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ร่วมอนุโมทนาบุญโดย

กลอนปีใหม่ ๒๕๕๘ จากคุณครูไม่ใหญ่
ปีใหม่นี้ ปีแพะทอง แพะรับทรัพย์
จะได้นับ เงินทอง อย่างสุขี
จะรวยโลด รวยตลอด รวยทั้งปี
จะมั่งมี หมดมีมั่ง กันทุกคน
ดวงเมืองไหน เขาก็เป็น กันทั้งนั้น
ดวงลูกฉัน ดีแล้วกัน อย่าไปสน
ให้ ใจใส ใจสบาย จะได้ยล
ทรัพย์ท่วมท้น ทั้งภายนอก และภายใน
ให้มุ่งมั่น สร้างบุญกัน ต่อไปเถิด
อย่าไปกลัว อะไรเกิด ให้ ใจใส
Don’t Worry, Be Happy มีสุขใจ
เดี๋ยวจะได้ อะไรง่ายง่าย สบายเล้ย!
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อานิสงส์แห่งบุญ
เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณิโต ป.ธ.๙ / พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี ป.ธ.๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

อานิสงส์ถวายเภสัช
และรักษาพระภิกษุอาพาธ
อาโรคฺยปรมา ลาภา

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ (มาคัณฑิยสูตร)
ความสุขขั้นพื้นฐานของทุกคน คือ อยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอายุยืน ไม่ต้อง
รับประทานยารักษาโรค ไม่ต้องเสียเวลาไปหาหมอ สุขภาพดีเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ล้วนปรารถนากันทั้งสิ้น
แต่น้อยคนนักจะสมปรารถนา ในสมัยพุทธกาล มีโยมอยู่ท่านหนึ่งอายุ ๘๐ ปี ไม่เจ็บ ไม่ป่วย
ไม่ไข้ บวชพระตอนอายุ ๘๐ ปี และเป็นพระนานถึง ๘๐ ปี รวมเป็น ๑๖๐ ปี ก็ไม่อาพาธ ลุกเดิน
คล่องแคล่วเหมือนพระหนุ่ม ท่านชื่อ พระพากุลเถระ เป็นสาวกเอตทัคคะเลิศกว่าเหล่าภิกษุ
ผูม้ อี าพาธน้อย ความเป็นเลิศนีเ้ กิดจากผลบุญทีท่ า่ นได้มโี อกาสท�ำไว้ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถึง ๔ พระองค์ด้วยกัน
สมัยพระอโนมทัสสีพทุ ธเจ้า ในชาตินนั้
ท่านเป็นฤๅษีทรงอภิญญาสมาบัติ ได้รักษา
พระบรมศาสดาจากอาการประชวรด้วยโรคลม
ท่านชวนลูกศิษย์ไปเก็บยามาจากภูเขา และ
ปรุงยารักษาพระพุทธองค์จนทรงหายจากโรคนัน้
ท่านหมัน่ นึกถึงบุญนัน้ ด้วยความปลืม้ ปีตบิ อ่ ย ๆ
แล้วตัง้ จิตอธิษฐานขอให้เป็นผูไ้ ม่มโี รคภัยไข้เจ็บ
สมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า พระเถระ
เกิดในครอบครัวเศรษฐีในกรุงหงสาวดี วันหนึง่
ท่านชวนเพือ่ น ๆ ไปท�ำบุญทีว่ ดั เห็นภิกษุรปู หนึง่
ทีพ่ ระศาสดาทรงสถาปนาไว้ในต�ำแหน่งเลิศกว่า
ภิกษุดา้ นมีอาพาธน้อย ท่านจึงตัง้ ความปรารถนา

อย่างนั้นบ้าง ดังนั้นตลอดชีวิตของท่าน เมื่อ
ท�ำบุญครั้งใดก็จะหมั่นอธิษฐานจิตตอกย�้ำให้
เป็นอย่างพระภิกษุรูปนั้น
สมัยพระวิปสั สีพทุ ธเจ้า ในชาตินนั้ ท่าน
เป็นฤๅษีทรงอภิญญา เห็นพระภิกษุจำ� นวนมาก
ป่วยเป็นไข้ปา่ เพราะดอกไม้ปา่ เป็นพิษ จึงปรุง
โอสถรักษาโรคถวายพระภิกษุเหล่านัน้ จนหายดี
สมั ย พระกั ส สปพุ ท ธเจ้ า ท่ า นเห็ น
วัดแห่งหนึ่งในกรุงพาราณสีมีสภาพคร�่ำคร่า
ทรุดโทรม ก�ำลังจะร้าง จึงบูรณะซ่อมแซม โดย
ให้ชา่ งซ่อมแซมอาคารเก่าและสร้างอาคารใหม่
เพิ่ม เช่น โรงอุโบสถ ห้องครัว ห้องน�้ำ เป็นต้น
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และจัดแจงถวายเภสัชทุกชนิดแด่ภิกษุสงฆ์
ในวัดนั้นเป็นประจ�ำอีกด้วย
ทารกผู้อยู่ในท้องปลา
ในชาติสดุ ท้าย ท่านมาบังเกิดในตระกูล
เศรษฐีในกรุงโกสัมพี เมือ่ ยังเป็นทารกแรกคลอด
พวกพี่เลี้ยงได้พาไปอาบน�้ำที่แม่น�้ำ และถูก
ปลาใหญ่ฮุบเข้าปาก เมื่อปลาตัวนั้นกลืนเด็ก
เข้าไปก็รู้สึกเหมือนถูกความร้อนแผดเผาไปทั่ว
ร่างกาย จึงว่ายน�้ำด้วยความทุรนทุรายจนไป
ติดตาข่ายของชาวประมงเมืองพาราณสี พอน�ำ
ออกจากตาข่าย ปลาก็ตายทันที ชาวประมง
หามปลาตัวนัน้ เดินป่าวประกาศว่าจะขายราคา
๑,๐๐๐ กหาปณะ แต่ก็ไม่มีใครซื้อ จนมาถึง
บ้านของเศรษฐีตระกูลหนึ่งซึ่งไม่มีบุตร ชาว
ประมงก็ ล ดราคาเหลื อ เพี ย งกหาปณะเดี ย ว
เศรษฐีจึงรับซื้อไว้ โดยทั่วไปเวลาท�ำอาหารจะ
ต้องผ่าท้องปลา แต่วนั นัน้ ภรรยาเศรษฐีเห็นปลา
ตัวใหญ่ผดิ ปกติ จึงให้คนทดลองผ่าข้างหลัง ก็พบ
ทารก จึงอุ้มไปให้เศรษฐีดู เศรษฐีรีบอุ้มทารก
ไปยังพระราชส�ำนัก และกราบทูลพระราชาว่า

“ข้าพระองค์พบเด็กทารกในท้องปลา จะท�ำ
ประการใดดี พระเจ้าข้า” พระราชาตรัสว่า
“เด็กอยู่ในท้องปลาได้โดยปลอดภัย ถือว่าเป็น
เด็กมีบุญ ดังนั้นท่านจงเลี้ยงเขาไว้เถิด”
ข่าวแพร่สะพัดไปถึงบ้านเศรษฐีโกสัมพี
พวกเขาจึงพากันไปเมืองพาราณสี ขณะนั้น
มารดาผู้ให้ก�ำเนิดเห็นภรรยาเศรษฐีพาราณสี
กับพี่เลี้ยงก�ำลังแต่งตัวเด็ก จึงตรงไปขออุ้ม
แล้วก็เล่าถึงสาเหตุท่ีมาเมืองนี้ ภรรยาเศรษฐี
พาราณสีรบี พูดขึน้ ทันทีวา่ “เด็กคนนีเ้ ป็นลูกเรา”
มารดาของเด็กถาม “ท่านได้เด็กมาจากไหน”
นางตอบว่า “เราได้มาจากในท้องปลา” มารดา
กล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น เด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกของ
ท่าน แต่เป็นลูกของเรา” นางจึงถามว่า “ว่าแต่
ท่านล่ะได้เด็กมาจากที่ไหน” มารดาตอบว่า
“อ้าว! เราอุ้มท้องเด็กคนนี้มาตั้ง ๑๐ เดือน
แต่มปี ลามาฮุบเด็กไปตอนพีเ่ ลีย้ งพาไปอาบน�ำ้ ”
ภรรยาเศรษฐีพาราณสีกล่าวว่า “ลูกของท่าน
คงจะถูกปลาตัวอืน่ กลืนไปกระมัง” ทัง้ สองฝ่าย
ต่างไม่ยอมกัน จึงพากันไปยังพระราชส�ำนัก
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สองตระกูลผลัดกันเลี้ยงดู
พระราชาทรงตัดสินว่า “หญิงคนนีใ้ คร ๆ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่มารดา เพราะเธอตั้งท้อง
มาถึง ๑๐ เดือน แต่หญิงอีกคนก็ปฏิเสธไม่ได้
ว่าไม่ใช่มารดา เพราะว่าพบเด็กในท้องปลา
และช่วยเหลือเด็กเอาไว้ เอาอย่างนี้แล้วกัน
ทั้งสองตระกูลจงเลี้ยงดูเด็กคนนี้ร่วมกันเถิด”
ทัง้ สองตระกูลจึงเลีย้ งดูเด็กร่วมกันโดยผลัดกัน
น�ำเด็กไปเลี้ยงดูฝ่ายละ ๔ เดือน เมื่อถึงวาระ
ของตนก็ น� ำ เรื อ มารอรั บ เรื อ ของพวกเขา
มีมณฑปแก้วอยู่บนเรือด้วย และมีวงดนตรี
ขับประโคมเพื่อให้เด็กน้อยเพลิดเพลินระหว่าง
เดินทางล่องไปตามแม่น�้ำคงคา จนเมื่อมาถึง
จุดแบ่งเขตระหว่างเมืองทั้งสอง พวกคนรับใช้
ของเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งก็น�ำเรือมารอรับเพื่อ
พาเด็กเข้าไปในตัวเมือง แล้วให้เด็กเสวยสุขสมบัติ
ในปราสาท
การเดินทางไป-มาระหว่างสองเมือง
เช่นนี้มีมานานจนอายุได้ ๘๐ ปีทีเดียว ด้วย
เหตุที่ตระกูลทั้งสองเกี่ยวข้องกับเขา เขาจึงได้

รับการขนานนามว่า “พากุละ” หมายถึง ผูไ้ ด้รบั
การเลี้ยงดูจาก ๒ ตระกูล
ต่อมา พากุละได้ฟงั ธรรมจากพระบรมศาสดาแล้วมีศรัทธาออกบวช และบ�ำเพ็ญเพียร
อยู่เพียง ๗ วัน ในวันที่ ๘ ก็บรรลุพระอรหัตผล
พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ ๔ ท่านมีอายุยืน
มาก ตลอดชีวติ ไม่เคยเจ็บป่วยเลยแม้ชวั่ ครูเ่ ดียว
ไม่เคยต้องฉันยาใด ๆ แม้จะเป็นผลสมอสักชิน้
ก็ตาม นอกจากอายุยนื แล้ว ท่านยังมีกำ� ลังกาย
ทีแ่ ข็งแรงยิง่ กว่าคนทัว่ ไป เวลาอยูใ่ นอิรยิ าบถนัง่
ก็ไม่เคยต้องพิงฝาผนังหรือพิงพนักเก้าอี้ เวลา
จ�ำวัดพักผ่อนก็ไม่เคยล้มตัวลงนอนเอาหลัง
แตะพื้นเลยสักครั้ง นี่คือความมหัศจรรย์แห่ง
ความเป็นผู้มีโรคน้อยของท่าน
พระเถระมีปกตินงั่ เข้าสมาบัตเิ ป็นประจ�ำ
เมื่อล่วง ๔ เดือนไปแล้ว ขนผ้าจีวรของท่านจะ
เปื่อยหลุดลุ่ยตามกาลเวลา แต่ท่านไม่เคยต้อง
กังวลเรื่องแสวงหาผ้าจีวรเลย เพราะหมู่ญาติ
ของท่านจะสั่งให้คนท�ำจีวรใหม่ด้วยผ้าสาฎก
เนื้อละเอียดอ่อน แล้วใส่ผอบส่งไปถวายทุกครั้ง
มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 05
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เมื่ อ ถึ ง วั น ปริ นิ พ พาน พระเถระเดิ น
ไปตามกุฏิและประกาศแก่พระภิกษุอื่น ๆ ว่า
“นิมนต์ทุกรูปออกมาจากกุฏิเถิด วันนี้เป็น
วันที่ผมจะต้องปรินิพพานแล้ว” เมื่อมาประชุม
พร้อมเพรียงกันแล้ว พระเถระก็มีความคิดว่า
“ตอนเรามีชีวิตอยู่ เราตั้งใจไว้ว่าอย่าได้เป็น
ภาระแก่ใคร แม้ตอนปรินพิ พาน ร่างกายของเรา
ก็อย่าให้ต้องเป็นภาระของใครเลย” ท่านจึง
เข้ า เตโชสมาบั ติ พอปริ นิ พ พานแล้ ว ก็ เ กิ ด
เปลวไฟเผาไหม้สรีระจนหมดสิ้น เหลือแต่
พระธาตุของท่านซึง่ มีลกั ษณะเหมือนดอกมะลิตมู
ท่านกัลยาณชนทัง้ หลาย... หากต้องการ
แข็งแรง มีอายุยืนนานอย่างพระพากุละ ก็ต้อง
ประกอบเหตุให้ได้เช่นท่าน ตั้งแต่การถวายยา
จนถึงการศึกษาหาความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพ
ให้เชี่ยวชาญเหมือนพระเถระที่ท่านเคยเป็น
ผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาและรักษาเนื้อนาบุญ
จนหายอาพาธ และเราต้องแนะน�ำการดูแล
สุขภาพให้พระท่านได้ดว้ ย เพราะความรูใ้ นการ
ดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพตนเอง ก็ เ ป็ น เสมื อ นยา

รักษาโรคแบบพกติดตัวตลอดเวลานั่นเอง
เคล็ดไม่ลบั ของการดูแลตนเองในชีวติ
ประจ�ำวันให้มีอายุยืน มีดังต่อไปนี้
๑. สัปปายะการี ท�ำร่างกายให้มีแต่
ความสบาย เพื่ อ เกื้ อ กู ล ต่ อ สุ ข ภาพ เช่ น
ไม่เครียด อยู่ในทีท่ ี่อากาศถ่ายเท
๒. สัปปาเย มัตตัญญู รู้ประมาณพอดี
ไม่ทำ� ตัวสบายจนเกินไป เช่น นัง่ นาน นอนนาน
ยืนนานจนเกินไป เส้นจะยึดติด
๓. ปะริณะตะโภชี รับประทานแต่
อาหารที่ย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา ผัก ผลไม้
หลีกเลี่ยงอาหารย่อยยาก
๔. กาละจารี ใช้ชีวิตให้เหมาะสม
ในเรื่องเวลา จัดสรรเวลาให้ลงตัว ไม่ท�ำอะไร
เร่งรีบจนเกินไป
๕. พรหมะจารี ถื อ พรหมจรรย์
ตามความเหมาะสมแก่ฐานะ เช่น ถือศีล ๘
ฝึกการปล่อยวางจากภาระครอบครัว การงาน
สิ่ ง เย้ า ยวนทางโลก และหมั่ น ปฏิ บั ติ ธ รรม
นั่งสมาธิให้สม�่ำเสมอ
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“หยุดนั่นแหละเป็นตัวส�ำเร็จ หยุดอันเดียวเท่านั้นแหละ
ทางพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายใจด�ำ”
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทานโดย กัลฯวิชชุรัชย์ เขียวโรจน์
www.kalyanamitra.org
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“ท�ำบุญแล้วหงุดหงิด ขุ่นมัว
เวลาได้ทรัพย์จะได้แบบทุกขลาภ
ต้องมีเรื่องท�ำให้เดือดเนื้อร้อนใจ
หงุดหงิด ร�ำคาญใจก่อน จึงจะได้ทรัพย์”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.kalyanamitra.org
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“ท�ำบุญนิดท�ำบุญหน่อยก็อธิษฐาน
บุคคลที่คอย่
วรบูาให้
ชาไคืด้อพบุบคนพาล
คคลที่มีคุณให้ความดี
พบแต่ควรค่
คนดีาแก่
มีศกีลารระลึ
ธรรมกนึกถึง
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิ
ก่ ผ้อูมธิีศษีลฐานเอาไว้
สมาธิ ปัญ”ญา สูงกว่าเรา
เชื่อยายเถอะ
ท�ำบนิัตดิตท�ามำหน่ได้อแยให้
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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เรื่องจากปก
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๔
“ธรรมยาตราเพื่อฟนฟู
ื้ ศีลธรรมโลก”
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เริ่มต้นปีใหม่นี้ เกือบตลอดทั้งเดือน
ระหว่างวันที่ ๒-๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ หลายเครือข่าย
เช่น ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ
คณะสงฆ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งสิ้นกว่า ๔๐ องค์กรภาคี จัดโครงการ
ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผูป้ ราบมาร ขึน้ เป็น

ปีที่ ๔ โดยมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศ จ�ำนวน
๑,๑๓๐ รูป ที่ตั้งใจรักษาศีล และปฏิบัติธรรม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาตลอดพรรษา ออกจาริ ก
เดิ น ธุ ด งค์ ไ ปตามเส้ น ทางพระผู ้ ป ราบมาร
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผ่านพื้นที่
๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี
สุ พ รรณบุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา นครปฐม
สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร

เดือนมกราคมนี้ ไปร่วมกัน
โปรยดอกดาวรวย พันธุ์ทองชฎิลเศรษฐี
ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย
เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี ตลอดไป
มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 11
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โครงการธุดงค์ธรรมชัยจัดขึ้นตามด�ำริ
ของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรม
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผูป้ ราบมาร
รวมทัง้ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ปลุก
กระแสศีลธรรม เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล
แก่ชาวไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน และสร้าง
สามัคคีธรรมแก่ประเทศชาติบ้านเมือง
ที่ผ่านมาทั้ง ๓ ปี มีสาธุชนไปร่วม

ต้ อ นรั บ พระธุ ด งค์ ธ รรมชั ย เป็ น จ�ำ นวนมาก
ตลอดเส้นทาง ๔๐๐ กว่ากิโลเมตร โดยพากัน
แต่งกายชุดขาวหรืออย่างน้อยก็สวมเสื้อสีขาว
ไปต้อนรับคณะพระธุดงค์ เพื่อรักษาวัฒนธรรม
ชาวพุทธที่ดีงามเอาไว้
ส�ำหรับดอกไม้ที่น�ำมาโปรยต้อนรับ
คณะพระธุดงค์ คือดอกดาวเรืองหรือดาวรวยนัน้
ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้แจกให้ทุกท่านด้วย
นอกจากนี้ ยั ง มี พ ระของขวั ญ อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
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มอบแก่ทุกท่านที่ไปร่วมงานต้อนรับพระธุดงค์
เป็นเหรียญหลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ ภาษีเจริญ โดยจะ
มีพระอาจารย์นำ� มาแจกแก่ทกุ ท่านทีไ่ ปร่วมงาน
วันละ ๑ เหรียญ ต่อ ๑ คน เมื่อรับไปแล้วให้
หมั่นตรึกระลึกนึกถึงท่านและตั้งใจท�ำความดี
เช่น ท�ำทาน รักษาศีล ท�ำสมาธิภาวนาอยูเ่ สมอ
อานุภาพของพระรัตนตรัยจะคุ้มครองปกปัก
รักษาให้ทุกท่านแคล้วคลาดจากภยันตราย
ทั้ ง ปวง ตลอดจนประสบแต่ ค วามสุ ข และ

ความส�ำเร็จในชีวิต
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
ไปต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย จ�ำนวน
๑,๑๓๐ รูป เพือ่ เสริมสิรมิ งคลต้อนรับศักราชใหม่
และสร้างบุญใหญ่ให้แก่แผ่นดินไทยของเรา
ในวันที่ ๒-๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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ความในใจของผู้เคยไปต้อนรับพระธุดงค์
คุณจรูญ อิสระกูล (ป้าเล็ก) หมู่บ้านเลาเต่า จังหวัดนครปฐม
ป้ามารับพระเมื่อปีที่แล้ว วันนี้ตั้งใจมาต้อนรับอีกและได้เตรียม
ดอกดาวรวยมาด้วย เมื่อปีก่อนป้าเก็บดาวรวยไปโปรยทั่วบ้าน รู้สึก
ครอบครัวดีข้ึนมาก สามีป้าท�ำรับเหมาก่อสร้างก็มีงานดีไม่ขาดมือ
ผิดจากแต่ก่อนที่นาน ๆ จะมีสักที ตัวป้าเองท�ำอาชีพปลูกกระชาย ปีนั้น
เอาดาวรวยไปโปรยที่แปลงกระชาย ใครมาเห็นก็ชมว่า กระชายบ้านป้าหัวใหญ่จริง ๆ พอปลูกพริก
พริกก็งาม ดกเต็มต้น ป้าคิดว่าคงเป็นเพราะดอกดาวรวย และ “สัมมา อะระหัง” แน่ ๆ เพราะป้า
หัดสวด “สัมมา อะระหัง” ตามใบที่เขาแจกให้ สวดทุกวันตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อก่อนนี้เงินทองไม่ค่อย
มีหรอก บางครั้งถึงกับอด แต่เพราะไปรับพระธุดงค์และได้ “สัมมา อะระหัง” ตอนนี้ออกรถได้ ๔ คัน
รถเก๋ง ๑ คัน รถกระบะ ๑ คัน รถตู้ ๑ คัน และรถของลูกชายอีก ๑ คัน ถ้าไม่ใช่เพราะบุญคงไม่
ได้อย่างนี้ แล้ววันนี้ป้าก็เตรียมถุงมาใส่ดาวรวยกลับไปโปรยที่บ้านอีก จะได้มีมงคลเพิ่มขึ้นอีกจ้ะ
คุณจิน ศรีวิชัย จังหวัดนนทบุรี
ลูกชายป้าชื่อบุญรอด ป่วยเป็นโรคไต เป็นหนักขนาดตาขวาบอด
สนิท ส่วนตาซ้ายเห็นราง ๆ รักษาอยู่ปีครึ่ง ไม่มีความหวังว่าจะหาย
ป้าก็เป็นทุกข์ ลูกชายก็ทุกข์มากจนอยากฆ่าตัวตาย ปีที่แล้วมีพระธุดงค์
มาโปรด ป้ากับลูกหลานออกมาโปรยดอกดาวรวยที่หน้าบ้าน และขอพร
กับพระธุดงค์วา่ “ถ้าสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิม์ จี ริง ขอให้ตาของบุญรอดหายบอด ให้
เขามีดวงตาสดใส” พูดขออยู่ในใจอย่างนี้จนถึงพระรูปสุดท้าย จากนั้นไม่นานหมอนัดให้ไปตรวจ
และให้ลอกตาอีกครั้ง หลังจากรักษาได้ ๒ วัน บุญรอดบอกป้าว่าเขามองเห็นแล้ว ป้าดีใจมาก ตอนนี้
ลูกชายป้าไปท�ำงานได้แล้ว ปีนี้ป้ากับลูก ๆ หลาน ๆ จึงตั้งใจไปโปรยดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์อีก
อยากขอบคุณที่ท่านท�ำให้เกิดปาฏิหาริย์กับลูกชายของป้า พระธุดงค์ท่านศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ
คุณสุญาณี มานะไชยรักษ์ จังหวัดปทุมธานี
เราปิดบริษัททั้งที่ชัยพฤกษ์เสาเข็มและปั้นจั่นกรุ๊ปที่คลองตัน เพื่อ
ให้พนักงานทุกคนมีโอกาสไปต้อนรับพระธุดงค์กันที่ปทุมธานี ที่บริษัท
เพชรธานีเราก็ปดิ ตอนนีเ้ ริม่ กลายเป็นวัฒนธรรมของบริษทั ไปแล้ว ก็เลย
อยากจะเชิญชวนให้ทุกบริษัทสร้างวัฒนธรรมอันดี คือร่วมกันปิดบริษัท
ไปต้อนรับพระธุดงค์กนั เพราะว่าตัง้ แต่เราท�ำแบบนี้ คนงานก็อะเลิรต์ มาก และมีความสุข ยอดขาย
เราก็ดขี นึ้ เป็นอัศจรรย์ ท�ำให้ปนี พี้ นักงานและคนงานทีไ่ ม่ได้ไปเมือ่ ปีทแี่ ล้วอยากจะไปกันบ้าง เพราะ
เห็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง
14 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘
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ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4
ระหว่างวันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ. 2558
วันที่
ศ. 2

          จุดเริ่มต้น           เวลาออก   เวลาถึง     จุดพัก                 เวลาออก   จุดหมาย                         เวลาถึง
วัดพระธรรมกาย           09.00 น. 14.09 น.   ปั๊มน�ำ้ มัน PT   14.49 น.   เทคโนปทุมฯ / ม.ปทุม     16.28 น.
  เชียงราก
    
                14.44 น.
ส. 3 เทคโนปทุมฯ / ม.ปทุม       09.00 น. 10.56 น.   บ.เพชรธานีคอนกรีต   11.36 น.   วัดบ่อทอง
อา. 4 วัดบ่อทอง
          12.30 น.                     วัดคลองขวาง                 16.58 น.
จ. 5 วัดคลองขวาง
          09.00 น. 11.50 น.   อบต.ไทรใหญ่   12.30 น.   วัดตรีพาราสีมาเขต /           15.17 น.
                                                                                                                รร.วัดตรีพาราสีมาเขต
อ. 6 วัดตรีพาราสีมาเขต /         10.00 น. 13.57 น.   ปั๊มน�ำ้ มัน PT   15.37 น.    รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5    17.09 น.
            รร.วัดตรีพาราสีมาเขต
  บางเลน 2
พ. 7 รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5   08.30 น. 12.01 น.   วัดใหม่นพรัตน์   12.41 น.   โลตัสแลนด์                 16.12 น.
พฤ. 8                                                ท�ำกิจกรรมที่โลตัสแลนด์
          09.00 น. -                           -            วัดสองพี่น้อง /
     09.25 น.                                 
ศ. 9 โลตัสแลนด์
     
     รร.วัดสองพี่น้อง
ส. 10 วัดสองพี่น้อง /           09.30 น. -  
                      วัดบางน้อยใน                 13.49 น.
            รร.วัดสองพี่น้อง
อา. 11 วัดบางน้อยใน
          09.00 น. 11.24 น. โรงสีข้าวสิริโชคชัย 12.04 น.     วัดผาสุการาม                 14.34 น.
จ. 12 วัดผาสุการาม
          09.00 น. 11.15 น. โรงสีขา้ วณรงค์พานิช 11.55 น.    โรงสีขุนศรี                 14.52 น.
อ. 13 โรงสีขุนศรี
          08.30 น. 12.49 น.   อบต.บางบัวทอง   13.29 น.   วัดบางรักใหญ่                 17.15 น.
พ. 14 วัดบางรักใหญ่           09.00 น.   -                       วัดโบสถ์บน บางคูเวียง /       13.18 น.
     รร.วัดโบสถ์บน
           ท�ำกิจกรรมที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง
พฤ. 15       
ศ. 16 วัดโบสถ์บน บางคูเวียง       09.00 น. 11.29 น.   วิทยาลัยทองสุข   12.09 น.   พุทธมณฑล (จัดกิจกรรม)     15.32 น.
ส. 17 พุทธมณฑล
          09.00 น. 12.09 น.   รร.บุญยศรีสวัสดิ์   12.49 น.   วัดนราภิรมย์                 16.14 น.
อา. 18 วัดนราภิรมย์
          09.30 น.                      ที่ดินบางปลา                 13.13 น.
           ท�ำกิจกรรมที่วัดบางปลา
จ. 19
อ. 20 วัดบางปลา
          10.00 น. 13.49 น.   สนามบาสหน้า   14.29 น.   รร.วัดพะเนียงแตก
    18.24 น.
  ที่ว่าการอ�ำเภอ
  ดอนตูม
พ. 21 รร.วัดพะเนียงแตก           09.00 น. 11.09 น.   รร.เทศบาล 1         11.49 น.   รร.วัดพระประโทณเจดีย์ /    14.22 น.
                                 
  วัดพระงาม
     วัดพระประโทณเจดีย์
พฤ. 22 รร.วัดพระประโทณเจดีย์ /   08.30 น. 11.26 น.   โลตัสนครชัยศรี   12.06 น.   สนามกีฬา                       15.13 น.
วัดพระประโทณเจดีย์
                ภปร.ราชวิทยาลัย
ศ. 23 สนามกีฬา
          09.00 น. 13.51 น.   วัดศรีส�ำราญ   14.31 น.   ม.ธนบุรี
  
    15.10 น.
ภปร.ราชวิทยาลัย
  ราษฎร์บ�ำรุง
ส. 24 ม.ธนบุรี
          08.00 น. 13.48 น.   รร.วัดนวลนรดิศ /  14.28 น.   ที่ดินตลิ่งชัน
    18.53 น.
  วัดปากน�้ำ
อา. 25 ที่ดินตลิ่งชัน
          09.00 น. 13.14 น.   วัดนครอินทร์   13.54 น.   รร.ชลประทานสงเคราะห์     16.46 น.
จ. 26 รร.ชลประทานสงเคราะห์    09.00 น.          ม.นอร์ทกรุงเทพ
    16.49 น.
     วิทยาเขตสะพานใหม่
อ. 27 ม.นอร์ทกรุงเทพ           09.00 น. 14.02 น.   รร.มัธยมสังคีต   14.42 น.    ม.นอร์ทกรุงเทพ
    16.08 น.
            วิทยาเขตสะพานใหม่
  วิทยา
                 วิทยาเขตรังสิต
พ. 28 ม.นอร์ทกรุงเทพ           09.00 น. 11.47 น.   รร.ดวงพร
  12.27 น.   วัดพระธรรมกาย
    13.50 น.
วิทยาเขตรังสิต
( กำ�หนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลล่าสุดได้จากช่อง DMC, www.dmc.tv, โทร. 02-831-1234 )
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“เรานั่งเพื่อตัวเรา
เราจ�ำเป็นต้องเข้าถึงพระธรรมกาย
ถ้ายังเข้าไม่ถึง ชีวิตเราก็เหมือน
ยังยืนอยู่ระหว่างก�ำแพง
ซีกหนึ่งเป็นอบายภูมิ
อีกซีกหนึ่งเป็นเทวโลก”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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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
www.kalyanamitra.org
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ยาน�้ำแก้ไอ ตราไอยรา

ทบทวนบุญ
เรื่อง : แป้นแก้ว

ปรากฏการณ์
แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์
ครั้งที่

๙

18 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
18

ตื่นเต้น คือความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่งานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้น�ำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ครั้งที่ ๙ ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�ำหรับผู้ใหญ่
ถ้าย้อนไปวัยเด็กแล้วได้มีโอกาสไปร่วมงานเช่นเดียวกับเด็กดีวีสตาร์นับแสนนับล้านคนจากทั่วประเทศ
ที่มารวมพลังในวันนี้คงรู้สึกตื่นเต้นไม่ต่างกัน แม้จะผ่านวัยเด็กมานานพอสมควรแต่ความรู้สึกแบบเด็ก ๆ
ยังเต้นตึกตักตามจังหวะหัวใจ และคิดว่าผู้ใหญ่ทุก ๆ คนที่มีโอกาสไปร่วมงานคงคิดเห็นคล้ายกัน
ท�ำให้ตาม V-Star Activity Complex ลานบุญมหัศจรรย์ส�ำหรับผู้น�ำความดี มีผู้ใหญ่จ�ำนวนมาก
มาออกบูธในนามผูใ้ หญ่ใจดี น�ำอาหาร เครือ่ งดืม่ ไอศกรีม ขนมขบเคีย้ วนานาชนิดมาแจก และสนับสนุน
ของรางวัลให้แก่เด็กดีวีสตาร์ที่เข้าร่วมฐานกิจกรรม UG5 (Universal Goodness 5) ซึ่งเป็นฐานกิจกรรม
พัฒนานิสัยและศีลธรรม เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นเกมรับรางวัลอย่างสนุกสนาน สร้างความสุขให้เด็ก
และผู้ใหญ่ที่ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์

มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 19
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ตื่นตาตื่นใจกับ
มหกรรมการเรียนรู้
ทางพระพุทธศาสนา
วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ปีนี้ เด็กดีวีสตาร์
คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชน
ทั่วไป ได้ตื่นตาตื่นใจไปกับมหกรรมการเรียนรู้
ทางพระพุ ท ธศาสนาที่ จั ด ขึ้ น ภายในสภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคด ได้ชม
นิทรรศการ “ความลับของชีวิต The Secrets of
Life” นิทรรศการ ๕ มิติ สู่พุทธกาลครั้งแรก
ของโลกที่จัดขึ้นอย่างอลังการด้วยแสงสีเสียง
ตระการตาเสมือนจริง สอดแทรกความรู้ใน
พระพุทธศาสนาได้อย่างน่าสนใจและปลูกฝัง
เรื่องบุญบาปได้อย่างแยบยล ส่งผลให้อยาก
ท� ำ ความดี ละเว้ น จากบาปอกุ ศ ลทุ ก ชนิ ด
นิทรรศการแบ่งเป็นโซนบาป โซนบุญ และโซน
ใจหยุด เพื่อให้ผู้ชมร่วมไขปริศนาชีวิตมนุษย์
ว่า คนเราเกิดมาท�ำไม? ตายแล้วไปไหน? อะไร
คือเป้าหมายชีวติ ? นับได้วา่ เป็นนิทรรศการทาง
พระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่และตระการตามาก
ที่ สุ ด นิ ท รรศการหนึ่ ง ในประเทศไทย และ
ภายในงานยังตื่นตะลึงกับภาพยนตร์สั้น ๓ มิติ
เรื่อง “The Miracle Day อัศจรรย์วันข้ามภพ”
ที่เปิดฉายพร้อมกันถึง ๑๐ โรง สร้างความ
ประทับใจให้เด็กดีวสี ตาร์และผูม้ าร่วมงานอย่าง
ทั่วถึง ซึ่งในภาคสายของงานวันรวมพลังเด็กดี
วีสตาร์ ยังมีการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ
“ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๓ รอบชิงชนะเลิศ
ระดับชาติ ทีห่ อ้ งแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกาย
สากล โดยมีผู้ร่วมสอบรอบชิงชนะเลิศกว่า
๓,๐๐๐ คน
20 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘
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วันรวมพลัง
ร่วมประเมินมาตรฐาน
ศีลธรรมโลก
นอกจากความสนุกสนานและการเรียนรู้
ทางพระพุทธศาสนา ภายในงานเด็กดีวีสตาร์
ยังได้ร่วมประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก โดย
ภาคบ่ายมีการสอบข้อเขียน ร่วมพิธอี าราธนาศีล
และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูวินัยธร
ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และพระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร
ทีส่ ภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคด ซึง่
ในเวลาเดียวกันนี้มีการสัมมนาเทิดพระคุณครู
ด้ ว ย จากนั้ น เด็ ก ดี วี ส ตาร์ ไ ด้ แ ปรแถวเข้ า
พืน้ ทีล่ านธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เพือ่ เข้ารับ
การประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลกในภาคเย็น

22 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
22

มาร์ชชิ่งความดี
ทางลัดสูค่ วามดีสากล...
ความเป็นระบบระเบียบของเด็กดีวสี ตาร์
จ� ำ นวนมากที่ แ ปรแถวเข้ า พื้ น ที่ ล านธรรม
มหาธรรมกายเจดีย์ ตามธงสัญลักษณ์ทเี่ รียกว่า
ระบบหมูม่ าร์ชชิง่ ความดี สร้างความพร้อมเพรียง
ให้เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ ภายใต้บทฝึกเดียวกัน
ของเด็กดีวีสตาร์ทั่วประเทศได้สร้างพลังแห่ง
การฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้เกิดขึ้น โดยอาศัย
กระบวนการฝึกมาร์ชชิง่ ความดีในสถานศึกษา
เพื่อสร้างความดีสากล ๕ ประการ ให้แก่
เยาวชน อันได้แก่การสร้างนิสยั รักความสะอาด
ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความ
ตรงต่อเวลา และการฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นเป็น
สมาธิ
มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 23
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เด็กดีวีสตาร์
ผูน้ ำ� ฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก
ผู้มีหัวใจดวงเดียวกัน

พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อ
ทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ประธานสงฆ์ในพิธี ด้วยความสงบ สร้างความ
ศักดิ์สิทธิ์ให้ขยายครอบคลุมลานบุญพิธี
งานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้น�ำฟื้นฟู
ศีลธรรมโลก ครัง้ ที่ ๙ ได้รบั ความสนใจจากแขก
ผู้มีเกียรติและผู้น�ำทางศาสนาในประเทศและ
ต่างประเทศไปร่วมเป็นประจักษ์พยานส�ำคัญ
และเป็นผู้แทนประกอบพิธีมอบทุนต้นสมบัติ
จักรพรรดิและมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
ผูน้ ำ� ฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลกดีเด่น เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจ
แก่เยาวชนผู้ทำ� หน้าที่ผู้น�ำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

“...เราคือเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี
ผู้น�ำฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Change the
World...” ประโยคสั้น ๆ ที่เด็กดีวีสตาร์ร่วม
ประกาศก้องก่อนขับร้องบทเพลง Change the
World รวมถึงการร่วมประกอบพิธีกรรมส�ำคัญ
ในพิธแี สดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธสี วดสรรเสริญ
พระคุณครู และพิธีกล่าวค�ำปฏิญาณตน แสดง
ถึงจิตใจอันงดงาม เสียสละ และมีศรัทธาที่
ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา ซึ่งก่อนเริ่มพิธีกรรม
ส�ำคัญเด็กดีวีสตาร์ได้นั่งสมาธิตามเสียงของ

24 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘
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V-Star

Change the World
26 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันรวมพลังเด็กดี โลกใบนี้ให้ก้าวไปสู่ส่ิงที่ดีกว่า ร่วมท�ำให้ยุคนี้
วีสตาร์ผนู้ ำ� ฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก ครัง้ ที่ ๙ เป็นเพียง เป็นยุคแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่แท้จริง เพื่อ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทาง บนเส้นทางแห่ง สร้างปรากฏการณ์แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
การฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก พลังของเยาวชนนับล้านคน ให้ปรากฏด้วยพลังของเด็กดีวสี ตาร์ ดังประโยค
จะเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเยาวชนให้เป็น ที่ร่วมกันประกาศว่า... เราคือเด็กดีวีสตาร์
เด็กดีของประเทศชาติและของโลกสืบต่อไป ดาวแห่งความดี ผู้น�ำฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star
ขอเพียงวีสตาร์ทุกคนมุ่งพัฒนาฝึกฝนตนเอง Change the World
ให้เป็นเยาวชนต้นแบบ เป็นผูน้ ำ� ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 27
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หลากหลายก�ำลังใจเมตตามอบให้ V-Star 9
พระพรหมเมธี
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค ๔, ๕, ๖, ๗, (ธ)
โฆษกมหาเถรสมาคม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระพรหมดิลก
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาส
วัดสามพระยา วรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระพรหมสิทธิ
เจ้าคณะภาค ๑๐
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

พระพรหมเสนาบดี
รองเจ้าคณะภาค ๗
เจ้าอาวาส
วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 29
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พระราชเมธี
รองเจ้าคณะภาค ๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

		

พระราชสิทธินายก
เจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาส
วัดเนินพระ
จังหวัดระยอง

Honourable Guests’ Impression
คุณพ่อแองเจิล ลัคคามีโอ
พระอัครมุขนายกแห่งจาโร
ประเทศฟิลิปปินส์

นายจาลา นัท คานาล
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๓๕
(อดีตนายกรัฐมนตรี)
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล
30 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘
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“ยิ่งอยากยิ่งยาก ยิ่งหยุดยิ่งง่าย
มีอะไรให้ดูก็ดูไป ดูไปเรื่อย ๆ อย่างสบาย
โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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“เรื่องชาติก่อนจะเป็นยังไงเอาไว้ก่อน
สำ�คัญอยู่ที่ตัวคุณในปัจจุบัน
จะทำ�อะไรให้กับตัวเอง เอาตัวเองให้รอด”
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

www.kalyanamitra.org
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“เราเกิดมาสร้างบารมี
เป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
ที่พักระหว่างทาง ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ
เขตบรมโพธิสัตว์”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
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บทความพิเศษ
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์
Line ID : 0815660072

ผู้บริหารการศึกษาประเทศเนปาล
อบรม V-Star เพื่อเยาวชน
สู่แดนประสูติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นไปได้อย่างไร? ทีโ่ ปรเจกต์วสี ตาร์เนปาลสามารถท�ำให้เด็กนักเรียนและครูอาจารย์ทไี่ ม่ได้นบั ถือ
ศาสนาพุทธ น�ำสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
ตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เพราะการท�ำให้คนพุทธด้วยกันเองท�ำตาม
หลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนาก็นับเป็นสิ่งที่ยากแล้ว!

34 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘
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ใครจะคิดบ้างว่า..จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ พระประพุทธ พุทธิพโล พระลูกชายของ           
คุณพรสรร ก�ำลังเอก ได้เจอกับ คุณเนอวานา บนเครือ่ งบินเมือ่ ๔ ปีกอ่ น จะก่อให้เกิดโครงการทีม่ ี
อิทธิพลต่อเด็กนักเรียนชาวเนปาลได้มากมายถึงเพียงนี้ เพราะการอบรมระหว่างวันที่ ๘-๑๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เกิดขึ้นนี้ นับเป็นครั้งแรกของโลกที่เจ้าของโรงเรียนและคณะผู้บริหารระดับสูง
ของโรงเรียนในประเทศเนปาลได้บินมาอบรมที่มุกตะวัน จ.พังงา มากถึง ๘๓ ท่าน

มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 35
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โครงการวีสตาร์เนปาลเป็นโครงการที่
ท�ำต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการชวนคุณเนอวานา
มานั่งสมาธิที่เมืองไทย และนับจากวันนั้นก็นำ�
โครงการวีสตาร์เข้าไปเป็นกิจกรรมหนึ่งของ
โรงเรียนในเครือของคุณเนอวานาหลายแห่ง
จนปัจจุบันมีเจ้าของโรงเรียนและผู้บริหาร
โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศเนปาลให้ความ
สนใจมาก จนสมัครใจบินมาเข้าคอร์สอบรมที่
เมืองไทยมากถึง ๕๕ โรงเรียน ซึ่ง คุณพรสรร
ก�ำลังเอก ได้เล่าด้วยรอยยิ้มว่า...
จากค� ำ ที่ ห ลวงพ่ อ ธั ม มชโยพู ด ว่ า ..    
“ให้ไปตอบแทนคุณแดนพุทธภูมแิ ทนหลวงพ่อ
ด้วย ทีท่ ำ� ให้พระพุทธศาสนาตกทอดมาถึงเรา”
พอได้โจทย์อย่างนี้

คุณพรสรร ก�ำลังเอก
ประธานมู ล นิ ธิ Absolute
Happiness ซึ่งเป็นมูลนิธิ
ที่ท�ำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
ชาวโลกเข้าถึงธรรม
36 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘
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เราก็ต้องมาคิดต่อว่า..การจะไปเริ่ม
ก่ อ สร้ า งหรื อ บู ร ณะสั ง เวชนี ย สถานให้ ดี ขึ้ น      
มาใหม่ ทั น ที โ ดยที่ ไ ม่ ไ ด้ ส ร้ า งคน ก็ ถื อ เป็ น    
การแก้ปัญหาที่ไม่ถูกขั้นตอนนัก ดังนั้นในเมื่อ
เราพอจะมีช่องทางน�ำสมาธิกลับไปยังดินแดน
แห่งนี้ได้ จึงลุยท�ำกันตรงนี้ก่อน โดยได้รับ   

ความเมตตาอย่างสูงสุดจาก พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อทัตตชีโว ที่ท่านได้มาอบรมคณะครู
ชาวเนปาลให้ อ ย่ า งเต็ ม หลั ก สู ต ร อี ก ทั้ ง           
คุณอนันต์ อัศวโภคิน ท่านก็ได้ให้เกียรติมาเป็น
วิทยากรให้ด้วย และที่มากไปกว่านั้น ยังมี
อาจารย์ระดับแนวหน้าของวงการการศึกษาไทย
มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 37
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ฟังธรรมะหลักด�ำเนินธุรกิจด้วยสมาธิและความดีสากล
โดยคุณอนันต์ อัศวโภคิน
ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21
38 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘
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ร่วมปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ และร่วมพิธีร�ำลึกถึงพระคุณของ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด
ครบ ๑๓๐ ปี วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ดร.อรทัย มูลค�ำ และ ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ ก็ได้
ให้เกียรติมาแนะน�ำวิธีการก้าวสู่ครูมืออาชีพ   
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบ
แม้ระหว่างการอบรม พระอาจารย์
ผอ.รร.โฮลีวิชัน
ภาสุระ ทันตมโน ที่ท่านเก่งภาษาอังกฤษมาก ๆ
อาจารย์นันดารา ซุบีดี
ก็ยังมาเป็นพระอาจารย์ประจ�ำโครงการ และ
สอนนั่งสมาธิ ซึ่งผลการปฏิบัติธรรมของคณะ  
“เคยคิดมาตลอดชีวิตว่า..การนั่งสมาธิ
ผู้บริหารและบรรดาครูอาจารย์ทุกคนเป็นที    ่
น่าพอใจเหลือเกิน อย่างท่าน ผอ.รร.โฮลีวิชัน เป็ น กิ จ กรรมของคนขี้ เ กี ย จ หลบเลี่ ย งงาน      
ใช้จ่ายเวลาไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับ   
อาจารย์นันดารา ซุบีดี ได้พูดว่า...
มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 39
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มุกตะวัน : สถานที่อันสัปปายะที่ใช้อบรมในครั้งนี้
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มาเลย แต่ พ อได้ ม านั่ ง สมาธิ ใ นโครงการนี้     
รู้สึกว่าที่ผ่านมาคิดผิดมาตลอด เพราะเมื่อ
ประสบการณ์จากสมาธิได้เริ่มต้นขึ้นกับตัวผม
ผมพบว่า..ใจของผมขยายได้ ขยายจนทุกอย่าง
ในโลกนี้ มั น เล็ ก นิ ด เดี ย ว จนผมรู ้ สึ ก ทึ่ ง ใน
อานุภาพของใจ จากนั้นผมก็เห็นแสงสว่าง
เหมือนแสงแฟลชสว่างวาบมาที่ตัวผม เห็น   
ดวงสว่างเข้ามาทางศีรษะ จากนั้นดวงสว่าง     
ก็เข้ามาที่กลางท้อง พอผมมองไปเรื่อย ๆ ผม
รูส้ กึ ว่าตัวเองถูกช�ำระให้บริสทุ ธิม์ ากขึน้ ๆ เป็น
ทวีคณู อีกทัง้ ยังรูส้ กึ มีความสุขมาก เป็นความสุข
ที่หาไม่ได้จากที่ไหนในโลกเลยจริง ๆ แม้ผม
จะนับถือศาสนาฮินดู แต่ผมเข้าใจแล้วว่า..ท�ำไม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในศาสนาพุทธถึงนัง่ สมาธิ
ใต้ต้นไม้ได้เป็นปี ๆ อย่างมีความสุข”

คนเดียวในโลกที่เจอ เพราะประเทศเราก็เจอ
เหมือนกัน แต่พอเราเอาโครงการวีสตาร์เข้าไป
ท�ำแล้วปัญหาได้ลดลง ซึ่งก็จริงเพราะเมื่อ        
ผู้บริหารโรงเรียนของเขาลองรับเอาโครงการ      
วีสตาร์เข้าไปท�ำแล้ว ก็ปรากฏว่า.. พ่อแม่              
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนแปลกใจว่า.. ท�ำไม  
ลูกเขาเปลี่ยนไปมาก คือ ตื่นเช้า ช่วยท�ำงาน
บ้าน เรียนดีขึ้น ไม่ต้องจ�้ำจี้จ�้ำไช ซึ่งจุดนี้      
เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองและคุณครูทุกคนอยากให้
เด็กเป็น โดยเฉพาะเรื่องของการนั่งสมาธิ มี     
ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นหลายคนกระหายที่ จ ะมา
อบรมกับเราในครั้งนี้ ก็เพราะเขาอยากจะมา
ศึกษาอย่างจริง ๆ จัง ๆ เพราะเขาเชื่ออยู่แล้ว
ว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ดี เพียงแต่เขาไม่รู้วิธีการ      
ฝึกสมาธิแบบง่าย ๆ ที่ได้ผล และสามารถ     
เอาไปถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนเข้าใจได้
ท�ำไมคณะผูบ้ ริหารโรงเรียนชาวเนปาล
ณ วันนี้ วีสตาร์เนปาลได้ท�ำให้เด็ก ๆ
ยอมเอาโครงการนี้เข้าไปท�ำในโรงเรียนของเขา พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูมีความสุขมาก
อย่างง่าย ๆ ?
เหลือเกิน เพราะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาที่เขา
ถามเขาก่อนว่า..ในโรงเรียนเขาเกิด ประสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะวีสตาร์
ปั ญ หาอะไรที่ แ ก้ ไ ม่ ไ ด้ ไ หม? จากนั้ น เราก็      เป็นโครงการสากลที่โรงเรียนทั่วโลกท�ำได้
บอกเขาไปว่า..ปัญหาทั้งหมดไม่ใช่คุณเป็นครู        
มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 41
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“อย่าลืมว่า เราเกิดมาสร้างบารมี
และมีเวลาอยู่ในกายมนุษย์จำ�กัด
เราจะต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่เรามี
ตั้งแต่กาย วาจา ใจ ชีวิต จิต วิญญาณ
ทรัพย์สมบัติ ทุกสิ่งทุกอย่างมาสร้างบารมี”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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ปลื้มบุญ
เรื่อง : รัตนะ

บูชาธรรมบุคคลอัศจรรย์

ถวายเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากและมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อชาวโลกบังเกิดขึ้นใจกลางเมือง
กาญจนบุ รี เมื่ อ พุ ท ธบุ ต รกองพั น เนื้ อ นาบุ ญ กว่ า ๑,๕๐๐ รู ป เดิ น ธุ ด งค์ ธ รรมชั ย อั ญ เชิ ญ           
พระบรมสารีรกิ ธาตุไปประดิษฐาน ณ พระมหาเจดียท์ ตั ตชีโว ในวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ตลอดเส้นทางเดินธุดงค์รวมระยะทาง ๘.๘ กิโลเมตร จากย่านใจกลางเมืองมุ่งไปยังศูนย์อบรม
เยาวชนจั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ส าธุ ช นจากทั่ ว ประเทศและจากต่ า งประเทศไปร่ ว มสั ก การะ        
พระบรมสารีริกธาตุ ร่วมโปรยกลีบดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์กองพันเนื้อนาบุญ และเดินทาง
ไปร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว พร้อม
มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 45
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ร่วมเฉลิมฉลองด้วยการจุดประทีปโคมลาน         
ลอยโคมธรรม และลอยกระทง ถวายเป็น    
พุทธบูชา ทางมาแห่งบุญครัง้ นีเ้ กิดขึน้ จากด�ำริ
ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี   
(หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ที่ตั้งใจบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระราช-   
ภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาส
วั ด พระธรรมกาย ถวายเนื่ อ งในวาระอายุ   
วัฒนมงคล ๗๔ ปี โดยมีศิษยานุศิษย์ผู้มีหัวใจ     
ดวงเดียวกันร่วมสานต่อมโนปณิธานด้วยการ
สร้างพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว และร่วมอัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานให้มนุษย์
และเทวดาทั้งหลายได้สักการบูชาเป็นทางมา
แห่งบุญกุศล
ประวัติศาสตร์ในเส้นทางย่านใจกลาง
เมื อ งกาญจนบุ รี ตั้ ง ต้ น ที่ วั ด เทวสั ง ฆาราม        
(วัดเหนือ) พระอารามหลวง เมือ่ พระเดชพระคุณ              
พระโสภณกาญจนาภรณ์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี รองเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) น�ำพุทธบุตรกองพันเนือ้ นาบุญ
ก้าวประกาศพระศาสนาในอิรยิ าบถสงบเสงีย่ ม
สง่างาม สร้างศรัทธาปสาทะให้ชาวกาญจนบุรี
และนักท่องเที่ยวที่พบเห็นเหตุการณ์อัศจรรย์
ผู้คนจ�ำนวนมากจึงพร้อมใจวางภารกิจมาร่วม
สักการะพระบรมสารีริกธาตุและร่วมต้อนรับ
พระธุดงค์กองพันเนื้อนาบุญด้วยกุศลศรัทธา
สร้างบรรยากาศทีอ่ บอวลไปด้วยมวลแห่งความสุข
ขยายจากหนึ่งชุมชนไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ใน
ละแวกเส้นทางเดินธุดงค์ นับเป็นครั้งแรกที่มี
เหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นในย่านนี้ ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องมีการ
บังเกิดขึน้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องมีการ
บั ง เกิ ด ขึ้ น ของพระรั ต นตรั ย และมี ศ รั ท ธา      
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อันแรงกล้าของพุทธบริษทั ทัง้ หลายทีพ่ ร้อมใจกัน
อัญเชิญธาตุอนั บริสทุ ธิส์ ว่ นหนึง่ ของกายมหาบุรษุ
ของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า มาประดิ ษ ฐาน     
เมื่อสิ่งที่ยากทั้งหลายมารวมกัน การบังเกิดขึ้น
ของเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์
ที่สร้างมหาปีติให้เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ และ
เหตุ ก ารณ์ ค รั้ ง นี้ ยั ง ได้ รั บ ความเมตตาจาก     
พระเดชพระคุ ณ พระราชวิ สุ ท ธาภรณ์ รอง     
เจ้ า คณะจั ง หวั ด กาญจนบุ รี เจ้ า อาวาสวั ด
พระแท่นดงรังวรวิหาร และพระเถรานุเถระ   
น�ำทัพธรรมยาตราพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ
ก้าวสู่พื้นที่ลานธรรมพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
ท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดีของผู้มีบุญ
ทีไ่ ปรอต้อนรับภายในศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัด
กาญจนบุรี
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องค์ พ ระมหาเจดี ย ์ ทั ต ตชี โ วตระการ
งดงามด้วยลักษณะอันวิจิตร ตั้งตระหง่าน  
สง่างามอยู่ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัด
กาญจนบุรี แลดูโดดเด่นเมื่อมหาสมาคมของ
ผู ้ มี บุ ญ รายล้ อ มร่ ว มประกอบพิ ธี อั ญ เชิ ญ
พระบรมสารีรกิ ธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ในเหตุการณ์อัศจรรย์มหาปีติ
พลันเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ เมื่อสองมือของ      
ผู ้ มี บุ ญ นั บ พั น คนได้ เ ป็ น ผู ้ แ ทนอั ญ เชิ ญ
พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นธาตุส่วนหนึ่งของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นธาตุทบี่ ริสทุ ธิข์ อง
กายมหาบุรุษ ใจของผู้ร่วมอัญเชิญก็บริสุทธิ์
เปีย่ มไปด้วยความปลาบปลืม้ ปีตยิ นิ ดี สิง่ ทีบ่ ริสทุ ธิ์
ผ่านมือทุกคูท่ า่ มกลางสาธุชนจ�ำนวนมากทีส่ ง่
ใจน้อมอัญเชิญไปพร้อมกัน ธาตุอันบริสุทธิ์นี้
พุ ท ธบริ ษั ท ทั้ ง หลายได้ ร ่ ว มกั น อั ญ เชิ ญ ไป
ประดิษฐานภายในพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวให้
มนุ ษ ย์ แ ละเทวดาทั้ ง หลายได้ สั ก การบู ช า       
ให้บุญมหาศาลที่บังเกิดขึ้นส่งต่อเนื่องต่อไป
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และให้บุญนี้สะท้อนมาถึง  
ผู ้ มี บุ ญ ทุ ก ท่ า นที่ ร ่ ว มประกอบพิ ธี อั ญ เชิ ญ
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ด ้ ว ยจิ ต ที่ เ ลื่ อ มใสไม่ มี
ประมาณ ทุกอนุวนิ าทีในพิธอี ญั เชิญพระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นอนุวินาทีท่ีสร้างมหาปีติให้
เกิดขึน้ อย่างอัศจรรย์ และการตามระลึกนึกถึง
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ย่ อ มน้ อ มน� ำ ดวงใจ     
ทุกดวงให้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใส ให้บังเกิด
ความรักหวงแหนในพระพุทธศาสนา และ
ปรารถนาร่วมท�ำนุบำ� รุงรักษาให้รงุ่ เรืองสืบต่อไป
ดวงจั น ทร์ ก ระจ่ า งกลางนภาเป็ น
สัญญาณแห่งการเฉลิมฉลองพระมหาเจดีย   ์
ทัตตชีโวและเป็นการส่งสัญญาณให้ชาวโลก  
รับรู้ว่าพระพุทธศาสนายังคงรุ่งเรืองบนผื น    
50 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
50

มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 51

www.kalyanamitra.org
51

52 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
52

แผ่นดินไทย ในงานพุทธบริษัททั้งหลายได้
ประกอบพิธจี ดุ ประทีปโคมลาน ลอยโคมธรรม
และลอยกระทง ถวายเป็นพุทธบูชา เริ่มต้น
จุดความสว่างด้วยการนั่งสมาธิแล้วจึงขยาย
ความสว่างไสวสู่ประทีปนับแสนดวง ให้ภาพ
ดวงประทีปที่ดารดาษทั่วพื้นดิน พื้นน�้ำ  และ
พื้นฟ้า เป็นเครื่องยืนยันศรัทธาอันแรงกล้า
ของชาวพุทธที่พร้อมจรรโลงพระพุทธศาสนา      
ให้รงุ่ เรือง และให้ความสว่างไสวขับเน้นความ
ตระการงดงามขององค์พระมหาเจดียท์ ตั ตชีโว
ให้เจิดจรัสในความทรงจ�ำ
พิ ธี อั ญ เชิ ญ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ
ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว จัดขึ้น

และจบลงอย่างตระการงดงามเป็นที่จดจ�ำไว้
ตามระลึกนึกถึงด้วยความปลาบปลื้มปีติใจ
ไม่รู้ลืม ความส�ำเร็จครั้งนี้มาจากพลังศรัทธา
ของชาวพุ ท ธ ที่ ห ลอมรวมใจเป็ น อั น หนึ่ ง     
อันเดียวกัน ร่วมประกาศความยิ่งใหญ่ของ
พระพุทธศาสนาให้ชาวโลกได้ทัสนานุตริยะ
และเกิดจากการทีศ่ ษิ ยานุศษิ ย์ทวั่ โลกได้ถอื เอา
วาระมหามงคลนี้น้อมแสดงกตัญญูบูชาธรรม
พระเดชพระคุ ณ พระราชภาวนาจารย์        
(หลวงพ่อทัตตชีโว) ถวายเนื่องในวาระอายุ
วัฒนมงคล ๗๔ ปีของท่าน ประกาศธรรม
บุคคลอัศจรรย์ผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอดชีวิต
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ในวาระวันคล้ายวันเกิดของท่าน วันอาทิตย์
ที่ ๒๑ ธันวาคม คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมถวาย
มุทิตาสักการะ และร่วมพิธีถวายพระมหาเจดีย์
ทัตตชีโวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สภาธรรมกาย
สากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ซึง่ ผูม้ บี ญุ ทีไ่ ป
ร่วมพิธใี นวันนี้ต่างได้รับแจกพระของขวัญและ
หนังสือวิสยั บัณฑิต เพือ่ เป็นเครือ่ งตรึกระลึกถึง
บุญที่เกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ในครั้งนี้
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พลังพุทธศรัทธา
เรื่อง : มาตา
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หากพูดถึงความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของ
ชาวเมียนมาร์แล้ว สามารถกล่าวได้ว่าไม่แพ้ใครทั้งในด้าน
คุณภาพและปริมาณ...
“ศาสนาพุทธ” เป็นศาสนาประจ�ำชาติของเมียนมาร์อย่าง
เป็นทางการ โดยมีประชาชนกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์เป็นศาสนิก ซึ่ง
ถือว่ามากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ท�ำให้
ในเมียนมาร์มีวัดวาอารามถึงกว่า ๔๕,๐๐๐ วัด มีเจดีย์ใหญ่น้อย
มากมาย (เฉพาะเมืองพุกามแห่งเดียวยังมีเจดีย์กว่า ๔,๐๐๐ องค์
ท�ำให้พกุ ามได้ชอื่ ว่าเมืองแห่งทะเลเจดีย)์ นอกจากนีย้ งั มีพระภิกษุ
สามเณรกว่า ๕๐๐,๐๐๐ รูป นี้คือผลของความศรัทธาที่แสดง
ออกมาให้เห็นเป็นตัวเลข ส่วนในเชิงคุณภาพนั้น ค�ำสอนของ
พระบรมศาสดาแทรกซึมหยั่งรากลึกลงไปในระดับจิตวิญญาณ
ของชาวเมียนมาร์มาเป็นเวลาเนิน่ นาน และถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา
อย่างเข้มข้นจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายมาเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันอย่าง
แน่นแฟ้นกับวัดวาอาราม การท�ำทาน การรักษาศีล การนัง่ สมาธิ
ความเชือ่ มัน่ ในเรือ่ งกฎแห่งกรรม และทีส่ ำ� คัญในใจของลูกผูช้ าย
ชาวพุทธเมียนมาร์ตา่ งรูส้ กึ ว่า จะต้องบวชเพือ่ ศึกษาธรรมะให้ได้
อย่างน้อยสักหนึ่งครั้งในชีวิต			
		

๑

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทีซ่ มึ ซาบอยูใ่ นใจของชาว
เมียนมาร์ ส่งผลให้เมือ่ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ด�ำริให้มกี ารร่วมกันฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุง่ เรืองดังเช่น
ยุคพุทธกาล ด้วยการจัดพิธีถวายมหาสังฆทานในนครเชียงตุง
รวมถึงพิธีตักบาตรและการเดินธุดงค์ครั้งใหญ่ในเมืองทวาย       
(๖ พ.ย. ๒๕๕๗) พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์จึงขานรับด้วย
ความปีติ และพร้อมใจกันผลักดันให้งานส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

๒

พิธีส�ำคัญที่จะจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของนครเชียงตุง
เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ บริเวณ
วงเวียนห้าแยกวัดมหาเมียะมุนี นครเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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เช้านี้ ผู้คนในนครเชียงตุง เมืองท่าขี้เหล็ก เมืองพยาก เมืองสาด เมืองยาง เมืองลา ฯลฯ
รวมทั้งชาวพุทธจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ต่างเดินทางฝ่าอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิ    
๑๑-๑๔ องศา มุ่งไปยังจุดหมายเดียวกัน คือวงเวียนห้าแยกวัดมหาเมียะมุนี เพื่อร่วมพิธีถวาย    
มหาสังฆทาน ๓๒๐ วัด แด่พระภิกษุสามเณรกว่า ๓,๕๐๐ รูป
พิธใี นวันนี้ เจ้าประคุณสมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้า ประมุขสงฆ์นครเชียงตุง วัดราชฐานหลวง
เชียงยืน เมืองเขมรัฐ นครเชียงตุง เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ และได้รบั เกียรติจาก ท่านอูลาทุน และ
แต๊นไหน่วิน เลขาส�ำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อูเซาอ่องเมี่ยน รัฐมนตรี     
รัฐฉาน ร่วมด้วยข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติเป็นผู้น�ำสาธุชนประกอบพิธี โดยมีพระอุโบสถ       
วัดราชฐานหลวงหัวข่วงเป็นศูนย์กลางพิธี

๓

เมื่อถนนทุกสายทุกแยกในบริเวณพิธีคับคั่งไปด้วยมหาชนดังที่ปรากฏในภาพแล้ว ในเวลา
ประมาณ ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายมหาสังฆทานครั้งประวัติศาสตร์ใจกลางนครเชียงตุงครั้งแรก และ
การท�ำบุญเลี้ยงพระทั้งนครเชียงตุงก็เริ่มขึ้น  
พิธเี ริม่ ด้วยการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย โดย อู้ หอง ค�ำ หนุม่ ประธานกรมการศาสนา
เมืองเชียงตุง จากนัน้ แม่ทพั ภาค ต้าน ท้อน อู้ ถวายเครือ่ งสักการะแด่ประธานสงฆ์ และเป็นผูแ้ ทน
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น�ำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตามด้วยพิธี
มอบโล่ขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่ง
โลก (ยพสล.) แก่ผู้สนับสนุนหลัก ซึ่งเป็นบุคคล
ส�ำคัญในเชียงตุงและรัฐฉาน โดยมี นพ.พรชัย
พิญญพงษ์ ประธาน ยพสล. เป็นผู้มอบ
ต่อมา เป็นพิธีกล่าวค�ำถวายจตุปัจจัย
ไทยธรรม พิธกี ล่าวค�ำถวายจีวร พิธกี ล่าวค�ำถวาย
คิลานเภสัช พิธีกล่าวค�ำถวายค่ายานพาหนะ    
พิธีกล่าวค�ำถวายภัตตาหาร และพิธีกล่าวค�ำ
อธิษฐานจิต โดยมีคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญจาก
ประเทศไทยหลายท่าน เป็นผู้แทนน�ำกล่าว
เมื่อถึงเวลาอันควร ประธานฝ่ายฆราวาส
แขกผูม้ เี กียรติ คณะเจ้าภาพ และสาธุชนทุกท่าน
พร้อมเพรียงกันถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์
๓๒๐ วัด กว่า ๓,๕๐๐ รูป และในเวลาประมาณ
๑๐.๔๕ น. ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์
ด้วยความปลื้มอกปลื้มใจ

๔

งานบุญใหญ่ขนาดนี้ แม้เพิ่งจัดขึ้นเป็น
ครั้งแรกในนครเชียงตุงที่หลากหลายไปด้วย
ผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนา และ
ต่างวัฒนธรรม แต่บรรยากาศในงานยังคงเปีย่ ม
ไปด้วยความศักดิส์ ทิ ธิ์ สงบ และมีระบบระเบียบ
เช่ น เดี ย วกั บ การจั ด งานโดยออร์ แ กไนเซอร์       
มืออาชีพระดับโลก ทั้งนี้เพราะทุกฝ่ายตั้งแต่
คณะสงฆ์ หน่วยงานต่าง ๆ บุคคลส�ำคัญใน    
รัฐฉาน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพี่
น้องประชาชนชาวเชียงตุง ต่างเห็นความส�ำคัญ
ของงานพระศาสนา จึงพากันมาช่วยงานอย่าง
เต็มที่ และต่างให้ความร่วมมือกับทีมงานจาก
วัดพระธรรมกายเป็นอย่างดี หลายคนมารับบุญ
ช่วยงานตัง้ แต่ตน้ จนจบด้วยความภูมใิ จทีม่ สี ว่ น
ในความส�ำเร็จของงานบุญครั้งนี้
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แม้เย็นวันนี้ บริเวณวงเวียนห้าแยกวัดมหาเมียะมุนีกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วก็ตาม แต่ภาพ
การร่วมกันท�ำความดีในวันนี้ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของทุกคนที่มีส่วนร่วมในงาน นอกจากนี       ้
การถ่ายทอดพิธีกรรมผ่านทางช่อง DMC ยังช่วยให้ชาวพุทธทั่วโลกมองเห็นภาพความรุ่งโรจน์    
ของพระพุทธศาสนาในอนาคตได้ชัดขึ้น และอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

๕

เหตุการณ์งานบุญที่เกิดขึ้นในเชียงตุงและในทวายเมื่อไม่นานมานี้ นับเป็นก้าวส�ำคัญของ
การเชื่อมสัมพันธ์ชาวพุทธระหว่างประเทศในวงกว้าง เพื่อผนึกก�ำลังกันทะนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา
ทั้งในประเทศไทยและเมียนมาร์ให้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้พระพุทธศาสนา                
ในภูมิภาคนี้มั่นคงเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้แข็งแกร่ง                    
ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนของทั้ ง สองประเทศมี ภู มิ คุ ้ ม กั น เพี ย งพอที่ จ ะตั้ ง รั บ การถ่ า ยเท    
วัฒนธรรมที่ไม่พึงปรารถนา ที่จะหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
อย่างเต็มตัว และทีส่ ำ� คัญ หากในอนาคตพุทธบริษทั ๔ ทัว่ ทัง้ ภูมภิ าคมีความสามัคคีเป็นหนึง่ เดียวกัน
เหมือนดวงตะวันทีม่ ดี วงเดียว เราก็จะไม่ตอ้ งเป็นเพียงฝ่ายทีค่ อยตัง้ รับอีกต่อไป แต่เราจะมีศกั ยภาพ
เพียงพอที่จะเผยแผ่วัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธให้หยั่งรากลึกไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และ
ถึงแม้ว่าเรื่องนี้อาจไม่ง่ายนัก แต่ก็มิได้หมายความว่าเราจะท�ำไม่ได้
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บุญพิเศษ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

วิธีด�ำเนินการหมู่บา้ นรักษาศีล ๕

กราบมุทติ าสักการะ ๔ ท่านเจ้าคุณใหม่
แห่งวัดพระธรรมกาย

เนือ่ งในวาระมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๘๕ รูป โดย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนิน
แทนพระองค์ในพระราชพิธสี ถาปนาและแต่งตัง้ สมณศักดิพ์ ระราชาคณะ ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย
ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและขวัญก�ำลังใจ
แก่พระสงฆ์ผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา
ในโอกาสนี้ คณะพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร และเหล่า
สาธุชนทั้งภายในและต่างประเทศ ต่างรู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่พระมหาเถระผู้ประกอบด้วย
คุณวุฒแิ ละคุณธรรมของวัดพระธรรมกาย ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสาขาของวัดพระธรรมกาย
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ในต่างประเทศ ได้บ�ำเพ็ญสมณกิจให้เป็นที่ปรากฏแก่สังฆมณฑลทั้งในและต่างประเทศจนเป็น
ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นเกี ย รติ คุ ณ และได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดพระราชทานตั้ ง สมณศั ก ดิ์ ใ ห้
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นจ�ำนวน ๔ รูป ดังนี้
๑. พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่
“พระวิเทศภาวนาจารย์ สป.วิ.”
๒. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ภูเบศ ฌานาภิญฺโ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
ประเทศเบลเยี่ ย ม เป็ น พระราชาคณะชั้ น สามั ญ ยก ฝ่ า ยวิ ป ั ส สนาธุ ร ะ ในราชทิ น นามที่
“พระภาวนาธรรมวิเทศ สย.วิ.”
๓. พระครูวเิ ทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่
“พระวิเทศภาวนาธรรม สย.วิ.”
๔. พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (บัณฑิต วรปญฺโ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป ไต้หวัน
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ในราชทินนามที่ “พระวิเทศธรรมาภรณ์ สย.”
ด้วยเหตุนี้ เหล่าพุทธบริษทั แห่งวัดพระธรรมกาย มูลนิธธิ รรมกาย ตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตร
และผู้นำ� บุญทั้งหลาย จึงร่วมใจกันจัดพิธีมุทิตาในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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พิธีทักษิณานุปทาน ท�ำบุญอุทิศแด่มหาปูชนียาจารย์
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย

พระวิเทศภาวนาจารย์ สป.วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโ)

พระภาวนาธรรมวิเทศ สย.วิ. (ภูเบศ ฌานาภิญฺโ)

พระวิเทศภาวนาธรรม สย.วิ. (ไวโรจน์ วิโรจโน)

พระวิเทศธรรมาภรณ์ สย. (บัณฑิต วรปญฺโ)
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“ภาพที่งดงามที่สุด คือ ภาพที่คนจำ�นวนมากมารวมกันทำ�ความดี
อย่างมีระบบ ระเบียบ สงบเสงี่ยม สง่างาม
นั่นจึงเป็นภาพที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดขึ้นกับผู้มีบุญทั้งหลาย”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

THAIPLASTWOOD CO.,LTD. ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายแผ่นพลาสวู้ด และหลังคาไวนิล ตราภูเขา
แห่งแรกในประเทศไทย ได้รับมาตรฐาน มอก. “ไม่ผุ ไม่บวม ไม่ปลวก ตลอดกาล เย็นสบาย
เก็บเสียง แช่น�้ำได้” ผลิตภัณฑ์ตราภูเขามีคุณสมบัติเหนือกว่าไม้ธรรมชาติ ติดตั้งง่าย สร้างบ้านได้ทั้งหลัง
ด้วยหลังคาระบบ Interlock, พื้น, ผนัง, ฝ้า, ระแนง และเฟอร์นิเจอร์ตามสั่ง
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๘-๙๐๐๔-๗๗๖๖, ๐-๒๒๙๑-๙๕๙๕ Line Id: thaiplastwood
Http://www.thaiplastwood.com หรือ Facebook : https://www.facebook.com/thaiplastwood2014
ที่อยู่ 500/2 KM Riverside ชั้น 3 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

www.kalyanamitra.org

บุญใหญ่ทั่วโลก
เรื่อง : จันทร์ซีโร่

เราท�ำ..เราได้..
ถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ
แด่ ๑๖๑ วัดทั่วโลก
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โลกปัจจุบันก�ำลังมาถึงยุคแห่งการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดน แต่สิ่งที่จะสื่อถึงกัน
ถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า ย่อมน�ำมาซึ่งการสร้างสรรค์และท�ำให้ชาวโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บัดนีพ้ ทุ ธบุตรแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากวัดพระธรรมกายได้ออกไปปักหลักท�ำหน้าที่
สือ่ สารน�ำธรรมะอันประเสริฐไปสูม่ วลมนุษยชาติทวั่ โลกทุกทวีปแล้ว เป็นจ�ำนวน ๑๖๑ แห่ง จึงย่อม
เป็นที่หวังได้วา่ โลกก�ำลังก้าวไปสู่ยุคแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง...
ในวันที่ ๗ ธันวาคม ที่ผา่ นมา พระภิกษุและคณะเจ้าหน้าที่จากวัดและศูนย์สาขาต่าง ๆ ทั่วโลก
จ�ำนวน ๑๖๑ แห่ง ได้มาพร้อมเพรียงกัน ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
เพื่อร่วมพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิจากพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยมี
พระภาวนาธรรมวิเทศ (ภูเบศ ฌานาภิญฺโ) เป็นผู้กล่าวรายงาน ก่อนที่เจ้าอาวาสหรือตัวแทน
แต่ละวัดสาขาจะเข้ารับกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิจากท่านประธานสงฆ์
พิธีกรรมในวันนี้สร้างความปลื้มปีติแก่สาธุชนผู้มีบุญที่ได้ร่วมบุญกับ ๑๖๑ วัดสาขาทั่วโลก
เป็นอย่างยิ่ง และต่างภาคภูมิใจที่มีส่วนในการสนับสนุนคณะพระภิกษุตลอดจนเจ้าหน้าที่อุบาสก
อุบาสิกาผู้เป็นยอดแห่งธรรมทูตเหล่านี้ ให้เกิดขวัญก�ำลังใจและความภาคภูมิใจในภารกิจหน้าที่
อันสูงส่ง อันจะยังแสงสว่างแห่งธรรมให้แก่ชาวโลกทั้งหลายต่อไป
จิรํ ติฏฺตุ โลกสฺมึ สมฺมาสมฺพุทธสาสนํ.
ขอพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงด�ำรงอยู่ในโลกสิ้นกาลนาน
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๗๑

อนุโมทนาพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ผู้น�ำ บุญ ๑๖๑ วัดและศูนย์สาขาต่างประเทศ
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ลูก ๆ พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และผู้น�ำบุญจากวัดสาขาและศูนย์ปฏิบัติธรรม
ทั่วโลกที่รักทั้งหลาย การที่ลูก ๆ ทั้งหลายได้ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่คณะ เพื่อการ
ฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลกและน�ำพามวลมนุษยชาติทงั้ หลายให้รจู้ กั วิธปี ฏิบตั ใิ ห้เข้าถึงพระธรรมกาย
ณ ดินแดนต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศนั้น หลวงพ่อถือว่าเป็นภารกิจและหน้าที่
อันยิ่งใหญ่ ประดุจดวงตะวันผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก จึงขออนุโมทนาในความเสียสละ
อันยิง่ ใหญ่ของลูก ๆ ทุกรูปและทุกคน ทีต่ อ้ งออกไปท�ำหน้าทีด่ ว้ ยจิตอันเข้มแข็งและทุม่ เท
อย่างเอาชีวติ เป็นเดิมพัน เพือ่ สืบสานด�ำเนินการตามมโนปณิธานของหมูค่ ณะ ซึง่ หลวงพ่อ
รับทราบและตระหนักดีว่า ลูก ๆ ทั้งหลายย่อมพบกับสิ่งแปลกใหม่และท้าทายหลาย
ประการ ไม่วา่ จะเป็นสภาพพื้นที่ อากาศ อาหาร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความสะดวก
สบาย แต่ลูก ๆ ทั้งหลายก็หยัดสู้และอดทนจนเอาชนะสิ่งดังกล่าวมาได้อย่างน่าชื่นชม
อย่างไรก็ตาม นอกจากจะท�ำหน้าที่ยังประโยชน์ให้แก่ชาวโลกแล้ว ลูก ๆ ทั้งหลาย
จะต้องไม่ลืมที่จะยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อม ให้ทุกคนอยู่ในบุญ อยู่ในธรรมะ ด้วยการ
ท�ำใจหยุด ใจนิง่ เข้าสูภ่ ายในไม่ขาดเลยแม้แต่วนั เดียว ส�ำหรับกองทุนต้นสมบัตจิ กั รพรรดิ
ที่หลวงพ่อมอบให้ลูก ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของลูก ๆ ทั้งหลายในครั้งนี้ ได้รับ
ถวายมาจากเจ้าภาพผูใ้ จบุญทีม่ ศี รัทธา เพือ่ สืบต่อลมหายใจของเหล่าพุทธบุตร และขยาย
พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ให้บรรลุเป้าหมายทีจ่ ะฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลกและน�ำพาชาวโลก
ทั้งหลายให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยทั่วกัน
ในที่สุดนี้ หลวงพ่อขออ�ำนวยอวยพรให้ลูก ๆ ทุกรูปและทุกคน จงมีแต่ความสุข
ความเจริญ คิดอะไรในสิง่ ทีด่ กี ข็ อให้สำ� เร็จสมความปรารถนา ให้เอาชนะในสิง่ ที่เป็นกิเลส
อาสวะและเป็นอุปสรรคต่อการประพฤติพรหมจรรย์ ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชชา
ธรรมกาย มีรมู้ ญี าณแม่นย�ำอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการเทอญ
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“ทำ�จิตให้สบาย ทำ�ใจให้สงบ
ก็จะพบกับความสว่างภายใน”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือดีที่หนึ่ง
ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐-๒๖๗๓-๒๓๖๐, www.cha-thai.com
www.kalyanamitra.org
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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

หีดธัมม์ งานศิลป์ ถิ่นเหนือ

หีดธัมม์ หรือ หีดธรรม เป็นค�ำที่ชาวเหนือใช้เรียกหีบเก็บคัมภีร์ใบลาน มีใช้สืบต่อ
กันมาแต่โบราณกาลในดินแดนล้านนา ส่วนใหญ่เป็นคัมภีรใ์ บลานทีจ่ ารด้วยอักษรธรรมล้านนา
ซึ่งเป็นอักษรที่ใช้อย่างแพร่หลายบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย หีบพระธรรมที่ใช้ใน
ภูมิภาคนี้นับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากหีบเก็บคัมภีร์ใบลานของภาคอื่น เพราะมี
ลักษณะเป็น “ทรงลุง้ ” คือเป็นทรงสีเ่ หลีย่ ม ด้านล่างของฐานสอบเข้า ส่วนปากหีบผายออก มี
ฝาครอบปิดด้านบนซึง่ มีหลายลักษณะทัง้ ฝาตัด ฝาคุม้ และฝาเรือนยอด
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หีดธัมม์ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ ตัวหีบ ส่วนฐาน และฝาปิด นิยมใช้ไม้สักเป็นวัสดุ
เนือ่ งจากเนือ้ ไม้ไม่เสียรูปทรงเมือ่ น�ำมาแกะสลัก และมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เป็น
งานหัตถศิลป์ที่เน้นความแข็งแรงเพื่อเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานให้อยู่รอดปลอดภัยในสภาพที่
สมบูรณ์มากที่สุด
การสร้างหีดธัมม์เริม่ จากการน�ำไม้มาซ้อนท�ำเป็นฐาน ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญในการรับน�ำ้ หนัก
จากนั้นจะขึ้นโครงแล้วน�ำแผ่นไม้มาบุรอบ ส่วนฝาปิดจะใช้วิธีสวมเข้าเดือย ซึ่งจะต้องท�ำให้
สวมปิดได้สนิท ไม่หลวมหรือแน่นเกินไป เมื่อจะหยิบหรือบรรจุคัมภีร์ใบลานจะใช้วิธียกฝาหีบ
ด้านบนออก จากนั้นจะขัดผิวไม้ให้เรียบ ทาด้วยชาด รัก หรือสี เพื่อรักษาคุณภาพของเนื้อไม้
ในอดีตสีที่ใช้ได้มาจากธรรมชาติ เช่น สีด�ำจากเขม่าไฟ สีแดงจากชาด สีเหลืองจากยางไม้
และสีทองจากทองค�ำเปลว เป็นต้น แล้วจึงประดับตกแต่งด้วยเทคนิคต่าง ๆ  มีการลงรักปิดทอง
เขียนลายรดน�้ำ  หรือตกแต่งด้วยการวาดลวดลายให้สวยงาม บางครั้งมีการแกะสลักไม้เป็น
ลวดลายต่าง ๆ หรือน�ำกระจกมาประดับเพื่อเพิ่มมิติและท�ำให้มีความระยิบระยับสวยงาม   
เป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของช่างสมัยโบราณ

หีบพระธรรมทรงลุ้งแบบฝาตัด
ฝาคุ้ม และฝาเรือนยอด
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เนือ่ งจากหีดธัมม์ถกู สร้างขึน้ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เก็บรักษาคัมภีรใ์ บลานทีบ่ นั ทึกค�ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูส้ ร้างหรือผูบ้ ริจาคทรัพย์ตา่ งปรารถนาอานิสงส์ผลบุญจากการถวายหีบเก็บ
คัมภีร์ใบลานไว้เป็นสมบัติพระศาสนา หวังให้ตนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และเป็นปัจจัย
ส่งผลให้ตนไปสู่สุคติโลกสวรรค์และเข้าถึงพระนิพพาน จึงพบว่าหลายหีบตกแต่งลวดลายบอกเล่า
เรื่องราวที่เป็นคติทางพระพุทธศาสนาอย่างประณีตบรรจง มีการจารึกชื่อผู้ถวายและข้อความไว้
บนฝาของหีดธัมม์ด้วย

แม้วันนี้ลวดลายและสีบนหีดธัมม์อาจซีดจางและลบเลือนไปบ้างตามกาลเวลา แต่ความ
ศรัทธาของผู้สร้างและผู้ถวายยังปรากฏเด่นชัด หีดธัมม์ที่หลงเหลือแต่ละใบเป็นหลักฐานยืนยันว่า
พระพุทธศาสนาได้เดินทางมาสู่ดินแดนล้านนา ปักหลักมั่นคงและหยั่งรากลึกลงในจิตใจของผู้คน
จนคติความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและอานิสงส์ผลบุญที่จะได้รับจากการท�ำความดี ถูกปลูกฝัง
ถ่ายทอดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาอย่างแยกไม่ออก ความเลื่อมใส
ในพระรัตนตรัยสะท้อนออกมาในรูปของงานหัตถศิลป์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวฝากไว้เป็นสมบัติของ
แผ่นดิน หีดธัมม์จงึ เป็นงานพุทธศิลป์ทสี่ รรค์สร้างด้วยมือ ถ่ายทอดด้วยใจ และประจักษ์ดว้ ยสายตา
เป็นตัวแทนของความศรัทธาที่ชาวถิ่นเหนือมีต่อพระพุทธศาสนา สมควรเก็บรักษาและอนุรักษ์ให้
เป็นสมบัติคู่แผ่นดินไทย แผ่นดินธรรมต่อไป
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โครงสร้างลวดลายพรรณพฤกษา ลักษณะเป็น
รูปดอกไม้ดอกใหญ่ดอกเดียวอยู่กลางแผ่น และมี
ลายประดับอยู่ในรูปกรอบสามเหลี่ยมที่เรียกว่าลาย
ปีกค้างคาวอยู่ทั้ง ๔ ด้าน

โครงสร้างลวดลายเป็นภาพเล่าเรือ่ ง มักเป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เน้นภาพที่
จุดศูนย์กลางแผ่น แล้วจึงคลีค่ ลายออกไปด้านข้าง
โดยน�้ำหนักองค์ประกอบภาพ ๒ ข้างสมดุลกัน
หีบพระธรรม วัดบุญยืน จังหวัดน่าน เป็นทรงลุ้ง ฝาตัด
ฐานปั ท ม์ สลั ก ภาพนู น ต�่ ำ และปั ้ น รั ก ประดั บ สร้ า งขึ้ น เมื่ อ
พ.ศ. ๒๓๓๘ แสดงภาพเล่าเรื่องสิริจุฑามณิชาดก เป็นหนึ่งใน
ปั ญ ญาสชาดก ซึ่ ง เป็ น วรรณกรรมทางพระพุ ท ธศาสนาที่
พระเถระนักปราชญ์ล้านนารวบรวมเรื่องราวปรัมปราที่เป็น
นิทานท้องถิ่นแล้วน�ำมารจนาเป็นชาดกไว้
ด้านหน้าฝาหีบปรากฏรอยจารึกอักษรธรรมล้านนาเขียน
ด้วยรักสีแดง จ�ำนวน ๖ บรรทัดความว่า
“จุลศักราช ๑๑๕๗ พระสงฆ์นามว่าทิพพาลังการเป็น
ประธานแก่ศิษย์ทุกคน โดยมีมหาราชหลวงเป็นองค์อุปถัมภ์
พร้อมด้ ว ยขุ นนาง นางโนชา และชาวบ้ า นน�้ ำ ลั ด ร่ ว มกั น
สร้างหีบพระธรรม โดยขอให้ได้พบสุข ๓ ประการ ซึ่งมีนิพพาน
เป็นยอด”

ขอขอบคุณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ที่เอื้อเฟื้อภาพถ่ายและข้อมูลหีบพระธรรม วัดบุญยืน
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ๑๔ : ๗๕๙๐-๗๕๙๒. กรุงเทพฯ : มูลนิธสิ ารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒.
สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์. คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

กับภารกิจออกแบบสันติภาพโลก
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คอลัมน์ “สร้างโลกแก้ว” ฉบับนี้ ขอแนะน�ำให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับกลุ่มบุคคลที่จะมี
บทบาทส�ำคัญต่อการสร้างสันติภาพโลกในอนาคตอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เราเรียกพวกเขาว่า

Peace Architect (พีซอาร์คิเทค) หรือสถาปนิกผู้ออกแบบสันติภาพ
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โดมินิกัน

ประเทศไทย

ประเทศไทย

นิคารากัว

เฮติ

เฮติ

พวกเขาคือใคร? ออกแบบสันติภาพกันอย่างไร?
หากกล่าวโดยย่อ Peace Architect ก็คือชาวต่างชาติที่ผ่านการอบรมเรื่องการท�ำสมาธิ
การถือศีล และผ่านการเรียนรูห้ ลักธรรมเบือ้ งต้นตามหลักสูตรของ Peace Revolution เพือ่ เตรียม
พร้อมส�ำหรับงานออกแบบสันติภาพแก่ชาวโลก ด้วยการเผยแผ่การท�ำสมาธิไปสู่ชาวโลกแทน
พระอาจารย์ในดินแดนที่ท่านไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะพื้นที่นั้นมีอันตรายส�ำหรับ
คนต่างถิน่ หรืออยูไ่ กลมาก หรือมีการกีดกัน้ ทางศาสนา หรือมีจำ� นวนคนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมยังไม่มาก
หากกล่าวให้ละเอียดขึ้น ก็ต้องมาดูว่าพวกเขามีความเป็นมาอย่างไร
ก่อนที่ Peace Architect จะไปจัดกิจกรรมแนะน�ำสมาธิเบื้องต้น ที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า
Mini-PIPO แก่ประชาชนในประเทศต่าง ๆ พวกเขาจะต้องสร้างผลงานในระดับที่น่าพึงพอใจ
เสียก่อน คือต้องนั่งสมาธิอย่างสม�่ำเสมอ ต้องท�ำหน้าที่กัลยาณมิตร และจัดกิจกรรมในพื้นที่
จากนั้นต้องผ่านการสัมภาษณ์ แล้วท�ำพันธกิจออนไลน์อีก ๓๐ วัน (นั่งสมาธิเช้า ๑ ชั่วโมง เย็น
๑ ชั่วโมง รักษาศีล ๘ และฝึกปฏิบัติความดีสากล) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้มาอบรมเพิ่มเติม
อีก ๓ สัปดาห์ ที่มุกตะวัน จังหวัดพังงา ประเทศไทย เพื่อเป็น Peace Architect เต็มรูปแบบ

๑

ที่มุกตะวัน กิจกรรมของพวกเขาเน้นการนั่งสมาธิ ฟังธรรม และน�ำหลักธรรมเหล่านั้น
มาท�ำเป็น Package เพื่อให้ง่ายต่อการน�ำไปใช้ เช่น package การบริหารความเครียด การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงาน และการเสริมสร้างสุขในชีวติ นอกจากนีย้ งั มีการฝึกฝนวัฒนธรรมคุณยาย
อย่างเข้มข้น และในช่วงท้ายของการอบรมยังมีการทดสอบอีกด้วย
80 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
80

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว Peace Architect เหล่านี้ ก็จะเดินทางกลับไปยังประเทศของตน
แล้วลงมือปฏิบัติงานกันเลย

๒

Peace Architect คนแรกที่จัดกิจกรรม Mini-PIPO คือ กาบี จากประเทศสาธารณรัฐเปรู
กาบี ล งพื้ น ที่ ใ นประเทศสาธารณรั ฐ เฮติ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๑-๒๓ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยจัดกิจกรรม ๔ รอบ มีคนเข้าร่วมทั้งสิ้น ๘๒ คน
เฮติถือว่าเป็นประเทศที่จนที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ค�ำถามที่กาบีเจอจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ปากท้อง เช่น สมาธิจะท�ำให้เราหางานท�ำได้ใช่ไหม? จะท�ำให้เรามีกินมีใช้ใช่ไหม? ซึ่งกาบีตอบ
ไปว่า “สมาธิคงไม่ได้เนรมิตเงินในกระเป๋าให้คุณหรอก แต่สมาธิจะน�ำความสุขแบบไม่มีเงื่อนไข
มาให้คุณ คุณอยากรู้ไหมว่าจะเข้าถึงความสุขที่ว่าได้อย่างไร?”

๓

วันที่ ๒๔-๒๘ กันยายน กาบีเดินทางไปจัดกิจกรรมที่ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน ซึ่งเป็น
ประเทศทีม่ ปี ญั หาหนักเรือ่ งการตกงานและการเข้าถึงการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีน่ กี่ าบีจดั กิจกรรมขึน้
๖ รอบ มีคนเข้าร่วมทั้งหมด ๘๐ คน แต่มีบางแห่งขอยกเลิกกิจกรรม เพราะเข้าใจว่าสมาธิเป็น
เรื่องของศาสนา อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายองค์กรที่อยากเชิญกาบีไปจัดกิจกรรม และเสนอให้ใช้
สถานที่ฟรีด้วย

๔

ประเทศถัดไปที่กาบีไปจัดกิจกรรม คือ ประเทศสาธารณรัฐนิคารากัว กิจกรรมจัดขึ้นใน
วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน โดยกาบีนำ� นั่งสมาธิไป ๒ รอบ ที่น่าสนใจมากก็คือ กาบีได้เข้าไปสอน
วิธีการท�ำสมาธิใน Polytechnic University of Nicaragua ซึ่งเป็นสถาบันเดียวในละตินอเมริกา
ที่มีการสอนเรื่องสันติภาพ
ในโอกาสนี้ กาบีอธิบายให้คณาจารย์ เจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัย และนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน ๓๒ คน ฟังว่า “ทฤษฎีทางตะวันตกส่วนใหญ่จะบอกว่า สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
คุณมีปจั จัย ๔ ครบแล้ว ซึง่ ในความเป็นจริง สันติภาพ คือ การทีค่ ณุ อยูอ่ ย่างเป็นสุขด้วยตัวคุณเอง
โดยไม่ตอ้ งพึง่ วัตถุภายนอกต่างหาก และสมาธิกค็ อื เครือ่ งมือจะท�ำให้คณุ เข้าถึงความสุขและความ
สมดุลในชีวิต”

๕

กิจกรรมออกแบบสันติภาพของ Peace Architect แม้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็ตาม แต่ภารกิจ
ของพวกเขายิง่ ใหญ่มาก เพราะพวกเขาคือกัลยาณมิตรผูม้ งุ่ มัน่ จะจุดประกายความสว่างให้เกิดขึน้
ในใจของมหาชนชาวโลก การอุบัติขึ้นของ Peace Architect จึงเปรียบเสมือนการบังเกิดของ
แสงเงินแสงทองที่ปรากฏขึ้นก่อนอาทิตย์อุทัย และเมื่อใดก็ตามที่แสงเงินแสงทองปรากฏขึ้นแล้ว
ย่อมเป็นธรรมดาว่า อีกไม่นานแสงสว่างอันเจิดจ้าจะติดตามมา ดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่า มหาชน
ชาวโลกจะต้องพบกับความสว่างที่ศูนย์กลางกายในเวลาอันใกล้นี้ และจะไม่เกินยุคสมัยของพวก
เราอย่างแน่นอน
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

ทุกสิ่งล้วนเป็นไปตาม

กฎแห่งกรรม

ในบรรดาอ�ำนาจทัง้ ปวง ไม่มอี ำ� นาจใด
ยิง่ ใหญ่กว่าอ�ำนาจกรรม... ทุกอย่างทีเ่ ป็นตัวเรา
ในปัจจุบนั และทุกสิง่ ทีเ่ ราได้รบั ไม่วา่ ดีหรือร้าย
หรือไม่ดีไม่ร้ายก็ตาม ล้วนเกิดจากกรรมที่เรา   
เคยท�ำไว้เองทัง้ สิน้ ดังนัน้ หากพิจารณาตามหลัก
กฎแห่งกรรมแล้ว อาจกล่าวได้วา่ “ไม่มใี ครได้รบั
สิง่ ทีต่ วั เองไม่เคยท�ำ”
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชีวิตมิได้มีไว้  
เพื่อรอรับกรรมเก่า แต่มีไว้เพื่อสร้างกรรมใหม่     
ที่เป็นกรรมดี เพื่อให้ตัวเราได้รับแต่สิ่งดี ๆ         
ในวันข้างหน้า ฉะนัน้ ปีใหม่นจี้ งึ ควรเร่งท�ำความดี
ละเว้นความชั่ว และท�ำจิตให้ผ่องใส ที่ส�ำคัญ   
อย่ า ลื ม ช่ ว ยกั น ทะนุ บ� ำ รุ ง พระพุ ท ธศาสนา      
ให้เต็มที่เต็มก�ำลังด้วยวิธีการต่าง ๆ เพราะ
กรรมดี ที่เราท�ำลงไปนั้น จะส่งผลให้ส่ิงดี ๆ       
และความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวเรา   
ตามหลักกฎแห่งกรรม

นายวรกิตติ ศรีทิพากร
นายอ�ำเภอสารภี
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๕๔๓
รูป
8
อ�ำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๔๓ รูป บริเวณหน้าที่ว่าการ
อ�ำเภอสารภีถึงวัดแสนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูโสภณธรรมานุวัตร เจ้าคณะอ�ำเภอ
สารภี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอ�ำเภอสารภี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
กิจกรรมครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ท�ำบุญเมืองสารภีครบ ๑๒๕ ปี และช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัด
ภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยด�ำริของ                
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
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ตักบาตรพระ

๓,๐๐๐
รูป
8
อ�ำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี

นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ประธานฝ่ายฆราวาส
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เมือ่ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพธิ ตี กั บาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป ณ วัดพระพุทธบาท  
ราชวรมหาวิหาร อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานสงฆ์ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส            
การตักบาตรครัง้ นีน้ อกจากเป็นการสืบทอดประเพณีตกั บาตรดอกเข้าพรรษาของจังหวัดสระบุรแี ล้ว
ยังมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำอาหารตักบาตรไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้อกี ด้วย
กิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทหาร
ต�ำรวจ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ชมรมสระบุรีร่มเย็น วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว

ลงเทศน์ที่ศาลาจาตุมหาราชิกา
ให้แก่ญาติโยม สาธุชน เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
(ภาพเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖)
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

มีศีล มีธรรม ละเว้นบาป

		

ธมฺโม รหโท อกทฺทโม
ปาปํ เสทมลนฺติ วุจฺจติ
สีลญฺจ นวํ วิเลปนํ
ตสฺส คนฺโธ น กทาจิ ฉิชฺชติฯ
ธรรม ท่านกล่าวว่า เป็นห้วงน�้ำที่ไร้ตม
บาป ท่านกล่าวว่า เป็นเหงื่อไคลและมลทิน
ศีล ท่านกล่าวว่า เป็นเครื่องส�ำอางใหม่ ๆ
กลิ่นของศีลย่อมไม่จางหายไม่ว่าเวลาใด
(ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๒)
คุณธรรมของบัณฑิตอย่างหนึ่งคือ มีศีล มีธรรม และละเว้นบาป
ธรรมฝ่ายกุศลเป็นความสะอาด ไม่มีตะกอนใด ๆ
บาปเป็นสิ่งที่ท�ำให้จิตใจมัวหมอง มีคุณภาพต�่ำลง
เหมือนเหงื่อไคลความสกปรกต่าง ๆ ไม่ควรมี ไม่ควรสะสมไว้
ศีลเป็นความปกติกาย วาจา เป็นการเว้นจากความชั่ว
เป็นมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ ท�ำคนให้มีความงาม
เหมือนบุคคลได้ใช้เครื่องส�ำอางใหม่ ๆ บ�ำรุงอย่างดี
แต่งเติมความสวยงามให้เพิ่มขึ้นได้
กลิ่นหอมอื่น ๆ ย่อมลอยตามลม และจางหายไปในไม่ช้า
แต่กลิ่นศีลย่อมหอมทวนลม ไม่มีจางหาย ไม่ว่าเวลาใด ๆ
ดังนั้น ผู้เป็นบัณฑิตจึงควรประกอบกุศลธรรม มีศีล ละเว้นจากบาปทั้งปวง
ความเจริญรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นทั้งภพนี้และภพหน้า
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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

ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๓

จรรยาข้อที่ ๒๔-๒๕
“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

๒๔

จงมีความอารีต่อเพื่อนบ่าวด้วยกัน
เมื่อได้รับความไว้วางใจจากนาย
อย่าประพฤติตนเป็นคนลืมตัว
คือ อย่าตีตนเสมอท่าน และอย่ายกตนข่มท่าน
คนที่จะเป็นที่รักของเจ้านาย ของลูกน้อง
ของเพื่อนร่วมงาน ต้องเป็นคนมีจิตใจเมตตา โอบอ้อมอารี
และไม่ลืมตัวเมื่อได้ดี ชีวิตจึงจะประสบความส�ำเร็จ
90 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘
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๒๔. จงมีความอารีต่อเพื่อนบ่าวด้วยกัน
นคนเข้านอกออกในเป็นที่ไว้วางใจของท่านแล้ว เราต้องระมัดระวังตัวของเราให้ดี
		อย่าละล�ถ้าเราเป็
่ำละล้วงล่วงเกินถือว่าเป็นคนสนิท จะเข้าออกต้องพินิจพิเคราะห์ว่าท่านจะท�ำอันใดอยู่

ที่ไหน นอนนั่งอย่างไรให้รู้ อย่าจู่ลู่ทลึ่งตึงตังให้เสียกิริยา และอีกประการหนึ่ง อย่าให้เป็นเช่นว่า
บ่าวนั้นเป็นคนสนิท คนรักโปรดปรานของนาย ฤๅว่าเป็นวงษ์ญาติและเกี่ยวดองอะไรอยู่กับนาย
บ้างก็ดี ถืออ�ำนาจนายไปเทีย่ วข่มขีห่ ม่ เหงคะเนงร้าย ยกตนข่มท่าน เย่อหยิง่ แก่เพือ่ นบ่าวด้วยกัน
ฤๅไม่พอใจคนใดในส่วนตัว ก็ปรักปร�ำยุยงส่งเสริมท�ำแก่เขา จนได้รับความทุกข์ยากเสียผู้เสียคน
ไป เช่นนี้ก็ไม่ควรประพฤติ
เราควรจะประพฤติเป็นธรรมและมีเมตตาจิตร์ คืออย่าส่งเสิมซ�ำ้ เติมแก่ใครมากกว่าเหตุทเี่ ป็น
ฤๅว่าเหตุนั้นเป็นแต่การเขลารู้เท่าไม่ถึงการ ฤๅพลาดพลั้งไปด้วยความพลั้งเผลอ ถ้าเป็นการเล็ก
น้อย ก็ควรจะสั่งสอนแนะน�ำเอาเป็นการภาคทัณฑ์ไว้ อย่าให้เป็นการใหญ่โตถึงมูลนายได้ก็ดี    
เพื่อนบ่าวด้วยกันก็จะรักใคร่นับถือเรา และเป็นก�ำลังของเราต่อไป และชื่อเสียงของเราก็ดีมีคน
นับถือย�ำเกรง ส่วนนายเราก็ดีด้วยเหมือนกัน ที่มีบ่าวมีคนใช้ดีไม่ต้องท�ำอ�ำนาจด้วยการข่มขี่        
ก็นับว่าเรามีความกตัญญูต่อนายด้วย
และคนที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ และเป็นมูลนายเขาต่อไป และให้มีผู้ยำ� เกรงนับถือนั้น ไม่เป็น
ด้วยอ�ำนาจกดขีท่ ำ� ได้ทำ� เอาอย่างเดียว ต้องอาศรัยความหลักถานมัน่ คงซือ่ ตรง และมีเมตตาจิตร์
กว้างขวางเป็นต้น จึงจะนับว่าดีมีความจ�ำเริญยืดยาว และธรรมดาคนที่จะกลัวเกรงด้วยอ�ำนาจ
ความดุดันผิด ๆ ถูก ๆ นั้น ก็เป็นแต่ต่อหน้า ฤๅที่อยู่ในบังคับท�ำได้ด้วยความจ�ำเป็น นอกจากนั้น
ไปใครจะยอมใคร หนักมาก็หนักไป ไปจนถึงแก่นด้วยกัน เมื่อมีช่องทางเข้า เขาก็ตอบแทนโดย  
เต็มทีเ่ หมือนกัน ยอมกันกลัวเกรงกันจริง ๆ ก็ดว้ ยความนับถือต่างหาก เพราะฉะนัน้ ควรจะรฦก
ให้มากในเรื่องนี้ จะดีทั้งประจุบันและอนาคตด้วย

ข้อนีส้ รุปความได้วา่ หากเราได้รบั ความไว้วางใจจากเจ้านาย หรือมีความเกีย่ วดองกับท่านเป็น
กรณีพิเศษ ก็อย่าเหลิง ลืมตัว จนกลายเป็นละลาบละล้วงและลามปามได้
คนที่มีนิสัยลามปามแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. พวกตีตนเสมอท่าน ๒. พวกยกตนข่มท่าน
พวกตีตนเสมอท่านเป็นอย่างไร? สมัยทีห่ ลวงพ่อเป็นนิสติ มีเพือ่ นร่วมรุน่ ทีม่ ฝี มี อื จนได้รบั เลือก
จากอาจารย์ให้มาเป็นผู้ช่วย เพื่อนบางคนก็วางตัวดี แต่บางคนไม่รู้จักการวางตัว แม้แต่เก้าอี้ของ
อาจารย์ก็ไปนั่ง เพราะถือว่าตนเป็นลูกศิษย์คนสนิท ต่อไปเริ่มละลาบละล้วงไปใช้ของส่วนตัวของ
อาจารย์ เช่น ถ้วย จาน แก้วน�้ำของท่าน พอถือวิสาสะใช้ร่วมกันนาน ๆ เข้า แม้กระทั่งของกินของ
อาจารย์ก็หยิบมากิน จนในที่สุดก็ท�ำตัวเหมือนกับเป็นเจ้าของที่ท�ำงานนั้นเสียเอง บางคนหลวงพ่อ
ก็เตือน แต่คนไหนเตือนแล้วไม่เชื่อก็ปล่อยเขา คนที่ลามปามเช่นนี้มักไม่เจริญ แม้จบการศึกษาไป
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ท�ำงานทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นคนมีฝมี อื แต่กไ็ ม่กา้ วหน้า ไม่เป็นทีร่ กั ของเพือ่ นร่วมงาน เพราะความทีไ่ ปละเมิด
สิทธิของผู้อื่นจนเคยตัว เมื่อไม่มีใครอยากให้ร่วมงานด้วยก็โทษโชคชะตาฟ้าดิน แท้จริงเป็นเพราะ
ตัวเองสันดานไม่ดีต่างหาก
หลวงพ่อไม่ชอบนิสยั เช่นนีแ้ ละไม่เคยท�ำ สมัยทีเ่ พิง่ ได้พบหลวงพ่อธัมมชโย ตอนนัน้ ท่านยังเป็น
นิสิตรุ่นน้อง ครั้งแรกที่พบก็นึกรักท่าน เห็นท่าทางดี นิสัยดี จึงตั้งใจว่าจะรับรุ่นน้องคนนี้มาเป็น
ลูกศิษย์ จะสอนวิชาหนังเหนียว อยู่ยงคงกระพันให้ แต่เมื่อได้สนทนากัน พบว่าท่านมีคุณธรรม
สูงกว่า จึงเชิญท่านมาพักที่บ้านของหลวงพ่อ บ้านพักนั้นมีห้องเดียวและเตียงเดียว เวลานอน
หลวงพ่อเชิญให้ท่านนอนบนเตียง ส่วนตัวเองนอนกับพื้น ถึงแม้ทา่ นจะเป็นรุ่นน้องและมีอายุน้อย
กว่า แต่เพราะท่านมีคณุ ธรรมสูงกว่า จึงให้ความเคารพท่านตลอดมา ตัง้ แต่ทา่ นยังไม่ได้บวช เคารพ
โดยถือเอาคุณธรรมเป็นที่ตั้ง แม้ปัจจุบันนี้ ถ้วยแก้วหรืออาสนะของท่านหลวงพ่อก็ไม่เคยถือวิสาสะ
น�ำมาใช้ เพราะให้ความเคารพว่าเป็นของครูบาอาจารย์ ซึ่งหลวงพ่อได้ปฏิบัติเช่นนี้มาตลอด
โบราณสอนไว้วา่ “ไม่ควรตีตนเสมอท่าน” หากเราไปตีเสมอใคร ถ้าผู้นั้นเขามีคุณธรรมสูงกว่า
เรา เราก็มองไม่เห็นคุณความดีของเขาเพราะใจเราบอด คนหลงตัวเองจะไม่มีโอกาสสร้างความดี
ได้เลย ตรงกันข้าม ถ้าเราไปพบผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่า และเรายกท่านไว้เหนือหัว เอาใจผูกไว้กับ
ความดีของท่าน การท�ำอย่างนี้จะท�ำให้เรามีความอุตสาหะ ขวนขวายสร้างความดีตามท่าน แล้ว
วันหนึ่งเราก็จะสามารถปรับปรุงให้ดีเท่าท่านได้
มีนิทานเกี่ยวกับเรื่องการตีตนเสมอท่านเล่าว่า มีสุนัขตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่โตแข็งแรง แต่มีนิสัย
เสีย ชอบระรานกัดผู้คนในหมู่บา้ นไปทั่ว แม้แต่ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านก็ถูกกัดมาแล้ว ใครเดินผ่านต้อง
ถือไม้เตรียมระวังไว้
วันหนึ่ง เจ้าสุนัขตัวนี้ได้ยินคนเขาคุยกันเรื่องเสือว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวจริง ๆ มันหูผึ่งตั้งใจฟัง
ว่า เสือมันน่ากลัวอย่างไร ก็พอดีคนหนึ่งเอ่ยปากถามเพื่อนขึ้นมาว่า “ข้าไม่เคยเห็นเสือ มันน่ากลัว
ยังไงหรือ” เพื่อนตอบ “ปัดโธ่! ก็มันมีขาตั้ง ๔ ขา แล้วเขี้ยวมันก็คม” เจ้าสุนัขได้ฟังก็นึกว่า...
เราก็มี ๔ ขาเหมือนกัน เขี้ยวเราก็คม ขนาดก�ำนันเรายังเคยกัดซะจมเขี้ยวไปเลย
“เล็บมันก็คม ตะปบทีเนื้อหลุดติดมาเลย ตะปบกะโหลกใครหนังหัวหลุดติดมาทั้งหัวเชียวละ”
เพื่อนคนนั้นบรรยายต่อ เจ้าสุนัขมันนึกในใจว่า... เล็บเราก็คม ยังเคยตะปบถลกหนังทั้งแมวทั้งหนู
ตายมาตั้งหลายตัวแล้ว เสียงคนนั้นอธิบายต่อว่า “อย่าว่าแต่เขี้ยวมันเลย เพียงแค่ได้ยินเสียงมัน
ค�ำรามก็ตกอกตกใจขาแข้งสั่นแทบจะวิ่งไม่ไหวแล้ว” เสียงเสือจะสักเท่าไรกัน เสียงเราก็ใช่ย่อย
ค�ำรามก็ดูนา่ กลัว เจ้าสุนัขนึกผยองเอาตัวเองไปเทียบกับเสือ
วันต่อมา มันได้ยินเขาคุยกันว่ามีเสือมาเพ่นพ่านอยู่ชายป่า มันก็ได้แต่นึกว่า อย่างเสือจะ
น่ากลัวแค่ไหนกัน แล้วมันก็เดินเข้าป่า หมายจะสู้กับเสือดูสักครั้ง แต่เมื่อไปเจอเสือเข้าจริง ๆ ยัง
ไม่ทันได้แยกเขี้ยวก็ถูกเสือตะปบเอาไปเป็นอาหารเสียแล้ว
บุคคลที่ตีตนเสมอท่าน ชอบลามปามเช่นนี้ จะไม่สามารถสร้างคุณความดีได้ แล้วชาตินี้
อย่าไปหวังเลยว่าจะมีศักดิ์ศรีเท่าเขา
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พวกยกตนข่มท่านเป็นอย่างไร? คิดว่าเราคงจะเคยพบคนประเภทที่มักยกตัวว่าส�ำคัญเหนือ
กว่าเขา ส่วนมากคนสนิทของเจ้านายมักจะถือเอาเหตุนี้มาข่มเพื่อนร่วมงาน บุคคลเช่นนี้เมื่อแรก
อาจจะได้รับความเกรงใจ เพราะมีปมเด่น มีความสามารถมากกว่า แต่อย่าลืมว่าความรู้ความ
สามารถมันเรียนทันกันหมด วันหนึ่งเกิดมีผู้ที่เหนือกว่าเป็นที่รักคนใหม่ของเจ้านาย ความอวดตัว
จะกลับมาท�ำร้ายตัวเอง เพราะไม่มีใครต้องการร่วมงานด้วย ในที่สุดคนประเภทนี้จะตกต�่ำ ยิ่งถ้า
มีนิสัยชอบจับผิดและให้รา้ ยผู้อื่นจะยิ่งตกต�่ำเร็วขึ้น เราจึงควรมีเมตตาจิตต่อเพื่อนร่วมงาน เขาท�ำ
สิ่งใดผิดพลาดก็อย่าไปซ�้ำเติม ช่วยกันแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นดีกว่า สมัยก่อนที่หลวงพ่อจะบวช เมื่อ
เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องท�ำงานผิดพลาด หลวงพ่อจะกล่าวตักเตือนและช่วยกันกลบเกลื่อน
เหตุร้ายให้เบาลงและแก้ไขให้ถูกต้อง เรื่องที่รุนแรงสาหัสก็พยายามแก้ไขให้เหลือน้อย ถ้าไม่จ�ำเป็น
จริง ๆ ก็จะไม่รายงานผู้ใหญ่ ยกเว้นแต่เรื่องที่เสียหายมากเท่านั้น
หลวงพ่อปฏิบัติเช่นนี้จึงมีเพื่อนค่อนข้างมาก เพื่อนร่วมงานและลูกน้องมักเกรงใจ เพราะเรา
ไม่ไปซ�้ำเติมเขา เรามีทั้งพระเดชและพระคุณ เปรียบเสมือนเป็นทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์
เป็นพระอาทิตย์ คือให้ความคุ้มครองแก่เขาได้ สิ่งใดที่จะเป็นอันตราย น่าหวาดกลัว เราป้องกันภัย
นั้นได้ เป็นที่น่าเกรง คือมีพระเดช เป็นพระจันทร์ คือให้ความอบอุ่นใจ เขาขาดแคลนสิ่งใด
เช่น อาหาร เสื้อผ้า เราสามารถให้เขาได้ เป็นที่นา่ รัก คือมีพระคุณ
บุคคลที่เป็นทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์หรือมีท้ังพระเดชและพระคุณจึงจะเป็นผู้น�ำได้
ตรงกันข้ามกับผู้ที่ใช้อ�ำนาจมาข่มขู่ เขาก็เกรงเพียงชั่วครู่ชั่วยาม อ�ำนาจประเภทนี้ไม่ยั่งยืน วันใด
หมดอ�ำนาจก็รังแต่จะมีคนสมน�้ำหน้า
ฉะนั้น ถ้าต้องการเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน ของลูกน้อง และของเจ้านาย เราจะต้องมีจิตใจ
เมตตาโอบอ้อมอารี ไม่ตีตนเสมอท่านและไม่ยกตนข่มท่าน ชีวิตจึงจะประสบความส�ำเร็จ

๒๕

ต้องรู้ชนิดแขกที่มาหานาย
การกลั่นกรองแขกที่มาหานาย
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
เพราะเป็นการเคารพในปฏิสันถาร ท�ำดีก็ได้มิตร
ท�ำไม่ดีก็ก่อศัตรู จึงต้องรู้จักหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า
ว่าแขกที่มาพบเป็นใคร คุ้นเคยกับนายมากน้อยเพียงใด
มาพบด้วยเรื่องใด ดีหรือร้าย ส�ำคัญและเร่งด่วนเพียงใด
มาในเวลาที่นายสะดวกหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ต้องสอบถามอย่างสุภาพนุ่มนวล
และควรเผื่อเวลานัดไว้ล่วงหน้า จะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่าย
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๒๕. ต้องรู้ชนิดแขกที่มาหานาย
กับอนึง่ ว่าแขกไปไทยมาก็ดี เราต้องสังเกตสังกาไว้ดว้ ยว่า แขกทีม่ านัน้ คือใคร เป็นคนคุน้ เคย
			
สนิทสนมกับนายหรือไม่ หรือว่าเป็นคนแต่เผิน ๆ เหินห่างกัน ถ้าเป็นแต่เพียงห่าง ๆ กัน เราก็

ควรเชื้อเชิญให้พักในที่อันสมควรพัก คือที่รับแขกธรรมดา ถ้าเป็นคนสนิทชิดชมกับนายเรา ๆ ก็
ควรเชือ้ เชิญให้พกั ในทีอ่ นั ควรพักแห่งนายเราเคยรับรอง และเราต้องหาช่องเข้าไปร�ำ่ เรียนให้ทา่ น
ทราบ ถ้าเราไม่รู้จักต้องถามนามเข้าไปให้ทราบด้วย
แม้ว่าท่านนอนหลับ เราต้องเรียนนายผู้หญิงให้ทราบว่าท่านคนนั้นมาหา ควรจะปลุกหรือ
ไม่นั้นต้องเรียนหาฤๅนายผู้หญิงท่านดูก่อน แต่เราต้องรู้ด้วยว่า เป็นราชการด่วน หรือการส�ำคัญ   
อันใดด้วย หรือว่าท่านผู้หญิงก็นอนหลับด้วย หรือไม่อยู่ก็ดี ถ้าเช่นนั้นเราต้องพิจารณาดูอีกว่า   
ถ้าเป็นการด่วนการส�ำคัญ เราต้องหาช่องปลุก
เราเคยปลุกได้ หรือคนใดทีค่ วรปลุกได้ ก็ตอ้ งบอกให้ปลุก แต่ตอ้ งควรปลุกจึงปลุก ไม่ใช่สดุ แต่
ใครมาหาก็ปลุก คนเลว ๆ มาหาเพื่อธุระประโยชน์ของตน มีมายืมเงิน ขอเงิน ขอให้ช่วยเรื่อง
ความ ขอท�ำงาน และขอกรุณาอะไรต่าง ๆ เป็นต้น อยู่ในเรื่องกวนใจเช่นนี้ไม่ควรจะปลุก
ถ้าแม้เป็นเจ้านาย หรือท่านผู้มีบรรดาศักดิ์สูง หรือท่านผู้ที่นายเรานบน้อมนับถือ ถ้าเช่นนั้น
ก็จำ� จะต้องปลุก และทีว่ า่ เจ้านายและท่านผูม้ บี รรดาศักดิน์ นั้ จะต้องรูว้ า่ ใครเป็นอย่างไรต่ออย่างไรด้วย

เรื่องนี้ดูเหมือนง่าย แต่ในเชิงปฏิบัติค่อนข้างยาก หลวงพ่อขอยกตัวอย่างเรื่องในวัดของเรา
หลายคนทีเ่ คยมาวัดพระธรรมกายคงจะเคยได้ยนิ ว่า ทัง้ เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เป็นบุคคลที่เข้าพบได้ยากเป็นอย่างยิ่ง อดีตนายอ�ำเภอคลองหลวงท่านหนึ่งถึงกับบ่นว่า “ไปพบ
รัฐมนตรีมหาดไทยยังง่ายกว่าพบเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย”
หลวงพ่อขอถือโอกาสนี้อธิบายถึงที่มาของค�ำพูดดังกล่าวว่า พระสงฆ์ที่เข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนานั้น มีจดุ มุง่ หมายของการบวชแตกต่างกัน มีทงั้ ทีม่ าบวชเพราะเห็นว่าเป็นพระแล้ว
สบายดี จึงบวชต่อไปเรื่อย ๆ ไม่ชอบใจจะสึกเมื่อไรก็ย่อมได้ มีท้ังมาบวชเพื่อศึกษาหาความรู้
ทางธรรม และทีส่ ำ� คัญมีทงั้ ประเภททีบ่ วชตลอดชีวติ อุทศิ เพือ่ พระพุทธศาสนา ตัง้ ใจจะปราบกิเลส
มุ่งไปพระนิพพาน ซึ่งในขณะนี้มีพระสงฆ์จ�ำนวนไม่น้อยที่มีความมุ่งมั่นเช่นนี้จ�ำพรรษาอยู่ที่
วัดพระธรรมกาย
หลวงพ่อธัมมชโยท่านบวชเพือ่ มุง่ พระนิพพาน ในแต่ละวันท่านจะตืน่ แต่เช้า ประมาณตี ๔ ครึง่
ถึงตี ๕ เพือ่ นัง่ สมาธิ จนกระทัง่ ได้เวลาฉันเช้า หลังจากนัน้ ถ้ามีการงานท่านจะเรียกประชุมพระและ
เจ้าหน้าที่เพื่อสั่งงาน กว่าจะประชุมสั่งงานเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณเก้าโมงเช้า ช่วง ๙ - ๑๑ โมง
เช้านี้ท่านท�ำสมาธิภาวนาต่อ ด้วยความที่พวกเราทราบถึงคุณค่าของการท�ำภาวนาว่ามีมากมาย
ฉะนัน้ พระภิกษุหรือเจ้าหน้าทีว่ ดั ก็ดจี ะไม่เข้าไปรบกวนท่านในช่วงดังกล่าวเป็นอันขาด นอกจากเป็น
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เรื่องส�ำคัญจริง ๆ
ส่วนในช่วงบ่าย จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านค้นคว้าหาความรู้จากต�ำราบ้างหรือวางแผนงานต่าง ๆ
บ้าง รวมทั้งเป็นช่วงเวลาที่ท่านรับแขกด้วย ฉะนั้นหากมีใครมาหาท่านในตอนเช้า เรามักจะขอให้
รอจนกระทั่งท่านฉันเพลเสร็จ นอกเสียจากว่าจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายจริง ๆ เราไม่เคยโกหก
ว่าท่านไม่อยู่ แต่เราจะบอกตามตรงว่า ท่านก�ำลังท�ำสมาธิภาวนา
เหตุผลที่ท่านแบ่งเวลาเช่นนี้ เพราะช่วงเช้าอากาศยังสบาย เป็นช่วงเวลาที่เหมาะต่อการนั่ง
สมาธิ ส่วนช่วงบ่ายอากาศเริ่มร้อนอบอ้าวจึงใช้เวลาช่วงบ่ายส�ำหรับท�ำงานหรือรับแขก ถ้าไม่แบ่ง
เวลาดังนีก้ จ็ ะไม่สามารถหาเวลาท�ำสมาธิภาวนาเพือ่ ปราบกิเลสในตัวได้ ช่วงเช้าจึงเป็นเรือ่ งของกิจ
ส่วนตัว คือนั่งสมาธิ ส่วนช่วงบ่ายเป็นเรื่องของงาน เรื่องของสังคมไปจนกระทั่งเย็น จนกระทั่งเวลา
ประมาณ ๖ โมงครึ่ง ถึง ๓ ทุ่ม ท่านจะน�ำพระภิกษุและสามเณรนั่งสมาธิ จากนั้นหากใครมีงานใด
ทีย่ งั ติดขัดหรือมีสงิ่ ใดทีต่ อ้ งรายงานให้ทา่ นทราบก็จดั การกันไป กว่าท่านจะได้จำ� วัดก็เกือบเทีย่ งคืน
บางครั้งก็ตีหนึ่ง แต่ไม่ว่าท่านจะจ�ำวัดดึกดื่นเพียงใดก็ตาม ประมาณตี ๔ ครึ่ง ถึงตี ๕ ท่านจะต้อง
ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเสมอ แม้ว่าได้แบ่งเวลาเช่นนี้แล้ว ท่านยังปรารภว่ามีเวลานั่งสมาธิในวันหนึ่ง ๆ
น้อยไป คือเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น
หลวงพ่อเองก็เช่นกัน หลังจากฉันเช้าแล้ว จัดการเรื่องงานอีกประมาณ ๒ ชั่วโมง ไปจนถึง
๙ โมงเช้า ช่วง ๙ - ๑๑ โมงเช้า ก็จะขอนั่งสมาธิ นอกเสียจากมีงานมา ก็ขอให้ท�ำภาวนาได้เพียง
๑ ชั่วโมง คือจาก ๑๐ - ๑๑ โมงเช้าก็ยังดี ถ้าหากมีใครมาขอพบในช่วงนั้นก็ขอให้รอเถอะ อย่าว่า
กันเลย ส่วนในตอนบ่ายจึงให้เวลากับทุก ๆ คน
ในตอนกลางคืนหลวงพ่อใช้เวลานั่งสมาธิราว ๒ ทุ่ม หรือ ๒ ทุ่มครึ่ง จนถึงประมาณ ๔ ทุ่ม
ทุกวัน จัดเวลาให้เหลื่อมกับหลวงพ่อธัมมชโยนิดหน่อย เผื่อใครมีความจ�ำเป็นจริง ๆ ต้องการพบ
หลวงพ่อธัมมชโยแล้วติดเวลาสมาธิของท่าน ก็ยงั อาจพบหลวงพ่อได้ ทีต่ อ้ งจัดเวลาอย่างนีก้ เ็ พือ่ การ
ปฏิบัติธรรมนั่นเอง ไม่อย่างนั้นใครอยากจะพบก็พบได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ก็เกินไป ไม่ต้องท�ำอะไร
กันแล้ว ตรงนี้ขอความเห็นใจด้วย ไม่ใช่พบยากหรอก แต่ขอให้มาให้ถูกเวลาก็พบได้ง่าย ๆ ไม่มี
ปัญหาอะไร
เรือ่ งโทรศัพท์กเ็ ช่นกัน หลวงพ่อเคยเอาเครือ่ งวางไว้หวั นอน เผือ่ ว่าใครมีอะไรรีบด่วนจะดึกดืน่
ขนาดไหนก็ยังติดต่อหลวงพ่อได้ ก็ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่ง มีโทรศัพท์มาตอนตี ๑ กว่า สะดุ้งตื่น
ขึ้นรับสาย กลายเป็นพวกโทร.ผิด ปกติหลวงพ่อจ�ำวัดดึกอยู่แล้ว คือสรงน�้ำราวเที่ยงคืนแล้วจ�ำวัด
เจอแบบนี้เข้าตกลงคืนนั้นไม่ต้องพักผ่อนกัน
ส่วนในแง่ของฆราวาสนั้น ถ้าเรามีหน้าที่ต้อนรับแขกไปใครมา ขอให้ท�ำความรู้จัก ดูความ
ส�ำคัญของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้านายของเราให้ดี ไม่อย่างนัน้ จะกลายเป็นรับแขกไม่เหมาะสม เขา
ก็จะตัง้ ตัวเป็นศัตรูกบั นายเรา หรือถ้าหากปล่อยปละละเลยเกินไปจนล�ำ้ เวลาพักผ่อนก็ไม่เหมาะสม
เพราะฉะนั้นใครที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปข้างหน้า ต้องพยายามเข้าใจเรื่องนี้ให้ดี หมั่นสังเกตจาก
ประสบการณ์ แล้วค่อย ๆ ฝึกต่อไปเถอะจะดีเอง
		
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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หลวงพ่อตอบปัญหา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

การไม่รู้จักตัวเองจะก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อชีวิตของเราอย่างไร?

QA

ANSWER

คำ�ตอบ

เดิมทีนับตั้งแต่โบราณมาแล้ว คนไทยประพฤติตามค�ำสอนในพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้น
การสอนให้รู้จักตัวเองก่อนเป็นส�ำคัญ เพราะว่าความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์ก็เหมือน ๆ กันหมด
เมือ่ รูจ้ กั ตัวเองดีแล้วก็จะเข้าใจคนอืน่ ได้ไม่ยาก แต่ตอ่ มาความเข้าใจอย่างนีร้ างเลือนไป คนส่วนใหญ่
แท้จริงแล้วยังไม่รู้จักตัวเองดีพอ ท�ำให้สร้างความผิดพลาดเสียหายต่อชีวิตโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
มาแล้วมากมาย
ยกตัวอย่างเช่น
การมองข้ามความส�ำคัญของอาหาร
ตัวของเราหรือร่างกายของเรานีต้ อ้ งการรับอาหารเข้าไปทุกวัน เพราะในอาหารมีสารอาหาร
ที่จะหล่อเลี้ยงร่างกาย ให้พลังงาน สร้างเซลล์ อวัยวะ องค์ประกอบต่าง ๆ ของร่างกายให้เจริญ
เติบโต ตลอดจนซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ที่สึกหรอของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายด�ำรงชีวิตอยู่ได้
สารอาหารที่ส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตประกอบด้วย ๕ หมู่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
โปรตีน เกลือแร่ และวิตามิน
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สารอาหารที่ส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตมาก คือ โปรตีน
คนญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีความสูงโดยเฉลี่ยต�ำ่ กว่าคนไทย แต่หลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ จบไป ญี่ปุ่นพัฒนาคุณภาพประชากรขึ้นใหม่ คนญี่ปุ่นรุ่นใหม่มีร่างกายสูงใหญ่ขึ้นมาก
เพราะบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการมากขึ้น แต่เดิมอาหารญี่ปุ่นมีพวกผักดองเป็นหลัก ในยุค
หลังอาหารเน้นซุปเป็นหลัก ตามด้วยอาหารอุดมโปรตีนอื่น ๆ พวกถั่วเหลือง เต้าหู้ นม
ยาสมุนไพรทั้งยาจีน ยาไทย เมื่อจะใช้ก็น�ำมาต้มให้ตัวยาละลายออกมาอยู่ในน�ำ้ พอต้มยา
เสร็จก็ดื่มน�ำ้ ยาต้มนั้น ส่วนที่เหลือคือกากก็ทิ้งไป เพราะคุณค่าทางยาละลายออกไปหมดแล้ว
เมื่อก่อนนี้คนไทยเวลาหุงข้าว พอหุงเสร็จจะรินน�้ำข้าวทิ้ง สารอาหารในข้าวก็ออกไปพร้อม
กับน�้ำข้าว ข้าวในส่วนที่รับประทานก็คือส่วนกาก ต่อมาผลิตหม้อนึ่งข้าวสามารถหุงข้าวแบบ
ไม่ต้องเช็ดน�ำ้ ไม่ต้องเทน�้ำข้าวทิ้ง ข้าวหุงสุกในหม้อในขั้นตอนเดียว ข้าวที่รับประทานกันจึงเป็น
ข้าวที่อุดมด้วยคุณค่าสารอาหาร แต่พอมาถึงเรื่องต้มย�ำท�ำแกง เราก็ยังนิยมบริโภคส่วนของ
เนือ้ แกง เหลือน�ำ้ แกงทิง้ เป็นส่วนใหญ่ สารอาหารในน�ำ้ แกงทีร่ า่ งกายควรจะได้รบั ไปบ�ำรุงหล่อเลีย้ ง
ร่างกาย จึงถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย
เมื่อไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของอาหาร ว่าสิ่งที่คนเราต้องการจากอาหารนั้นคืออะไร
อาหารนั้นต้องปรุงอย่างไร จึงจะได้สารอาหารออกมา และอยู่ในส่วนไหนของอาหาร เราจึงไม่ได้
ประโยชน์จากอาหารที่บริโภคเข้าไปอย่างที่ควรจะได้ สุขภาพร่างกายจึงไม่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างที่
ควรจะเป็น และท�ำให้สูญเสียทรัพย์มากเกินความจ�ำเป็น
ขาดวินัยในการรับประทานอาหาร
ตามที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า ตัวของเราหรือร่างกายของเรานี้ต้องการรับอาหารเข้าไป
ทุกวัน เพราะในอาหารมีสารอาหารทีจ่ ะหล่อเลีย้ งร่างกาย และจ�ำเป็นต้องได้ครบทัง้ ๕ หมู่ ร่างกาย
จึงจะเจริญเติบโต ด�ำรงชีวิตอยู่ได้ดี
การรับประทานอาหารของคนเราในทุกวันนี้ ถอยห่างจากค�ำว่า “ปกติ” ของการรับประทาน
อาหารไปมาก เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้า เรามักจะเร่งรีบในการรับประทานอาหารเช้า ส่วนใหญ่
รับประทานแค่ของว่างพวกขนมปังเล็กน้อยกับกาแฟ พอให้รู้สึกอิ่ม แล้วก็รีบไปเรียนไปท�ำงานกัน
ของว่างเหล่านีส้ ว่ นใหญ่มแี ต่แป้งกับน�ำ้ ตาลเท่านัน้ เพียงเท่านีอ้ าหารมือ้ เช้าทีส่ ำ� คัญเราก็ขาดโปรตีน
ไปเรียบร้อยแล้ว
ในเมื่อมื้อเช้ารับประทานไปแต่พวกของว่าง ยังไม่ทันถึงเที่ยงก็จะหิวแล้ว พอหิวก็ไปพึ่งขนม
ของว่างอีก พอถึงมื้อเที่ยงท้องไม่ว่างเต็มที่ รับประทานอาหารเข้าไปเพียงปริมาณหนึ่งก็อิ่มแล้ว
เมื่อรับอาหารเที่ยงเข้าไปไม่เต็มที่ พอตกบ่าย ๆ ท้องก็จะเริ่มหิวอีก ก็จะต้องพึ่งพวกของว่าง
ต่าง ๆ อีก ซึ่งล้วนแต่เป็นพวกแป้งและน�้ำตาล สุดท้ายมื้อที่จะรับประทานอาหารได้เต็มที่เหลืออยู่
แค่มื้อเย็นเท่านั้น
เมือ่ วงจรการรับประทานเป็นเช่นนี้ คนรุน่ ใหม่จงึ โตมาด้วยแป้งและน�ำ้ ตาลเป็นหลัก ขาดสาร
อาหารพวกโปรตีนซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างอวัยวะกล้ามเนื้อต่าง ๆ รูปร่างและบุคลิกภาพ
จึงเปลี่ยนไปมากจากคนไทยในอดีต
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ท�ำไมวงจรการรับประทานอาหารนี้จึงเกิดขึ้น?
เมือ่ คิดจะแก้ไขวินยั การรับประทานอาหารให้ดขี นึ้ ต้องย้อนกลับไปดูวา่ การรีบเร่งรับประทาน
อาหารเช้าเกิดขึ้นได้อย่างไร ท�ำไมไม่รับประทานอาหารเช้า? ท�ำไมต้องรีบรับประทานอาหารเช้า?
ค�ำตอบคือ เพราะไม่มีเวลามากพอ หรือมีเวลาน้อย ท�ำไมมีเวลาน้อย? ค�ำตอบคือ เพราะตื่นสาย
ท�ำไมตื่นสาย? ค�ำตอบคือ เพราะนอนดึก
คนนอนดึกมีหลายสาเหตุ อาจจะดึกเพราะการท�ำงาน เพราะอ่านหนังสือ แต่กม็ คี นนอนดึก
จ�ำนวนไม่น้อยที่นอนดึกโดยไม่จ�ำเป็น อาจจะเพลิดเพลินกับการสนทนา ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม
เล่นคอมพิวเตอร์ แชทกับเพื่อน เที่ยวเตร่ ท�ำเรื่องไร้สาระไม่เป็นแก่นสารมากมาย
คนที่รู้จักตัวเองจะเข้าใจตัวเองว่า ร่างกายของเราต้องการอาหาร ต้องการการพักผ่อน
ต้องการท�ำการงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราต่อไปในอนาคต ทุกกิจกรรมมีช่วงเวลาที่
เหมาะสมของร่างกาย จึงจะท�ำอะไรตามอ�ำเภอใจไม่ได้ ต้องมีวินัยในการกิน การนอน การตื่น
ผลเสียต่อชีวิตเนื่องจากไม่รู้จักตัวเอง
คนที่ไม่รู้จักตัวเอง ไม่เข้าใจถึงเหตุและผลที่เกี่ยวกับตนอย่างนี้ จึงได้ท�ำผิดพลาดในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่มีความส�ำคัญต่อชีวิต ช่วงเวลาที่ร่างกายควรพักกลับไม่ยอมพัก ช่วงเวลาที่ร่างกายควร
ได้รับอาหารกลับไม่ยอมให้อาหาร
คนที่ไม่เข้าใจเหตุและผลอย่างทะลุปรุโปร่ง ก็จะมีผลไปถึงความผิดพลาดต่อศักยภาพใน
การท�ำงาน เพราะขาดการคิดพิจารณา ขาดความรอบคอบระมัดระวังเท่าที่ควร
บุคคลเช่นนี้ย่อมผิดพลาดมาถึงงานสร้างบารมี ลดทอนศักยภาพการสร้างบารมีของตนเอง
อย่างน่าเสียดาย เพราะบริหารเวลาเข้านอนและเวลาตื่นไม่ดี ก็จะไม่มีเวลานั่งสมาธิกลั่นใจให้ใส
ไม่ได้สวดมนต์ ฟังธรรม ศึกษาธรรม แล้วจะหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน
มาจากไหน
แนวทางแก้ไข
เมื่อจะแก้ไขให้ดีต้องสาวไปหาต้นเหตุให้เจอ เรื่องนี้มีความโยงใยของปัญหาอยู่ ปัญหา
ไม่ได้เกิดตรงจุดที่เรามองเห็นปัญหาเท่านั้น แต่มันก่อตัวตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว เมื่อจะแก้ไข
ต้องสาวไปหาต้นตอของเหตุแห่งปัญหานั้นให้เจอ จึงจะแก้ไขได้สำ� เร็จลุล่วง
แก้ไขเบื้องต้นที่การกินอาหารให้ครบหมู่ครบมื้อ ว่าที่กินผิดพลาดไปอย่างนี้เพราะอะไร ถ้า
เนื่องมาจากมีเวลาไม่พอในตอนเช้าเพราะตื่นสาย ก็ต้องไปแก้ที่การตื่นนอน ให้เลิกตื่นสาย จะ
แก้ไขได้อย่างไร ต้องก�ำหนดเวลาตืน่ ให้เป็นนิสยั ถึงจะเข้านอนเวลาไหนก็ตาม เมือ่ ถึงเวลาเช้าต้องตืน่
แก้ไขต่อไปเรื่องการนอนตื่นสายเพราะนอนดึก จะต้องไปแก้ไขเวลานอน ควรส�ำรวจตนเอง
ว่าท�ำไมเรานอนดึก หลายคนนอนดึกทรมานสังขารโดยไม่จ�ำเป็นเพราะติดเกม ติดคอมพิวเตอร์
ดูหนัง แชทเพลิน คุยเพลิน เลิกนิสัยเหล่านั้นให้ได้ หันมาให้ความสนใจ ใส่ใจกับสุขภาพร่างกาย
ของตนเอง เพื่อจะได้ใช้ศักยภาพของร่างกายนี้ได้เต็มที่ สร้างประโยชน์ให้กับตนเองทั้งในอนาคต
อันใกล้และเพื่อภพชาติต่อ ๆ ไป จนถึงที่สุดแห่งธรรม
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

เริ่มปีใหม่ในแบบชาวพุทธ
อยากทราบว่าปีใหม่มีความเป็นมาอย่างไร?
คนเรามักมีความสนใจธรรมชาติรอบตัว อย่างคนโบราณเมื่อหลายพันปีท่ีแล้ว ถ้าในกรณี     
เขตร้อนแบบบ้านเรา เขาก็สังเกตว่า บางช่วงเป็นหน้าหนาว ต่อมาเป็นหน้าร้อน ต่อมาก็หน้าฝน
ถ้าในเขตอบอุ่นมี ๔ ฤดู เดี๋ยวก็ใบไม้ผลิ เดี๋ยวก็อากาศร้อน เดี๋ยวใบไม้ร่วง เดี๋ยวก็เข้าหน้าหนาว   
มีหิมะตก เป็นวงรอบแบบนี้เรื่อย ๆ เขาก็สนใจว่าวงรอบเหล่านี้มีช่วงเวลาเท่าไร ก็เริ่มหาวิธี          
ตรวจสอบ อาจใช้วิธีเอาไม้มาปักกลางแจ้ง แล้วสังเกตเงาของไม้ที่ปัก ในที่สุดเขาค้นพบว่า             
๑ วงรอบ ใช้เวลาประมาณ ๓๖๕ วัน
อีกวิธที สี่ งั เกต คือวงรอบของพระจันทร์ เดีย๋ วพระจันทร์กเ็ ต็มดวง เดีย๋ วก็คอ่ ย ๆ แหว่งเป็นเสีย้ ว
แล้วก็มืดหมด แล้วก็ค่อย ๆ เห็นใหม่ เป็นข้างขึ้นข้างแรม เขาดู ๑ วงรอบก็พบว่า ราว ๆ ๒๘ วันบ้าง
๓๐ วันบ้าง ราว ๆ นั้น เขาก็พอประมาณได้
ถ้าถือพระจันทร์เป็นหลัก คือนับตามวงรอบของพระจันทร์ เรียกว่านับแบบ “จันทรคติ”        
ถ้าถือพระอาทิตย์เป็นหลัก เรียกว่านับแบบ “สุริยคติ” การนับแบบสุริยคติเป็นที่นิยมทางตะวันตก          
คนแรกที่เอามาใช้แบบแพร่หลายจริงจัง คือจูเลียส ซีซาร์ (Julius Caesar) จักรพรรดิแห่งโรม        
เอาความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์มา แล้วก�ำหนดว่าในปีหนึ่งมี ๓๖๕ วัน ส่วนเศษที่มีอยู่
เกือบ ๆ ๐.๒๕ วัน ก็นำ� มารวมกัน ทุก ๆ ๔ ปี ให้เพิ่ม ๑ วัน เป็น ๓๖๖ วัน ในหนึ่งปีแบ่งเป็น
เดือน ๑๒ เดือน ในแต่ละเดือนก็มี ๓๐ วันบ้าง ๓๑ วันบ้าง มีเดือนหนึ่งพิเศษ คือ เดือนกุมภาพันธ์
มี ๒๘ วัน ทุก ๔ ปี จะมี ๒๙ วัน
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ส่วนของไทยได้รับอิทธิพลจากอินเดีย เดิมเรานับเดือนนับปีตามหลักจันทรคติ ซึ่งถือว่า             
วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันแรม ๑ ค�่ำ เดือนอ้าย (ประมาณเดือนธันวาคม) วันแรม ๑ ค�ำ่ เดือนอ้ายก็คือ         
วันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นคติพุทธแต่โบราณ ต่อมาคติพราหมณ์เข้ามาแทรก เราจึงเปลี่ยนไปถือ          
วันปีใหม่ช่วงตรุษสงกรานต์ คือวันขึ้น ๑ ค�่ำ  เดือน ๕ (ประมาณเดือนเมษายน) เราถือแบบนี้
มานานพอสมควร จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงคิดว่า ถ้าถือตามจันทรคติ ปีใหม่แต่ละปี
จะเปลี่ยนไปเรื่อย วันที่ ๑ เมษายนบ้าง ๕ เมษายนบ้าง ๒๐ เมษายนบ้าง จ�ำยาก จึงทรง
ก�ำหนดว่าให้วันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ ๑ เมษายน จะได้จำ� ง่ายดี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ถืออย่างนี้
มาเรื่อย ๆ ส่วนชาวบ้านทั่วไปก็ยังถือเอาช่วงตรุษสงกรานต์กลาง ๆ เดือนเมษายนเป็นวันฉลอง
แต่ทางการถือว่า ๑ เมษายน คือวันเปลี่ยนศักราช
ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นระบบปัจจุบันในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรี คือถือว่าวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ ๑ มกราคม

สิริมงคลที่ทุกคนควรแสวงหาในช่วงขึ้นปีใหม่ คืออะไรบ้าง?
การหาสิริมงคลเข้าตัว เราก็ต้องท�ำความดีให้มีบุญกุศล จะได้ดึงดูดเอาสิริมงคลมาสู่ตัวเรา
เพราะฉะนั้นปีใหม่หาสิริมงคลเข้าตัวดีไหม ดีมาก ที่จริงต้องหาสิริมงคลเข้าตัวทุกวัน แต่ว่าปีใหม่
ถือเป็นวันที่ปฏิรูปใหม่ เหมือนนักเรียนเปิดเรียนใหม่ ถ้าปีที่แล้วคะแนนไม่ค่อยดี ปีนี้เอาจริงเอาจัง
เอาคะแนน ๔.๐๐ ให้ได้ การท�ำความดีของเราก็เช่นกัน ให้ตั้งใจเอาปีใหม่ปฏิรูปชีวิตเราให้ดีขึ้น     
มาส�ำรวจบัญชีบุญบัญชีบาปว่า ที่ผ่านมาก�ำไรชีวิตมีแค่ไหน ขาดทุนชีวิตมีแค่ไหน อย่าไปคิดว่า
ก�ำไรชีวิตคือได้ไปเที่ยวเมืองนอก นั่นไม่ใช่ ก�ำไรชีวิตก็คือสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ขาดทุนชีวิตก็คือ
อะไรที่ท�ำแล้วเป็นบาปอกุศล ส�ำรวจเสร็จแล้ว ปีหน้าจะต้องเพิ่มก�ำไร ลดการขาดทุน ด้วยการ       
ลดการท�ำบาปอกุศล แล้วเพิ่มการท�ำความดี ถ้าท�ำอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการหาสิริมงคลมาสู่ตัว     
ในช่วงเปลี่ยนศักราชใหม่

หลายคนนิยมไปทำ�บุญ ๙ วัด สงสัยว่าทำ�ไมต้อง ๙ วัด?
อันนี้เป็นค่านิยมที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน ถ้าเป็นสมัยก่อนการคมนาคมยังไม่เจริญอย่างปัจจุบัน
ยังเป็นสังคมการเกษตรอยู่ คนในหมู่บ้าน ในต�ำบล ก็จะไปวัดที่อยู่ใกล้ ๆ ชุมชนของตนเป็นหลัก
ไม่ได้ไป ๙ วัดหรอก ไปถึงก็ไปท�ำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม ถือศีล สวดมนต์ นั่งสมาธิ       
นั่นคือสิ่งที่ทำ� กันในวันพระบ้าง ในวันอุโบสถบ้าง หรือในวันเทศกาลส�ำคัญต่าง ๆ บ้าง วัดกับบ้าน
สมัยนัน้ คุน้ กันมาก หลวงพ่อเจ้าอาวาสรูจ้ กั คนในหมูบ่ า้ นหมด รูว้ า่ พ่อแม่ชอื่ อะไร ปูช่ อื่ อะไรยังรูเ้ ลย
แต่ในสังคมยุคอุตสาหกรรม ยุคข้อมูลข่าวสาร ผู้คนมีการอพยพย้ายถิ่นฐานกันมาก ดูง่าย ๆ        
ในกรุงเทพฯ คนที่อยู่ย่านพระโขนงมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย มีสักกี่คน อาจจะไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์
ที่เหลืออาจจะเป็นคนที่ย้ายมาจากที่อื่น พอย้ายมาอยู่แล้ว บ้านอาจจะอยู่ข้างวัด แต่ไม่คุ้นกับวัด
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หลวงพ่อเจ้าอาวาสชื่ออะไรก็ไม่รู้ อย่าว่าแต่วัดเลย อยู่หมู่บ้านเดียวกันตั้ง ๕ ปี ๑๐ ปี ยังไม่รู้จักกัน
เลย แต่ว่าในใจลึก ๆ แต่ละคนก็ยังโหยหาการท�ำความดี โหยหาบุญกุศล ก็เลยมีคนสร้างสรรค์       
กิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมา
ธรรมเนียมไปไหว้พระ ๙ วัด คนที่ไปเป็นคนในเมืองเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในการสร้างบุญสร้างกุศล แล้วพอมีการจัดเป็นกลุ่ม เช่น ไปรถทัวร์ คนไปร่วมก็แค่สมัครไป แล้วก็
จ่ายเงินไปเป็นค่าอะไรต่าง ๆ เสร็จแล้วคนทีจ่ ดั ก็รบั ผิดชอบในการประสานงานหาทีพ่ กั ประสานงาน
กับวัดล่วงหน้า คนไปก็สบายใจ มีพวกไป มีคนน�ำทางให้หมด จะท�ำพิธีก็ไม่ต้องห่วงว่าตัวเอง      
ท�ำไม่เป็น คนอื่นเขาท�ำอย่างไรก็ท�ำตามเขา แบบนี้ตอบสนองต่อธรรมชาติของคนกรุงในปัจจุบัน    
ที่เข้าหาพระไม่ค่อยเป็น แต่ก็ยังอยากจะท�ำบุญ ดังนั้นธรรมเนียมไหว้พระ ๙ วัด จึงเกิดขึ้นมาตาม
ธรรมชาติสังคมที่เปลี่ยนไป
แต่ถ้าเราเข้าใจหลักในการสวดมนต์ การท�ำสมาธิ ภาวนา ไปแค่วัดเดียวก็ได้อานิสงส์มาก    
ไม่ต่างกัน เผลอ ๆ ถ้าท�ำถูกหลักวิชาก็จะได้บุญเยอะเป็นพิเศษ แต่ถ้าไปไหว้พระ ๙ วัด กึ่ง ๆ     
ไปเที่ยว ไปถึงก็ถวายสังฆทาน ถวายเสร็จ ท�ำบุญใส่ซองเสร็จ ก็ไปต่อ แบบนี้ก็ดีที่ได้สร้างบุญ แต่
ว่าการสวดมนต์ การภาวนา การถือศีล จะครบหรือเปล่าไม่แน่ใจ บางคณะอยูบ่ นรถมีขวดอะไรไม่รู้
วนกันอยู่ในรถ ถ้าอย่างนี้บุญที่ได้มาก็จะพร่องไป เพราะเป็นเหมือนกับการบันเทิงไปด้วย บุญกุศล
ที่จะเกิดขึ้นก็ไม่เต็มที่ แถมมีเจือบาปเข้าไปด้วย แต่ถ้าท�ำถูกหลักวิชา คือ ให้ทาน รักษาศีล แล้ว
เจริญสมาธิภาวนา บุญเกิดเต็มที่

ข้อดีของการไปอยู่ธุดงค์ข้ามปีในวันปีใหม่มีอะไรบ้าง?
การอยู่ธุดงค์ข้ามปีถือเป็นการรับปีใหม่ที่ดีมาก ๆ เพราะไปอยู่ธุดงค์เราก็ต้องรักษาศีล ๘      
ได้สวดมนต์และนั่งสมาธิกันแบบจริงจัง เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้อยู่ในบุญในกุศล     
เพื่อรับศักราชใหม่ ถ้าใครท�ำได้จะดีมาก เพราะว่าการอยู่ธุดงค์เหมือนเป็นช่วงของการท�ำความดี
อย่างเข้มข้นเพื่อส่งท้ายปีเก่า และเป็นการตั้งใจรับศักราชใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล

ของขวัญต่าง ๆ ที่มอบให้แก่กันและกัน ต้องทำ�อย่างไรจึงจะถูกหลักวิชา
แบบชาวพุทธ?
ประการแรก อย่าให้สิ่งที่เป็นอัปมงคล เช่น ถ้าจะให้ปฏิทินที่ดูแล้วอัปมงคล มีภาพที           ่
ไม่เหมาะสม อันนี้คนให้ไม่ได้บุญ ให้แล้วได้บาปทั้งคนให้และคนรับ ประการที่ ๒ อย่าให้สิ่งที่เป็น
อบายมุข แต่กอ่ นนิยมเอาเหล้านอกใส่ในกระเช้าไปให้กนั แต่หลายปีทผี่ า่ นมารูส้ กึ ลดไปเยอะ เพราะ
คนเริ่มรู้ความจริง แล้วก็มีคำ� คมขึ้นมาว่า “ให้เหล้า = แช่ง” เอาเหล้าไปให้เขาก็คือ ขอให้แกจงจม
อยู่ในอบายมุข อวยพรให้เป็นขี้เมา ให้มีบาปอกุศลเกิดขึ้น พอมีค�ำคมนี้ขึ้นมา ร้านก็ไม่ค่อยกล้าจัด
เพราะจัดแล้วไม่มีคนซื้อ ก็เลยไปหาอย่างอื่นใส่กระเช้าแทน
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ถ้าให้สิ่งที่เป็นสิริมงคล เช่น ถ้าเป็นปฏิทินก็เป็นปฏิทินรูปพระ อันนี้กลายเป็นบวกเลย ให้
ปฏิทินโป๊แล้วได้บาป ปฏิทินรูปวิวธรรมชาติทั่วไปก็กลาง ๆ แต่ถ้าเป็นปฏิทินเรื่องการท�ำความดี     
มีภาพพระรัตนตรัย ภาพการสร้างบุญสร้างกุศล คนดูแล้วใจสูง ได้บุญทั้งผู้ให้และผู้รับ เราต้อง
ฉลาดในการให้และต้องรู้หลักวิชา ท�ำทั้งทีต้องได้บุญทั้งตัวเรา ได้สิริมงคลทั้งผู้รับ อย่างนี้
ถึงจะถูกต้องและดีงาม

ข้อแนะนำ�เรื่องปีใหม่สำ�หรับชาวพุทธตามหลักวิชามีอะไรบ้าง?
อย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่ โดยสรุปคือ ปีใหม่ขอให้เรา ๑. ได้ให้ทาน จะไปท�ำบุญตักบาตร
ปล่อยนก ปล่อยปลาที่ไหนก็เอา ๒. ให้รักษาศีลอย่างน้อยศีล ๕ ช่วงปิดยาวปีใหม่ไม่ดื่มเหล้า ไม่
ท�ำอะไรผิดศีล ๓. ให้ได้สวดมนต์ ท�ำสมาธิภาวนา ขอให้ได้ท�ำ  ๓ อย่างนี้เป็นทุนประเดิมเริ่มต้น
เพราะว่าเราอาศัยปีใหม่มาประมวลงบบุญงบบาป แล้วตั้งผังชีวิตในปีต่อไป จึงต้องตั้งผังเริ่มด้วย
บุญกุศล เขาบอกว่า เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ถ้าฉลองปีใหม่ด้วยการสร้างบุญสร้างกุศล ทาน ศีล
ภาวนา ปีหน้าโอกาสที่เราจะประสบความส�ำเร็จ เป็นปีแห่งชัยชนะที่เราได้สร้างบุญมากกว่าบาป    
ก็จะเป็นจริง ดีที่สุดก็คือมาอยู่ธุดงค์รับปีใหม่กันเลย อย่างนี้ชัวร์แน่ ๆ ได้ท�ำทาน รักษาศีล และ
เจริญสมาธิภาวนาแน่นอน
เมื่อเราเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยการท�ำความดีอย่างนี้แล้ว ก็ขอให้ตั้งใจไว้ว่า ปีหน้าเราจะมี    
เป้าหมายในการพัฒนาตัวเราให้ประสบความส�ำเร็จในชีวิตอย่างไรบ้าง เช่น ถ้าเป็นนักเรียน ปีหน้า
เกรดจะต้องขึ้น จะตั้งอกตั้งใจในการดูหนังสือ ท�ำการบ้านอย่างดี จะต้องเรียนได้ดีขึ้นกว่าเดิม        
ตั้งเป้าโดยเอาฐานเดิมของตัวเองแล้วขยับขึ้นไป ให้เป็นเป้าที่ไม่สูงเกินไป ถ้าสูงเกินบางที                
ก็หมดก�ำลังใจที่จะไปถึง ต้องเอาเป้าที่เป็นไปได้
ถ้าเป็นคนท�ำงาน ปีหน้าจะต้องตัง้ ใจท�ำงานให้มากขึน้ เพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายความส�ำเร็จในหน้าที่
การงาน ธุรกิจเราจะประสบความส�ำเร็จ ไม่ว่าเราจะเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือเถ้าแก่
เจ้าของกิจการก็ตาม ตั้งเป้าเลย แล้วถ้าเราตั้งเป้าก็ต้องท�ำให้เข้าเป้าด้วยนะ ก็คือต้องแตกจาก
เป้าหมายมาเป็น Action Plan ว่าจะไปถึงเป้านั้นจะต้องท�ำอะไรบ้าง ๑, ๒, ๓, ๔, ๕... แล้วก็เดิน
ตามนั้นไป
อาศัยต้นปีมาตัง้ เป้าหมายอย่างนีก้ นั แล้วเราจะได้ทง้ั ทางโลกและทางธรรม ทางธรรมเราก็ได้
ทั้งบุญและกุศล ทางโลกเราก็ประสบความส�ำเร็จในชีวิต แล้วขณะเดียวกันเมื่อเราทุกคนอยู่ในบุญ
ในกุศลอย่างนี้แล้ว ก็ให้ปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้ เป็นปีที่ดี เป็นปีแห่งบุญแห่งกุศล ที่เราทุกคน
ได้ประกอบบุญกุศลพร้อมทัง้ ทาน ศีล ภาวนา แล้วให้บญุ กุศลนีเ้ ป็นพลวปัจจัยให้ทกุ ๆ ท่าน ประสบ
ความสุขความส�ำเร็จในชีวิต พร้อมทั้งอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิบัติธรรมก็ให้มีดวงตาเห็นธรรม
เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

ตามรอยมหาปูชนียาจารย์
เดือนมกราคมเป็นเดือนพิเศษทีศ่ ษิ ยานุศษิ ย์ของพระเดชพระคุณหลวงปูว่ ดั ปากน�ำ 
้
ภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร) ผูค้ น้ พบวิชชาธรรมกาย จะได้มาร่วมสัง่ สมบุญใหญ่ดว้ ยการ
ต้อนรับพระธุดงค์จ�ำนวนนับพันรูปที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมตามค�ำสอนของพระเดชพระคุณ   
หลวงปู่เป็นระยะเวลากว่า ๕ เดือนเต็ม เพื่อเป็นพยานยืนยันการเข้าถึงธรรมของ
พระพุทธองค์ และได้ออกเดินธุดงค์เป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร เพือ่ จะได้ไปเป็น          
เนือ้ นาบุญให้แก่ญาติโยมสาธุชนในเส้นทางส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ของพระมงคลเทพมุนี
ผูไ้ ด้สมญานามว่า “พระผูป้ ราบมาร”
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พระเดชพระคุณหลวงปู่ค้นพบ “ศูนย์กลางกาย” ซึ่งเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะไข        
ความลับของชีวติ ทีท่ ำ� ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน ก่อนค้นพบท่านตัง้ สัตยาธิษฐาน
เอาชีวติ เป็นเดิมพันต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถวัดโบสถ์บน ในคืนวันเพ็ญ เดือน ๑๐
พ.ศ. ๒๔๖๐ ว่า “ถ้าเรานัง่ ลงไปครัง้ นีไ้ ม่เห็นธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าต้องการ เป็นอันไม่ลกุ จาก
ทีน่ จี้ นหมดชีวติ ” และในทีส่ ดุ ท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นประจักษ์พยานการตรัสรูธ้ รรมของ
พระพุทธองค์สมดังความตัง้ ใจ  

“

ถ้าเรานั่งลงไปครั้งนี้ไม่เห็นธรรม
ที่พระพุทธเจ้าต้องการ
เป็นอันไม่ลุกจากที่นี้จนหมดชีวิต

”

วิธกี ารปฏิบตั ธิ รรมของท่านนัน้ สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง เพราะเมือ่ มีผปู้ ฏิบตั ติ าม       
ก็ท�ำให้ผู้ปฏิบัติเหล่านั้นรู้และเห็นผลได้จริงเป็นจ�ำนวนมาก ท่านจึงมั่นใจและไม่กลัว        
เมือ่ มีผใู้ ดมาต�ำหนิหรือทักท้วงวิธปี ฏิบตั ขิ องท่าน ดังทีท่ า่ นกล่าวไว้วา่   
“คนเช่นเราใช่จะไร้เสียซึ่งปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่าตัวเองเพราะความ
ปรารถนาลามกท�ำไม ทีเ่ ขาพูดว่าเราอย่างนัน้ บางคนคงจะไม่รจู้ กั ค�ำว่าธรรมกาย มีอยู่
ทีไ่ หน หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รมู้ าว่าเราผูต้ งั้ ใจปฏิบตั ชิ อบ เมือ่ ผูไ้ ม่รตู้ เิ ตียนเรา
ความไม่รขู้ องเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะลบก็ลบได้เพียง
ชัว่ คราว ไม่ชา้ ดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผมู้ ปี ญั ญาเห็นด้วยสายตาของ
ตนเอง การทีเ่ ขาน�ำไปพูดเช่นนัน้ เป็นผลแห่งการปฏิบตั ทิ เี่ ราได้กระท�ำกันอยู่ แสดงให้เห็น
ว่า คณะวัดปากน�ำ้ ไม่ได้กนิ แล้วนอน เป็นส�ำนักทีเ่ คร่งครัดในการปฏิบตั ธิ รรม การพูดของ
เขาเท่ากับเอาส�ำนักไปเผยแพร่ ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการทีเ่ ขาน�ำ
ไปพูดนัน้ เป็นการกระท�ำของผูพ้ ดู เอง เราไม่ได้จา้ งไม่ได้วานใคร เมือ่ พูดทางไม่ดกี ต็ อ้ งมี
คนพูดทางดีได้เหมือนกัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่เดือดร้อนใจ เพราะ
ธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียม ธรรมกายจะปรากฏ
เป็นของจริงแก่ผเู้ ข้าถึงธรรม เรือ่ งอย่างนีเ้ ราไม่หวัน่ เราเชือ่ ในพระพุทธศาสนา”
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การได้ปฏิบตั ธิ รรมตามค�ำสอนของท่านเป็นสิง่ เดียวทีจ่ ะพิสจู น์วา่ ค�ำสอนของท่านได้
ผลจริง ยิง่ ไปกว่านัน้ การได้ศกึ ษาเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และมโนปณิธานของท่าน จะยิง่ ท�ำให้เราเข้าใจ
ซาบซึง้ ถึงหลักค�ำสอนและวิธกี ารปฏิบตั ขิ องท่าน ดังนัน้ ในเดือนมกราคมนีจ้ งึ เป็นเดือนที่
ศิษยานุศษิ ย์จะได้ยอ้ นรอยตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์   เพือ่ ไปสัมผัสถึงสถานทีส่ ำ� คัญ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับท่าน อันได้แก่
• อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) อ.สองพีน่ อ้ ง
จ.สุพรรณบุรี "สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ" เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๒๗
• วัดสองพีน่ อ้ ง อ.สองพีน่ อ้ ง จ.สุพรรณบุรี "สถานทีเ่ กิดในเพศสมณะ"
• วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี "สถานทีเ่ กิดด้วยกายธรรม"
• วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม "สถานทีเ่ ผยแผ่วชิ ชาธรรมกายครัง้ แรก"
• วัดปากน�้ำ  ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร "สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชา
ธรรมกาย"
การได้ไปร่วมต้อนรับพระธุดงค์ตลอดเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ นอกจากจะได้
เป็นการสั่งสมบุญแล้ว จะยิ่งท�ำให้เราได้เข้าไปอยู่ใกล้พระเดชพระคุณหลวงปู่มากขึ้น         
และถ้าอยากรู้จักพระเดชพระคุณหลวงปู่มากยิ่งขึ้น ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาศึกษาใน      
หลักสูตรสัมฤทธิบตั รบูชาครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกาย มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
จะยิง่ ท�ำให้ซาบซึง้ เข้าใจ และมัน่ ใจในวิธกี ารปฏิบตั แิ ละค�ำสอนของท่านยิง่ ๆ ขึน้ ไป

หลักสูตรพิเศษ
๑. หลักสูตรสัมฤทธิบตั รบูชาครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกาย
ศึกษาวิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์และศาสตร์แห่งสมาธิ
๒. หลักสูตรสัมฤทธิบตั รความจริงของชีวติ ชุดเราคือใคร
ศึกษาจักรวาลวิทยาและหลักการปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ เข้าถึงพระธรรมกาย
เปิดรับสมัครวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ - ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๘
รับสมัครไม่จำ� กัดวุฒกิ ารศึกษา เพศและวัย
สนใจติดต่อ เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
หรือชมรมประสานงาน DOU ข้างโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม  โทร. ๐๒-๙๐๑-๑๐๑๓
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

เมื่อมะเร็งก�ำลังมารุม-มรณภัยก�ำลังขย�้ำ

“สัมมา อะระหัง”... ช่วยได้

อานุภาพของการภาวนา “สัมมา อะระหัง” นั้น เป็นสิ่งที่ประจักษ์มาเป็นเวลาช้านาน
นับตัง้ แต่สมัยทีพ่ ระเดชพระคุณหลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ ยังมีชวี ติ อยู่ ในสมัยนัน้ ทีว่ ดั ปากน�ำ้ มีกล่องใบใหญ่
ไว้รับใบขอแก้โรค ใครป่วยเป็นอะไรไม่ต้องกินยา เพียงแต่เขียนแจ้งว่าป่วยเป็นโรคอะไร โดยบอก
ชื่อ อายุ และที่อยู่ของคนไข้ เมื่อถึงเวลาหลวงปู่ก็ใช้วิชชาธรรมกายแก้ไขโรคให้ ปรากฏว่าผู้ป่วย
หายจากโรคได้ แต่ผู้ป่วยต้องเรียนภาวนาด้วย บางคนก่อนมาพบหลวงปู่ อาการของโรคเข้าขั้น
มีแต่ตายกับตาย พอเข้าไปหาหลวงปู่ขอลาตาย หลวงปู่ก็บอกว่าจะแก้โรคให้ เพียงแต่เธอต้อง
ท่องคาถา “สัมมา อะระหัง” ทุกคืนวัน ไม่ช้าไม่นานคนไข้ผู้นั้นกลับไปหาหลวงปู่ ขอกราบที่เท้า
108 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘
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แจ้งต่อหลวงปู่ว่า เขาคงไม่ตายแล้ว หลวงปู่ก็ส�ำทับไปว่า ให้บริกรรม “สัมมา อะระหัง” ไว้เนือง ๆ
จนกว่าจะเห็นดวงธรรมในท้อง แล้วจะหายเร็วขึ้น กรณีอย่างนี้เล่ากันว่าเกิดขึ้นเป็นประจ�ำที่
วัดปากน�้ำ แม้ทหารจะไปรบก็ต้องมาขอพรหลวงปู่ หลวงปู่ก็บอกว่าไม่เป็นไร ให้ภาวนาคาถา
“สัมมา อะระหัง” ไว้ แล้วพระพุทธองค์จะทรงรักษาให้ปลอดภัย
แม้ในปัจจุบันนี้ บุญฤทธิ์ที่เกิดจากการภาวนาคาถา “สัมมา อะระหัง” ก็ยังทรงอานุภาพ
ไม่เสื่อมคลาย ดังเรื่องราวตัวอย่างของกัลยาณมิตร ๒ ท่าน ที่ยกมาเป็นเครื่องยืนยัน

“

ตั้งแต่ดิฉันนั่งสมาธิแล้วท่อง
‘สัมมา อะระหัง’ ไปด้วย
ดิฉันมั่นใจว่า โรคมะเร็งต้องหายขาด
และจะไม่กลับมาอีก เพราะอานุภาพ ‘สัมมา อะระหัง’

“สัมมา อะระหัง” มะเร็งหาย
คุณรัตนา แบบกัน
อาชีพรับจ้าง

”

เดือนเมษายนปีที่แล้ว หมอบอกว่า ดิฉันเป็นมะเร็งระยะที่ ๑ ต้อง
ส่งตัวไปโรงพยาบาลราชวิถเี พือ่ ผ่าตัด พอผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว หมอก็บอก
อีกว่า เป็นมะเร็งระยะที่ ๓ แล้ว ต้องรักษาต่อด้วยคีโม ในตอนนั้นดิฉัน
ไม่กลัวที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็ง เพราะช่วงที่เป็นแรก ๆ ก็เริ่มท่อง “สัมมา อะระหัง”
ทุกวัน พอท่อง “สัมมา อะระหัง” บ่อยครั้ง เวลาไปนั่งสมาธิก็นั่งได้ดี ใจหยุดนิ่ง
ความสงบก็เกิดขึ้น
ในขณะที่นั่งสมาธิ ดิฉันนึกเอาก้อนมะเร็งมากลั่นให้ใส พอใจหยุดนิ่งก็มีความ
รู้สึกว่า ก้อนมะเร็งนั้นมันจมดิ่งหยุดนิ่งไป แล้วก็หายไป ก็เลยมั่นใจว่าจะต้องหายแน่
อีก ๒ อาทิตย์ต่อมา พอไปฟังผล หมอบอกว่าไม่พบเชื้อแล้ว หายไปได้อย่างไรก็ไม่รู้
ไม่ต้องรักษาต่อแล้ว หลังจากนั้นหมอก็นัดตรวจทุก ๓ เดือน ปรากฏว่าผลดีเยี่ยม
ตัง้ แต่ดฉิ นั นัง่ สมาธิแล้วท่อง “สัมมา อะระหัง” ไปด้วย ดิฉนั มัน่ ใจว่า โรคมะเร็ง
ต้องหายขาดและจะไม่กลับมาอีก เพราะอานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
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ขับรถปลอดภัยด้วย “สัมมา อะระหัง”
คุณพศวีร์ บุญลา
อาชีพขับรถรับ-ส่งนักเรียน
ตอนแรกผมยังไม่เห็นคุณค่าของการภาวนา “สัมมา อะระหัง” เท่าไร
นัก แม้ทุกคนในบ้านภาวนากันหมด แต่อยู่ ๆ วันหนึ่งก็ได้คิดว่า เราน่าจะ
เริ่มภาวนา “สัมมา อะระหัง” ดีกว่า
วันแรกที่เริ่มภาวนาใช้ตัวช่วยนับ คือ ประค�ำดิจิทัล ท�ำได้หมื่นกว่าครั้ง วันที่ ๒
ได้ประมาณ ๗-๘ พันครั้ง ในตอนแรก ๆ ที่ภาวนา ผมรู้สึกเหนื่อย เหมือนสวนกระแส
กับลมหายใจ แต่พอท�ำไปเรื่อย ๆ ก็เกิดความเคยชินและเป็นสมาธิมากขึ้น เวลาที่ผม
พูดคุยกับใคร มือของผมก็กดปุ่มประค�ำดิจิทัล “สัมมา อะระหัง” ไปด้วย ใจของผมจึง
อยู่กับ “สัมมา อะระหัง” ตลอดเวลา
วันหนึ่ง ผมขับรถออกมาด้วยความเร็วประมาณ ๘๐-๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อยู่ ๆ ก็มีรถคันหนึ่งตัดหน้ารถผมในระยะกระชั้นชิด หลบอย่างไรก็ไม่พ้น แต่ขณะนั้น
ผมภาวนา “สัมมา อะระหัง ๆ” อยู่ตลอด พอเกิดเหตุขึ้น สติของผมก็อยู่กับตัว และมี
ความคิดว่าแบบนี้เราต้องถูกชนแน่ จึงพยายามขับเบี่ยงออกทางซ้ายเพื่อลดแรงปะทะ
แต่พอผมเบี่ยงออกไปทางซ้าย รถคันนั้นก็ตามมาอีก
ในช่วงนั้นใจผมนิ่ง มีความรู้สึกว่าหลวงปู่คุ้มครอง และรถของผมก็หลุดออกจาก
พื้นที่ของความเสี่ยงในอุบัติเหตุไปได้ ผมจึงคิดว่าที่ผมรอดจากการปะทะกับรถคันนั้น
แล้วไม่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงก็ด้วยอานุภาพของหลวงปู่
เหตุการณ์ในวันนั้น ผมไม่มีอาการตกใจ มีแต่ความนิ่ง ใจผมเป็นสมาธิ ก็เพราะว่า
ผมภาวนา “สัมมา อะระหัง” อยูต่ ลอดเวลาในขณะทีข่ บั รถ เด็ก ๆ ทีน่ งั่ อยูใ่ นรถประมาณ
๓๐ คน ต่างก็คิดว่าต้องถูกชนแน่ แต่ก็รอดมาได้ เด็ก ๆ เลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
“มหัศจรรย์”
จากประสบการณ์ที่ได้รับ ท�ำให้ผมเชื่อว่า การภาวนา “สัมมา อะระหัง” ท�ำให้
ชีวิตของผมและคนอื่นรอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้
เราไม่จำ� เป็นต้องรอให้ชวี ติ ผจญกับโรคร้ายหรืออุบตั ภิ ยั ทีค่ าดไม่ถงึ แล้วจึงภาวนา
“สัมมา อะระหัง” เพราะทุกเวลานาทีมีสิ่งไม่คาดฝัน และทุกวันก็ไม่มีความแน่นอน
หากวันนี้เราเตรียมพร้อมด้วยการภาวนาอย่างสม�ำ่ เสมอ เราอาจไม่ต้องเจอเรื่องเลวร้าย
ใด ๆ เลยก็ได้ ดังค�ำที่หลวงปู่เคยพร�่ำสอนไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่า “ภาวนา
คาถา ‘สัมมา อะระหัง’ ไว้ แล้วพระพุทธองค์จะทรงรักษาให้ปลอดภัย”
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๔ วันที่ ๒-๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

เชื่อมสายบุญกับหลวงปู่.. ปีแพะทอง แพะรับทรัพย์
สวั ส ดี ค รั บ ! นั ก เรี ย นอนุ บ าล
ฝันในฝันวิทยาทั่วโลก และแล้ว
พวกเราก็ได้สร้างบารมีกันอย่าง
เข้มข้นผ่านไปอีก ๑ ปีเต็ม ใน
ท่ า มกลางความผั น ผวนของ
เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งภายใน
ประเทศและทั่วโลก กระทบแต่ไม่กระเทือน
เพราะท�ำตามหลักวิชชาที่คุณครูไม่ใหญ่ให้พร
ตั้งแต่ต้นปีว่า “ให้สั่งสมแต่เรื่องบุญ” และเราก็
สัง่ สมบุญกันตัง้ แต่ปลายปีทแี่ ล้ว ด้วยการมาอยู่
ธุดงค์ปใี หม่ เด็ดดอกดาวรวย วันที่ ๒-๒๘ ม.ค.
112 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘

๕๗ เราก็ โ ปรยดาวรวยต้ อ นรั บ พระธุ ด งค์
๑,๑๒๙ รูป ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๓
จนเกิดเหตุการณ์ดี ๆ มากมายทั้งสองข้างทาง
ทีพ่ ระธุดงค์ผา่ นไป ...วันที่ ๒๒ เมษายน เราก็ได้
สร้างบุญด้วยการถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด
หล่อคุณยายทองค�ำองค์ที่ ๒ ...๑๓ พฤษภาคม
วันวิสาขบูชาโลก ธุดงค์อญั เชิญพระบรมธาตุไป
ประดิษฐานที่ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยาน
นานาชาติ จ.หนองคาย เจอฝนวัดใจเราก็ผ่าน
มาได้ ...เข้าพรรษาคุณครูไม่ใหญ่ปลีกวิเวก
และชวนลูก ๆ เขตในเขตนอกทั่วโลกเข้ากะ
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จนจิตใจผ่องใส ...ท�ำให้บุญกฐินธรรมชัยสร้าง
ทุกสิ่งในปี ๕๗ ปลื้มกันสุด ๆ
นี่คือบุญหลัก ยังไม่นับบวชพระแสนรูป
ฤดูร้อน, ฤดูเข้าพรรษา, วันรวมพลังเด็กดี
วีสตาร์, ตักบาตรพระในโครงการ ๒ ล้านรูป,
และบุ ญ พิ เ ศษอย่ า งพระมหาเจดี ย ์ ทั ต ตชี โ ว
ที่สร้างเสร็จภายใน ๓ เดือน โอ้อัศจรรย์ บุญ
ซื้อที่ดินลุ่มน�้ำฝางก็ทะลุเป้าภายในวันเดียว,
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บุญลูกนิมติ วัดพระธรรมกายบาวาเรียก็ทะลุเป้า
ภายในคืนเดียว ท�ำเพียงล�ำพังไม่ได้ก็รวมกลุ่ม
กันท�ำบุญจึงส�ำเร็จเป็นอัศจรรย์ เพราะเหตุที่
เราสร้างบุญ ทาน ศีล ภาวนา และทุก ๆ บุญ
อย่างนีม้ าอย่างต่อเนือ่ ง แบบว่าอย่างไรว่าตามกัน
คุณครูไม่ใหญ่จึงให้พรเป็นบทกลอนปีใหม่
๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบารมี
แก่เราว่า

ปีใหม่นี้ ปีแพะทอง แพะรับทรัพย์
จะได้นับ เงินทอง อย่างสุขี
จะรวยโลด รวยตลอด รวยทั้งปี			
จะมั่งมี หมดมีมั่ง กันทุกคน
ดวงเมืองไหน เขาก็เป็น กันทั้งนั้น
ดวงลูกฉัน ดีแล้วกัน อย่าไปสน
ให้ใจใส ใจสบาย จะได้ยล			
ทรัพย์ท่วมท้น ทั้งภายนอก และภายใน
ให้มุ่งมั่น สร้างบุญกัน ต่อไปเถิด		
อย่าไปกลัว อะไรเกิด ให้ใจใส
Don’t Worry, Be Happy มีสุขใจ		
เดี๋ยวจะได้ อะไรง่ายง่าย สบายเล้ย!
ฉบับนี้เราก็มาติดตามเคสของผู้ที่ได้สร้างบารมีเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่
พระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

ตกขบวน แต่ไม่พลัดจากหมู่คณะ
๒ มีนาคม ๒๕๔๘

กราบแทบเท้าคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกเป็นชาวชัยนาท ปัจจุบันอายุ ๘๐ ปี
มาวัดตั้งแต่ตอนอายุ ๖๐ ปี เพราะพระลูกชาย
ชวนมาตั้งแต่เขายังเป็นนักศึกษา ลูกมาอยู่
ธุดงค์เป็นประจ�ำ ต่อมาปี ๒๕๓๖ พระลูกชาย
ให้เลิกขายของ ชวนมาช่วยงานวัด ให้มาดูแล
จัดอาหารถวายพระดีกว่า ก็ดใี จ เข้าวัดมาช่วย
จัดผลไม้อยู่ที่ครัว และจัดอาหารที่ทานบดี

กองโภชนาการ
เมื่อลูกมาอยู่วัดแล้ว ก็ไม่ทิ้งหน้าที่
ผู้น�ำบุญ ชวนคนสร้างพระได้เกือบร้อยองค์
ทุกอาทิตย์ตอ้ งกลับไปชัยนาทเก็บบุญทีเ่ จ้าภาพ
ทยอยสะสมบุญสร้างองค์พระ จนหลวงพ่อทัตตะ
ท่านถามว่า ป้าแก่แล้วท�ำไมขยันกลับบ้านนัก
ลูกเข้ามาวัดอยู่ในโครงการเจ้าหน้าที่
รั ก วั ด ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ ห ลวงพ่ อ ทั ต ตชี โ ว
ประกาศให้สาธุชนที่ไม่มีภารกิจทางบ้านมาอยู่
มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 113
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ประจ�ำเพื่อช่วยงานวัด ซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่า
“ศรัทธาวาส” แรกเริ่มโครงการในปี ๒๕๓๑ มี
สมาชิกในโครงการ ๒๖๐ คน ปัจจุบันเหลืออยู่
๖ คน (บางคนออกไปเลี้ยงหลาน บางคนกลับ
ไปให้ลกู หลานเลีย้ ง บางคนออกไปเป็นผูน้ ำ� บุญ
บางคนก็กลับวิมาน) ที่เหลืออยู่แต่ละคนอายุ
ก็เป็นสาวน้อย ๗๐ ย่าง ๘๐ ปี ค่ะ
ในจ�ำนวน ๖ คนทีเ่ หลือ ลูกมีเพือ่ นสนิท
อยู่ ๒ คน รวมกับตัวลูกแล้วเราก็เป็นแก๊ง
สามทหารเสือ ร่วมบุญกันจัดผลไม้อยู่ที่ครัว
จนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งลาโลกไปก่อนแล้วค่ะ
เพื่อนคู่บุญที่ลาโลกไปก่อนนี้ เดิมเขามีบ้าน
อยูท่ ี่ ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ประวัตกิ อ่ น
เข้าวัดของเขาน่าศึกษาเจ้าค่ะ เขามีชื่อว่า มณี
มณีแต่งงานเมื่ออายุ ๒๒ ปี ไม่มีบุตร มีอาชีพ
เปิดร้านตัดผ้าหลายแห่งในจังหวัดนครสวรรค์
เปิดปั๊มน�้ำมันเชื้อเพลิงเล็ก ๆ ที่หน้าสนามบิน
อู่ตะเภา ขายให้จีไอสมัยนั้น สามีของมณี
เสน่ห์แรงและใจดีกับหญิงอื่นมาก เมื่อมณี
ทนพฤติกรรมของสามีไม่ไหว ประกอบกับ
ตนเองก็ไม่มบี ตุ ร (มีเพียงบุตรบุญธรรมทีข่ อจาก
น้องสาวมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็ก ๆ) จึงตัดสินใจ
แยกทางจากสามี แล้วท�ำมาหากินตามล�ำพัง
ตั้งแต่นั้นมา ต่อมามณีประกอบอาชีพส่งคน
ไปท�ำงานในต่างประเทศ ฐานะดี รุ่งเรืองมาก
ท�ำบุญไปด้วยหากินไปด้วย มีเงินเก็บในบัญชี
มากถึง ๑๒ ล้านบาท
มณี มี นิ สั ย ใจคอโอบอ้ อ มอารี ชอบ
ท�ำบุญกุศล เคยสร้างพระประธานถวายถึง
๗ วัด เคยถวายบ้านไม้สักทรงไทยหลังใหญ่ให้
แก่วัดเขารวก ถวายรถยนต์แก่พระที่เป็นลูกพี่
ลูกน้องกัน (ปัจจุบันท่านเป็นสมภารเจ้าอาวาส
114 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘
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วัดหนึง่ ในจังหวัดชัยนาท) มณีไม่เคยปฏิเสธบุญ
บางทีก็ขนทุเรียนบรรทุกเต็มคันรถไปถวายวัด
บางทีกเ็ หมาร้านหมูสะเต๊ะไปออกร้านทีง่ านวัด
แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
คื อ อยู ่ ม าวั น หนึ่ ง มี ค นมาชวนมณี ไ ปเล่ น
การพนันอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็น
อะไร ลูกจ�ำชือ่ ไม่ได้ โดยให้เล่นเพียง ๓ ล้านบาท
เท่านั้น ก็จะได้ค่าตอบแทนมหาศาล หากเสีย
เงินเกินกว่านี้ก็ให้หยุดเล่น แต่แล้วเมื่อเล่นจน
เสียไป ๓ ล้านบาท มณีก็เกิดความรู้สึกว่า
ยอมไม่ได้ ฮึดสู้ขึ้นมา เพิ่งเสียไปแค่ ๓ ล้านเอง
เงินเก็บในบัญชียังมีมากกว่านั้น จึงพนันต่อไป
เรื่อย ๆ ในที่สุดความโลภก็เข้าครอบง�ำ ท�ำให้
ขาดสติ ทุ่มเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีลงไป
และแล้วเงินจ�ำนวน ๑๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นเงิน
ที่สู้อุตส่าห์เก็บไว้ในบัญชีมาหลายปีก็หายวับ
ไปกั บ ตาภายในช่ ว งเวลาแค่ ข ้ า มคื น ...จาก
เศรษฐี ๑๒ ล้ า น เพี ย งข้ า มคื น มณี ก็ ต ้ อ ง
กลายเป็นแม่ค้าขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ และ
ไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร
มณีเข้าวัดพระธรรมกายเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๓๐ อายุ ๕๐ ปี ได้มาอยู่ธุดงค์ศุกร์-เสาร์อาทิตย์เป็นประจ�ำ จนเมื่อปี ๒๕๓๑ มณีก็
จากบ้านมาอยู่วัด มาเป็นสมาชิกในโครงการ
“เจ้าหน้าทีร่ กั วัด” อาศัยนอนในกลดอยูท่ บี่ ริเวณ
เต็นท์ ๑๓ (ใกล้กับสภาธรรมกายหลังคาจาก)
อยู่วัดวันแรกก็ช่วยกันเก็บงานกฐิน ซึ่งเป็นกฐิน
ครั้งแรกของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา
จันทร์ ขนนกยูง งานนี้มีสาธุชนมาอยู่ธุดงค์
จ�ำนวนมาก หลังงานจึงช่วยกันเก็บอุปกรณ์กลด
ต้องตื่นก่อนตี ๔ นอนหลัง ๕ ทุ่มถึงเที่ยงคืน
แต่ใจก็อิ่มบุญทุกวัน
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นอกจากนี้ มณียังช่วยเตรียมอาหาร
จั ด อาหารถวายพระภิ ก ษุ ส ามเณร รั บ บุ ญ
ท�ำความสะอาดสุขพิมาน เช็ดกระจก จัดดอกไม้
และอืน่ ๆ แม้บางวันตอนดึกกลดหลังน้อยฝนตก
น�้ำท่วม ไม่ได้หลับไม่ได้นอน แต่ก็อดทนอยู่
กันมาได้ แม้อายุมากแล้วก็ตาม เพราะเข้าใจ
ค�ำสอนทีห่ ลวงพ่อให้ไว้วา่ “เกิดมาสร้างบารมี”
มณีชอบบอกบุญมาก กฐินคุณยาย
ปี ๒๕๓๑ เธอบอกบุญจนได้รับโล่จากคุณยาย
ด้ ว ย และเมื่ อ มี ก ารบอกบุ ญ สร้ า งองค์ พ ระ
ธรรมกายประจ� ำ ตั ว เธอก็ บ อกบุ ญ ได้ เ ป็ น
จ�ำนวนนับร้อยองค์ จนได้รับเหรียญกล้าหาญ
หลานยายด้วย
มณีเป็นผู้ที่สามารถจดจ�ำธรรมะของ
หลวงพ่อได้เป็นอย่างดี เด็ก ๆ ในครัวจึงชอบ
ให้ “ป้ามณี” ของเขาเล่าธรรมะให้ฟังเสมอ ๆ
เธอมักแนะน�ำทุกคนที่เข้ามาคุยด้วยว่า “ไม่มี
ชีวิตที่ไหนจะมีความสุข ประเสริฐ และได้สร้าง
บุญบารมีเหมือนเป็นลูกหลวงพ่อ ป้าชอบชีวิต

DMC

พระ ชีวติ สามเณร ป้าท�ำบุญแล้วอธิษฐานให้ได้
บวชทุกชาติ”
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ หลังจากผ่านชีวิตอยู่
ช่วยงานวัดมาได้ ๑๔ ปี มณีก็เริ่มป่วยเป็นโรค
เบาหวานและเริ่มมีโรคแทรกซ้อน จนกระทั่ง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ มีอาการชาที่มือ
คุณหมอตรวจพบว่า เส้นโลหิตในสมองตีบ
ต่อมาไม่สามารถขยับเขยือ้ นตัวได้เลย หลาน ๆ
ฝ่ายโภชนาการไปดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลเป็น
อย่างดี ผู้ดูแลเตือนให้ทำ� ใจใส ๆ ไว้ ให้นึกถึง
หลวงพ่อ คุณยาย และหมั่นถามว่า นึกถึง
พระเดชพระคุณหลวงพ่อและคุณยายได้ไหม
ถ้าได้ให้กะพริบตา เธอก็จะกะพริบตา ถามว่า
“องค์พระใสไหม เธอก็จะบอกว่าใส” ด้วยการ
กะพริบตาเช่นกัน
วันที่มณีจะจากไปนั้น เธอหลับตานิ่ง
ลมหายใจอ่อนลงเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็จาก
พวกเราไปในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
อายุ ๖๗ ปี

หลังจากส่งค�ำถาม ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑

๑. มณีเพือ่ นรักคูบ่ ญุ ของลูกมีสามีเจ้าชู้
และไม่มบี ตุ ร เพราะเศษกรรมกาเมเจ้าชูข้ องตน
ตามมาส่งผล และในอดีตมีครอบครัวแต่มีลูก
เกเรที่มักจะท�ำความเดือดร้อนให้เสมอ จึงมัก
อธิษฐานจิตว่าภพชาติต่อไปขออย่าได้มีลูก
อีกเลย
๒. ส่วนบุตรบุญธรรมทีเ่ ลีย้ งดูมาอย่างดี
แต่พอโตขึน้ แล้วไม่ได้มาเลีย้ งดูตอบ เพราะขาด
มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 115
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ช่องนี้มีค�ำตอบ
บุญเลี้ยงดูบิดามารดา
๓. มณีเพื่อนรักคู่บุญของลูกเข้าไปสู่
เส้นทางการพนันจนหมดตัว เพราะกรรมในอดีต
ได้คบคนพาลในสมัยที่เป็นผู้ชายตามมาส่งผล
โดยในชาตินั้นเคยหลอกเพื่อนที่มีฐานะให้มา
เล่นการพนันจนเพื่อนหมดเนื้อหมดตัว
๔. ที่แม่มณีรวยมีเงินถึง ๑๒ ล้าน
เพราะบุญทีเ่ คยท�ำไว้ในพระพุทธศาสนาตามมา
ส่งผล แต่บาปทีเ่ คยหลอกเพือ่ นมาเล่นการพนัน
จนหมดตัวส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์ใช้เงิน
๕. แม่มณีบอกบุญเก่ง จ�ำธรรมะได้
แม่นย�ำ เพราะมีบญุ ทีเ่ คยท�ำหน้าทีก่ ลั ยาณมิตร
มาในอดีต ได้ศกึ ษาธรรมะด้วยความสนใจและ
ปัจจุบันก็ใคร่ต่อการศึกษา ได้จดจ�ำธรรมะมา
เพื่อใช้สอนตนเองและท�ำหน้าที่กัลยาณมิตร
ผู้นำ� บุญ
๖. แม่มณีเส้นเลือดในสมองแตก เป็น
เบาหวาน และอายุสั้น เพราะเศษกรรมฆ่าสัตว์
ท�ำอาหารทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั และกรรมในชาติ
ที่เป็นผู้ชายได้คบคนพาลและหลอกเพื่อนมา
เล่นการพนันจนหมดตัว
๗. ในชาตินนั้ ยังเคยไปดักลอบตีศรี ษะ
ของผู้ติดหนี้พนันแล้วไม่จ่ายจนบาดเจ็บและ
เสียชีวิต กรรมนี้ตามมาส่งผล
๘. แม่มณีก่อนตายแม้ขยับตัวไม่ได้แต่
มีสติอยู่ตลอด รับรู้ที่ทุกคนพูดเรื่องบุญและ
ธรรมะทุกอย่าง เห็นดวงและองค์พระใสพร้อม
ทั้ ง ภาพบุ ญ ทุ ก บุ ญ ได้ ชั ด เจนเป็ น กรรมนิ มิ ต
คตินิมิตจึงสว่างไสว
๙. เมือ่ ตายก็วบู เหมือนหลับแล้วตืน่ ขึน้
เพราะได้ยนิ เสียงหัวหน้าบริวารมาเรียก จึงลุกขึน้

DMC

แล้วเดินไปในระหว่างแถวของบริวารด้วยจิตใจ
ที่เบิกบานผ่องใสและรู้หลักวิชชาเป็นอย่างดี
๑๐. จนกระทั่งขึ้นไปนั่งบนเทวรถทอง
ประดับรัตนชาติขนาดใหญ่พอสมควร และมี
บริวารเยอะพอสมควร ได้เวียนประทักษิณรอบ
ร่างของตัว เพือ่ ปลงธรรมสังเวชและระลึกนึกถึง
ว่าได้ใช้ร่างกายนี้สร้างบุญบารมี
๑๑. ภายหลังจากนัน้ มาทีม่ หาธรรมกาย
เจดีย์เพื่อเวียนประทักษิณ ยิ่งท�ำให้กายสว่าง
เพราะระลึกนึกถึงบุญต่าง ๆ ได้ทุกบุญ แล้ว
ลอยขึ้นไปที่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตเสบียง
๑๒. ทีไ่ ม่ได้ไปอยูว่ งใน เพราะเศษกรรม
กาเมยังมีอยู่ ต้องภพชาติตอ่ ไปได้เกิดเป็นผูช้ าย
แล้วบวชตลอดชีวิต จึงจะได้ไปอยู่วงใน
๑๓. ได้รับบุญที่อุทิศไปให้และมีความ
สุขสบายดี ขณะนี้ก�ำลังจะออกจากวิมานทอง
ของตัวเพื่อไปกราบรายงานมหาสมณเทวบุตร
และเข้าร่วมประชุม
๑๔. ตัวลูก ลูก ๆ และพระลูกชาย
ท้องผูกอย่างแรงเป็นประจ�ำ เพราะในอดีตมี
กรรมส่วนตัวคล้ายกัน คือมีนสิ ยั เหนียวหนี้ เวลา
เป็นหนี้จะค่อย ๆ ใช้คืนทีละน้อย กะปริบ
กะปรอย ทั้งที่มีเงินพอใช้คืนหมด กว่าจะใช้
หมดก็นานจนเจ้าหนี้ร้อนใจ
๑๕. กอปรกับปัจจุบันพระลูกชายไม่
ค่อยได้ออกก�ำลังกายบริหารขันธ์ ดื่มน�้ำน้อย
เป็นต้น ส่วนตัวลูกเองอายุมากขึ้นแล้วก็เป็นไป
ตามสังขาร ให้เลือกรับประทานอาหารที่ย่อย
ง่ายและมีกากเยอะบ้าง จะพอช่วยได้
๑๖. ลูกต้องสัง่ สมบุญทุกบุญ โดยเฉพาะ
บุญพิเศษ คือ ถวายคิลานเภสัชหรือยารักษา
มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 117
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๑๗

๑๘

๒๐

๒๑

โรคแด่พระภิกษุสามเณรเป็นประจ�ำ
๑๗. พระลูกชายในอดีตเป็นกุลบุตรที่
เป็นบัณฑิต มีความฉลาดและคงแก่เรียน มี
ศรั ท ธาออกบวชกั บ หมู ่ ค ณะเมื่ อ พุ ท ธั น ดรที่
ผ่านมา ได้บวชจนหมดอายุขยั มีผลการปฏิบตั ธิ รรม
พอเอาตัวรอดไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตใน
๑๘. ส่ ว นตั ว ลู ก เคยสร้ า งบารมี กั บ
หมู่คณะมาแบบกองเสบียง ลงมาในชุดของ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ แต่พลาดไป บุญเก่าที่
ท�ำไว้ยังน�ำมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจนได้
๑๙. ให้ประคองใจอยู่ในบุญทุกบุญที่
สั่งสมไว้ ละโลกแล้วจะได้ไปดุสิตบุรี วงบุญ
พิเศษ แต่ถ้าได้ธรรมกายละเอียด จะได้ไปอยู่

DMC
๑๙

เขตใน แต่ถ้าได้ไม่ละเอียดแค่พอเป็นนิมิต จะ
ได้ไปอยู่เขตเสบียง เพราะยังมีเศษกรรมกาเม
ส่งผลอยู่
๒๐. ลูกและเพื่อนสนิททั้งสองคนเคย
สร้างบุญร่วมกันมาในอดีต กอปรกับปัจจุบนั ได้
เกื้อกูลกัน จึงสนิทกัน
๒๑. ที่มาสร้างบารมีกับหมู่คณะตอน
อายุมาก เพราะในอดีตชาติอธิษฐานมาไม่
รอบคอบและไม่แน่นหนา ว่าให้มาเจอหมู่คณะ
และได้สร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัย ดังนั้นกว่า
จะมาเจอหมูค่ ณะก็อายุมากแล้ว สังขารก็เสือ่ ม
ไปตามวัย

ข้อคิดจาก Case Study
ใน Case Study จะเห็นได้วา่ เจ้าของเคสเคยสร้างบารมีกบั หลวงปู่ ซึง่ ไม่ทนั หลวงปู่ แต่ดว้ ย
บุญเก่าก็ยังทันหมู่คณะที่สร้างบารมีตามติดหลวงปู่ ดังนั้นธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร
118 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๘
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ปีที่ ๔ พวกเราจึงต้องไปโปรยดาวรวยต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย ๑,๑๓๐ รูป ในวันที่ ๒-๒๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเชื่อมสายบุญตามติดหลวงปู่ให้หนาแน่น และท�ำหน้าที่ชวนสาธุชนที่อยู่
สองข้างทางและหมู่ญาติที่เรารู้จักไปเอาบุญนี้ด้วยกัน เพื่อชีวิตของพวกเขาจะได้เจริญรุ่งเรืือง
ดังเรื่องราวของผู้มีบุญต่อไปนี้
มีคนมาเช่าที่อย่างเหลือเชื่อ
คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร เจ้าของโรงงานวินลี่คอมฟอร์ท
“บุญจากการต้อนรับคณะพระธุดงค์พันกว่ารูปนี้แรงจริง ๆ คือ เราประกาศ
ให้คนเช่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงงานอยู่ตั้งนาน ไม่มีใครมาเช่าเลย แต่หลังจาก
เอาพื้นที่โรงงานเป็นที่พักค้างของคณะพระธุดงค์ผ่านไปแค่ ๗ วันเท่านั้น ด้วยบุญบันดาลอย่างไรก็
ไม่ทราบ อยู่ ๆ ก็มคี นมาติดต่อขอเช่าพืน้ ทีโ่ รงงาน ท�ำให้มรี ายได้จำ� นวนมากเข้ามาทันที เป็นตัวเลข
ที่สูงมากจนเราอึ้ง”
โปรยแล้วรวย
คุณจิรฏั ฐ์ ด�ำศรี เจ้าของบริษทั แอ็คเซสมัลติมเี ดีย รับติดตัง้ จานดาวเทียมและ
อินเทอร์เน็ต
“ได้มาโปรยกลีบดอกไม้ต้อนรับคณะพระธุดงค์ตั้งแต่ปีที่แล้ว ตอนนั้นได้
ชวนพนักงานในบริษัทออกมาโปรยด้วย ๒๐ คน แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยว่า ด้วยบุญนี้..ขอให้มีงาน
ไม่ขาดมือ ให้ใช้หนี้ใช้สินหมดสักที ซึ่งก็ได้ผลจริง ๆ คือ จากปกติมีรายได้อย่างมากปีละ ๗-๘ ล้าน
พอโปรยเสร็จรายได้ปีต่อมาเพิ่มเป็น ๑๐ ล้านบาท เลยรู้สึกติดใจว่า โอ้โฮ! มีคณะพระธุดงค์ผ่าน
หน้าบริษัทดีอย่างนี้เอง และพอปีต่อมาเมื่อรู้ว่าคณะพระธุดงค์จะผ่านมาอีก เลยจัดเต็ม!! ขึ้นป้าย
หน้าบริษัทเขียนต้อนรับคณะพระธุดงค์เลย แล้วก็ออกมาโปรยกลีบดอกไม้ต้อนรับและอธิษฐานให้
กิจการดีขึ้นอีก ซึ่งก็แทบไม่น่าเชื่อ คือรายได้เข้ามากถึง ๑๖ ล้านบาท จนท�ำให้เรามีเงินใช้หนี้ใช้สิน
เกือบหมดแล้ว”
ซึมซับสิ่งดีตั้งแต่เกิด
คุณจันทรา ควินรัมย์ อาชีพท�ำสวน
“ปีที่แล้วพอทราบว่าจะมีคณะพระธุดงค์ผ่านแถวบ้านดีใจมากเลย จึงพา
หลานชายที่เพิ่งเกิดได้ ๑ เดือน ออกมาโปรยด้วย ปีต่อมาพอทราบว่า
พระธุดงค์จะมาอีกก็พาหลานชายออกมาให้เขายกมือสาธุพระไปเรื่อย ๆ อีก ปีนี้..เขาอายุ ๒ ขวบ
กว่า เห็นพระที่ไหน เขายกมือแล้วพูดสาธุตลอดเลย รู้สึกปลื้มใจที่หลานเห็นพระแล้วพูดสาธุเป็น
คิดว่าการท�ำอย่างนี้เป็นการท�ำให้เด็กซึมซับสิ่งดีงามตั้งแต่เด็ก ๆ และที่ประทับใจอีกอย่างก็คือ
ตั้งแต่มาโปรยดอกไม้ต้อนรับคณะพระธุดงค์ ฐานะการเงินเราก็ดีขึ้น เพราะเมื่อก่อนชักหน้าไม่ถึง
หลัง เดี๋ยวนี้สภาพการเงินคล่องขึ้น คือ ไม่ต้องหยิบยืมใคร อะไร ๆ ก็ดีไปหมด...”

ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
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The only one channel

ผังรายการ

เวลา

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
Gleaming with Buddhism
* 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.

07.10-07.25 น.
ธรรมะเพื่อประชาชน
07.25-07.35 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
07.35-08.00 น.
ทบทวนบุญธุดงค์ธรรมชัย ปี 3
08.00-08.25 น.
*กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
08.25-08.50 น.
รายการพิเศษ เกาะติด ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4
08.50-10.00 น.
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
10.00-10.10 น.
DMC NEWS
10.10-10.55 น.
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
11.00-11.15 น.
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15-11.20 น.
Spot / MV
11.20-11.35 น.
ชาดก 500 ชาติ
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV
I like Chinese.
11.35-11.45 น.
สวรรค์ + อานิสงส์
*สู้ต่อไป
ข้อคิดรอบตัว
*เดินไปสู่ความสุข *ทันโลกทันธรรม
11.45-11.50 น. *English with DELC Club
11.50-12.00 น.
MV / Spot
12.00-12.10 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
12.10-12.40 น.
กล้าดี Variety
*ผู
อ
้
อกแบบชี
ว
ต
ิ
เคลี
ย
ร์
ค
ต
ั
ชั
ด
เจน
คิดใหญ่ใจดี
12.40-13.05 น.
*Scoop
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
13.05-14.00 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
14.00-14.10 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
14.10-14.15 น.
Spot / MV
14.15-14.30 น.
ชาดก 500 ชาติ
14.30-14.45 น.
ทศชาติชาดก ตอน มโหสถบัณฑิต
14.45-15.15 น.
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
*นานาเทศนา
15.15-15.45 น.
*ทบทวนบุญ / MV
*Scoop
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You
ish. / MV English with DELC club I Iike Chinese.
15.45-16.00 น. *I like /Engl
อานิ
ส
งส์
แ
ห่
ง
บุ
ญ
/
วิ
บ
ากกรรมอบายมุ
ข
Spot
16.00-16.15 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

11.15 น. ความดีสากล
11.45 น. MV / Spot
11.50 น. l like English.
12.10 น. นานาเทศนา

14.10 น. DMC Variety
14.40 น. DOU for You
15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต
16.00
English with DELC Club

สารคดีกระจกหกด้าน

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
รายการพิเศษ เกาะติด ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4
ถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
เทปบันทึกเรื่องเด่นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (วันนี้)
*DMC Variety

16.30 น.
Scoop / MV / Spot

เวลา
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-03.40 น.
03.40-04.30 น.
05.00-05.35 น.
05.35-06.15 น.
06.40-07.10 น.

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

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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Tel. +(44) 1483-475757
+(44) 1483-489633

Wat Phra Dhammakaya London

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

พิธบี ชู าข้าวพระต้นเดือน วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 02.30 น.ตามเวลาท้องถิน่ สาธุชนวัดพระธรรมกายลอนดอนพร้อมใจ
กันมาร่วมพิธบี ชู าข้าวพระ เมือ่ เสร็จพิธบี ชู าข้าวพระแล้วเป็นการตัง้ ริว้ ขบวนเพือ่ อัญเชิญผ้าไตรเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ จากนัน้ ตัวแทน
ได้กล่าวค�ำถวายผ้าป่าสร้างวัด โดย กัลฯ สายชล กระจ่างวงค์ และ กัลฯ กัญจนาพิรัตน์ เฟรนส์ เป็นผู้น�ำกล่าว และ กล่าวค�ำถวายผ้าป่า
กองทุนยานพาหนะ โดย กัลฯ เครือวัลย์ สุขเจริญ และ กัลฯ พรชยนัน ใจลา เป็นผู้น�ำกล่าว หลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่า จาก
นั้นเป็นพิธีกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดย กัลฯ อุไร มีหาฤกษ์ เป็นผู้กล่าวน�ำ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวค�ำถวายเครื่องกันหนาว โดย
กัลฯ สันติ กองโส เป็นผู้นำ� กล่าว จากนั้นเป็นพิธีขอขมาพระอาจารย์และสาธุชนทุกท่าน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya London

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

วัดพระธรรมกายลอนดอน
Tel. +(44)-1483-475757
+(44)-1483-489633
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มุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ พิธีมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ
พระราชภาวนาจารย์ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 74 ปี คณะสงฆ์น�ำสาธุชน
สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร และเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวค�ำถวายภัตตาหาร
โดยมี กัลฯ ด.ญ.เจนนภา และ กัลฯ ด.ญ.แสนดี มหาด�ำรงค์กุล เป็นผู้นำ� กล่าว

ท�ำบุญบ้านและปฏิบัติธรรม กัลฯ บพิตร
สีหานารินทร์ จัดพิธที ำ� บุญบ้านและปฏิบตั ิ
ธรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก

กิจกรรมธุดงค์ปีใหม่ 2558 สาธุชนร่วมกันท�ำกิจกรรมความดีสากล และปฏิบัติธรรม
รักษาศีล 8

www.kalyanamitra.org

ร้าน beauty Island นิมนต์พระอาจารย์
ฉันภัตตาหารเพลและท�ำบุญร้าน เนื่องใน
วาระเปิดร้านใหม่

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

ธุดงค์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี บูชาข้าวพระฯ คืนวันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์จัดสวดมนต์ข้ามปี และ
นั่งสมาธิ ต่อด้วยพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนในเวลาตี 2 ครึ่ง หลังจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัด น�ำโดยกัลฯ คณิตา ช่วยขุนทด
เป็นผู้แทนน�ำกล่าว ประธานกล่าวค�ำถวายสุขพิมานสราญรมย์ โดย กัลฯ สุภาวดี โวน เคเน็ล และกัลฯ ยัสมิน รัสเซาเออร์ ประธานกล่าว
ค�ำถวายเครื่องกันหนาว โดย กัลฯ อวัสดา เบนลี่ย์ และกัลฯ สุพัตรา ขาวสว่าง ประธานน�ำกล่าวค�ำถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย โดย
กัลฯ กันทิมา ด้ายรินรัมย์ และกัลฯ ฟ้าเรียต ยืนยง ประธานน�ำกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดย กัลฯ พวงเพชร ชูพันธ์ และ
กัลฯ สุธญ
ี า อุดมเดช จากนัน้ พระอาจารย์นำ� ปิดทองดวงแก้ว “เห็นแล้วรวย” เหล่าสาธุชนตักบาตรปีใหม่ และร่วมกันถ่ายภาพประวัตศิ าสตร์
การสร้างบารมี น่าปลื้มปิติใจในการสร้างบุญปีใหม่ในครั้งนี้

มุทติ าสักการะวาระวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา เหล่ากัลยาณมิตร วัดพระธรรมกาย
แมนเชสเตอร์ ร่วมใจกันมุทติ าสักการะ และปฏิบตั ธิ รรมเนือ่ งในวาระวันคล้าย
วันเกิด พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
Tel. +(44) 0161-900-4424
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ท�ำบุญปีใหม่ร้าน TukTuk เมืองลิเวอร์พูล เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558
ที่ผ่านมา กัลฯปวเรศ จุฬา ปุณวิช เจ้าของร้าน TUK TUK THAI TAKEAWAY เมือง
ลิเวอร์พลู ได้นมิ นต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ไปท�ำบุญขึน้ ปีใหม่
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเบิกบานใจในบุญ

ช่วยงานวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล และเยี่ยมเหล่ากัลยาณมิตร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมที่ผ่านมา พระอาจารย์จาก
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ เดินทางไปช่วยงานพระศาสนาที่วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล และเยี่ยมเหล่าญาติธรรม
A Meditation Class					
B จุดเทียนรวมใจถวายพระพร
C, G เยี่ยมเหล่ากัลฯ ชาวเมือง Glasgow, Scotland		
D เยี่ยมเหล่ากัลฯ เมือง Stockton-on-Tees
E เยี่ยมเหล่ากัลฯ ร้านช้างไทย เมือง Bishop Auckland, Durham F, H, I เยี่ยมเหล่ากัลฯ ชาวเมือง Newcastle
J ร่วมงานบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนธันวาคม Newcastle

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

Wat Phra Dhammakaya Newcastle

Dhammakaya Meditation Centre of Newcastle

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

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

พิธบี ชู าข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธบี ชู าข้าวพระ และลอยกระทงเพือ่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดประจ�ำเดือน คือ กัลฯ ลออง นอยไมเยอร์ และกลุ่มธรรมชัย, กัลฯ วรรณา เฮลบิค, กัลฯ บุญมี ไฮเดล,
กัลฯ ศิริวัฒน์ – วันวิสา - โกลัญญา และกลุ่มสวิตอัลกอย

ท� ำ บุ ญ เปิ ด ร้ า นขายของไทย นั จ จลี ย า
สยาม วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2557
ณ เมือง Manching พระสงฆ์เจริญพระพุทธ
มนต์ มีพธิ ที อดผ้าป่า ถวายจตุปจั จัยไทยธรรม
และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

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

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
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อบรมความรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย นักเรียนมัธยมโรงเรียน Johann-Winklhofer Realschule สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี เข้ารับอบรมความรู้ทางพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย โดยแบ่งคณาจารย์และคณะนักเรียนออกเป็น
สองชุด รวมคณาจารย์ 10 คน และคณะนักเรียน 220 คน เข้ารับอบรมความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างวัน
ที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีกัลฯ บาบาร่า เองเกล-โฟล์กมันน์ เป็นวิทยากร ล�ำดับสุดท้าย เป็นการถามตอบเรื่องพระพุทธ
ศาสนา โดยพระอาจารย์สมเกียรติ กิตฺติคุโณ

www.kalyanamitra.org

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

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

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

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
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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
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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
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วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
136

Tel. (+49)033 708909888

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

พิธีสักการะ พระราชภาวนาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
จัดพิธีสักการะ พระราชภาวนาจารย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
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Wat Phra Dhammakaya Berlin
Dahlewitzer Dorf Str.40A
15827 Blankenfelde-Mahlow
www.watberlin.net
Email: watberlin072@hotmail.com

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน

Tel. (+49)033 708909888
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พิธีงานบุญส่งท้ายปีใหม่ – ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี และจุดประทีปประกายทอง
เนื่องในวันส่งท้ายปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่

พิธีบูชาข้าวพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายรัตนชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ภาคเช้าเป็นพิธีบูชาข้าวพระ ภาคสาย
เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ต่อด้วยพิธีถวายรัตนชาติ และพิธีจุดประทีปประกายเงิน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
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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
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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

ประมวลภาพกิจกรรมอยูธ่ ดุ งค์ วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557
เหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ร่วมกันกลั่นความใส ส่งความสุข
ในวันส่งท้ายปีเก่า

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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ประมวลภาพกิจกรรมอยูธ่ ดุ งค์ วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558
เหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ร่วมกันบูชาข้าวพระถวายกองทุน
ผ้าป่าสร้างวัด

www.kalyanamitra.org

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

Wat Buddha Hamburg

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

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายกองทุนบุญต่างๆ และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วัดพุทธฮัมบวร์ก

กิจกรรมเด็กดี V-Star เมื่อวันเสาร์ที่ 13
ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพุทธฮัมบวร์ก จัด
กิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star มาร่วม
ท�ำกิจกรรม ด้วยการรับบุญท�ำความสะอาด
ตามหลักความดีสากล สุดท้ายโครงการมีการ
ประเมินมาตรฐานคุณธรรม

www.kalyanamitra.org

วัดพุทธฮัมบวร์ก

Wat Buddha Hamburg

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

Tel. +(49) 041-6382-6924
Handy: +(49) 176-3122-7488
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ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่า ร้าน Fishy Wellness
กั ล ฯรั ช ดาภรณ์ อยู ่ ค ง เมื อ ง Flensburg
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2557

ประมวลภาพพิ ธี มุ ทิ ต าสั ก การะ
พระราชภาวนาจารย์ เนื่องในวาระ
74 ปี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ธันวาคม
พ.ศ.2557

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
146

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

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Bouddha Toulouse

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

วัดพุทธตูลสู

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

โครงการปฏิบตั ธิ รรมชาวท้องถิน่ ประมวลภาพงานบุญโครงการปฏิบตั ธิ รรมชาวท้องถิน่ 3 วัน 2 คืน เมือ่ วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

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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พิธีบูชาข้าวพระ ธุดงค์ปีใหม่ 2558 พิธีสวดพุทธมนต์ บทอิติปิโส 108 จบ ข้ามปี วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประมวลงานบุญพิธีบูชา
ข้าวพระ ธุดงค์ปีใหม่ 2558 พิธีสวดพุทธมนต์ บทอิติปิโส 108 จบ ข้ามปี พิธีจุดประทีปเทียนชัยถวายเป็นพุทธบูชา และพิธีทอดผ้าป่า
ปีใหม่ 108 กอง เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2558 ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

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

พิธีบูชาข้าวพระและสวดมนต์ข้ามปี วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

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

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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บูชาข้าวพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี และตักบาตรฉลองวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ลูกพระธัมฯ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์
ลุสท์สโกว ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี และตักบาตรฉลองวันขึ้นปีใหม่ด้วยใจที่เบิกบานในบุญ

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

บุญบูชาข้าวพระ พิธีปิดทองดวงแก้วเห็นแล้วรวยและพิธีทอดผ้าป่า วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 คณะสงฆ์ และกัลยาณมิตร
ลูกพระธัมฯ วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ร่วมกันจัดงานบุญบูชาข้าวพระ ประกอบพิธีปิดทองดวงแก้วเห็นแล้วรวยและพิธีทอดผ้าป่า
โดยประธานกล่ า วถวายแผ่ น ทองค� ำ ปิ ด ดวงแก้ ว เห็ น แล้ ว รวยคื อ กั ล ฯอรอนงค์ อารยสุ ว รรณ พิ ธี ถ วายดอกไม้ ข องหอมบู ช า
พระบรมสารีริกธาตุโดยมีประธานคือ กัลฯทองจันทร์ อั้วสแลนด์ พิธีทอดผ้าป่า โดยประธานกล่าวค�ำถวายคือ กัลฯวราลี วิบูลย์รัตน์
ประธานพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือ กัลฯสุมาลี หมายขีดกลาง

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Norway

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

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์

www.kalyanamitra.org

Tel. : +(47) 33 61 01 43
Mobile : +(47) 47 26 15 12

161

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

162

Wat Phra Dhammakaya Switzerland

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

บู ช าข้ า วพระต้ น เดื อ นมกราคมและธุ ด งค์ ป ี ใ หม่ วั น อั ง คาร
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 และวันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558
วั ด พระธรรมกายสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ จั ด พิ ธี สั ก การะพระบรม
สารี ริ ก ธาตุ ร วมทั้ ง บุ ญ ธุ ด งค์ ป ี ใ หม่ สวดมนต์ ข ้ า มปี แ ละพิ ธี
บูชาข้าวพระต้นเดือน

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Switzerland

(Dhammakaya International Meditation Association)

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

Gumm 11, 3508 Arni (BE), Switzerland
E-mail : dima_geneva@hotmail.com
Website : www.dhammakaya.ch
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มุทติ าสักการะพระราชภาวนาจารย์ วันอาทิตย์
ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
จัดงานพิธีถวายพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว และ
พิธีมุทิตาสักการะ ฉลองอายุวัฒนมงคล 74 ปี
พระราชภาวนาจารย์(หลวงพ่อทัตตชีโว)

สวดพระอภิธรรม ณ เมืองบาเซิ่ล วันที่ 23-28 ธันวาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัด
พิธีสวดพระอภิธรรมให้แก่ กัลฯคริสต๊อป วิลด์ ณ เมืองบาเซิ่ล

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
166

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

Wat Phra Dhammakaya Austria

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Austria

Buddhistisches Meditationszentrum Linz

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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ธุดงค์ปีใหม่ และบูชาข้าวพระ เมืองกราซ
วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา
เหล่าลูกพระธัม เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย
จัดกิจกรรมธุดงค์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามคืน และ
ร่วมบูชาข้าวพระในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558
เพือ่ เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดว้ ยการ
สร้างบุญสร้างบารมี

www.kalyanamitra.org

วัดพุทธเวียนนา
168

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 ในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2557 กัลฯ ศริรัตน์ ค๊อค ได้นิมนต์พระภิกษุจากวัดพุทธเวียนนาและ
วัดพระธรรมกายออสเตรีย ไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีเปิดร้านนวดไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ร้านใหม่

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Vienna

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

วัดพุทธเวียนนา

Tel. : +(43) 0223-547-513
Mobile : + (43) 0699-1736-7300
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พิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนมกราคม วัดพุทธเวียนนา ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 วัดพุทธเวียนนา ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อ
ต้อนรับปีใหม่สง่ ท้ายปีเก่า ทัง้ นีส้ าธุชนยังได้รว่ มกันปฏิบตั ธิ รรมบูชาข้าวพระ สวดมนต์ทำ� วัตรเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปฏิบตั ธิ รรม
ในภาคสาย และได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

www.kalyanamitra.org

วัดพุทธมอลต้า
170

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

บูชาข้าวพระ ต้นเดือนมกราคมและสวดมนต์ข้ามปี วัดพุทธมอลต้า ประเทศมอลต้า จัดสวดมนต์ข้ามปี ต่อด้วยพิธีบูชาข้าวพระประจ�ำ
ต้นเดือนมกราคม จากนั้นพระอาจารย์น�ำนั่งปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า ภาคสายปฏิบัติธรรมและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
โดย กัลฯกานต์มณี นพสมบูรณ์ เป็นผู้แทนน�ำกล่าว

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Malta

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

www.kalyanamitra.org

วัดพุทธมอลต้า

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

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

วัดพระธรรมกายลอนดอน
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

วัดพุทธตูลูส

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

12.
13.
14.
15.

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

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพอุปถัมภ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกาย
คอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
เจ้าภาพกองทุน

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

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

3.
4.
5.
6.
7.

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

วัดพุทธสตอกโฮล์ม

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระสมบูรณ์ จิตฺตทนฺโต
2. พระภีรภัจจ์ อธิธมฺโม

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

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

1. พระมหานพดล เตชชโย
2. พระมหาณรงค์ศกั ดิ์ สมณชโย

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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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ที่ปรึกษา
พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโ)
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
พระมหาดร.สมชาย านวุฑฺโฒ
พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺาทีโป
พระครูธรรมธรอารักษ์ าณารกฺโข
พระครูใบฎีกาอ�ำนวยศักดิ์ มุนิสกฺโก
บรรณาธิการบริหาร
พระสมบัติ รกฺขิตจิตฺโต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สุธิดา จินดากิจนุกูล, ระพีพรรณ ใจภักดี,
กนกพร เทศนา

อย่าตายฟรี ๆ

กองบรรณาธิการ
พระมหาเสถียร สุวณฺณิโต, พระดร.สมศักดิ์ จนฺทสีโล
พระมหาดร.สมบัติ อินฺทปญฺโ, พระตรีเทพ ชินงฺกุโร,
พระศิริพงษ์ สิริวํโส, พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส,
พระมหาธีระ นาถธมฺโม, พระมหาจตุรงค์ จตฺตมโล,
พระวิฑูรย์ อุชุจาโร, พระสุรศักดิ์ ปภสฺสโร,
พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี, พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ,
พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช
ผศ.สุภาศิริ พะหูชนม์, วันชัย ภัทรโกมล,
วินิช พันธุ์วิริยรัตน์, น�ำ้ ผึง้ พุม่ มาลี,
รัดเกล้า  ลิ่วเฉลิมวงศ์, อมรรัตน์ สมาธิทรัพย์ดี,
วรวรรณ ถนอมพงษ์, ก�ำพล แก้วประเสริฐกุล,
บุษบา ธาราสมบัติ, เมธินี จอกทอง,
อมรพรรณ ทองสมบูรณ์, พงษ์วนาถ ดวงปาน,
กิตติศักดิ์ พรหมสุข, ปกรณ์ สิทธิวรนันท์
ฝ่ายภาพ
ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายศิลปกรรม
กองพุทธศิลป์, ลือพงศ์ ลีลพนัง,
ชัยชนะ กิตติโสภาพันธุ์, อดิเศรษฐ์ นัฐกรานต์นุวัฒน์,
ธาดา วงศ์คุณานนท์, สันทัด ศักดิ์สาคร,
สุพัตรา ปัญญาแสง, สิริพันธุ์ สมาหารพันธุ์,
กาญจนา ประสมศรี
ฝ่ายโฆษณา
ปราณี ชัยผดุง ๐๘๖-๗๗๑-๒๒๖๘
ฝ่ายสมาชิก
อรุณี พลกลาง ๐๘๑-๓๐๖-๕๓๙๓
โรงพิมพ์
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ�ำกัด
จัดท�ำโดย
ส�ำนักสื่อธรรมะ มูลนิธิธรรมกาย
วารสาร “อยู่ในบุญ” เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
ในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดก�ำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
๒. เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
และทุกระดับการศึกษา
๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนาให้ง่ายแก่การ
น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
๔. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค นในสั ง คมเป็ น คนดี
ที่โลกต้องการ
๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

เวลาในแต่ละวันผ่านไปเร็วมาก เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน
เผลอประเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปเป็นสิบ ๆ ปี ซึ่งคนส่วนใหญ่
มักจะได้คิด หรือมีเวลาหยุดคิด ก็ตอนเจอมรสุมของชีวิต
ตอนหมดเรีย่ วหมดแรง ตอนแก่ ตอนป่วย หรือคิดได้ตอนใกล้
จะตาย
แท้จริงแล้ว...การใช้เวลาในการด�ำเนินชีวติ บนโลกใบนี้
หากเราไม่เข้าถึงธรรมก็เหมือนเกิดมาฟรี เกิดความทุกข์กับ
ชีวิตฟรี ๆ ป่วยฟรี และสุดท้ายก็ตายฟรี เรียกได้ว่า..หมดกัน
ไปชาติหนึง่ ฟรี ๆ ซึง่ ถ้าเป็นอย่างนี้ ก็เท่ากับเราเสียเวลาไปฟรี ๆ
อีกทั้งถ้าชาตินั้นไปเจอคู่อริที่เคยผูกเวรกันมา ก็ต้อง
ประหัตประหารกันหรือสร้างกรรมผูกเวรกันใหม่เพิ่มกว่าเดิม
เข้าไปอีก ซึ่งหากเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ นอกจากจะเสียเวลา
เกิดฟรี ตายฟรี แล้วยังขาดทุนอีก เพราะได้สร้างกรรมผูกเวร
ซึ่งต้องมาชดใช้มากไปกว่าเดิม
ดังนัน้ เราต้องไม่ประมาทในการด�ำเนินชีวติ ต้องหมัน่
สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอทุกวันตั้งแต่วันนี้
เพื่อให้เข้าถึงธรรมให้ได้ เพราะถ้าเข้าถึงธรรม เราจะมีบุญ
มากพอที่จะไปตัดรอนวิบากกรรมในอดีตและย่นย่อหนทาง
พระนิพพานให้ใกล้เข้ามา อีกทั้งถ้าเราแก่ เราป่วย เราจะไม่มี
แรงในการสัง่ สมบุญและนัง่ สมาธิอย่างเต็มที่ และสุดท้ายก็เป็น
เหตุท�ำให้เราไม่เข้าถึงธรรมจริง ๆ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ เราก็ต้อง
เสียเวลาเกิดฟรีและตายฟรีไปจริง ๆ
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เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกนึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว
ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดทำ�อะไรไม่ได้
จะประกอบกิจการงานอย่างใด
ก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล
ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น
บุญย่อมนำ�ผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว

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

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

สารบัญ

ฉบับที่ ๑๔๗
ประจำ�เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พระธรรมเทศนา
๙๐ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๓ จรรยาข้อที่ ๒๔-๒๕ ๖๖
ปุจฉา-วิสัชนา
๙๖ หลวงพ่อตอบปัญหา : การไม่รู้จักตัวเองจะก่อให้เกิด ๗๐
ผลเสียต่อชีวิตของเราอย่างไร?
๗๔
๑๐๐ ข้อคิดรอบตัว : เริ่มปีใหม่ในแบบชาวพุทธ
๑๑๒ ฝันในฝัน : เชื่อมสายบุญกับหลวงปู่.. ปีแพะทอง ๗๘
แพะรับทรัพย์
๘๒
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์ถวายเภสัช
๘๖
และรักษาพระภิกษุอาพาธ
๑๐ เรื่องจากปก : ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร
๘๘
ปีที่ ๔ “ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก”
๑๐๔
๑๘ ทบทวนบุญ : ปรากฏการณ์แห่งการฟื้นฟู
๑๐๘
ศีลธรรมโลก วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ ๙
๓๔ บทความพิเศษ : ผู้บริหารการศึกษาประเทศเนปาล
๑๒๒
อบรม V-Star เพื่อเยาวชน
๑๒๔
๔๔ ปลื้มบุญ : บูชาธรรมบุคคลอัศจรรย์
๕๘ พลังพุทธศรัทธา : มหาสังฆทานครั้งประวัติศาสตร์ ๑๔๐
ใจกลางนครเชียงตุง
e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv

บุญพิเศษ : กราบมุทติ าสักการะ ๔ ท่านเจ้าคุณใหม่
แห่งวัดพระธรรมกาย
บุญใหญ่ทั่วโลก : เราท�ำ..เราได้..ถวายกองทุน
ต้นสมบัติจักรพรรดิ แด่ ๑๖๑ วัดทั่วโลก
บทความน่าอ่าน : หีดธัมม์ งานศิลป์ ถิ่นเหนือ
สร้างโลกแก้ว : Peace Architect กับภารกิจ
ออกแบบสันติภาพโลก
ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : ทุกสิ่งล้วนเป็นไปตาม
กฎแห่งกรรม
ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อทัตตชีโว
ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : มีศีล มีธรรม ละเว้นบาป
DOU ความรู้สากล : ตามรอยมหาปูชนียาจารย์
อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : เมื่อมะเร็งก�ำลังมารุมมรณภัยก�ำลังขย�้ำ “สัมมา อะระหัง” ... ช่วยได้
ข่าวบุญในประเทศ
ข่าวบุญต่างประเทศ
บทบรรณาธิการ : อย่าตายฟรี ๆ
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