมืองของชาติ
เสื่อมคุณภาพ พลอยท�ำให้ประเทศชาติต้อง
เสื่อมโทรมตามไปด้วย ประโยชน์ของการดื่ม
น�้ำเมาจึงไม่มีแม้เพียงนิดเดียว มีแต่ทุกข์และ
โทษ ซึ่งล้วนแต่จะน�ำไปสู่อบายทั้งสิ้น
องค์ประกอบของการผิดศีลเพราะดื่ม
น�้ำเมามี ๔ อย่าง คือ ๑. น�้ำที่ดื่มเป็นน�้ำเมา
๒. มีจิตคิดจะดื่ม ๓. พยายามดื่มน�้ำเมานั้น
06 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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“หยุดนั่นแหละเป็นตัวส�ำเร็จ หยุดอันเดียวเท่านั้นแหละ
ทางพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายใจด�ำ”
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

สนับสนุนการพิมพ์

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

หจก.ซี.เอส.ไอที ซิสเต็มส์

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

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ร่วมจิตนบบูชา สถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

08 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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รองรับการสถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
การสถาปนาพระมหาเจดี ย ์ แ ห่ ง นี้     
เริ่ ม จากการที่ พ ระเดชพระคุ ณ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เล็งเห็น
คุณปู การอันยิง่ ใหญ่วา่ พืน้ ทีอ่ นั ศักดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ร้าง           
ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีแห่งนี้ จักเป็น
ศูนย์กลางแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมทั้งภายใน
ประเทศและเชื่ อ มไปสู ่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า น       
คื อ ประเทศเมี ย นมาร์ และขณะเดี ย วกั น        
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้ พระเดชพระคุณ
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ซึ่ง   
ถื อ ก� ำ เนิ ด ที่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี จะมี อ ายุ
วัฒนมงคลได้ ๗๔ ปี ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม
กตัญญูบูชา สถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
จึ ง สมควรที่ แ ผ่ น ดิ น อั น เป็ น สิ ริ ม งคลแห่ ง นี้
พื้นที่ริมฝั่งแม่น�้ำแควน้อยอันชุ่มเย็น     จั ก เป็ น ที่ ตั้ ง ของพระมหาเจดี ย ์ ทั ต ตชี โ ว            
ณ บ้านแก่งหลวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อันศักดิ์สิทธิ์ ไว้เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของ    
บัดนีไ้ ด้รบั การพัฒนาให้เป็นศูนย์อบรมเยาวชน ชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศสืบไป
กาญจนบุรี และเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์
การสร้างพระมหาเจดีย์หรือศาสนสถานโดยทัว่ ไปนัน้ นอกจากจะถือว่าเป็นพยาน
วัตถุแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
แล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชนทั่วไปที่ได้
มาสักการบูชาเพือ่ เป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ และเป็น
อนุสติให้ร�ำลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย ดังเช่น
การสถาปนาพระมหาเจดียท์ ตั ตชีโว ซึง่ เริม่ การ
ก่อสร้างและด�ำเนินไปสู่ความส�ำเร็จอย่างน่า
อัศจรรย์ด้วยพลังศรัทธา พร้อมทั้งยังมีการ   
เดินธุดงค์ธรรมชัยของพระภิกษุกว่าหนึ่งพันรูป
เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน  
ณ พระมหาเจดีย์อีกด้วย
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ด้วยพลังศรัทธา ร่วมสถาปนาให้ส�ำเร็จเป็น
อัศจรรย์

หลังจากวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เริ่มประกอบพิธีตอกเสาเข็ม
โปรยทรายและทอดผ้าป่าสามัคคีแล้ว ในวันเสาร์
ที่ ๖ ธันวาคม คณะพระธุดงค์ธรรมชัยกว่า    
พันรูปยังเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
เพือ่ น�ำไปประดิษฐาน ณ พระมหาเจดียท์ ตั ตชีโว
อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ที่ อั ญ เชิ ญ       
ไปประดิษฐานในพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวนั้น
คื อ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ที่ พ ระเดชพระคุ ณ           
พระเทพญาณมหามุนกี ราบไหว้บชู าอยูท่ กุ ค�ำ่ คืน
ส�ำหรับการเดินธุดงค์ในวันนี้มี  ๒ ช่วง    
คือ ช่วงที่ ๑ เริ่มเดินจากวัดเทวสังฆาราม             
(วัดเหนือ) ไปยังโรงเรียนวิสุทธรังษี ระยะทาง
๕.๓ กิโลเมตร ช่วงที่ ๒ เริม่ เดินจากหน้าทางเข้า
ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีไปยังศูนย์อบรม
เยาวชนกาญจนบุรี ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร   
นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม จะมี
พิธีถวายพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวให้เป็นสมบัติ
ของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นสถานที่ประกาศ
ธรรม เผยแผ่พระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป

พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
บังเกิดขึ้นภายในเวลาเพียง ๓ เดือน
และจะสถิตอยู่เป็นศูนย์รวมศรัทธา
ของมหาชนชาวพุทธ
ตราบนานเท่านาน
ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 11

www.kalyanamitra.org
11

พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) พร้อมคณะสงฆ์เดินทางไปวางดวงแก้ว
และเทฐานรากเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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การสร้างพระมหาเจดียท์ ตั ตชีโวในครัง้ นี้
นอกจากเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์  (หลวงพ่อ
ทัตตชีโว) ผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพศรัทธา
ของชาวโลกทั้งหลายแล้ว ยังเป็นการแสดง
ความกตั ญ ญู ต ่ อ พระเดชพระคุ ณ พระเทพ-  
ญาณมหามุนี ผูส้ บื ทอดวิชชาธรรมกาย อีกด้วย
นอกจากนี้ เมื่อใดก็ตามหากผู้มาถึงสถานที่  
แห่งนี้ได้พลิกผันชีวิตไปสู่หนทางอันประเสริฐ
ได้เข้าถึงเส้นทางสว่างในกลางตน เข้าถึง     
พระธรรมกายภายใน อานิสงส์อนั ยิง่ ใหญ่ไพศาล
ย่อมบังเกิดแก่ผู้ร่วมสถาปนาตลอดไปตราบ
นานเท่านาน
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“ยายอธิษฐานว่า
แม้จะเป็นโรคหนักหนาเพียงใดก็ตาม
บุคคลทีขออย่
่ควรบูชาให้
า คืหอมอปิ
บุคคลที
ีคุณความดี
าแก่การระลึ
ดบั่มงเลย
ขอให้คหวรค่
มอบอกให้
รู้หมดกนึกถึง
และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิ
บัตยิตมตั
ามวได้
ผู้มีศีล ”สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา
จะได้เตรี
เตรีแก่ยมใจได้
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
บสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ผู้ให้ก�ำเนิดวัสนัดพระธรรมกาย
สนับสนุนการพิมพ์

ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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“คำ�ว่า ไม่วา่ ง ไม่มีเวลา อย่านำ�มาใช้ปิดโอกาสตัวเอง
ในการที่จะแสวงหาความดี บุญกุศล หรือพระรัตนตรัยในตัว”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร

www.kalyanamitra.org
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ทบทวนบุญ
เรื่อง : แป้นแก้ว
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วันมหากาลทาน

วันแห่งการสั่งสมมหาทานบารมี
สภาวะขาลงของเศรษฐกิจโลกไม่อาจดึงรั้งกุศลศรัทธาของผู้ตั้งใจเอาชนะความตระหนี่ได้     
เหล่าทายกทายิกาทัง้ หลายได้สละทรัพย์ทกุ บาททุกสตางค์ทหี่ ามาด้วยความยากล�ำบาก เอาชีวติ
เป็นเดิมพันตั้งกองกฐินธรรมชัย มหากฐินทานเพื่อสร้างทุกสิ่งในพระพุทธศาสนาและเป็นกองทุน
ฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันทอดกฐินสามัคคีที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗          
ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จึงเป็นวันที่พุทธบริษัททั้งหลายรอคอยมาตลอดปี              
รอคอยมาสั่งสมมหาทานบารมีด้วยความปลาบปลื้มปีติใจ

ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 17
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รับอรุณด้วยการสั่งสมบุญ
...ดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าเป็นดั่งสัญญาณเริ่มต้นการสั่งสมบุญในวันมหากาลทาน ภายใน

สภาธรรมกายสากล วั ด พระธรรมกาย บริ เ วณที่ เ คยเป็ น บ้ า นแก้ ว เรื อ นทองของคุ ณ ยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย เนืองแน่นไปด้วยสาธุชนจ�ำนวนมาก
ที่ไปร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณรกว่า ๑,๐๐๐ รูป จากนั้นในภาคสายสาธุชนได้ร่วมปฏิบัติธรรมและ
ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือน
18 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ริว้ ขบวนประวัตศิ าสตร์
อัญเชิญผ้าไตร
บรมจักรพรรดิ
...ช่วงเวลาส�ำคัญทีต่ อ้ งถูกบันทึกไว้เป็น

กุศลศรัทธาได้ เพราะทุกท่านต่างตระหนักว่า
วั น ทอดกฐิ น สามั ค คี เ ป็ น วั น มหากาลทานที่
บังเกิดขึ้นได้ยาก กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องมีการ
บังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้องใช้
เวลาที่ ย าวนาน ต้ อ งมี ก ารบั ง เกิ ด ขึ้ น ของ
พระรัตนตรัย และมีศรัทธาเลื่อมใสที่เปี่ยมล้น
ของสาธุชน เมือ่ สิง่ ทีย่ ากทัง้ หลายมาบรรจบกัน
จึ ง สร้ า งอานิ ส งส์ ม หาศาลสุ ด ประมาณและ
น� ำ มาซึ่ ง ความปลาบปลื้ ม ปี ติ ดี ใ จสุ ด จะนั บ
จะประมาณดุจเดียวกัน
เสียงปรบมือแสดงความยินดีที่มาพร้อม
กั บ เสี ย งแซ่ ซ ้ อ งสาธุ ก ารดั ง กระหึ่ ม ขึ้ น ใน
มหาสมาคม เมื่อกัลยาณมิตรลลิตภัทร เจนจบ
ปรากฏกายในชุดมหาลดาปสาธน์ ยุรยาตร
อัญเชิญผ้าไตรบรมจักรพรรดิในอิรยิ าบถงดงาม
สง่าดั่งนางวิสาขา มหาอุบาสิกาในกาลก่อน

ประวัติศาสตร์การสร้างบารมีเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
เมื่ อ ริ้ ว ขบวนอั ญ เชิ ญ ผ้ า ไตรบรมจั ก รพรรดิ
เคลื่ อ นเข้ า สู่ศู น ย์ ก ลางพิ ธี ท ่ า มกลางความ
ปลาบปลื้มปีติยินดีของสาธุชนจ�ำนวนมากที่ไป
ร่วมสั่งสมบุญภายในธรรมสภาอันกว้างขวาง
วันนั้นทุกท่านได้ประกาศชัยชนะที่แท้จริงด้วย
การเอาชนะความตระหนี่ สละทรัพย์ที่หามา
ด้วยความยากล�ำบาก เอาชีวิตเป็นเดิมพันจน
สามารถตั้งกองกฐินได้ส�ำเร็จ แม้ในท่ามกลาง
สภาวะของเศรษฐกิจโลกขาลงก็ยงั ไม่อาจดึงรัง้
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ผ้าไตรบรมจักรพรรดิที่กัลยาณมิตร
ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และกัลยาณมิตร
สอง วัชรศรีโรจน์ ผู้แทนประธานใหญ่กฐิน
ธรรมชัย พ.ศ. ๒๕๕๗ อัญเชิญผ่านเบือ้ งหน้า
มหาชน ตราตรึงทุกดวงใจให้บังเกิดความ
รู ้ สึ ก ชื่ น ชมยิ น ดี ไ ปกั บ ยอดกั ล ยาณมิ ต ร
ทั้งสองท่าน ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการ
สร้างบารมีมาอย่างตลอดต่อเนือ่ ง และยังเป็น
ต้นแบบให้นักสร้างบารมีที่มาในภายหลัง
ได้ปฏิบตั ติ าม ดังนัน้ ตลอดการอัญเชิญผ้าไตร
บรมจักรพรรดิไปยังศูนย์กลางพิธีจึงได้รับ
เสียงปรบมือและเสียงแซ่ซ้องสาธุการดัง
กึกก้องตลอดเส้นทาง

ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 25
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กองทุนฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลกเพือ่ สร้างคนดีมศี ลี ธรรม
ซึ่งในพิธีกรรมส�ำคัญได้สร้างความปลาบปลื้ม
ให้เกิดขึน้ ทุกขัน้ ตอน และปลาบปลืม้ ยิง่ ขึน้ เมือ่
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีเมตตา
มาเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธี
ภายหลังนั่งสมาธิกลั่นจิตกลั่นใจตาม
เสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สาธุชน
ทั้งหลายกล่าวค�ำถวายผ้ากฐินตามเสียงของ
กัลยาณมิตร ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และ
กัลยาณมิตรสอง วัชรศรีโรจน์ ให้ทุกค�ำกล่าว
ที่ออกมาจากความตั้งใจตั้งผังส�ำเร็จในชีวิต

พิธีทอดกฐินสามัคคี
ช่วงเวลาที่รอคอยมา
ตลอดปี
...กฐินธรรมชัยพร้อมทั้งบริวารกฐินนี้

ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกสร้างบุญถวายบูชาธรรม
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ
ธัมมชโย) เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา
ให้เจริญรุง่ เรือง กฐินธรรมชัยเป็นมหากฐินทาน
เพื่อสร้างทุกสิ่งในพระพุทธศาสนาและเป็น
26 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ปลื้มใจได้สร้าง
มหาทานบารมี
... โมงยามแห่งมหาปีติในวันทอดกฐิน

สามัคคียังความปลาบปลื้มให้บังเกิดขึ้นสุดจะนับ
จะประมาณ และการตามระลึกนึกถึงช่วงเวลานั้น
ยังคงน้อมน�ำมหาปีติมาสู่ผู้หวนระลึกถึงมิรู้คลาย
เหล่าทายกทายิกาทั้งหลายจึงปรารภความเพียร
ที่จะละความตระหนี่ ตั้งใจสละทรัพย์ที่หามาด้วย
ความยากล�ำบากน�ำมาตัง้ กองกฐินธรรมชัยในปีตอ่ ไป
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของวันมหากาลทานที่
บังเกิดขึน้ ได้ยาก และปรารถนาสัง่ สมมหาทานบารมี
เป็นเสบียงบุญข้ามภพชาติตดิ ตามมหาปูชนียาจารย์
ไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม
ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 27
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“หยุดไม่ได้ เพราะความอยาก
อยากได้ อยากมี อยากเป็น
แม้กระทั่งอยากเห็นธรรมะมากเกินไป
ก็จัดอยู่ในความอยากที่ท�ำให้ใจหยาบ”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

www.kalyanamitra.org
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“ถ้าหยุดนิ่งได้ ใจก็ใสได้
ถ้าหยุดนิ่งได้ ใจก็ละเอียดได้
ถ้าหยุดนิ่งได้ ก็เข้าถึงของจริงในตัวได้”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.kalyanamitra.org
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พลังพุทธศรัทธา
เรื่อง : จันทร์ซีโร่

นึกแล้วปลื้มทุกยาม

สามบุญใหญ่เมืองทวาย
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“ท�ำอย่างไรดีหนอ เมืองไทยจะได้อย่างนี้บ้าง” เป็นค�ำร�ำพึงของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) หลังจากท่านเห็นภาพกิจกรรม ๓ บุญใหญ่เมืองทวาย และทราบพื้นฐานวิถีชีวิต
ของชาวทวายว่า มีการปลูกฝังให้ผู้คนตั้งแต่เยาว์วัย
ฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา จนทวายกลายเป็น
แผ่นดินอั น สงบร่ ม เย็ น ด้ ว ยพระพุ ท ธธรรมค� ำ สอน
มาจนถึงปัจจุบัน

ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 31
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ปลื้มไม่หยุด
ชนเล่าขาน
ตราบกาลนิรันดร์
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗    
ณ เมืองทวาย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ เกิดปรากฏการณ์แห่งความปลื้มปีติ
ที่ยากจะลืมเลือน ด้วยการจัดงานบุญใหญ่ถึง
๓ งาน คือ ในภาคเช้ามีการตักบาตรพระ
กว่า ๓,๐๐๐ รูป ภาคบ่ายมีธรรมจาริก คือการเดิน
ธุดงค์ธรรมชัยของพระภิกษุกว่า ๑,๐๐๐ รูป
ณ ถนนใจกลางเมืองทวาย และภาคค�่ำมีพิธี
จุดโคมถวายเป็นพุทธบูชากว่า ๑๐,๐๐๐ ดวง
การจัดงานครัง้ นี้ ถือเป็นความร่วมมือกัน
ระหว่ า งชาวพุ ท ธทั้ ง จากประเทศไทยและ
ประเทศเมียนมาร์ และถือเป็นศาสนิกสัมพันธ์
ครัง้ ประวัตศิ าสตร์ทที่ ำ� ให้เกิดกระแสแห่งความรัก
ความศรัทธา และมุง่ ธ�ำรงรักษาพระพุทธศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอาเซียนต่อไปอีก
ยาวนาน
ดังเช่น ค�ำเปิดใจของพระอินทญาณะ
พระภิกษุชาวเมียนมาร์ เจ้าอาวาสวัดยีงเง ผูน้ ำ�
ในการจัดกิจกรรมครัง้ ประวัตศิ าสตร์นี้ ทีก่ ล่าวว่า
งานบุญใหญ่ ๓ งานครัง้ นี้ ถือเป็นความร่วมมือ
ในการฟื ้ น ฟู กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
ระหว่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียน อันเป็นการ
เตรี ย มเปิ ด รั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC) ในปีหน้า งานนี้มีสาธุชนไปร่วมงาน
มากกว่าที่คาดคิด คนแน่นทุกพื้นที่ และมี
ความมหัศจรรย์อย่างหนึง่ เกิดขึน้ คือ ฝนฟ้าพายุ
32 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ทีม่ กี ารพยากรณ์วา่ ก�ำลังจะเข้าเมืองทวาย กลับ
ปรากฏว่ามีแต่ทอ้ งฟ้าแจ่มใส มีฝนบ้างแค่พร�ำ ๆ
ตอนเตรียมงานเท่านั้น ขณะที่เมืองอื่น ๆ   
พายุเข้าจนน�ำ้ ท่วม
พระอินทญาณะยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้
สายตาของคนทั้ ง ประเทศก� ำ ลั ง หั น ไปมอง       
ที่เมืองทวาย เพราะใครจะเชื่อว่าเมืองเล็ก ๆ
จะจัดงานได้ยงิ่ ใหญ่ระดับประเทศ จนกลายเป็น
สัญญาใจให้กบั ผูร้ กั บุญทัง้ หลายทีจ่ ดจ่อรอคอย
ที่จะไปร่วมบุญที่เมืองทวายอีกในปีหน้า ซึ่ง
ท่านจะจัดขึ้นอีก แม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยและ
ต้องฟันฝ่าอุปสรรคใด ๆ ก็ไม่หวั่นเลย
ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 35
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ร่วมมือ ประสานใจ
สู่เป้าหมายเดียวกัน
พระอาจารย์เอก๊ะ วอน ต๊ะ พระมหาเถระ
แห่งเมืองทวาย หนึ่งในผู้ลงนามอนุมัติให้มี
การจัดงานครัง้ นีก้ ล่าวว่า งานยิง่ ใหญ่นา่ ทึง่ มาก
สาธุชนไปร่วมงานอย่างคับคั่ง แต่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สร้างความปลาบปลืม้ แก่ผพู้ บเห็นมาก
ในฐานะทีเ่ ราเป็นชาวพุทธเหมือนกัน มีเป้าหมาย
เดียวกัน ต้องสามัคคีกนั เพือ่ ให้พระพุทธศาสนา
มีความมั่นคงแข็งแรง เราต้องพบกันอีกเพื่อ  
ช่วยให้พระพุทธศาสนาทั้งสองประเทศมีความ
เข้มแข็ง งานครั้งนี้ประสบผลส�ำเร็จจริง ๆ     
ก่ อ ให้ เ กิ ด การยอมรั บ และยิ น ดี ที่ จ ะร่ ว มมื อ   
ช่วยงานในอนาคต
นักเรียนนักศึกษาที่ไปร่วมงานบางคน
อยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อเห็นพระเยอะ ๆ
ได้ใส่บาตรพระจ�ำนวนมาก ก็ปีติจนน�้ำตาไหล
ช่วงเดินธุดงค์ในตอนบ่ายได้เห็นพระท่านเดิน
อย่างสงบเสงี่ยม สง่างาม ก็เกิดความศรัทธา
เลื่อมใส อยากออกบวชเพื่อจะได้เดินธุดงค์
แบบนี้บ้าง
เมื่อประตูใจเปิด เห็นภาพตรงกัน ความ
สมานฉันท์ก็น�ำไปสู่ความร่วมมือกันในการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม ความ
สงบสุขก็เกิดขึ้นแก่บ้านเมือง และพระพุทธศาสนาซึง่ เป็นศาสนาแห่งสันติภาพก็จะยังด�ำรง
อยู่เพื่อก่อให้เกิดความปรองดองและสันติสุข   
อันยั่งยืนถาวรต่อไปอีกยาวนาน
อย่างไรก็ตาม ภาพพุทธศาสนิกชนที่มี
ความรั ก ในพระพุ ท ธศาสนามารวมตั ว กั น     
36 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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สร้างบุญกุศลอย่างสงบ งดงาม และพร้อมเพรียง
กันในทวาย ดังที่พระเดชพระคุณพระเทพ-   
ญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ปรารภว่า            
“ท�ำอย่างไรดีหนอ เมืองไทยจะได้อย่างนี้บ้าง”
นั้น เชื่อว่าก�ำลังจะปรากฏขึ้นในประเทศไทย  
เร็ว ๆ นี้ เพราะในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้
ประเทศเราจะจัดโครงการบรรพชาสามเณร
ล้านรูป เพือ่ ปลูกฝังให้ผคู้ นตัง้ แต่เยาว์วยั ฝักใฝ่
ในพระพุทธศาสนา รักพระพุทธศาสนาไม่ตา่ ง
จากพุทธศาสนิกชนชาวทวาย ซึ่งจะก่อให้เกิด   
ความสงบร่มเย็นแก่ประเทศชาติของเราในทีส่ ดุ
บุญกุศลจากการมีส่วนร่วมในโครงการนี้      
จะสร้ างความปลื้ มใจแก่ เ ราทุ ก คน ดั งเช่ น    
ชาวทวายที่ปลื้มทุกยามเมื่อตามระลึกนึกถึง
บุญใหญ่ท่ีพวกเขามีส่วนท�ำให้ภาพอัศจรรย์        
แห่ ง พระพุ ท ธศาสนาบั ง เกิ ด ขึ้ น ในทวาย...                 
ขออนุโมทนาสาธุการมา ณ โอกาสนี้
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“ยายเป็นคนเอาหมู่คณะ
เราต้องทำ�ตัวให้เข้ากับทุกคน
ไปไหนจะวางตัวเบ่ง ข้าก็แน่ จะไม่มีหมู่คณะ
เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นก็จะไม่มีใครช่วย”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
			
ผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย		
บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จำ�กัด

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

โทร. ๐-๒๓๐๐-๕๕๖๐ ถึง ๑ แฟกซ์ ๐-๒๗๑๘-๔๑๓๘ มือถือ ๐๘-๑๘๑๕-๙๖๔๕
อีเมล : uraratc@vshine.com เว็บไซต์ : www.vtelecom.co.th, www.vtelecom.in.th
อาคารเลขที่ ๑๑ ถนนพระรามเก้า ๕๔ (ซอย ๕ เสรี ๗) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
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ททมาโน ปิโย โหติ 		
มนาปทายี ลภเต มนาปํ
เสฏนฺทโท เสฏฺมุเปติ านํ
อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
ททโต ปุญฺ ปวฑฺฒติ

ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก
เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น

ยาน�
ำ
้
แก้
ไ
อมะแว้
ง
ตราไอยรา
จากสูตรต�ำรับโบราณสู่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับทั่วโลก

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

สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป
เรื่อง : พ.สนิทวงศ์

จากเด็กดี V-Star
สู่สามเณร ๑ ล้านรูป
44 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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“โครงการดาวแห่งความดีหรือโครงการเด็กดีวีสตาร์” (The
Virtuous Star หรือ V-Star) เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
เพือ่ สร้างผูน้ ำ� เยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมแก่เยาวชน จัดโดยชมรม
พุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน วัดพระธรรมกาย
และมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ ผ่านบทฝึกความดีสากล ๕ ประการ ในกิจวัตรกิจกรรม
ประจ�ำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการท�ำกิจกรรม
สร้างสรรค์สงั คม และการเรียนรูเ้ รือ่ งพระรัตนตรัย ปลูกฝังสัมมาทิฐิ
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริม
ให้มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย
เครือข่ายความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน หรือ “บวร”

ไปร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์แล้วเด็ก ๆ ได้
อะไรบ้าง
ในแต่ละปีวัดพระธรรมกายมีการจัดงาน “วันรวมพลังเด็กดี
วีสตาร์ ผู้น�ำฟื้นฟูศีลธรรมโลก” โดยมีเด็กดีวีสตาร์หลายแสนคน
จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ส�ำหรับในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙
ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้
๑) ให้เยาวชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ คณะครู อาจารย์ และ
ผูบ้ ริหารการศึกษา ได้รว่ มชมนิทรรศการเพือ่ ปลูกฝังศีลธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
๒) ให้ เ ยาวชนมี โ อกาสแสดงพลั ง ศี ล ธรรมและความคิ ด
สร้างสรรค์อนั เป็นผลจากการปฏิบตั คิ วามดีสากล ๕ ประการ
อย่างเคร่งครัดทั้งที่บ้าน-วัด-โรงเรียน มาตลอดทั้งปี
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๓) ให้เยาวชนมีโอกาสใกล้ชิดผู้ใหญ่ใจดี นักสร้างบารมีแห่งยุค ไว้เป็นต้นแบบการสร้างบารมี
และฟื้นฟูศีลธรรมในยุคของตน และรับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้น
๔) ให้เยาวชนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และรับฟังโอวาท
อันทรงคุณค่าจากพระเถระไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนเก่งคนดี
มีศีลธรรมมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ซึง่ ในวันงานเด็กดีวสี ตาร์จากทัว่ ประเทศมีโอกาสท�ำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วย
อาทิ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ตอบปัญหาธรรมะ เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม รวมทั้งรับทุน
การศึกษา “ต้นสมบัตจิ กั รพรรดิ” จากผูใ้ หญ่ใจดีกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ทุน เพือ่ เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
และให้กำ� ลังใจแก่เด็กดีวีสตาร์

หนัง 3D และนิทรรศการ 5D เชิงพุทธศาสนาครั้งแรกของโลก
จุดที่น่าสนใจ (Highlight) ของงาน คือ มีการจัดแสดงนิทรรศการความลับของชีวิตโดยใช้
สื่อผสม ๕ มิติ (5D) ครั้งแรกของโลก และภาพยนตร์ธรรมะ ๓ มิติ (3D) โดยแบ่งการจัดแสดง
เป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑) ส่วนนิทรรศการ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๓ โซน ได้แก่ โซนบาป โซนบุญ และโซนใจหยุด
ส่วนนีม้ ีนิทรรศการสื่อผสม ๕ มิติ (5D) ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการน�ำเสนอในเชิงธรรมะ
และพระพุทธศาสนา
๒) ส่วนโรงภาพยนตร์ธรรมะ ๓ มิติ ระบบ 3D Cinema ความจุโรงละ ๕๐๐ ที่นั่ง จ�ำนวน
๑๐ โรง เป็นภาพยนตร์สั้น ๓ มิติ เรื่อง “The Miracle Day อัศจรรย์วันข้ามภพ” ความยาว
ประมาณ ๓๐ นาที
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“วีสตาร์” ความรู้เชิงศีลธรรมที่ปฏิบัติได้จริง
โครงการเด็กดีวีสตาร์เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยด�ำริพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ
ธัมมชโย) ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า ๕,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ผลการด�ำเนินงาน
ที่ผ่านมา มีการประเมินวัดความรู้พื้นฐานด้านศีลธรรมของนักเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
พบว่าประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่งทั้งในเชิงปริมาณที่มีสถานศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น และเชิงคุณภาพคือสถานศึกษาที่ร่วมโครงการมีความพอใจอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรมด้านศีลธรรมของนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามหลัก
พุทธวิธี โดยยึดหลักวินัย เคารพ อดทน และหลักความดีสากล ๕ ประการ ได้แก่ ความสะอาด
ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุม่ นวล ความตรงต่อเวลา และการฝึกใจให้ผอ่ งใสด้วยการฝึกสมาธิ
เป็นแม่แบบการฝึกในชีวิตประจ�ำวัน

“บวร”: การพัฒนาตนและสังคมต้องไปพร้อม ๆ กัน
ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง เด็กดีวีสตาร์ยังท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม พัฒนาบ้าน วัด
โรงเรียน เช่น รวมตัวกันไปพัฒนาวัด น�ำผลไม้ ภัตตาหารไปถวายพระในวันพระ รวมทั้ง
“การทอดกฐินสัมฤทธิ์” แก่วัดที่ไม่มีผู้จองกฐิน ซึ่งจัดมาแล้ว ๖ ปี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด
๒,๓๓๒ โรงเรียน น�ำปัจจัยถวายวัดต่าง ๆ จ�ำนวน ๒,๖๗๔ วัด รวม ๔๖๒ กว่าล้านบาท
นอกจากนี้ มีการจัดตั้งชมรม V-Star Club และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัยด้วยสื่อ
การเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยนักเรียนทุกคนต้องจดบันทึกความดีของตน
ทุกวัน ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ชมภาพกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vstarproject.com
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มาร์ชชิ่งความดี ถูกใจวัยโจ๋
ส� ำ หรั บ เด็ ก อี ก กลุ ่ ม ที่ อ าจเรี ย กว่ า
“เด็กวัยว้าวุ่น” ก็มีกิจกรรมที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อ
รองรับนั่นคือ มาร์ชชิ่งความดี ซึ่งมีเยาวชน
เข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
ทฤษฎี “มาร์ชชิ่งความดี” เป็นนวัตกรรม
ของมูลนิธิครูของแผ่นดิน ที่ชมรมพุทธศาสตร์
สากลฯ น�ำมาใช้ เพื่อพัฒนานิสัยเยาวชน
ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้
คู่คุณธรรม และมีวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต ทั้งนี้เพราะเล็งเห็นปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย
ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น การขาดเรียน สอบตก เสพสิ่งเสพติด ตั้งท้อง
ในวัยเรียน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแปรแถวประกอบดนตรี เพื่อสร้างความดีสากล ๕ ประการ
ในรูปแบบทีส่ นุกสนานเหมาะกับเยาวชน พร้อมทัง้ มีการจัดประกวดมาร์ชชิง่ ความดีดว้ ย เพือ่ กระตุน้
ให้ทุกภาคส่วนตระหนักและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้มีนิสัยที่ดีที่ทุกคนต้องการ
และเป็นเวทีที่เยาวชนได้แสดงออกซึ่งทักษะความดีสากลด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งยกระดับการเป็น
ผู้น�ำเยาวชนต้นแบบที่ทั้งเก่งและดียิ่งขึ้นไป

“เยาวสตรีผู้นำ� ความดีสากล” ส�ำหรับเยาวชนหญิง
เมื่อถึงช่วงปิดภาคเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำหรับเยาวชนหญิงก็มีโครงการอบรม
“เยาวสตรีผู้น�ำความดีสากล” เพื่อสร้างผู้น�ำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน
เป็ น พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ แ ท้ จ ริ ง และ
ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของเด็ ก
และเยาวชน (Child’s Rights) รวมทั้ง
มีจิตอาสาในกิจกรรมของสถานศึกษา
และชุมชน ทีส่ �ำคัญคือ ฟืน้ ฟูวฒั นธรรม
ชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย
และเตรียมความพร้อมเยาวชนหญิง
ทางด้ า นศี ล ธรรมในการเข้ า ร่ ว ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้
สมกับทีน่ านาประเทศเลือกประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
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จากเด็กดี V-Star สู่สามเณร ๑ ล้านรูป
ส�ำหรับเยาวชนชาย ช่วงปิดภาคเรียนมีโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ๑ ล้านรูป รองรับ
ในชื่ อ ว่ า “โครงการบรรพชาสามเณรฟื ้ น ฟู พ ระพุ ท ธศาสนาทั่ ว ไทย” อบรมระหว่ า งวั น ที่
๒๓ มีนาคม - ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีบรรพชาในพื้นที่แต่ละจังหวัดในวันเสาร์ที่
๒๘ มีนาคม ขอเชิญชวนเยาวชนชาย ชั้น ป.๓ - ม.๓ เข้าอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ
โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนของชาติได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศีลธรรม
และต่อยอดจากโครงการเด็กดีวสี ตาร์แบบครบวงจร คือ ได้ศกึ ษาธรรมะ ได้น�ำหลักธรรมไปปฏิบตั ิ
ในชีวิตประจ�ำวัน ได้มาท�ำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันรวมพลังฯ รวมทั้งเด็กหญิงได้อบรม
เยาวสตรีฯ เพื่อเรียนรู้วิถีแห่งนักบวชหญิง ส่วนเยาวชนชายก็ได้มาเรียนรู้วิถีของสามเณร
ผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ เพื่อความมั่นคงทางศีลธรรมของตนเองและประเทศชาติสืบไป
ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 49
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ร่วมอนุโมทนาบุญโดย
โครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิลด์พีซ (เขาใหญ่) และโครงการปฏิบัติธรรมเวิลด์พีซ (เกาะสมุย)
www.kalyanamitra.org
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“อย่าขาดการปฏิบัติธรรมแม้เพียงวันเดียว
เพราะขาดแม้เพียงวันเดียว
ใจเราจะหยาบ ท�ำให้ผังวิตกกังวลได้ช่อง”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

แลใบลาน ก่อนกาลล่วงเลย

สรรพสิ่งย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา บางสิ่งที่เคยมีคุณค่า               
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง แต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ ของเดิมที่เคยมีคุณค่าก็อาจ  
กลายเป็นเพียงความทรงจ�ำในอดีต ทัง้ ทีค่ วามจริงแล้วคุณค่าและความส�ำคัญของสิง่ นัน้ ไม่ได้
ลดลงเลย เพียงแต่ถูกบดบังจนท�ำให้คุณค่าภายในที่แท้จริงถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย
คัมภีรใ์ บลานแม้ศกั ดิส์ ทิ ธิส์ งู ค่าก็ไม่อาจพ้นจากสภาวธรรมนีไ้ ปได้  
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นับแต่ราชธานีสโุ ขทัยผ่านสมัยอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น คัมภีรใ์ บลาน
มีความส�ำคัญมากในการศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร วัดเป็นศูนย์กลาง          
การศึกษา เป็นส�ำนักเรียนของกุลบุตร โดยมีพระภิกษุผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีเป็นครูผู้สอน   
ดังที่เมอร์ซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ ราชทูตคนหนึ่งในคณะทูตฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔     
ซึ่ ง เข้ า มาเจริ ญ พระราชไมตรี ใ นแผ่ น ดิ น สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า                
“พระสอนหนังสือให้แก่เยาวชน ดังที่ข้าพเจ้าได้เล่าแล้ว และท่านอธิบายค�ำสั่งสอน
แก่ราษฎรตามทีเ่ ขียนไว้ในหนังสือบาลี”

กาลเวลาล่วงไป... ระบบการศึกษาที่พัฒนาไปได้
เปลีย่ นศูนย์กลางการศึกษาจากวัดมาเป็นโรงเรียน หอไตร
ที่แต่เดิมเคยเป็นห้องสมุดของอารามกลายสภาพเป็น
พิพธิ ภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา ประกอบกับการเล่าเรียน
เขียนอ่านหนังสือเปลีย่ นมาใช้ตวั อักษรไทยแทนอักษรขอม
และอักษรธรรมทีเ่ คยใช้จารบนแผ่นลานในอดีต ส่งผลให้
คัมภีร์ใบลานที่เคยเป็นแหล่งความรู้ทางสรรพศาสตร์
ของพระภิกษุสงฆ์ถูกลดบทบาทไปโดยปริยาย คัมภีร์
ใบลานหลายฉบับจึงถูกทอดทิง้ เสือ่ มสลาย และสูญหายไป
แม้วดั หลายแห่งจะตระหนักถึงคุณค่าและเก็บคัมภีร์
ใบลานไว้อย่างดี แต่การดูแลที่ไม่ถูกวิธีก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำ� ให้คัมภีร์ใบลานเสื่อมสลายได้เช่นกัน เพราะใบลาน
เป็นอินทรียวัตถุจากพืช ประกอบด้วยส่วนผิวนอกที่เป็น
เสมือน “หนังก�ำพร้า” มีลักษณะเรียบ มัน ไม่ซับน�ำ้ และ
ส่วนเนื้อในมีน�้ำหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นส่วนประกอบของน�้ำมัน
ธรรมชาติ ท�ำให้เนื้อเยื่อของใบลานมีคุณสมบัติเหนียว
และยืดหยุ่น แต่เมื่อใบลานเก่าหรือมีอายุมากขึ้น น�ำ้ มัน
ตามธรรมชาติที่เคยมีอยู่ในเนื้อลานจะระเหยไป ท�ำให้
ใบลานกรอบ แตกหักง่าย ดังนัน้ ยิง่ เก็บคัมภีรใ์ บลานไว้ใน
หีบธรรมหรือกล่องใบลานนานนับปี โดยไม่เปิดออก
ให้อากาศถ่ายเท เนือ้ ลานจะถูกอบและสูญเสียน�ำ้ มันในตัว
เร็วขึ้น สุดท้ายแผ่นลานจะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งเหมือน
ถูกไฟไหม้
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วัดบางแห่งน�ำคัมภีร์ใบลานเก็บไว้
อย่ างมิ ดชิ ดโดยไม่ แพร่ งพรายให้ ผู ้ อื่ น
ทราบ ด้วยเกรงว่าสมบัติพระศาสนาจะ
สูญหาย เช่น เก็บไว้ในตู้ปิดล็อกกุญแจ
บ้าง น�ำไปเก็บไว้ใต้หลังคาหรือเพดาน
โบสถ์บ้าง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
เพราะเข้าไปดูแลท�ำความสะอาดได้ยาก
เมื่อทิ้งไว้โดยไม่เข้าไปตรวจสภาพเป็น
ระยะเวลานาน คัมภีร์ที่สู้อุตส่าห์เก็บไว้
อาจถูกท�ำลายด้วยปลวกและแมลงที่กัด
กินใบลานเป็นอาหาร และหากหลังคาหรือ
เพดานรั่ว แสงแดดและความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์จะท�ำให้คมั ภีรใ์ บลานแห้งกรอบ
ความชื้นจากน�้ำฝนที่ซึมเข้ามาจะท�ำให้
คัมภีร์ใบลานเปียกชื้นและขึ้นราได้ การ
เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานในลักษณะนี้กลับ
เป็นตัวเร่งให้ใบลานเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้น
ไปอีก
การเสือ่ มสลายและการท�ำลายยังมี
ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการคือ มนุษย์เรา
นั่นเอง ความรู้คุณค่าและการไม่เห็น
คุณค่า แม้ดูเป็นเหตุผลที่ขัดแย้ง แต่ต่าง
ก็น�ำไปสู่การท�ำลายคัมภีร์ใบลานด้วยกัน
ทั้งสิ้น เพราะผู้ที่เห็นค่ากลับมองคัมภีร์
ใบลานในเชิงธุรกิจหรือเครือ่ งรางของขลัง
น� ำ แผ่ น ลานมาบดย่ อ ยท� ำ พระผงหรื อ

คัมภีร์ใบลานที่เก็บไว้นาน แผ่นลานจะเกาะติดกันแน่น
เหมือนท่อนไม้ แล้วค่อย ๆ แห้งกรอบ
มีสีด�ำลงเรื่อย ๆ จนดูเหมือนใบลานถูกไฟไหม้
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เครื่องรางของขลังแจกจ่ายให้สาธุชนน�ำไป
กราบไหว้บูชาบ้าง เห็นคัมภีร์ใบลานเป็นของ
เก่าน่าสะสมบ้าง จึงเสาะหาคัมภีร์ใบลานที่
มีอายุเก่าแก่และอยู่ในสภาพดีจากตลาดค้า
ของเก่า ซือ้ หามาครอบครองเป็นสมบัตสิ ว่ นตัว
โดยที่บุคคลผู้ได้มาไม่ได้เข้าใจเนื้อความใด ๆ
ในใบลานเลยแม้แต่นอ้ ย ความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นคัมภีร์
ใบลานจึงไม่ได้น�ำมาศึกษาค้นคว้า สมบัติ
พระศาสนาจึงเปลี่ยนไปเป็นแค่สมบัติส่วนตัว
ของนักสะสมของเก่าเท่านั้นเอง
ส่วนคนทีม่ องไม่เห็นค่า ความเคารพบูชา
คัมภีร์ใบลานจึงไม่หลงเหลืออยู่ ทิ้งคัมภีร์
ใบลานไปตามยถากรรม ปล่อยทิง้ ให้กองสุมไว้
โดยไม่เหลียวแล กลายเป็นที่อยู่ของแมลง นก
หนู สุดท้ายก็เก็บทิ้ง เผาให้มอดไหม้เป็นเศษ
เถ้าถ่าน โดยหารู้ไม่ว่าได้ท�ำลายมรดกธรรม
ล�้ำค่าไปอย่างเรียกคืนกลับมาไม่ได้

แผ่นลานที่โดนความชื้นจะโค้งงอ ควรผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
ไม่ให้โดนแสงแดด เพื่อป้องกันการขึ้นรา

แผ่นลานเดาะ แตกร้าว ฉีกขาด พรุน ควรซ่อมเสริม
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อต่อเติมส่วนที่ขาดหาย
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แม้วันนี้วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
จะไม่ได้เกี่ยวพันกับคัมภีร์ใบลานเหมือนก่อน และคัมภีร์
ใบลานก็ค่อย ๆ เสื่อมสลายและสูญหายไป บทบาทของ
ใบลานก็เปลีย่ นจากต�ำราเรียนเป็นของเก่าเก็บล�ำ้ ค่า ไม่ได้นำ�
เนื้อความที่ถูกบันทึกไว้มาศึกษาและใช้ให้เป็นประโยชน์
เลยก็ตาม แต่คุณค่าของเนื้อความที่ปรากฏบนใบลานยังไม่
จางหาย ยังเป็นร่องรอยความเจริญของพระพุทธศาสนา เป็น
มรดกธรรมล�ำ้ ค่าทีเ่ ราควรเหลียวแลและมองย้อนไปถึงคุณค่า
เดิมของคัมภีร์ใบลานที่แท้จริง ที่มิใช่เป็นเพียงของโบราณ
หายาก มิใช่ของสะสมมีราคา และมิใช่เอกสารเก่าเก็บล้าหลัง
ด้วยเหตุนี้จึงควรที่เราจะช่วยกันฟื้นคืนคุณค่าของใบลาน
ที่แท้จริง ด้วยการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี ให้สมกับเป็น
“ธรรมเจดีย์” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่จารึกถ้อยพุทธธรรมของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน�ำมรดกธรรมนั้นมาใช้
ประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มที่ต่อไป
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ต�ประเทศไทยของเรามี
ำรับยารัทกรัพยากรธรรมชาติ
ษาใจ มากมาย พืชพันธุ์ธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์

คนไทยจึงโชคดีทไี่ ม่คอ่ ยอดอยากขาดแคลน แม้เวลาเจ็บป่วยก็มหี มอคอยดูแลรักษา เวลาทุกข์ใจ
ก็มีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบรรเทาทุกข์ ต่างจากผู้คนในอีก
นับร้อยประเทศที่มีแค่การดูแลรักษากาย แต่ไม่มีหมอหรือยารักษาใจ…
ด้วยเหตุนี้ ทีมงานพีซเรฟโวลูชันจึงออกเดินทางอีกครั้ง เพื่อน�ำต�ำรับยารักษาใจไปมอบแก่
ผู้คนในประเทศแถบยุโรป จะได้มีติดตัวไว้ใช้ดูแลตนเองในยามจ�ำเป็น
58 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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๑
คราวนีเ้ ราเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป
เมืองหลวงชื่อวิลนีอุส (Vilnius) มีประชากร ๓
ล้านคน มีภาษาลิทัวเนียนเป็นภาษาประจ�ำชาติ
ประชากรราว ๗๗ เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ สนามบินเล็ก ๆ ในเมืองวิลนีอสุ พีซเอเจนต์
เยวา อุคนี อูเลียนสไกเต มาต้อนรับทีมงาน
พร้อมกับอังคา กลิกา ผูป้ ระสานงานภาคพืน้ ยุโรป
ของพีซเรฟโวลูชัน
เยวาเคยเดินทางมาอบรมค่าย Global
Peace on the Move ครั้งที่ ๑๒ ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มุกตะวัน ประเทศไทย
ตั้งแต่วันแรก ๆ ของการอบรม เธอแสดง
เจตจ�ำนงว่าอยากจะเชิญทีมงานพีซเรฟโวลูชัน
ไปแนะน�ำการท�ำสมาธิที่ประเทศของเธอ และ
เมื่อกลับไปยังลิทัวเนีย เธอก็เตรียมงานโดย
จัดหาอาสาสมัคร ประสานงานกับสถานทีต่ า่ ง ๆ
และท�ำประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้การจัดปฏิบตั ธิ รรม
ครั้งแรกในประเทศลิทัวเนียเกิดขึ้นดังที่ฝันไว้
60 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒
การจัดปฏิบัติธรรมในลิทัวเนียจัดขึ้น ๒
วัน ๔ รอบ ที่เมือง Panevéžys
คุ ณ แม่ ข องเยวาเป็ น คุ ณ หมอ ท่ า นมี
คลินิกในเมือง Panevéžys และก�ำลังจะจัดงาน
Palliative Care Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความส�ำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
รวมทั้งจะเปิด Section พิเศษในการดูแลผูป้ ว่ ย
กลุม่ นีด้ ้วย
เยวาเล็ งเห็ นว่ าการจั ดงานของคุ ณ แม่   
ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะแนะน�ำสมาธิแก่ผู้คน
จ�ำนวนมาก เธอจึงเชิญทีมงานพีซเรฟโวลูชันไป
แนะน�ำการท�ำสมาธิเบื้องต้นในงานนี้ รวมทั้งที่
ออฟฟิศคุณแม่ของเธอด้วย และด้วยความ
สามารถของเธอท�ำให้มคี นจองมาร่วมปฏิบตั ธิ รรม
เต็มทุกรอบ นอกจากนีเ้ ธอยังติดต่อสื่อวิทยุจาก
เมื อ งหลวงวิ ลนี อุ ส และหนั งสื อ พิ ม พ์ ที่ ใ หญ่
ที่ สุ ด ของเมื อ ง Panev éžys มาสั ม ภาษณ์
พระอาจารย์อีกด้วย
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๓
วันแรก คือ วันที่ ๑๐ ตุลาคม เราจัด
ปฏิบัติธรรม ๒ รอบ
รอบแรก จัดที่ออฟฟิศของคุณแม่เยวา     
มีผู้ร่วมกิจกรรม ๓๕ คน ครึ่งหนึ่งเป็นเด็ก  
มัธยมต้นทีค่ รูพามา เพราะอยากให้เด็กนัง่ สมาธิ
และศึกษาเรือ่ งราวเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาจาก
พระภิกษุโดยตรง
รอบนีพ้ ระอาจารย์นำ� นัง่ ๒ ครัง้ เนือ่ งจาก
ครั้งแรกมีเด็กบางคนส่งเสียงรบกวน ครั้งที่สอง
ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามได้ดีขึ้น หลายคนนึกนิมิต
เป็นดวงสว่างตามได้อย่างง่าย ๆ หลายคนรู้สึก
ผ่อนคลาย มีรอยยิ้มมากขึ้น
รอบที่ ๒ จัดที่ Music Theater ประจ�ำ
เมือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง ๓๒๐ คน
จากประสบการณ์รอบที่ผ่านมา ท�ำให้

พระอาจารย์ย�้ำเรื่องความเงียบสงบเพื่อรักษา
บรรยากาศในการท�ำสมาธิ รอบนี้พระอาจารย์
น�ำนั่ง ๓๐ นาที แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยัง   
ไม่ เ ข้ า ใจว่ า การท� ำ สมาธิ คื อ อะไร จึ ง มี ค น     
กลุ่มหนึ่งเดินออกจากห้อง ท�ำให้มีเสียงรบกวน
พอสมควร เมือ่ คนเหล่านัน้ เดินออกไปหมดแล้ว
ทั้งห้องก็กลับสู่ความสงบอีกครั้ง มีแค่เสียงของ
พระอาจารย์ทนี่ ำ� ภาวนา “สัมมา อะระหัง ๆ ๆ”
เท่านั้น
เมื่อพระอาจารย์บอกให้ลืมตา พวกเขา
ต่ างก็ ส ่ ง เสี ย งอื้ อ อึ ง ถึ ง ความอั ศ จรรย์ ข องใจ        
ทีห่ ยุดนิง่ และต่างสนทนากันว่าเมือ่ ครูเ่ กิดอะไร
ขึ้น จากการสอบถามของพระอาจารย์พบว่า  
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่ดีในระดับที่ตัวเบา
ราวขนนก ตั ว ขยาย บางคนตั ว หายไปกั บ
บรรยากาศ หลาย ๆ คนเห็นพระจันทร์สว่างที่
กลางกาย
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๔
หลั ง จากนั้ น พระอาจารย์ ไ ด้ แ สดง          
พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิตว่า
จริง ๆ แล้วทุกคนต่างแสวงหาความสุข แต่การ
ที่เราไปแสวงหาความสุขจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น  
ที่ไม่มีความสมบูรณ์ ไม่จีรัง ท�ำให้เป้าหมาย   
ของชีวิตคือการแสวงหาความสุขที่แท้จริงถูก  
ลืมเลือนไป เมื่อละเลยเป้าหมายที่ควรหวัง
ความผิดหวังจึงเกิดขึน้ บัดนีจ้ งึ ถึงเวลาแล้วทีเ่ รา
จะมองกลับเข้าไปในตัว เพื่อค้นพบความสุขที่
เกิดขึน้ เองจากภายใน โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาคน สัตว์
สิ่งของ และสถานที่ใด ๆ  
เมือ่ พระอาจารย์กล่าวจบก็มเี สียงปรบมือ
ดังกึกก้องด้วยความประทับใจ พร้อมทั้งรู้สึก
เสียดายว่าช่วงเวลาที่มีค่านี้ก�ำลังจะสิ้นสุดลง
แล้ว
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๕
วันที่ ๑๑ ตุลาคม จัดปฏิบัติธรรมอีก ๒
รอบ ที่ออฟฟิศของคุณแม่เยวา โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรอบละประมาณ ๓๐ คน
ทัง้ ๒ รอบนี้ เยวาและอังคารูส้ กึ ประทับใจ
เป็นพิเศษ เพราะมีคนเก่าตามมานั่งหลายคน
แต่ละคนมีผลการปฏิบตั ธิ รรมทีด่ ขี นึ้ เช่น ตัวหาย
ตัวขยาย ตัวเบาเหมือนขนนก บางคนรู้สึก
เหมือนนั่งอยู่ตัวคนเดียว หลายคนเห็นเป็นจุด
สว่างเท่าดวงอาทิตย์ และเมือ่ พระอาจารย์นำ� แผ่
เมตตา หลายคนรู้สึกเหมือนมีพลังงานแผ่ขยาย
ไปได้จริง ๆ
เมื่อการนั่งสมาธิสิ้นสุดลง พวกเขาก็ถาม
ว่า "จะมีรอบต่อไปเมื่อไร?" และเมื่อทราบว่า
นีค้ อื รอบสุดท้าย ค�ำถามก็เปลี่ยนไปเป็น "แล้ว
พวกคุณจะมาอีกเมื่อไร?"
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เยวา

คุณแม่ของเยวา

๖
กิ จ กรรมของพี ซ เรฟโวลู ชั น ครั้ ง แรกที   ่
ประเทศลิทัวเนีย แม้จะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ
แต่คุณภาพไม่ธรรมดาจริงๆ เพราะการจัด
กิจกรรมในประเทศใหม่โดยมีคนมาร่วมงานถึง
๓๐๐ คนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หลายประเทศที่เคย
จัดมาก่อนยังไม่สามารถชวนคนได้มากขนาดนี้
ส่วนหนึ่งที่งานนี้ส�ำเร็จได้ด้วยดีก็เพราะ   
เยวาทุม่ ใจให้งานนีเ้ กินร้อย เครือข่ายอาสาสมัคร   
ของเธอก็มาช่วยด้วยความเต็มใจ ท�ำให้เราเชือ่ ว่า
ในอนาคตจะมีเยวา ๒ เยวา ๓...๔…๕...๖...∞
มาช่วยกันเผยแพร่ต�ำรับยารักษาใจไปสู่ชาว     
ลิทัวเนียให้หายทุกข์ โศก โรค ภัยโดยทั่วถึงกัน

ยาชนิดนี้เมื่อใช้เป็นประจ�ำและถูกวิธี จะ
ท�ำให้สนิมในใจ คือ กิเลสทั้ง ๓ ตระกูล ได้แก่
โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นเครื่องกั้นความสว่าง
ของใจ ค่อย ๆ หลุดร่อนออกไป และจะมีผล
ให้ดวงจิตสว่างไสวเปี่ยมด้วยความสุข ร่างกาย
แข็งแรง สติปัญญาก็เฉียบแหลม นอกจากนี้ยัง
มีผลข้างเคียงอีกมากมาย เช่น มองเห็นเพื่อน
มนุษย์น่ารักมากขึ้น ท้องฟ้า ดอกไม้ ใบหญ้า
สวยงามขึ้น โลกนี้ก็น่าอยู่มากขึ้น ดังนั้นต�ำรับ
ยาวิ เ ศษขนานนี้ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งแพร่ ข ยายไป
ให้ทั่วโลก เพื่อให้มนุษย์ทั้งโลกอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุขจริง ๆ เสียที
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

จะเกิดอะไรก็ช่าง
ท่อง “สัมมา อะระหัง” อย่างเดียว

เราชาวพุทธพึงเชื่อมั่นในการภาวนา เพราะการภาวนามิใช่การร้องขอหรือการสวดอ้อนวอน
แต่การภาวนา คือ การช�ำระจิตใจของเราให้สะอาด บริสุทธิ์ ด้วยค�ำภาวนา และหากเราได้ศึกษา
เรื่องราวของพระของขวัญวัดปากน�้ำ รุ่น ๑-๒-๓ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอัศจรรย์ ดังพระธรรมเทศนาของพระมงคลเทพมุนีที่ได้บรรยายความศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่า “...ถ้าแม้ว่าเราได้พระของขวัญนี้
เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วละก็ ติดอยู่กับตัวเสมอ ๆ บ�ำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ โรคภัยไข้เจ็บ
มีในตัวหายหมด ถ้าเด็กเล็กละก็อ้วนท้วนทีเดียว ตกน�้ำก็ไม่ตาย เรือล่มก็ไม่ตาย รถชนรถทับ
ไม่เป็นอันตรายทั้งนั้น ถ้าลองสงครามเกิดขึ้น ไม่ต้องอพยพหลบหลีก เมื่ออยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้น
64 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ตามหน้าที่ ท�ำมาหากินอย่างไรก็ท�ำมาหากินอย่างนั้นตามหน้าที่ ถ้าเข้าสมรภูมิไปรบกับเขา ก็ไม่
ต้องหวั่นหวาด มีพระของขวัญแล้ว อาวุธยุทธภัณฑ์ท�ำอันตรายไม่ได้ ให้รักษาไว้ให้ดีนะ เป็นของ
ส�ำคัญเหมือนแก้วสารพัดนึก พระพุทธเจ้าท่านรับสัง่ เมือ่ ท�ำส�ำเร็จในวันแรก เวลาได้อรุณออกพรรษา
ทรงรับสั่งว่า ตั้งแต่มีธาตุมีธรรมมา ของศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก...”
วิธีการอาราธนาพระของขวัญ ก่อนที่จะอธิษฐานสิ่งต่าง ๆ พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้
เมตตาสอนโดยให้ก�ำกับค�ำภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง ๆ ๆ” ควบคู่กันเสมอ เช่น “...ถ้าว่าท�ำนา
ท�ำไร่ ท�ำสวน ท�ำการงานด้วยปลีแข้งของตน ด้วยก�ำลังอวัยวะร่างกายของตน ขอพระองค์ได้
ทรงโปรด การงานของข้าพระพุทธเจ้าเป็นดังนี้ ขอให้ท�ำง่ายท�ำดายท�ำสะดวก ได้ผลเกินควร
เกินค่า นิ่งอยู่กลางองค์พระของขวัญนั้น ‘สัมมา อะระหัง ๆ ๆ’ ดังเข้าไปถึงพระนิพพาน ส่งผัง
ได้ผลเกินควรเกินค่ามาเต็มตัวเรา ถ้าเราจะไปทางบก ทางน�ำ้ ทางอากาศ ขออาราธนาพระองค์
ได้ทรงโปรด ขอให้ไปดีมาดี สวัสดีมีชัย นิ่งอยู่กลางองค์พระ ‘สัมมา อะระหัง ๆ ๆ’ ดังเข้าไปถึง
พระนิพพาน ส่งผังไปดีมาดี สวัสดีมีชัย มาเต็มตัวเรา...”
แม้บางท่านอาจจะไม่มีพระของขวัญ แต่ทุกท่านล้วนมีพระธรรมกายอยู่ ณ ศูนย์กลางกาย
กันทุกคน เป็นพระของขวัญที่สถิตอยู่คู่ลมหายใจนับแต่เกิดมา ดังนั้นการภาวนา “สัมมา อะระหัง”
โดยให้เสียงค�ำภาวนาดังออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ดังเข้าไปถึง
พระนิพพาน ส่งผังศักดิส์ ทิ ธิ์ รอดตาย หายป่วย ร�ำ่ รวยเป็นอัศจรรย์ได้เช่นเดียวกัน ดังประสบการณ์
จริงของนักปฏิบัติธรรมที่ได้พบกับตัวเองมาแล้ว...

สุขภาพดี มีทรัพย์
คุณอัจจิมา ทีฆวาทิน
เจ้าของสถาบันดนตรีโดเรมี กรุงเทพมหานคร
เมื่อหลาย ๆ เดือนที่ผ่านมา ดิฉันมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เนื่องจากไป
ผ่าตัดรังไข่แล้วก็หมดฮอร์โมน จึงต้องทานฮอร์โมน ปรากฏว่ามีผลข้างเคียง
ท�ำให้ตัวบวม หน้าบวม น�้ำหนักขึ้น คลื่นไส้ เวียนหัว อาเจียน ไปไหน
ไม่ได้เลย อ่อนเพลียมาก ต้องนอนอยู่บ้านอย่างเดียว พยายามจะท�ำสมาธิ แต่
ปรากฏว่า ทุกขเวทนาเกิดกับตัวเอง ท�ำสมาธิไม่ได้เลย พยายามใช้เทคนิคหลาย ๆ
วิธีก็ท�ำไม่ได้ จนวันหนึ่งคิดว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้ว ก็เลยพยายามพาสังขาร
ตัวเองไปวัด เพราะว่านั่งสมาธิที่บ้านไม่ได้ พยายามไปวัด ไปนั่งสมาธิที่ห้องปัญญา
ซึ่งก็นั่งได้บ้าง ไม่ได้บ้าง และตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ว่า เราจะพยายามไปให้ได้
ทุกวัน ไปท�ำทาน ไปรักษาศีล ไปนั่งสมาธิให้ได้ทุกวัน
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ยิง่ นานไปสุขภาพสังขารร่างกายของเราก็ยำ�่ แย่ลงเรือ่ ย ๆ เรายังมีหน้าทีต่ ้องดูแล
แม่อกี ด้วย ท�ำให้รา่ งกายทรุดโทรมจนทนไม่ไหว ก็เลยไปวัด และได้เจอเพือ่ น เพือ่ น
แนะน�ำให้ไปสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ดิฉันก็เลยมีความคิดว่า บุญอะไรที่
สามารถท�ำได้ตอนนี้ก็ควรท�ำ และมีความรู้สึกในใจลึก ๆ ว่า ขอให้บุญช่วย บุญ
อะไรก็ได้ขอให้ชว่ ยให้พน้ จากทุกขเวทนาเสียที จากนัน้ ก็ทำ� ตามค�ำแนะน�ำของเพือ่ น
จึงได้สวดธัมมจักฯ
แล้วในวันนัน้ ก็ได้พบหลวงพีป่ รเมษฐ์ ท่านเอาวิดโี อมาเปิดให้ดู เป็นวิดโี อทีเ่ ล่า
เรื่องราวของคนที่เป็นมะเร็ง ปอดฉีก ต้องนอนโรงพยาบาล พี่คนที่ป่วยเล่าให้ฟังว่า
ก่อนป่วยเขาเคยนั่งสมาธิได้ดี แต่พอมาเจ็บป่วยเขาก็ไม่สามารถที่จะตรึกองค์พระ
ตรึกดวงแก้ว หรือท�ำใจใส ๆ อย่างที่เคยท�ำได้ แต่พอพระอาจารย์แนะน�ำให้ท่อง
“สัมมา อะระหัง” ๕๐๐ ครั้ง เขาก็เล่าให้ฟังว่า พอครั้งที่ ๑๐๘ ใจก็หลุดเข้าไปเลย
แล้วสภาวะทางใจของเขาดีขึ้นมาก ความเจ็บปวดก็หายไป จึงท�ำให้ดิฉันกลับมา
ทบทวนตัวเองกับเหตุการณ์ของผู้ป่วยว่า ขนาดเขาเป็นมะเร็ง ปอดฉีก แย่กว่าเรา
หลายเท่า เขายังหายเลย เราเป็นแค่นี้เอง ท�ำให้มีก�ำลังใจภาวนา “สัมมา อะระหัง”
แต่ก่อนเราก็เคยท่อง แต่ไม่เห็นความส�ำคัญ ท่องไปไม่ถึง ๑๐ ครั้ง มีความ
รู้สึกว่าไม่มีอะไร ท่องไปก็ธรรมดา แต่พอวันนั้นท่อง ๑๐๐ ครั้ง พอครั้งที่ ๑๐๐ ขึ้นไป
เริ่มมีความรู้สึกแล้วว่า สภาวะใจดีขึ้นเรื่อย ๆ ความเจ็บปวดลดน้อยลง พอท่องได้
๒๐๐ กว่าครั้ง ความเจ็บปวดหายไปเลย สิ่งที่มาแทนที่คือตัวเบา โล่ง และใจ
สบายมาก
ดิฉันดีใจมาก ไม่น่าเชื่อว่า “สัมมา อะระหัง” จะช่วยเราได้ขนาดนี้ อีกวันหนึ่ง
ก็เลยไปห้องปัญญา แล้วก็ไปนั่งสมาธิท่อง “สัมมา อะระหัง” ท่องเพียงไม่กี่ครั้ง
สภาวะทีใ่ จเราได้ในตอนนัน้ ก็เข้ามาเลย คือนิง่ สงบ ในวันนัน้ นัง่ ได้ยาว ๒-๓ ชัว่ โมง
มีความสุขมาก ๆ สบายใจมาก ๆ สภาวะใจเดิม ๆ ที่เคยนั่งได้ดีก็หวนกลับคืนมา
ตอนนี้ดิฉันมีธุรกิจเปิดสถาบันสอนดนตรี มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ธุรกิจติดลบ แต่หลัง
จากที่ท่อง “สัมมา อะระหัง” ไม่น่าเชื่อเลยว่า มีน้อง ๆ เข้ามาสมัครเรียนกันเยอะ
มาก และน้อง ๆ ที่เคยมาเรียนกับเราก็ต่อคอร์สขยายเวลาในการเรียนออกไปอีก
จึงท�ำให้มีรายได้เข้ามามากมาย จนท�ำให้ธุรกิจที่ติดลบนั้นหายไป และยังมีรายได้
เพิ่มเข้ามาอีก ตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนมาไม่เคยมีรายได้เยอะมากมายขนาดนี้
อีกทั้งสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ เศรษฐกิจก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ คนรอบข้างและคุณพ่อ
คุณแม่ก็มีความสุข คุณแม่ก็หายจากอาการป่วย สุขภาพดีขึ้น
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ดังนั้น ก็อยากจะขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านว่า จะเกิดอะไรกับเราก็ช่างมันให้หมด
แล้วก็ท่อง “สัมมา อะระหัง” อย่างเดียวเลย อย่าเพิ่งท้อ ท่องให้ได้อย่างน้อยวันละ
๕๐๐ ครั้ง จะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลง จะต้องมีอะไรดี ๆ เกิดขึ้นกับตัวของคุณ
สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอน

สุขด้วย “สัมมา อะระหัง”
คุณรุ่งอรุณ มณีวรรณ์
แม่ค้าหมูปิ้งตลาดเพิ่มทรัพย์ จังหวัดปทุมธานี
ตอนที่ชีวิตดิฉันก�ำลังวิกฤต ครอบครัวก็วิกฤต แฟนก็ย้ายไปอยู่
อีกบ้านหนึ่ง แล้วลูกดิฉันก็คิดจะฆ่าตัวตาย ชีวิตดิฉันในตอนนั้นเป็นทุกข์
มาก แต่อยู่มาวันหนึ่งนั่งรถผ่านวัดพระธรรมกาย เพราะว่าจะไปขายของ ก็เลยมอง
ไปที่พระมหาเจดีย์ แล้วก็อธิษฐานขอพรหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยายว่า ขอให้ลูกเจอ
ทางออกที่ดี เจอทางสว่างที่ดี แล้วก็ถือโอกาสนั่งหลับตาภาวนา “สัมมา อะระหัง”
พอเจริญภาวนาไปเรื่อย ๆ ก็เห็นดวงแก้วที่ใส ๆ ดวงโต ๆ เท่ากับพระจันทร์
ตกวูบเข้ามาอยู่ในใจ ถึงตอนนั้นมีความรู้สึกว่า ในใจโล่ง สว่าง มีความสุข จนทิ้ง
ความทุกข์ ความกลุ้มใจทุกอย่างที่มีอยู่ไปหมด อยากจะบอกให้ทุก ๆ คนในโลกนี้
ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ขอให้ใจของเรามุง่ มัน่ และตัง้ ใจจริง ๆ เราก็จะเจอทางออก
ที่ดี เจอความสว่าง เจอความสุขที่แท้จริง
อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไม่ว่าเราจะท�ำอะไรอยู่
ก็สามารถภาวนา “สัมมา อะระหัง” ได้ บางวันดิฉนั ท่องได้ถงึ ๘,๐๐๐ ครัง้ มากทีส่ ดุ
ก็ถึง ๑๐,๐๐๐ ครั้ง มีความรู้สึกปลื้มและดีใจมาก ดีใจที่สุดในโลก อยากจะบอก
กับทุก ๆ คนว่า ให้ทำ� แบบนี้ ความสุขอยูท่ ตี่ วั ของเรา เราสามารถทีจ่ ะคว้าเอาไว้ได้
แค่ตรงนี้เอง มันไม่ได้ไกลไปจากมือของเรา พอเราสัมผัสได้แล้ว เราก็จะมองเห็น
ความสุขที่แท้จริง
ดังนั้น บทสรุปสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่ผู้หวังความสุข ความสบาย ความร�่ำรวย
ความสมปรารถนา หรือความดีเลิศประเสริฐศรีใด ๆ สารพัดดี พึงรีบท�ำโดยด่วน
เลยก็คอื จะเกิดอะไรกับเราก็ชา่ งมันให้หมด แล้วก็ทอ่ ง “สัมมา อะระหัง” อย่างเดียว
เลย โดยนึกถึงเสียงของหลวงปู่วัดปากน�้ำตอกย�้ำเป็นก�ำลังใจเข้าไปในกลางกาย
“...สัมมา อะระหัง ๆ ๆ ดังเข้าไปถึงพระนิพพาน ส่งผังไปดีมาดี สวัสดีมีชัย
มาเต็มตัวเรา...”
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“คิดแต่เรื่องดี ๆ พูดแต่เรื่องดี ๆ
และทำ�แต่เรื่องดี ๆ เดี๋ยวใจจะใสเอง”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือดีที่หนึ่ง
ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐-๒๖๗๓-๒๓๖๐, www.cha-thai.com
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“ความเพลิดเพลินภายนอกเป็นส่วนเกินของชีวิต
แต่ความเพลินภายในเป็นเรื่องหลักของชีวิต”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

ตักบาตร

ธ�ำรงพุทธศาสน์คู่โลกา
“ชั่วกัลปาวสาน” อาจจัดได้ว่าเป็น

หน่วยของเวลาชนิดหนึ่งที่มักใช้แทนระยะเวลา
ที่ยาวนานมาก ๆ (กัลป์หนึ่ง คือ ช่วงเวลา
๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์) แต่เวลาหนึง่ ชัว่ กัลป์นี้
ยังสั้นนิดเดียว เมื่อเทียบกับเวลาที่พระโพธิสัตว์
บ�ำเพ็ญบารมีจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งนานถึง ๒๐ อสงไขยกับแสน
มหากัปเป็นอย่างน้อย
เมื่ อ คิ ด ถึ ง วั น เวลานานแสนนานที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทุม่ เทชีวติ จิตใจบ�ำเพ็ญ
บารมีจนกว่าจะตรัสรู้แล้วมีพระพุทธศาสนา
บังเกิดขึน้ ก็ทำ� ให้ตระหนักได้วา่ พระพุทธศาสนา
มีค่าและมีความหมายต่อพระพุทธองค์และ
สรรพชีวิตมากเพียงใด ดังนั้นการที่เราตั้งใจ
บ�ำรุงรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ จึงเป็นความดี
ที่ยิ่งใหญ่ ที่จะส่งผลดลบันดาลให้เราพบแต่
ความสุขสวัสดีทั้งในชาตินี้และชาติเบื้องหน้า
นับจากนี้ไป ขอเชิญพุทธศาสนิกชน
ทุกท่านออกมาตักบาตรทุกเช้า และไปตักบาตร
กับโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูปฯ เพื่อ
ทะนุบ�ำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลก
ตลอดไป

นายชัช กิตตินภดล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๑๑๑
รูป
8
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ ถนนประชานิมิต
บริเวณอนุสาวรียพ์ ระยาพิชยั ดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีพระครูวสิ ทุ ธิปญั ญาสาร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัช กิตตินภดล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรในครั้งนี้นอกจากจัดขึ้นเพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชา และส่งก�ำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามด�ำริของ
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธธิ รรมกาย
แล้ว ยังเป็นการฉลองวาระครบ ๙๙ ปี เมืองอุตรดิตถ์อีกด้วย
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นายจ�ำลอง ไกรดิษฐ์
นายอ�ำเภอสะเดา
ประธานฝ่ายฆราวาส

72 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗

www.kalyanamitra.org
72

ตักบาตรพระ

๑,๐๐๐
รูป
8
อ�ำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป บริเวณหน้า
ศูนย์ราชการอ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีพระครูบณั ฑิตธรรมาลังการ เจ้าคณะอ�ำเภอสะเดา
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจ�ำลอง ไกรดิษฐ์ นายอ�ำเภอสะเดา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
การตักบาตรในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา ฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
ให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเป็นการท�ำบุญเนื่องในวาระครบ ๑๐๕ ปี เมืองสะเดา และส่งความ
ช่วยเหลือไปยังคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้อีกด้วย
ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 73

www.kalyanamitra.org
73

ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

ตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกมาจาก
พระอุโบสถวัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ ในวันที่ท่านอุปสมบท
ภารกิจสร้างศาสนทายาทของท่านก็เริ่มต้นขึ้นทันที
หลวงพ่อท่านเป็นพระอาจารย์คอยพร�ำ่ สอนเหล่าธรรมทายาท
ตั้งแต่รุ่นแรก

(ธรรมทายาทท่านหนึ่ง ปัจจุบันคือพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ปรากฏอยู่ในภาพ)
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

คนดีจริงกับคนดีแต่พูด
ยญฺหิ กริยา ตญฺหิ วเท
อกโรนฺตํ ภาสมานํ

ยํ น กริยา น ตํ วเท
ปริชานนฺติ ปณฺฑิตาฯ

ท�ำสิ่งใดได้ จึงค่อยพูดถึงสิ่งนั้น ท�ำสิ่งใดไม่ได้ อย่าพูดถึงสิ่งนั้น
คนที่ท�ำไม่ได้ ดีแต่พูดนั้น
พวกคนฉลาด เขาก�ำหนดรู้ได้
				 (สุจจชชาดก ขุ. ชา. ๒๙/๕๗๙)
วิธีสังเกตคนได้ดีอย่างหนึ่ง คือ การดูคำ� พูด
คนดีแต่พูดมักพูดให้คนเคลิบเคลิ้ม พูดใหญ่โต
พูดให้คนลุ่มหลง พูดเกินความจริง พูดเอาดีเข้าตัว
คนดีจริง ท�ำได้จริงจึงค่อยพูด ที่ท�ำได้มากก็พูดแต่น้อย
ที่ทำ� ไม่ได้ก็ไม่โอ้อวด ไม่พูดเกินความจริง
คนดีแต่พูด พูดไม่จริง ท�ำไม่จริง ท�ำไม่ได้ตามที่พูด
ไม่นานความจริงย่อมปรากฏ ผู้คนย่อมรู้เท่าทัน
ความเสื่อมเสียย่อมเกิดแก่เขา
คนดีจริง พูดจริง ท�ำจริง ท�ำดีตามที่พูด
ไม่นานผลงานย่อมปรากฏ ผู้คนย่อมสรรเสริญ
ความเจริญย่อมเกิดแก่เขา
กระท�ำให้เกิดผลงานดีกว่าสร้างวิมานกลางอากาศ
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เมื่อเราเข้าวัด ก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มาก ๆ มาเอาบุญนั่นเอง
“ถ้าดีชั่วรู้หมด...อดได้
ส่วนมากดีชั่วรู้ไม่หมด...จึงอดไม่ได้
รู้หมด คือ ต้องรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง
ถ้าดีชั่วรู้หมดอย่างนี้...อดได้แน่นอน”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน
โดย สำ�นักงานบัญชี พี ที อาร์ กรุ๊ป
จดทะเบียน : บริษัท หจก. โรงงาน ร้านค้า มูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ Work Permit
บัญชี : รับทำ�บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ วางระบบ ตรวจสอบบัญชี ให้ค�ำ ปรึกษา วางแผนภาษีอากร สรุปงบกำ�ไร-ขาดทุน
ตัวแทนติดต่อสรรพากร โทร. ๐๒-๘๗๘-๘๗๘๘ (อัตโนมัติ ๑๐ เลขหมาย) แฟกซ์. ๐๒-๔๗๖-๘๑๓๓
www.kalyanamitra.org

ศีลข้อ ๒
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ศีลข้อ ๒ (ตอนที่ ๔)

วิธีดำ� เนินการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
บรรยายโดย พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
แด่ พระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
วันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลาทรงไทย) วัดปากนํ้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ถามว่าท่านกลับไปแล้วท่านจะมีวิธีเริ่มงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อย่างไร ท่านจะต้องไปท�ำ
ความเข้าใจกับประชาชนว่า ศีล ๕ ส�ำคัญต่อชีวิตของเขา ต่อครอบครัวของเขา ช่วยปิดนรก
เปิดสวรรค์ให้เขาได้ เพราะฉะนัน้ ถ้าจะให้โครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีลเกิดขึน้ มาได้ อยากจะฝากเอาไว้
เมื่อกลับไป ท่านมีงานท�ำอยู่ ๓ ประการ
ประการทีห่ นึง่ สร้างกระแสนิยมรักศีล ๕ ให้ได้ เรือ่ งนีต้ อ้ งอาศัยความสามารถในการบรรยาย
ความสามารถในการเทศน์ของท่าน
ประการที่สอง ต้องหาวิธีปิดโอกาสละเมิดศีล เช่น เหล้า รัฐบาลบอกไม่รู้จะท�ำอย่างไรกับมัน
ไม่ให้มกี ารผลิตเหล้าในประเทศไทยก็ทำ� ไม่ได้ ก็ใช้วธิ กี ารปิดโอกาส คือ ป้องกันไม่ให้มกี ารกินเหล้า
ได้งา่ ย โดยก�ำหนดมาตรการในการขาย ก�ำหนดเวลาขาย ก�ำหนดอายุผซู้ อื้ เป็นต้น การพนันก็เช่นกัน
ใครจะเล่นการพนันก็ตอ้ งขออนุญาต ผูเ้ ข้าไปเล่นต้องขออนุญาตอีกเหมือนกัน ต้องมีอายุเท่านัน้ เท่านี้
นี่เป็นตัวอย่าง โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ถ้าจะช่วยกันท�ำจริง ๆ นอกจากเทศน์ นอกจากให้ศีล
นอกจากไปชวนเชิญให้รักษาศีลแล้ว ยังต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้ละเมิดศีลอีกด้วย ซึ่งก็ต้องพิจารณา
เป็นพื้นที่ ๆ ไป
ประการที่สาม เมื่อไม่ละเมิดศีลแล้ว ท�ำอย่างไรให้รักษาศีลมั่นคง อันนี้มี ๓ ขั้นตอนด้วยกัน
ครับ
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ขัน้ ตอนแรก ไปประชาสัมพันธ์เชือ้ เชิญ ความส�ำเร็จอยูท่ จี่ ำ� นวนผูแ้ สดงเจตจ�ำนงทีจ่ ะรักษาศีล
เพราะคนในโลกรออยูแ่ ล้ว คือกลุม่ ทีธ่ รรมดาก็หากินโดยชอบธรรม-ไม่ชอบธรรม รีบให้กำ� ลังใจดี ๆ
เดีย๋ วท่านจะได้กลุม่ นีเ้ ป็นพวก ส่วนกลุม่ ทีห่ ากินแบบชอบธรรม พอรูข้ า่ วโครงการนีก้ อ็ ยากเข้าร่วมด้วย
รีบคว้าเอามา ส�ำหรับพวกนีท้ า่ นสร้างกระแสนิยมเชิญชวน รับสมัครแล้วก็จะมีผแู้ สดงเจตจ�ำนงรักษาศีล
เป็นการแสดงถึงความส�ำเร็จขัน้ ต้น คือแสดงถึงความสามารถในการเชือ้ เชิญชักจูงของท่านว่าไม่เลว
เหมือนกัน                                                                                                                      
ขั้นตอน
๑.
สร้างกระแสนิยม
๒.
ปิดโอกาสละเมิดศีล
๓.
รักษาศีลให้มั่นคง

วิธีด�ำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
วิธีการ
ผลส�ำเร็จ
๑. จ�ำนวน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ผู้แสดงเจตจ�ำนงรักษาศีล
รับสมัคร
• จัดค่ายปฏิบัติความดีสากล ๒. จ�ำนวนคนปฏิบัติความดีสากล
• จัดบ้านสะอาด
๓. จ�ำนวนบ้านสะอาด
  เป็นระเบียบ ฯลฯ
  เป็นระเบียบ ฯลฯ
• ประชุม สวดมนต์ รักษาศีล ๕ ๔. จ�ำนวนคนรักษาศีล ๕
• เจริญสมาธิเป็นประจ�ำ ฯลฯ ๕. ไม่มีของหายที่บ้าน
  โรงเรียน ชุมชน
๖. ไม่เสพอบายมุข ฯลฯ

เมื่อได้ผู้แสดงเจตจ�ำนงมาแล้ว ขั้นตอนที่สอง ปิดโอกาสละเมิดศีล ท�ำอย่างไร? จัดค่ายฝึก
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ สองเรือ่ งนีต้ อ้ งฝึก แม้พวกเราทีม่ าบวชก็ตอ้ งมาฝึกท�ำความสะอาด
การจัดระเบียบ หรือที่เรียกว่าขอนิสัย ฝึกดูแลตัวเอง รักษาความสะอาด ดูแลสบง ผ้าผ่อน สังฆาฏิ
กุฏิ ข้าวของต่าง ๆ ของตัวเองให้รัดกุมยิ่งขึ้น
เรื่องนี้ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่องการจัดห้องนอน ถ้าจะท�ำความสะอาดก็ถามก่อนว่า
นีห่ อ้ งอะไร นีเ่ ป็นห้องนอน อย่างนัน้ ท�ำการส�ำรวจเลย ของทีม่ อี ยูใ่ นห้องทีไ่ ม่เกีย่ วกับเรือ่ งนอนมีไหม
ถ้ามีก็รีบขนออก ขนออกไปได้หลายรายการเลยครับ เพราะเดี๋ยวนี้พ่อบ้านแม่บ้านมีนิสัยพอ ๆ กัน
คือของทีซ่ อื้ มา จริง ๆ แล้วไม่คอ่ ยอยากได้เท่าไร แต่ชอบใจของแถมก็เลยไปซือ้ เอามา ของทีไ่ ม่ได้ใช้
เอามาไว้ในห้องนอน ของที่ซื้อมาแล้วสามปีห้าปียังไม่ได้ใช้เลย เอาไว้ท�ำอะไร ขนออกไป เมื่อ
ขนออกไปแล้ว จากนั้นค่อยกลับมาดูว่าของที่ใช้ จ�ำเป็นไม่จ�ำเป็นมากน้อยแค่ไหน ถ้าไม่จ�ำเป็น
ขนออกไปอีก ท่านเชื่อไหมยังไม่ทันท�ำความสะอาดห้องนอน มีของเตรียมจะแจกเกินกว่าครึ่งห้อง
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จากนั้นจึงปัดกวาดเช็ดถู แล้วคืนนี้ตอนกลับเข้าไปนอน อะไรที่จะใช้ก็หยิบเข้ามาทีละชิ้น
ถ้ายังไม่ใช้ไม่ต้องไปหยิบ ปรากฏว่าของที่ขนออกไปเดือนหนึ่งแล้วยังไม่ได้หยิบเลยมีอีกตั้งเยอะ
ถ้าอย่างนั้นเก็บใส่กล่องเลย ถ้าภายในอีกเดือนหนึ่งก็ยังไม่ได้ใช้ รีบเอาไปแจกเลย ดูนะครับ
รายได้เท่าเดิมแต่มีของไปแจกแล้วครับ เวลาจะซื้ออะไรใหม่ ต่อไปนี้คิดเยอะเลยว่าใช้ไหม รายได้
ก็ยังไม่มีเพิ่ม แต่ว่ามีเงินเหลือพอมาท�ำบุญเพิ่ม จากการท�ำความสะอาดถูกวิธีอย่างนี้ครับ
ความสะอาดมีฤทธิ์ที่จะท�ำให้รักษาสมบัติ มีฤทธิ์ที่จะท�ำให้ได้ท�ำบุญเพิ่ม และมีฤทธิ์ที่จะท�ำให้
รักษาศีลข้อ ๑ ได้ไม่ยากจนเกินไป

ความดีสากล ๕
(Universal Goodness)
		
		
		
		

๑. ความสะอาด (Cleanliness)
๒. ความเป็นระเบียบ (Orderliness)
๓. ความสุภาพ (Politeness)
๔. การตรงต่อเวลา (Punctuality)
๕. การมีสมาธิ (Focus Mind)
ปฏิบัติความดีสากล
ส่งผลให้ขยัน-ฉลาด-สมปรารถนา

ไม่น่าเชื่อเลยครับ เมื่อท�ำความสะอาดได้ จัดระเบียบได้ ต่อจากนี้ความสุภาพ การตรงต่อ
เวลาจะมาเอง มีสมาธิเข้ามาเองครับ ไม่น่าเชื่อ ในฐานะที่จะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ก็เลยตั้งชื่อ ความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ การตรงต่อเวลา การท�ำใจใส ๆ ให้มีสมาธิ
ว่า “ความดีสากล ทุกคนท�ำได้”
ใครนับถือศาสนาไหนก็ตาม ถ้ารักษาความสะอาดได้ดี ก็จะรักษาศีลข้อ ๑ ได้ สะอาดและ
เป็นระเบียบแล้วจะรักษาศีลข้อ ๒ ก็ได้ เมือ่ ความสะอาดยังอยู่ ความสุภาพก็เกิดขึน้ ได้ เพราะฉะนัน้
ศีลข้อ ๓ ก็มีแนวโน้มที่จะมั่นคงเพิ่มมากขึ้น พอรักษาศีลได้ ๓ ข้อ ต่อไปเรื่องการตรงต่อเวลา
ก็จะเริ่มได้ เรื่องการบริหารเวลา เรื่องจัดระเบียบความคิดได้แล้ว พอบริหารเวลาได้ ท�ำไมจะต้อง
โกหกด้วย ศีลข้อ ๔ ก็จะรักษาได้ พอตรงเวลาเลยมีสมาธิขั้นต้นอยู่ในตัว พอลงมือฝึกท�ำสมาธิ
ยิง่ ขึน้ ความดีตา่ ง ๆ จะไหลเข้ามาเอง ไม่นา่ เชือ่ ครับ แต่ตอ้ งเริม่ ต้นจากการท�ำความสะอาดนะครับ
ถ้าเป็นพระก็กวาดกุฏิ ถูกุฏิกันทุกวันครับ ถ้ากุฏิยังสกปรกอยู่ หลวงพี่ยังเหยียบมดตายอยู่ อย่าไป
ให้ศีลให้ยากเลย ต้องบอกว่า การท�ำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หลังจากรับสมัครมาแล้ว ต้องรีบ
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จัดค่ายปฏิบตั คิ วามดีสากลก่อน ฝึกให้เขาจัดระเบียบ ท�ำความสะอาด ฝึกให้เขาจัดบ้านให้เป็น เรือ่ งนี้
ต้องฝึกครับ ผลส�ำเร็จของโครงการให้ดทู จี่ ำ� นวนบุคคลทีป่ ฏิบตั คิ วามดีสากล ดูจำ� นวนบ้านทีส่ ะอาด
เป็นระเบียบครับ เมือ่ ประชาชนท�ำแล้ว ได้บา้ งไม่ได้บา้ งแล้ว ติดตามให้ดคี รับ ทัง้ ติดตาม ทัง้ ประชุม
ทัง้ ฟังเทศน์ ทัง้ สวดมนต์ ทัง้ รักษาศีล หนักเข้า ๆ ก็จะได้ ถ้าเอาแต่เทศน์และให้ศลี แล้ว ประชาชนจะ
รักษาศีลโดยไม่จบั มือกันท�ำความดีสากล ผมว่ายากครับ ชาติหน้าก็ไม่ได้ ก็ตอ้ งถามว่า ความส�ำเร็จ
อยู่ที่ไหน อยู่ที่ตัวท่านที่จะปฏิวัติตัวเอง หรืออยู่ที่การเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองว่า ท่านจะ
ไปเคี่ยวเข็ญเรื่องการท�ำความสะอาดของตัวท่านเองและสมบัติที่มีอยู่ แล้วจัดระเบียบสิ่งของ
ที่มีอยู่อย่างไร

“พระพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดกุฏิให้โยมดูว่า ถ้าจะจัดบ้านก็จัด
อย่างกุฏอิ าตมานี่ หรือถ้าจะจัดบ้านให้มาดูเลยว่าฉันจัดวัดอย่างไร
แล้วกลับไปจัดบ้านของตัวเอง ท�ำอย่างนี้หมู่บ้านศีล ๕ เกิดครับ”
จากนั้นจึงค่อยจัดอบรมในหมู่บ้าน บุคคลที่น่าจะฝึกอบรมมากก็คือ พระภิกษุที่จะไปเป็น
ต้นแบบครับ ถ้าไม่มตี น้ แบบ ไม่มโี มเดลท�ำไม่ได้ ถ้าจะผลิตรถก็ตอ้ งมีตน้ แบบ มีโมเดลของรถออกมา
จะผลิตอาหาร จะผลิตขนม ก็ต้องมีตัวอย่างมีโมเดลอาหารขนมออกมา จะผลิตเสื้อก็ต้องมีโมเดล
เสื้อผ้าออกมา จะแก้ไขพฤติกรรมสันดานของคนก็ต้องมีโมเดลออกมา โมเดลเอามาจากไหน
เอาจากพระครับ พระพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดกุฏิให้โยมดูว่า ถ้าจะจัดบ้านก็จัดอย่างกุฏิอาตมานี่
หรือถ้าจะจัดบ้านให้มาดูเลยว่าฉันจัดวัดอย่างไร แล้วกลับไปจัดบ้านของตัวเอง ท�ำอย่างนี้หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ เกิดครับ แต่ว่าถ้าเทศน์ ๆ ขอดูกุฏิท่านหน่อย ขอดูที่ท�ำงานท่านหน่อย เฮ้ย! เรื่องของ
พระเอ็งอย่ามายุ่ง เจ๊งครับเรื่องนี้ มีแค่นี้ครับ พระภิกษุต้องเป็นต้นแบบให้ได้ จากนั้นเรียกตัวผู้นำ�
ชุมชนมาฝึก ถ้าได้นายกเทศมนตรี นายก อบต. คุมเอาพวกพ้องลูกน้องมาฝึกด้วยได้ละก็ เดีย๋ ว
โครงการนีไ้ ปลิ่วเลยครับ เพราะถ้าฝึกอย่างนี้ได้ เท่ากับช่วยเขาหาเสียง หาสมาชิกไปด้วย ถึงเวลา
เลือกตั้งไม่ต้องซื้อเสียงเลยครับ

สรุป
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
คือ โครงการปลูกฝังวินัยของคนทั้งหมู่บ้าน-ชาติ
คือ โครงการแก้ไขนิสัยมักง่ายของคนทั้งหมู่บ้าน-ชาติ
เป็น ความมั่นคงของประเทศชาติ-พระพุทธศาสนา
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สรุปโครงการรักษาศีล ๕ คืออะไร คือโครงการปลูกฝังวินัยของคนทั้งหมู่บ้านและทั้งชาติ คือ
โครงการแก้นิสัยมักง่ายของคนทั้งหมู่บ้านและทั้งชาติ แล้วก็เป็นความมั่นคงของประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา วัดของพวกเราพระเณรทั้งวัดจะกราบพระพร้อม ๆ กันยังยาก ถ้าวันนี้ยัง
ไม่เคี่ยวเข็ญให้พระ สามเณร และประชาชน กราบพระประธานหรือว่าท�ำวัตรพร้อมกันได้ทั้งวัด
ทั้งหมู่บ้าน โดยไม่มีใครขาดตกบกพร่องแม้แต่คนเดียว โอกาสที่จะท�ำให้พระพุทธศาสนามั่นคง
ประเทศชาติมนั่ คง คงจะยาก เพราะเมือ่ เปิดเศรษฐกิจอาเซียนขึน้ มาเมือ่ ไร คนแต่ละประเทศ แต่ละ
ศาสนาจะไหลถึงกัน ถ้าเราไม่ฝึกคนของเราให้มีศีลมั่นคงก็จะพลาด ถ้าเราเริ่มท�ำตอนนี้โอกาส
ส�ำเร็จมีครับ มองให้ไกล มองทั้งตัวเอง มองทั้งอนาคตลูกหลาน มองทั้งอนาคตของประเทศ
เดี๋ยวก็มีก�ำลังใจที่จะสร้างหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขึ้นมา ถ้าพระเราช่วยกัน ญาติโยมช่วยกัน จะมี
สิ่งหนึ่งที่งอกขึ้นมาเอง คือกลายเป็นการฝึกคนให้มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ฝึกพระ
ให้มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ต่อพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นผมก็ขออนุโมทนาบุญ
ล่วงหน้ากับทุก ๆ ท่าน ขอให้ประสบผลส�ำเร็จในการท�ำหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เป็นอัศจรรย์
จงทุกท่านเทอญ
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๒

จรรยาข้อที่ ๒๒-๒๓
“ต�ำรับยอดเลขา” น�ำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ
ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตา
น�ำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ต�ำรับยอดเลขา”
โดยล�ำดับเนือ้ ความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดดู ว้ ย เพือ่ รักษาศัพท์บางค�ำไว้ และเพือ่
เป็นเกียรติแก่ผเู้ ขียน

๒๒

อย่าเป็นผู้ล�ำเอียงในบุตรภรรยาของนาย
การเข้าไปรับรู้เรื่องในครอบครัวของนาย
รับรู้ไว้ แต่อย่ารับมาเป็นเรื่องปวดหัว
อย่าเข้าไปสมทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอันขาด
วางตัวเป็นกลางไม่ล�ำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ประพฤติตนดังพระพุทธองค์ทรงสอนว่า
ไม่ว่าร้าย ไม่ท�ำร้าย ส�ำรวมศีลและมารยาทให้ดี
เป็นการฝึกอุเบกขาธรรม
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๒๒. อย่าเป็นผู้ล�ำเอียงในบุตรภรรยาของนาย
ของท่านก็ดี ภรรยาน้อยของท่านก็ดี เราไม่ควรถือแก่งแย่ง       
		เลือกทีภรรยาใหญ่
่รักมักที่ชัง นับถือทางนั้น ดูถูกทางนี้ให้แปลกปลาดเหลือเกินไป เป็นอัน      
ไม่ควร
ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ปรองดองกันก็ดี ก็ไม่ใช่ธุระของเราที่จะหันเหเปรปรวน       
ไปด้วย เช่น ประจบทางโน้น หาความใส่ทางนี้ อย่าให้มีแก่ตัวเราเลยเป็นอันขาด
เมื่อจะมีเกี่ยวข้องเข้ามาเฉพาะตัวเราบ้าง ก็จงคิดผันผ่อนหลีกเลี่ยงไปเสีย     
ให้พ้นผิดได้เป็นดี และเมื่อมีทางอันใดดีที่จะกลบเกลื่อนให้ละลายหายไปกับฝั่งได้      
ก็ยิ่งจะเป็นการดีที่สุด อย่าให้เหมือนดังค�ำที่เขากล่อมเด็กว่า “ตีเมียหลวงด้วย     
ท่อนอ้อย ตีเมียน้อยด้วยท่อนจันทน์” นั้นเลย
ถึงว่าบุตร์ของท่านก็เหมือนกัน จะเกิดจากอุทรท่านคนใดก็ดี เราไม่ควรจะไป
ขีดคั่นว่าสูงว่าต�่ำว่ารักว่าชัง สุดแต่เป็นบุตร์ของท่านแล้ว เราต้องรักใคร่นับถือ
ทั้งหมด คิดเสียว่าเป็นนายทั้งนั้น อย่าถือว่าคนนั้นพ่อรัก คนนี้พ่อไม่รัก อย่างนี     ้
ไม่ควร แท้จริงบุตร์แล้วก็ยอ่ มเสน่หารักใคร่ทงั้ นัน้ แต่หากว่าจะเชิดชูเชยชมมากไม่ได้
เสมอกัน ท่านก็คงจะมีความคับใจอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเกิดจากความร�ำคาญ
ขืนกระท�ำไปมิได้ เมือ่ เราสังเกตดู ๆ ไปแล้ว ก็คงจะทราบได้ แต่เมือ่ เรานับถือ รักใคร่
ทัว่ ไปเช่นนัน้ แล้ว นายเราท่านคงเห็นความดี ความหลักถานมัน่ คงของเราเหมือนกัน
ส่วนนายผูห้ ญิงท่านจะไม่เห็นบ้างก็ชา่ งเถอะ เมือ่ พอทนได้กท็ นเอา เราจะผันแปรไป
อย่างอื่นก็ไม่ควร

เมื่อเราเป็นลูกน้องใกล้ชิดกับเจ้านาย ย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องมีส่วนรับรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ครอบครัวของท่าน ท่านผู้เขียนเรื่องนี้นับว่าเป็นผู้มีประสบการณ์มาก ในกรณีที่เจ้านายเรามีทั้ง
ภรรยาหลวงและภรรยาน้อย ก็ย่อมเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่ลงรอยกัน ยิ่งลูกของแต่ละฝ่ายแล้ว
ยิ่งหนักขึ้นไปอีก หรือแม้แต่เจ้านายเราจะมีภรรยาคนเดียว แต่ล�ำเอียงรักลูกไม่เท่ากัน เราเป็น
ลูกน้องก็ต้องวางตัวเป็นกลาง เป็นการฝึกอุเบกขาธรรม พวกเขาทะเลาะวิวาทกันหรือถึงขั้นลงมือ
ท�ำร้ายกัน เราอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ยกเว้นเราสามารถช่วยคลี่คลายเหตุการณ์ได้ แต่อย่าไป
สมทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอันขาด เลี่ยงได้เลี่ยงเสียดีกว่า ให้รับรู้ไว้ แต่อย่ารับเข้ามาให้เป็นเรื่อง
ปวดหัว ท�ำตัวดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้วา่
“อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร
ห้ามว่าร้าย ห้ามท�ำร้าย จงส�ำรวมศีลและมารยาทของเราให้ดี”
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พยายามท�ำตัวให้ดีเช่นนี้ เป็นการฝึกอุเบกขา ฝึกให้ตัวเรามีความยุติธรรม จะตกน�้ำไม่ไหล
ตกไฟไม่ไหม้ ต่อไปท�ำงานจะไม่พลาด เป็นที่ไว้วางใจของเจ้านาย

๒๓

อย่าเป็นคนเจ้าชู้ ในบ้านท่าน
เมื่อเป็นลูกน้องที่นายไว้วางใจ
มีโอกาสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัวของท่าน
อย่าให้เรื่องความเจ้าชู้มาท�ำให้เราเสียอนาคตได้
อย่ากินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา
จงอุตส่าห์สร้างตัวสร้างฐานะของเราให้ดี
อย่าเอาอนาคตที่ดี อย่าเอาชีวิตมาทิ้ง
เพราะความเจ้าชู้มักมากในกามารมณ์
๒๓. อย่าเป็นคนเจ้าชู้ในบ้านท่าน
เราอยูใ่ นบ้านท่าน ก็ยอ่ มมีคนชายหญิงพลุกพล่านเป็นธรรมดา มีทงั้ ญาติและ
			พวกอาษาพึ
ง่ บุญก็คงมีมาก เราต้องรักษาความเรียบร้อยให้จงดี อย่าปัวเปียเข้าไป

กับหญิงที่ต้องห้าม เช่น ญาติของท่าน เป็นต้น ฤๅคนส�ำคัญที่ท่านใช้สนิทอันพึงที่
ท่านหวง ฤๅรังเกียจ เราอย่าลวนลามล่วงเกินจะเป็นการหมิ่นประมาทต่อท่าน     
หรือเสียความไว้วางใจในเราไปด้วย ถ้าถูกที่ส�ำคัญเข้า ก็เลยเกิดความใหญ่โตไป
เราเลยเสียชื่อเสียงหรือเป็นการทุจริตไปด้วย อย่า ๆ อย่า ๆ ไม่ได้การ
ถ้าแม้หากว่าเรามีความพอใจกับคนใดที่สมควร ก็อย่าเพ่อลวนลาม จงซับ
ทราบเค้าเงือ่ นฟังความจะส�ำเร็จฤๅไม่ ดูไปพลางก่อน เมือ่ ทราบชัดว่าท่านปราศจาก
ความรังเกียจแล้ว เราจึงเดินทางสุภาพขอร้องว่ากล่าวโดยตรงจึงจะดี และส�ำเร็จ
ด้วยทางเรียบร้อยดีนักแล จึงจะนับว่าเป็นคนดีมีความกตัญญูซื่อตรงต่อนาย
อ้อ อีกอย่างหนึ่งเกือบลืม ถ้าไปเกี่ยวข้องจะเกิดความใหญ่ ท�ำให้เสียแปลน
หาว่าคุมเหงท่านก็ได้ งดงามพอใจอย่างไรก็ต้องจ�ำงดอย่าพ้องพานเป็นอันขาด    
คือแม่นมลูกท่าน
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โบราณมีคำ� กล่าวไว้ว่า “อย่ากินบนเรือน ขีร้ ดบนหลังคา” เราเป็นลูกน้องทีเ่ จ้านายไว้วางใจ ได้
มีโอกาสใกล้ชดิ กับบุคคลในครอบครัวของท่าน อย่าให้เรือ่ งเจ้าชูม้ าท�ำให้เราเสียอนาคตได้ ข้อนีเ้ ป็น
ข้อเตือนใจส�ำหรับลูกน้องที่เป็นผู้ชาย ภรรยาท่านเราให้เกียรติท่านอยู่แล้ว ลูกสาวท่านเราก็
ไม่ควรเกี่ยวข้องด้วย เพราะศักดิ์ศรีของเราด้อยกว่ามาก จะท�ำให้ทา่ นไม่พอใจ เพราะท่านต้องหวัง
ให้ลูกสาวได้คู่ครองที่มีศักดิ์ มีฐานะเสมอท่าน พยายามตัดใจเสีย แต่ถ้าเกิดรักใคร่ชอบพอจริง ๆ
ก็ขอให้เราสร้างตัว สร้างฐานะให้ดี จนกระทั่งท่านเห็นฝีมือและความสามารถของเรา ถึงวันนั้นจึง
ค่อยไปกราบเรียนท่าน อย่าท�ำอะไรตามอ�ำเภอใจ แม้แต่หลานสาวของท่านก็เช่นกัน
ส�ำหรับแม่นมนั้น ครอบครัวในสมัยโบราณที่มีฐานะ เมื่อภรรยาคลอดลูก เขาจะหาแม่นมมา
ช่วยเลี้ยงลูกด้วย แม่นมเป็นผู้หญิงที่มีลูกเหมือนกัน มีสุขภาพสมบูรณ์ มีน�้ำนมเหลือเฟือ ส่วนมาก
เขาจะเลือกผู้หญิงที่ดี ไม่มีชื่อเสียงด่างพร้อยมาเป็นแม่นมให้ลูก ดังนั้นคนโบราณจึงให้เกียรติ
ให้ความเคารพแม่นมมาก เปรียบเสมือนเป็นแม่อกี คนหนึง่ ของลูก หากบ่าวคนใดไปล่วงเกินจะเป็น
ความผิดใหญ่หลวง แต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีแม่นมแล้ว มีแต่พี่เลี้ยงของลูก ก็ขอให้ระวังไว้เช่นกัน
สิ่งใดที่เป็นของรักของหวงของนายแล้ว ขอให้หลีกเลี่ยงให้ห่างไว้จะเป็นการดี ถ้าอยากจะมี
อนาคตที่ก้าวหน้า มีชีวิตที่ยืนยาว ก็อย่าเป็นคนเจ้าชู้
		
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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หลวงพ่อตอบปัญหา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมุ่งเน้นที่การสอนให้
แสวงหาปัญญาด้วยการฝึกสมาธิเจริญภาวนา
มากกว่าวิธีการอื่น ?

ANSWER

คำ�ตอบ

เจ้าชายสิทธัตถะทรงเรียนเก่งมาตั้งแต่เล็ก เมื่อสมัยที่มีพระชนมายุได้เพียง ๗ พรรษา
พระองค์ก็ทรงเก่งขนาดที่ว่าพออาจารย์พูดจบ ก็ทรงท�ำตามได้ทันที ทรงเรียนอยู่กับอาจารย์เป็น
เวลา ๗ วัน ก็ทรงเจนจบทั้งหมดของความรู้ที่อาจารย์สอน
เพราะเหตุใดพระองค์ถึงทรงมีพระปรีชาสามารถมากขนาดนั้น นั่นก็เพราะเมื่อตอนมี
พระชนมายุ ๗ พรรษา พระองค์ทรงมีโอกาสท�ำสมาธิตามล�ำพังที่โคนต้นหว้าในวันพิธีแรกนาขวัญ
ซึ่งในครั้งนั้นทรงบรรลุปฐมฌาน คือเข้าถึงดวงปฐมมรรค ซึ่งมีลักษณะเป็นดวงธรรมกลมใส ๆ อยู่
ภายในกายของพระองค์เป็นครั้งแรก
หลังจากนัน้ เมือ่ พระองค์เสด็จออกผนวช ก็ทรงใช้ประสบการณ์จากการเข้าถึงปฐมฌานเมือ่
ตอน ๗ พรรษา มาต่อยอดความรู้ คือทรงแน่พระทัยว่า ธรรมะที่ใช้ดับทุกข์ให้สิ้นไปอย่างถาวรนั้น
ต้องซ่อนอยู่ภายในตัวอย่างแน่นอน
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เมื่อพระองค์ทรงมีความมั่นพระทัยอย่างนั้นแล้ว ก็ทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า แม้เลือดเนื้อจะ
แห้งเหือดหายไป เหลือแต่เอ็นและหนังหุ้มกระดูกก็ตามที ตราบใดที่ยังไม่ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็จะไม่ทรงลุกขึน้ จากทีป่ ระทับคือโพธิบลั ลังก์แห่งนี้ จากนัน้ พระองค์กท็ รงนัง่ ท�ำสมาธิ
อย่างแน่วแน่ ทรงมองเข้าไปในกายที่ยาววา หนาคืบ กว้างศอก เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่
ปฐมยาม มัชฌิมยาม ปัจฉิมยาม ตลอดคืนยันรุ่ง
ในที่สุดพระองค์ก็ทรงรู้จักตัวเองชัดเจนขึ้นตามล�ำดับ ๆ จนกระทั่งทรงมองเห็นใจของ
พระองค์เอง มองเห็นกิเลสที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ที่คอยบีบคั้นบงการใจ มองเห็นธรรมะที่ใช้
ดับกิเลสดับทุกข์ได้คือนิพพาน และมองเห็นกระบวนการที่ธรรมะคือนิพพานนั้นก� ำจัดกิเลส
ออกจากใจรอบแล้วรอบเล่า จนกระทั่งกิเลสสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ เป็นสมุจเฉทปหาน ทรงตรัสรู้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเช้าตรูว่ นั รุง่ ขึน้ ของวันเพ็ญขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๖ หรือวันวิสาขบูชา
นั้นเอง
คนทั้งโลกไม่มีใครเห็นใจตัวเอง แต่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชไม่นานก็ทรงเห็นใจของ
พระองค์เองได้ แล้วทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนพุทธบริษทั ทัง้ ๔ ให้พจิ ารณาเข้าไปข้างในเนือง ๆ เพือ่ รูจ้ กั
ตัวเองให้มากที่สุด ไม่ต้องไปห่วงเรื่องรู้จักคนอื่น เพราะเมื่อรู้จักตัวเองแล้วก็จะรู้จักคนทั้งโลกเอง
การที่หลวงพ่อยกพุทธประวัติขึ้นมาเล่าให้ฟังตั้งแต่แรก ก็เพราะว่าก่อนที่จะตอบค�ำถามนี้
เรามีเรือ่ งพืน้ ฐานทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจให้ตรงกันก่อน นัน่ คือ คนทีย่ งั ไม่เคยฝึกสมาธิหรือเพิง่ เริม่
ฝึกสมาธิใหม่ ๆ จะพบปัญหาว่าเขาไม่คนุ้ กับการประคองใจให้มองกลับเข้ามาในตัวเอง เพราะเขา
ชอบมองออกไปนอกตัวเป็นปกตินิสัย ใจของเขาจึงไปติดอยู่กับเรื่องนอกตัวอยู่ตลอดเวลา นาน ๆ
จะดึงใจกลับเข้ามาในตัวได้สักที ท�ำให้เขามีสมาธิกระท่อนกระแท่น และท�ำให้เขาไม่ค่อยเชื่อว่า
การฝึกสมาธิเป็นเรื่องที่ดี
ตรงนี้คือความแตกต่างกับคนที่ฝึกสมาธิอยู่เป็นประจ�ำ โดยเฉพาะคนที่ฝึกสมาธิหยุดใจนิ่ง
จนกระทั่งเห็นดวงปฐมมรรคในกลางกายอย่างชัดเจนแล้ว เขาจะมีความสามารถพิเศษประจ�ำตัว
เกิดขึน้ มาเป็นปกติวสิ ยั นัน่ คือการมองเข้าไปในตัวเองเป็นปกติ ใจของเขาจึงไม่ไปยึดมัน่ ถือมัน่ อยูก่ บั
เรื่องนอกตัว
คนที่มีปกติมองเข้าไปในตัวหรือหมั่นตรึกดวงธรรมในกลางกาย จะมีนิสัยว่าเวลามองอะไร
ก็ตามจะมองจากข้างในเป็นหลัก หรือหากมีเรื่องต้องครุ่นคิดตัดสินใจก็จะไม่ปล่อยใจไปข้างนอก
แต่จะท�ำใจนิง่ ๆ แล้วพิจารณาจากข้างใน เพราะเมือ่ ใจบริสทุ ธิ์ แหล่งความคิดก็บริสทุ ธิ์ ความคิด
ก็จะถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ซึ่งเท่ากับท�ำให้ค�ำพูด การกระท�ำ การประกอบอาชีพการงาน
ถูกต้องตรงตามหนทางแห่งความส�ำเร็จไปโดยปริยาย
เมือ่ สมัยทีค่ ณุ ยายอาจารย์ฯ ยังมีชวี ติ อยู่ หลวงพ่อเคยมีโอกาสสนทนาธรรมกับท่าน คุณยาย
ท่านถามให้ได้คิดว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมได้ด้วยการเดินทางตระเวนไปรอบโลก
หรือว่าทรงตรัสรู้ธรรมได้ด้วยการมองเข้าไปในตัวของพระองค์เอง?

QA
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ค�ำตอบคือ มองเข้าไปในตัวเอง ซึ่งก็คือพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมได้ด้วยการฝึกท�ำสมาธิ
เจริญภาวนากระทั่งใจหยุดนิ่ง มองเข้าไปในศูนย์กลางกายของพระองค์เอง จนกระทั่งทรงตรัสรู้
อริยสัจ ๔
เนื่องจากพวกเราเองก็ยังถือว่าเป็นผู้ฝึกใหม่กันอยู่ แล้วงานท�ำภาวนาก็เป็นงานที่ต้องท�ำกัน
อย่างต่อเนื่องไปอีกหลายภพหลายชาติ กว่าจะตรัสรู้ได้เช่นเดียวกับพระพุทธองค์ ดังนั้นการมอง
เข้าไปในตัว ซึ่งเป็นก้าวแรกของการบรรลุธรรมนั้น จึงเป็นสิ่งที่เราทิ้งไปไม่ได้
ส�ำหรับข้อดีในเบื้องต้นของการมองเข้าไปข้างในนั้น
ข้อแรก คือ จะท�ำให้เรารู้จักตัวเอง คือเมื่อหมั่นมองเข้าไปข้างในก็จะเห็นกายตัวเอง
ข้อสอง คือ เมือ่ เห็นกายตัวเองแล้ว ก็จะเห็นนิสยั ของตัวเราเอง ท�ำให้เราแก้ไขปรับปรุงตัวเอง
ได้ถูกจุดมากขึ้นตามล�ำดับ
ข้อสาม คือ เมื่อมองข้างในกลางกายของเราบ่อย ๆ ก็จะเริ่มมองเห็นใจของตัวเอง
ล�ำพังแค่การเห็นนิสัยตัวเองได้ทะลุปรุโปร่ง ก็จะท�ำให้เราเข้าใจนิสัยคนทั้งโลกได้เลยทีเดียว
และสามารถท�ำความเข้าใจได้ว่า สาเหตุที่เขามีนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นเพราะเขาฝึกตัวเองมา
อย่างไร หรือถูกสิง่ แวดล้อมหล่อหลอมให้เติบโตมาอย่างไร กลายเป็นปัญญาทีเ่ กิดจากความเข้าใจ
นิสัยตัวเอง ก่อให้เกิดความเข้าใจนิสัยเพื่อนมนุษย์ขึ้นมาได้เลยทีเดียว
ดังนั้น ถ้าลูกต้องการที่จะมีปัญญาเฉียบจริง ๆ ก็ต้องฝึกนะลูกนะ ฝึกมองเข้าไปข้างใน
ศูนย์กลางกายของเราเองบ่อย ๆ ในที่สุดลูกก็จะรู้จักนิสัยตัวเอง เมื่อเห็นนิสัยทั้งดีและไม่ดีของ
ตัวเองแล้ว ลูกก็จะแก้ไขได้ และจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา เพราะลูกจะเป็นคนที่เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา เอาใจเราไปใส่ใจเขา ด้วยการหมั่นมองเข้าไปข้างในตัวเอง ปัญญาที่เกิดจาก
การสังเกตตัวเองก็จะเพิม่ พูนขึน้ ตามล�ำดับ จนกลายเป็นปัญญาทีม่ คี วามละเอียดลออ เข้าใจตัวเอง
เข้าใจเพื่อนมนุษย์ เข้าใจโลก แล้วลูกก็จะเข้าถึงธรรมในตัวไปตามล�ำดับ ๆ ในสักวันหนึ่ง
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

มีวธิ ีใดทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ยระยะสุดท้าย
ยืนหยัดต่อไปได้อย่างมีความสุข?
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ ในโลกนี้
มีบุคคลที่กลัวความตายเมื่อมัจจุราชมาอยู่    
ตรงหน้า ๔ จ�ำพวก และมีอีก ๔ จ�ำพวก ที่ไม่
กลัวความตาย

เคล็ดลับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
คนที่กลัวความตาย ๔ จ�ำพวก ก็คือ
๑. คนที่ยึดติดอยู่ในเรื่องที่ตนเองผูกพัน เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ยึดติดในบุคคลอันเป็นที่รัก เช่น
ลูก สามี หรือภรรยา พอรู้ว่าจะต้องตายก็อาลัยอาวรณ์ผูกพันในสิ่งเหล่านี้ ท�ำให้กลัวตาย  
๒. คนที่ยึดติดในตัวเอง คือรักตัวเองมาก รู้สึกว่าอายุเราแค่นี้เอง ยังใช้ชีวิตไม่จุใจเลย             
คิดยึดติดตัวเองก็เลยกลัวตาย
๓. คนที่ทำ� บุญไว้น้อย ท�ำบาปไว้มากกว่า พอรู้ว่าจะตายก็หวาดกลัว เพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะ
ไปที่ไหน ถ้าตกนรกจะท�ำอย่างไร กลัวเส้นทางข้างหน้าที่ไม่ชัดเจนว่าจะไปสู่สุคติหรือทุคติ
๔. คนที่ลังเลสงสัยในค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า คนเราต้องเวียนว่ายตายเกิด บุญ
บาปมีจริงหรือไม่ ท�ำให้ไม่มั่นใจในเส้นทางข้างหน้าก็เลยยึดอยู่กับปัจจุบัน แต่ปัจจุบันก็ยึด
ได้ไม่นาน เพราะว่าก�ำลังจะจากโลกนี้ไปแล้ว จึงเกิดความไม่มั่นใจก็เลยกลัว
คน ๔ จ�ำพวกนี้จะกลัวความตาย พอกลัวก็จะเกิดผลตามมามากมาย คนดูแลจะปวดหัว
มาก ทั้งดูแลยาก ทั้งสงสาร หมอพยาบาลที่จะมารักษาก็ยาก มีปัญหากันหมด
แต่มีคนอีก ๔ จ�ำพวก ที่ไม่กลัวความตาย คือ
๑. คนที่ไม่ยึดติดในเรื่องคน สัตว์ สิ่งของ จนเกินไป
๒. คนทีไ่ ม่ได้รกั ตัวเองจนเกินไป ท�ำใจได้วา่ ถึงคราวก็ตอ้ งตาย คนอายุนอ้ ยกว่าเราตายก่อนเรา
ก็มี ไม่แน่ไม่นอน บางคนยังไม่ได้เกิด แค่อยู่ในท้องก็แท้งไปแล้วก็มี พอท�ำใจได้ ความกลัว
ต่อมรณภัยก็จะน้อยลงไปตามส่วน ยิ่งตัดใจได้มากเท่าไร ความกลัวก็น้อยลงไปตามล�ำดับ
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๓. คนที่ทำ� ความดีไว้มากพอ มั่นใจว่าตายแล้วไปดีแน่นอน อย่างนี้ไม่กลัวตาย
๔. คนทีม่ ีความเชื่อมั่นในพระสัทธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
เรือ่ งบุญและบาป โลกนีโ้ ลกหน้ามีจริง พอมัน่ ใจอย่างนีแ้ ล้ว รูเ้ ลยว่าชีวติ หลังความตายตนเอง
จะไปสู่ที่ที่ดีกว่าแน่ จะไปกลัวท�ำไม ก็เลยไม่กลัว
พอรู้หลักอย่างนี้แล้ว ก็น�ำหลักนี้มาประยุกต์ใช้เวลาไปเยี่ยมไข้ ถ้าเป็นญาติของเราก็ต้อง
พยายามท�ำให้เขาคลายความยึดมั่นผูกพัน ให้เขาสร้างบุญอยู่เรื่อย ๆ ถ้าเขาไม่สะดวก เราก็ไป
ท�ำให้ แล้วเอาภาพมาให้ดู ให้เขาระลึกนึกถึงบุญบ่อย ๆ ยิ่งทบทวนบุญก็ยิ่งเพิ่มพูน และให้เขาท�ำ
สมาธิ สวดมนต์ ให้ใจอยู่กับบุญกุศล เขาก็จะยิ่งเชื่อมั่นในค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้ว
ความกลัวต่อมรณภัยก็จะคลายลง และจะเป็นคนไข้ที่น่ารัก
เคยมีคนไข้ท่านหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย นอนร้องโอย ๆ อยู่บนเตียง ญาติพี่น้องที่
เฝ้าอยู่ก็มีแต่ความหดหู่ สงสารแต่ไม่รู้จะท�ำอย่างไร เขานับถือศาสนาอื่น แต่มีคนรู้จักคนหนึ่งรู้จัก
พระวัดพระธรรมกาย ก็มานิมนต์พระให้ไปเยี่ยมเขา
พอพระไปถึงก็พูดคุยกับเขา สอนให้ท�ำสมาธิ ถ้าเขานึกดวงแก้วองค์พระแล้วไม่สบายใจ ให้
นึกเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาเขาก็ได้ เพื่อเป็นนิมิตในการท�ำสมาธิ แล้วบอกเขาตรง ๆ ว่า คนเรา
ทุกคนตายแน่นอน ต่างแต่เร็วหรือช้าเท่านั้น บางคนยังแข็งแรงอยู่รถคว�่ำตาย ไม่มีโอกาส         
เตรียมตัวด้วยซ�ำ 
้ แต่คนป่วยยังมีโอกาสเตรียมตัว โชคดีกว่ามาก เพราะฉะนั้นจะตายเร็วตายช้า     
ก็ต่างกันไม่กี่ปี ต่างแต่เพียงว่าจะไปแบบแมวหรือราชสีห์ ไปแบบแมวคือร้องครวญครางแล้วก็      
จากโลกนี้ไปอย่างผู้แพ้ ไปอย่างราชสีห์คือไม่หวาดหวั่นต่อมรณภัย มั่นใจในคุณความดีที่ตน        
เคยท�ำเอาไว้ เมื่อถึงคราวต้องจากโลกนี้ก็จากไปด้วยอาการแห่งผู้ชนะเหมือนราชสีห์
พอพระพูดอย่างนี้เขาก็หยุดร้อง อยากจะเป็นอย่างราชสีห์ แต่ปวดเหลือเกิน ท่านก็เลยบอก
ให้ทำ� สมาธิ เขาก็พยายามท�ำ  พอใจนิ่งดีแล้ว สัญลักษณ์ศาสนาเดิมหายไป เห็นดวงสว่างขึ้นมา
แทน เขาบอกว่าลืมความเจ็บปวดเลย มีความสุข ใบหน้าเปล่งปลั่งขึ้น จากเดิมร้องโอย ๆ ตอนนี้
ไม่ร้องแล้ว เพราะนึกถึงดวงสว่างแล้วมีความสุข ลืมความเจ็บปวด ญาติ ๆ งงเลยว่าท�ำไมเปลี่ยนได้
ขนาดนี้ หมอก็งง เพราะหมอรู้ดีว่า มะเร็งระยะสุดท้ายเจ็บปวดทรมานมาก
เขายังกลายมาเป็นคนที่คอยให้ก�ำลังใจญาติ ปลอบใจคนมาเยี่ยม และเปลี่ยนมานับถือ
พระพุทธศาสนาในช่วงท้ายของชีวติ แล้วยังน�ำความสว่างและศรัทธาทีถ่ กู ต้องมาให้ญาติพนี่ อ้ งด้วย
ตอนแรกหมอบอกว่าจะอยู่ได้เดือนหนึ่ง สุดท้ายยืดเวลาได้เป็นปี และจากไปด้วยอาการแห่งผู้ชนะ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักการไว้หมดแล้ว ถ้าเราถึงจุดนัน้ เมือ่ ไรไม่มคี วามกลัวแน่นอน
ถ้าหากจะพยายามยืดชีวิตให้ยาวขึ้นก็มีวัตถุประสงค์ประการเดียว คือเพื่อให้มีเวลาในการสั่งสม
บุญกุศลให้มากขึ้น ถ้ารู้หลักการเราจะพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งด้วยความมั่นใจ เพราะรู้ว่า
จะไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม เสมือนนักเดินทางที่มีเข็มทิศ รู้ว่าเป้าหมายปลายทางคืออะไร ไม่ใช่เดิน
สะเปะสะปะไปเรื่อย จะตกเหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ นี่คือความแตกต่าง
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มีผปู้ ว่ ยระยะสุดท้ายหลายรายนัง่ สมาธิแล้วยืดอายุได้นานขึน้ บางรายโรคภัย
ไข้เจ็บหายเป็นปลิดทิ้ง เป็นเพราะอะไร?
มีเหตุอยู่ ๒ อย่าง คือ
๑. พอผูป้ ว่ ยได้สร้างบุญ ได้ทำ� สมาธิ ผลก็คอื บุญเกิดขึน้ แล้วบุญใหม่ทที่ ำ� จะไปเหนีย่ วน�ำบุญเก่า
ที่สั่งสมไว้ให้เชื่อมต่อกัน บุญนั้นก็เลยส่งผล ท�ำให้วิบากกรรมที่ท�ำให้เกิดอาการเจ็บป่วย    
ทุเลาลง ที่ป่วยไม่หนักจนเกินไปก็หาย ที่ป่วยหนัก ๆ ก็ยังยืดเวลาออกไปได้ เป็นเพราะบุญ
มาหล่อเลี้ยงท�ำให้วิบากกรรมเบาบางลง
๒. คนเราประกอบด้วยกายกับใจที่ส่งผลต่อกัน เคยสังเกตไหมว่า ข้าราชการผู้ใหญ่บางคน      
พอเกษียณอายุผ่านไป ๒ ปี ป่วยตายเพราะท�ำใจไม่ได้ เคยมีคนมาล้อมหน้าล้อมหลังเต็ม
ไปหมด พอเกษียณแล้วไม่มีใครสนใจเลย ท�ำใจไม่ได้ ก็เลยป่วย หรือบางคนที่มีเรื่องกลุ้ม
มาก ๆ ร่างกายจะรวนเรไปด้วย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เพราะใจกับกายเกีย่ วเนือ่ งกัน ถ้าใจ
แย่ อีกหน่อยร่างกายก็จะแย่ตาม แต่ในทางกลับกันถ้าร่างกายแย่ ใจที่เคยดี ๆ อยู่บางทีก็
แย่ตาม แต่ถ้ากายแข็งแรงใจก็มีแนวโน้มจะสดใส ถ้าจิตใจสดใสสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้น
เพราะฉะนั้นในคนไข้คนเดียวกัน ถ้ารู้หลักการท�ำความดี การท�ำสมาธิ การสร้างบุญ           
เมือ่ สร้างบุญแล้วใจก็จะมีพลัง สมดุลของใจจะเกิดขึน้ พอใจมีพลังก็สง่ ผลถึงทางกาย ท�ำให้
โรคร้ายที่มีอยู่คลี่คลายเบาบางลงไป ที่เป็นไม่มากก็หาย ที่เป็นหนัก ๆ ก็ยืดเวลาออกไปได้
ผลบุญกับสมดุลกายใจ ๒ อย่างนี้ประกอบกันขึ้นมาท�ำให้สุขภาพดีขึ้น หรือยืดเวลาอยู่ใน
โลกนี้ให้ยาวนานขึ้นได้

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องทำ�อย่างไรบ้าง?
ควรรู้หลักอย่างที่อธิบายไปแล้ว ถ้าคนไม่รู้หลักก็หาเรื่องคุยเฮฮา ผู้ป่วยก็ฝืนยิ้มแต่ในใจไม่มี
ความสุข แบบนี้ผิดหลัก ต้องหาวิธีให้คนไข้นึกถึงบุญกุศล นึกถึงความดีที่เคยท�ำ แล้วก็คุยแต่เรื่อง
ที่ดีงาม ซึ่งจะท�ำให้ใจผ่องใส พูดถึงการปฏิบัติธรรมก็ได้ หรือเอาหนังสือธรรมะไปให้ เอาสิ่งที่เป็น
สื่อให้เขานึกถึงความดี นึกถึงบุญกุศล และท�ำใจให้สงบไปให้ ถ้ารู้หลักอย่างนี้การไปเยี่ยมคนไข้
หรือการดูแลของเราก็เป็นประโยชน์ต่อคนไข้

ในทางพระพุทธศาสนามีข้อคิดอย่างไรในการพูดถึงความตาย?
แง่คิดเกี่ยวกับความตายมี ๒ ประเภท คือ
๑. คนไม่รู้หลัก คือคนไม่รู้หลักธรรม ไม่รู้หลักการของโลกและชีวิต พอนึกถึงความตายแล้ว
เศร้า หดหู่ หวาดเสียว เพราะฉะนั้นเขาจะพยายามไม่นึก นึกแล้วมันน่ากลัว
๒. คนรู้หลัก คือผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา รู้หลักที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้นึกถึง
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ความตายบ่อย ๆ เพราะยิ่งนึกถึงแล้วจะท�ำให้เกิดความไม่ประมาท แล้วก็ขวนขวายเกิด
ก�ำลังใจในการท�ำความดีมากขึ้น
มีอยู่คราวหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถามพระอานนท์ว่า นึกถึงความตายบ่อยแค่ไหน
พระอานนท์กราบทูลว่านึกถึงอยู่บ่อย ๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังประมาทอยู่ จะไม่ประมาทต้อง
นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก แล้วตัง้ ใจท�ำกิจต่าง ๆ ด้วยความมีสติ ด้วยความไม่ประมาท
ขวนขวายในการสร้างความดีอย่างสม�ำ่ เสมอ นีค่ อื การเจริญมรณานุสติ ยิง่ นึกถึงความตาย ยิง่ เกิด
ความองอาจแช่มชืน่ เกิดก�ำลังใจในการท�ำความดี นีค่ อื ชาวพุทธเต็มตัวทีท่ ำ� ถูกต้องตามหลักวิชชา

ปัจจุบันมีโรคแปลก ๆ เกิดขึ้นมาก รักษาก็ยาก สาเหตุมาจากอะไร?
ส่วนแรกเกิดจากสิ่งแวดล้อมปัจจุบันแย่ลง คนมากขึ้น แล้วก็สร้างมลพิษขึ้นมาทั้งในอากาศ
ในน�้ำ  รวมทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เราบริโภคเข้าไปก็ใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย ยาเร่ง สารเคมีเหล่านี้    
เข้าไปสะสมในตัวมากกว่าสมัยก่อน เลยเกิดโรคแปลก ๆ หลายอย่าง ส่วนทีส่ องเกิดจากเทคโนโลยี
พัฒนามากขึน้ คนเราก็สร้างกรรมแปลก ๆ ขึน้ มาอีกหลายอย่าง เช่น โจรกรรมคอมพิวเตอร์ สร้าง
ไวรัสคอมพิวเตอร์ พอมีคนท�ำกรรมแปลก ๆ ก็เลยเกิดวิบากกรรมแปลก ๆ ขึ้นมา

ถ้าจะไปเยีย่ มใครทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย เรานำ�ซองร่วมบุญไปด้วยได้ไหม?
ได้ แต่ต้องอย่าให้เขาล�ำบากใจ ความมากน้อยของปัจจัยเป็นเรื่องรอง เรื่องหลักคือให้เขา
ได้มสี ว่ นในการสร้างบุญ ขอให้ได้ทำ 
� ให้ใจนึกถึงบุญ อย่าเอาความเกรงใจน�ำหน้า แต่ให้มงุ่ ประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นกับเขา เพราะทรัพย์ที่มีอยู่อีกไม่กี่วันก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ จะติดตัวไปได้ต้องเปลี่ยน
ทรัพย์นนั้ เป็นบุญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “เรือน” คือร่างกาย ถูก “ไฟ” คือชาติ ชรา มรณะเผาอยู่
เรือนที่ถูกไฟเผาอยู่ ทรัพย์ใดขนออกไปได้ ทรัพย์นั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา แต่ทรัพย์ใดขนออก
ไปไม่ได้ก็จะถูกเผาไหม้อยู่ในเรือนนั้นเอง การขนทรัพย์จากเรือน คือขนด้วยการให้ทานย่อมแปร
เป็นบุญติดตัวเขาข้ามภพข้ามชาติ การที่เราไปแนะน�ำให้เขาท�ำบุญ เสมือนไปรักษาสมบัติให้เขา
ถ้าไม่บอกให้เขาท�ำบุญ ทรัพย์นั้นจะถูกเผาอยู่ในเรือนก็คือร่างกายที่สลายไป

เมือ่ มีญาติเป็นผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ควรจะบอกหรือไม่บอกให้ผปู้ ว่ ยรับทราบ?
ควรบอกให้ทราบ แต่ให้ทราบเป็นขัน้ เป็นตอนอย่างมีศลิ ปะ เมือ่ ทราบแล้วเราควรให้เขารูจ้ กั
การสร้างความดี สร้างบุญกุศล รู้พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเท่ากับว่าให้เขามี    
เครือ่ งยึดเหนีย่ ว ถ้าบอกให้รแู้ บบกะทันหันโดยทีเ่ ขาไม่รหู้ ลักพวกนีเ้ ลย ชีวติ ก็เคว้งคว้าง กลุม้ กลาย
เป็นกลุ่มประเภทที่กลัวความตาย ๔ ประเภท บางคนไม่ยอมรับ บางคนโกรธ บางคนต่อต้าน แต่
ถ้าให้ทราบโดยรู้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องด้วย เขาก็จะรู้ความจริง พร้อมกับมีหนทางว่าช่วงเวลา          
ที่เหลืออยู่ควรจะท�ำอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุด บอกอย่างนี้จะเป็นประโยชน์แก่เขา
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

รู้จักมนุษ ย์
ในจักรวาลวิทยา
มนุษย์มาจากค�ำว่า “มน” (อ่านว่า มะนะ) แปลว่า ใจ รวมกับค�ำว่า อุษย์ หรือ
อุตม (อุดม) แปลว่า สูง มนุษย์จึงหมายถึง ผู้มีใจสูง ใจรุ่งเรือง และกล้าแข็ง ภพภูมิ
มนุษย์จัดเป็นภูมิหนึ่งใน ๓๑ ภูมิ หรือหากจัดอยู่ในภพสาม มนุษย์ก็อยู่ในกามภพ        
อัน เป็น ที่เกิด ของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู ่ ใ นกาม ภพนี้ เ ป็ นภพของผู ้ ที่ ยั งมี ค วามใคร่          
ความอยาก ความพึงพอใจอยู่ในจิตใจ ซึ่งภูมิที่อยู่ในภพนี้มีทั้งหมด ๑๑ ภูมิ ได้แก่     
มนุสสภูมิ ๑ อบายภูมิ ๔ และเทวภูมิ ๖
มนุสสภูมิ คือ โลกซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ผู้มีใจสูง จัดเป็นภูมิที่เป็นศูนย์กลาง
ของการสร้างบุญและบาป เป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำสัตว์ทงั้ หลายไปเกิดในภูมฝิ า่ ยสุคติ
และทุคติ ซึ่งเป็นที่เสวยผลบุญและบาป
ตามหลักจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา ที่อยู่ของมนุษย์หรือมนุสสภูมิอยู่บน
พื้นดินในระดับเดียวกับไหล่เขาพระสุเมรุ ตั้งอยู่ทั้ง ๔ ทิศ ของเขาพระสุเมรุซึ่งเป็น      
แกนกลางของจักรวาล ผืนแผ่นดินใหญ่ทั้ง ๔ เรียกว่า “ทวีป” มีชื่อว่า ปุพพวิเทหทวีป
อปรโคยานทวีป อุตตรกุรุทวีป และชมพูทวีป
ที่ตั้งของโลกมนุษย์ทั้ง ๔ ทวีป มีดังนี้
๑. ปุพพวิเทหทวีป อยู่ตรงกับไหล่เขาด้านทิศตะวันออก มีพื้นเป็นเงิน แสงสีเงิน
สะท้อนไปยังทวีปซีกนั้น
๒. อปรโคยานทวีป อยู่ตรงกับไหล่เขาทางด้านทิศตะวันตก มีพื้นเป็นแก้วผลึก             
แสงใส ๆ สะท้อนไปยังทวีปซีกนั้น
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๓. อุตตรกุรทุ วีป อยูต่ รงกับไหล่เขาด้านทิศเหนือ มีพนื้ เป็นทองค�ำ แสงสีทองสะท้อน
ไปยังทวีปซีกนั้น
๔. ชมพูทวีป อยู่ตรงกับไหล่เขาด้านทิศใต้ มีพื้นเป็นมรกต แสงสีเขียวสะท้อนไปยัง
ทวีปซีกนั้น
เพราะเหตุนี้ ในทวีปทั้งสี่จึงมีสีของต้นไม้ ใบไม้ น�้ำในทะเล มหาสมุทร ท้องฟ้า
ตามสีของรัตนะที่ไหล่เขาพระสุเมรุสะท้อนแสง แต่ละทวีปมีทวีปน้อย ๕๐๐ ทวีป       
เป็นบริวาร คนที่อาศัยอยู่ในทวีปน้อยมีความเป็นไปต่าง ๆ ตามผู้คนที่อยู่ในทวีปใหญ่   
รูปใบหน้าของมนุษย์มีลักษณะตามสัณฐานของทวีป
มนุษย์ในทวีปทัง้ สี่ เมือ่ กล่าวโดยรวมมีรปู ร่าง สัณฐาน และหน้าตา อยูใ่ นลักษณะ
เดียวกัน ต่างกันตรงขนาด ความได้ส่วนสัด และความประณีตสวยงาม เช่น มนุษย์
ในชมพูทวีปมีใบหน้ารูปไข่ มนุษย์ในอปรโคยานทวีปมีใบหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์    
วันเพ็ญ มนุษย์ในปุพพวิเทหทวีปมีใบหน้าเหมือนมะนาวตัดหรือพระจันทร์ครึง่ ซีก ส่วน
มนุษย์ในอุตตรกุรทุ วีปมีใบหน้าเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม (รูปหน้าของมนุษย์ทวีปใดก็จะมีลกั ษณะ
เหมือนสัณฐานของทวีปนั้น) มนุษย์ในชมพูทวีปมีความสวยงามและแตกต่างกัน
มากมายตามแต่กุศลและอกุศลที่เจ้าตัวกระท�ำไว้มาให้ผล ส่วนมนุษย์ในทวีปอื่นอีก     
๓ ทวีป ความสวยงามของผูค้ นไม่แตกต่างกัน เนือ่ งจากมีคณุ ธรรมในจิตใจเสมอเหมือน
กันโดยทั่วไป
คุณสมบัติ ๓ ประการ ที่คนในชมพูทวีปประเสริฐกว่าคนในทวีปอื่นและเทวดา
ชั้นดาวดึงส์ คือ
๑. สูรภาวะ มีจติ ใจกล้าแข็งในการกระท�ำความดี เช่น บ�ำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนา
๒. สติมันตะ มีสติตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย
๓. พรหมจริยวาส สามารถประพฤติพรหมจรรย์ คือบวชได้
นอกจากนี้คนในชมพูทวีปยังมีลักษณะพิเศษ ๔ ประการ ที่ประเสริฐกว่าคนใน
ทวีปอื่นอีก คือ
๑. มีจิตใจกล้าแข็ง ทั้งในด้านประกอบกรรมดีและกรรมชั่ว ทางฝ่ายดีนั้นสามารถ
ปฏิบัติตนให้ส�ำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัครสาวก          
พระสาวก พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นต้น ฝ่ายชัว่ ก็สามารถกระท�ำได้ถงึ ขัน้ ฆ่ามารดา
ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ท�ำโลหิตุปบาท ท�ำสังฆเภท เป็นต้น ซึ่งคนในอีก          
๓ ทวีป ไม่สามารถกระท�ำกล้าแข็งได้ถึงเพียงนี้
๒. มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นเหตุ ทั้งที่สมควรและไม่สมควร รู้จักพิจารณาหาเหตุ         
ทีท่ ำ� ให้เกิดสิง่ ต่าง ๆ เป็นอย่าง ๆ ได้ ทัง้ ฝ่ายทีเ่ ป็นนามธรรมและรูปธรรม
ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 97

www.kalyanamitra.org

๓. มีความเข้าใจในสิ่งที่มีประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ รู้จักทั้งโลกิยประโยชน์ และ
โลกุตรประโยชน์ โลกิยประโยชน์ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มนุษยสมบัติ
เทวสมบัติ เป็นต้น โลกุตรประโยชน์ ได้แก่ การบรรลุมรรค ผล นิพพาน            
ส่วนความเข้าใจจะลึกซึง้ มากน้อยระดับใด ขึน้ อยูก่ บั ศรัทธา วิรยิ ะ ปัญญา บารมี
และการคบหาสมาคม
๔. มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศล ทั้งโลกิยกุศลและโลกุตรกุศล ฝ่ายกุศล
ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ฝ่ายอกุศล ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น
ส�ำหรับคนที่อยู่ในอุตตรกุรุทวีปมีคุณสมบัติพิเศษสูงและประเสริฐกว่าคนที่อยู่ใน
ชมพูทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงส์ ๓ ประการ คือ ๑) ไม่ถือเอาเงิน ทอง ทรัพย์สมบัติ
ว่าเป็นของตน ๒) ไม่หวงแหนหรือถือเอาว่า ผู้น้ันผู้นี้เป็นบุตร ภรรยา สามีของตน       
๓) มีอายุยืนถึง ๑,๐๐๐ ปี เสมอ
ส�ำหรับเรื่องของปุพพวิเทหทวีปและอปรโคยานทวีปไม่มีอะไรพิเศษ ชีวิตความ
เป็นไปต่าง ๆ คล้ายคนในชมพูทวีป เว้นแต่ความเจริญของโลกและจิตใจของผู้คน ถึง
จะสูงก็ไม่สูงเท่าคนในชมพูทวีป แม้จะต�่ำก็ไม่ต�่ำเท่าคนในชมพูทวีป เป็นไปในฐานะ
กลาง ๆ พระโพธิสัตว์ก็ดี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดี เมื่อจะ
บังเกิด จะอุบัติขึ้นเฉพาะในชมพูทวีปเท่านั้น ไม่เกิดสร้างบารมีที่โลกมนุษย์ทวีปอื่น ๆ
เหตุที่สัตว์ผู้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะเป็นผู้     
มีมนุษยธรรม คือ ธรรมที่ทำ� ให้เป็นมนุษย์ ซึ่งก็คือศีลทั้ง ๕ ข้อ หากเป็นผู้ที่บกพร่อง
ในการรักษาศีลแล้ว ก็ยากที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีก
พวกเราทุกคนในโลกใบนี้ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ในชมพูทวีป ซึ่งถือเป็นทวีปที่ม      ี
ความพิเศษดังกล่าวข้างต้น จึงนับเป็นความโชคดีประการหนึ่ง และจะโชคดียิ่งกว่านั้น
หากเราได้อยูบ่ นโลกใบนีอ้ ย่างมีเป้าหมายเพือ่ ตักตวงบุญบารมีเพือ่ เป็นเสบียงในการข้าม
วัฏสงสารอันยาวไกลนี้ไป
เรือ่ งราวของมนุษย์ยงั มีสงิ่ ทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย ผูท้ สี่ นใจสามารถศึกษาเพิม่ เติม
ได้จากรายวิชา GL101 จักรวาลวิทยา
กิจกรรมประจ�ำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
สอบวัดความรูห้ ลักสูตรสัมฤทธิบตั รบูชาครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกาย วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส�ำหรับระบบ ก (สอบทางไกล)
รับข้อสอบ
วันที่ ๒๑-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่งข้อสอบและแบบฝึกปฏิบตั ิ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ส�ำหรับระบบ ข (เข้าห้องสอบ)
สอบวัดผลประจ�ำภาคเรียน
วันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
98 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

พลังเด็กดี V-Star คือความโชคดีของชาวพุทธ
สวั ส ดี ค รั บ ! นั ก เรี ย นอนุ บ าล
ฝันในฝันวิทยาทั่วโลก วันนี้น�ำ
บทความโดยโคชลิน มาฝากครับ
“คิดอย่างยิว ขยันอย่างจีน มีวนิ ยั
อย่างญีป่ นุ่ รวดเร็วอย่างเกาหลีใต้
แต่โชคดีที่สุดคือพี่ไทย”
วันหยุดยาวที่ผ่านมามีโอกาสอ่านรีวิว
ของหนังสือเล่มหนึง่ ชือ่ ว่า “มหาอ�ำนาจ 4 ชาติ
สอนรวย” หน้าปกเขียนว่า “คิดอย่างยิว ขยัน
อย่ า งจี น มี วิ นั ย อย่ า งญี่ ปุ ่ น รวดเร็ ว อย่ า ง
เกาหลีใต้” เมื่อได้อ่านเนื้อหาจึงพบว่า ผู้คน
แต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่ง
วัฒนธรรมนีเ้ องเป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศ วัฒนธรรมการท�ำงานของคนจีน คือ
ความขยัน แน่นอนว่าด้วยจ�ำนวนประชากรของ
100 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประเทศจีนที่มีมากถึง ๑,๓๐๐ ล้านคน แต่ด้วย
ลั ก ษณะของคนจี น ที่ ชื่ น ชอบการค้ า ขาย
ประกอบกับนิสัยขยันหมั่นเพียร ท�ำให้เมื่อจีน
เปิดประเทศเมือ่ ไรก็พร้อมจะผงาดสูม่ หาอ�ำนาจ
ของโลกแน่นอน วัฒนธรรมการท�ำงานของ
ชาวยิว คือ การคิดอย่างเป็นระบบ ประกอบกับ
ความฉลาดโดยเชื้อชาติ ท�ำให้ว่ากันว่า “เงิน
ส่วนใหญ่ของโลกอยูใ่ นกระเป๋าชาวอเมริกนั แต่
เงินส่วนใหญ่ของชาวอเมริกันอยู่ในกระเป๋า
ชาวยิว” เพราะ ๑ ใน ๓ ของเศรษฐีชาวอเมริกนั
มีเชื้อชาติยิว วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น คื อ
ความซื่อสัตย์ เป็นระเบียบ และรับผิดชอบ
รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ทุ ่ ม เทกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคลในประเทศแบบไม่อ้ัน ท�ำให้แม้ญี่ปุ่น
เป็ น ประเทศที่ แ พ้ ส งครามแต่ ก ลั บ พั ฒ นา
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อย่างก้าวกระโดด
วั ฒ นธรรมของชาวเกาหลี ใ ต้ ก็ คื อ
ความสามัคคี คนเกาหลีมคี วามเป็นชาตินยิ มสูง
รัฐบาลของเกาหลีจึงมีความเข้มแข็งและเป็น
ศูนย์รวมอ�ำนาจ และใช้กลยุทธ์ส�ำคัญ คือ
การให้ “วัฒนธรรมน�ำเศรษฐกิจ” วัฒนธรรม
เกาหลี หรือ K-Pop จึงระบาดไปทัว่ โลก หันกลับ
มามองเมืองไทย ประเทศทีม่ หาอ�ำนาจอย่างจีน
ยังยกย่องว่าเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก
หนึง่ ในข้อทีส่ อื่ จีนกล่าวถึงความโชคดีของไทยไว้
มีเพียงข้อเดียวที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมไทย
มากทีส่ ดุ นัน่ คือข้อสุดท้ายทีก่ ล่าวว่า “พระพุทธศาสนาเจริญที่สุดในโลกในประเทศไทย...”
นั่นก็เพราะศาสนาพุทธส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
คนไทยอย่างมาก กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมของ

Case Study

ก ร ณี ศึ ก ษ า

คนไทยได้รบั อิทธิพลมาจากวัฒนธรรมชาวพุทธ
ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เสียดายทีส่ ดุ ทีว่ ฒั นธรรม
ชาวพุ ท ธก� ำ ลั ง เลื อ นหายไปจากสั ง คมไทย
ถ้าผู้ใหญ่ไม่ช่วยกันรักษาสืบทอดไว้ ต่อไป
ลูกหลานคงห่างวัด ห่างทั้งตัว ทั้งใจ จนยากที่จะ
ชักชวนลูกหลานเข้ามาเรียนรูว้ ฒั นธรรมชาวพุทธ
อันทรงคุณค่าจากแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน คือ
วัดวาอาราม ดังนั้นควรช่วยกันสนับสนุนให้คน
รุน่ ใหม่ได้ใกล้ชดิ แหล่งแห่งมรดกทางวัฒนธรรม
ไทยเสียแต่วันนี้ ก่อนที่ความโชคดีนี้จะหายไป
เพราะนั่นคือ โอกาสทองสู่การเป็นประเทศ
มหาอ�ำนาจด้วยมรดกจากบรรพบุรษุ ของเราเอง
(ที่มา : นสพ. พิมพ์ไทย วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๗
หน้า ๗) ดังนัน้ โครงการเด็กดีวสี ตาร์ คือค�ำตอบ
ที่พวกเราทุกคนต้องมาช่วยกันครับ
รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

คนอัศจรรย์ (ตอนจบ)

๑๑,๑๒,๑๓,๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๓๒

๑

๒

๓

๕

๓๔

๓๓

๓๒. บุ พ กรรมที่ ท� ำ ให้ ลู ก มี ค วามรู ้
หลากหลายวิชาเป็นเพราะค�ำอธิษฐานจิตที่ลูก
มักจะอธิษฐานซ�ำ้ ๆ อยูเ่ สมอทุกครัง้ ทีส่ งั่ สมบุญ
ในชาติทเี่ กิดเป็นลูกชายคนสวนของท่านเศรษฐี
ว่า “ขอให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในวิชาการด้าน
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง”
ในภพชาติดงั กล่าว ในระหว่างทีล่ กู เริม่

๔

แยกตัวออกมาท�ำธุรกิจของตัวเอง ด้วยความที่
ในช่วงแรก ๆ ลูกยังไม่มีความช�ำนาญในการ
เพาะปลูก จึงท�ำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่มี
อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
๓๓. ด้วยเหตุนี้ลูกจึงพยายามทดลอง
เพาะปลูกพืชผลต่าง ๆ หลายชนิด แต่ถึง
กระนั้นผลผลิตก็ยังไม่ได้ดังใจอยู่ดี อย่างไร
ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ในบุญ 101
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DMC

ช่องนี้มีค�ำตอบช่องนี้มีคำ� ตอบ

DMC

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

ก็ตาม ถึงแม้ว่าในช่วงนั้นลูกจะเหน็ดเหนื่อย
สักเพียงใด แต่ลกู ก็ยงั เข้าวัดท�ำบุญอย่างตลอด
ต่อเนื่อง และไม่เคยมีอาการท้อแท้หรือท้อถอย
แต่อย่างใด เพราะโดยพื้นฐานจิตใจของลูกนั้น
เป็นคนที่มีความอดทนและมีนิสัยนักสู้อยู่แล้ว
ด้วยความที่ชาวบ้านในหมู่บ้านของลูก
และในละแวกใกล้เคียงเห็นถึงความมุมานะ
และเห็นว่าลูกเป็นคนดี จึงมีชาวบ้านบางคนมา
แนะน�ำว่าควรปลูกพืชชนิดนั้นชนิดนี้ ควรปลูก
แบบนั้นแบบนี้
๓๔. ด้วยค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เหล่านี้จึง
ท�ำให้ลูกมีความช�ำนาญทางด้านการเพาะปลูก
มากยิง่ ขึน้ และท�ำให้ลกู ทดลองเพาะปลูกพืชผล
102 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗

ชนิดต่าง ๆ ตามกรรมวิธีที่ชาวบ้านเหล่านั้น
แนะน�ำจนผลผลิตทางการเกษตรเริ่มดีขึ้น
นอกจากนั้นลูกยังมีความตั้งใจที่จะ
พัฒนาการเพาะปลูกของตนเองให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป
โดยการหมั่นไปซักถามขอความรู้จากชาวบ้าน
แต่ละคนที่มีความช�ำนาญแตกต่างกันไป ด้วย
เหตุนี้จึงท�ำให้ลูกมีอุปนิสัยที่ใฝ่รู้ติดตัวข้ามภพ
ข้ามชาติจนมาถึงชาติปัจจุบัน
๓๕. และด้วยความที่ลูกเข้าใจเรื่อง
กฎแห่งกรรมและได้เข้าวัดอยูเ่ ป็นประจ�ำ ลูกจึง
พบว่า ความรูเ้ ป็นเครือ่ งมืออันส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้
เราสามารถมองเห็นโอกาสและช่องทางในการ
ที่จะท�ำสิ่งต่าง ๆ ให้ส�ำเร็จได้
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ช่องนี้มีค�ำตอบ
ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ทกุ ๆ ครัง้ ทีส่ งั่ สมบุญ
เสร็จแล้ว ลูกจึงมักอธิษฐานจิตตอกย�้ำซ�้ำ ๆ
อยู่เป็นประจ�ำว่า “ขอให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้
ในวิชาการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง” จนค�ำ
อธิษฐานเหล่านี้กลายเป็นผังส�ำเร็จที่ติดตาม
มาส่ ง ผลท� ำ ให้ ลู ก มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
หลากหลายวิชาในชาติปัจจุบัน
๓๖. สาเหตุที่ท�ำให้ทุกคนในครอบครัว
ของลูกต้องมาเจอกับวิกฤตในชีวติ พร้อม ๆ กัน
และหลุดพ้นจากวิกฤตพร้อม ๆ กัน เป็นเพราะ
บุ พ กรรมที่ ทุ ก คนในครอบครั ว เคยประกอบ
กรรมดีและกรรมไม่ดีร่วมกัน ในภพชาติที่
ตัวลูกเกิดเป็นลูกชาวสวนของท่านเศรษฐีมารวม
กันส่งผล
เรื่องมีอยู่ว่า ในชาติดังกล่าว หลังจาก
ทีไ่ ด้ศกึ ษาหาความรูเ้ พิม่ เติมเรือ่ งการเพาะปลูก
พืชผลชนิดต่าง ๆ ตามค�ำแนะน�ำของชาวบ้าน
ในละแวกนั้นแล้ว ตัวลูกและลูกน้องที่เหลือ ซึ่ง
ก็คอื สมาชิกในครอบครัวของลูกในชาติปจั จุบนั
จึงช่วยกันท�ำไร่ทำ� สวนอย่างขยันขันแข็ง ท�ำให้
ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีและขายดิบขายดี
จนมีก�ำไรเป็นที่น่าพอใจของทุกคน
๓๗. ในตอนนั้นชีวิตของทุกคนก็เริ่ม
ดี ขึ้ น อี ก ทั้ ง ทุ ก คนยั ง รั ก ใคร่ ก ลมเกลี ย วกั น
เหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันอีกด้วย เวลา
จะท�ำกิจการงานใด ๆ ทุกคนก็พร้อมใจกันท�ำ
เวลาไปวัด ทุกคนก็ไปพร้อม ๆ กัน หรือเวลา
ทีท่ างวัดมีกจิ กรรมงานบุญอะไร ตัวลูกก็จะเป็น
ผู้น�ำทีมในการสั่งสมบุญ ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม
ของลูกก็ช่วยกันท�ำกิจกรรมงานบุญเหล่านั้น
ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยความเบิกบาน
๓๘. ด้วยผลแห่งบุญทีต่ วั ลูกและลูกน้อง
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ทุ ่ ม เทท� ำ กั น นี้ เ อง จึ ง ไปดึ ง ดู ด ให้ บุ ญ เก่ า ที่
แต่ละคนเคยท�ำเอาไว้ในอดีตชาติได้ช่องส่งผล
ท�ำให้ฐานะการเงินของลูกและทุก ๆ คนดีขึ้น
อย่างเป็นอัศจรรย์
ด้วยเหตุนี้เอง เวลาที่ทุก ๆ คนท�ำบุญ
ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกหรือลูกน้องของลูก (ที่ร่วม
เป็นร่วมตายกัน) จึงได้อธิษฐานจิตตอกย�ำ้ ซ�ำ้ ๆ
คล้าย ๆ กันว่า “ขอให้ได้เกิดเป็นครอบครัว
เดียวกัน และขอให้ได้สร้างบารมีรว่ มกันต่อไป”
๓๙. ในเวลาต่อมาเมื่อการค้าเจริญ
รุง่ เรืองขึน้ ทัง้ ตัวลูกและลูกน้องจึงมีภาระหน้าที่
ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ท�ำให้แต่ละคน
ต้องวุ่นอยู่กับเรื่องงานและภาระหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบ จนท�ำให้ทุก ๆ คนเริ่ม “หลงทาง”
ลืมภาระหน้าที่ที่แท้จริงของชีวิต นั่นก็คือการ
สร้างบารมี
ยกตัวอย่างเช่น พอมีใครสักคนว่างเว้น
จากภารกิจการงาน คนที่ว่างก็จะมาชักชวน
สมาชิกที่เหลือให้ไปวัดท�ำบุญด้วยกัน แต่ด้วย
ความทีบ่ างคนยังเคลียร์งานไม่เสร็จ จึงไม่คอ่ ย
มีอารมณ์ไปวัด และมักบอกปัดด้วยเหตุผลที่
สวยหรูดูดีว่า “ขอโทษจริง ๆ วันนี้งานเข้า เรา
คงไปวัดด้วยไม่ได้” ท�ำให้ในช่วงนั้นทั้งตัวลูก
และลูกน้องของลูกจึงไม่ได้ไปท�ำบุญทีว่ ดั พร้อม
หน้ากันเหมือนเมื่อก่อน
๔๐. ยิ่งช่วงไหนที่ตัวลูกและลูกน้อง
มีงานล้นมือ แต่ละคนก็จะนึกถึงแต่งานจนลืม
ที่จะไปวัด เมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยเข้าก็กลายเป็น
ความเคยชิน ท�ำให้แต่ละคนเริ่มห่างจากการ
ท�ำบุญ และไม่ได้ไปวัดท�ำบุญร่วมกันเหมือน
ที่ผ่านมา
จากจุดนี้แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่
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๕๒

ก็มีผลอันใหญ่หลวงต่อชีวิตในสังสารวัฏ เพราะ
เมื่อแต่ละคนต่างอ้างเรื่องภารกิจหน้าที่การงาน
จนไม่ได้เข้าวัดท�ำบุญ สมาชิกในกลุม่ ทีพ่ อมีเวลา
ไปวัดก็อาจจะขาดก�ำลังใจในการสร้างบารมี
และเกิดความรู้สึกไม่อยากไปวัดตามไปด้วย
ดังนั้นการกระท�ำเยี่ยงนี้จึงถือเป็นการกระท�ำที่
เข้าข่ายการขัดบุญกันเอง คือท�ำให้ก�ำลังใจใน
การสร้างบารมีของทั้งตนเองและผู้อื่นลดน้อย
ถอยลง
ด้ ว ยวิ บ ากกรรมท� ำ บุ ญ ตามอารมณ์
จึงท�ำให้ในภพชาติปจั จุบนั นี้ เมือ่ ทุกคนได้มาเกิด
อยู่ในครอบครัวเดียวกัน เวลาเกิดปัญหาทุกคน
จึงต้องประสบปัญหาพร้อม ๆ กันและผ่านพ้น
104 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗

ปัญหาเหล่านัน้ ไปพร้อม ๆ กัน แต่อย่างไรก็ตาม
แต่ละคนก็ยังมีวิบากกรรมที่แตกต่างกันไปตาม
แต่ละบุคคล ซึ่งบุพกรรมทั้งดีและไม่ดีเหล่านั้น
ก็จะส่งผลเฉพาะบุคคล คือส่งผลเป็นเอกเทศ
ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดั ง นั้ น ให้ ตั ว ลู ก และทุ ก ๆ คนใน
ครอบครัวหมั่นสั่งสมบุญให้มาก ๆ อย่าได้
ประมาทในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต อย่ า งในภพชาติ
ก่อน ๆ โน้นอีก
๔๑. กว่าลูกจะตัง้ ตัวได้กล็ ม้ ลุกคลุกคลาน
มากับหลายอาชีพ เป็นเพราะวิบากกรรมทีล่ กู เคย
ปฏิเสธการท�ำบุญในชาติทเี่ กิดเป็นลูกชายเศรษฐี
มารวมกับวิบากกรรมจากการท�ำบุญตามอารมณ์
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ในชาติทเี่ กิดเป็นลูกชาวสวน วิบากกรรมเหล่านี้
มาตัดรอนท�ำให้บุญที่ลูกเคยสั่งสมเอาไว้ใน
อดีตชาติสง่ ผลขาดช่วง จนท�ำให้ในชาติปจั จุบนั
ต้องมาประสบปัญหาในหน้าที่การงานและ
ล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายครั้ง
๔๒. แต่เมื่อผลบุญในอดีตชาติที่ลูก
สั่ ง สมมาอย่ า งเต็ ม ที่ เ ต็ ม ก� ำ ลั ง และท� ำ อย่ า ง
ตลอดต่อเนื่องมาหลายภพหลายชาติได้ช่อง
ส่งผล จึงท�ำให้สามารถหาช่องทางแก้ไขปัญหา
และพลิกฟื้นวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ในที่สุด
แม้จะล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนก็ตาม
จริง ๆ แล้ววิบากกรรมที่ท�ำให้ลูก
ต้องมาเกิดเป็นเด็กสลัมหรือเป็นคนที่มีฐานะ
ยากจนยังไม่หมด เพียงแต่กำ� ลังของวิบากกรรม
เหล่านัน้ เริม่ เจือจางเบาบางลงไปเรือ่ ย ๆ แต่ถงึ
กระนั้นมันก็พร้อมที่จะส่งผลอยู่ตลอดเวลา
๔๓. อย่ า งในภพชาติ ที่ ลู ก เกิ ด เป็ น
ลู ก คนสวนของท่ า นเศรษฐี และได้ สั่ ง สม
บุญใหญ่โดยการสร้างวัดในขณะทีต่ วั เองก็กำ� ลัง
ตกต�่ำนั้น แม้จะมีอานิสงส์มากเพียงไร แต่
วิบากกรรมที่ลูกเคยปฏิเสธการท�ำบุญในชาติ
ที่ลูกเกิดเป็นลูกชายเศรษฐี และวิบากกรรม
จากการท�ำบุญตามอารมณ์ในชาติที่เกิดเป็น
ลูกคนสวน ก็มาชิงช่วงและตัดรอน ท�ำให้ใน
ภพชาติต่อ ๆ มาหลังจากนั้น รวมถึงในชาติ
ปัจจุบัน ตัวลูกต้องพลัดไปเกิดอยู่ในครอบครัว
ที่มีฐานะยากจน และมีความเป็นอยู่อย่างยาก
ล�ำบาก ก่อนที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้
๔๔. ยกตัวอย่างเช่น ในบางชาติด้วย
วิบากกรรมดังกล่าว หมายถึง วิบากกรรมที่
ตัวลูกเคยปฏิเสธการท�ำบุญและวิบากกรรม
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จากการท�ำบุญตามอารมณ์ ก็ดงึ ดูดให้ลกู ไปเกิด
เป็นลูกของข้าราชการชั้นผู้น้อยของพระราชา
องค์ที่ออกบวช ที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่
ในชนบทอันห่างไกล แต่บุญจากการสร้างวัดก็
ส่งผลท�ำให้ลูกสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมา
จนเป็นเศรษฐีได้ในชาตินั้น
๔๕. ส่วนภรรยาและสมาชิกภายใน
ครอบครัวของลูกในชาติปจั จุบนั นัน้ จริง ๆ แล้ว
แต่ละคนต่างก็ได้เกิดมาเจอกันและมีความ
ผูกพันกันหลายภพหลายชาติแล้ว นับตั้งแต่
ชาติที่ลูกรวบรวมทีมงานเพื่อพลิกฟื้นผืนดิน
อันรกร้างสร้างวัดให้สว่างไสวด้วยแสงธรรม
สมาชิกทุก ๆ คนในชาตินั้นก็ได้เกิดมาเจอกัน
ทุก ๆ ชาติ เพียงแต่ในบางชาติบางคนก็เกิดมา
เป็นสมาชิกภายในครอบครัวของลูก บางคน
ก็ไม่ได้เป็น แต่ถึงกระนั้นทุก ๆ คนก็จะได้
กลับมาเจอกันและได้มารวมกลุ่มสร้างบารมี
ร่วมกันอีก
ดังนั้น ตัวลูกและสมาชิกในครอบครัว
ทุก ๆ คน ต้องหมั่นท�ำทาน รักษาศีล และ
เจริญภาวนา ท�ำบุญอย่างเต็มที่เต็มก�ำลังใน
ทุกงานบุญ และทุกภารกิจทีห่ มูค่ ณะมอบหมาย
ให้ และที่ส�ำคัญให้ทุก ๆ คนสวมหัวใจยอด
กัลยาณมิตรชักชวนผู้อื่นให้มาสู่เส้นทางธรรม
เพือ่ ทีก่ ำ� ลังแห่งวิบากกรรมทีแ่ ต่ละคนเคยท�ำไว้
จะได้เจือจางเบาบางและไม่สามารถส่งผลได้
ในที่สุด
๔๖. และที่ส�ำคัญ ทุกครั้งที่สั่งสมบุญ
ให้ลูกและทุกคนในครอบครัวหมั่นอธิษฐานจิต
ตอกย�ำ้ ซ�้ำ ๆ อยู่เสมอว่า “ขอให้เป็นผู้ที่ได้เกิด
ในตระกูลสูง และให้ได้ไปเกิดในดินแดนที่
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มี พ ระพุ ท ธศาสนา วิ ช ชาธรรมกาย เป็ น
ศูนย์กลาง อย่าได้พลัดไปเกิดในดินแดนที่ไม่มี
พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไม่ว่าจะเกิด
มากี่ ภ พกี่ ช าติ ก็ ข อให้ เ ป็ น ผู ้ ที่ ส มบู ร ณ์ ด ้ ว ย
รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข และมรรค ผล นิพพาน ขอให้
เป็นผู้ที่รักบุญ เอาบุญเป็นที่ตั้ง ให้ได้เจอแต่
กัลยาณมิตร และได้ท�ำหน้าที่กัลยาณมิตร
ให้แก่ผู้อื่น” เป็นต้น
ถ้าทุก ๆ คนท�ำได้อย่างนีเ้ ป็นอย่างน้อย
วิบากกรรมดังกล่าวก็จะอ่อนก�ำลังลงไปเรือ่ ย ๆ
จนไม่มีช่องว่างที่จะส่งผลในที่สุด
๔๗. แต่ ถ ้ า ลู ก อยากให้ วิ บ ากกรรม
106 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดังกล่าวหมดเร็วขึ้น ลูกก็ต้องตั้งใจนั่งสมาธิ
เจริญภาวนาจนเข้าถึงพระธรรมกายภายใน เมือ่
เข้าถึงพระธรรมกายแล้ว ก็มาศึกษาวิชชา
ธรรมกาย เพื่อเข้าไปเก็บผังหรือวิบากกรรม
ต่าง ๆ ที่ตัวลูกเคยท�ำผิดท�ำพลาดมาในอดีต
ให้หมดไป ซึง่ วิธนี ถี้ อื ว่าเป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ เร็วทีส่ ดุ
แล้วก็ลัดที่สุด ในการแก้ไขวิบากกรรมดังกล่าว
๔๘. ผลบุญในชาติที่ตัวลูกเกิดเป็นลูก
คนสวนของท่านเศรษฐี ที่ลูกเคยแบ่งเอาผืนดิน
ทีเ่ พิง่ หักร้างถางพงเสร็จ ซึง่ เป็นส่วนทีส่ วยทีส่ ดุ
ดีที่สุด เลิศที่สุด ถวายเพื่อสร้างวัดด้วยจิตที่
เลือ่ มใสศรัทธาในพระรัตนตรัยติดตามมาส่งผล
ท�ำให้ในภพชาติปัจจุบันลูกจึงได้เป็นเจ้าของ
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ช่องนี้มีค�ำตอบ
ที่ดินผืนใหญ่ซึ่งมีขนาดถึง ๕๐๐ ไร่
๔๙. ตัวลูกกับที่ดินผืนนี้ไม่ได้มีความ
เกี่ยวพันกันมาในอดีต แต่ที่ลูกรู้สึกผูกพันกับ
ทีด่ นิ ผืนนีก้ เ็ พราะลูกตัง้ ใจทีจ่ ะพลิกผืนดินแห่งนี้
ให้รนื่ รมย์ สวยงาม น่าอยู่ น่าอาศัย ด้วยเหตุนี้
ลูกจึงสร้างภาพแห่งความส�ำเร็จของที่ดินผืนนี้
ไว้ในใจอยูเ่ สมอ และด้วยความทีใ่ จของลูกชอบ
คิดวนเวียนอยู่กับที่ดินผืนนี้อยู่บ่อย ๆ จึงท�ำให้
ลูกรู้สึกผูกพันกับที่ดินผืนนี้มาก
๕๐. ที่ลูกรู้สึกอยากถวายที่ดิน ๕๐๐ ไร่
ผืนนี้ให้เป็นสมบัติของพระศาสนานั้น ก็เพราะ
บุญในตัวของลูกที่เคยถวายที่ดินสร้างวัดมา
ดลบันดาลใจให้รู้สึกเช่นนี้ เพราะในชาติที่ลูก
ถวายที่ดินสร้างวัดนั้น ลูกรู้สึกปลื้มในบุญมาก
บุญนี้จึงมาดลใจให้ตัวลูกในชาติปัจจุบันเกิด
ศรัทธาและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะ
ถวายทีด่ นิ ให้เป็นสมบัตขิ องพระศาสนา เหมือน
ดังภพชาติในอดีตนั่นเอง
๕๑. ผืนดินแห่งนี้กลายเป็นดินแดน
ที่มีการตักบาตรเกิดขึ้นถึงหมื่นรูปท่ามกลาง
ทุ่งทานตะวัน ก็เพราะผืนดินแห่งนี้สวยงาม
ดูน่ารื่นรมย์ น่าอยู่ น่าอาศัย แถมผู้ให้ก็ยังเป็น
คนใจบุ ญ เพราะสามารถตั ด ใจถวายพื้ น ที่
ที่ใครเห็นแล้วก็อยากเป็นเจ้าของให้แก่ผู้ที่
ปรารถนาจะฟืน้ ฟูวดั ร้างให้เป็นวัดรุง่ และอยาก
จะให้พุทธบริษัท ๔ รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันทีม่ ดี วงเดียว เพือ่ จะได้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ออกไปทัว่ โลก
(เมื่อดู ๆ แล้วเจ้าของที่ดินผืนนี้ก็เหมือนท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐีกลับชาติมาเกิด)
ดังนั้น ผืนดินแห่งนี้จึงเหมาะสมที่สุด

DMC

ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการตักบาตรพระ
๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ก่อน
ที่จะขยายและเพิ่มจ�ำนวนเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป
ในเวลาต่อมา (ปัจจุบัน ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป)
๕๒. การจั ด งานตั ก บาตรพระเป็ น
จ�ำนวนมากท่ามกลางทุง่ ทานตะวันนัน้ จะส่งผล
ท�ำให้แผ่นดินผืนนี้เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์
เพราะเป็นดินแดนทีใ่ ช้เพือ่ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย และเมื่อใดก็ตามที่
พุทธบริษัททั้งหลายได้มาใช้พื้นที่แห่งนี้เพื่อ
สัง่ สมบุญสร้างบารมี ลูกก็จะมีสว่ นในบุญทุกบุญ
ที่เกิดขึ้น ณ ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
๕๓. ส�ำหรับภพชาติในอดีตนั้น ลูกก็
เคยท�ำธุรกิจเพือ่ สุขภาพมาก่อน แต่ลกั ษณะของ
สินค้าในชาตินั้นแตกต่างไปจากลักษณะของ
สินค้าในชาติปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ในชาติที่
ลูกรวมกลุม่ กัลยาณมิตรและชาวบ้านให้มาช่วย
กันสร้างวัด หลังจากที่ลกู ได้เรียนรู้ know-how
ในการเพาะปลูกจากพวกชาวบ้านแล้ว ลูกก็น�ำ
know-how เหล่านัน้ มาท�ำการเพาะปลูกพืชผล
หลากหลายชนิด ทั้งพืชที่เป็นอาหารและพืชที่
เป็นยาสมุนไพร
๕๔. เมื่อพืชชนิดต่าง ๆ เจริญเติบโต
พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้ว ลูกก็ส่งสินค้าไปขาย
ทั้งในหมู่บ้านของตัวเองและหมู่บ้านในละแวก
ใกล้เคียง โดยมีพ่อค้าจากเมืองอื่นมารับซื้อ
สินค้าของลูกไปขายต่ออีกที
๕๕. สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้สินค้าของลูกมี
ความโดดเด่นเป็นพิเศษก็คอื สินค้าทุกชนิดทีล่ กู
น�ำไปขาย ผลิตขึ้นด้วยความเอาใจใส่ที่เจือไป
ด้วยความรักและห่วงใยต่อผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้
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๖๒

๖๓

ู๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๙

๖๘
จึงท�ำให้สินค้าของลูกเป็นที่เลื่องลือระบือไกล
แบบปากต่อปากไปในหลาย ๆ พื้นที่
จะเห็นได้ว่าการท�ำธุรกิจเพื่อสุขภาพที่
ผลิตขึ้นด้วยความเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคในชาติ
ดังกล่าว ก็มีลักษณะคล้าย ๆ กับธุรกิจของลูก
ในชาติปัจจุบัน ที่ลูกผลิตสินค้าอันเป็นเสมือน
ของขวั ญ จากธรรมชาติ หรื อ ที่ เ ราเรี ย กกั น
ติดปากว่า “Nature Gift” นั่นเอง เพราะ
นอกจากจะเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการผลิตแล้ว
ลูกยังใส่สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติที่ลูกไม่ได้เขียน
เอาไว้ในฉลากของผลิตภัณฑ์ “Nature Gift”
อีกด้วย สิ่งนั้นก็คือ ความรักและผูกพันที่มีต่อ
108 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗

ผู้บริโภคทุก ๆ คน
๕๖. บุพกรรมที่ท�ำให้คุณพ่อของลูก
เกิดมามีฐานะยากจนและมีชีวิตที่ล�ำบาก เป็น
เพราะวิบากกรรมที่เกิดจากความตระหนี่ ไม่
ชอบท� ำ บุ ญ และไม่ ช อบสงเคราะห์ ห มู ่ ญ าติ
เนื่องจากไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาในหลายภพหลายชาติก่อน ๆ
โน้นตามมาส่งผล
เรื่องมีอยู่ว่า ในชาติดังกล่าว คุณพ่อ
ของลูกเกิดในตระกูลของพ่อค้าทีม่ ฐี านะยากจน
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ท่านก็ท�ำหน้าที่ดูแล
กิจการค้าขายของครอบครัว ด้วยความที่ท่าน
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มีความเพียรพยายามและมัธยัสถ์อดออม จึง
ท�ำให้ฐานะของท่านดีขึ้นเรื่อย ๆ
แต่ เ นื่ อ งจากคุ ณ พ่ อ ของลู ก มี ค วาม
มัธยัสถ์อดออมมากเกินไปจนกลายเป็นความ
ตระหนี่ ดังนั้นเมื่อญาติทั้งหลายมาขอความ
ช่วยเหลือ ท่านจึงไม่สนใจและไม่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ญาติเหล่านัน้ เลย อีกทัง้ ในภพชาติ
นั้น ท่านไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการท�ำบุญเลย
แม้แต่น้อย เพราะท่านเชื่อแต่เรื่องหนึ่งสมอง
สองมือเพียงอย่างเดียว
ด้วยความที่ท่านเป็นคนตระหนี่และมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถที่มาจากหนึ่ง
สมองสองมือมากกว่าที่จะเชื่อในเรื่องของบุญ
นี้เอง จึงท�ำให้ในภพชาติต่อ ๆ มา ท่านต้อง
มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นยุค
ทีห่ าเนือ้ นาบุญอันเลิศในการทีจ่ ะท�ำบุญได้ยาก
ท�ำให้ท่านขาดโอกาสสั่งสมบุญใหม่เพิ่มเติม
๕๗. เมื่อไม่ได้สั่งสมบุญเพิ่มเติม ท่าน
จึงใช้บุญเก่าที่สั่งสมไว้ในอดีตชาติไปเรื่อย ๆ
จนกระทั่งบุญเก่าหมดไป ชีวิตความเป็นอยู่
ของท่านจึงยิ่งล�ำบากยากจนมากขึ้นไปเรื่อย ๆ
จนกระทั่งมาถึงชาติปัจจุบัน
ด้วยวิบากกรรมทีเ่ กิดจากความตระหนี่
นี้เอง จึงท�ำให้ท่านเกิดมามีฐานะยากจนและมี
ชีวิตที่ล�ำบากตั้งแต่เด็ก และวิบากกรรมนี้ได้
ดึงดูดตัวลูกและคุณแม่ของลูกที่มีวิบากกรรม
คล้าย ๆ กันให้มาเกิดอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
เมือ่ วิบากกรรมของทุกคนมารวมกัน ก็ยงิ่ ท�ำให้
ครอบครัวของลูกล�ำบากยากจนมากขึ้นไปกว่า
เดิมอีก
๕๘. หลังจากคุณพ่อของลูกเสียชีวิต
ไปแล้ว กายละเอียดของท่านก็หลุดออกมาจาก
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กายหยาบ แล้วเดินไปเรื่อย ๆ ด้วยความรู้สึก
ที่ยังงง ๆ และไม่รู้ว่าต้องท�ำอะไรต่อไป
ในเวลาต่อมา บุญปัจจุบนั ทีค่ ณุ พ่อของ
ลูกเคยสัง่ สมไว้ในสมัยทีท่ า่ นยังมีชวี ติ อยูก่ พ็ ลัน
ได้ช่องส่งผลดึงดูดให้ท่านไปเกิดเป็นภุมเทวา
ระดับกลาง ๆ ทีม่ วี มิ านหลังเล็ก ๆ อยูใ่ นหมูบ่ า้ น
ของภุมเทวาแห่งหนึง่ ทีม่ คี วามเชือ่ แบบเดียวกัน
๕๙. หลังจากทีล่ กู และครอบครัวท�ำบุญ
และอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อแล้ว แม้ท่านยัง
ไม่คอ่ ยเข้าใจเรือ่ งของการอนุโมทนาบุญ แต่พอ
ลูกอุทิศบุญส่งไปให้ ท่านก็รู้สึกมีความสุขและ
ปลื้มปีติในทุก ๆ บุญ
และด้วยผลบุญที่ลูกท�ำแล้วอุทิศส่งไป
ให้ท่านนี้เอง จึงท�ำให้ท่านได้เลื่อนชั้นจาก
ภุมเทวาระดับกลางเป็นภุมเทวาระดับสูง ที่มี
ชีวติ ความเป็นอยูด่ ขี นึ้ กว่าเดิมมาก อีกทัง้ วิมาน
ของท่านก็ยงั ใหญ่โต สวยงาม และอลังการขึน้
กว่าเดิมมาก ๆ อีกด้วย
๖๐. ส่วนบุพกรรมทีท่ ำ� ให้คณุ แม่ของลูก
ต้องเกิดมามีฐานะทีย่ ากจนและมีชวี ติ ทีล่ ำ� บาก
นั้น ก็เพราะวิบากกรรมที่ท่านไม่สนใจเรื่องบุญ
และปฏิเสธการท�ำบุญในหลาย ๆ พุทธันดรก่อน
โน้นตามมาส่งผล
ในภพชาติดังกล่าว คุณแม่ของลูกเกิด
เป็นกุลธิดาสุดสวยในครอบครัวของผู้ที่ไม่มี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ท่านจึงไม่เข้าใจเรือ่ ง
ของการท�ำบุญและผลของบุญ ดังนัน้ ท่านจึงไป
นับถือความเชื่อแบบเทวนิยม ซึ่งค�ำสอนของ
ความเชื่อนั้นมุ่งสอนให้ทุกคนที่นับถือบูชาแต่
เทพเจ้า และห้ามไม่ให้ท�ำบุญให้ทานอีกด้วย
๖๑. ด้วยค�ำสอนของลัทธิความเชื่อ
ดังกล่าว จึงท�ำให้คณุ แม่ของลูกหมดโอกาสทีจ่ ะ
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ท�ำบุญให้ทาน ยิ่งตัวท่านศรัทธาและเชื่อใน
ค�ำสอนของลัทธิความเชื่อนั้นมากเท่าไร ท่าน
ก็ยิ่งไม่สนใจและไม่เชื่อเรื่องผลของบุญมากขึ้น
เท่านั้น
จากวิบากกรรมทีท่ า่ นไม่สนใจเรือ่ งบุญ
และปฏิ เ สธการท� ำ บุ ญ นี้ เ อง ท� ำ ให้ ใ นชาติ
ปั จ จุ บั น คุ ณ แม่ ข องลู ก ต้ อ งเกิ ด มามี ฐ านะที่
ยากจน และต้ อ งใช้ ชี วิ ต อยู ่ ด ้ ว ยความยาก
ล�ำบากมาก
๖๒. แต่ในเวลาต่อมา ก็มีเพื่อนสนิทที่
เป็นชาวพุทธมาชักชวนคุณแม่ของลูกให้ไป
ท�ำบุญด้วยกัน ซึง่ ตอนแรก ๆ ท่านก็ตอบปฏิเสธ
แต่พอโดนเพื่อนชวนบ่อย ๆ เข้า ท่านก็เริ่ม
เกรงใจ แล้วในที่สุดท่านก็ไปปล่อยสัตว์ปล่อย
ปลาร่วมกันกับเพื่อนสนิท ซึ่งถือว่าเป็นการ
ท�ำบุญครั้งแรกในชีวิตของท่านเลยทีเดียว
เมื่อคุณแม่ของลูกได้ท�ำบุญปล่อยสัตว์
ปล่อยปลาแล้ว ท่านก็รู้สึกประทับใจและมี
ความสุขเป็นอย่างมาก จากนัน้ ท่านจึงเริม่ เข้าวัด
แต่ก็ไม่ได้ท�ำบุญอะไรกับทางวัดเลย
ต่ อ มาหลั ง จากที่ ท ่ า นเข้ า ใจในหลั ก
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านก็เกิด
ความศรัทธาและเริม่ เปลีย่ นความเชือ่ ของตัวเอง
ในที่สุดก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาและเริ่ม
เข้าวัดท�ำบุญอย่างจริง ๆ จัง ๆ เรื่อยมา ซึ่ง
บุญที่ท่านชอบท�ำมากที่สุดก็คือ บุญปล่อยสัตว์
ปล่อยปลา ดังนั้นท่านจึงท�ำบุญให้ชีวิตสัตว์
เป็นทานอยู่เป็นประจ�ำ
ด้วยอานิสงส์จากการปล่อยสัตว์ปล่อย
ปลาอยู่เป็นประจ�ำในชาติดังกล่าว ส่งผลให้
คุณแม่ของลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ
110 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗
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มีอายุที่ยืนยาวถึง ๙๑ ปี
๖๓. เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมา ลูกและ
ทุกคนในครอบครัวท�ำหน้าทีเ่ ป็นกองเสบียงหลัก
ส�ำคัญของหมู่คณะ ที่คอยดูแลอุปัฏฐากพระ
อุปัฏฐากวัด และได้สร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะ
มาอย่างเต็มที่เต็มก�ำลัง ซึ่งแต่ละคนท�ำหน้าที่
เป็นกองเสบียงที่มั่นคง เข้มแข็ง อย่างเอาชีวิต
เป็นเดิมพันมาอย่างตลอดต่อเนื่อง โดยมีตัวลูก
เป็นผูน้ ำ� ในการสร้างบารมีของกลุม่ เรือ่ ยมา นับ
ตั้งแต่ชาติที่เกิดเป็นลูกชายคนสวนของท่าน
เศรษฐีและร่วมกันสร้างวัดกับลูกน้อง
ในพุทธันดรที่ผ่านมา ตัวลูกและทุก ๆ
คนในครอบครัวก็มผี ลการปฏิบตั ธิ รรมทีด่ ี บางคน
ได้เข้าถึงดวงธรรมใส ๆ บางคนได้เข้าถึงองค์พระ
ใส ๆ และสามารถเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้
ในที่สุด
๖๔. ในห้วงวัฏสงสารอันยาวนาน อัน
หาเบือ้ งต้น ท่ามกลาง และเบือ้ งปลายไม่ได้นนั้
ตั ว ลู ก และภรรยาของลู ก ก็ ไ ด้ เ กิ ด มาเจอกั น
หลายภพหลายชาติแล้ว ซึง่ ในบางชาติกเ็ กิดมา
เป็นเพือ่ นสนิทกัน บางชาติกเ็ กิดมาเป็นพีน่ อ้ งกัน
และอีกหลาย ๆ ชาติได้เกิดมาเป็นสามีภรรยา
กัน ท�ำให้ตัวลูกและภรรยามีความสนิทสนม
คุ้นเคยกันเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในชาติ
ที่ลูกเกิดเป็นลูกชายคนสวนของท่านเศรษฐี
ในตอนที่ตัวลูกยังเป็นเด็กน้อยอยู่นั้น ลูกก็ได้
เป็นทั้งเพื่อนเล่นและคนรับใช้ลูกสาวของท่าน
เศรษฐี (ซึ่งก็คือภรรยาของลูกในชาติปัจจุบัน)
มาโดยตลอด ดั ง นั้ น ตั ว ลู ก และลู ก สาวของ
ท่านเศรษฐีจึงมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมาก
๖๕. และด้วยความที่ตัวลูกเป็นคนดี มี

www.kalyanamitra.org

ช่องนี้มีค�ำตอบ
ความเพียรพยายาม อีกทัง้ ยังชอบดูแลเอาใจใส่
ลูกสาวของท่านเศรษฐีเป็นอย่างดี ดังนัน้ เวลาที่
มีคนมาดูถูกดูแคลนลูกว่าเป็น “ไอ้ลูกคนใช้”
หรือ “ไอ้ลูกคนสวน” เธอจึงคอยพูดให้ก�ำลังใจ
ตัวลูกอยู่เสมอ ท�ำให้ลูกยิ่งรู้สึกซาบซึ้งใจใน
น�ำ้ ใจอันงดงามที่เธอมีให้ลูกมาโดยตลอด
๖๖. ในเวลาต่อมาเมื่อลูกเติบโตเป็น
หนุ่มใหญ่แล้ว ท่านเศรษฐีก็ส่งลูกให้ไปฝึกงาน
กับเพื่อนของท่าน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
และมีโอกาสในการสร้างฐานะของตนเอง ซึง่ ใน
ระหว่างที่ลูกก�ำลังฝึกงานอยู่นั้น ท่านเศรษฐี
ก็ส่งลูกสาวให้มาติดต่อเรื่องการซื้อขายสินค้า
กับเพื่อนของท่านอยู่เสมอ
เมื่อลูกได้เจอกับเธอในคราวนี้ ด้วย
ความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้กันมาตั้งแต่เด็ก จึงท�ำให้
ความสนิทสนมคุน้ เคยทีม่ มี ากอยูแ่ ล้วพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ตัวลูกและเธอมีความรู้สึก
ที่พิเศษเกินไปกว่าค�ำว่า “เพื่อน”
ยิ่ ง เวลาที่ ลู ก ต้ อ งเดิ น ทางไปติ ด ต่ อ
ค้าขายต่างเมือง หากบังเอิญได้เจอกับลูกสาว
ของท่านเศรษฐี เธอก็จะคอยพูดให้ก�ำลังใจลูก
อยู่เสมอ ท�ำให้ลูกมีความรู้สึกที่ดีกับเธอมาก
และเป็นแรงผลักดันอันส�ำคัญที่ท�ำให้ลูกตั้งใจ
ท�ำการค้าอย่างเต็มที่ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างฐานะ
ขึ้นมาให้เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งให้ได้ เพื่อที่
สักวันจะได้ไปสู่ขอเธอจากท่านเศรษฐีได้อย่าง
องอาจและภาคภูมิใจ
๖๗. ด้วยความขยันขันแข็งในการท�ำงาน
ของลูก เพื่อนของท่านเศรษฐีจึงเอ่ยปากชม
เรื่องราวของลูกให้ท่านเศรษฐีฟังอยู่เป็นประจ�ำ
ซึ่งท่านเศรษฐีก็รู้สึกปลื้มปีติและภาคภูมิใจ
ในตัวลูกเป็นอย่างมาก
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แล้วในที่สุดลูกก็สามารถสร้างฐานะได้
จนกลายเป็นเศรษฐีทปี่ ระสบความส�ำเร็จในชีวติ
สมดังความตั้งใจ
หลังจากทีส่ ร้างเนือ้ สร้างตัวจนกลายเป็น
เศรษฐีแล้ว ลูกจึงเดินทางกลับไปสู่ขอลูกสาว
ของท่านเศรษฐีมาเป็นคู่ชีวิต เมื่อท่านเศรษฐี
ทราบถึงเจตนาและเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจอันดี
ของลูกแล้ว ท่านจึงรู้สึกวางใจและยินยอม
พร้อมใจที่จะยกลูกสาวสุดที่รักให้เป็นคู่ชีวิต
ของลูก
๖๘. หลังจากทีล่ กู และลูกสาวท่านเศรษฐี
ได้แต่งงานกันแล้ว เธอก็คอยให้กำ� ลังใจตัวลูกมา
โดยตลอดว่า “คุณท�ำได้ You can do it. คุณ
ต้องท�ำได้ดีกว่าเมื่อวานนี้อีก” นอกจากเธอ
คอยให้ก�ำลังใจลูกแล้ว ตัวลูกเองก็ยังคอยเป็น
กัลยาณมิตรให้แก่เธอเช่นกัน ซึ่งตัวลูกกับเธอ
ก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเป็นกัลยาณมิตร
ซึง่ กันและกันอย่างนีม้ าหลายภพหลายชาติแล้ว
๖๙. ส�ำหรับในภพชาติดังกล่าว ซึ่ง
ก็คือภพชาติที่ตัวลูกเกิดเป็นลูกชายคนสวน
ของท่านเศรษฐี ลูกทั้งคู่ก็มีผลการปฏิบัติธรรม
ที่ดี สามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในและ
เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ในที่สุด
ดังนั้น ในชาติปัจจุบันนี้ ตัวลูกและ
ครอบครั ว ก็ ต ้ อ งไม่ ป ระมาท ให้ สั่ ง สมบุ ญ
สร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มก�ำลัง และตั้งใจ
นั่งธรรมะให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้
อย่างน้อยก็ท�ำให้ได้เหมือนอย่างในภพชาติ
ที่ผ่านมานะลูกนะ
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จากเรื่ อ งราวฝั น ในฝั น ของ
ดร.เค กัลฯกฤษฎา จ่างใจมนต์
และครอบครัว ช่วยให้เรา
ตระหนักได้ดีถึงเรื่องราวของ
กฎแห่งกรรมที่บุญบาปคอยหาโอกาสชิงช่วงช่วงชิงกันตลอดเวลา แน่นอนสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต
เราไม่มีโอกาสแก้ไข แต่เราสามารถออกแบบชีวิตในอนาคตของเราได้ ด้วยการท�ำปัจจุบันให้ดีที่สุด
ชีวติ ของ ดร.เค และครอบครัวในชาติปจั จุบนั ก็เป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการสร้างบารมี ท่านและครอบครัว
ท�ำบุญเต็มที่เต็มก�ำลังทั้งในบุญเขตและบุญสังคมสงเคราะห์ และแน่นอนกับโครงการเด็กดี V-Star
ดร.เค และครอบครัวสนับสนุนในการท�ำความดีของเด็ก ๆ อย่างเต็มทีท่ งั้ กองทุนต้นสมบัตจิ กั รพรรดิ
และผลิตภัณฑ์เนเจอร์กิฟ ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๙
ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กันเยอะ ๆ นะครับ จากการทีค่ ณุ ครูไม่ใหญ่ดำ� ริให้ทำ� โครงการนี้
อย่างต่อเนื่อง และพวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกัน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของเด็กดี V-Star คุณครู
ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน อย่างมหาศาล
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนห้วยจริงวิทยา อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรงเรียน
ต้นแบบ ตัวจริง ดีจริง เป็นโรงเรียนมัธยม มีคณุ ครู ๔๒ ท่าน นักเรียน
๘๐๐ คน ผ่านการอบรมโรงเรียนในฝันยกโรงเรียน และเข้าร่วม
โครงการเด็กดี V-Star ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วย ในปีนี้น�ำนักเรียนมา
รวมพลัง ครั้งที่ ๙ จ�ำนวน ๑๖ รถบัส เป็นโรงเรียนที่น�ำความดีสากล ๕ ห้องชีวิต ไปสู่คุณครูและ
นักเรียนทุกคน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ท�ำต่อเนือ่ งทุกวันตลอดปีการศึกษา โดยมีโครงการจัดค่ายความดีสากล
๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ขึ้นเองในโรงเรียน ท�ำกิจกรรมในชุมชุน บวชสามเณร AEC ได้รางวัล
เหรียญทองระดับชาติ ระดับ ม.ต้น ในการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลสัมฤทธิ์
ที่เกิดขึ้นจากการเข้าโครงการเด็กดี V-Star สามารถแก้ปัญหานักเรียนไปโรงเรียนสาย ขาดเรียน
เสพยาเสพติด ท�ำให้โรงเรียนเป็นทีย่ อมรับของชุมชน มีผปู้ กครองส่งลูกหลานเข้ามาเรียนทีโ่ รงเรียน
แห่งนี้เป็นจ�ำนวนมาก ผอ.สมศักดิ์ บุญโต ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา ให้ความส�ำคัญกับ
การรวมพลังที่วัดพระธรรมกายมาก ท่านกล่าวว่า “การรวมพลังครั้งที่ ๙ ผมมาทั้งโรงเรียนเลย
๑๖ รถบัส เพราะการรวมพลังเป็นการฝึกฝนทักษะชีวิต ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง จะได้เอาตัวรอด
เพราะเด็กบางคนอยู่บ้านสะดวกสบาย แต่มาถึงวัดเด็กได้เรียนรู้ทุกอย่าง กินข้าวตรงไหน การรอ
คิว การนัดหมาย ต้องบริหารเวลา ต้องฝึกฝน เราจะมัวแต่นอนเหมือนที่บ้านไม่ได้ ดังนั้นการมา
รวมพลัง คือ บทเรียนบทหนึ่งของการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียนครับ!” ดังนั้น V-Star ครั้งที่ ๙ ผู้ใหญ่
ใจดี สู้ ๆ นะครับ
และแน่นอนมือน้อย ๆ ของเด็กดีวีสตาร์เหล่านี้
จะมาโปรยดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทาง
พระผู้ปราบมาร ปีที่ ๔ ในวันที่ ๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
ให้เป็นถนนสายทองค�ำตลอดเส้นทางอย่างไม่ขาดตอน
ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
112 อยู่ในบุญ ธันวาคม ๒๕๕๗

www.kalyanamitra.org

The only one channel

ผังรายการ

เวลา

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
* นำ�นั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
ทศชาติชาดก ตอน ภูริทัตชาดก
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
สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / 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.

06.15 น.
06.15 น. ผลการปฏิบัติธรรม
DMC Time สุดสัปดาห์
06.45 น. *ข้อคิดรอบตัว
07.15 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

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.
ธรรมะเพื่อประชาชน
07.10-07.25 น.
07.25-07.35 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
07.25-07.35 น.
07.35-08.00 น.
เศรษฐีในสมัยพุทธกาล
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
*กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
08.00-08.25 น.
*นั่งสมาธิออนไลน์
08.25-08.50 น.
*DMC Guide (Rerun เมื่อวาน)
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
DMC NEWS
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 น.
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
10.10-10.55 น.
11.00-11.15 น.
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
Spot / MV
11.15-11.20 น.
11.20-11.35 น.
ชาดก 500 ชาติ
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV
I like Chinese. 11.15 น. ความดีสากล ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์ 11.20-11.35 น.
11.35-11.45 น.
สวรรค์ + อานิสงส์
11.45 น. MV / Spot
11.35-11.45 น.
ณ สภาธรรมกายสากล
*สู้ต่อไป
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ข้อคิดรอบตัว
*เดินไปสู่ความสุข
*ทันโลกทันธรรม
11.45-11.50 น. *English with DELC Club
11.45-11.50 น.
11.50 น. l like English. 08.30 น. เส้นทางบุญ
11.50-12.00 น.
MV / Spot
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล) 11.50-12.00 น.
12.00-12.10 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
12.00-12.10 น.
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
12.10-12.40 น.
กล้าดี Variety
12.10-12.40 น.
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
*ผู
อ
้
อกแบบชี
ว
ต
ิ
เคลี
ย
ร์
ค
ต
ั
ชั
ด
เจน
คิ
ด
ใหญ่
ใ
จดี
12.10
น.
นานาเทศนา
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน) 12.40-13.05 น.
12.40-13.05 น.
*Scoop
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
11.00 น. ถวายสังฆทาน
13.05-14.00 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
13.05-14.00 น.
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
14.00-14.10 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ) 14.00-14.10 น.
14.10-14.15 น.
Spot / MV
14.10-14.15 น.
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
14.10 น. DMC Variety 13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.15-14.30 น.
ชาดก 500 ชาติ
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท 14.30-14.45 น.
14.40 น. DOU for You 15.45 น. พระธรรมเทศนา
14.45-15.15 น.
14.45-15.15 น.
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
*นานาเทศนา
16.00 น. กิจกรรมสืบสาน
15.15-15.45 น.
*ทบทวนบุญ / MV
*Scoop
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You
15.15-15.45 น.
วัฒนธรรมคุณยายฯ
15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต
ish. / MV English with DELC club I Iike Chinese.
17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย 15.45-16.00 น.
15.45-16.00 น. *I like /Engl
อานิสงส์แห่งบุญ / วิบากกรรมอบายมุข
Spot
เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
17.30 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
16.00
English with DELC Club 18.25 น. คำ�วัด
16.00-16.15 น.
สารคดีกระจกหกด้าน
16.00-16.15 น.
18.30 น. อานุภาพบุญ
16.05 น. อานิสงส์แห่งบุญ /
วิบากกรรมอบายมุข

16.15-16.45 น.
16.45-17.10 น.
17.10-17.30 น.
17.30-17.50 น.
18.00-18.15 น.
18.15-18.40 น.
18.40-19.10 น.
19.10-22.00 น.
22.00-22.20 น.
22.20-24.00 น.

*เคลียร์คัตชัดเจน (Rerun)

*คิดใหญ่ใจดี

*กล้าดี Variety (Rerun)
*I like English./

*การ์ตูนบุญโต

*ความดีสากล
ทบทวนบุญ / MV
ข่าว DMC NEWS รอบวัน
สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น / สวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
เดินหน้าประเทศไทย
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
DMC GUIDE
ถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
เทปบันทึกเรื่องเด่นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (วันนี้)
*DMC Variety

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

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายลอนดอน
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
วัดพุทธไฮล์บรอนน์
วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์
วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
วัดพุทธฮัมบวร์ก
วัดพระธรรมกายปารีส
วัดพุทธบอร์คโด
วัดพุทธตูลสู
วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
วัดพระธรรมกายคอร์ซวั ร์ ลุสท์สโกว
วัดพระธรรมกายบูโรส
วัดพุทธสตอกโฮล์ม
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
วัดพระธรรมกายอิตาลี

วัดวัพระธรรมกายอิ
ดพระธรรมกายอิตาลี
ตาลี
วัดพระธรรมกายออสเตรีย
วัดพุทธเวียนนา

วัดวัพุดพุทธเวี
ทธเวียนนา
ยนนา
Malta
Malta

วัวัดดวัพุดพุพุททธมอลต้
ทธมอลต้
ธมอลต้าา า
www.kalyanamitra.org

Malta
Malta

วัดพระธรรมกายลอนดอน
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Wat Phra Dhammakaya London

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

พิธบี ชู าข้าวพระต้นเดือนพฤศจิกายน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 02.30 น.ตามเวลาท้องถิน่ สาธุชนวัดพระธรรมกายลอนดอนพร้อมใจ
กันมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระ เมื่อเสร็จพิธีบูชาข้าวพระแล้วเป็นการตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญผ้าไตร เวียนประทักษิณรอบอุโบสถ ก่อนที่สาธุชน
ทุกท่านจะได้กล่าวค�ำถวาย เป็นพิธีกล่าวค�ำอาราธนาศีล 5 จากนั้นตัวแทนกล่าวค�ำถวายผ้าป่าสร้างวัด โดย กัลฯ พรพรรณ กระจ่างจิต
และ กัลฯ หลอด ผมหอม พิธีกล่าวค�ำถวายผ้าป่ากองทุนการศึกษา โดย กัลฯ ศรีจิตรา สคิวส์ และ กัลฯ รัชชดา พุดทะลา กล่าวค�ำถวาย
ผ้าป่ากองทุนยานพาหนะ โดย กัลฯ ชฎาลักษณ์ ฮัสซี่ และ กัลฯ มณฑา กลีบเมฆ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดย
กัลฯ นวลพรรณ เจฟฟรี่ส์ และ กัลฯ ชอบ เจริญพานิช

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya London

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

คณะลูกเสือเยี่ยมชมวัด รับฟังธรรมะ และฝึกสมาธิ

วัดพระธรรมกายลอนดอน
Tel. +(44)-1483-475757
+(44)-1483-489633
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โครงการสอนสมาธิในโรงเรียน โดย กัลฯ พัชรินทร์ ยิ้มพัธน์

Retreat ครั้งที่ 10 โครงการปฏิบัติธรรมส�ำหรับชาวท้องถิ่น เรียนรู้ ท�ำบุญบ้านกัลฯ นิภาธร โรวว์ เมือง Hastings นิมนต์พระอาจารย์
ธรรมะ และรักษาศีล 8
ท�ำบุญบ้านและปฏิบัติธรรม

ท�ำบุญวันเกิด กัลฯ ชอบ เจริญพานิช นิมนต์พระอาจารย์ฉัน ท�ำบุญร้านสปาวัน ลอนดอน นิมนต์พระอาจารย์ท�ำบุญร้านและจัด
ภัตตาหารเพล และปฏิบัติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ปฏิบัติธรรม

พิธีบังสุกุล กัลฯ ดวงกมล ทะนุ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมให้แก่ คุณย่า พิธีสวดพระอภิธรรม กัลฯ พนินทร แก้วศรี จัดพิธีสวดพระอภิธรรม
หนู ทะนุ เพื่ออุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ กัลฯ วีระ แก้วศรี เนื่องในวันครบรอบ 100 วัน

www.kalyanamitra.org

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

Wat Phra Dhammakaya Manchester

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

บูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยมีกัลฯ สายใจ
พืชพูล น�ำกล่าวค�ำถวายภัตตาหาร กัลฯ คณิตา ช่วยขุนทด น�ำกล่าว
ค�ำถวาย เครื่องกันหนาว กัลฯ อนงค์นาฏ แมนส์ฟิลด์ น�ำกล่าว
ค�ำถวาย ผ้าป่าสร้างวัด กัลฯ สุธญ
ี า อุดมเดช น�ำกล่าวค�ำถวายกองทุน
ต้นสมบัติจักรพรรดิ 161 วัดศูนย์สาขาทั่วโลก

บ้านกัลฯ เมือง Wakefield วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 กัลฯ สุธีญา อุดมเดช จัดปฏิบัติธรรมและท�ำบุญช่วงเทศกาลสิ้นปี
โดยนิมนต์พระครูสังฆรักษ์ธรรมสาร จิตฺตาภรโณ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ มาเป็นเนื้อนาบุญ

กิจนิมนต์สเปน พระอาจารย์นโิ คลัส ฐานิสโร น�ำชาวท้องถิน่ ปฏิบตั ธิ รรมทีเ่ มือง Mabelly ประเทศสเปน ทีบ่ า้ นของกัลฯฤทธิพล ทองดีเลิศ
ต่อจากนัน้ กัลฯเจ้าของร้าน Top Thai และก็ได้มผี คู้ นมาท�ำบุญร่วมกัน จากนัน้ กัลฯ วรรณ ปิง่ นิล ได้แนะน�ำตามร้านอาหารต่างๆในเมืองนัน้
สุดท้ายร้านอาหาร Thai Royal Orchid เอื้อเฟื้อสถานที่ร้านเพื่อปฏิบัติธรรมในทุกๆเดือน
ร่ ว มงานฌาปนกิ จ คุ ณ ลุ ง
Garry เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
คณะสงฆ์ วั ด พระธรรมกาย
แมนเชสเตอร์ เดินทางไปร่วมงาน
ฌาปนกิจคุณลุง Garry ผูเ้ ปรียบ
เสมือนญาติผู้ใหญ่ของชาววัด

ปฏิบตั ธิ รรมชาวท้องถิน่ ทุกวันพุธ โครงการปฏิบตั ธิ รรมชาวท้องถิน่ (Simple English Meditaion for UK persons) จัดปฏิบตั ธิ รรม ทุกๆ วันพุธ
น�ำโดย พระอาจารย์นโิ คลัส ฐานิสสฺ โร ซึง่ ได้จดั เป็นคอร์สนัง่ สมาธิเบือ้ งต้น ตลอด 3 เดือน และมีชาวท้องถิน่ สนใจในแต่ละครัง้ จ�ำนวนถึง 30-40 คน
และในวันพฤหัส ได้จดั คอร์สพุทธศาสนาเบือ้ งต้น (Buddhist Concept) ส�ำหรับผูส้ นใจหลักค�ำสอนในทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบตั ธิ รรม
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Wat Phra Dhammakaya Manchester
Dhammakaya Europe International (DEI)
Edgeley Road, Edgeley, Stockport, SK3 OTL
www.watmanchester.org
Email: manchesterdei@gmail.com

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
Tel. +(44) 0161-900-4424
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คอร์สสมาธิวันพุธ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล นิมนต์พระอาจารย์เสรี สิริสัมปันโน จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ สอนสมาธิ
ชาวท้องถิ่นทุกวันพุธ (Nov-Dec) บรรยากาศและผลการปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าพอใจ
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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

บูชาข้าวพระ ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สาธุชนร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ต่อด้วยสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าไตร
ทอดผ้าป่าสร้างวัด ประธานน�ำกล่าวค�ำถวายผ้าป่าสร้างวัด คือ กัลฯประไพ มิลล้า และกัลฯลักขณา ลิตเติล ภาคสาย พระอาจารย์เสรี
สิรสิ มั ปันโน น�ำสาธุชนประกอบพิธถี วายพระพรในหลวง หลังจากนัน้ เป็นพิธถี วายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ประธานน�ำกล่าวคือ กัลฯแสงเดือน
กัลฯซูลนี า่ และ กัลฯแองเจลลีน แพงไพรรี คลอเดียร์ จากนัน้ ร่วมกันถวายจตุปจั จัยไทยธรรม สุดท้ายได้รว่ มกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
Tel. +(44) 191-4894-223
Mobile: +(44) 759-5301-731
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วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษ เปิดสอนสมาธิเบือ้ งต้นให้กบั ชาวท้องถิน่ วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 19.00-20.00 น.
ตามเวลาท้องถิ่น วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลเปิดสอนสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่น ประจ�ำสัปดาห์ มีสมาชิกมาร่วมปฎิบัติธรรม 22 ท่าน
พระอาจารย์สอนสมาธิ ได้แก่ พระเสรี สิริสัมปันโน โดยบรรยายเกี่ยวกับวิธีการท�ำสมาธิที่ถูกต้อง รวมถึงเปิดสื่อเกี่ยวกับสมาธิ และน�ำนั่ง
สมาธิเป็นภาษาอังกฤษ ช่วงท้ายมี Work shop สอนนั่งสมาธิบนอาสนะที่ถูกต้องให้กับทุกท่าน สมาชิกส่วนใหญ่มีผลการปฎิบัติธรรมที่มี
ความสุข ผ่อนคลายจากการได้นั่งสมาธิ

www.kalyanamitra.org

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

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

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

ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น ภาษาเยอรมัน (Meditation Retreat)
ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557
มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมรอบเช้า สาย และบ่าย ช่วงเย็น กิจกรรมแบ่งปัน
ประสบการณ์ สนทนาเรื่องการท�ำสมาธิและหลักค�ำสอนทางพระพุทธ
ศาสนา เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้สร้างความสุขในชีวิตประจ�ำวัน

บูชาข้าวพระ และครบรอบวันคล้ายวันเกิด 130 พระมงคลเทพมุนี วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2557 สาธุชนปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกาย
จากนั้นเป็นพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนี ต่อด้วยพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดประจ�ำเดือนตุลาคมโดยประธาน
เอก คือ กัลฯ จินตนา เธียรไมเย่อร์, กัลฯ นงค์นารถ แตงบุตร เซยัก, กัลฯ วาทินี คลอชเธอร์ฮูเบอร์ และกัลฯ ขันทอง โดฟ ตามด้วยพิธี
ปิดทองลูกนิมิตเป็นปฐมเริ่ม เพื่อการสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

ปฏิบัติธรรมชาวเยอรมัน บริษัท Bärbel Drexel กิจกรรมปฏิบัติธรรมชาวเยอรมัน ในบริษัท Bärbel Drexel ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เมือง
บาร์ (Baar) แคว้นบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557 กัลฯ บาบาร่า เองเกล โฟล์กมันน์ (Barbara
Engel-Volkmann) ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ จัดคอร์สสัมมนาหัวข้อ “การหลับอย่างผ่อนคลายด้วยการท�ำสมาธิ” การอบรมช่วงแรก
เป็นภาคทฤษฎีและวิชาการ จากนัน้ จึงเป็นภาคปฏิบตั สิ มาธิ โดยมี พระสมเกียรติ์ กิตตฺ คิ โุ ณ จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เป็นวิทยากรพิเศษ

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

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

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

Tel. +(49)-8231-9574-530
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ทอดกฐินสามัคคี บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ น�ำกล่าวโดย กัลฯ พเยาว์
เข็มทอง Hartl, กัลฯ Barbara Engel, และกัลฯ ปทุม ฮัมเพล กล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ โดย
กัลฯ ขันทอง ดอล์ฟ และกัลฯ ชนากานต์ ฮูวีเลอร์ กล่าวค�ำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดย กัลฯ ลักษมณ อัวบานสกี้ และกัลฯ สุปรานอม
เดเชชาติ พิธีทอดกฐิน ประธานเอกบรมเศรษฐี คือ กัลฯ นงค์นารถ แตงบุตร เซยัก และ กัลฯ ปาริชาติ - กัลฯ อิงโก พูซิก (Parichart
Puzik, Ingo Puzik) ล�ำดับต่อมา พระครูวิเทศธรรมภาวนา เทศนาธรรม และน�ำสาธุชนอธิษฐานจิต สาธุชนรับพรพระ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
รับของที่ระลึก และและท�ำพิธีฝากฝังขุมทรัพย์สมบัติจักรพรรดิไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อสถาปนาอุโบสถ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
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วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
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Tel. +(49) 614-2833-0889

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

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

บูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต วันอาทิตย์ที่ 7 ธ.ค.
2557 เวลา 03.30 น. คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิรต์
ร่วมกันปฏิบัติธรรมและบูชาข้าวพระ ภาคสายร่วมอนุโมทนาบุญกับ
คณะพระอาจารย์ผทู้ ำ� หน้าทีเ่ ป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อรับ
ปัจจัยต้นสมบัติ ต่อด้วยพิธีถวายกองทุนต่างๆ โดยมี กัลฯล�ำดวน มี
โพนงาม เป็นประธานน�ำกล่าวทอดผ้าป่าสามัคคี และ กัลฯสมศรี เก็ท
เซอร์ กัลฯสวรรค์ โรฟ เทริลเลอร์ เป็นประธานน�ำกล่าวกองทุนคิลาน
เภสัช ปิดท้ายด้วยคณะสงฆ์ให้พร และถ่ายภาพประวัติศาตร์ร่วมกัน

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

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

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต

ศูนย์กัลยาณมิตร Koblenz

ศูนย์กัลยาณมิตร Limburg

ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติศูนย์กัลยาณมิตร Limburg

ศูนย์กัลยาณมิตร Saarbrucken

www.kalyanamitra.org

Tel. +(49) 614-2833-0889
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วัดพุทธไฮล์บรอนน์
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Tel. +(49) 713-4516-5651
+(49) 713-4516-5652
Fax. +(49) 713-4516-5650

Wat Buddha Heilbron

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

บูชาข้าวพระ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วัดพุทธไฮล์บรอนน์จัดพิธีบูชาข้าวพระ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวถวายกองทุนต่างๆ โดย
มีประธานน�ำกล่าวถวายกองทุนต่างๆ ดังนี้ กองทุนภัตตาหาร กัลฯวนิดา กัลฯสายศิลป์ กองทุนผ้าป่าสามัคคี กัลฯพรรณา กัลฯมณีรัตน์
กองทุนจานดาวธรรม กัลฯอภิญญา กัลฯเยี่ยม กองทุนคิลานเภสัช กัลฯหนึ่งฤทัย กัลฯกนิฏฐา กองทุนปัญญาบารมี กัลฯสิรินทร์ กองทุน
ยานพาหนะแก้ว กัลฯกมลชนก กองทุนเครื่องกันหนาว กัลฯพัชรีพร กัลฯทองใส

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Heilbron

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

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

Tel. +(49) 713-4516-5651
+(49) 713-4516-5652
Fax. +(49) 713-4516-5650
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ท�ำบุญบ้านกัลยาณมิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤจิกายน พ.ศ.2557 กัลฯอารียา เฮิร์นชไตน์ เมือง Heilbronn (ไฮล์บรอนน์) สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธไฮล์บรอนน์ เพื่อท�ำบุญบ้านกัลยาณมิตร โดยประธานน�ำกล่าวถวายกองทุนภัตตาหาร
ได้แก่ กัลฯอารียา เฮิร์นชไตน์ ถวายกองทุนผ้าป่าได้แก่ กัลฯแน่งน้อย ฮ้าค และถวายกองทุนคิลานะเภสัชได้แก่ กัลฯชนกพิมพ์ พาบอสกี้

ท�ำบุญบ้านกัลยาณมิตร เมือง Regensburg
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤจิกายน พ.ศ.2557
กัลฯทอง ชื่นหมื่นไวย เมือง Regensburg
(เรเก้นส์บวก) นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธ
ไฮล์บรอนน์ เพื่อท�ำบุญร้านนวดครบรอบเป็น
ปีที่ 3 โดยถวายกองทุนภัตตาหาร กองทุน
ผ้าป่าและกองทุนคิลานะเภสัช ประธานหลักใน
การน�ำกล่าวคือ กัลฯ ทอง ชื่นหมื่นไวย

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
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Tel. +(49) 157 7049 7827

Wat Phra Dhammakaya Berlin

Dahlewitzer Dorf Str. 40A,
15827 Blankenfelde-Mahlow Germany.
www.watberlin.net
Email: watberlin072@hotmail.com

พิธีบูชาข้าวพระ และทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันอาทิตย์ที่
7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน จัดพิธี
งานบุญ โดยในภาคเช้า เป็นพิธีบูชาข้าวพระ และทอดผ้าป่า
สามั ค คี โดยมี ป ระธาน คื อ กั ล ฯ ประสิ ท ธิ์ พั น ธ์ บุ ญ
กัลฯ Armin Brummerhop กัลฯ ณัฐพงษ์ จ�ำปาสี และ
กัลฯ ภาวนา จ�ำปาสี
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Wat Phra Dhammakaya Berlin

Dahlewitzer Dorf Str. 40A,
15827 Blankenfelde-Mahlow Germany.
www.watberlin.net
Email: watberlin072@hotmail.com

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
Tel. +(49) 157 7049 7827
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พิธีถวายเครื่องกันหนาว และจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย ภาคสายของวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นพิธีถวายเครื่องกันหนาว
แด่คณะสงฆ์ พิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย และตักบาตร

www.kalyanamitra.org

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

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

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

พิธีอุทิศส่วนกุศล วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2557 จัดพิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีบุพเปตพลี

งานบุญวันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดพิธีงานบุญวันธรรมชัย

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์

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

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

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

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

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557
ทอดผ้าป่าเมือง Lauterbourg
ประเทศฝรั่งเศส

www.kalyanamitra.org

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

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

พระอาจารย์จากประเทศจีนเยีย่ มชมวัด เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เหล่าลูกพระธัมมฯ ให้การต้อนรับพระอาจารย์จากประเทศ
จีน 15 รูป ทีไ่ ด้มาศึกษาดูงานโซนภาคพืน้ ยุโรป และเยีย่ มชมสถานทีข่ องวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ทุกรูปต่างชืน่ ชมทีใ่ ห้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ปฏิบัติธรรม บ้านกัลฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 กัลฯ พนิดา เมลเซอร์ นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธนอร์ดไรน์เวสท์ฟาเลน มาเป็นเนือ้ นาบุญ ทุกท่านได้รว่ มกิจกรรม สวดมนต์ทำ� วัตรเช้า อาราธนาศีล นัง่ สมาธิและถวายภัตตาหารเพล ภาคบ่ายได้รว่ ม
กันฟังธรรมและถวายปัจจัยแด่พระอาจารย์

www.kalyanamitra.org

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

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
Tel. +(49) 284-1881-3581
Fax. +(49) 284-1881-3457
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ประมวลภาพกิจกรรมบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธัมฯวัดพุทธ
นอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี

www.kalyanamitra.org

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

Wat Buddha Hamburg

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

พิธีบูชาข้าวพระ ทอดกฐินธรรมชัย ถวายกองทุนบุญต่างๆ และบูชามหาธรรมกายเจดีย์ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Hamburg

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

วัดพุทธฮัมบวร์ก

Tel. +(49) 041-6382-6924
Handy: +(49) 176-3122-7488
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ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่า ร้านนวดสันติสุข วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
โดย กัลฯประภาพร แอร์เลอบัค เมือง Bremen

ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่า เมือง Peine วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
ณ บ้านกัลฯสว่างจิต เยสเค่อ

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Paris

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

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

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

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

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Paris

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

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

งานบุญวันธรรมชัย วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายปารีส
Tel. +(33) 01.64.68.38.33
Mobile: +(33) 06.88.25.82.06
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วัดพุทธบอร์คโด
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Wat Buddha Bordeaux

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

47, Cours du General de Gaulle
33170 Gradignan, France
Email : wat_bdx@hotmail.com

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

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Bordeaux

47, Cours du General de Gaulle
33170 Gradignan, France
Email : wat_bdx@hotmail.com

วัดพุทธบอร์คโด

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

บูชาข้าวพระ วัดพุทธบอร์คโด เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วัดพุทธบอร์คโด
ประเทศฝรั่งเศส จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมสาธุชนทั่วโลกในเวลาธรรมกาย
พิธีเริ่มเวลา 3.30 น. สาธุชนทุกท่านมีความปลื้มปีติใจที่ได้ร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้

www.kalyanamitra.org

Wat Bouddha Toulouse

วัดพุทธตูลสู
140

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

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Bouddha Toulouse

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

วัดพุทธตูลสู

Tel. +(33) 05.67.08.54.72
Mobile: +(33) 06.58.27.32.29
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กิจนิมนต์ ประเทศอันดอร์ร่า วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมที่เมือง ปาส์ เดอร์ ลากาส
ประเทศอันดอร์ร่า โดยมีกัลฯ จ�ำปี บุญกลั่น และได้รับนิมนต์จากร้านอาหารชาวท้องถิ่นเพื่อสวดมนต์อีกด้วย

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

www.kalyanamitra.org

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

Wat Phra Dhammakaya Benelux

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

บูชาข้าวพระและปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม

บูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

www.kalyanamitra.org

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

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

บ้านกัลฯ ธิดารัตน์ ประดิษฐ์วิริยะกุล และครอบครัว พร้อมคณะกัลยาณมิตร เมือง ร๊อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันอาทิตย์ที่ 9
พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คณะกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ศูนย์
ปฏิบัติธรรมประเทศลักเซมเบิร์ก
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
2557

บ้านกัลฯ สุพตั รา ศรีเชียงสา และคณะกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ เมือง Amstelveen ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

www.kalyanamitra.org

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

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

ประมวลภาพพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

www.kalyanamitra.org

Tel. +(45) 46 59 00 72
Mobile : +(45) 42 59 00 72
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วัดพระธรรมกายคอร์ซวั ร์ ลุสท์สโกว
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Tel. + (45) 43 44 00 72
Mobile : + (45) 42 70 00 72

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

ปฏิบตั ธิ รรม สมาคมสตรี Odd Fellow Loge
สมาคมสตรี Odd Fellow Loge ปฏิบัติธรรม
และเรียนรู้พุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกาย
คอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายคอร์ซวั ร์ ลุสท์สโกว
Tel. + (45) 43 44 00 72
Mobile : + (45) 42 70 00 72
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ปฏิบัติธรรม ชมรมสตรี Korsør Inner Wheel Klub ชมรมสตรี Korsør Inner Wheel Klub ปฏิบัติธรรมและเรียนรู้พุทธศาสนา
ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

www.kalyanamitra.org

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

Wat Phra Dhammakaya Borås

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

พิธีบูชาข้าวพระ และพิธีลอยกระทงธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Borås

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

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

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

www.kalyanamitra.org

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

Wat Buddha Stockholm

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

งานบุญบริวารกฐิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ประมวลภาพพิธีงานบุญบริวารกฐิน วัดพุทธสตอกโฮล์ม

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Stockholm

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

www.kalyanamitra.org

วัดพุทธสตอกโฮล์ม

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

Wat Phra Dhammakaya Norway

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

บูชาข้าวพระ พิธีทอดผ้าป่า เนื่องในโอกาส 130 ปี พระมงคลเทพมุนี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประธานกล่าวค�ำถวายผ้าป่า
คือ กัลฯลักขณา มะลาขันธ์ และกัลฯทองจันทร์ อั้วสแลนด์ และประธานกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน คือ กัลฯกุลธารินทร์
สุปัญญา และกัลฯสุจิตตา เทลเลฟเซ่น

บูชาข้าวพระ ประกอบพิธีลอยกระทงธรรมและพิธีทอดผ้าป่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Norway

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

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
Tel. : +(47) 33 61 01 43
Mobile : +(47) 47 26 15 12
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งานบุ ญ ทอดปฐมกฐิ น เพื่ อ สร้ า งหอฉั น คุ ณ ยายอาจารย์ ม หารั ต นอุ บ าสิ ก าจั น ทร์ ขนนกยู ง ณ วั ด พระธรรมกายนอร์ เวย์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยพิธีถวายเสนาสนะประธานน�ำกล่าวคือ กัลฯกนกรัตน์ อยู่สวัสดิ์ กัลฯณัฐนันท์ ว.โทนิ่ง และ
กัลฯศิรริ ตั น์ กองทอง ต่อด้วยพิธถี วายภัตตาหารเป็นสังฆทาน น�ำโดยกัลฯประภาพรรณ แสนตะคุ กัลฯมานิ สะเลตเต้น และกัลฯพวงเพ็ญ
ฮีส กล่าวค�ำอธิษฐานจิตโดยกัลฯฤทัยรัตน์ คริสเตียนเซ่น จากนัน้ เป็นพิธกี ล่าวค�ำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ น�ำโดยกัลฯทองจันทร์ อัว้ ส
แลนด์ ภาคบ่าย พิธีอัญเชิญเทวดาโดยกัลฯ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ เรืองปราชญ์ โดยประธานเอกพิธีทอดปฐมกฐิน ในปีนี้คือ กัลฯกนกรัตน์
อยู่สวัสดิ์ ส่วนกัลฯวราลี วิบูลย์รัตน์ กล่าวภาษานอร์เวย์ กัลฯกวินนา สงครามศรี ภาษาไทย ส่วนกัลฯทศพร เฮด กล่าวค�ำอธิษฐานจิต

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
Tel. : +(41) 031-7011-121
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Wat Phra Dhammakaya Switzerland

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

บูชาข้าวพระต้นเดือนสิงหาคม วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนสิงหาคม
และพิธีลาสิกขาสามเณรธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 2

ปฏิบัติธรรมสอนสมาธิชาวสวิส วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัด
พิธีปิดคอร์สปฏิบัติธรรมสอนสมาธิให้กับชาวสวิส โดยมีกัลฯ สมศักดิ์ จิระ เป็นผู้แปลภาษา

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Switzerland

(Dhammakaya International Meditation Association)

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์

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

Tel. : +(41) 031-7011-121
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จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯ วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติ
ธรรมบ้านกัลฯเขมิกา พรีเดอร์เซ่น เมืองทูน

อุทิศส่วนกุศลญาติผู้ล่วงลับ วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธี
อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ ณ เมืองเบียน

บูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธี
บูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนีเนื่องในวันธรรมชัย

www.kalyanamitra.org

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Italy

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

วัดพระธรรมกายอิตาลี

Tel. : +(39) 032-196-6954
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บูชาข้าวพระ และบรรพชาสามเณร วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557 พิธีบูชาข้าวพร และทอดผ้าป่า โดยประธานทอดผ้าป่า
สร้างวัดพระธรรมกายอิตาลี ได้แก่ กัลฯสุดใจ ไชยจักร และกัลฯวงเดือน พานแก้ว และพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

กิจนิมนต์ วันพุธที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 พระอาจารย์รับกิจนิมนต์ที่บ้านกัลฯ ละเอียด ศรีบุรินทร์ เมืองเวนิส

www.kalyanamitra.org

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

Wat Phra Dhammakaya Austria

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

บูชาข้าวพระทีว่ ดั พระธรรมกายออสเตรีย วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม
พ.ศ.2557 กัลฯ ประนอม พิมพ์ทอง ประธานจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัย พิธีถวายคิลานเภสัช น�ำกล่าวโดย กัลฯ กีรติ สติดี,
กัลฯ รัตนา ซานท์แนร์ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดย
กัลฯ กัญญา สุขกูล กัลฯ รุ่งลักขณา ไวนแบร์เกอร์ พิธีทอดผ้าป่า
โดย กัลฯ ชนิดดา พลจันทึก กัลฯ พรนภา ตองอบ

บูชาข้าวพระ เมืองลุสเท่นนาว วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน น�ำกล่าวโดย กัลฯ พิมพร เพิ่มสุข
พิธีทอดผ้าป่า โดย กัลฯ ส�ำเนียง นาไดร, กัลฯ สมนึก เริสเซล และ กัลฯ ไร้ฮาร์ด เริสเซล จากนั้นพระอาจารย์พระมหาประพฤติ พุทฺธิชโย
ได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องอานุภาพบุญ

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Austria

Buddhistisches Meditationszentrum Linz

วัดพระธรรมกายออสเตรีย

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

Tel. : +(43) 073-220-7211
+(43) 0699-1720-6002
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บูชาข้าวพระ เมืองกราซ วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พิธีถวายกองทุนยารักษาโรค น�ำกล่าวโดย กัลฯพิสมัย ฟราสซิ่ง
กัลฯสายฝน ฮัพเนอร์ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดย กัลฯสมควร ฆ้องชะฎา พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมโดย กัลฯบังอร ฟาโร่
กัลฯรัชนี มาตรตรี พิธีทอดผ้าป่าโดย กัลฯอรนันท์ เสนาะสัน จากนั้นพระอาจารย์พระมหาวิบูลย์ วิปุลชโย แสดงพระธรรมเทศนา

ท�ำบุญร้านอาหารครบรอบ 1 ปี วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2557 กัลฯปิยะนันท์ - กัลฯไฮซ์ ชเลฟเฟ่อร์ เจ้าของร้านอาหาร ไทยเครอลี่
เมืองบุ๊ค นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายออสเตรีย ประเทศออสเตรีย ท�ำบุญเนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี

www.kalyanamitra.org

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

Wat Buddha Vienna

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

ท�ำบุญเปิดร้านนวด ในวันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 กัลฯ ขนิษฐา ทิพย์วัน นิมนต์
พระภิกษุจากวัดพุทธเวียนนาไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีเปิดร้านนวดไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่ร้านใหม่

ท� ำ บุ ญ ขึ้ น บ้ า นใหม่ เมื อ ง ซั ง เพิ ล เทิ น
วั น เสาร์ ที่ 29 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2557
กัลฯวรลักษณ์ หยุดรัมย์ นิมนต์พระภิกษุ
จากวั ด พุ ท ธเวี ย นนาไปเป็ น เนื้ อ นาบุ ญ ที่
บ้าน ณ เมือง ซังเพิลเทิน (St. Pölten)
ถวายภัตตาหาร ปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
มีเพื่อนบ้านมาร่วมงานอย่างอบอุ่น
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Wat Buddha Vienna

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

วัดพุทธเวียนนา

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

161

พิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนธันวาคม ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพุทธเวียนนา จัดพิธีปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ สวดมนต์
ท�ำวัตรเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปฏิบัติธรรมในภาคสาย และร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

www.kalyanamitra.org

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

Wat Buddha Malta

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

ทอดผ้าป่า วัดพุทธมอลต้า วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 วัดพุทธมอลต้าและคณะกัลยาณมิตรจัดพิธี ทอดผ้าป่าบริวารกฐิน โดย
มีพระภิกษุจากหลายประเทศทั่วยุโรปเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญกว่า 7 รูป กัลฯ ณรงค์พล นพสมบูรณ์, กัลฯ กานต์มณี นพสมบูรณ์ และ
ด.ช ณรงค์กานต์ นพสมบูรณ์ เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารกฐินในครั้งนี้

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Malta

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

วัดพุทธมอลต้า

Tel. +(356) 2131 8613
+(356) 9938 5716
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บูชาข้าวพระ ต้นเดือนธันวาคม วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพุทธมอลต้าจัดพิธีบูชาข้าวพระ ปฏิบัติธรรม ต่อด้วยตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ตามเวลาวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย จากนั้นสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า แผ่เมตตา และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
โดย กัลฯ เลี่ยม สิริวุฒิชัยโชติ เป็นผู้แทนน�ำกล่าว

www.kalyanamitra.org

ขอเชิญมนุษย์และเทวดาร่วมกันอนุโมทนา

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

วัดพระธรรมกายลอนดอน
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

28. กัลฯ กัลยา แคมเมอร์ริ่งค์
29. กัลฯ เกษร หลุย์
30. กัลฯ ขนิษฐา Baum
31. กัลฯ จุฑาทิพย์ Malter และครอบครัว
32. กัลฯ ฐิยาพร Kittlaus
33. กัลฯ ณัฐชลัยย์ เอ็มริช
34. กัลฯ เดือน Sollner และครอบครัว
35.		 กัลฯ ทองเพชร สีโกสุมภักดี เชเมท
36.		 กัลฯ ทัศนีย์ ปราณีชัย
37. กัลฯ เทียนทอง Hill
38.		 กัลฯ ธนา ฟองสายชล
39.		 กัลฯ นงนุช อินทร์สะอาด Breit
		 และครอบครัว
40.		 กัลฯ นงลักษณ์ ธูปเทียนรัตน์
		 และครอบครัว
41.		 กัลฯ นลวรรณ เบ็ลเด่ะ
42.		 กัลฯ นินน้อย กึนเธอร์
43.		 กัลฯ เพ็ญประภา เชื่อพุทธ
44.		 กัลฯ บุปผา Bruckner
45.		 กัลฯ ปราณี - Reinhard Raab
46.		 กัลฯ ปัณฑารีย์ คไนปเปอร์
47.		 กัลฯ พิศมัย สิงยะเมือง, กัลฯ รุพเร็คท์
48.		 กัลฯ ดารา เคลเม็นท์
49.		 กัลฯ ไรเนอร์ ฮาเซ่นสไตน์
50.		 กัลฯ ล�ำเพย - กัลฯ เคล้าส์ เค็มพา
51.		 กัลฯ วราภรณ์ Toeppe
52.		 กัลฯ สุวรรณา ชุ๊ตซ์ และครอบครัว
53.		 กัลฯ วิไลลักษณ์ Reuter
54.		 กัลฯ ศรีนวล Heun
55.		 กัลฯ ศิริพร Mallok
56.. กัลฯ ศิริพร ชูสแทร์
57.		 กัลฯ ศิริวรรณ Lunnebach
58.		 กัลฯ สมจิตร ไอลแบร์ก
59.		 กัลฯ สมศรี - Arnold เกิทเซอ
60.		 กัลฯ ส�ำรอง ดาวม์ Daum
61.		 กัลฯ ส�ำราญ ปุริมายะตา
62.		 กัลฯ สุทธิดา ปราณีชัย Ruffini
63.		 กัลฯ สุภาพ จันทร์แก้ว, กัลฯ ด๊อก
64.		 กัลฯ สุภาวดี โรมเพ็ล
65.		 กัลฯ อรเพ็ญ (สุนทรธรรม) Tran
		 และครอบครัว
66.		 กัลฯ อรอุมา Werner,
		 กัลฯ ขุนทอง Kilain
67.		 กัลฯ อังสนา - Juergen ฮอร์น
68. กัลฯ อัจฉรา รูดอล์ฟ
69. คุณพ่ออู่บุ๊น - คุณแม่เทียบ รอดวงศ์
70. กัลฯ สมพิศ Heine
71. กัลฯ ณัฐาศิริ Mladek
72. กัลฯ พัฒนา Hochhaus
73. กัลฯ ส�ำริด Daumann
74. กัลฯ สิราพร เอ็ลช์
75. กัลฯ นภาพร อินทร์นารี
76. กัลฯ สุวรรณ นาดี
77.		 กัลฯ ชูศิลป์ ชไลดท์
78.		 กัลฯ สุมามาลย์ ชเปท
79. กัลฯ กมลวรรณ เชเฟอร์
80.		 กัลฯ Wanida Mertens
81. กัลฯ นันทนา เนฟ และครอบครัว
82. กัลฯ ฐิตินันท์ Ludwig Rausch

www.kalyanamitra.org

83. กัลฯ ธนวรรณ ฮันนุส
84. กัลฯ Saowanee Ratsongnoen
85. กัลฯ ญาณี นาดีน Wolfgang Greiner
86. กัลฯ กาญจนา ฟอยฟ์เฟอร์ กองบัญชาการ
87. ครอบครัว Timpe – Kleim
88. กัลฯ รังศรี วงศ์โสม เช็คเคอร์
89. กัลฯ อุษา วงศ์โสม กึนเทอร์
90. กัลฯ Kullaya Schaefer
91.		 กัลฯ ทัศนีย์ ขาวดารา สติลเกอร์
92. กัลฯ เกตุแก้ว เฮิน
93. กัลฯ สุภาวดี Rompel
94. กัลฯ อัญชนา แอห์รซาม
95. กัลฯ นิรันดร – เทอดฤทธิ์ – Erik Meyer
96.		 กัลฯ จันทา – ไฮส์น เดอร์
97.		 กัลฯ Woraphim Feiertag
98.		 กัลฯ อรอุมา Keller
99.		 กัลฯ มณีรัตน์ อุตสาหะดี และครอบครัว
100. กัลฯ Phoukeo Schmitz-Akchavong

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

34.		 กัลฯ ศิรินยา ซุบเค่ และครอบครัว

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

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอลต้า

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

เจ้าภาพกองทุน

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

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.

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

วัดพุทธฮัมบวร์ก
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพอุปถัมภ์

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

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายปารีส
เจ้าภาพกองทุน

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ บัวไข – สุขศรี จันทร์ผาสุก
2. กัลฯ ทวีศักดิ์, กัลฯ แสงเพชร, กัลฯ อนุศักดิ์,
		 กัลฯ อโนลา
3. กัลฯ พิศมร แสงสุทธิ, กัลฯ มนิยม บุญฤทธิ์
4. กัลฯ เยาวภา วงวาชุง และครอบครัว
5. กัลฯ กินดาลาสิด - มยงสิด - นามิด พระยาผุย - นางพระยาแพงดี พิลาวัน
6. กัลฯ อบเชย เพชรปรียาวรรณ

www.kalyanamitra.org

7. กัลฯ ค�ำ - น�ำ้ อ้อย - กิตติยา - มาลินี ประทุมทอง
8. กัลฯ พ่อเฒ่าแม่เฒ่า เผ่าพงษ์สวัสดิ์
9. กัลฯ พ่อเผ่า - แม่จ�ำเริญ กุมนานันท์
10. กัลฯ Chiang Sitthiphone
11. กัลฯ สมทนะ - สวนนี เผ่าพงษ์สวัสดิ์
12. ครอบครัวเวียงไสว - ศรีสุวรรณ
13. กัลฯ ชาลิสา กงสันเทียะ
14. กัลฯ ศิรกาญจน์ สุดสะอาด
15. กัลฯ ถนอมวงค์ เค็งเคือ
16. กัลฯ อรุณวรรณ์ อนุรักษ์
17. กัลฯ ลินดา ปิสติส
18. กัลฯ Sabri, กัลฯ suthin, กัลฯ Azize,
		 กัลฯ maria, กัลฯ Hanime, กัลฯ besi
19.		 กัลฯ ดวงใจ ทองลา
20.		 กัลฯ รัตนภรณ์ แคชมอร์ และครอบครัว

วัดพุทธตูลูส

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

12.
13.
14.
15.

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

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพอุปถัมภ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกาย
คอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
เจ้าภาพกองทุน

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

www.kalyanamitra.org

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

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

3.
4.
5.
6.
7.

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

วัดพุทธสตอกโฮล์ม

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระสมบูรณ์ จิตฺตทนฺโต
2. พระภีรภัจจ์ อธิธมฺโม

1. กัลฯจุฬาทิพย์ เฮยดาเลน
2. กัลฯลักขณา เฟลล์เฮ็ม

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

1. พระมหานพดล เตชชโย
2. พระมหาณรงค์ศกั ดิ์ สมณชโย

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพุทธออสเตรีย
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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กัลฯ วิลัย นพรัตน์
กัลฯ ทรัพย์ เซลิลเนอร์
กัลฯ พัชรินทร์ ฟรีเดิล
กัลฯ ปนัดดามาศ ฮาลเดอร์
กัลฯ จุรีวรรณ ชาวผ้าขาว
กัลฯ สมหวัง มาตสิงห์
กัลฯ ปราณี ทองพระพักตร์
กัลฯ อุมาพร โชติเฉลิม

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

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

วัดพุทธเวียนนา
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

ร่วมบุญกองทุนวารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป
เพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป ประจ�ำปี 2557 ได้แล้ววันนี้
ติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั่วทวีปยุโรป

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง
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