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อานิสงส์แห่งบุญ
เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณิโต ป.ธ.๙ / พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี ป.ธ.๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

อานิสงส์การรักษาศีล ๕
“เรารักษาศีล ๕ บริบูรณ์แล้ว ท�ำให้ไม่ต้องตกอบายภูมิอีกเลย
การที่เรารักษาศีล ๕ ย่อมได้อานิสงส์ ๓ ประการ คือ
เป็นผู้มีอายุยืน มีโภคสมบัติมาก มีปัญญาคมกล้า”
ยากไร้ ถ้ากระไรเราควรจะรักษาศีล ๕ ให้
บริบูรณ์ดีกว่า” จากนั้นเขาก็ไปสมาทานรักษา
ศีลกับพระนิสภเถระ สาวกของพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า เขาตั้งใจรักษาศีล ๕ เป็นอย่างดี
และยังรักษาได้ครบบริบูรณ์ทุกข้อตลอดชีวิต
ซึ่งมนุษย์ยุคนั้นมีอายุยืนยาวถึงหนึ่งแสนปี
ครั้นใกล้จะละโลกในชาตินั้น เหล่า
เทวดาได้พากันมาเชื้อเชิญเพื่อให้ไปอยู่บน
สวรรค์ด้วยกันว่า “รถม้า ๑,๐๐๐ คันเหล่านี้มา
เพื่อท่านโดยเฉพาะเลยนะ”  ทันทีที่เห็นขบวน
รถม้าสวรรค์แล้ว เขารูส้ กึ ปลืม้ หาประมาณมิได้  
จิตสุดท้ายจึงได้ระลึกถึงศีลที่ตนรักษามาดี  
ครั้นลาโลกไปก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ด้วยอานิสงส์แห่งการรักษาเบญจศีลนี้ ท�ำให้
เขาได้เป็นท้าวสักกเทวราชถึง ๓๐ ครั้ง มีนาง
อัปสรแวดล้อมมากมาย เสวยสุขอันเป็นทิพย์
อี ก ทั้ ง ได้ เ ป็ น พระเจ้ า จั ก รพรรดิ ๗๕ ครั้ ง
เป็นพระราชามากครั้งจนคณานับมิได้
ในชาติสุดท้ายนี้ เขาได้มาบังเกิดใน
ตระกูลพราหมณ์มหาศาลในกรุงสาวัตถี บิดา

ศีลเป็นความดีอย่างง่าย ๆ ที่สามารถ
ท�ำได้โดยมิตอ้ งใช้ทรัพย์ใด ๆ  เลย และยังเกิด
อานิ ส งส์ ม ากมายคุ ้ ม ค่ า เกิ น คาดอี ก ด้ ว ย
ดั ง เรื่ อ งราวของพระเบญจสี ล สมาทิ ย เถระ
ผู้สมาทานรักษาศีล ๕ ได้ตลอดชีวิตในยุคที่
มนุษย์มีอายุถึงหนึ่งแสนปี
ในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาม
ว่ า อโนมทัสสี พระเบญจสีลสมาทิยเถระ
ได้บงั เกิดเป็นกุลบุตรในตระกูลหนึง่ กุลบุตรนัน้
เป็นคนยากจนเข็ญใจ แม้ในใจอยากจะบวชแต่
ยังหาโอกาสไม่ได้ เพราะติดทีต่ นเองเป็นลูกจ้าง
ยังต้องท�ำงานอยู่ แต่ทว่าเขาเป็นคนมีปัญญา
เข้าใจเรื่องบุญบาปและทุกข์แห่งการเวียนว่าย
ตายเกิดในวัฏสงสาร ความเข้าใจนี้จึงท�ำให้
เขาได้คิดอยู่เสมอว่า  “เรามัวแต่ทำ� งานรับจ้าง
จึงไม่ได้บวชสักที แต่สัตว์โลกทั้งหลายล้วนถูก
ความมืดแห่งอวิชชาใหญ่หลวงปิดบัง ซ�้ำยัง
ถูกไฟ ๓ กอง คือ ไฟนรก ไฟเปรต และไฟ
วัฏสงสารแผดเผา เราควรจะสร้างกุศลอะไร
ดีหนอ สิ่งของถวายเราก็ไม่มี ซ�้ำเรายังเป็นคน
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มารดาพาเข้าวัดตั้งแต่ยังเด็ก วันหนึ่ง เป็นวัน
ใกล้ เ ข้ า พรรษา บิ ด ามารดาก็ พ าเขาไปวั ด
เช่นเดิม เด็กน้อยอายุ ๕ ขวบ เห็นบิดามารดา
สมาทานศีล ท�ำให้ระลึกนึกถึงศีลที่ตนเคย
รักษามาในอดีตชาตินนั้ ได้ เด็กน้อยร�ำลึกนึกถึง
ศีลที่บริสุทธิ์ของตัวเอง และฟังธรรมะที่สุขุม
ลุ่มลึกจากพระอาจารย์ ใจก็น้อมจิตเจริญ
วิ ป ั ส สนา จนสามารถบรรลุ ธ รรมเป็ น
พระอรหันต์บนอาสนะที่ตัวเองนั่งนั่นเอง  
เมือ่ พระบรมศาสดาทรงทราบเรือ่ งราว
นั้นแล้ว ก็ทรงประทานการอุปสมบทเป็นกรณี
พิเศษแก่เด็กน้อยให้เป็นพระภิกษุเลยทีเดียว
โดยไม่ต้องรอให้อายุครบ  ๒๐ ปี  ต่อมาท่าน
ได้รบั ขนานนามว่า “พระเบญจสีลสมาทิยเถระ”
ตามคุณธรรม คือ เบญจศีลทีท่ า่ นเคยรักษามา
ดีแล้วในอดีตชาติ  
เมือ่ หมดกิเลสแล้ว พระเถระก็ระลึกชาติ
ไปดูบุพกรรมในอดีตที่ท�ำให้บรรลุธรรมตั้งแต่
เยาว์วยั เห็นคุณของศีลทีร่ กั ษามาดีขา้ มชาติวา่
“เรารักษาศีล ๕ บริบูรณ์แล้ว ท�ำให้ไม่ต้อง

ตกอบายภูมิอีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
การที่เราตั้งใจรักษาเบญจศีลย่อมได้
อานิสงส์ ๓ ประการ คือ ๑. เป็นผูม้ อี ายุยนื นาน
๒. มี โ ภคสมบั ติ ม าก ๓. มี ป ั ญ ญาคมกล้ า
อีกทั้งยังได้บรรลุคุณวิเศษอย่างอื่นด้วย ได้แก่
ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ วิโมกข์ ๘ อภิญญา ๖
เหตุและผลของการรักษาศีล
บางท่านอาจจะสงสัยว่า ศีลท�ำให้มี
ปัญญาคมกล้าได้อย่างไร ประการแรกต้อง
เข้าใจในวิบากกรรมของการพูดเท็จและการ
ดื่มน�้ำเมาเสียก่อน การพูดเท็จจะท�ำให้เป็นคน
หลงลืมอะไรได้ง่าย ๆ เพราะความจ�ำไม่ดี
เนื่องจากหลอกผู้อื่นบ่อย ส่วนการดื่มน�้ำเมา
จะท�ำให้ขาดสติ ความจ�ำเลอะเลือน และอาจ
ถึงขั้นความจ�ำเสื่อมได้  
เมื่อเรารักษาศีล ๒ ข้อนี้ได้อย่างดี
แล้ว ก็ไม่ตอ้ งถูกตัดรอนด้วยวิบากกรรมดังกล่าว
ท�ำให้เรามีโอกาสเรียนรู้อะไรได้โดยง่าย และ
เป็นผู้มีความจ�ำดี มีสติมั่นคง ทั้งยังสามารถ
น� ำ ความรู ้ ที่ จ ดจ� ำ มาดี ไ ปลั บ ให้ เ ป็ น ปั ญ ญา
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หลักเบญจธรรม
๑. เมตตากรุณา ความรักปรารถนาดี
ให้ผอู้ นื่ ได้รบั ความสุข และสงสารลงมือช่วยเหลือ
ให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
๒. สัมมาอาชีวะ เลีย้ งชีพในทางทีช่ อบ
ถูกทั้งกฎหมายและศีลธรรม เว้นจากอาชีพที่
แม้อาจถูกกฎหมายแต่ผดิ ศีลธรรม เช่น เว้นจาก
มิจฉาวณิชชา ๕ ได้แก่ ค้าสัตว์นำ� ไปให้เขาฆ่า
ค้ามนุษย์ ค้าอาวุธ ค้ายาพิษ ค้าสุรา หรือ
เว้นจากการฉ้อโกงทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อดึง
ผลประโยชน์เข้ามาสู่ตนเอง เป็นต้น
๓. กามสังวร ส�ำรวมในกาม ระมัดระวัง
ควบคุมใจไม่ให้หลงใหลหมกมุน่ ในกามคุณ ไม่
ว่าจะเป็นรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสมากเกินไป
จนผิดธรรมหรือเกินความพอดี กลายเป็นความ
มักมากในกามไม่รู้จักพอในที่สุด
๔. สัจจะ มีอัธยาศัยซื่อสัตย์ จริงใจ
ไม่มีอคติล�ำเอียง พูดจริงท�ำจริง ไม่ทอดทิ้ง
ท้อถอยหากยังไม่บรรลุเป้าหมาย ตั้งใจจริง
ในการท�ำความดีและการละบาปอกุศล

ที่เฉียบคมยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ ฐานแห่งปัญญานั้น
มาจากการสั่งสมความรู้ที่เป็นเยี่ยมนั่นเอง
การรักษาศีล ๕ หรือเบญจศีลให้ครบ
บริบูรณ์นับว่าเป็นเรื่องท�ำได้ยากแล้ว แต่การ
รักษาศีลให้ครบบริบูรณ์ได้นาน ๆ ยากยิ่งกว่า
เพราะต้องใช้ก�ำลังใจสูงส่ง วิธีหนึ่งที่จะท�ำให้
รักษาเบญจศีลได้นาน ๆ คือ ต้องมีเบญจธรรม
หรือกัลยาณธรรม ๕ ประการ เกื้อกูลควบคู่
ไปด้วยกันกับเบญจศีล  อันได้แก่ เมตตากรุณา
สัมมาอาชีวะ กามสังวร สัจจะ สติสัมปชัญญะ
ศีลข้อที่ ๑ เว้นจากการฆ่า คู่กับธรรม
ข้อที่ ๑ เมตตากรุณา
ศีลข้อที่ ๒ เว้นจากการลัก คู่กับธรรม
ข้อที่ ๒ สัมมาอาชีวะ
ศีลข้อที่ ๓ เว้นจากการประพฤติผดิ ใน
กาม คู่กับธรรมข้อที่ ๓ กามสังวร
ศีลข้อที่ ๔ เว้นจากการพูดไม่จริง
คู่กับธรรมข้อที่ ๔ สัจจะ
ศีลข้อที่ ๕ เว้นจากการดื่มน�้ำเมา
คู่กับธรรมข้อที่ ๕ สติสัมปชัญญะ
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๕. สติสัมปชัญญะ มีสติสัมปชัญญะ
เป็นทีพ่ งึ่ ของใจ สติ คือ ระลึกก่อนจะคิด-พูด-ท�ำ
สัมปชัญญะ คือ รู้ตัวขณะก�ำลังคิด-พูด-ท�ำ 
สติ...ระลึกถึงสิ่งที่ถูกที่ควรก่อนเสมอ
คอยยัง้ ความคิดให้รอบคอบ คอยห้ามเหนีย่ วรัง้
ไม่ให้คิดผิด พูดผิด ท�ำผิด  
สัมปชัญญะ...รู้ตัวหรือพร้อมตื่นตัว
อยูเ่ สมอในขณะก�ำลังพูดหรือก�ำลังท�ำ เป็นการ
ช่วยประคองอีกชั้นหนึ่งจากสติ เพื่อให้การพูด
การกระท�ำด�ำเนินเป็นไปอย่างถูกต้องที่สุด
ทั้งนี้สติสัมปชัญญะจะใช้การได้ดีก็ต้องหมั่น
ฝึกฝนจิตด้วยสมาธิ  
ในบางเรือ่ งแม้ไม่จดั เข้าในศีลก็จริง แต่
ถือเป็นการผิดธรรมได้ เช่น อบายมุข การพนัน
แม้จะมิได้จัดว่าผิดศีล แต่เป็นการผิดธรรม
ในข้อ ๒ คือ สัมมาอาชีวะ เพราะการพนันเป็น
อาชีพที่อยู่ในวงจรบาป ซึ่งท�ำให้เกิดเวรต่อกัน
เสียทรัพย์หมดเนื้อหมดตัว ไม่มีใครเชื่อถือ
ถ้อยค�ำ  ถูกครหานินทา ไม่มีใครกล้าคบหา
สมาคมด้ ว ย หรื อ แม้ ไ ม่ มี น�้ ำ ใจจะช่ ว ยมด

ทีก่ ำ� ลังจมน�ำ 
้ ก็ไม่ถอื ว่าผิดศีล แต่ขาดธรรมคือ
เมตตากรุณา เมือ่ ไม่มเี มตตากรุณา ใจจะหยาบ
ขึ้นเรื่อย ๆ พอหยาบมากเข้า ๆ ใจก็จะยินดี
ในการเบียดเบียน แล้วก็จะพาให้ผิดศีลข้อ
ปาณาติบาตฆ่ากันได้ในที่สุดเช่นกัน จึงสรุป
ง่าย ๆ ว่า เบญจศีล คือ ข้อห้ามหรือให้ละเว้น
เบญจธรรม คือ ข้อที่พึงปฏิบัติ
ศีลบริสุทธิ์ หยุดนิ่งได้เร็ว
เบญจธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน จึงมิควรดูเบาที่จะละเลยปฏิบัติ
เพราะว่าเอื้อต่อการรักษาศีล ๕ เป็นอย่างมาก
และท�ำให้รักษาศีล ๕ ได้นานมั่นคงยิ่งขึ้น
อีกด้วย และจะก่อให้เกิดผลสูงสุดคือการเป็น
ผู้ปฏิบัติสะดวก ได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน
อย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์ดังสามเณรน้อย
อรหันต์ที่กล่าวมาข้างต้น
สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย
ศีลน�ำไปสู่การได้บรรลุนิพพาน ดังนั้นท่าน
ทั้งหลายพึงช�ำระศีล ๕ ให้บริสุทธิ์เถิด
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“เราสร้างความดี สร้างบุญของเราไปอย่างนี้
จะได้ชื่อว่า รักตัวเอง ส่งเสริมตัวเอง
ทำ�บุญมาก ๆ เข้า สักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอน
ถึงวันนั้นเราก็สบาย มีแต่ความสุข”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
			
ผู้ให้ก�ำ เนิดวัดพระธรรมกาย		
บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จำ�กัด

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

โทร. ๐-๒๓๐๐-๕๕๖๐ ถึง ๑ แฟกซ์ ๐-๒๗๑๘-๔๑๓๘ มือถือ ๐๘-๑๘๑๕-๙๖๔๕
อีเมล : uraratc@vshine.com เว็บไซต์ : www.vtelecom.co.th, www.vtelecom.in.th
อาคารเลขที่ ๑๑ ถนนพระรามเก้า ๕๔ (ซอย ๕ เสรี ๗) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
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“ภาพที่งดงามที่สุด
คือ ภาพที่คนจ�ำนวนมากมารวมกันท�ำความดี
อย่างมีระบบระเบียบ สงบเสงี่ยม สง่างาม
ซึ่งเป็นภาพที่จะสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดขึ้นกับผู้มีบุญทั้งหลาย”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.kalyanamitra.org
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“ขอให้มีข้าทาสบริวาร จะมากน้อยเพียงใด ก็ขอให้ได้แต่คนดีๆ
เป็นนักปราชญ์บัณฑิตมาอยู่ใกล้ ๆ จะใช้ให้ทำ� อะไร ก็ท�ำได้ดังใจทุกอย่าง
ให้มีสมบัติให้บริวารได้ครบทุกอย่าง ให้มีกินมีใช้เพียงพอ”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำ� เนิดวัดพระธรรมกาย

www.kalyanamitra.org
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ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

ธุดงค์ธรรมชัย

ก้าวย่างอันยิ่งใหญ่ของการฟื้นฟู
พระพุทธศาสนา

10 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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ปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้ ในช่วง
เดื อ นมกราคมที่ ผ ่ า นมา นอกจากค� ำ ว่ า    
“สวัสดีปีใหม่” ซึง่ เป็นค�ำทีม่ คี นพูดมากทีส่ ดุ
ค�ำหนึ่งแล้ว ยังมีค�ำว่า “ปลื้ม” “สาธุ” และ
“ชิตัง เม” รวมอยู่ด้วย เพราะการเดินธุดงค์
ธรรมชัยไปตามเส้นทางพระผู้ปราบมารของ     
พระธรรมทายาท ๑,๑๓๐ รูป สร้างปรากฏการณ์
แห่งความ “ปลื้ม” ว่าพระพุทธศาสนาถึงยุค
แห่งความเจริญรุง่ เรืองเป็นอย่างยิง่ ---สองข้าง

ทางที่พระธุดงค์ธรรมชัยก้าวไป ก็ล้วนแต่มี
มหาชนร่วมกันเปล่งเสียง “สาธุ” ตลอดทาง  
- - - เมื่อจาริกถึงอนุสรณ์สถานอันเนื่องด้วย  
มหาปูชนียาจารย์ สาธุชนทั้งหลายก็พากัน         
เปล่งเสียง “ชิตงั เม” ด้วยความยินดีวา่ บัดนี้
“เราชนะแล้ว” เสมือนหนึ่งเป็นการตอกย�้ำ       
มโนปณิ ธ านที่ จ ะก้ า วตามพระผู ้ ป ราบมาร  
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สร้างบุญบารมี
ไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 11
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กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นจังหวัดที่น�ำไปสู่ที่ตั้ง
อนุสรณ์สถาน ๖ แห่ง ของพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อันได้แก่
๑. อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์)
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สถานที่เกิดด้วย    
รูปกายเนื้อ
๒. วัดสองพีน่ อ้ ง  อ.สองพีน่ อ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สถานที่เกิดในเพศสมณะ
๓. วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี สถานที่เกิดด้วยกายธรรม  
๔. วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม  
สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก
๕. วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
๖. วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย

ธุดงค์ธรรมชัย
เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๔
โครงการธุดงค์ธรรมชัย ธรรมยาตรา
เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปีที่ ๔ ระหว่างวันที่
๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดขึ้นโดยคณะ
สงฆ์รว่ มกับส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรม
พุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิ
ธรรมกาย ร่วมกับองค์กรภาคีกว่า ๔๐ องค์กร
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรม
ชาวพุทธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่
สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน โดยมีพระธรรมทายาท
๑,๑๓๐ รูป เดินธุดงค์เป็นเวลา ๓๐ วัน ระยะทาง
๔๘๕ กิโลเมตร ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
สุ พ รรณบุ รี นครปฐม สมุ ท รสาคร และ
12 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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นานาชาติสมานฉันท์
ร่วมกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
การเดินธุดงค์ของพระธุดงค์ธรรมชัย
นอกจากเป็นการรักษาพุทธประเพณีให้ตอ่ เนือ่ ง
และสืบทอดไปสู่อนาคตแล้ว ยังก่อให้เกิด  
ความสมานฉันท์สามัคคีกันในหมู่ชาวพุทธ   
ทั่วโลกจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่พากันบินลัดฟ้า
เดินทางข้ามป่าเขา ข้ามน�้ำข้ามทะเล มา
ต้อนรับพระธุดงค์กนั อย่างมากมายถึง ๓๐ กว่า
ประเทศ/ชนชาติ อันได้แก่ จีน มองโกเลีย
เกาหลี ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์
อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ อเมริกา บราซิล อังกฤษ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ออสเตรีย เยอรมนี
แอฟริกาใต้ สปป.ลาว เมียนมาร์ มอญ ไทยใหญ่
กัมพูชา เวียดนาม เนปาล ศรีลังกา อินเดีย
เป็นต้น
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 13
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ความส�ำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่กลายเป็น
ต�ำนานอันน่าปลาบปลื้มและยากจะลืมเลือน
ครั้งนี้ นอกจากจะเกิดจากพระธรรมทายาท    
ที่เดินธุดงค์ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนอบรม
ตนเองและตอกย�้ำปณิธานที่จะเชิดชูกอบกู้
พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเกิดจากความร่วมมือ
ร่วมใจของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และความทุม่ เทอย่างเอาชีวติ เป็นเดิมพัน
ของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยต่าง ๆ ทัง้ พระภิกษุ สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา อาสาสมัครจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าภาพผู้ให้การสนับสนุน
รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และที่ส�ำคัญ   
คือ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)        
ผู ้ ส ถาปนาโครงการนี้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ฟื ้ น ฟู
พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองทั้งในยุคปัจจุบัน   
และจุดประกายสืบต่อแสงแห่งความรุ่งโรจน์   
ไปสู่อนาคตกาล...

พวกเขาเหล่านี้ต่างมาร่วมท�ำกิจกรรม
ที่จะน�ำมวลมนุษยชาติทั้งหลายให้ด�ำเนินไปสู่
การอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบ สันติ และมีเป้าหมายชีวติ
อันประเสริฐ อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ที่จะแผ่ขยายสิ่งที่ดีงามนี้ให้เกิดขึ้นในแต่ละ
ประเทศ ดังเช่น ชาวเมียนมาร์ ที่ได้ชื่อว่าเป็น
ชนชาติ ที่ มี ค วามยึ ด มั่ น ในพระพุ ท ธศาสนา
อย่างเหนียวแน่น ในการเดินธุดงค์ธรรมชัย
ครั้งนี้ พวกเขาได้เชิญชวนหมู่ญาติมิตรทั้งที่
พ�ำนักอยูใ่ นประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์
ให้เดินทางมารับพระธุดงค์ พร้อมโปรยกลีบ
ดอกดาวรวย (ดาวเรือง) สีเหลืองทองอร่าม
ต้อนรับพระธุดงค์ด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใส  

คือต�ำนานแห่งความปลื้ม
ครั้งยิ่งใหญ่ ประทับใจตลอดกาล

14 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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๒ มกราคม
วันศุกร์ที่

จุดเริ่มต้น วัดพระธรรมกาย จุดพักระหว่างทาง ปั๊มน�้ำมัน PT
เชียงราก จุดพักค้าง เทคโนโลยีปทุมธานี / มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร

พ.ศ. ๒๕๕๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 15
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๓ มกราคม

จุดเริ่มต้น เทคโนโลยีปทุมธานี / มหาวิทยาลัยปทุมธานี
จุดพักระหว่างทาง บริษทั เพชรธานีคอนกรีต
จุดพักค้าง วัดบ่อทอง ระยะทาง ๑๕.๘ กิโลเมตร

๔ มกราคม

จุดเริ่มต้น วัดบ่อทอง จุดพักระหว่างทาง The White Warehouse
วัดคลองขวาง ระยะทาง ๑๓.๖ กิโลเมตร

วันเสาร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

16 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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จุดเริ่มต้น วัดคลองขวาง จุดพักระหว่างทาง อบต.ไทรใหญ่
จุดพักค้าง วัดตรีพาราสีมาเขต / โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต
ระยะทาง ๑๘.๓ กิโลเมตร

๕ มกราคม

จุดเริ่มต้น วัดตรีพาราสีมาเขต / โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต
จุดพักระหว่างทาง ปั๊มน�้ำมัน PT บางเลน ๒
จุดพักค้าง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ระยะทาง ๑๘.๒ กิโลเมตร

๖ มกราคม

วันจันทร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

วันอังคารที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 17
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๗ มกราคม
วันพุธที่

จุดเริ่มต้น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
จุดพักระหว่างทาง วัดใหม่นพรัตน์
จุดพักค้าง โลตัสแลนด์  ระยะทาง ๒๓.๓ กิโลเมตร

พ.ศ. ๒๕๕๘

18 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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๘ มกราคม
วันพฤหัสบดีที่

พักท�ำกิจกรรมที่โลตัสแลนด์

พ.ศ. ๒๕๕๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 19
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โอวาท (ฉบับย่อ)
พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์
จ.สุพรรณบุรี

ขอศุภมงคล ความดี ความงามทัง้ หลายทัง้ ปวงจงบังเกิดมี
แก่ศรัทธาสาธุชนผูม้ บี ญุ ทีม่ ศี รัทธา มีนำ�้ ใจมาร่วมกันต้อนรับถวาย
ความสะดวกแก่พระธุดงค์ธรรมชัยในคราวนี้ พระธุดงค์ธรรมชัย
จ�ำนวน ๑,๑๓๐ รูป เดินธุดงค์ธรรมยาตราจากวัดพระธรรมกาย   
้
มาถึงดินแดนอันเป็นชาติภมู ขิ องพระเดชพระคุณหลวงปูว่ ดั ปากน�ำ                            
ที่พวกเราเคารพบูชา และยกย่องว่าเป็นพระผู้ปราบมารและเป็น
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาปราบมารแก่พวกเราทุกท่านทุกคน ถือเป็น
ความส�ำเร็จ เป็นชัยชนะในยกแรกของการเดินธุดงค์ของพวกเรา
ในชีวิตของเราไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่เรา
ปรารถนาก็คือความส�ำเร็จ ชีวิตที่เราอยู่รอดมาได้แต่ละวัน ถ้าเรา
ย้อนพินจิ พิจารณาดูจะเห็นได้วา่ ทุกคนจะอยูร่ อดได้ตอ้ งต่อสูท้ งั้ นัน้
ไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่ได้ต่อสู้
ต้องต่อสูท้ งั้ นัน้ โดยปกติเป็นอย่างนัน้ เพราะมารมันมีเล่ห์
เพทุบาย มีเสนามากมายที่ส่งเข้ามารุกรานจะเอาชนะเรา เราต้อง
รู้จักว่ามารคืออะไร จึงจะชนะมารได้ ในทางพระพุทธศาสนา       
เราก�ำหนดพวกมารไว้ ๕ จ�ำพวก คือ ขันธมาร มัจจุมาร กิเลสมาร
เทวบุตรมาร และอภิสังขารมาร ถ้าเราจะปราบมารให้สำ� เร็จต้อง  
ปราบมารในใจเรา จึงอยากให้พวกเราจดจ�ำเอาไว้ว่า
มีมารอยู่ในจิต จะมืดมิดตลอดไป
มีพระอยู่ในใจ จะแจ่มใสตลอดกาล
มีมารอยู่ในจิต จะหงุดหงิดตลอดไป
มีพระอยู่ในใจ จะแจ่มใสตลอดกาล

20 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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๙ มกราคม
วันศุกร์ที่

จุดเริ่มต้น โลตัสแลนด์
จุดพักค้าง วัดสองพี่น้อง / โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ระยะทาง ๑.๔ กิโลเมตร

พ.ศ. ๒๕๕๘

22 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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โอวาท (ฉบับย่อ)
พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์
จ.สุพรรณบุรี

อยากจะเชิญชวนพระธุดงค์ทกุ รูป เมือ่ มาถึงตรงนีแ้ ล้ว
ก็อธิษฐานจิตว่าจะบวชอยู่เป็นพระสงฆ์ตลอดชีวิตเหมือนกับ
หลวงปู่ แต่ถ้าจะอยู่กันได้ เราต้องนึกถึงหลักความจริง      
อย่างหนึง่ ในฐานะของคนในสังคม ว่าฐานะทีส่ งู ทีส่ ดุ ทีค่ นทางโลก
อยากเป็นคืออะไร ขอเฉลยให้ฟัง ในหมู่คนเป็นเศรษฐีดีที่สุด
ในหมู่ชาวพุทธดีที่สุดก็คือ เป็นพระ
เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วได้อะไร ได้มชี อื่ เสียง มีหน้า
มีตาในสังคม ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ถึงเราจะมีบุญวาสนา มีสติ
ปัญญา มีความเก่งกล้า หาเงินทองได้มากมาย แต่ถ้าบริหาร
เงิ น ไม่ เ ป็ น บริ ห ารชี วิ ต ไม่ เ ป็ น หลั ง จากสิ้ น ชี วิ ต ไปแล้ ว
ทั้งเงินและชีวิตก็มีค่าเท่ากับศูนย์
ในอดีตมีมหาเศรษฐีเกิดขึน้ ในโลกมากมาย แต่ตายไป
แล้วก็เหมือนกับไม่เคยมาเกิด ทัง้ เงินทอง ชือ่ เสียง หายไปหมด  
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชีวิตอย่างนี้เป็นโมฆะ ไม่มีคุณค่าเลย ถ้า
จะไม่ให้ชวี ติ เป็นโมฆะ ต้องเลือ่ นฐานะเป็นอริยเศรษฐี เราทุกคน
ที่มาต้อนรับ อุปถัมภ์บ�ำรุงพระธุดงค์ ก็ได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐี
ความเสียสละของเราจะท�ำให้สถานะของเราเลื่อนขึ้นเป็น   
อริยเศรษฐีได้ เพราะเงินหมืน่ ล้าน แสนล้าน ถ้าไม่นำ� มาเสียสละ
ให้เกิดประโยชน์กับสังคม กับโลก ก็ชื่อว่าเป็นประโยชน์น้อย
ขอฝากให้คิดกันไว้ ในหมู่คนเศรษฐีดีที่สุด ในหมู่    
ชาวพุทธดีที่สุดก็คือ เป็นพระ และต้องเป็นพระที่ท�ำธรรมกาย
ภายในให้เกิด ต้องปราบมารให้ส�ำเร็จอย่างที่หลวงปู่ปราบ    
มาแล้ว จะเป็นพระ เป็นคน เป็นเศรษฐี ต้องปราบมารกันทัง้ นัน้
ตัวทีม่ าขัดขวางความเป็นเศรษฐีของเราก็คอื มาร ถ้าปราบมาร
ชนะก็เป็นเศรษฐีได้ มหาเศรษฐีได้ อริยเศรษฐีได้
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 23
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ความโง่ก็เป็นมาร ต้องปราบมัน จะปราบ
ความโง่ได้ต้องท�ำให้เกิดสติปัญญาขึ้น สติปัญญา    
จะน�ำพาชีวติ ไปสูค่ วามส�ำเร็จ ความเจริญ พวกความ
เกียจคร้าน ความท้อแท้ ความอ่อนแอ ความโลเล นีค้ อื
มารทั้งนั้น ต้องปราบทั้งนั้น
พวกเราที่ เ ดิ น ธุ ด งค์ กั น พวกเราที่ ต าม
อุปถัมภ์บ�ำรุงพระธุดงค์ จะท�ำภารกิจนี้ให้ส�ำเร็จได้   
ก็ต้องปราบมารไปเรื่อย ๆ คือ ปราบความท้อแท้
ความเกียจคร้าน ความตระหนี่ ปราบมารได้ชีวิต    
จะประสบความส� ำ เร็ จ ไปถึ ง ที่ สุ ด แห่ ง ธรรมได้        
ตัวที่ท�ำลาย ที่ขัดขวางชีวิตเราไม่ให้ประสบความ
ส�ำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา คือมารทั้งนั้น ต้องขจัด
ต้องเอาชนะมัน การเดินธุดงค์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะ  
ปราบมาร อย่างน้อยก็ปราบความเกียจคร้าน ความท้อแท้
ความอ่อนแอของเรา ถ้าเราเกียจคร้าน ท้อแท้ อ่อนแอ
ก็จะท�ำการไม่ส�ำเร็จ ขออนุโมทนาสาธุอีกวาระหนึ่ง
ที่ทุกท่านทุกฝ่ายร่วมกันจัดโครงการธุดงค์ธรรมชัย
24 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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จุดเริ่มต้น วัดสองพี่น้อง / โรงเรียนวัดสองพี่น้อง จุดพักระหว่างทาง
วัดใหม่พบิ ูลย์ผล จุดพักค้าง วัดบางน้อยใน
ระยะทาง ๑๔.๒ กิโลเมตร

๑๐ มกราคม

จุดเริ่มต้น วัดบางน้อยใน
จุดพักระหว่างทาง โรงสีข้าวสิริโชคชัย
จุดพักค้าง วัดผาสุการาม ระยะทาง ๑๖.๒ กิโลเมตร

๑๑ มกราคม

วันเสาร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 25
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๑๒ มกราคม

จุดเริ่มต้น วัดผาสุการาม
จุดพักระหว่างทาง โรงสีข้าวณรงค์พานิช
จุดพักค้าง โรงสีขุนศรี ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร

๑๓ มกราคม

จุดเริ่มต้น โรงสีขุนศรี
จุดพักระหว่างทาง อบต.บางบัวทอง
จุดพักค้าง วัดบางรักใหญ่ ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร

วันจันทร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

วันอังคารที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

26 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
26

จุดเริ่มต้น วัดบางรักใหญ่ จุดพักระหว่างทาง วัดไทยเจริญ
จุดพักค้าง วัดโบสถ์บน บางคูเวียง / โรงเรียนวัดโบสถ์บน
ระยะทาง ๑๓.๙ กิโลเมตร

๑๔ มกราคม
วันพุธที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 27
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๑๕ มกราคม
วันพฤหัสบดีที่

พักท�ำกิจกรรมที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง

พ.ศ. ๒๕๕๘

28 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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โอวาท (ฉบับย่อ)
พระเดชพระคุณพระราชนันทมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ

ขออนุ โ มทนาบุ ญ กั บ พระธุ ด งค์ ธ รรมชั ย ที่ เ ดิ น มา      
ร้อยกว่ากิโลเมตร จุดมุ่งหมาย ๔๐๐ กว่ากิโลเมตร ถือว่าเป็น     
ความวิรยิ ะ เป็นความเพียร ทีเ่ ราจะต้องเดินเพือ่ ศึกษา ทีจ่ ริงแล้ว
เรื่องธุดงค์นั้น ทางพระบัญญัติไม่ได้ก�ำหนดไว้ว่า พระสงฆ์    
จะต้องเดินธุดงค์ทุกองค์ เดินก็ได้ ไม่เดินก็ได้ การเดินธุดงค์
เป็นการทดสอบความวิรยิ ะ ความเพียร และเป็นการบ�ำเพ็ญบุญ
แสวงบุญภายในตัว
ถ้าจะถามว่าองค์ทบี่ วชแล้วไม่ได้เดินธุดงค์เลยผิดไหม
ไม่ผิดหรอก แต่ว่าไม่ได้บุญในการเดินธุดงค์ การเดินในครั้งนี้
บุญทัง้ นัน้ บุญเพือ่ ตัวเองและเพือ่ ญาติโยมทีค่ อยอนุโมทนาบุญ
เดินเพือ่ แสวงบุญกัน อยูว่ ดั เฉย ๆ ก็ไม่รวู้ า่ การเดินเป็นอย่างไร
ขออนุ โ มทนาบุ ญ ทั้ ง กั บ พระธุ ด งค์ ธ รรมชั ย และ
ญาติโยมทุก ๆ ท่าน ที่ได้ติดตามหรือได้มาร่วมงานกันใน
วัดโบสถ์บนแห่งนี้

พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (ขวา)
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๑๖ มกราคม
วันศุกร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

จุดเริ่มต้น วัดโบสถ์บน บางคูเวียง
จุดพักระหว่างทาง วิทยาลัยทองสุข
จุดพักค้าง พุทธมณฑล ระยะทาง ๑๗.๖ กิโลเมตร

พระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔, ๕, ๖, ๗ (ซ้าย)

30 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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โอวาท (ฉบับย่อ)
พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี

โฆษกมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔, ๕, ๖, ๗

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม

วันนี้ ท่านทั้งหลายคงทราบแล้วว่า ธุดงค์
ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๔ มีพระสงฆ์
จ�ำนวน ๑,๑๓๐ รูป ในชีวิตเราต้องใช้เวลาเท่าไร      
ถึงจะมาเจอพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์ ๑,๑๓๐ รูป
โครงการธุดงค์ธรรมชัยของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี นับว่าเป็นแนวคิดและวิธปี ฏิบตั ิ
ทีต่ รงตามพุทธบัญญัติ ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธศาสนา
ของเราให้ไว้ และมีอยู่ในพระไตรปิฎก
ท่านทั้งหลายวันนี้นอกจากได้พบพระธุดงค์
ธรรมชั ย ที่ เ ดิ น ตามเส้ น ทางของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อสด จนฺทสโร วัดปากน�ำ 
้
ภาษี เ จริ ญ และได้ ม าพั ก ที่ พุ ท ธมณฑล ซึ่ ง ท่ า น          
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมอบให้
รองผูอ้ ำ� นวยการฯ ดร. กนก แสนประเสริฐ เป็นผูแ้ ทน
ของส�ำนักงานพุทธมณฑลต้อนรับท่านทั้งหลาย วันนี้
ท่านทั้งหลายยังได้มาจุดประทีป คือ แสงไฟที่จะส่อง
สว่างในกลางใจของท่านทั้งหลาย เหมือนกับดวงไฟ
ที่จะเผาราคะ โทสะ โมหะ ให้หายไปจากดวงจิตของ
ท่าน ให้ท่านน้อมใจนึกถึงวันนี้ที่ได้มาจุดโคมประทีป
ส่องแสงสว่าง เพื่อก�ำจัดกิเลสอาสวะ ความโกรธ
ความเกลียด ความอิจฉาริษยา ความอาฆาต ความ
พยาบาท และการจองเวรให้หายไปจากใจของท่าน
ให้เหมือนกับเราดีลีตเรื่องราวต่าง ๆ ที่เราเมมโมรีไว้
ในซิมหัวใจของเราให้หายไป แล้วเมื่อท่านจะนอน    

ให้นกึ ว่า ในรอบปีทผี่ า่ นมามีสง่ิ ใดทีข่ ดั เคืองใจ ก็ขอ
ให้ท่านดีลีตเรื่องราวต่าง ๆ นั้นออกไป ท�ำความ
สบายให้ กั บ หั ว ใจที่ ท� ำ งานตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง      
และตลอดปีเต้นถึง ๓๙ ล้าน ๒ แสน ๔ หมื่น ครั้ง
ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลเมื่อสักครู่
คงจะทราบแล้วว่า ศีล แปลว่า ปกติ เมื่อท่านกลับ
ไปบ้าน ให้ไปท�ำชีวิตของท่านให้ปกติ ปีใหม่เขา
ส่ง ส.ค.ส. แปลว่า ส่งความสุข อาตมภาพอาจจะ
ส่ง ส.ส. ให้ท่าน ทิ้ง ค ออกไป ส แรกก็คือ ศีล
ซึ่งทางภาษาไทยเขียนศีล แต่ทางพระเขียนสีล     
ส ตัวที่ ๒ ก็คือสติหรือสมาธิ ถ้าใน ๓๖๕ วัน ใน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่านมีสติอยู่ทุกเวลา ก็จะเกิดสมาธิ
ที่สังคมวุ่นวาย แก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นกันอยู่ทุกวันนี้
ก็เพราะคนสติแตก ฉะนัน้ เราต้องท�ำสมาธิให้ใจสงบ
ให้นิ่ง ให้ใสสะอาด แล้วเราก็ล้างซิมหัวใจของเรา
ทุกวัน เรื่องที่ไม่ควรจะเมมโมรีเอาไว้ ก็ชำ� ระล้าง
ออกไป เอาแต่เรื่องดี ๆ ที่เป็นบุญ เป็นกุศล เป็น
ความดี เก็บไว้เป็นความสุขใจของเรา
วันนี้ อาตมภาพรู้สึกชื่นใจ ชื่นชม ยินดี
ในโครงการของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี และคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย มูลนิธิ
ธรรมกาย ตลอดจนกัลยาณมิตรทุกท่านทีพ่ ร้อมใจ
กันเดินทางมาร่วมชุมนุมกัน ณ สถานที่อันเป็น
มงคลแห่งนี้ ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 31
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๑๗ มกราคม
วันเสาร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

จุดเริ่มต้น พุทธมณฑล
จุดพักระหว่างทาง โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
จุดพักค้าง วัดนราภิรมย์ ระยะทาง ๒๑.๓ กิโลเมตร

32 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
32

จุดเริ่มต้น วัดนราภิรมย์
จุดพักระหว่างทาง วัดสุขวัฒนาราม
จุดพักค้าง วัดบางปลา ระยะทาง ๑๗.๕ กิโลเมตร

๑๘ มกราคม
วันอาทิตย์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 33
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๑๙ มกราคม
วันจันทร์ที่

พักท�ำกิจกรรมที่วัดบางปลา

พ.ศ. ๒๕๕๘
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โอวาท (ฉบับย่อ)
พระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (กลางขวา)

วั น นี้ เราทั้ ง หลายได้ ม าปฏิ บั ติ ธ รรมร่ ว มกั น ณ     
อนุสรณ์สถานวัดบางปลา ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระมงคลเทพมุนี
หรือหลวงปู่สดมาประกาศวิชชาธรรมกายเป็นแห่งแรก ชื่อว่า
พวกเราทั้งหลายได้มาท�ำบุญท�ำกุศล ได้มาปฏิบัติธรรมกัน     
ณ ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
ธรรมะนั้นมีความส�ำคัญแก่ชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่ง
ความเพียรพยายามของมนุษย์ทุกรูป ทุกนาม ก็ล้วนแล้วเพื่อ
ความสุขทั้งสิ้น แต่ถ้าขาดธรรมะเสียแล้ว ความสุขจะบังเกิด
ขึ้นไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นในการบ�ำเพ็ญเพียรทุกอย่างควรใช้
ธรรมะน�ำหน้าเสมอ ธรรมะมีหลายระดับด้วยกัน ในที่นี้จะขอ
พูดถึงธรรมกาย ซึ่งเป็นธรรมะที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา
ธรรมกายก็คือ มรรค ผล นิพพาน นั่นเอง มรรค ผล นิพพาน
ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า โลกุตรธรรม แปลว่า ธรรมที่   
เหนือโลก เมื่อใครปฏิบัติเข้าถึงธรรมเหล่านี้ ก็จะเป็นผู้ที่มี
ความสุขแท้จริง วิชชาธรรมกายก็คือ วิชชาที่ปฏิบัติเพื่อให้   
เข้าถึงมรรค ผล นิพพาน นั่นเอง เราทั้งหลายมีความศรัทธา
เชื่อมั่น และปฏิบัติตามที่หลวงปู่ท่านปฏิบัติจนได้บรรลุธรรม
และน�ำมาเผยแผ่เป็นแห่งแรก ณ สถานทีน่ ี้ และเผยแผ่เรือ่ ย ๆ
ไปจนเราทั้งหลายมีโอกาสมาศึกษาและมาปฏิบัติกัน
ธรรมะทุกสิง่ ทุกอย่าง โดยภาพรวม ๆ ก็คอื ศีล สมาธิ
ปัญญา ซึ่งอยู่ดี ๆ ก็คงไม่เกิด เราต้องปฏิบัติ ศีลเราก็ต้อง
ตัง้ ใจงดเว้นจากการกระท�ำและค�ำพูดทีท่ ำ� ให้ตนเองและคนอืน่
ได้รบั ความเดือดร้อน สมาธิกค็ อื การท�ำจิตใจของเราให้มนั่ คง
เด็ดเดีย่ ว ไม่ให้นวิ รณ์ทงั้ ๕ ประการ เข้ามาครอบง�ำจิตใจของเรา
ส่วนปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขาร รู้จักมีสติ รู้จักพอ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 35

www.kalyanamitra.org
35

รู้จักพิจารณา รู้จักวางตัว วางใจ ในความเป็นจริง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราและที่มีอยู่ในโลก ศีล
สมาธิ ปัญญา จึงเป็นธรรมะขั้นสูงสุด
วิธีปฏิบัติให้เข้าถึงศีล สมาธิ ปัญญา ขั้น
สูงสุด มีหลายแบบด้วยกัน แต่ว่าหลวงปู่สด จนฺทสโร
ท่านก็ปฏิบัติของท่าน ได้พบวิชชาธรรมกาย ซึ่งจะ
ท�ำให้เกิด ศีล สมาธิ ปัญญา ได้ง่าย ซึ่งเราทั้งหลาย
ก็ได้ปฏิบตั กิ นั ถึงแม้วา่ การปฏิบตั ขิ องเราจะยังไม่เข้า
ถึงมรรค ผล นิพพาน อันเป็นธรรมะสูงสุด ซึ่งอ�ำนวย
ความสุขให้ชีวิตอย่างแท้จริงก็ตาม แต่ที่เราปฏิบัตินี้
ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศล ซึง่ จะส่งผลดีแก่ชวี ติ ของเรา
คือ ๑. บุญจะช่วยคุม้ ครองรักษาชีวติ ของเราให้รอดพ้น
จากภัยอันตรายทั้งปวง ๒. บุญจะช่วยผลักดันชีวิต
ของเราให้มคี วามเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
การงาน ๓. บุญจะช่วยให้ใจเรามีความร่มเย็นเป็นสุข
นี้คือ อานุภาพบุญซึ่งเราจะได้จากการปฏิบัติธรรม
ถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงธรรมะอันสูงสุด คือ มรรค ผล
นิพพาน ก็ตาม
ในส่วนของพระสงฆ์ การทีเ่ ราออกเดินธุดงค์
ไปตามสถานที่ต่าง ๆ นั้น ถือว่าเราได้ปฏิบัติตาม  
พุทธโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราทั้งหลาย   
36 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

คงจ�ำได้วา่ เมือ่ มีพระอรหันต์เกิดขึน้ ในโลก ๖๐ องค์
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ก็ ต รั ส เรี ย กพระอรหั น ต์     
ทั้งหลายมา แล้วตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    
เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็น     
ของมนุษย์ เธอทั้งหลายก็หลุดพ้นแล้วจากบ่วง    
ทัง้ ทีเ่ ป็นของทิพย์ ทัง้ ทีเ่ ป็นของมนุษย์ เธอทัง้ หลาย
จงจาริ ก ไปเพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสุ ข แด่ ช น       
เป็นอันมาก จงจาริกไปเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก”
การเดินธุดงค์ของเราก็เป็นการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็ถือว่าเราได้ท�ำตามพุทธโองการ
ในนามของพระสงฆ์จังหวัดนครปฐม ผม
ขออนุโมทนาท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มา
ปฏิบัติธรรมเดินธุดงค์ธรรมชัยกันครั้งนี้ หวังว่า
พระพุท ธศาสนาของเราจะมีความด�ำรงมั่นคง   
และมีความเจริญ สาธุชนทั้งหลายที่ยังไม่ศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้พบได้เห็น ก็จะได้
เกิดความศรัทธาเลือ่ มใส ส่วนท่านทีม่ คี วามศรัทธา
เลื่อมใสอยู่แล้ว ก็จะมีความศรัทธาเลื่อมใสยิ่ง ๆ
ขึ้นไป ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านทั้งหลายมา   
ณ โอกาสนี้
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จุดเริ่มต้น วัดบางปลา
จุดพักระหว่างทาง สนามบาสหน้าที่ว่าการอ�ำเภอดอนตูม
จุดพักค้าง โรงเรียนวัดพะเนียงแตก ระยะทาง ๒๕.๘ กิโลเมตร

๒๐ มกราคม

จุดเริ่มต้น โรงเรียนวัดพะเนียงแตก จุดพักระหว่างทาง
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม จุดพักค้าง โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ /
วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร ระยะทาง ๑๓.๒ กิโลเมตร

๒๑ มกราคม

วันอังคารที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

วันพุธที่

พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒๒ มกราคม

จุดเริ่มต้น โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ / วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
จุดพักระหว่างทาง โลตัสนครชัยศรี
จุดพักค้าง สนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลัย ระยะทาง ๑๙.๑ กิโลเมตร

๒๓ มกราคม

จุดเริ่มต้น สนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลัย
จุดพักระหว่างทาง วัดอ้อมน้อย
จุดพักค้าง อบต.คลองมะเดื่อ ระยะทาง ๒๑.๘๕ กิโลเมตร

วันพฤหัสบดีที่
พ.ศ. ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๘
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จุดเริ่มต้น อบต.คลองมะเดื่อ
จุดพักระหว่างทาง โรงเรียนวัดคลองครุ
จุดพักค้าง อบต.ท่าทราย ระยะทาง  ๑๘.๖ กิโลเมตร

๒๔ มกราคม
วันเสาร์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒๕ มกราคม
วันอาทิตย์ที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

จุดเริ่มต้น อบต.ท่าทราย
จุดพักระหว่างทาง บริษทั รับเบอร์โซล จ�ำกัด
จุดพักค้าง มหาวิทยาลัยธนบุรี ระยะทาง ๒๑.๒๔ กิโลเมตร

ก�ำหนดการเดินธุดงค์ วันที่ ๒๖-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

จุดเริ่มต้น มหาวิทยาลัยธนบุรี จุดพักระหว่างทาง วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
จุดพักค้าง วัดเทพพล ระยะทาง ๑๖.๙ กิโลเมตร

วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

จุดเริ่มต้น วัดเทพพล จุดพักระหว่างทาง วัดประดู่ในทรงธรรม
จุดพักค้าง แผ่นดินน�ำ้ ใสใจสว่าง ตลิ่งชัน ระยะทาง ๑๙.๔ กิโลเมตร

วันพุธที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

จุดเริ่มต้น แผ่นดินน�ำ้ ใสใจสว่าง ตลิ่งชัน จุดพักระหว่างทาง วัดนครอินทร์
จุดพักค้าง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ระยะทาง ๒๑.๘ กิโลเมตร

		
		

		

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จุดเริม่ ต้น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จุดพักระหว่างทาง โรงเรียนดุรยิ างค์ตำ� รวจ   

		

จุดพักค้าง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ระยะทาง ๒๐.๗ กิโลเมตร

วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

จุดเริ่มต้น มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ จุดพักระหว่างทาง
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา จุดพักค้าง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ระยะทาง ๑๙.๕ กิโลเมตร

		

จุดเริม่ ต้น มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จุดพักระหว่างทาง โรงเรียนดวงพร
จุดสุดท้าย วัดพระธรรมกาย ระยะทาง ๑๒.๗ กิโลเมตร

วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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บันทึกความประทับใจ
พระเถรานุเถระ

พระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
“หลวงพ่อปลื้มใจกับพระธุดงค์ทุกรูปเป็นอย่างมาก ทุกรูปที่มา
เดินถือเป็นศรัทธาของโยม หลวงพ่อขอให้พระธุดงค์มีก�ำลังใจ ให้อดทน
ให้มุ่งมั่น เพราะนี้คือการเดินเพื่อประกาศพระศาสนาให้มั่นคงตลอดไป
และต้องขอขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่ท�ำโครงการนี้ขึ้นมา”

พระเดชพระคุณพระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม
“ถ้าไม่มีจิตใจที่เป็นกุศล มีคุณงามความดีเป็นพื้นฐาน กิจกรรม
แบบนีก้ จ็ ะเกิดขึน้ ไม่ได้ การเดินธุดงค์ธรรมชัยเป็นการประกาศพระศาสนา
การเห็นพระธุดงค์น�ำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธา ท�ำให้คนที่ได้พบเห็น
เกิดบุญกุศลมากขึ้น และท�ำให้อยากรักษาศีล ส�ำรวมกาย วาจา และมี
หิริโอตตัปปะ นี้จึงเป็นมหาบุญมหากุศล ทั้งยังเป็นต้นแบบที่ดีด้วย”
พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์ เจ้าคณะอ�ำเภอสองพี่น้อง

เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
“พระธุดงค์ท่านมาเป็นพันรูปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว เป็น
ศิษย์ของพระตถาคต เป็นลูกศิษย์ผู้ฝากตัวกับหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี
นี่ถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นอัศจรรย์ พระธรรมเป็นอัศจรรย์ พระสงฆ์เป็น
อัศจรรย์ แล้วฟังเสียงญาติโยมสาธุการ เรียกว่าศรัทธาเป็นสิ่งอัศจรรย์
แล้วที่โยมมากันนี่เรียกว่าสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นในโลก”
พระครูโสภณพิทักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองปทุมธานี

เจ้าอาวาสวัดโสภาราม อ.เมือง จ.ปทุมธานี
“ในวันนี้เราได้เห็นน�้ำใจของพระภิกษุ และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง นี้เป็นความปรารถนาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือได้ฝากไว้ การที่พวกเรารักษา
มรดกพระพุทธเจ้าให้ดำ� รงคงอยู่ เป็นเครือ่ งบ่งบอกถึงความดี เป็นการปลูกฝัง
เสริมสร้าง ส่งเสริมหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น
การจัดกิจกรรมนี้จึงเป็นเรื่องดี”
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พระครูศรีสิทธิการ รองเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนนทบุรี

เจ้าอาวาสวัดแคนอก อ.เมือง จ.นนทบุรี
“ขอชืน่ ชมโครงการของหลวงพ่อธัมมชโย ทีน่ ำ� พระพันกว่ารูปมา
เผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการประกาศให้รวู้ า่ พระสงฆ์เรายังเหนียวแน่น
อยู่ ยังรักในพระธรรมวินัยอย่างยิ่ง ขอให้พระธุดงค์ทุกรูปมีความอดทน
ทุกรูปท�ำดีแล้ว ท่านห่มผ้าสีเดียวกัน สะพายบาตร ถือกลดแบบเดียวกัน
ดูมีสง่ามาก งดงามมาก อาตมาเห็นแล้วชื่นใจ ขอให้รักษาโครงการนี้ไว้
ตลอดไป”

พระครูอาทรเจติยธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์

หัวหน้ากองงานเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕ อ.เมือง จ.นครปฐม
“การเดินธุดงค์เป็นการฝึกจิต ฝึกความอดทน ให้รู้จักความ
ล�ำบาก พระภิกษุสงฆ์จะได้มีความอดกลั้น อดทนต่อความล�ำบาก
ตรากตร�ำ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ปลาบปลื้มที่ได้ต้อนรับพระ ขอให้
ท�ำกิจกรรมนี้สืบต่อไป ให้เป็นแบบอย่างอันดีงามในการด�ำรงเพศสมณะ
พระพุทธศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรือง”

พระครูพิศาลบุญญากร

เจ้าอาวาสวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
“ยากนักที่จะมีพระธุดงค์เดินมาเป็นพันอย่างนี้ เห็นแล้วสุขใจ
ญาติโยมก็สขุ ใจทีไ่ ด้ทำ� บุญกับพระเยอะ ๆ การเดินธุดงค์คอื การฝึกวิรยิ ะ
ขันติ สูห้ นาวสูร้ อ้ นกันทัง้ พระทัง้ โยม อาตมาขอเป็นก�ำลังใจให้กบั พระธุดงค์
ทุกรูป ตอนนีเ้ รามาได้ ๒๐๐ กว่ากิโลเมตรแล้ว อาตมาเองบวชมา ๓๒ ปีแล้ว
ยังไม่เคยเดินธุดงค์ระยะทางสองสามร้อยกิโลอย่างนี้เลย ถือว่าเป็นบุญ
ของพวกท่าน และเป็นบุญของอาตมาด้วยที่ได้ต้อนรับ”
พระครูผาสุกกิจจาภรณ์

เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม อ.บางเลน จ.นครปฐม
“พระธุดงค์ทา่ นเดินเพือ่ ขัดเกลากิเลสในใจ ส่วนโยมก็มาต้อนรับ
ท่านด้วยศรัทธา ต่างคนต่างได้บ�ำเพ็ญหน้าที่ของตน พระธุดงค์ท่านก็ได้
มรรค ผล ญาติโยมก็ได้บารมี ลูกหลานหลวงปู่ ลูกศิษย์ทกุ ท่านมาถูกทาง
แล้ว ท�ำหน้าที่ถูกทางแล้ว อาตมาขอยืนยันว่าดีมาก จงท�ำต่อไป อย่าได้
ท้อถอย อุปสรรค คือ ยาบ�ำรุง เราท�ำก็เป็นบารมีติดตัวเราไป”
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พระครูวินัยธรอนุวัฒน์ อายุวฑฺฒโน

เจ้าอาวาสวัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี
“มานั่งคิดดูว่าวัดทั่วประเทศไทยกี่หมื่นวัด แต่หลวงปู่เลือกมา
วัดโบสถ์บน แสดงว่าทีน่ เี่ ป็นแผ่นดินทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิม์ าก ถือว่าเป็นบุญของเรา
รู้สึกปลาบปลื้มมาก และในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ จะมีการ
ประดิษฐานรูปหล่อทองค�ำพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่นี่ ซึ่งทุกคนให้ความ
สนใจกันมากและรอคอยด้วยความตื่นเต้น”
พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์

เจ้าอาวาสวัดคลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
“ปลื้มใจมากที่พระธุดงค์มาพักค้างที่วัดคลองขวาง อาตมา
จัดเตรียมสถานที่พักให้พร้อม โดยให้ก�ำนันคลองขวางมาช่วยถมที่ดิน
ห้องน�้ำก็ทาสีใหม่ และเชิญชวนชาวบ้านมาช่วยเตรียมสถานที่ ท�ำ
ภัตตาหารถวายพระ ท�ำกันตั้งแต่ตี ๒ เช่น คะน้าหมูกรอบ พะโล้ไข่คากิ
แกงเขียวหวาน ปลาทูทอด ผัดหมี่ กล้วยทอด ฯลฯ ท�ำให้ญาติโยม
ชาวคลองขวางได้บุญครบทุกบุญเลย”

บันทึกความประทับใจ
ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

คุณวิโรจน์ อุ่นทรัพย์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม
“เป็นกิจกรรมที่ดี ที่มุ่งเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และให้
พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อหลอมดวงใจในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไปครับ”
คุณวรเดช ช่างบุ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพุทธมณฑล จ.นครปฐม
“เมือ่ วานนีบ้ รรยากาศการจุดโคมประทีปประทับใจมาก เป็นการ
รวมพลังของคนรักพระพุทธศาสนา ผมเองก็เป็นคนรักพระพุทธศาสนา อยาก
ให้วดั พระธรรมกายมาทีพ่ ทุ ธมณฑลบ่อย ๆ เพราะมาแล้วท�ำให้พทุ ธมณฑล
สะอาดและเจริญมากขึ้น พอเสร็จงานเศษขยะไม่มีเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
ไม่มีที่ไหนท�ำได้นอกจากวัดพระธรรมกาย”
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คุณโดม นุชสาย

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดตาก้อง จ.นครปฐม
“ผมว่านักเรียนวัดตาก้องเราโชคดีทพี่ ระธุดงค์ผา่ นบริเวณนีพ้ อดี
โรงเรียนของเราก็ยินดีร่วมกิจกรรมด้วย อย่างน้อยเพื่อซึมซับให้เด็กได้รู้
ถึงกิจของสงฆ์อย่างหนึ่งที่เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ้าสัก ๕ ปี
๑๐ ปี ข้างหน้า มีลูกศิษย์น้อย ๆ ของผมไปเดินธุดงค์อย่างนี้บ้าง ผม
ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดี ก็ขอให้เกิดขึ้นจริง ๆ ในสัก ๕ ปี ๑๐ ปี ข้างหน้า”
ดร.รัตนา บุญญาเศวต

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนฉัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร
“เมือ่ กีต้ อนเดินทาง เห็นคนแต่งตัวเหมือนชาวเขา คิดว่ามาจาก
ต่างจังหวัด ซึ่งน่าจะเป็นจังหวัดไกล ๆ เราอยู่ในกรุงเทพ ถ้าไม่ได้มา
คงเสียดายมาก ๆ เลยค่ะ ธุดงค์ธรรมชัยท�ำให้เด็กรู้จักการท�ำบุญ รู้จัก
พระพุทธศาสนามากขึ้น กิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ช่วยปูพื้นฐานให้กับเด็ก ๆ
ซึ่งเขาก็ซาบซึ้งและจะติดอยู่ในใจเขาตลอดไป”
ร.ต.พิศาล บุญสมบัติ

อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จ.นครปฐม
“ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีพิธีนี้ เมื่อเห็นก็หยุดรถเพื่อมาร่วมท�ำ
บุญกุศล คิดว่าเป็นที่เดียวในโลกที่เห็นพระเดินทางระยะยาวไกลด้วย
เท้าเปล่า คิดว่าควรจะเป็นประเพณีสบื ทอดต่อไปเพือ่ ให้ลกู หลานเหลนไทย
ได้เห็นประเพณีอันงดงามอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปครับ”
คุณวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางบัวทอง จ.นนทบุรี
“ที่อ�ำเภอบางบัวทอง ชาวชุมชนทุกท่านให้ความส�ำคัญและปีติ
ทีพ่ ระธุดงค์เข้ามาแวะทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลบางบัวทองครับ อยาก
จะฝากว่า พระธุดงค์จะเดินธุดงค์จากอ�ำเภอบางบัวทองไปอีกหลาย ๆ
ที่ครับ อยากให้ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาของประเทศไทยเอาไว้
นะครับ จะได้ด�ำรงและคงอยู่ต่อไป”
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คุณกรกนก วิไลลักษณ์

ผู้ช่วย อบต.บางไทรป่า จ.นครปฐม
“ธุดงค์ธรรมชัยดีจริง ๆ เชือ่ มัน่ ทีส่ ดุ เราเป็นโรคหัวใจรัว่ มาแต่กำ� เนิด
และเป็นมะเร็งระยะที่ ๓ หลัง จากให้คีโมมา ๘ ครั้ง ตายหรือรอด
มีโอกาสเท่ากัน ไปโปรยดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ ปีที่ ๒ ในใจก็อธิษฐาน
กับหลวงพ่อวัดปากน�ำ้ ว่า ขอให้หายจากโรคมะเร็ง แล้วลูกจะอุทศิ ชีวติ เพือ่
งานพระศาสนา แล้วก็หายจริง ๆ ค่ะ ตอนนีเ้ ราสุขภาพดีขน้ึ แต่คนที่เป็น
มะเร็งพร้อมกัน ที่เดียวกัน ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล”
คุณยุพารัตน์ ทรงประภาทรัพย์

เจ้าของปั๊มน�้ำมัน PT บางเลน ๒ จ.นครปฐม
“อาม่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสดวัดปากน�้ำมากว่า ๔๐ ปีแล้ว
ธุดงค์ปีที่แล้ว พออาม่ารับพระธุดงค์และท�ำบุญแล้ว ก็ตั้งจิตอธิษฐานกับ
หลวงพ่อสดทองค�ำ ปรากฏว่าความตัง้ ใจส�ำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์เกินคาด
แม้แต่กจิ การของลูก ๆ ทัง้ ๘ คน ก็ดขี นึ้ ด้วย อาม่าคิดว่าพระธุดงค์ทกุ รูป
ท่านมีบารมีสูง ไม่อย่างนั้นท่านเดินมาไม่ได้ถึงขนาดนี้ อาม่ารู้สึก
ปลาบปลื้มและดีใจอย่างที่สุดที่ได้บุญใหญ่กับท่าน”
คุณณรงค์ ศรีจันทร์

เจ้าของโรงสีข้าวณรงค์พาณิชย์ จ.นครปฐม
“ผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้ำพันธุแ์ ท้ในสายเลือดมาตัง้ แต่
บรรพบุรษุ อากง อาม่า พ่อแม่ ล้วนนับถือหลวงพ่อวัดปากน�ำ้ เพราะท่าน
เป็นพระผู้มีคุณธรรมและปฏิบัติดีมาก ผมเกิดไม่ทันท่าน แต่ผมว่านี่คือ
หน้าที่ที่สมบูรณ์ของลูกศิษย์ ที่จะต้องปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ของเรา
วันนี้ผมจึงภูมิใจและดีใจมาก ได้เงินล้านยังไม่ดีใจเท่ากับได้รับบุญใหญ่
ในวันนี้เลย”
คุณชาตรี สุขศิริ

ผู้จัดการบริษัทโรงสีขุนศรี จ.นนทบุรี
“รูส้ กึ ตืน่ เต้น ลูกศิษย์ลกู หาของหลวงพ่อมาร่วมใจกัน ยิง่ ใหญ่จริง ๆ
ผมไม่นึกว่าจะขนาดนี้ สถานที่ของเราค่อนข้างจะมองเห็นได้ชัด เราจึง
เห็นความพร้อมใจของพุทธศาสนิกชน ยิง่ ใหญ่มากครับ ถ้ามีโอกาสคงได้
ต้อนรับพระมาพักค้างอีก เพราะว่าไม่มอี ะไรยุง่ ยาก ท่านมีระเบียบของท่าน
ประชาชนทีม่ าก็มรี ะเบียบ เห็นแล้วปลาบปลืม้ และมีความสุข”
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 45

www.kalyanamitra.org
45

คุณสิทธิมา มานะไชยรักษ์

ผู้บริหารบริษัทเพชรธานีคอนกรีต จ�ำกัด จ.ปทุมธานี
“วันนี้ทั้งตัวเรา ครอบครัว และพนักงานทุกคนในบริษทั เพชรธานี
มีความปลาบปลื้มอย่างยิ่ง เราเตรียมงานกันหลายวันเลย ตั้งใจทุกอย่าง
เต็มที่เพื่อให้การต้อนรับพระธุดงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พนักงาน
มีความสุขมากเลยค่ะ ถ้อยค�ำ ๑ พันค�ำก็ไม่สามารถทดแทนภาพเพียง
ภาพเดียวได้ วันนี้ภาพที่งดงามที่สุดในศาสนาพุทธได้เกิดขึ้นแล้ว และจะ
ท�ำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ออกไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงแน่นอนค่ะ”
คุณศรัณย์ ภูริปรัชญา

เจ้าของบริษัทรับเบอร์โซล จ�ำกัด จ.สมุทรสาคร
“ปีติยินดีขนลุกซู่ชูชัน เมื่อทราบว่าหลวงพ่อให้ใช้พื้นที่ของบริษัท
ต้อนรับพระธุดงค์ ตอนนี้ความอัศจรรย์เกิดขึ้น ยอดออร์เดอร์ของบริษัท
ก็เพิ่มขึ้น ๔-๕ เท่า ผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากที่หลวงพ่อเมตตาพี่น้อง
ชาวเมียนมาร์ที่มาท�ำงานต่างบ้านต่างเมือง พวกเขารักพระพุทธศาสนา
ช่วยกันจัดเตรียมสถานทีด่ ว้ ยความเต็มใจและตืน่ เต้น นับเป็นความเมตตา
อย่างยิ่งครับ”
คุณสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์

นายกสมาคมก�ำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี
“ในนามของสมาคมก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นจังหวัดนนทบุรี รูส้ กึ ปลืม้ ปีติ
เป็นอย่างสูงที่มีพระผู้ใหญ่มาร่วมจุดประทีปในวันนี้ พร้อมทั้งพี่น้อง
ประชาชนชาวนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เราเกิดมาเป็นคนไทย นับถือ
ศาสนาพุทธ เราอยากจะอนุรักษ์พระพุทธศาสนาไว้ให้ยาวนานคู่กับ
ประเทศไทย ที่ผ่านมารัฐบาลก็รณรงค์รักษาศีล ๕ ผมในฐานะผู้นำ� ท้องที่
ก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชน และผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศ ออกมาช่วย
กันบ�ำรุงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ยาวนาน”
คุณบุญเชิด แก้วทัต

ก�ำนันต�ำบลบางคูเวียง จ.นนทบุรี
“ประทับใจมากทีเ่ ห็นมวลชนแห่กนั มาอย่างหลัง่ ไหลด้วยบุญบารมี
ของหลวงพ่อสด ผมในฐานะที่เป็นก�ำนันต�ำบลบางคูเวียง อยากจะให้มี
กิจกรรมแบบนี้ทุกปีเลยครับ”
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คุณจั้ว แซ่โง้ว จ.ชลบุรี

“ปีน้ีเป็นปีที่ ๔ ที่มาต้อนรับพระธุดงค์ พาครอบครัวมาด้วย
ทุกครัง้ เห็นแล้วประทับใจมาก หาทีไ่ หนไม่ได้อกี แล้วในโลก ทุกครัง้ ทีต่ อ้ นรับ
พระธุดงค์เสร็จก็เอาดอกดาวรวยไปโปรยทีบ่ า้ น ทีร่ า้ นค้าทีเ่ ราท�ำมาหากิน
รูส้ กึ ว่าโปรยแล้วค้าขายดีขนึ้ ยอดขายดี ได้กำ� ไรเยอะ ก็เลยติดใจ มาทุกปี
แต่ปีหน้าจะไม่มาโปรยแล้ว จะมาบวช แล้วจะขอมาเดินธุดงค์ด้วย”
คุณเยาวลักษณ์ คล้อยวงษ์ จ.ตราด

“เราอยู่จังหวัดตราดไม่มีพระเดินผ่าน แต่ที่นี่มีพระเดินผ่านถือว่า
มีบุญมาก ๆ เราเดินทางมาเมื่อ ๕ ทุ่ม มาถึงที่นี่เช้า มีคนบอกว่ามาแล้ว
ดี ก็เลยลองมาเอง พอเห็นแล้วอยากจะร้องไห้ รู้สึกดีมาก ๆ เหนือความ
คาดหมาย ไม่คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ มีบุญมาก ๆ ที่ได้มาวันนี้ ถ้าไม่
ลองมาเองก็ไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกเป็นอย่างไร อธิบายเป็นค�ำพูดไม่ได้”
คุณพิเชษ คนขับรถปรับอากาศสาย ๒๙ จ.ปทุมธานี

“เมือ่ ปีกอ่ น ๆ ก็เคยเห็นพระธุดงค์ แต่ผมก�ำลังขับรถ ลงมาต้อนรับ
ไม่ได้ วันนีจ้ ะมาเยีย่ มญาติ เห็นพระธุดงค์กำ� ลังเดินพอดี น�ำ้ ตาผมร่วงเลย
ครับ ผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมีบุญได้มาโปรยแบบนี้ ฝากขอให้ท่าน
อยู่โปรดชาวโลก อยู่คำ�้ จุนโลกใบนี้ตลอดไป ผมก็อยากจะบวชตามท่าน
ท่านน่าเลื่อมใสมากครับ”
คุณพะเยาว์ อินทรกวี จ.นครปฐม

“พอเอาดอกไม้ที่ท่านเหยียบกลับไปโปรยที่บ้านก็มีแต่เรื่องโชคดี
การงานก็ดี ลูกชายป้าท�ำโรงสกรีน แต่กอ่ นไม่คอ่ ยได้งาน พอมาต้อนรับพระ
แล้วเอาดาวรวยกลับไปโปรยที่บ้าน ตอนนี้มีงานไม่ขาดมือเลย พระธุดงค์
ท่านศักดิ์สิทธิ์นะ ใครไม่มาโปรยเสียดายแย่”
คุณยายทองหยด มีแก้วน้อย อายุ ๘๑ ปี จ.สุพรรณบุรี

“เมื่อก่อนฉันก็อยู่เรือนติดกันกับหลวงปู่ วันนี้ดีใจมากที่หลวงปู่
เข้ามาอยู่กับลูกหลานที่แผ่นดินสองพี่น้อง แผ่นดินใบบัวนี้ศักดิ์สิทธิ์ มีนำ�้
ล้อมรอบ ไฟไม่เคยไหม้ น�ำ้ ไม่เคยท่วม ฉันอยากให้มพี ระธุดงค์มาทุก ๆ ปี
หมู่บ้านเราจะได้เจริญ มีความสุขสบาย”
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นายอภิรักษ์ พุฒหอม

นักเรียนโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี
“ผมรูส้ กึ ปีตทิ เี่ ห็นพระธุดงค์เดินเป็นแถว เป็นระเบียบ ด้วยท่าทาง
สง่าผ่าเผย และอยากบวชตามท่าน เวลาเห็นภาพนี้ผมมีความสุขขึ้นมา
ทันทีเลยครับ ผมอยากเห็นพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและอยากให้มี
กิจกรรมแบบนี้ทุกปีครับ”
เด็กหญิงธารินี เหล่ามงคล เยาวชนดีเด่นในวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี

๒๕๕๘ นักเรียนชั้น ม.๓ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จ.พิจิตร
“วันเด็กปีนี้หนูและเพื่อน ๆ สมัครใจกันมาให้ของขวัญตัวเอง
ด้วยการมาต้อนรับพระธุดงค์ค่ะ เพราะมาครั้งนี้หนูจะได้บุญและได้ฝึก
คุณธรรม เช่น ความมีนำ�้ ใจ ความเสียสละ ซึง่ เป็นของขวัญสุดพิเศษทีห่ นู
จะน�ำไปมอบให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านค่ะ”
คุณมัน (ขวา) จากท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน เมียนมาร์ ปัจจุบันท�ำงานอยู่ที่

สวนกล้วยไม้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
“เมื่อวันที่ ๔ มกราคม หนูไปโปรยดาวรวยคนเดียวค่ะ หนูรู้สึกดี
มาก ๆ และตืน่ เต้น เพราะทีพ่ ม่าบ้านหนูยงั ไม่มแี บบนี้ พอกลับไปบ้านแพ้ว
หนูทนไม่ได้ อยากให้ญาติพนี่ อ้ งได้เห็น ได้บญุ หนูเลยชวนให้มาโปรยวันนี้
๘๐ กว่าคนค่ะ”
คุณดานี มอม ชาวกัมพูชา พนักงานก่อสร้างหมู่บ้านอารียา

จ.นนทบุรี
“รู้ข่าวเมื่อวานนี้ ก็รีบไปซื้อดอกดาวรวยมาเลยค่ะ เป็นครั้งแรก
ในชีวิตที่ได้มาต้อนรับพระ รู้สึกคุ้มมาก ยิ่งเห็นพระเดินบนดาวรวย
ทีต่ วั เองซือ้ มาโปรยก็ยงิ่ ประทับใจ เคยเห็นภาพแบบนีใ้ นเฟซบุก๊ ค่ะ แต่พอ
มาเห็นภาพจริงก็ปลื้มมาก คิดว่าโครงการนี้ท�ำให้คนมีความเคารพใน
พุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นค่ะ”

Khulan Ganbaatar ประเทศมองโกเลีย

“เรามาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้เนื่องจากเราเห็นในทีวีในประเทศ
มองโกเลีย วันนี้เราเห็นพระภิกษุ ๑,๐๐๐ กว่ารูป ครั้งแรกในชีวิต และ
สาธุชนที่มาโปรยดอกไม้ด้วยความเคารพต่อพระสงฆ์ รู้สึกน่าทึ่งมาก
อัศจรรย์อย่างยิ่ง ปลื้มปีติมากค่ะ”
48 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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Tim Tierkney ประเทศออสเตรเลีย

“มีพระมากมายมาเดิน และมีคนมากมายมาต้อนรับ อัศจรรย์จริง ๆ
แสดงให้เห็นความรู้สึกที่แท้จริงที่คนไทยมีต่อพระพุทธศาสนา ผมเคารพ
นับถือสิง่ ทีพ่ ระท่านท�ำ ผมคิดว่าเป็นสิง่ ทีด่ มี ากครับ แสดงให้เห็นถึงพลังใจ
พลังกายที่ท่านมี ท่านจะต้องมีความแข็งแกร่งมากถึงจะมาเดินอย่างนี้ได้
ผมไม่เคยเห็นมาก่อน ยากที่จะอธิบายความรู้สึกได้”
Kinnalone Vilayvong สปป.ลาว

“เป็นคนลาวค่ะ มาจากจ�ำปาสัก พาลูกมาด้วย มาทุกปีคะ่ มากัน
ทั้งครอบครัว ถึงตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตแล้ว อยากให้เด็ก ๆ รู้ว่า
พระพุทธศาสนาเรายังเจริญรุ่งเรืองอยู่ค่ะ”
คุณซู ประเทศมาเลเซีย

“วันนี้ชาวมาเลเซียมาร่วมต้อนรับพระธุดงค์ ๒ คันรถบัสครับ
นั่งรถมาพันกว่ากิโลเพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะ ทุกคนอยากมีส่วนร่วม
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และอยากให้พระพุทธศาสนาในมาเลเซีย
รุ่งเรืองอย่างนี้เช่นกันครับ”
Keith Mukondwa ประเทศซิมบับเว

“ผมได้เห็นสิ่งที่สวยงามมาก ได้เห็นสิ่งที่ผู้นับถือศาสนาอื่นไม่ได้
เห็น เป็นสิง่ ทีม่ หัศจรรย์มาก ๆ ท�ำให้เราเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี ผมคิดว่าศาสนา
พุทธนั้นส�ำคัญมาก และหวังว่าจะสามารถน�ำแนวทางของศาสนาพุทธไป
ประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมของชาวแอฟริกันครับ”
Bernhard Mangilt ประเทศเยอรมนี

“สุดยอดเลยครับ ประทับใจมาก ๆ ทีศ่ าสนาพุทธในประเทศไทย
ยังแข็งแกร่ง รู้สึกชื่นชมมาก คนไทยก็ยังปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอยู่
กิจกรรมเช่นนี้ท�ำให้เกิดความสามัคคีในประเทศด้วย เป็นเรื่องพิเศษมาก
ที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้ รู้สึกซาบซึ้งจริง ๆ ครับ”
Andreas Jensen ประเทศนิวซีแลนด์

“อัศจรรย์ครับ ผมดีใจที่ได้เห็นพระมากมาย ผมรู้ว่าท่านต้อง
ฝึกฝนตนเอง ต้องเดินภายใต้ความร้อนและแสงแดด ซึง่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ชม
ท่านท�ำเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปถึงประชาชน เมื่อท่านออกมาเดิน
ให้เห็น เขาจะเกิดแรงบันดาลใจที่จะท�ำความดีตามท่าน ผมคิดว่าเป็นสิ่ง
ที่วิเศษมากถ้าประเพณีนี้จะเกิดขึ้นทุกปี และถ้าทุกคนรู้ว่าจะเกิดขึ้นทุกปี
จะท�ำให้คนมามากกว่านี้อีกครับ”

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 49

www.kalyanamitra.org
49

“ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก
ไม่ได้เกิดจากความคิด แต่เกิดจากการเห็นแจ้ง
แล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอด และนำ�มาบันทึกถ่ายทอดกันมา
ให้มวลมนุษยชาติได้ดำ�เนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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มนาปทายี ลภเต มนาปํ		
อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
วรสฺส ทาตา วรลาภี จ โหติ
เสฏฺนฺทโท เสฏฺมุเปติ านํ
อคฺคทายี วรทายี เสฏฺทายี จ โย นโร
ทีฆายุ ยสวา โหติ ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ

ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศ
ผู้ให้สิ่งที่ดี ย่อมได้สิ่งที่ดี
ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมเข้าถึงฐานะที่ประเสริฐ
นรชนใดให้สิ่งที่เลิศ ให้สิ่งที่ดี และให้สิ่งที่ประเสริฐ
นรชนนั้นจะบังเกิด ณ ที่ใด ๆ ย่อมมีอายุยืนและมียศ
(องฺ.ปญฺจก. ๒๒ / ๕๖)

ยาน�
ำ
้
แก้
ไ
อมะแว้
ง
ตราไอยรา
จากสูตรต�ำรับโบราณสู่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับทั่วโลก

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

“คนเราตายแล้วไม่สูญ คนท�ำความดีพอจะละโลก ถ้าจิตคิดถึงเรื่องดี ๆ ก็ไปสวรรค์
บางคนท�ำความชั่ว พอจะละโลก จิตจะไปเกาะเรื่องที่ไม่ดี ก็ไปตกนรก
บางคนบาปไม่
พอละโลกก็
่ยวอยูกนึ่ใกนโลก”
บุคคลที่ควรบูชทา�ำคืกรรมไม่
อบุคคลทีส่มร้ีคาุณงความดี
ควรค่าทแก่่อกงเที
ารระลึ
ถึง
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิมหารั
บัติตตามนอุได้บาสิ
แก่กผ้าจัูมีศนีลทร์สมาธิ
ปัญญา
คุณยายอาจารย์
ขนนกยู
ง สูงกว่าเรา
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย
สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684

www.kalyanamitra.org
52

“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาป ให้หนักเป็นเบา
เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ไม่พลาด...ทุกงานบุญ

MT RESIDENCES

คอนโดหน้าวัดพระธรรมกาย

พร้อมอยู่ ปี 58
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ชมห้องตัวอย่าง
พร้อมรับโปรฯ พิเศษ

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : มาตา
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โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่
ระดับอุดมศึกษา

บูชาธรรม ๗๔ ปี พระราชภาวนาจารย์
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ต�ำแหน่งที่อยู่
ต�ำบลคลองสาม
อ�ำเภอคลองหลวง ปท
12120 ประเทศไทย ุมธานี

ต�ำแหน่งที่ปักธงแชร์ไว้ข้างต้น เป็นต�ำแหน่งที่ตั้งของอุโบสถวัดพระธรรมกายซึ่งเป็น
สถานที่อุปสมบทของลูกผู้ชายหลายหมื่นคนในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นต่าง ๆ ที่มี
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้บุกเบิกโครงการ
เป็นประธานในการอบรม และเป็นผู้วางระบบระเบียบแบบแผนในการฝึกอบรม โดยเริ่มด�ำเนิน
โครงการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ จนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลาถึง ๔๒ ปี
				

๑

ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา หลวงพ่อทัตตชีโวเมตตาให้การอบรมสั่งสอนและ
ถ่ายทอดธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่มหาชนโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ด้วยหัวใจ
ของความเป็นครูที่เปี่ยมด้วยความปรารถนาดีต่อมวลมนุษยชาติ โดยน�ำธรรมะที่ละเอียดลุ่มลึก
ที่ได้จาก สุตมยปัญญา อันได้แก่ปัญญาจากการอ่านมาก ฟังมาก และ จินตมยปัญญา คือ ปัญญา
จากการครุ่นคิดพิจารณาใช้เหตุผล มาผสานกับ ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการท�ำ
สมาธิภาวนา แล้วน�ำมาเทศน์สอน และเขียนเป็นต�ำรับต�ำราจ�ำนวนมากเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษา
ธรรมะและเป็นแบบแผนในการฝึกฝนอบรมตนเองของพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน

๓๘
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หลวงพ่อทัตตชีโวจึงได้รับการยอมรับจากมหาชนในหลายวงการว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลายด้าน มีความแตกฉานและทะลุปรุโปร่งในธรรม มีความ
สามารถเป็นเยี่ยมในการวิเคราะห์เจาะลึกหัวข้อธรรม และมีอัจฉริยภาพในการเทศน์สอนได้อย่าง
เคลียร์คัต ชัดเจน เข้าใจง่าย
ด้วยคุณสมบัตอิ นั เลิศนานัปการ ท�ำให้ทา่ นสามารถอบรมสัง่ สอนศิษยานุศษิ ย์จำ� นวนมหาศาล
ทั้งพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจ
พระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งซึมลึกเข้าไปอยู่ในใจ และ
สามารถพลิกผันชีวิตที่เคยล่องลอยไปตามยถากรรมให้กลับมามีชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัย เปี่ยมด้วย
คุณค่า และงามสง่าอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม
ผลงานของท่านจึงถือได้ว่าเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ทั้งแก่มวลมนุษย์ สังคม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา

๒

หลวงพ่อทัตตชีโวมีอายุครบ ๗๔ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ วัดพระธรรมกายจึงจัดโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
เพื่อบูชาธรรมท่านขึ้นเป็นครั้งแรก ใช้ชื่อโครงการว่า โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับ
อุดมศึกษา บูชาธรรม ๗๔ ปี พระราชภาวนาจารย์ โดยอบรมตัง้ แต่วนั ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อทัตตชีโว
มีโอกาสปฏิบัติบูชาตอบแทนพระคุณท่าน ที่ให้การอบรมสั่งสอนด้วยความเมตตาตลอดมา
พิธีบรรพชาอุปสมบทจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่อุโบสถวัดพระธรรมกาย
โดยมีพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เมตตาไป
เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีธรรมทายาทเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท จ�ำนวน ๓๓ ท่าน

๓

การบรรพชาอุปสมบทบูชาธรรมของธรรมทายาททุกท่านในครัง้ นี้ นอกจากจะเกิดประโยชน์
และบุญกุศลแก่ตนเอง มารดา บิดา หมูญ่ าติมติ ร และสาธุชนผูร้ ว่ มอนุโมทนาแล้ว ยังเป็นการช่วย
กระตุ้นเตือนให้ผู้คนในสังคมหวนระลึกถึงคุณธรรมที่ชื่อว่า “ความกตัญญู” ซึ่งเป็นเครื่องหมาย
ของคนดี ที่นับวันจะเบาบางจางหายไปจากโลกนี้ได้อีกด้วย
ขอกราบอนุโมทนาบุญพระภิกษุสามเณรธรรมทายาท ผู้มีจิตเปี่ยมด้วยความกตัญญูรู้คุณ
มา ณ โอกาสนี้ ที่อุทิศเวลาอันมีค่ามาบรรพชาอุปสมบท เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ผู้เมตตาปักธงบอกเส้นทาง
ที่ถูกต้องแก่ชาวโลกตลอดมา พร้อมด้วยค�ำแนะน�ำและคู่มือที่ชัดเจน ละเอียดรอบคอบ ถูกหลัก
วิชชา เพื่อให้ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยในสังสารวัฏ
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“เกิดมาเพื่อสร้างบารมี มาทำ�พระนิพพานให้แจ้ง
ให้แต่ละวันผ่านไปด้วยการเติมความดี
เติมความบริสุทธิ์ให้กับตนเอง”
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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สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป
เรื่อง : พ.สนิทวงศ์

บวชสามเณรล้านทั่วไทย

แก้ปัญหาเยาวชน
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เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ ดังนั้นจึงเป็นภารกิจที       ่
ทุกภาคส่วนในสังคมต้องมาช่วยกันประคับประคองให้เยาวชน
ของเราเป็นคน “เก่งและดี” ให้ได้
แต่จากงานเก็บข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนในเขต กทม.
แห่งหนึ่ง ซึ่งมีนักเรียน ๑,๐๐๐ คน กลับมีการยกเลิกวิชา
จริยธรรมทุกระดับชั้น!!! ผลการประเมินอุปนิสัยเบื้องต้น       
จากการพูดคุยกับคุณครูผู้ดูแล พบภัยและปัญหา ดังนี้  
๑. เด็กพูดค�ำหยาบคายมากจนเป็นปกติ ท�ำให้ผู้ใหญ่           
ทีไ่ ม่คนุ้ เคยรูส้ กึ ว่า เด็กไม่ได้รบั การศึกษาหรือครอบครัว
ไม่อบรม
๒. เด็กติดเกมมาก มีทั้งเกมง่าย ๆ ดูธรรมดาไร้เดียงสา
และค่อย ๆ เพิ่มความรุนแรง บางเกมท�ำให้เสมือนจริง
สมมุติตัวเองเป็นโจรแล้วหาวิธีไล่ล่าต�ำรวจ บางเกม     
สร้างความเป็นครอบครัว บน Social Animation ซึ่งมี
ฉากล่อแหลม ติดเรตโป๊เปลือย มีการพบปะพูดคุยกับ
เพื่อนในเกมซึ่งไม่ได้รู้จักกัน แต่มีตัวละครในเกมเป็น
ตัวแทน (อวตาร) ซึง่ อาจน�ำไปสูอ่ าชญากรรมได้ เด็กบางคน
เล่นเกมที่ใช้ Joy Stick และนั่งเล่นได้ต่อเนื่องเป็นวัน    
เป็นคืน โดยไม่หลับไม่นอน ไม่รสู้ กึ หิว ท�ำให้เสียสุขภาพ
และมีการซื้อขาย Item เพื่อเอาชนะในเกม จนท�ำให้เสีย
เงินทอง
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๓. เด็กติด Social Network เช่น Line, Facebook, Twitter จนเป็นสังคมก้มหน้า รวมถึงการ
เข้าถึงสื่อลามก สื่อรุนแรง ซึ่งเด็ก ๆ สามารถเข้าถึงได้ทุกวันพอ ๆ กับผู้ใหญ่ โดยขาดการ
ปิดกั้น กลั่นกรอง ทั้ง ๆ ที่เด็กยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์และพิจารณาได้ว่าสื่อนั้นสมควร
อ่านหรือดูหรือไม่ ท�ำให้เด็กกร้านโลก ขาดความเกรงใจผู้ใหญ่
๔. เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้น จากสื่อลามกท�ำให้เด็กจับกันเป็นคู่ ๆ จนมีค่านิยมผิด ๆ เช่น
เด็ก ม.๓ ถ้าใครไม่มีแฟนถือว่าเชย, เด็กผู้หญิงอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับครูผู้ชาย, หรือ
เด็กหนุ่ม ม.๓ หาวิธีจับคู่กับเด็กใส ๆ ไร้เดียงสา ป.๕ เป็นต้น
ปัญหาเยาวชนเหล่านี้ไม่ใช่ของใหม่ เพียงแต่สมัยก่อนมีสื่อเร้าน้อย ปัญหาจึงอยู่ในวงแคบ
เฉพาะราย เช่น ๑ ห้อง อาจมีปัญหา ๑-๒ คน แต่ปัจจุบันสื่อที่กระตุ้นเด็กไปในทางไม่ดีมีมากขึ้น
จนคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ส่งผลให้เพิ่มปริมาณของปัญหาเยาวชนมากขึ้นเรื่อย ๆ
วิธีแก้ปัญหาเยาวชนทั้งชายและหญิง คือ ต้องอบรมศีลธรรมเท่านั้น!!! เด็กผู้ชายต้องบวช
สามเณร เด็กผูห้ ญิงต้องมาอบรมถือศีล ๘ นุง่ ขาวห่มขาว เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางศีลธรรม
ในใจเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากอบายมุขทั้งหลายได้

บวชสามเณรทั่วไทย คือ ค�ำตอบการแก้ปัญหาเยาวชน
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย เป็นโครงการดี ๆ ที่เปิดโอกาส       
ให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สร้างศาสนทายาท         
ปลูกฝังศีลธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทุกพื้นที่ โดยใช้หลักสูตร “ความดีสากล ๕ ประการ” โดยฝึกนิสัย
ดี ๆ ผ่าน “๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย”

64 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
64

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อให้เยาวชนมีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน และฝึกปฏิบัติ ความดีพื้นฐานสากล
จนเป็นนิสัย อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสามัคคี ปฏิบัติศีล ๕
๒. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ให้เป็นผู้น�ำแห่งความดีในชุมชน รักษาวัฒนธรรม
ชาวพุทธและประเพณีไทยให้ธ�ำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป ทั้งนี้เป้าหมายเชิงคุณภาพที่ตั้งไว้
ได้แก่   ๑. มีความดีสากล คือ นิสัยดี ๕ ประการ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา      
มีสมาธิ ๒. มีวินัย  เคารพ  อดทน  ๓. รักษาศีลได้ ๔. มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่น

Line บรรยากาศตามคนบวชสามเณรล้านรูป
ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นช่วงทีท่ มี งานชวนบวชทุกจังหวัด
ต้องท�ำงานแข่งกับเวลา เพื่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ ทางทีมงานพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่    
ได้ต้ังกลุ่ม Line และรายงานความเคลื่อนไหวมาที่ส่วนกลางเป็นประจ�ำทุกวัน เพื่อเป็นก�ำลังใจ     
และแลกเปลีย่ นข้อมูลวิธกี ารซึง่ กันและกัน เพือ่ น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จให้มเี ด็กดีมากขึน้ โดยยกตัวอย่าง
พอสังเขป ดังนี้
“อ.ดารณี ผู้มีหัวใจพระโพธิสัตว์ น�ำทีมพระอาจารย์, อ.กนิษฐ์เพ็ญ พร้อมทีมอาสาฟื้นฟู        
ผู้มีหัวใจไม่เกี่ยง เคียงข้างไปดุสิตบุรี ออกประชาสัมพันธ์ใน รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา แม้มีบท
ทดสอบหัวใจนักสร้างบารมี แต่กก็ า้ วข้ามผ่านมาได้ในเบือ้ งต้น เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ พระอาจารย์
ได้พูดคุยกับอดีตสามเณร AEC ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเข้าโครงการ              
ที่ผ่านมา และมีนักเรียนที่มีความตั้งใจบวช สมัครเบื้องต้นประมาณ ๒๐ คน” ดอนเมือง รายงาน
“พระอาจารย์สุนันท์ โคราช ๒ เล่ากลยุทธ์ชวนนักเรียนบวชสามเณรโตว่า ท่านเตรียมจัด
ค่ายอบรมนักเรียน ม.ปลาย เพื่อสร้างศรัทธาในการบวช คาดว่าน่าจะได้สัก ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของ
ผู้เข้าอบรม รวมถึงยังส่งทีมงานไปเชิญชวนตามโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย โดยเทคนิคตอนชวนต้องมี
แรงจูงใจ หลักสูตรความเก่งคู่ความดีด้วย” โคราช รายงาน
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“รร.ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) อ.เมือง จ.ตรัง เขียนใบสมัครบวช ๕๖ คน ส่วน   
วันที่ ๘ ม.ค. รร.บ้านนาเมืองเพชร สมัครจ�ำนวน ๔๔ คน, รร.บ้านห้วยต่อ สมัครจ�ำนวน ๔๕ คน,
ครูสุจิตรา จริงจิตร รร.วัดควนวิเศษ จ�ำนวน ๓๗ คน ส่วนวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘ ไปชวนบวช
รร.บ้านวังหลาม สมัครและเต็มใจบวช ๒๖ คน ได้รับความร่วมมือจาก ผอ. และคุณครูเป็น        
อย่างดี และวันที่ ๑๓ ม.ค. ไปชวนบวช รร.บ้านหนองสองพี่น้อง อ.ห้วยยอด และพานักเรียนมา
รับพระธุดงค์ วันที่ ๑๕-๑๘ ม.ค. โดยโรงเรียนแห่งนี้ทั้งคุณครูและนักเรียนพร้อมใจกันแต่งชุดขาว
ทุกวันอังคารด้วย และมีนักเรียนสมัครบวช  ๒๙ คน ส่วน รร.บ้านคลองมวน อ.ห้วยยอด คุณครู
ไปสัมมนาชวนบวชที่เขาแก้วเสด็จมาแล้ว มีนักเรียนสมัครบวช ๓๘ คน โดยทุกโรงเรียน ผอ. และ
คณะครู อ�ำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี” ตรัง รายงาน
“ครูอาสาสกลนครเข้าอวยพรปีใหม่ ผอ.เขต สพม. ๒๓ และสพป. สกลนคร เขต ๑ และ
ประสานงานชวนบวช ส่วนวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๘ รร.มัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
เขต ๓ พระอาจารย์สุรศักดิ์ ฐานกโร และทีมครูอาสา เข้าพบนายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผอ.สพป.
สกลนคร เขต ๓ เพื่อเสนอโครงการบวชสามเณร” สกลนคร รายงาน
“รร.บ้านเรือ ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ๑๐ คน” ชัยภูมิ รายงาน
“วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘ แจ้งยอดใบสมัครบวชสามเณร ดังนี้ โกรกพระ ๖๐ คน, หนองตางู
๕๐ คน, บ้านวังม้า ๓๐ คน, หนองปลาไหล ๕๐ คน รวม ๑๙๐ คน” นครสวรรค์ รายงาน
รร.โป่งขวาก ฝึก ๕ ห้องชีวิต ชวนบวชสมัครแล้ว ๒๗ คน และชวนไปต้อนรับพระธุดงค์
ด้วย” ล�ำปาง รายงาน
“พระอาจารย์หวั หน้าศูนย์บวชเณรไปสอนศีลธรรมเด็กนักเรียนทีโ่ รงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
อ.เสลภูมิ และชวนบวชเณรด้วย” ร้อยเอ็ด รายงาน
“ชวนบวช รร.บ้านชะลาดระฆัง และ รร.บ้านหนองนกปีกกา รวมได้ผู้สมัคร ๔๓ คน  และ
ไปชวนบวช ๒ โรงเรียน รร.บ้านลานห้วยเดื่อ และ รร.บ้านตลุกกลางทุ่ง มีนักเรียนสนใจสมัคร
รวม ๓๓ คน” ตาก รายงาน
“ลงพื้นที่เก็บใบสมัครบวชที่ รร.บ้านคุงยาง อุตรดิตถ์ ได้ ๒๑ คน” อุตรดิตถ์ รายงาน
“เลยแลนด์สู่เณรล้าน…ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าฯ น�ำประชุม
คณะกรรมการ ‘โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีเมืองเลย ต้นแบบความดีสากล เยาวชนเมืองเลย
๒,๐๐๐ รูป (รุ่นที่ ๒)’ ซึ่งได้รับโครงการดังกล่าวเข้าเป็นโครงการของจังหวัด และมีหนังสือแต่งตั้ง
คณะกรรมการท�ำงานอย่างเป็นทางการ โดยการประชุมจัดขึน้ ทีห่ อ้ งประชุมภูสวนทราย ศาลากลาง
จังหวัดเลย ได้รบั ความเมตตาจากตัวแทนท่านเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุตมาร่วมประชุมวางแผน
พร้อมกับหน่วยราชการต่าง ๆ ได้แก่ ผอ.ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา, ประธานสภา อบจ., สพป.
เลย เขต ๑, ๒ และ ๓, สพม.เลย เขต ๑๙, ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ประชาสัมพันธ์จังหวัด,
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บก.หนังสือพิมพ์เมืองเลยนิวส์, ครูอาสาและทีมงานพระอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์กัลยาณมิตร       
จังหวัดเลย…บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นกันเอง ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา       
ต่างตั้งเป้าชวนบวชกันอย่างคึกคัก กว่า ๒,๐๐๐ รูป ... โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวทิ้งท้าย
ไว้ว่า โครงการนี้ใช้หลักความดีสากลที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของทุกภาคส่วน ท่านผู้ว่าฯ
จังหวัดเลยก็มีนโยบายมุ่งเน้นให้จังหวัดเลยเป็นเมืองที่สะอาด อีกทั้งยังตอบสนองกับนโยบาย        
ค่านิยม ๑๒ ประการ ของท่านนายกฯ นโยบายเด็กไทยอ่านออกเขียนได้ของกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องฝึกสมาธิให้จิตใจตั้งมั่น อีกทั้งยังเป็นการรื้อฟื้นเครือข่าย บวร ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง       
เห็นความร่วมมือของทุกฝ่ายเช่นนี้ ปี ๕๙ ที่จะขยายผลคงส�ำเร็จแน่นอน” เลย รายงาน
“วันที่ ๑๒ ม.ค. ชวนบวช รร.วัดพระนอนหนองผึ้ง ได้เด็กส่งใบสมัครบวช ๑๕ คน และ
โรงเรียนสารภีวิทยาคมไปชวนบวชและชวนไปต้อนรับพระธุดงค์ด้วย” เชียงใหม่ รายงาน
“วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๘ รร.เทศบาลขลุง ๑ เด็กสมัครบวชสามเณร ๓๓ คน และ                   
รร.วัดตกพรม สมัครบวชสามเณร ๖๔ คน วันที่ ๑๕ ม.ค. รร.เวฬุวัน สมัครบวชสามเณร ๔๑ คน”
จันทบุรี รายงาน
“เด็กมาโปรยดาวรวย สมัครบวชกันทุก ๆ วันเลยครับ และเตรียมท�ำ Wristband ข้อความ
ว่า ‘ซาบซึ้งพระคุณแม่ บวชให้แน่ปิดเทอมนี้’ เพื่อเตรียมมอบให้ผู้สมัครบวชสามเณร ม.ปลาย       
พี่เลี้ยง ไว้เป็นสัญญาใจของลูกผู้ชาย” ทีมงานส่วนกลาง
ปัญหาเยาวชนเป็นเรื่องใหญ่ การแก้ปัญหาโดยใช้การบวชสามเณร ๑ ล้านรูป ก็เป็น
เป้าหมายทีใ่ หญ่ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน จะท�ำโดยองค์กรใดองค์กรหนึง่ ไม่ได้ ต้อง
ช่วยกัน ต้องสามัคคี ต้องปรองดองกันจึงส�ำเร็จ สมดังค�ำของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) ที่กล่าวว่า “พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว”
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 67
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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

กากะเยีย
ขั้นกะเยีย...
ผสานศิลป์
ถิ่นอีสาน

ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๒ ดินแดนลุม่ แม่นำ�้ โขง
แถบประเทศลาว ตลอดจนภาคอีสานของไทยเคยเป็น
ที่ ตั้ ง ของอาณาจั ก รล้ า นช้ า งที่ มี ค วามรุ ่ ง เรื อ งด้ า น
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
แห่ ง ล้ า นช้ า งเป็ น ยุ ค ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ น่ น แฟ้ น
กับอาณาจักรล้านนา จึงได้น้อมรับเอาอิทธิพลทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมการจารคัมภีร์ใบลาน
ด้วยอักษรธรรมตามแบบฉบับล้านนามาพัฒนาจนเป็น
อักษรธรรมอีสานหรืออักษรธรรมลาวเพือ่ ใช้จารจารึก
คัมภีร์ในอาณาจักรล้านช้าง

นบุญญกุกรกฎาคม
๒๕๕๗
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(อักษรธรรมอีสาน)
(อักษรธรรมล้านนา)
ความคล้ายคลึงกันระหว่างอักษรธรรมอีสานและอักษรธรรมล้านนา
ในข้อความว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส

ปัจจุบันในแดนดินถิ่นอีสานยังปรากฏคัมภีร์ใบลานเป็นหลักฐานความรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต   
มีทั้งหนังสือก้อมหรือลานก้อม คือ หนังสือใบลานขนาดเล็ก ความยาวประมาณ ๑ ฟุต จารึก    
คดีทางโลก เช่น คาถาอาคม ต�ำรายา หรือพิธกี รรม เป็นหนังสือส่วนบุคคลทีน่ ยิ มเก็บไว้ตามบ้าน
และหนังสือผูก
หรือลานผูก ซึ่งจารจารึกคดีทางธรรม เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา จัดเก็บรักษาตามวัดวาอาราม
ลักษณะการวางและการเก็บรักษา
หนังสือใบลานก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง วั ต ถุ ศิ ล ป์ รู ป แบบ   
หลากหลายทีค่ นสมัยก่อนประดิษฐ์ขนึ้
เพื่อรองรับคัมภีร์ใบลานให้เหมาะกับ
ประโยชน์ใช้สอยอีกด้วย
ภาพเปรียบเทียบขนาดลานผูกและลานก้อม

กรกฎาคม
กุมภาพันธ์๒๕๕๗
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ในอดีตพระภิกษุน�ำความรู้ที่จารจารึกไว้ใน
คัมภีร์ใบลานมาอบรมสั่งสอนกุลบุตร

กากะเยีย เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับวางเพื่ออ่าน
คัมภีร์ เป็นเสมือนโต๊ะอ่านใบลาน ท�ำด้วยไม้ ๘ ชิ้น
ร้อยเป็นโครงไขว้กนั ด้วยเชือก สามารถกางออกและ
พับเก็บได้ง่าย สะดวกในการพกพา การออกแบบ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมการนั่งบนพื้นเรือน ให้เอื้อ
ต่อการเล่าเรียนเขียนอ่าน เพราะสามารถเปิดหน้า
ลานวางบนกากะเยียให้แผ่นคัมภีร์อยู่สูงจากพื้น  
โดยไม่ตอ้ งประคองไว้ให้หนักมือ เป็นการถนอมรักษา
คัมภีร์ใบลานไปในตัว เพราะการถือใบลานนาน ๆ
เหงื่อและน�้ำมันจากมือจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้  
ใบลานเสื่อมสภาพ ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึง  
ความเคารพโดยยกแผ่นลานให้สูง ไม่วางราบไปกับ
พื้นเรือน ในแถบอีสานพบกากะเยียที่มีฐานไขว้กัน
เหมือนโต๊ะพับ และตกแต่งด้วยศิลปะกลุม่ วัฒนธรรม
ลาวชาวอีสาน
อุปกรณ์วางคัมภีรใ์ บลานอีกประเภทหนึง่ ทีพ่ บ
ในถิน่ อีสาน บางต�ำราเรียก ขัน้ กะเยียแบบขัน้ บันได
มีลักษณะคล้ายแผงขั้นบันได ใช้จัดเก็บวางคัมภีร์
เพื่อเตรียมใช้งาน ไม่ใช่เพื่อการอ่าน โดยห่อผ้าหรือ
กล่องคัมภีร์จะวางอยู่บนโครงสร้างไม้ที่ยื่นออกมา
รับน�้ำหนัก มีจ�ำนวนขั้นเป็นเลขคี่ ซึ่งเชื่อมโยงกับ
การสร้างบันไดตามคติโบราณว่า เลขคูบ่ นั ไดผี เลขคี่
บันไดคน ขั้นกะเยียแบบขั้นบันไดวางคัมภีร์ได้   
๓-๙ มัด และมีการแกะสลักลวดลายหรือประดับ
ด้ ว ยกระจกสี เ พื่ อ ตกแต่ ง ส่ ว นยอดและส่ ว นฐาน    
เพื่อความงดงาม

กากะเยียพุทธหัตถศิลป์ของอุบลราชธานี โครงสร้างส่วนขาไขว้กันเหมือนโต๊ะพับ
ด้านล่างสลักลายกลีบบัว ส่วนโค้งด้านบนรองรับคัมภีร์ใบลาน อายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕
นบุญญกุกรกฎาคม
๒๕๕๗
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ขั้นกะเยีย
แบบอย่างขั้นบันได
ณ วัดเกษมส�ำราญ
จ.อุบลราชธานี
ส�ำหรับวางใบลาน
จ�ำนวน ๕ มัด

นอกจากนี้ยังมีขั้นกะเยียขนาดใหญ่
เป็ น อุ ป กรณ์ ว างคั ม ภี ร ์ ใ บลานเพื่ อ การ       
จัดเก็บ เป็นเสมือนตู้เก็บคัมภีร์ใบลาน มี
ลักษณะเป็นชั้นวางคัมภีร์โปร่ง ๆ สร้างไว้
ภายในห้องโถงกลางหอไตร สามารถวาง
คัมภีร์ได้เป็นจ�ำนวนมาก ความสูงของชั้น
ขึ้นอยู่กับความสูงของหลังคาหอไตร ซึ่ง
สั ม พั น ธ์ กั บ ระบบระบายอากาศ ที่ ช ่ ว ย
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ค วามชื้ น จากสระน�้ ำ      
โดยรอบที่นิยมขุดไว้รอบหอไตร ช่วยให้   
ใบลานไม่แห้งกรอบเนื่องจากความร้อน  
ของสภาพอากาศ
ขั้นกะเยียสายสกุลช่างพื้นเมืองแบบช่างลาวหลวง ณ วัดมหาธาตุ จ.ยโสธร เป็นหนึ่งในวัตถุศิลป์
ถิ่นอีสาน ที่มีความงดงามสมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่ง มีสิงห์กะโล่เทินแผงขั้นกะเยียไว้บนหลัง
และส่วนยอดประดับด้วยลวดลายแกะสลักแบบศิลปะล้านช้าง

กรกฎาคม
กุมภาพันธ์๒๕๕๗
๒๕๕๘อยูอยู่ในบุ
่ในบุญญ 71
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กากะเยี ย และขั้ น กะเยี ย ...วั ต ถุ ศิ ล ป์   
รู ป แบบของวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อี ส านตาม  
สมัยนิยม มีแนวคิดโดดเด่นเฉพาะตนในการ
ดู แล เก็ บ รั ก ษา และวิ ธี การน� ำ คั ม ภี ร์ มา      
เล่าเรียนอ่านเขียน เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ย้อนไปไกลถึงสมัยล้านช้าง สืบทอดต่อมา
ให้ลูกหลานแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เห็นถึง
ความเคารพศรัทธาที่เปี่ยมล้นในพระพุทธศาสนา และไม่วา่ พระพุทธศาสนาจะไปปักหลัก
อยู่ ณ ถิน่ ใด การทุม่ เทสติปญั ญาสร้างรูปแบบ
ในการธ�ำรงไว้ซึ่งค�ำสอนของพระพุทธองค์  
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นแต่ละแห่ง
เป็นกระจกสะท้อนให้น�ำค�ำสอนที่จารจารึก
ในคั ม ภี ร ์ ใ บลานมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ         
ด�ำเนินชีวติ และมองศิลปวัตถุเป็นมรดกศิลป์
แบบอย่ า งแห่ ง ศรั ท ธาที่ ม อบไว้ ใ ห้ ด ้ ว ย      
ความเมตตาของบรรพบุรุษ

ห่อผ้าคัมภีร์ใบลานบนขั้นกะเยียขนาดใหญ่
ภายในห้องโถง ณ หอไตรกลางน�ำ้ วัดมหาธาตุ
จังหวัดยโสธร ทรงเครื่องแบบสายสกุลช่างพื้นเมือง
แบบช่างลาวหลวง สถาปัตยกรรม รวมทั้ง
การท�ำผนังลูกกรงโปร่งภายในห้องโถงช่วยระบาย
อากาศจากสระน�้ำโดยรอบ ช่วยยืดอายุใบลาน
ให้อยู่ในสภาพอากาศที่เหมาะสม

ติ๊ก แสนบุญ, พุทธหัตถศิลป์อีสาน เนื่องในวัฒนธรรมทางภาษาของ “คัมภีร์ใบลาน”, ๒๕๕๒.
นบุญญกุกรกฎาคม
๒๕๕๗
72 อยูอยู่ใ่ในบุ
มภาพันธ์ ๒๕๕๘
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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

ตักบาตร

ต่อชีวิต ผลิตก�ำลังใจ
นับจากวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
จนถึงขณะนี้ เป็นเวลากว่า ๑๑ ปีแล้ว ทีเ่ หตุรนุ แรง
ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง แม้
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลก
มีการจุดพลุเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ แต่ที่
หมู่บ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กลับมี
แต่เสียงปืนจากการปะทะกันของทหารและกลุ่ม
โจรก่อการร้ายให้ได้ยินได้ฟัง
ความรุนแรงใน ๔ จังหวัดภาคใต้จะยุตลิ ง
เมือ่ ใดยังไม่มใี ครบอกได้ แต่ทแี่ น่ ๆ ก็คอื ทุกวันนี้
ประชาชนในหลาย ๆ หมู่บ้านมีชีวิตอยู่ด้วยความ
หวาดระแวง พระภิกษุสงฆ์ก็ด�ำเนินชีวิตอย่างยาก
ล�ำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการขบฉัน
เพราะในบางหมู ่ บ ้ า นพระไม่ ส ามารถออกไป
บิ ณ ฑบาตได้ เนื่ อ งจากการออกบิ ณ ฑบาต      
หมายถึง การเดินไปสู่อันตราย ดังนั้นอาหาร
ตักบาตรจากโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป    
๗๗ จังหวัด ทุกวัดทัว่ ไทย จึงเป็นสิง่ ทีม่ คี ณุ ค่ายิง่    
ที่ช่วยหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและเสริมสร้างก�ำลังใจ
แก่พระภิกษุ ทหาร ต�ำรวจ ครู นักเรียน ไปจนถึง
พี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้
(ที่ผ่านมามูลนิธิธรรมกายน�ำข้าวสาร อาหารแห้ง
และเครือ่ งอุปโภค-บริโภค ไปมอบแล้วกว่า ๕,๐๐๐ ตัน)

นายวินชัย อุยางกูร (เสื้อสีฟ้า)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ประธานฝ่ายฆราวาส
74 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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ตักบาตรพระ

๑,๑๙๙
รูป
8
อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

เมือ่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองท่าโขลงร่วมกับสถาบันดวงตะวันสันติภาพ
จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๑,๑๙๙ รูป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และเป็นหนึ่งในโครงการ    
ส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรมของเทศบาลเมืองท่าโขลง พิธจี ดั ขึน้ บริเวณถนนสีขาว หน้าส�ำนักงาน
เทศบาลเมืองท่าโขลง โดยมีพระครูปริยตั กิ จิ วิมล เจ้าคณะต�ำบลคลองห้า เป็นประธานสงฆ์ นายวินชัย
อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย
รองเลขาธิการพระราชวัง ไปร่วมตักบาตรพระด้วย ส�ำหรับส่วนหนึ่งของข้าวสารอาหารแห้ง          
ที่ได้จากการตักบาตรในครั้งนี้ จะน�ำไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 75
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นายสามารถ ลอยฟ้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ประธานฝ่ายฆราวาส
76 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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ตักบาตรพระ

๑,๐๐๐
รูป
8
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี

เมือ่ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ชมรมกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานราชการ
และเอกชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดพิธตี กั บาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป บริเวณหอนาฬิกา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานสงฆ์ นายสามารถ
ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเพื่อน�ำข้าวสารอาหารแห้งไป
ถวายแด่พระภิกษุ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูปฯ         
โดยด�ำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธาน
มูลนิธิธรรมกาย
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 77
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

ทหารกล้ากองทัพไทย
รับฟังพระธรรมเทศนาจาก

ยอดขุนพลกองทัพธรรม

นบุญญกุกุมมภาพั
ภาพันนธ์ธ์๒๕๕๘
๒๕๕๘
78 อยูอยู่ใ่ในบุ
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ควรได้-ควรให้, ไม่ควรได้-ไม่ควรให้
อเทยฺเยสุ ททํ ทานํ เทยฺเยสุ นปฺปเวจฺฉติ
อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต สหายํ นาธิคจฺฉติฯ
       ให้ของแก่คนที่ไม่ควรให้  คนที่ควรให้กลับไม่ยอมให้
เมื่อได้รับความวิบัติ  เพราะอันตรายต่าง ๆ จะไม่ได้เพื่อนช่วยเหลือ
(มหาอัสสาโรหชาดก ขุ. ชา. ๒๗/๕๐๖)
ท�ำไมเราก็มีบริวารมาก ให้ยศต�ำแหน่ง ให้ขา้ วของมากมาย
แต่เวลาตกทุกข์ ไม่มีใครช่วยเราสักคน!
หลาย ๆ ครั้งที่เราให้แก่คนที่ไม่ควรให้ คนที่ควรได้กลับไม่ให้
เพราะความล�ำเอียง ได้ข้อมูลผิด ดูคนผิด จึงได้ท�ำผิดเช่นนั้น
เมื่อให้ผิดเช่นนี้ คนที่ไม่ควรได้ ก็ไม่ได้ร�ำลึกถึงคุณเรา
คนที่ควรได้ กลับไม่ได้ ก็ท้อถอย ห่างหายจากเรา
เราจึงไม่มีมิตรแท้ ถึงคราวตกทุกข์ ก็ไม่มีใครช่วยเหลือ
ใครควรได้ เราควรให้ แม้เราไม่รัก
ใครไม่ควรได้ เรายังไม่ควรให้ แม้เราจะรักเขามาก
เมื่อให้อย่างถูกต้องเช่นนี้ คนควรได้จะร�ำลึกถึงพระคุณ
คนไม่ควรได้ จะได้พัฒนาตน
ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เราไม่เสียผู้ใหญ่
ทุกคนอิงหลักการ สังคมก็เป็นสุข
80 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๔

จรรยาข้อที่ ๒๖-๒๗
“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

๒๖

เมื่อแขกมาหา อย่าห่างนาย
การได้ท�ำงานใกล้ชิดกับนายที่ดี
จะท�ำให้ได้ความรู้และประสบการณ์เร็วมาก
เพราะจะได้ความรู้ในเรื่องงาน ขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ ง ๆ
การพิจารณาตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ
การวางตัวให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ
การใช้ค�ำพูดและโวหารต่าง ๆ ในการสนทนาต้อนรับแขกแต่ละประเภท
เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความให้เกียรติ ความสุภาพ ความยอมรับนับถือ
และบรรยากาศที่ดีในการสนทนา ซึ่งไม่มีสอนในต�ำราเรียน
82 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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๒๖. เมื่อแขกมาหา อย่าห่างนาย
องประจ�ำการอยู่ในที่ใกล้รับใช้สรอย และจะได้ฟังการงานหรือเรื่องราว
		อะไรต่แขกไปไทยมาเราต้
าง ๆ ที่ท่านพูดกันนั้นด้วย จะท�ำให้มีความคิดและฉลาดขึ้น เพราะได้รู้เรื่องราวที่แปลก ๆ

จะเป็นราชการงานเมืองก็ดี การประเพณีธรรมเนียมก็ดี ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ตวั เรามากทีจ่ ะได้
จดจ�ำไว้ ไม่ควรจะหลบหลีกไปนอน หรือเถลไถลไปเสีย
ในข้อนี้อย่าเพิกเฉยเสียเลย ให้เอาใจใส่จดจ�ำไว้เป็นก�ำไร นอกจากความคิดความเรียน         
ของเราที่มีอยู่นั้น กับจะได้รู้นิสัยปัจจัยของท่านด้วยว่า ท่านคนนั้นประพฤติอย่างนั้น นิยมยินดี
อย่างนั้น อ่อนแข็งแรงกร้าวอย่างนั้น ย่อมเป็นประโยชน์มากในการที่ได้สดับตรับฟังเรื่องราว     
อะไรต่าง ๆ เพือ่ เป็นหนทางทีจ่ ะได้เลือกเฟ้นเค้นคัดเอาสิง่ ทีช่ อบทีพ่ อใจไว้เป็นความรูเ้ ครือ่ งประดับ
ของเราต่อไป
ใช่แต่เท่านั้นยังกระท�ำให้ทวีโวหารในการโต้ตอบระบอบอรรถกว้างขวางดีขึ้นด้วย ดีทั้งได้  
ความรู้ ดีทั้งการปฏิบัตินายเป็นที่พอใจ
เว้นไว้แต่ท่านจะพูดความลับกัน ถ้าเช่นนั้นเราจะต้องถอยห่าง และเราต้องมีอัธยาศรัย
พิเคราะห์เอาเอง อย่าให้ทา่ นทันออกปากขับไล่กอ่ นได้ยงิ่ ดี และเมือ่ ขยายออกไปห่างนัน้ จะไปพูดจา
เล่นหัวกับเพือ่ นบ่าวด้วยกัน ก็อย่าส�ำแดงวาจาอือ้ ฉาวกราวเกรียวเป็นอาการไม่ยำ� เกรงนัน้ ได้ เป็น
อันไม่สมควร ถึงว่าไม่มีแขกมาก็ไม่สมควรเหมือนกัน ควรจะพูดและเล่นกันอย่าให้มีเสียงโด่งดัง
ได้ยินไปถึงนายให้มีความร�ำคาญ ฤๅเสียกิริยานั้นด้วย ฤๅต้องถูกเอ็ด

ข้อนี้ ท่านสอนให้พยายามใกล้ชิดผู้ใหญ่เข้าไว้ เคยมีการวิจัยออกมาว่า ผู้ที่เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นอธิบดีกรมกองต่าง ๆ ส่วนมากมักจะเป็นคนสนิทรับใช้ผู้ว่าหรืออธิบดีมาก่อนทั้งสิ้น
เพราะบุคคลเหล่านีม้ โี อกาสศึกษาหาความรูเ้ ป็นพิเศษ ในขณะทีผ่ ใู้ หญ่ทา่ นต้อนรับสนทนากับบุคคล
ต่าง ๆ จึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ไปด้วย ท�ำให้มีความแตกฉานเร็วขึ้น
เรื่องนี้ โบราณได้อุปมาไว้ว่า คนใกล้ชิดนั้นเปรียบเสมือนต้นกล้วยที่ขึ้นข้างโอ่งน�้ำ ซึ่งมักจะ
โตเร็วกว่าต้นกล้วยที่ปลูกไว้ในไร่ ด้วยเหตุที่ว่า ต้นกล้วยที่อยู่ข้างโอ่งน�้ำมักจะได้น�้ำอยู่ตลอดเวลา
ตั้งแต่เจ้าของบ้านตื่นเช้า ลุกขึ้นมาล้างหน้าข้างโอ่งน�้ำ หุงข้าว ท�ำกับข้าว ล้างถ้วย ล้างจาน
ไปจนถึงอาบน�้ำ ซักผ้า ถูบา้ น ก็ต้องใช้น�้ำ ทิ้งน�้ำอยู่แถวนั้น ตั้งแต่เช้าจรดเย็น ท�ำให้เจ้าต้นกล้วย
ต้นนี้ได้น�้ำตลอดทั้งวัน จึงโตวันโตคืนให้ผลเร็ว
คนเราก็เช่นกัน ถ้าได้ท�ำงานใกล้ชิดเจ้านาย ก็จะท�ำให้ได้ความรู้และประสบการณ์มาก
จึงก้าวหน้าเร็ว แต่มีข้อแม้ว่า
๑. เจ้านายต้องเป็นคนดี
๒. เราเองต้องรู้จักอดทน
ทีว่ า่ เจ้านายต้องเป็นคนดี เพราะว่าถ้าเราได้เจ้านายทีไ่ ม่ดี เมือ่ เราท�ำงานใกล้ชดิ ท่าน จะท�ำให้
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เราซึมซับความไม่ดีนั้นมา และความไม่ยุติธรรมของท่านจะท�ำให้เราก้าวหน้าได้ล�ำบาก
ต้องรูจ้ กั อดทน เพราะการได้ใกล้ชิดเจ้านายตลอดเวลา ท่านจึงมีงานให้เราท�ำมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเจ้านายที่เป็นคนรักงาน ท่านจะท�ำงานทั้งในและนอกเวลาโดยไม่มีพัก ซึ่งเราก็พักไม่ได้
เช่นกัน ต้องรู้จักอดทน ซึ่งก็นับว่าคุ้มค่า เพราะจะท�ำให้เรามีความเจริญก้าวหน้ากว่าเพื่อนร่วมงาน
คนอื่น ๆ ความดีทุกอย่างต้องแลกมาด้วยน�้ำพักน�้ำแรง นอนเฉย ๆ แล้วได้บุญนั้นไม่มี ต้องถม
เรี่ยวแรงลงไปจึงจะได้ดี
หลวงพ่อมีประสบการณ์ของตนเองที่คุณยายอาจารย์ฯ ท่านฝึกให้ตั้งแต่ก่อนบวช เมื่อคุณยาย
ตั้งใจจะสร้างวัด ท่านมองการณ์ไกลว่าจะต้องสร้างคนก่อนสร้างวัด ดังนั้นทุกครั้งที่คุณยายรับแขก
ท่านจะเรียกหลวงพ่อไปนั่งฟังด้วย แต่ทา่ นจะไม่บอกว่าต้องการฝึกหลวงพ่อ ท่านจะบอกว่า
“คุณเด็จ ยายแก่แล้ว คุยกับแขก ๒-๓ ค�ำ ยายก็เหนื่อย คุณช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนยาย จะได้
คุยกับแขกเขาหน่อย”
หลวงพ่อก็ตอบ “ครับ” แล้วก็ท�ำตามที่ท่านสั่งโดยถือเป็นหน้าที่ ตอนนั้นยังไม่ได้บวช
หลวงพ่อจึงได้ไปช่วยคุณยายรับแขก นั่งฟังการสนทนาของท่าน ถ้าเป็นบุคคลส�ำคัญท่านจะ
รับแขกเอง พูดคุยด้วยจนแขกกลับ แต่ถ้าเป็นแขกธรรมดาที่มาเยี่ยมเยียนด้วยความคิดถึง ท่านจะ
คุยด้วยเล็กน้อย พร้อมกับแถมธรรมะให้พอเหมาะพอดีกับบุคคลเหล่านั้น แล้วท่านจะปลีกตัวไปท�ำ
อย่างอื่น หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อที่จะต้องสนทนากับแขก เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
กับบุคคลเหล่านั้นต่อไป
ครั้นเมื่อได้บวชแล้ว คุณยายก็ยังให้ท�ำหน้าที่เช่นนี้ต่อไปอีก แต่มีเพิ่มขึ้นคือ ถ้าเป็นบุคคล
ที่หลวงพ่อยังไม่รู้จัก ท่านจะมานั่งเป็นเพื่อนและรับแขกให้หลวงพ่อดู ซึ่งมีทั้งผู้ที่ตั้งใจมาหาความรู้
ทางด้านธรรมะและผู้ที่ตั้งใจมาจับผิด หรือบางครั้งเขาก็น�ำข้อสงสัยในการฝึกธรรมะหรือ
ประสบการณ์ทพี่ สิ ดารมาถามคุณยาย ซึง่ หลวงพ่อทีม่ โี อกาสนัง่ ฟังอยูต่ ลอดเวลา สิง่ เหล่านีไ้ ด้เพิม่ พูน
ประสบการณ์ให้หลวงพ่ออย่างมากมาย
ดังนั้น เมื่อถึงเวลาที่หลวงพ่อต้องมาเทศน์ มาสอนลูกศิษย์ จึงท�ำให้มีข้อมูลอย่างเต็มที่ เป็น
ข้อมูลทีเ่ กิดจากทัง้ การได้ฟงั คุณยายรับแขก ข้อมูลจากการทีค่ ณุ ยายให้รบั แขกโดยล�ำพัง และข้อมูล
จากการค้นคว้าปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง ท�ำให้สามารถขยายความหรือแสดงธรรมให้พวกเราอย่าง
กระจ่างแจ้งได้
จากการที่เราได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ นอกจากจะท�ำให้ได้ประสบการณ์ในการท�ำงานแล้ว เรายัง
จะได้สงั เกตอัธยาศัยของท่านอีกด้วย เมือ่ ถึงคราวท่านรับแขกจึงควรเข้าไปรับใช้ใกล้ชดิ เพือ่ ให้ทา่ น
เรียกใช้สอยได้โดยง่าย ยกเว้นหากท่านต้องการเจรจาในเรื่องที่เป็นความลับ เราต้องรู้จักปลีกตัว
ออกมาเองโดยไม่ต้องรอให้ทา่ นเอ่ยปาก ต้องเรียนรู้วา่ สิ่งใดท่านชอบหรือไม่ชอบอย่างใด ข้อมูลที่
เราสะสมไว้จะท�ำให้เราเป็นเสมือนคอมพิวเตอร์เคลือ่ นที่ กลายเป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถสูงได้คนหนึง่
เมื่อได้ความรู้ ความดี ความไว้วางใจแล้ว ยิ่งต้องรู้จักระมัดระวังตัว อย่าเป็นคนหลงตัวเอง
ผู้ใหญ่จะให้ความรักความสนับสนุนแก่เรา หากเราวางตัวได้เช่นนี้ ความเจริญจะมีแก่เราแน่นอน
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๒๗

อย่าเย่อหยิ่งเป็น “กิ้งก่าท้าววิเทหราช”
คนที่มีฝีมือดี แต่กลับยโสโอหัง
ย่อมไม่มีทางรักษาความดีที่มีมาแต่เดิมไว้ได้
ผลสุดท้ายก็ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วย
ผู้ใหญ่ก็ไม่ให้การสนับสนุน ก็จะต้องเฉาตาย
ไม่มีความเจริญก้าวหน้า
เพราะได้ขุดหลุมฝังตัวเอง
ไว้แต่แรกโดยไม่รู้ตัว
๒๗. อย่าเย่อหยิ่งเป็น “กิ้งก่าท้าววิเทหราช”
เมื่อนายเมตตาปรานีเป็นที่ไว้วางใจเช่นนั้นแล้ว ความเจริญก็ย่อมจะบังเกิดแก่เราหลาย
			
ประการ ฯลฯ แต่ถึงอย่างนั้นก็ดี เราไม่ควรจะเย่อหยิ่ง “กิ้งก่าท้าววิเทหราช” เราควรจะย�ำเกรง

ระมัดระวังตัว อย่าให้ความชัว่ มาคลุกคละปะปนกับความดีของเราทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้มวั หมองไป เพราะ
ความดีย่อมหายาก ต้องสะสมอบรมไว้ให้เป็นสมบัติของเรามาก ๆ จึงจะส�ำเร็จมรรคผลพาตนให้
สูศ่ ขุ ได้ ความชัว่ นัน้ กระท�ำง่าย และเป็นสิง่ ท�ำลายความดีทเี่ รามีไว้นนั้ ให้พลันสูญหาย ถึงแม้วา่ จะ
มีสักครั้งเดียวที่เจตนาท�ำ  ก็อาจลบล้างความดีที่มีอยู่หลายครั้งพังทะลายหายสูญได้ ไม่ใช่เช่น  
ของแลกเปลี่ยนกันตัวต่อตัวเลย เพราะฉะนั้น เราควรระวังอย่าให้มีให้เป็นได้จึงจะดี แม้ถ้าจะมี    
เป็นขึ้นบ้างโดยไม่มีเจตนาแล้ว ก็ไม่สู้กระไรนัก โทษคงไม่หนัก ฤๅเสมอเพียงภาคทัณฑ์

มีเรื่องเล่าในอดีตว่า มีเจ้ากิ้งก่าตัวหนึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้ ทุกครั้งที่ท้าววิเทหราชเสด็จผ่านไป
มันจะลงมาจากต้นไม้มาค�ำนับพระองค์ ท้าววิเทหราชชืน่ ชมมันมาก จึงให้นำ� เอาลูกกระพรวนทองค�ำ
ไปผูกคอให้เป็นรางวัล ตั้งแต่นั้นมา เวลาที่พระองค์เสด็จผ่านไป มันไม่เคยลงมาค�ำนับอีกเลย
ได้แต่เกาะกิ่งไม้ชูคอว่าข้าได้ทอง ท้าววิเทหราชจึงสั่งให้น�ำเอาลูกกระพรวนทองค�ำออกจากคอเสีย
ข้อนี้เป็นการเตือนสติว่า เมื่อเราได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งผู้บังคับบัญชาหรือนายเรา
เกิดความเมตตาปรานีไว้วางใจแล้ว ขอให้เราพยายามรักษาความดีนนั้ ไว้ให้ได้ อย่าเหลิงหลงลืมตัว
ตลอดระยะเวลาที่หลวงพ่อท�ำงานสร้างวัดก็ดี ทั้งเมื่อก่อนสร้างวัดตอนที่ยังท�ำงานส่วนตัวอยู่
ก็ดี ได้พบบุคคลประเภทหนึ่งคือ ในตอนแรกได้ตั้งใจท�ำงานทุกอย่างเป็นอย่างดี ติดตามงาน
หนักเอาเบาสู้ และฉลาดในการท�ำงาน รวมความแล้วคือช่างรู้ใจเราไปเสียหมด แต่ภายหลังจากที่
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มอบความไว้เนื้อเชื่อใจ และมอบหมายการงานส�ำคัญ ๆ ให้ไปท�ำแล้ว กลับลืมตัว ถึงแม้งานที่ท�ำ
จะไม่เสีย แต่วางตัวสูงกว่าที่ควรจะเป็น มีทั้งไปเกทับสับแหลกกับเพื่อนร่วมงาน มีทั้งไปดูถูก
ชาวบ้านเขา มีทั้งไปยกตนข่มท่านในรูปแบบต่าง ๆ ท�ำนองเดียวกับกิ้งก่าได้ทองของท้าววิเทหราช
แม้กับหลวงพ่อเองบางทีก็ชักจะพอง ๆ เข้าใส่ จึงต้องเลิกใช้งาน
คนเราเมื่อไปท�ำงานที่ใดก็ตาม จนกระทั่งมีผู้ใหญ่เขาเกิดความไว้วางใจแล้ว ก็ย่อมจะต้องมี
แต่ความเจริญต่อไปข้างหน้าอย่างแน่นอน แต่หากไปกระท�ำการใดที่ท�ำให้ผู้ใหญ่เขาไม่อยากให้
งานเรา ผลงานก็ย่อมไม่มี แล้วมันจะเฉาตาย หาความเจริญก้าวหน้าไม่ได้
คนทีม่ ฝี มี อื ดี เมือ่ ได้รบั ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจแล้ว กลับมายโสโอหังเสีย หรือบางคนพอได้เลือ่ นยศ
ต�ำแหน่งเข้า เลยมัวเมาจมอยู่ในอบายมุข ไม่ติดตามงานเท่าที่ควรจะเป็น พวกนี้ขุดหลุมฝัง
ตัวเองทั้งนั้น
ฉะนั้น ใครที่ยังเป็นผู้น้อยอยู่ เมื่อได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง แทนที่จะเอาเรื่องเหล่านี้
มาเป็นข้อยกตนข่มท่าน น่าจะคิดกลับเสียใหม่ว่า ที่เราได้ดีขึ้นมาขนาดนี้ เพราะเราได้ทุ่มเท
ชีวิตให้กับการงานจริง ๆ ดังนั้นถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านี้ ก็ต้องทุ่มเทให้มากขึ้น แม้แต่การที่เราได้
ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานหรือจากหน่วยงานอื่นก็เช่นกัน เราได้มาเพราะเรามีความอ่อนน้อม
ถ่อมตนเข้าไปหา ดังนั้นเราควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากขึ้นไปอีก เพื่อจะได้เกิดพลังสะสมให้
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
การกระท�ำดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งถูกต้องที่ควรกระท�ำอย่างยิ่ง มิฉะนั้นจะเอาตัวไม่รอด แต่คนเรา
โดยทั่วไปแล้วยังไม่หมดกิเลส เมื่อได้เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง ก็อดไม่ได้ที่จะไปคุยอวด โดยเฉพาะ
คนใกล้ชิด เช่น ลูก เมีย พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนสนิท แต่อย่าถึงกับไปเกทับคนอื่นเขา เพราะถ้าเขา
เกิดหมั่นไส้ขึ้นมาจะไม่ได้รับความร่วมมือ
สรุปความในข้อที่ ๒๗ นี้ได้ว่า คนเราแม้ได้ตั้งใจท�ำความดีมามากเพียงไร เช่น สมมุติว่า
ท�ำความดีไว้ ๙๙ ครั้ง แต่มาท�ำเสียในครั้งที่ ๑๐๐ คนเขาจะลืมหมดว่าเราเคยท�ำความดี
มา ๙๙ ครั้ง แต่จะจดจ�ำครั้งที่ ๑๐๐ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่เราได้ท�ำเสียไป เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะกู้
ชื่อเสียงในการท�ำความดีให้กลับคืนมาได้ยาก เพราะฉะนั้นครั้งใดที่มีการเลื่อนยศต�ำแหน่ง
ครั้งนั้นยิ่งต้องมีความระมัดระวังตั้งใจสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัว มิฉะนั้นถ้าพลาดขึ้นมา
ความดีที่ได้ตั้งใจสร้างไว้เท่าใดก็จะพังทลายลงเสีย
		
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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“บุญต้องสั่งสมไว้ตอนมีชีวิต
พอหมดชีวิตก็หมดสิทธิ์สั่งสมบุญ”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
สนับสนุนการพิมพ์

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

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

การรู้จักตนเองตามค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนาหมายถึงอย่างไร?

QA

ANSWER
คำ�ตอบ

ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนเกี่ยวกับกายที่ยาววาหนาคืบกว้างศอกของเรานี้เอง
หากเราต้องการรู้จักตัวเราเอง ต้องมาศึกษาค�ำสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านทรงสอนให้เรารู้จัก
ตนเองอย่างไร และควรท�ำอย่างไรต่อไป ถึงจะเป็นการรักตัวเองอย่างแท้จริง
การท�ำความรู้จักตนเองขั้นพื้นฐานนั้น มีอยู่ ๔ เรื่อง
๑) กายมนุษย์ประกอบจากธาตุไม่บริสุทธิ์
กายของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุสี่ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ ซึ่งธาตุสี่
ทีป่ ระกอบเป็นเซลล์ในร่างกายมนุษย์เป็นธาตุไม่บริสทุ ธิ์ จึงท�ำให้เซลล์ในร่างกายของเราเสือ่ มสลาย
และตายไปสามร้อยล้านเซลล์ต่อนาทีโดยประมาณ
สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเนื่องจากเซลล์ที่ตายไป คือ อาการหนาวที่เกิดขึ้นของร่างกาย และหาก
ปล่อยให้เซลล์ตายลงไปเรื่อย ๆ เราก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ จะถึงซึ่งความตายในที่สุด
ดังนัน้ จึงต้องหาธาตุสจี่ ากภายนอกมาเติมให้รา่ งกายอบอุน่ แต่ธาตุสที่ หี่ ามาได้จากภายนอก
นั้นก็เป็นธาตุส่ีที่ไม่บริสุทธิ์ เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาทดแทนเซลล์เก่า เนื่องจากได้มาจากธาตุสี่
๘๔
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“ยิ่งรักษาศีลได้มากเท่าไร ยิ่งนั่งสมาธิได้มากเท่าไร อัตราการตายของ
เซลล์ซึ่งมาจากธาตุที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านี้ก็จะยิ่งลดลง ๆ ไปอีกเรื่อย ๆ
นี้คือ ปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรา”
ที่ไม่บริสุทธิ์ แม้ได้มาเพิ่มใหม่ มันก็ต้องตายต่อไป ฉะนั้นเราก็ต้องหาธาตุสี่มาเติมให้ร่างกาย
ต่อไปตลอดชีวิต วันใดที่รา่ งกายไม่สามารถรับธาตุสี่เพิ่มได้อีกต่อไปก็เป็นวันสิ้นสุดชีวิตนี้
เมื่อเติมธาตุสี่เข้าไป ร่างกายสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาพร้อมกับได้พลังงานด้วย ความร้อนก็เกิด
ขึ้นในร่างกาย
ความหนาว ความร้อน ที่มีอยู่ในตัวเรา เป็นตัวฟ้องว่า ในกายเรานี้ ทุกนาทีมีตายมีเกิด
และมีเกิดมีตายอยู่ตลอดเวลา ไม่มีอะไรยืนยงคงที่เลย
การทีเ่ รารูส้ กึ หิวก็เพราะต้องการธาตุดนิ ทีร่ สู้ กึ กระหายก็เพราะต้องการธาตุนำ�้ มาเติม ทีร่ สู้ กึ
อึดอัดเพราะต้องการหายใจเอาธาตุลมเข้าไป ที่รู้สึกหนาวก็เพราะต้องการธาตุไฟ ท�ำให้ต้องไปหา
เสื้อผ้ามานุ่งห่ม
อาการเดีย๋ วหนาว เดีย๋ วร้อน เดีย๋ วหิว เดีย๋ วกระหายนี้ เริม่ ตัง้ แต่เมือ่ ใด เริม่ ตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์
ของมารดา อาการเหล่านี้เกิดขึ้นในครรภ์ และบอกให้รู้วา่ ร่างกายของเรานั้นมีตายมีเกิดมาตั้งแต่
ก่อนเกิดจากครรภ์มารดาเสียอีก
อะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าธาตุสี่เหล่านี้ไม่บริสุทธิ์ ก็อุจจาระ ปัสสาวะ ที่อยู่ในตัวเรา ที่ต้อง
ขับถ่ายออกมาเพราะมันเป็นกาก เป็นของเสีย ที่ร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ ไม่ใช่ประโยชน์ จึงบอกได้
ว่าธาตุเหล่านี้ไม่บริสุทธิ์
๒) ความทุกข์เกิดจากธาตุไม่บริสุทธิ์
อาการต่าง ๆ เหล่านี้ ทัง้ หนาว ร้อน หิว กระหาย ขับอุจจาระออก ขับปัสสาวะออก รวมกัน
เรียกว่า ความทุกข์ประจ�ำตัวหรือประจ�ำสรีระ ซึง่ เป็นไปตามธรรมชาติของสิง่ ทีไ่ ม่บริสทุ ธิ์ ไม่มใี คร
ท�ำให้เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ�ำวัน ถ้าเรามีความส�ำรวมกาย ส�ำรวมวาจา ความทุกข์จ�ำพวกนี้จะบรรเทา
เบาบางลงไปได้บ้าง จากที่มีการตายของเซลล์นาทีละสามร้อยล้านเซลล์ ก็ตายน้อยลงไปกว่านั้น
ยิง่ รักษาศีลได้มากเท่าไร ยิง่ นัง่ สมาธิได้มากเท่าไร อัตราการตายของเซลล์ซงึ่ มาจากธาตุทไี่ ม่บริสทุ ธิ์
เหล่านี้ก็จะยิ่งลดลง ๆ ไปอีกเรื่อย ๆ นี้คือ ปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรา
ยิ่งเราสามารถควบคุมกาย ควบคุมวาจาของเรา อันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของเราได้
ก็จะยิ่งช่วยลดความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ลงไปอีกมาก
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๓) งานเลี้ยงชีพของมนุษย์คือการเติมธาตุ
จากต้นเหตุเพราะธาตุสี่ในกายเราที่ไม่บริสุทธิ์ ส่งผลให้เราต้องไปหาธาตุสี่จากภายนอก
มาเติม เพราะว่าเราต้องหาธาตุสี่นี้เอง จึงท�ำให้เราต้องท�ำงานหาเลี้ยงชีพ ดังนั้นความจริงมนุษย์
เราที่ต้องท�ำงานก็เพราะต้องการธาตุสี่นั่นเอง
แต่การท�ำงาน เราได้สิ่งตอบแทนเป็นเงินตรา จากนั้นจึงน�ำเงินตรามาแลกเปลี่ยนเป็น
ปัจจัยสี่อันได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค
ความซับซ้อนในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์นั้นมีมาก แม้เราจะรับธาตุสี่เข้าไป เราก็ยังไม่รับ
เข้าไปตรง ๆ ต้องรับผ่านในรูปของปัจจัยสี่
ดังนั้น เมื่อมีใครถามว่า เราท�ำงานไปเพื่ออะไร ส่วนใหญ่คนจะตอบแค่วา่ ท�ำงานเพื่อให้ได้
เงินมา หาได้ยากที่ใครจะมองลึกไปถึงว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการท�ำงานเพื่อธาตุสี่
เหตุนี้เองมนุษย์จึงท�ำความเดือดร้อนให้มนุษย์ด้วยกันเองได้ง่าย เพราะมนุษย์มองตื้น ๆ
เพียงว่า ไม่วา่ จะประกอบอาชีพดีหรืออาชีพชั่ว ต่างก็ได้มาซึ่งเงินตราเพื่อเอามาใช้จ่ายในชีวิตได้
เหมือนกัน
แต่ความจริงของชีวิตไม่ได้หยุดแค่นั้น เมื่อท�ำงานก็เกิดกรรมดีกรรมชั่วขึ้นมา และทั้ง
กรรมดีกรรมชั่วต่างก็ด�ำเนินไปตามกฎแห่งกรรม นั่นคือ “ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว” เมื่อมนุษย์ไม่
ค�ำนึงถึงปลายทางของกรรม ตรงนี้คือจุดอันตรายของมนุษย์ผู้ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจความจริงของชีวิต
กฎแห่งกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในชาตินี้ ทีเ่ ราสามารถตรองตามได้นนั้ มีอยู่ เมือ่ มนุษย์ทำ� กรรมดี ตัง้ แต่
ความคิด ค�ำพูด และการกระท�ำก็ดี ส่งผลให้สุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ทุกอย่างดีหมด
บุญเกิด นิสัยดี ๆ เกิด มิตรเกิด การงานก็เจริญก้าวหน้าประสบความส�ำเร็จ ชีวิตรุ่งเรือง
สิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ที่ท�ำกรรมชั่วนั้นตรงกันข้าม ตั้งแต่บั่นทอนท�ำลายสุขภาพกาย จิตใจ
อารมณ์ บาปก็เกิด นิสัยเลวก็เกิด ก่อแต่ศัตรู มีอันตรายรอบด้าน การงานตกต�่ำ ชีวิตถดถอย
นี้คือสิ่งที่มนุษย์ท�ำความผิดพลาด เพราะผิดพลาดเช่นนี้คนชั่วจึงเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์
๔) การบรรเทาทุกข์จากธาตุไม่บริสุทธิ์
กฎแห่งกรรมไม่ได้จบแค่ชีวิตนี้ ยังปรุงแต่งภพชาติต่อไปว่าตายแล้วจะไปเสวยสุขในสวรรค์
หรือรับทัณฑ์ทรมานในนรก ซึ่งเรื่องสวรรค์นรกนี้พิสูจน์ได้ด้วยการฝึกสมาธิจนสามารถไปเห็นด้วย
ตนเองได้
แต่ในขณะที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ เพราะสมาธิยังไม่พอที่จะไปพิสูจน์ว่าตายแล้วไม่สูญ สวรรค์
มี นรกมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ข้อคิดเอาไว้ว่า ควรตั้งใจท�ำความดีไปก่อน ถ้าแม้ไม่มี
ชาติตอ่ ไป ผูท้ ำ� ความดีมาตลอดชาตินกี้ ป็ ระสบแต่ความสุข ถ้ามีชาติตอ่ ไปก็ประสบความสุขทัง้ ใน
ชาตินี้และในชาติหน้า ซึ่งแตกต่างกับผู้ที่ท�ำกรรมชั่ว ถ้าแม้ไม่มีชาติต่อไป ผู้ท�ำกรรมชั่วก็ประสบ
แต่ความทุกข์ตลอดชาติอยู่แล้ว แม้มีชาติต่อไป ผู้ท�ำกรรมชั่วก็ประสบกับความทุกข์ทั้งในชาตินี้
และชาติต่อไปอีก ดังนั้นไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าตายแล้วสูญ บุคคลก็ควรท�ำแต่กรรมดี
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ถ้าเราควบคุมส�ำรวมกาย ส�ำรวมวาจา ส�ำรวมใจของเราอย่างดี และส�ำรวมในอาชีพ
ของเราอย่างดี ก็จะท�ำให้ความทุกข์ทปี่ ระสบลดน้อยถอยลง แม้จะยังไม่หมด เพราะเรายังท�ำความ
บริสุทธิ์ให้ตัวเองไม่ได้ก็ตาม
การที่เราจะส�ำรวมอาชีพได้อย่างไรนั้น
ขั้นแรก ต้องไม่ท�ำความเดือดร้อนให้ใคร
ขั้นที่สอง นอกจากไม่ให้เดือดร้อนใครแล้ว เรายังรักที่จะท�ำอาชีพนั้นด้วย
แต่ทจี่ ะได้ขนั้ ทีส่ องดังใจนัน้ ไม่งา่ ยนัก ยกเว้นคนทีท่ ำ� ความดีมามากพอ จึงมีสทิ ธิม์ ที างเลือก
ได้มาก
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า เมื่อมีโอกาสท�ำความดีแก่คนทั้งหลายให้รีบท�ำไว้
ให้มาก ถึงขีดถึงคราวที่บุญส่งผล จะท�ำให้เรามีโอกาส มีทางเลือกที่ดี ถ้าไม่อย่างนั้นโอกาสที่จะ
ได้เลือกในสิ่งที่เราต้องการก็มีไม่มาก ก็ได้แต่ต้องอดทนกันไป
ดังนั้น ตลอดชีวิตให้เลือกท�ำแต่ความดี ให้รีบท�ำแต่ความดี เพราะความจริงของชีวิตเป็น
เช่นนี้ เราเผชิญกับทุกข์มาตัง้ แต่เกิด จะบรรเทาทุกข์ได้กด็ ว้ ยการท�ำแต่ความดีเท่านัน้ จะขจัดทุกข์
ได้ต้องมาฝึกสมาธิตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดังนั้น โดยสรุปแล้ว คนที่รู้จักตนเอง คนที่เข้าใจชีวิต จะต้องรู้จัก ๔ เรื่องนี้ และตั้งใจสร้าง
แต่กรรมดี ทั้งในขณะที่เติมธาตุสี่ ทั้งในขณะที่ประกอบอาชีพหาธาตุสี่ มาเติมให้ชีวิต เพราะว่า
ท�ำกรรมดีย่อมได้ดี ท�ำกรรมชั่วย่อมได้ชั่ว คนที่ยังไม่เข้าใจ ๔ เรื่องนี้ จึงยังไม่อาจเรียกได้วา่
เป็นคนที่รู้จักตนเองแล้ว
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

ข้อคิดจากค�ำว่า “รัก”
ความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ ให้กับพ่อแม่ พี่น้อง เพียงอย่างเดียว
หรือไม่?
ความรักทีบ่ ริสทุ ธิจ์ ริง ๆ ก็คอื ความรักทีไ่ ม่หวังสิง่ ตอบแทน เป็นความรักทีม่ แี ต่ให้อย่างเดียว
ตัวอย่างความรักที่ดีที่สุดก็คือ ความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อชาวโลก ในพระชาติ
ที่เกิดเป็นสุเมธดาบส ท่านนอนทอดตัวเป็นทางให้พระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จผ่านเพื่อกันโคลนไม่ให้
มาเปื้อนพระพุทธองค์ วันนั้นพระทีปังกรพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า ในอนาคตท่านจะตรัสรู้ธรรมเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะนั้นหากสุเมธดาบสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วปรารถนาจะเป็น
พระอรหันต์ เพียงไม่นานก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ แต่พอตั้งใจจะสร้างบารมีเป็น
พระพุทธเจ้า ก็จะต้องสร้างบารมีต่อไปอีก ๔ อสงไขยกับแสนมหากัป ซึ่งไม่ใช่งา่ ย ๆ เพราะต้อง
สู้กับอะไรอีกมากมาย และอาจพลาดพลั้งตกนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้
๙๒ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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นับจากชาตินั้นมา ศีรษะที่สุเมธดาบสตัดออกให้เป็นทานมีปริมาณมากกว่าผลมะพร้าวใน
ชมพูทวีป ดวงตาที่ท่านควักออกเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า เนื้อที่ท่านสละเป็นทาน
รวมกันเข้ามากกว่าภูเขาหิมาลัย เลือดที่ทา่ นสละเป็นทานรวมกันมากกว่าน�้ำในมหาสมุทร นี้ไม่ใช่
การเปรียบเทียบ แต่คือความจริง เพราะว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดนานมาก ท่านยังเปรียบไว้ว่า หาก
มองไปข้างหน้าเห็นทะเลน�้ำทองแดงเดือดพล่าน ระยะทางไกลจนมองไม่เห็นฝั่ง ท่านก็พร้อมจะ
กระโดดลงไป แล้วว่ายไปจนสุดก�ำลัง เพื่อจะโปรดสรรพสัตว์ทั้งปวง และถึงแม้ว่ามองไปเป็นระยะ
ทางไกลมีแต่ปลายหอก ปลายดาบ จนไม่เห็นปลายทาง ท่านก็จะพร้อมเดินออกไปเพื่อโปรด
สรรพสัตว์ ความรักที่ท่านมีต่อชาวโลกมากขนาดนั้น ถ้าเอาแค่เพียงตัวเอง ท่านรอดไปตั้งแต่ชาติ
ทีเ่ ป็นสุเมธดาบสแล้ว แต่เพราะรักจะช่วยชาวโลกจึงยอมทุม่ ตัวเองสร้างบารมีอย่างยาวนาน ความรัก
อย่างนี้ไม่ได้หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น มีแต่ความเมตตาและความหวังดีอย่างเต็มหัวใจจริง ๆ
เพราะฉะนั้น ให้เราชาวพุทธทุกคนดูพระองค์เป็นต้นแบบ ให้มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์อย่าง
พระองค์ ให้ทุกคนได้มีโอกาสมาศึกษาและมาใช้ประโยชน์จากธรรมะที่พระองค์ทรงทุ่มชีวิตสร้าง
บารมีเพื่อน�ำมาโปรดพวกเรา อย่าเป็นลิงได้แก้ว ไก่ได้พลอย ให้ตั้งใจศึกษาธรรมะอย่างเต็มที่ แล้ว
ก็น�ำความรักและความหวังดีของพระองค์ไปสู่ชาวโลกทั้งปวง โดยท�ำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แก่
ทุก ๆ คนด้วย

คนเรามีเนื้อคู่จริงหรือไม่?
จริง ๆ แล้วคนเรามีเนื้อคู่ทั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ในวัฏสงสารอันยาวนาน ทุก
ชีวิตในโลกไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเกิดมาเป็นญาติกัน ดังนั้นใน ๗,๐๐๐ ล้านคน คนที่เคยเกิดเป็นสามี
ภรรยากับเรามีเป็นล้าน ๆ คน เพราะฉะนั้นเนื้อคู่เรามีแน่ แต่มันอาจจะนานมาก ๆ จนกระทั่ง
จางไป เมื่อเราทราบความจริงแล้ว อย่าไปกังวลเรื่องหาคู่ เราอยู่ของเราสบาย ๆ เดี๋ยวก็เจอเอง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่จะเป็นคู่กันได้มีเหตุ ๒ อย่าง คือ
๑. เคยเกี่ยวโยงกันมาในอดีตชาติ เป็นเนื้อคู่กันมา เป็นสามีภรรยากันมาในอดีต พอเจอกัน
ชาตินี้ก็ใช่เลย
๒. การอุปถัมภ์เกือ้ กูลกันในภพชาติปจั จุบนั บางคนในอดีตชาติภพใกล้ ๆ ไม่ได้เป็นสามีภรรยา
กัน แต่วา่ มาเกื้อกูลกันในปัจจุบัน ก็เลยมีความผูกพันกันและแต่งงานกัน ก็มีเหมือนกัน
ยิง่ ถ้ามีเหตุพร้อมทัง้ ๒ อย่าง ก็แน่เลย บางคนในอดีตมีความผูกพันต่อเนือ่ งกันมาหลายชาติ
ในชาติปัจจุบันบางครั้งแค่เห็นรูปหรือบางทีแค่ได้ยินชื่อ ความรักก็วิ่งฉิวทะลุผิวหนังไปจนถึงเยื่อใน
กระดูกเลย ยิ่งกว่ารักแรกพบ คือ รักตั้งแต่ยังไม่พบเลย เช่น ธิดาของเศรษฐีชนบทกับโฆสกเศรษฐี
เพียงธิดาเศรษฐีได้ยินชื่อโฆสกะเท่านั้นก็เกิดความรักเลย หรือบางคนพอเห็นปั๊บ รู้สึกว่าคนนี้แหละ
จะต้องเป็นสามีภรรยาของเราแน่ ผูกพันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งได้เป็นสามีภรรยากันจริง ๆ อย่างนี้
ก็มี ให้เราสบาย ๆ อยู่ในบุญ เดี๋ยวจังหวะเหมาะ ๆ คนที่เหมาะสมก็จะมาเจอกันเอง
อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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๙๓

มุมมองความรักในทางธรรมเป็นอย่างไร?
มุมมองความรักในทางธรรม ถ้าจะเปรียบก็คล้าย ๆ ความเมตตาและความหวังดีซึ่งมีต่อ
เพื่อนมนุษย์ อาจจะเป็นลักษณะของอาจารย์กับลูกศิษย์ เช่น เราไปวัดแล้วไปกราบพระภิกษุสงฆ์ที่
เคารพเป็นครูบาอาจารย์ ท่านก็มีความรัก ความหวังดี ความเมตตา และอบรมสั่งสอนเรา เราก็มี
ความรักและความเคารพต่อท่าน ต่างฝ่ายต่างมีความรัก ความหวังดี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน หรือ
อาจจะเป็นความหวังดี ความเมตตา ระหว่างพี่น้องนักสร้างบารมีด้วยกัน เช่น ไปวัดด้วยกัน เป็น
เพื่อนในการท�ำความดี ก็จะมีความคุ้นเคย สนิทสนม หวังดีมากเป็นพิเศษ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ค�ำว่า กัลยาณมิตร คือ เพื่อนที่แนะน�ำประโยชน์ แนะน�ำสิ่งที่ดีให้ นี้คือความรัก
ในทางธรรม ซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทน แต่ให้ด้วยใจที่สูงส่ง ผ่องใส

ถ้าเราผิดหวังในความรัก แล้วฆ่าตัวตาย จะเป็นบาปมากไหม?
อย่าไปฆ่าตัวตายเด็ดขาด เป็นบาปหนัก ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ก็ไม่ควรฆ่าตัวตายทั้งนั้น ยิ่ง
ถ้าฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังในความรัก ยิ่งน่าเสียดายใหญ่ ให้เราดูตัวอย่างรอบ ๆ ตัวเรา คนที่เคย
รักกันปานจะกลืนกินแล้วต่อมาก็หย่าร้างกัน บางคนหม้อข้าวยังไม่ทันด�ำเลิกกันแล้ว ดังนั้นลองมา
คิดดูดี ๆ ว่า ตอนที่เรารู้สึกว่ารักเขาปานจะกลืนกิน เวลาผิดหวังก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลือ ตายดีกว่า
แต่ในความเป็นจริงถ้าได้มาอยู่ด้วยกันเดือนสองเดือนอาจจะเบื่อก็ได้ เพิ่งรู้ว่าคนนี้ไม่ได้เรื่องเลย
แล้วเราเอาชีวิตเราไปให้เขา มันคุ้มกันหรือ? นิ่ง ๆ สักนิดแล้วเราจะพบความจริง
โบราณบอกว่า อย่างอื่นตัดง่าย แต่ตัดรักตัดยาก ดังค�ำกลอนที่ว่า “จะหักอื่นฝืนหักก็จักได้
หักอาลัยนี้ไม่หลุดสุดจะหัก สารพัดตัดขาดประหลาดนัก แต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจ” พอเขา
ทิ้งเราไปมีรักใหม่ ลืมตาก็เห็นหน้าเขาลอยมา หลับตาหน้าเขาก็ลอยมา ข้าวก็ไม่อยากกิน นอน
ก็ไม่หลับ แต่วา่ อารมณ์นั้นจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดกาล วิธีแก้คือให้หยุดคิด
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความรักเป็นตัณหาอย่างหนึ่งที่เกิดมาจากความคิด คนที่แรก ๆ ไม่ค่อย
ชอบ แต่พอคิดถึงบ่อย ๆ กลายเป็นชอบขึ้นมาเมื่อไรก็ไม่รู้เหมือนกัน จุดส�ำคัญเริ่มที่ความคิด ถ้า
เจอกันแล้วไม่คิดอะไรก็ไม่มีทางเป็นความรัก ดังนั้นถ้าเราไปชอบใครแล้วท�ำท่าจะผิดหวัง ทางแก้
ก็คือ หยุดคิด อะไรเป็นสื่อให้นึกถึงเขา เอาทิ้งให้หมด แล้วอย่าอยู่เฉย ๆ จะคิดฟุ้งซ่านอีก ให้
ท�ำงานหรือท�ำอะไรก็ได้ให้เหงื่อออก ความรู้สึกนึกถึงจะค่อย ๆ คลายลง พอเริ่มนึกแล้วให้หยุด ท�ำ
อย่างนี้ไม่เกิน ๗ วัน ที่ว่าผูกพันมาก ๆ จนแทบจะไปกระโดดตึกตายจะจางหายไป แล้วเมื่อเวลา
ผ่านไปเหลียวมาดูความคิดตัวเองจะรู้สึกข�ำ ๆ ว่าเราเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เลยหรือ ดังนั้นหัวเด็ด
ตีนขาดอย่าไปฆ่าตัวตายเพราะความรักเด็ดขาด
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ถ้ามีความรักในวัยเรียนจะผิดไหม และจะท�ำอย่างไรไม่ให้เสียการเรียน?
ความรักเป็นศัตรูของการเรียน เพราะว่าเด็กวัยรุน่ อยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่านจากวัยเด็กเข้าไปสูว่ ยั
ผู้ใหญ่ สรีระก�ำลังเปลี่ยนแปลง ฮอร์โมนก็หลั่งออกมา อารมณ์จะพลุ่งพล่าน ถ้าไปยุ่งกับความรัก
เมื่อไร สติการควบคุมตัวเองยังดีไม่พอ โอกาสพลาดสูงมาก เคยมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่
ชั้นประถมสอบเข้าแพทย์ได้ อนาคตน่าจะสดใส ต่อมาตอนอาตมาเรียนแพทย์อยู่ปี ๔ ได้เจอเขา
เขาบอกว่าถูกรีไทร์เพราะไปชอบสาว แล้วสาวปันใจเป็นอื่น เขากลุ้มใจมากเลยกินเหล้าเป็นหลัก
ไม่ยอมร�ำ่ เรียน สุดท้ายถูกรีไทร์ เขาบอกว่า รูส้ กึ เหมือนได้เพชรมาเม็ดหนึง่ คือการได้เข้าเรียนแพทย์
แต่มารู้ตัวเมื่อเพชรเม็ดนั้นจมน�้ำไปแล้ว ไม่สามารถเอากลับมาได้ ตอนนั้นรู้สึกสงสารเขามาก
ได้แต่ให้ก�ำลังใจว่า ให้ตั้งใจเตรียมตัวสอบเอนทรานซ์ใหม่ เรียนให้จบปริญญาแล้วตั้งใจท�ำงาน
อนาคตจะสดใสได้ นี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดว่า ถล�ำไปกับความรักแล้วชีวิตพลิกผันไปเลย อยู่ใน
วัยเรียนอย่าเพิ่งเลย ควบคุมตัวเองให้ดี อย่าไปคิดผูกพันกับใคร ถ้าหยุดตั้งแต่ตอนต้นได้ก็หยุด
ถ้าปล่อยให้ผูกพันแล้วจะมาแก้ตอนปลายมันยาก ให้ปฏิญาณว่า ถ้ายังเรียนไม่จบให้เรานึกถึงหน้า
คุณพ่อ คุณแม่ จะไม่นึกถึงหน้าหนุ่มสาวที่ไหน เพื่อจะเอาความส�ำเร็จในการเรียนไปมอบเป็น
ของขวัญให้ท่าน เอาความรักพ่อแม่เป็นเกราะก�ำบังตัว อย่างนี้แล้วเราจะประสบความส�ำเร็จใน
การเรียน จบแล้วท�ำงานท�ำการเป็นหลักเป็นฐาน จะไปรักใครชอบพอใครก็จะเป็นความรักแบบ
ผู้ใหญ่ที่ไม่พร่อง

สมัยพุทธกาลมีรักเพศเดียวกันหรือไม่? ถ้ารักเพศเดียวกันจะผิดและบาป
ไหม?
การรักชอบเพศเดียวกันมีทุกยุคทุกสมัย คนที่ชอบเพศเดียวกันเป็นวิบากกรรมที่เกิดจาก
การผิดศีลกาเมฯ ในอดีต เมื่อวิบากกรรมเริ่มจางลงจึงเกิดภาวะผู้ชายชอบผู้ชายบ้าง ผู้หญิงชอบ
อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org

๙๕

ผู้หญิงบ้าง บางทีก็ชอบทั้ง ๒ เพศบ้าง แต่ละคนมีวิบากกรรมนี้อยู่มากบ้างน้อยบ้าง ถ้าไม่มีสื่อ
เป็นตัวกระตุ้นชักน�ำ บางทีก็เหมือนกับคนปกติ แต่พอไปเจอสื่อบางอย่างหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อม
ทีช่ กั น�ำไปกระตุน้ เอาเศษวิบากกรรมในอดีตให้แสดงผลออกมา เลยกลายเป็นคนทีช่ อบเพศเดียวกัน
ขึ้นมา
ถามว่าเป็นแล้วบาปไหม ก็ให้ทราบว่า เรื่องนี้เกิดจากเศษวิบากกรรมกาเมฯ ในอดีต ให้เรา
พยายามควบคุมตัวเองให้ดี อย่าไปยุ่งเรื่องเหล่านี้มากเกินไป เพราะว่าคนที่รักชอบเพศเดียวกันมัก
จะมีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงกว่าคนโดยทั่วไป เรารู้จุดอ่อนของตัวเองแล้ว ต้องตั้งใจให้เด็ดขาด
ให้วิบากกรรมนี้หมดไปชาตินี้เลย ไม่ให้ติดไปภพชาติหน้าอีก

ถ้าเราแต่งงานกับคนต่างศาสนาแล้วจะต้องเปลีย่ นศาสนา เท่ากับว่าไม่รกั ษา
ศาสนาตัวเองหรือเปล่า?
เราต้องทราบหลักความจริงว่า พระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์พิเศษที่ต่างจากศาสนาอื่น คือ
เป็นศาสนาที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไม่ได้ทรงสอนให้ใครเชื่อพระองค์ แต่ทรงอยู่ในฐานะของผู้ค้นพบความจริงของโลกและชีวิต ว่าคน
เรามีการเวียนว่ายตายเกิด กฎแห่งกรรมมีจริง นรกสวรรค์มีจริง บุญบาปมีจริง แล้วให้ทุกคนตั้งใจ
สร้างความดี สั่งสมบุญกุศล ตั้งใจปฏิบัติธรรม สุดท้ายเมื่อสามารถตัดกิเลสให้หมดไปจากตัวแล้ว
ก็จะเข้าพระนิพพานได้ พระองค์ทรงเอาความจริงนี้มาบอกเรา ไม่ว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บังเกิดขึ้นหรือไม่ นรก-สวรรค์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม บุญบาปก็มีเหมือนเดิม เพียงแต่คนจะไม่รู้ว่า
อะไรบุญ อะไรบาป แล้วจะไปพลาดท�ำบาปตกนรก แต่พอทราบจากค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ก็จะได้ท�ำบุญ ไม่ท�ำบาป เมื่อท�ำความดีมากขึ้น สุดท้ายก็เข้าพระนิพพาน เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้
มานับถือพระพุทธศาสนา ได้มารู้หนทางอันประเสริฐที่จะน�ำตัวเองให้หลุดพ้น เราจะทิ้งความจริง
ไปสูค่ วามไม่จริงหาควรไม่ ถ้ารักใครจริงควรจะพาเขามาพบความจริงแบบเดียวกับเราถึงจะถูกต้อง
บางคนบอกว่า ศาสนาเขาบังคับ แต่ของเราไม่บังคับ เราเปลี่ยนไปหาเขาง่าย เขาเปลี่ยนมาหา
เรายาก ประเด็นไม่ใช่เรื่องยากหรือง่าย แต่อยู่ที่ว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ ถ้า
เปลี่ยนไปง่าย ๆ แล้วไปแย่ด้วยกัน อย่างนี้รักกันจริงหรือ ถ้ารักจริงแม้จะยากเหมือนเข็นครก
ขึน้ ภูเขาก็ตอ้ งพยายามเข็น เหมือนว่ายน�ำ้ ฝ่าจระเข้กต็ อ้ งพยายามฝ่า เพราะปลายทางคือความจริง
ที่สว่างไสว ดังนั้นเราจึงควรจะชวนคนที่เรารักทุกคนให้มาเข้าถึงความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงสอนมา
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

วัดโบสถ์บน

สถานที่บรรลุวิชชาธรรมกายของพระผู้ปราบมาร
ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมหาปูชนียาจารย์ ที่เหล่าศิษยานุศิษย์
จะได้มาตรึกระลึกถึงมหาปูชนียาจารย์ทงั้ ๓ ท่าน เพราะเป็นวันคล้ายวันละสังขารของ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และคุณยาย
อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุก ส�ำแดงปัน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และเป็นวันสลายร่าง
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ส�ำหรับในปีนจี้ ะมี
พิธีส�ำคัญ คือ การอัญเชิญรูปหล่อทองค�ำของพระมงคลเทพมุนี ไปประดิษฐาน
ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง สถานทีบ่ รรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ซึง่ จะได้นำ�
ประวัตคิ วามส�ำคัญของสถานทีแ่ ห่งนีม้ าแสดงให้แก่ทกุ ท่านได้ทราบ
๙๘ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ตัง้ อยูร่ มิ คลองบางกอกน้อยฝัง่ ตะวันตก ต�ำบลบางคูเวียง
อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึง่
ยังอนุรกั ษ์โบราณสถานไว้ในสภาพสมบูรณ์ ประวัตคิ วามเป็นมาและผูส้ ร้างวัดโบสถ์บน
บางคูเวียง ไม่แน่ชดั แต่มเี รือ่ งเล่าทีป่ รากฏในหนังสือวัดทัว่ ราชอาณาจักร เล่ม ๒ (พิมพ์
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๖) ว่าพระมหากษัตริยใ์ นสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเสด็จมาประทับอยูบ่ ริเวณ
ทีต่ งั้ วัดนี้ ภายหลังทรงยกทีด่ นิ ให้สร้างเป็นวัด โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถาวรวัตถุทเี่ ป็น
ศิลปกรรมแบบอยุธยา มีเอกลักษณ์ คือ พระอุโบสถเป็นรูปทรงเรือส�ำเภา อันหมายถึง
การเดินทางสัญจรและการค้าในอดีต สร้างขึน้ เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ ในสมัยอยุธยา
ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมาเมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๑๐

“

กิจวัตรทีท่ า่ นทำ�เป็นประจำ�
เวลาไปอยูว่ ดั โบสถ์บน บางคูเวียง
คือ เวลาบ่ายสองโมง
ท่านจะเข้าไปปฏิบตั สิ มาธิในโบสถ์

”

ย้อนรอยประวัตศิ าสตร์ ณ วัดโบสถ์บน
ภิกษุหนุม่ นามว่า สด จนฺทสโร เป็นผูท้ สี่ นใจในการเรียนด้านวิปสั สนาเป็นชีวติ จิตใจ
นับจากวันแรกทีบ่ วช ท่านได้เรียนวิปสั สนากับพระอาจารย์โหน่ง อินทฺ สุวณฺโณ ตลอดพรรษา
แรก นอกจากนีท้ า่ นยังหาความรูด้ า้ นวิปสั สนาเพิม่ เติมจากต�ำรา โดยส่วนใหญ่อา่ นจาก
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ถ้าวันไหนหยุดเรียนคันถธุระ ท่านมักจะไปหาพระอาจารย์ต่าง ๆ
ที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนา เพราะต้องการหาความรู้เพิ่มเติม สมัยที่ท่านเรียนอยู่ที่
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ)์ ได้รจู้ กั กับหลวงพ่อนก จึงไป
เยีย่ มหลวงพ่อนกทีว่ ดั โบสถ์บน บางคูเวียง หลวงพ่อนกมักให้ทา่ นไปเทศน์แทนอยูเ่ สมอ
กิจวัตรทีท่ า่ นท�ำเป็นประจ�ำเวลาไปอยูว่ ดั โบสถ์บน บางคูเวียง คือ เวลาบ่ายสองโมง
ท่านจะเข้าไปปฏิบตั สิ มาธิในโบสถ์ บรรยากาศในสมัยนัน้ รอบโบสถ์มตี น้ ไม้มาก เป็นป่า
ล้อมรอบ มีความเงียบสงัดไปทัว่ บริเวณ ท่านจึงไป ๆ มา ๆ ทีว่ ดั โบสถ์บน บางคูเวียง อยู่
เป็นประจ�ำ เมือ่ ท่านหยุดเรียนด้านคันถธุระแล้ว จึงมุง่ ปฏิบตั ดิ า้ นวิปสั สนาธุระอย่างจริงจัง
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๙๙

ในขณะนัน้ ท่านต้องการทีจ่ ะไปจ�ำพรรษาทีว่ ดั โบสถ์บน บางคูเวียง เพราะต้องการ
จะตอบแทนพระคุณของเจ้าอธิการชุม่ (เจ้าอาวาสวัดโบสถ์บน บางคูเวียง ในสมัยนัน้ )
ซึง่ เคยถวายคัมภีรม์ ลู กัจจายน์และคัมภีรพ์ ระธรรมบทให้ทา่ นได้เรียนพระปริยตั ธิ รรม ด้วย
การช่วยแสดงธรรมให้แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ในวัด ท่านจึงกราบลาท่าน
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เดินทางไปจ�ำพรรษา
ทีว่ ดั โบสถ์บน บางคูเวียง ในพรรษาที่ ๑๒
เมือ่ ถึงกลางพรรษา ท่านก็มคี วามคิดว่า “ในเมือ่ เราตัง้ ใจจริง ๆ ในการบวช จ�ำเดิม
อายุ ๑๙ ปี เราปฏิญาณตนบวชจนตาย ขออย่าให้ตายในระหว่างก่อนบวช บัดนีก้ ไ็ ด้บอกลา
มาถึง ๑๕ พรรษา ย่างเข้าพรรษานีแ้ ล้ว ก็พอแก่ความประสงค์ของเราแล้ว บัดนีข้ องจริง
ของแท้ทพี่ ระพุทธเจ้าท่านรูท้ า่ นเห็นเรายังไม่ได้บรรลุ ยังไม่รไู้ ม่เห็น สมควรแล้วทีจ่ ะต้อง
กระท�ำอย่างจริงจัง” ( ตัง้ แต่อายุ ๑๙ ปี)
✶

“

✶

หากยังไม่ได้ยนิ เสียงกลองเพล
จะไม่ยอมลุกจากที่ เมือ่ ตัง้ ใจดังนัน้ แล้ว
ก็หลับตาภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ไปเรือ่ ย ๆ
จนกระทัง่ ความปวดเมือ่ ยและอาการเหน็บชา
ค่อย ๆ เพิม่ ทีละน้อย ๆ และมากขึน้ จนมีความรูส้ กึ
ว่ากระดูกทุกชิน้ แทบจะระเบิดหลุดออกมาเป็นชิน้ ๆ

”

ในวันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๑๐ (ปี พ.ศ. ๒๔๖๐) เมือ่ กลับจากบิณฑบาตแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปูก่ เ็ ข้าไปนัง่ สมาธิเจริญภาวนาในพระอุโบสถ ขณะนัน้ เวลาประมาณแปด
โมงเศษ ๆ ท่านเริม่ ท�ำความเพียร โดยตัง้ ใจว่า หากยังไม่ได้ยนิ เสียงกลองเพลจะไม่ยอม
ลุกจากที่ เมือ่ ตัง้ ใจดังนัน้ แล้วก็หลับตาภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไปเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่
ความปวดเมือ่ ยและอาการเหน็บชาค่อย ๆ เพิม่ ทีละน้อย ๆ และมากขึน้ จนมีความรูส้ กึ ว่า
กระดูกทุกชิน้ แทบจะระเบิดหลุดออกมาเป็นชิน้ ๆ จนเกือบจะหมดความอดทน ความ
กระวนกระวายใจก็ตามมา ท่านร�ำพึงในใจว่า “เอ...แต่กอ่ นเราไม่เคยรูส้ กึ เช่นนีเ้ ลย พอ
ตัง้ สัจจะลงไปว่า ถ้ากลองเพลไม่ดงั จะไม่ลกุ จากที่ เหตุใดมันจึงเพิม่ ความกระวนกระวายใจ
มากมายอย่างนี้ ผิดกว่าครัง้ ก่อน ๆ ทีน่ งั่ ภาวนา เมือ่ ไรหนอกลองเพลจะดังสักที” คิดไป
จิตก็ยงิ่ แกว่งและซัดส่ายมากขึน้ จนเกือบจะเลิกนัง่ หลายครัง้ แต่เมือ่ ได้ตงั้ สัจจะไปแล้ว
ท่านก็ทนนัง่ ต่อไป ในทีส่ ดุ ใจก็คอ่ ย ๆ สงบลงทีละน้อย แล้วรวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน เห็น
เป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ ในใจชุ่มชื่นเบิกบานอย่างบอกไม่ถูก
๑๐๐ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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ความปวดเมือ่ ยหายไปไหนไม่ทราบ ในเวลาเดียวกันนัน้ เสียงกลองเพลก็ดงั ขึน้ วันนัน้
พระเดชพระคุณหลวงปู่มีความสุขตลอดทั้งวัน ดวงธรรมขั้นต้นซึ่งเป็นดวงใสก็ยังเห็น
ติดอยูท่ ศี่ นู ย์กลางกายตลอดเวลา
ในช่วงเย็น หลังจากได้ร่วมลงฟังพระปาฏิโมกข์กับเพื่อนภิกษุ ท่านได้เข้าไป
ในพระอุโบสถแล้วตัง้ สัตยาธิษฐานว่า “แม้เลือดเนือ้ จะแห้งเหือดหายไป เหลือแต่หนัง           
เอ็น กระดูก ก็ตามที ถ้านัง่ ลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเห็น จะไม่ยอม
ลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิต” เมื่อตั้งจิตอธิษฐานเสร็จ จึงเริ่มนั่งและตั้งจิตอ้อนวอนแด่
พระพุทธเจ้าว่า... “ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้า ทรงประทานธรรม
ทีพ่ ระองค์ได้ตรัสรูอ้ ย่างน้อยทีส่ ดุ แลง่ายทีส่ ดุ ทีพ่ ระองค์ได้ทรงรูแ้ ล้วแก่ขา้ พระพุทธเจ้า ถ้า
ข้าพระพุทธเจ้ารูธ้ รรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์
อย่าทรงพระราชทานเลย ถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์ได้ทรง
พระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ขา้ พระองค์ ข้าพระองค์รบั เป็นทนายศาสนาในศาสนาของ
พระองค์ไปจนตลอดชีวติ ”
เมือ่ พระเดชพระคุณหลวงปูต่ งั้ ความปรารถนาแล้ว ก็เริม่ นัง่ ขัดสมาธิเข้าทีภ่ าวนา
พอดีนกึ ถึงมดขีท้ อี่ ยูร่ ะหว่างช่องแผ่นหินซึง่ ก�ำลังไต่ไปมา จึงหยิบขวดน�ำ้ มันก๊าด เอานิว้ มือ
จุม่ เพือ่ จะเขียนวงให้รอบตัวกันมดรบกวน แต่พอจรดนิว้ ทีพ่ นื้ ยังไม่ถงึ ครึง่ วง ก็เกิดความ
คิดขึน้ มาว่า “ชีวติ สละได้ แต่ทำ� ไมยังกลัวมดขีอ้ ยูเ่ ล่า” ท่านนึกละอายตัวเอง จึงวางขวด
น�ำ้ มันลง แล้วนัง่ เข้าทีไ่ ด้ประมาณครึง่ ค่อนคืน เมือ่ ใจหยุดเป็นจุดเดียวกันก็มองเห็นดวงใส
บริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ ซึ่งยังติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายจากเมื่อเพล ยิ่งมอง
ยิง่ ใสสว่างมากขึน้ และขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ ดวงใสยังคงสว่างอยูอ่ ย่างนัน้ โดย
ที่ท่านก็ไม่ทราบว่าจะท�ำอย่างไรต่อไป เพราะทุกส�ำนักที่ท่านได้ศึกษามาไม่เคยมี
ประสบการณ์เช่นนีม้ าก่อน
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ขณะทีใ่ จหยุดนิง่ อยูต่ รงนัน้ ก็มี
เสียงหนึง่ ดังขึน้ มาจากจุดกลางดวงนัน้
ว่า “มัชฌิมา ปฏิปทา” แต่ขณะทีเ่ สียงนัน้
ดังแผ่วขึ้นมาในความรู้สึก ก็เห็นจุด
เล็ก ๆ เรืองแสง สว่างวาบขึน้ มาจาก
กลางดวงนัน้ เสมือนจุดศูนย์กลางของ
วงกลม ความสว่างของจุดนัน้ สว่างกว่า
ดวงกลมรอบ ๆ ท่านมองเรือ่ ยไป พลาง
คิดในใจว่า “นีก่ ระมังทางสายกลาง จุด
เล็กที่เราเพิ่งจะเห็นเดี๋ยวนี้อยู่กึ่งกลาง
พอดี ลองมองดูซิ จะเกิดอะไรขึน้ ” จุดนัน้
ค่อย ๆ ขยายขึ้นและโตเท่ากับดวง
เดิม ดวงเก่าหายไป ท่านมองไปเรือ่ ย ๆ
ก็เห็นดวงใหม่ลอยขึน้ มาแทนที่ เหมือน
น�้ำพุที่พุ่งขึ้นมาแทนที่กัน ต่างแต่ใส
ยิ่งขึ้นกว่าดวงเดิม ในที่สุดก็เห็นกาย
ต่าง ๆ ผุดซ้อนกันขึน้ มาจนถึงธรรมกาย
เป็นพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม ใส
บริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระพุทธรูปบูชาองค์ใด
เสียงพระธรรมกายกังวานขึ้นมาใน
ความรูส้ กึ ว่า “ถูกต้องแล้ว” ความปีติ
สุขก็เกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ท่านถึงกับร�ำพึงขึน้ มาเบา ๆ ว่า “เออ...
มันยากอย่างนีน้ เี่ อง ถึงได้ไม่บรรลุกนั
ความเห็น ความจ�ำ ความคิด ความรู้
ต้องรวมเป็นจุดเดียวกัน เมือ่ หยุดแล้วจึงดับ เมือ่ ดับแล้วจึงเกิด” การค้นพบวิชชาธรรมกาย
อันเป็นของจริงของแท้ เป็นทางบรรลุธรรมทีอ่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุ
มาแล้ว เป็นสิง่ ทีล่ ะเอียดลึกซึง้ มาก พระเดชพระคุณหลวงปูจ่ งึ มาค�ำนึงว่า “คัมภีโรจายัง*
ธรรมเป็นของลึกซึง้ ถึงเพียงนี้ ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได้ พ้นวิสยั ของความตรึกนึกคิด
ถ้ายังตรึกนึกคิดอยูก่ เ็ ข้าไม่ถงึ ทีจ่ ะเข้าถึงได้ตอ้ งท�ำให้รตู้ รึก รูน้ กึ รูค้ ดิ นัน้ หยุดเป็นจุด
เดียวกัน แต่พอหยุดก็ดบั แต่พอดับแล้วก็เกิด ถ้าไม่ดบั แล้วไม่เกิด นีเ่ ป็นของจริง หัวต่อมี
เป็นอยูต่ รงนี้ ถ้าไม่ถกู ส่วนดังนีแ้ ล้ว ก็ไม่มไี ม่เป็นเด็ดขาด”
*คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย แปลว่า ธรรมะนี้ เป็น
ธรรมลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต
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เนื่ อ งจากวั ด โบสถ์ บ นมี ค วามส� ำ คั ญ คื อ เป็ น สถานที่ บ รรลุ ธ รรมของ
พระมงคลเทพมุนี ดังนั้นพระเทพญาณมหามุนีจึงน�ำเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายให้มา
ร่วมหล่อรูปเหมือนทองค�ำเพือ่ ไปประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ และบัดนีก้ ถ็ งึ เวลาแล้วทีจ่ ะได้
พร้อมใจกันอัญเชิญรูปหล่อทองค�ำของพระเดชพระคุณหลวงปูไ่ ปประดิษฐานไว้ทอี่ โุ บสถ
วัดโบสถ์บน เพือ่ ตรึกระลึกนึกถึงเหตุการณ์สำ� คัญในวันบรรลุธรรม และเป็นการแสดง
กตัญญูกตเวทิตาต่อพระมงคลเทพมุนี ที่น�ำเอาวิชชาธรรมกายกลับคืนมาสู่โลก
อีกครัง้ หนึง่

อ้างอิง: วิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ (GL 305) และ www.dmc.tv
ก�ำหนดการการศึกษา
: วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
รับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่และเก่า	 : วันที่ ๑ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รับสมัครหลักสูตรสัมฤทธิบตั รบูชาครูฯ และหลักสูตรเราคือใคร
							
: ตัง้ แต่วนั นี-้ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑๐๓
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

ให้ “สัมมา อะระหัง” น�ำทางใจ

น�ำทางไปสู่ความสุข

จิตใจของเราเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ จะเหตุดเี หตุรา้ ยก็ลว้ นแต่เริม่ จากจิตใจทัง้ สิน้ ดังพระพุทธวจนะ

ที่ว่า
		

จิตฺเตน นียติ โลโก     จิตฺเตน ปริกสฺสติ
จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส    สพฺเพว วสมนฺวคู.
โลกถูกจิตน�ำไป ถูกจิตชักไป, สัตว์ทั้งปวงไปสู่อ�ำนาจแห่งจิตอย่างเดียว.
						(พุทฺธ) สํ. ส. ๑๕/๕๔.
๑๐๔ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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ดังนั้น เราพึงต้องหมั่นตามรักษาจิตของตนให้ใสสะอาด ให้เป็นกุศลธรรม เพราะอ�ำนาจ
แห่งจิตที่เป็นกุศลธรรมนี้เองจะน�ำพาชีวิตให้พบกับความดีงาม และการภาวนา “สัมมา อะระหัง”
ก็ คื อ การเอาจิ ต ของเราไปผู ก พั น กั บ ธรรมภาคกุ ศ ลอย่ า งแน่ น แฟ้ น เพราะค� ำ ภาวนาว่ า
“สัมมา อะระหัง” มีความหมายที่เชื่อมโยงกับผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ซึ่งมีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพ
เป็นผลให้จิตใจเราใส สะอาด สว่าง มีพลัง และมีอ�ำนาจที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ นานา
ในชีวิตของเราได้
ดังตัวอย่างเรื่องราวของผู้น�ำไปปฏิบัติต่อไปนี้...

“

ความตายนั้นไม่ได้น่ากลัวอะไร
เพราะเรามีที่พึ่ง

ที่พึ่งภายใน
คุณวรนันท์ ตินนันท์ กรุงเทพมหานคร
อาชีพเภสัชกร

”

ดิฉันเพิ่งจะผ่าตัดได้ประมาณอาทิตย์กว่า ๆ พอดีตรวจพบเนื้องอก
ที่มดลูก มีเนื้องอกอยู่ ๓ ก้อน แม้จะไม่ได้เป็นเนื้อร้าย แต่ก็มีผลท�ำให้
ประจ�ำเดือนมามากผิดปกติจนตัวซีดและเสียเลือดมาก คุณหมอดูแล้ว
บอกว่าไม่ควรเก็บเอาไว้ จึงให้ตดั มดลูกออก พอเริม่ รูต้ วั ว่าจะต้องตัดมดลูก
ออกก็ท่อง “สัมมา อะระหัง” ตลอด ๑ อาทิตย์ก่อนเข้าห้องผ่าตัด แต่ก่อน
หน้านั้นก็ท่อง “สัมมา อะระหัง” มาโดยตลอดอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่เพื่อ
เรื่องของเศรษฐกิจ การท�ำมาค้าขาย เป็นต้น
เมื่อเราจะเข้าห้องผ่าตัดก็ท�ำให้เราคิดได้หลาย ๆ อย่างว่า เราไม่มี
ที่พึ่ง ดังนั้นเราก็ต้องพึ่งตนเอง และตอนนั้นก็นึกถึงค�ำพูดของพระอาจารย์
ที่ให้ข้อคิดว่า “ให้คิดเสียว่า ในวิกฤตย่อมมีโอกาส ให้ฝึกให้นึกในใจว่า
สักวันความตายก็จะมาถึงเราจริง ๆ วันนี้เราซ้อมตายก็แล้วกัน” จึงท�ำให้
เราได้คิดว่าพึ่งใครไม่ได้เลย วินาทีสุดท้ายของชีวิตเราต้องพึ่งพาตัวเอง
ต้องอยู่กับตัวเอง ถ้าหากจะพึ่งหมอก็คงเป็นไปได้ยาก เพราะว่าหมอก็มี
หน้าที่ของเขา เขาไม่ได้มารับรู้กับเราว่าเราเจ็บเราปวดอย่างไร
อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑๐๕
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ในวินาทีก่อนที่ยาสลบจะหมดฤทธิ์ ดิฉันก็นึกถึงหลวงปู่ แล้วก็
“สัมมา อะระหัง” ไปเรื่อย ๆ ไม่รู้ว่าหมดสติไปตอนไหน มารู้ตัวอีกที
ในห้องพักฟื้น ความรู้สึกในตอนนั้นก็ยังคง “สัมมา อะระหัง” อยู่ แล้วก็
ค่อย ๆ ลืมตาขึ้นมา มีความรู้สึกแค่ว่า มันเจ็บตรงหน้าท้อง ระบมไปหมด
แต่ก็ค่อย ๆ ลืมตาขึ้นมา แล้วก็เห็นดวงผุดขึ้นมาอีกครั้ง และในดวงก็มี
องค์พระ เห็นแล้วปีติจนน�้ำตาไหล คิดในใจว่าเราสอบผ่านแล้ว อย่างน้อย
วันหนึ่งถ้าหากเราตายไปจริง ๆ เราน่าจะเอาตัวรอดได้ จากนั้นก็มองดวง
มององค์พระไปเรือ่ ย ๆ ในขณะทีข่ า้ ง ๆ ห้องมีแต่เสียงร้องด้วยความเจ็บปวด
ในตอนนั้นเราก็ปวดเหมือนกัน แต่เราอยู่กับ “สัมมา อะระหัง” จนท�ำให้
ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไร
วันนี้ก็เลยได้รู้วา่ พอถึงวิกฤตของชีวิตจริง ๆ เราต้องมีที่พึ่ง ที่พึ่ง
ก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้น เป็นที่พึ่งภายในที่เราได้ปฏิบัติ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมา
ช่วยเหลือเราในยามที่จะต้องเผชิญกับความตาย
ดังนั้น การหาที่พึ่งภายในด้วยการท่อง “สัมมา อะระหัง” จะท�ำให้
เราได้เข้าใจว่า ความตายนั้นไม่ได้นา่ กลัวอะไร เพราะเรามีที่พึ่ง

“สัมมา อะระหัง” เปลี่ยนชีวิต พลิกนิสัยลูก
คุณหัทยาภักดิ์ เหลาคม จ.สุรินทร์
อาชีพเกษตรกร
ฉันมีลูกที่ดื้อมาก ๆ ไม่ยอมเชื่อฟัง พอเพื่อนที่เป็นผู้น�ำบุญจากวัด
พระธรรมกายทราบว่า ลูกของฉันไม่เชื่อฟัง ก็เลยมาแนะน�ำให้ฉันลองท่อง
“สัมมา อะระหัง” ในตอนแรกฉันก็ฟังเฉย ๆ ไม่ใส่ใจ วันต่อมาเพื่อนนัด
มากินข้าวเที่ยง และแนะน�ำให้ลองท่อง “สัมมา อะระหัง” อีก เธอบอกว่า
ท่องได้เท่าไรก็ท่องไป ในวันแรกฉันท่องได้ถึง ๒๐๐ ครั้ง พอวันที่ ๒
ท่องได้ประมาณ ๕๐๐ ครั้ง ในขณะที่ท่องไปมีความรู้สึกว่าสดชื่น โล่ง
สบาย แล้วในช่วงประมาณ ๒-๓ อาทิตย์ต่อมา ก็ท่องได้ประมาณ
๑,๐๐๐ ครั้ง ต่อวัน ต่อจากนั้นฉันก็เริ่มท่องทุกวัน
พอเริ่มท่องก็มีความรู้สึกว่าตัวเบา หายปวดหัว แต่ก่อนเป็นคนที่
ใจร้อนมาก หงุดหงิด ขี้โมโห ใครพูดอะไรไม่เข้าหูก็จะระเบิดอารมณ์ใส่
คนนั้นไปเลย แต่พอเริ่มท่องไปประมาณ ๑ เดือน ฉันมีความรู้สึกว่า
ฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่ เริ่มคิดได้
๑๐๖ อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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ต่อมา ฉันไปถามเพื่อนอีกว่า จะช่วยครอบครัวด้วยการท่อง “สัมมา อะระหัง”
ได้อย่างไร เพื่อนบอกว่า หลังจากท่อง “สัมมา อะระหัง” ไปแล้ว ให้กล่าวชื่อลูก
ของฉันที่ดื้อ แล้วอธิษฐานจิตว่า ให้เขาเลิกจากสารเสพติดทุกชนิด เลิกจากการ
เล่นเกม เลิกทุกอย่างที่เป็นอบายมุข

“

ขอฝากให้คุณแม่ คุณพ่อ และพี่น้องทุก ๆ คน
มาท่อง ‘สัมมา อะระหัง’ ซึ่งจะเป็นผลดี
กับครอบครัวของเรา เพราะถ้านิสัยลูกเปลี่ยน
ชีวิตของเราก็เปลี่ยน

หลังจากที่ฉันท่อง “สัมมา อะระหัง” แล้ว ก็อธิษฐานจิตไปด้วยได้ประมาณ
๒-๓ อาทิตย์ ก็มีเหตุการณ์ที่ท�ำให้ฉันแปลกใจ โดยปกติแล้วลูกชายไม่เคยช่วย
งานบ้านเลย แต่วันนั้นตอนฉันกลับมาจากที่ท�ำงาน เห็นลูกชายมากวาดบ้าน ถูบ้าน
เก็บที่นอน ฯลฯ ฉันมีความรู้สึกว่า ลูกชายของฉันดีขึ้นเรื่อย ๆ
ปกติแล้วเขาจะเก็บตัวอยูแ่ ต่ในห้อง ไม่คอ่ ยออกจากห้องมาหาคนในครอบครัว
ที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน แต่หลังจากที่ฉันท่อง “สัมมา อะระหัง” และอธิษฐานจิต
ลูกชายของฉันก็เริ่มออกมาทักทาย เป็นมิตรกับฉันและครอบครัวมากขึ้น ท�ำให้ฉันรู้
และเข้าใจว่าการท่อง “สัมมา อะระหัง” ดีอย่างไร สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้
อย่างไร ดังนั้นฉันก็ขอฝากให้คุณแม่ คุณพ่อ และพี่น้องทุก ๆ คน มาท่อง
“สัมมา อะระหัง” ซึ่งจะเป็นผลดีกับครอบครัวของเรา เพราะถ้านิสัยลูกเปลี่ยน ชีวิต
ของเราก็เปลี่ยน

”

ชีวิตเราจะสุขได้ก็ต่อเมื่อใจเป็นสุข และใจจะเป็นสุขโดยแท้จริงได้ หากว่าใจดวงนั้นขาวใส
สะอาด สว่าง นุ่มนวล ภายใต้การคุ้มครองแห่งกุศลธรรม ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดเลยที่ชีวิต         
ของผู้ปรารถนาความสุข จะละเลยการเจริญภาวนา และเราก็ประจักษ์แล้วว่า การภาวนา         
“สัมมา อะระหัง” สร้างสุขได้จริง ..เรามาเริ่มภาวนา “สัมมา อะระหัง” นับตั้งแต่วินาทีนี้กันเลย     
ดีไหม “สัมมา อะระหัง” ๆ ๆ ๆ ๆ...
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อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑๐๗

ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

บุญอัศจรรย์ บุคคลอัศจรรย์ แผ่นดินอัศจรรย์ สถานที่เกิดด้วยกายธรรม
อัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองค�ำ ประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์บน วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓ ก.พ. วันมหาปูชนียาจารย์
สวั ส ดี ค รั บ ! นั ก เรี ย นอนุ บ าล
ฝันในฝันวิทยาทัว่ โลก ตลอดเดือน
มกราคม ๒๕๕๘ ปีมะแม แพะรับ
ทรั พ ย์ พวกเราก็ ไ ด้ รั บ ทรั พ ย์
เป็นความรวยกับคณะพระธุดงค์
๑,๑๓๐ รูป ตั้งแต่วันที่ ๒-๓๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวยในที่นี้ คุณครูไม่
ใหญ่ขยายความให้ว่า หมายถึง สมบัติทั้งสาม
คือ มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ
นีค่ อื ความรวยทีค่ ณุ ครูไม่ใหญ่ได้ให้ในโรงเรียน
108 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

อนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกวัน ๆ เมือ่ ท่านทราบว่า
นร.อนุบาลฯ ได้ทำ� ภารกิจของกองพลจักรพรรดิ
ดาวรวย ทั้งปลูก ทั้งเด็ด ทั้งโปรย รวมทั้งถวาย
ภัตตาหาร น�้ำปานะ เราจะรวยขึ้น เราจะรวย
ขึ้นเรื่อย ๆ เราจะรวยขึ้นทุก ๆ วัน นี่คือ
สโลแกนที่คุณครูไม่ใหญ่ให้ นร.อนุบาลฯ ท่อง
ให้จ�ำขึ้นใจ พร้อม ๆ กับบทเพลงกองพล
จักรพรรดิดาวรวยก็ดังกระหึ่มเป็นระยะ ๆ
บทเพลงมีอยู่ว่า...

www.kalyanamitra.org

ช่องนี้มีคำ� ตอบ

เพลงกองพลจักรพรรดิดาวรวย
ค�ำร้อง แสงเทียน
ขับร้อง สุปานันท์ ปิ่นสูรย์
ท�ำนอง จากเพลง หนึ่งก�ำลังใจ
(ฝน ธนสุนทร)

DMC

อยากบอกให้รู้ / ว่ามี / กองพลกองหนึ่ง
ธุดงค์มาถึง / ปลื้มใจ / ได้บุญทุกวัน
แม้นอยู่ไกลตา / ก็มา / ด้วยใจสุขสันต์
มาโปรยดาวรวยทุกวัน / ให้พระท่าน / ก้าวเดินผ่านไป
เหนื่อยหนักเพียงไหน / ในใจ / ไม่เคยนึกห่วง
บุญนี้ใหญ่หลวง / ทุกคน / ทุ่มเทสุดใจ
เสียงสาธุการ / ติดตาม / ทุกความเคลื่อนไหว
ธุดงค์ธรรมชัย / ตามติดไป / ไม่เคยจากจร
เป็นกองพลคนกล้า / อาสา / มาช่วยดูแล
ไม่ชักช้าเชือนแช / เรื่องบุญ / นั้นต้องมาก่อน
ใจทั้งใสทั้งแข็ง / ไม่กลัว / ฝนตกแดดร้อน
นั่งยืนเดินนอน / มีหลวงปู่ / อยู่ศูนย์กลางกาย
อยากบอกให้รู้ / ยังมี / กองพลกองหนึ่ง
มีชื่อลึกซึ้ง / กองพล / จักรพรรดิดาวรวย
ผลบุญหนุนน�ำ / ท�ำให้ / สุดหล่อสุดสวย
ที่สุดความรวย / เกิดด้วย / ผลบุญของเธอ

ซึ่งภารกิจทั้งหมดเป็นภารกิจเชื่อมสายบุญสร้างสมบัติกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ และมหาปูชนียาจารย์
ให้เป็นผังที่หนาแน่น ดังตัวอย่าง case study
รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

http://goo.gl/aVpJ6t

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

กราบแทบเท้าคุณครูไม่ใหญ่
ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
พันธุ์แท้ค่ะ ลูกรู้จักวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
จากนั้ น ลู ก ก็ เ ริ่ ม เรี ย นรู ้ ศึ ก ษาค� ำ สอนของ
ครูบาอาจารย์ และฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม
จนเกิดปัญญาควบคู่กับความศรัทธา จนลูก
มัน่ ใจว่าไม่ใช่ความหลงงมงาย เพราะนับตัง้ แต่
ที่ลูกได้น�ำค�ำสอนที่หลวงพ่อและพระอาจารย์
ชี้แนะไปปฏิบัติตาม เริ่มจากการท�ำทาน รักษา
ศีล และเจริญภาวนา สัง่ สมบุญบารมีซงึ่ ติดตาม

เชื่อมสายบุญสร้างสมบัติ

๒ ธันวาคม ๒๕๔๙
ตัวไปทุกชาติ ไม่ใช่แค่เพียงสะสมทรัพย์ ซึ่งเรา
เอาไปไม่ได้เลย ชีวิตของลูกและครอบครัว
ก็เหมือนได้พบทางสว่าง เป็นทางที่เดินไปสู่
ความสุข ความเจริญ และอยากบอกทุกคนว่า
“มาสิ ..ทางนี้สว่าง”
ลูกมาวัดในวันอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้า
ประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ โดย
การชักชวนของน้องสะใภ้ ให้มาสร้างองค์พระ
ภายในประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มาครั้งแรกลูกได้สร้างพระ
๑ องค์ ให้ตวั เอง พอกลับไปบ้านก็มอี าการนอน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 109
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ไม่หลับ อยากสร้างพระเพิ่มอีก ๔ องค์ ให้
ทุกคนในครอบครัว แต่ไม่อยากจ่ายเงิน เพราะ
ลูกไม่เคยท�ำบุญมากขนาดนี้มาก่อน แต่ด้วย
ความที่ อ ยากสร้ า งพระมี ม ากกว่ า จึ ง ชนะ
ความตระหนี่ ไ ด้ ลู ก จึ ง น� ำ ปั จ จั ย มาท� ำ บุ ญ
เมื่อได้เห็นหลวงพ่อเป็นครั้งแรก ลูกปีติจน
น�ำ้ ตาไหล เพราะหลวงพ่องามสง่า สว่างไสวมาก
ลูกไม่เคยเห็นพระงามอย่างนีม้ าก่อน เมือ่ ได้ฟงั
โอวาทของหลวงพ่อก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา
และคิดว่าเราอยากจะพาครอบครัวมาศึกษา
ธรรมะและปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ วันนั้นหลวงพ่อ
ได้พดู ถึงอานิสงส์การบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์
ต้นเดือนว่ามีความส�ำคัญมาก ลูกรับจ�ำและ
รับท�ำ จึงตั้งใจมาบูชาข้าวพระไม่เคยขาดเลย
และเวลามี บุ ญ อะไรก็ ต ามที่ ห ลวงพ่ อ บอก
ลูกก็ท�ำทุก ๆ บุญ จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
ลู ก เป็ น ลู ก สาวคนโต จากจ� ำ นวน
พี่น้อง ๔ คน ในครอบครัวคนจีนที่เคร่งครัด
ในประเพณีจีน
คุณพ่อของลูก เป็นคนจิตใจดี รัก
ครอบครัว ชอบช่วยเหลือผูอ้ นื่ และชอบไหว้เจ้า
ตั้งแต่จำ� ความได้ ลูกไม่เคยเห็นคุณพ่อสูบบุหรี่
เลย แต่ท่านป่วยเป็นมะเร็งปอดและเสียชีวิต
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ขณะอายุได้ ๗๒ ปี
คุณแม่ของลูก รักและเป็นห่วงลูกหลาน
มาก ท่านป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคต้อกระจก
ข้อเข่าเสื่อม และโรคหัวใจ มักจะเหนื่อยง่าย
ปัจจุบันท่านอายุ ๗๙ ปี
สามีของลูก เป็นคนดี ซื่อสัตย์ ขยัน
และรักครอบครัว แต่เขายังไม่เข้าใจและไม่กล้า
ท�ำบุญด้วยปัจจัยก้อนใหญ่ แต่ก็ยังยอมให้ลูก
และลูกของเขาทั้งสามมาท�ำบุญบูชาข้าวพระ
110 อยู่ในบุญ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน แต่เขาไม่ยอมมาด้วย
เพราะวันอาทิตย์เป็นวันทีร่ า้ นขายดีทสี่ ดุ ในหนึง่
สัปดาห์ เขาจึงเสียดายรายได้ แม้ลูกพยายาม
อธิบายอย่างไรก็เปิดใจเขาไม่ส�ำเร็จ แต่เขาก็
ยอมมาด้วยในงานบุญใหญ่ของวัดเป็นครัง้ คราว
น้ อ งชายและน้ อ งสะใภ้ ผู ้ ที่ เ ป็ น
กัลยาณมิตรให้กับลูก อายุ ๔๙ ปี แต่ดูอ่อนวัย
เหมือนอายุ ๓๐ ทัง้ สองเริม่ ต้นจากฐานะติดลบ
ก่อร่างสร้างตัวด้วยความมีคณุ ธรรมและมุมานะ
จนมีกจิ การมัน่ คงก้าวหน้ามาก เมือ่ ครัง้ ทีย่ งั เริม่
สร้างตัว ทั้งสองตักบาตรทุกวันด้วยมาม่าและ
ดอกบัว เพราะจน แต่ถึงแม้จะล�ำบากอย่างไร
ก็สงั่ สมบุญตลอดมา ทัง้ ในพระพุทธศาสนาและ
สังคมสงเคราะห์ ด้วยตระหนักดีวา่ ทีม่ คี วามสุข
ความส�ำเร็จในวันนี้เพราะ “มีบุญ”
จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๐ น้องสะใภ้
ก็เข้าวัดพระธรรมกาย จากนั้นก็เป็นต้นบุญ
เป็ น ยอดกั ล ยาณมิ ต ร ชั ก ชวนให้ ทุ ก คนใน
ครอบครัวและหมูญ่ าติมาพบหนทางสว่าง และ
ในปี ๒๕๔๓ น้องชายและน้องสะใภ้ก็ได้รับ
ความเมตตาจากหลวงพ่อให้เป็นต้นบุญใหญ่
ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสลายร่างคุณยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง คือ ได้เป็น
เจ้าภาพในการสร้างเจดีย์น้อยที่ใช้สลายร่าง
คุณยาย ซึ่งเป็นบุญที่ทั้งครอบครัวปีติมากที่สุด
ในชีวิต นอกจากนี้ยังทุ่มเทในทุก ๆ โครงงาน
ของหลวงพ่ออย่างเต็มก�ำลังด้วยความเคารพรัก
หลวงพ่ออย่างสูงสุด
พี่สาวของสามี รู้จักวัดด้วยการชักชวน
ของน้องสะใภ้เหมือนกัน เมื่อได้มาวัดครั้งแรก
ในงานมาฆบูชาปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เธอก็ศรัทธาใน
ความสงบ เรียบง่าย สะอาด และเป็นระเบียบ
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ของสถานที่ พระภิกษุผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม
น่าเลื่อมใส เธอจึงได้เปิดใจไปปฏิบัติธรรมที่
สวนพนาวัฒน์ ได้ศึกษาและรับฟังค�ำสอนจาก
พระอาจารย์ ท�ำให้เข้าใจเป้าหมายของชีวิตว่า
เกิดมาสร้างบารมี เธออยากช่วยให้การเผยแผ่
พระศาสนาเป็นไปอย่างสะดวก ประกอบกับเธอ
ไม่มภี าระ เพราะเป็นโสด อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว
ของน้องชาย (คือสามีของลูก) ช่วยกันค้าขาย
จึงท�ำหน้าที่เป็นกองเสบียงให้พระพุทธศาสนา
อย่างเต็มที่ทุกงานบุญ เป็นประธานรองตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ระเบิดเวลาของชีวิตไม่มี
นิมิตหมาย เธอไปตรวจสุขภาพจึงทราบว่าเป็น
มะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย เมื่อรู้ว่ามรณภัย
ก�ำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ เวลาที่จะได้สร้าง
บุญใหญ่เหลือน้อยลงทุกที เธอจึงทุ่มเทท�ำบุญ
ไปปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง ชมรายการ DMC ทั้งวัน
ท�ำใจให้เกาะเกี่ยวในบุญมากที่สุด
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เธอต้องเข้าโรงพยาบาล
บ่อยขึ้น แม้ร่างกายเธอจะอ่อนแอลงเรื่อย ๆ
แต่จิตใจเธอก็อยู่ในบุญ เธอเปิดเทปนั่งสมาธิ
ฟังเสียงหลวงพ่อตลอดเวลา และได้ทำ� บุญใหญ่
ตลอด
เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ เธอต้องไปพัก

DMC

ที่โรงพยาบาล ทานอาหารไม่ได้ ซูบผอมมาก
เมือ่ วาระสุดท้ายของชีวติ ใกล้มาถึง สามีของลูก
ได้มอบปัจจัยให้เธอหนึ่งแสนบาท เพื่อหล่อ
องค์พระแสนองค์ในวันคุม้ ครองโลก ๒๒ เมษายน
๒๕๔๙ โดยนิมนต์พระอาจารย์มารับปัจจัย
แม้จะไม่มปี ฏิกริ ยิ าตอบโต้จากเธอ มีเพียงน�ำ้ ตา
ที่ไหลปริ่มออกมา เราก็ทราบว่าเธอรับรู้และ
ปลื้มปีติ หลังจากนั้น ๒ วัน เธอไม่สามารถ
รักษาลมหายใจไว้ได้อกี ต่อไป ละโลกนีไ้ ปอย่าง
สงบเมื่อ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ตลอดเวลาทีเ่ ธอป่วยนัน้ ความอัศจรรย์
ทีท่ กุ คนเห็นได้ชดั เจน คือทุกครัง้ ทีไ่ ด้ทำ� บุญใหญ่
ในขณะที่ทรุดลง อาการของเธอจะดีขึ้น และ
ต่ออายุได้อีกนาน และเธอไม่เคยเจ็บปวด
ทรมานเพราะโรคร้ายนี้เหมือนคนอื่น ๆ เลย
ลูกมั่นใจว่าเธอน่าจะไปสู่สุคติ เพราะ
เธอได้เตรียมตัวกับการเดินทางไกลในครั้งนี้
อย่างดีมาก สั่งสมเสบียงบุญอย่างเต็มที่ โดยมี
DMC เป็นสื่อสีขาว ส่องสว่างหนทางให้ใจใส
มี ห ลวงพ่ อ คุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ เ ป็ น ติ ว เตอร์ ผู ้ ใ ห้
หลักวิชชา ท�ำให้ไม่ประมาทในชีวิต และพิชิต
ชัยชนะในสงครามศึกชิงภพได้

หลังจากส่งค�ำถามไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑

๑. คุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด
เพราะในอดีตพ่อมีอาชีพตีรงั ผึง้ โดยเอาควันรม
แล้วน�ำเอาตัวอ่อนของผึง้ มากินกับกรรมฆ่าสัตว์
ท�ำอาหารบ่อย ๆ มารวมส่งผล
๒. ตายแล้วไปเป็นอากาศเทวาด้วยบุญ
ที่ท่านสงเคราะห์โลก บุญที่ลูกสร้างพระและ
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บุญที่ท�ำไว้ในพระพุทธศาสนาอุทิศไปให้ จึง
ท�ำให้มีวิมานทอง ตอนนี้พ่อเข้าใจเรื่องบุญเพิ่ม
ขึน้ และซาบซึง้ เรือ่ งบุญมากกว่าตอนเป็นมนุษย์
แล้ว ให้ทำ� บุญทุกบุญอุทิศให้ท่านต่อไป
๓. คุณแม่เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคเข่าเสือ่ ม และต้อกระจก เพราะกรรมในอดีต
หลายกรรมหลายวาระมารวมกัน เช่นฆ่าสัตว์
ท�ำอาหาร อีกทัง้ ก่อนฆ่าก็มดั ขาสัตว์ไว้ จึงท�ำให้
เป็นโรคเข่าเสื่อม มองสัตว์ด้วยจิตคิดจะฆ่า
จึงท�ำให้เป็นต้อกระจก ก่อนฆ่าสัตว์ท�ำอาหาร
ก็ท�ำให้สัตว์ตกใจ ท�ำให้เป็นโรคหัวใจ และ
ฆ่าสัตว์ทำ� อาหาร ท�ำให้เป็นโรคเบาหวาน
๔. จะแก้ ไ ขก็ ใ ห้ ท ่ า นท� ำ บุ ญ ทุ ก บุ ญ
ทั้งทาน ศีล ภาวนา และปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
บ่อย ๆ แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้สรรพสัตว์
เหล่านัน้ ลูกต้องค่อย ๆ เป็นกัลยาณมิตรให้ทา่ น
โดยท�ำบุญให้ทา่ นก่อน แล้วค่อย ๆ ชวนท่านท�ำ
โดยอธิบายให้ท่านค่อย ๆ เรียนรู้และเข้าใจ
๕. น้องชายและน้องสะใภ้ผู้เป็นยอด
กัลยาณมิตรให้กับตัวลูกสร้างบุญร่วมกับลูกมา
ในอดีต โดยเป็นญาติกันบ้าง เป็นเพื่อนกันบ้าง
ได้ชวนตัวลูกสร้างบุญร่วมกันเสมอมา ชาตินี้
จึงได้มาสร้างบุญร่วมกันอีก ส่วนน้องชายและ
น้องสะใภ้ก็ได้สร้างบุญร่วมกับหมู่คณะมา โดย
เป็นกองเสบียงประเภทบางทีกเ็ ต็มก�ำลัง บางที
ก็ ต ามก� ำลั ง แล้ ว มั ก จะอธิ ษ ฐานว่ า ขอให้
ได้ ส ร้ า งบุ ญ กั บ มหาปู ช นี ย าจารย์ ไ ปตลอด
บุตรธิดาทัง้ ๔ ก็มสี ายบุญกับหมูค่ ณะ โดยสร้าง
ร่วมกับพ่อแม่มา
๖. มักได้รบั บุญเนือ่ งกับคุณยายอาจารย์ฯ
เพราะพุทธันดรที่ผ่านมาได้มาท�ำบุญกับท่าน
ซึ่งเป็นพระมหาเถระ แล้วก็อธิษฐานขอให้มี
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สายบุญกับท่าน ดังนัน้ ชาตินจี้ งึ มักจะได้โอกาส
รับบุญเนื่องกับท่าน
๗. การที่จะสร้างผังบุญมหาเศรษฐี
ผู้ใจบุญค�ำ้ จุนพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
ให้หนาแน่นนัน้ จะต้องท�ำอย่างต่อเนือ่ ง เต็มก�ำลัง
และท�ำให้ถูกหลักวิชชา ทั้งก่อนท�ำ ก�ำลังท�ำ และ
ท�ำไปแล้ว ให้มีปีติยินดีตลอด แล้วอธิษฐานจิต
ทุกครั้งว่า ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค�้ำจุน
พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทุกภพ
ทุกชาติ
๘. คุณแม่ของน้องสะใภ้ป่วยเป็นโรค
มะเร็งที่กล่องเสียง เพราะกรรมในอดีตได้
ฆ่าสัตว์ท�ำอาหารบ้าง ฆ่าสัตว์ขายบ้าง ต่าง
กรรมต่างวาระ มารวมกับวจีกรรมทีด่ า่ ว่า โต้เถียง
บุคคลอื่น เช่น ผู้หลักผู้ใหญ่บ้าง ผู้มีศีลมีธรรม
บ้าง ลูกหลานบ้าง เถียงพ่อแม่บ้าง หลาย ๆ
ชาติ ต่างกรรมต่างวาระกันมารวมกันท�ำให้เป็น
โรคนี้ ให้ท่านสั่งสมบุญทุกบุญให้มาก ๆ ทั้ง
ทาน ศีล ภาวนา ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา อุทิศไป
ให้ผู้ที่ท่านเคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อย ๆ
๙. พี่สาวของสามีเสียชีวิตด้วยโรค
มะเร็งปากมดลูก เพราะกรรมในอดีต ในชาติ
ที่เป็นผู้ชาย มีกรรมกาเมเจ้าชู้ มารวมกับกรรม
ปาณาติบาต ฆ่าสัตว์ท�ำอาหารและฆ่าขาย
ต่างกรรมต่างวาระมารวมส่งผล แต่ไม่เจ็บปวด
หรือทุกข์ทรมานจากโรคภัยนี้ เพราะได้สงั่ สมบุญ
ในปัจจุบันและนึกถึงบุญเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา
จึงท�ำให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าว
ให้อ่อนตัวลงในระดับไม่มีทุกขเวทนา
๑๐. ครองตัวเป็นโสดไม่มคี รอบครัว แต่
มี ญ าติ ค อยดู แ ลในยามเจ็ บ ป่ ว ยเป็ น อย่ า งดี
เพราะมีบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติและบุญที่มี
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๑๗

ช่องนี้มีค�ำตอบช่องนี้มีคำ� ตอบ

๑๘

ความกตัญญูกตเวทีตอ่ บิดามารดามารวมส่งผล
๑๑. ตายแล้วก็ได้ท�ำตามหลักวิชชา
ได้มาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
แล้วระลึกนึกถึงบุญได้ทุกบุญ แล้วก็กลับไป
ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตเสบียง ขณะนี้ก�ำลัง
นังสมาธิอยูท่ วี่ มิ านของมหาสมณเทวบุตรในเขต
ที่กองเสบียงนั่งอยู่ ตอนนี้ก็มีความสุขมาก
ได้ฝากมาบอกว่าทุกคนมาถูกทางแล้ว ให้ตงั้ ใจ
สร้างบุญให้เต็มที่ จะได้มาอยู่ดุสิตบุรี วงบุญ
พิเศษด้วยกัน
๑๒. ตัวลูกมีโรคประจ�ำตัว คือโรคหัวใจ
ความดันโลหิตสูง ท�ำให้เหนือ่ ยง่าย เพราะกรรม
ในอดี ต ได้ เ ป็ น เศรษฐิ นี มี ข ้ า ทาสบริ ว าร
และสัตว์เลี้ยงเยอะ ได้ใช้แรงงานข้าทาสบริวาร
และสัตว์ต่าง ๆ มากเกินไปมาส่งผล
๑๓. จะแก้ ไ ขก็ ใ ห้ สั่ ง สมบุ ญ ทุ ก บุ ญ
ทั้งทาน ศีล ภาวนา ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้
มาก ๆ แล้วอุทิศบุญกุศลไปให้สรรพสัตว์ที่เรา
เคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้
๑๔. ลู ก นั่ ง สมาธิ ไ ด้ ไ ม่ น านแต่ มี
ความสุ ข มาก และมั ก จะมี อ าการง่ ว งนอน
ก่อนนั้น ก็สามารถจะเข้าถึงธรรมะภายในได้
แต่ต้องพยายามแก้ไขไม่ให้ง่วงด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น ลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาบ้าง หรือ
นึกถึงแสงสว่างบ้าง รับประทานอาหารแต่พอดี
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๑๙
บ้าง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบ้าง เป็นต้น
๑๕. ลูกต้องพยายามเป็นกัลยาณมิตร
ให้น้องทั้ง ๓ คน ทุกวิถีทางอย่างต่อเนื่อง
ทั้งหยาบและละเอียด หยาบ คือ ค่อย ๆ
แนะน�ำชักชวนให้น้องทั้ง ๓ คน เข้าใจเกี่ยวกับ
เรือ่ งราวความจริงของชีวติ และการสร้างบารมี
อย่างเยือกเย็นและอดทน ส่วนละเอียดก็คือ
ให้ท�ำบุญแล้วใส่ชื่อของน้องทั้ง ๓ บ้าง หรือ
ท�ำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานให้น้องทั้ง ๓ ได้
มาสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะ
๑๖. ตัวลูก สามี และบุตร ๓ คน เคย
สร้างบารมีกับหมู่คณะมา โดยเป็นกองเสบียง
ประเภทบางครั้งก็เต็มก�ำลัง บางครั้งก็ตาม
ก�ำลัง บางครั้งก็ตามอารมณ์หลากหลาย อย่าง
บุตรชายคนโตก็มีบุญบวชช่วงสั้นมา ชาตินี้
ถ้าจะบวชระยะยาวจะต้องมีกำ� ลังใจสูง
๑๗. ตัวลูกก็จะต้องชักชวนให้ลูกอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ให้อยู่ในหมู่กัลยาณมิตร
หรือคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร จะได้ชักชวน
กันสร้างบารมี
๑๘. ครอบครัวใหญ่ที่มีหลากหลายวัย
จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสามัคคี
ปรองดองกันเป็นครอบครัวธรรมกายนั้น ก็ขึ้น
อยู่กับการให้ เช่น ให้ความรัก ความปรารถนา
ดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้อภัย
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ในข้อผิดพลาดซึง่ กันและกัน ให้รอยยิม้ พิมพ์ใจ บารมีให้เต็มทีใ่ นทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิตตามติด
ต่อกัน และชักชวนกันมาสร้างบารมีร่วมกับ ไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์
หมู่คณะอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
อย่าได้พลัดกันเลย
๑๙. ชาตินมี้ าเจอกันแล้วก็ให้ตงั้ ใจสร้าง
ข้อคิดจาก Case Study
บทสัมภาษณ์จากเจ้าของเคสในรายการชีวิตในสังสารวัฏ (๒๐ ม.ค. ๒๕๕๐)
กัลฯอณัญญา รัศมี : คุณครูไม่ใหญ่ท่านพูดลอย ๆ มาในเคสว่า คิดก่อนท�ำก่อน!
ใช่เลยค่ะ พี่มีความรู้สึกว่ามาถึงวัดช้า พอคุณสุภาภรมาบอกบุญ ก็คิดท�ำเลย มี
เท่าไรก็ประเดิมไปก่อน แล้วอธิษฐานตาม และท�ำเพิ่มได้เข้าเป้าทุกที และการที่
พี่สาวได้กลับดุสิตบุรี ดีใจมาก ๆ และมั่นใจมาก เพราะพี่สาวเขาผูกพันกับบุญ
และคุณครูไม่ใหญ่ตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิต ดังนั้นเมื่อเรามาเจอคุณครูไม่ใหญ่ ครั้งใดที่ท่าน
บอกบุญ แล้วร่วมกับท่านทุก ๆ บุญ รับรองว่าไม่มียาก ไม่มีล�ำบาก ในภพปัจจุบันนี้และภพต่อ ๆ
ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม
กัลฯสุภาภร ผดุงตันตระกูล : การทีไ่ ด้รบั บุญเนือ่ งกับคุณยายอาจารย์ฯ เพราะเคย
ท�ำบุญกับท่านและอธิษฐานขอเป็นสายบุญของท่าน…ข้อนีใ้ ช่เลยค่ะ อย่างเช่นการ
ท�ำบุญโกศทองคุณยาย คุณครูไม่ใหญ่บอกว่า เจ้าของบุญมีอยู่ เป็นทองเย็น ๆ
ไม่ต้องไปซื้อ (ซื้อใหม่ไม่รับ) พี่เก็บทองนี้มา ๙ ปี ๙ เดือน โดยไม่คิดจะท�ำอะไร
พอทราบก็เอามาท�ำโกศทองคุณยายทันที อีกบุญหนึ่ง คือ เจดีย์น้อยที่สลายร่างคุณยาย ตอนนั้น
เรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง คุยกันเป็นอาทิตย์ก็ตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปท�ำอะไร พอคุณครูไม่ใหญ่บอกข่าว
บุญนี้มาก็ท�ำทันทีเลย…ดังนั้นถ้าจะติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีกับท่านจนถึงที่สุดแห่งธรรม
คิดก่อนท�ำก่อนทันทีเลยนะคะ
กัลฯวีรศักย์ ผดุงตันตระกูล : ประทับใจในเรื่องการสั่งสมบุญกับคุณครูไม่ใหญ่
คือท�ำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น ถ้าท�ำตามหลักวิชชาของคุณครูไม่ใหญ่ รับรองว่า
ดุสิตบุรีแน่นอน…และที่ประทับใจมาก ๆ ที่คุณครูไม่ใหญ่แนะน�ำการอยู่ด้วยกัน
ในครอบครัว คือ หลากหลายวัย แต่หัวใจดวงเดียวกัน โดยการเป็นผู้ให้ ซึ่งจะ
ท�ำให้ครอบครัวมีความสุขแน่นอนครับ และฝากเป็นข้อคิดว่า พวกเราโชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนา
และมีผู้ชี้ทางสว่างให้เราตลอดเวลา เพราะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก มนุษย์เราเป็นเพียงปลาย
เข็มในมวลหมู่เทวดา และเทวดาเป็นเพียงปลายเข็มในมวลนรกภูมิ ดังนั้นต้องรีบสั่งสมบุญเพื่อความ
สุขในภพชาตินี้และภพชาติต่อ ๆ ไป
เราจะเห็นได้วา่ การมีสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์เป็นความปลอดภัยในสังสารวัฏ เพราะถ้ายัง
ไม่หมดกิเลสเรายังต้องเกิด เกิดแล้วไม่เจอมหาปูชนียาจารย์ก็อันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้นบุญและภารกิจ
ใดทีค่ ณุ ครูไม่ใหญ่มอบหมายให้จงท�ำเต็มทีเ่ ต็มก�ำลัง ถ้าเราไม่ทำ� คนอืน่ เขาก็จะท�ำ ดังเช่นพลังชาวพุทธ
เมียนมาร์ที่ออกมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ในวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
มากจริงๆ
ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
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The only one channel

ผังรายการ

เวลา

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
* นำ�นั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
ทศชาติชาดก ตอน ภูริทัตชาดก
00.00 น. *ผู้ออกแบบชีวิต
งานบุญวันอาทิตย์
*DOU for You
*ชาดก 500 ชาติ
ทบทวนบุญ / MV World of Peace
-ปฏิบัติธรรม
Scoop / MV / Spot
-เส้นทางบุญ
กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
01.00 น. World News
-สู้ต่อไป
*เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
-ปฏิบัติธรรมและโอวาท
*เดินไปสู่ความสุข
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก *I like Chinese. / MV
03.40-04.30 น. -พระธรรมเทศนา
Scoop / MV / Spot
*นานาเทศนา
04.00 น. *สู้ต่อไป
*DMC Variety
*ข้อคิดรอบตัว
*ทันโลกทันธรรม
สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
05.00-05.35 น.
สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่ สวดสรรเสริญคุณยาย / วันพระ สวดธรรมจักร
05.35-06.40 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-03.40 น.

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป

06.40-07.10 น.

07.10-07.25 น.
ธรรมะเพื่อประชาชน
07.25-07.35 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
07.35-08.00 น.
เศรษฐีในสมัยพุทธกาล
08.00-08.25 น.
*กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
08.25-08.50 น.
*นั่งสมาธิออนไลน์
* DMC Guide (Rerun เมื่อวาน)
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
*ผู้ออกแบบชีวิต
เคลียร์คัตชัดเจน
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
ish with DELC
*ข้อคิดรอบตัว
*DOU for You
15.15-15.45 น.
*ทบทวนบุญ / MV * Engl
Club / Scoop
*I
l
i
ke
Engl
i
sh.
/
MV
*
Engl
i
s
h
wi
t
h
DELC
Club /
15.45-16.00 น.
English with DELC club I Iike Chinese.
/ Spot
วิบากกรรมอบายมุข
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
08.20 น. * ชาดก 500 ชาติ

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
DMC GUIDE
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.
ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์ 11.20-11.35 น.
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.
14.45-15.15 น.
15.45 น. พระธรรมเทศนา
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

พิธีบูชาข้าวพระต้นเดือน วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษจัดพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เมื่อ
เสร็จพิธีบูชาข้าวพระแล้ว เป็นการตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญผ้าไตร และกล่าวค�ำถวายผ้าป่าสร้างวัด โดย กัลฯ เสงี่ยม ชาร์ริงค์ตันท์ และ
กัลฯ พรมณี สิงห์ทอง กล่าวค�ำถวายผ้าป่ากองทุนยารักษาโรค โดย กัลฯ เทียนชัย ชิตวิเชียรกุล และ กัลฯ อลิษา ค๊อกซ์ กล่าวค�ำถวาย
ภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดย กัลฯ รัชนีวรรณ ภาคีฉาย และ กัลฯ ชฎาลักษณ์ ฮัสซี่ จากนัน้ เป็นพิธมี ทุ ติ าสักการะ พระครูภาวนาวิรยิ วิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน เนื่องในโอกาสได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นเอก และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์

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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พิธีบุพพเปตพลีและถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดพิธี
บุพพเปตพลีและถวายมตกภัตตาหารเป็นสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว โดย กัลฯ เสงี่ยม ชาร์ริงค์ตันท์ และ
กัลฯ เพ็ญนภา จิระนภสิทธิ์ เป็นผู้น�ำกล่าว

กัลฯ ใจรัก เชอร์มาลิช นิมนต์พระอาจารย์ กัลฯ บังอร อมิเทล นิมนต์พระอาจารย์
ท�ำบุญบ้านใหม่
ฉันภัตตาหารและน�ำปฏิบัติธรรม

กัลยาณมิตรเมือง Brighton จัดปฏิบตั ธิ รรม และถวายภัตตาหาร

กัลฯ มานิษา กิลฟอร์ด เปิดบ้านกัลฯและ
จัดปฏิบัติธรรม

คณะ Boy Scout เยีย่ มชมวัดและศึกษาพระพุทธศาสนา

www.kalyanamitra.org

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

Wat Phra Dhammakaya Manchester

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

บูชาข้าวพระฯ หล่อเทียนมาฆะ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
จัดพิธบี ชู าข้าวพระอาทิตย์ตน้ เดือนหลังจากนัน้ เป็นพิธที อดผ้าป่าสร้างวัด โดย กัลฯ สุมนัส ลอว์สนั เป็นผูแ้ ทนน�ำ
กล่าว ประธานกล่าวค�ำถวายที่พักสงฆ์ โดย กัลฯ ยัสมิน รัสเซาเออร์ ประธานกล่าวค�ำถวายเทียนมาฆะประทีป
โดย กัลฯ ปิยาพร เวคฟิลด์ ประธานน�ำกล่าวค�ำถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย โดย กัลฯ สมยศ-สายใจ พืชพูล
ประธานน�ำกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลฯ คณิตา ช่วยขุนทด และกัลฯ ธัญญาการ ไรด์ ต่อจากนัน้
พระอาจารย์ได้น�ำสาธุชนหล่อเทียนมาฆประทีป เพื่อจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในมาฆบูชา

วันมหาปูชนียาจารย์ อัญเชิญหลวงปู่ฯทองค�ำ เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ครบรอบ 106 ปี คุณยายอาจารย์ฯ วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2558 เหล่ากัลยาณมิตร พระอาจารย์และสาธุชนวัดพระธรรมกาย
แมนเชสเตอร์ร่วมใจกันมุทิตาสักการะ และปฏิบัติธรรมเนื่องในวาระครบรอบ 106 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

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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กัลฯ ทัศนีย์ Struggles
ท�ำบุญเนือ่ งในวาระปี
ใหม่เมือง Mansfields
วั น อ า ทิ ต ย ์ ที่ 1 1
มกราคม พ.ศ. 2558

กัลฯ Sybil ท�ำบุญเลีย้ งพระ เมือง Blackburn
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558

เยี่ ย มบ้ า นกั ล ฯ ชาวเมื อ ง Sheffield
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558

เยีย่ มสุขภาพกัลฯ ป้าพร เมือง Preston
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558

กั ล ฯ Tony ท� ำ บุ ญ ถวายสั ง ฆทาน
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

เยี่ ย มร้ า น Siam Supermarket เมื อ ง
Manchester วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558

เยีย่ มร้าน Napa Thai Massage&Spa เมือง
Manchester วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558

กั ล ฯ ปิ ย าพร เวคฟิ ล ด์ จั ด เลี้ ย งพระ
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558

ครอบครัวเวคฟิลด์ และร้าน Chilli Banana กัลฯ จ�ำเนียร บุญฟู เปิดบ้านรับคณะสงฆ์ Falkirk ท�ำบุญวาระวันคล้ายวันเกิดกัลฯ ชนิดา มิลแิ กน
เมือง Wilmslow วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2558 ประเทศ Scotland วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2558 ประเทศ Scotland วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2558

เยีย่ มเจ้าหน้าทีร่ า้ นอาหารเจ้าพระยา สาขา
กล้าสโกว์ ประเทศ Scotland วันอาทิตย์ที่
25 มกราคม พ.ศ.2558

เยีย่ มบ้านกัลฯ ครอบครัวสิงเห เมือง Hull
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558

www.kalyanamitra.org

มุทติ าต้อนรับพระวิเทศธรรมาภรณ์ (พระบัณฑิต
วรปัญโญ) วันที่ 24-27 มกราคม พ.ศ.2558

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

Wat Phra Dhammakaya Newcastle

Dhammakaya Meditation Centre of Newcastle

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

สวดพระอภิธรรม วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กัลฯเต็มดวง กูดชายร์ด นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ไปสวด
อภิธรรมศพ กัลฯตรุกี วิลคินสัน ณ.เมืองเบอร์ลิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ

พิธีปิดแผ่นทองดวงแก้ว วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล

รับกิจนิมนต์ วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กัลฯ วินัย นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ไปเป็นเนื้อนาบุญ
เพื่อถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

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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ท�ำบุญวันเกิด วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2558 กัลฯรัตนา วงษ์สุวรรณ นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ไปเป็น
เนื้อนาบุญเพื่อถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเนื่องในโอกาสท�ำบุญวาระวันคล้ายวันเกิด

รับกิจนิมนต์สกอตแลนด์ วันอาทิตย์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 กัลฯ ชนิดา มิลลิแกน นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระรรมกายนิวคาสเซิล
เป็นเนื้อนาบุญเพื่อถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวาระวันคล้ายวันเกิด ณ ร้านเจ้าพระยา เมืองกาสโกล ประเทศสกอตแลนด์

ท�ำบุญครบรอบ 100 วัน วันอาทิตย์ ที่ 31 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 กัลฯจ�ำนงค์ ภูว่ งค์ นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาย
นิวคาสเซิล เป็นเนือ้ นาบุญเพือ่ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เนือ่ ง
ในโอกาสท�ำบุญครบรอบ 100 วันของการจากไปของสามี

เปิดบ้านกัลยาณมิตร ประเทศสกอตแลนด์ วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 กัลฯ ประนอม โยธี นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาย
นิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ เป็นเนือ้ นาบุญเปิดบ้านกัลยาณมิตร เมือง
โฟลเกริก ประเทศสกอตแลนด์

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

บูชาข้าวพระ และธุดงค์ปีใหม่ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดกิจกรรมธุดงค์ปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.
2557 -วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ

ปิดทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิฯ วันจันทร์ที่
5 มกราคม พ.ศ. 2558 สาธุชนชาวไทยและ
ชาวท้องถิ่น เดินทางมาร่วมปิดทองดวงแก้ว
บรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย

รับกิจนิมนต์ เมือง อูล์ม วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558 กัลฯ วาสนา ฮาเซลโฮเฟอร์ และ กัลฯ ด.ร. โยอาคิม ฮาเซลโฮเฟอร์
กราบนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เพื่อท�ำบุญร้านนวดวาสนาไทยมาสสาสในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ในเมือง อูล์ม สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

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

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

Tel. +(49)-8231-9574-530
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สักการะดวงแก้วจักรพรรดิฯ วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558 จัดพิธีสักการะดวงแก้วจักรพรรดิรัตนสีมาบาวาเรียสาธุชนวางพาน
ดอกไม้สักการะดวงแก้ว พระสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์ สวดบทธัมมจักรกัปปวัตนสูตร และน�ำสาธุชนอธิษฐานจิตปิดทองดวงแก้ว

กิจกรรมบุญ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
130

Tel. +(49) 614-2833-0889

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

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

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต

ศูนย์กัลยาณมิตร Koblenz

ศูนย์กัลยาณมิตร Limburg

ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติศูนย์กัลยาณมิตร Limburg

ศูนย์กัลยาณมิตร Saarbrucken

www.kalyanamitra.org

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

Wat Buddha Heilbron

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

บูชาข้าวพระ วัดพุทธไฮล์บรอนน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ลูกพระธัมฯวัดพุทธไฮล์บรอนน์จัดพิธีบูชาข้าวพระ และ
ได้ร่วมกันกล่าวถวายกองทุนต่างๆ โดยมีประธานน�ำกล่าวถวายกองทุนต่างๆ ดังนี้ กองทุนภัตตาหาร กัลฯเยี่ยม กัลฯสิริณภา
กองทุนผ้าป่าสามัคคี กัลฯสุมนรัตน์ กัลฯจรัสศรี กองทุนจานดาวธรรม กัลฯนลินี กัลฯอังคณา กองทุนคิลานเภสัช กัลฯศิรินยา กัลฯวารี
กองทุนปัญญาบารมี กัลฯไสว และกองทุนเครื่องห่มกันหนาว กัลฯหนึ่งฤทัย

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Heilbron

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

ท�ำบุญบ้านกัลยาณมิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2558 กัลฯมณีรัตน์ แบร์ก
เมือง Heilbronn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธไฮล์บรอนน์
เพื่อท�ำบุญร้านนวดไทยประธานน�ำกล่าวถวายกองทุนภัตตาหารคือ กัลฯมณีรัตน์ แบร์ก
ประธานน�ำกล่าวถวายกองทุนผ้าป่าคือ กัลฯลักขณา บายเยอร์ และประธานน�ำกล่าวถวาย
กองทุนคิลานเภสัชคือ กัลฯกัลยาณี วูร์ช

www.kalyanamitra.org

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

Tel. +(49) 713-4516-5651
+(49) 713-4516-5652
Fax. +(49) 713-4516-5650
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วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
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Tel. (+49)033 708909888

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

พิธีบูชาข้าวพระ และทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน จัดกิจกรรมงานบุญ
ภาคเช้า เป็นพิธีบูชาข้าวพระ ภาคสาย เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีประธาน คือ กัลฯ วรรณา เม็คเคล์ และกัลฯ สายสมร บัวขจร

www.kalyanamitra.org

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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พิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย และตักบาตรคณะสงฆ์ ภาคสายของวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระ
รัตนตรัย และตักบาตคณะสงฆ์

พิธีงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์ วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน จัดพิธีสักการะ และเวียนประทักษิณรอบ
รูปหล่อพระมงคลเทพมุนี เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์

www.kalyanamitra.org

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

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

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

พิธีอุทิศส่วนกุศล วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2557 จัดพิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีบุพเปตพลี

งานบุญวันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดพิธีงานบุญวันธรรมชัย

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์

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

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

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

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

www.kalyanamitra.org

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557
ทอดผ้าป่าเมือง Lauterbourg
ประเทศฝรั่งเศส

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

กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11
มกราคม พ.ศ.2558 กัลฯ โสภิณ เวลโรเยน
นิมนต์พระอาจารย์มาสั่งสมบุญ ให้กับตนเอง
และคณะญาติมิตร

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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ประมวลภาพกิ จ กรรมพิ ธี บู ช าข้ า วพระ
วั น อาทิ ต ย์ ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2558
เหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์เวสท์ฟาเลนประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เดินทางมาประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับ
ลูกพระธัมฯทั่วทั้งโลก

www.kalyanamitra.org

วัดพุทธฮัมบวร์ก
140

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

Wat Buddha Hamburg

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

ธุ ด งค์ ป ี ใ หม่ แ ละพิ ธี บู ช าข้ า วพระ เมื่อวันที่
29 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพุทธฮัมบวร์ก
จั ด กิ จ กรรมอยู ่ ธุ ด งค์ ป ี ใ หม่ สร้ า งความใส
ส่ ง ความสุ ข และคื น วั น ที่ 31 จั ด พิ ธี มุ ทิ ต า
วันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์ธีระวิทย์ ธีรวิชฺโช
เจ้าอาวาสวัดพุทธฮัมบวร์ก ต่อด้วยพิธีสักการะ
พระบรมสารีรกิ ธาตุ และจับสลากของขวัญปีใหม่
พิธีสวดมนต์ข้ามปีและจุดประทีปส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ต่อด้วยวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 จัดพิธีบูชาข้าวพระ

พิธีครบรอบ 106 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ณ วัดพุทธฮัมบวร์ก วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558

www.kalyanamitra.org

วัดพุทธฮัมบวร์ก

Wat Buddha Hamburg

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

ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่า ตักบาตรปีใหม่
นิมนต์โดย กัลฯลักษณะ เจริญสินธุ เมือง Hannover
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2558

ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่า ร้านนวดสันติสุข
กัลฯประภาพร แอร์เลอบัค เมือง Bremen
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2558

Tel. +(49) 041-6382-6924
Handy: +(49) 176-3122-7488
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ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่า
บ้านกัลฯสัน เคล์มันน์ เมือง Barsinghausen
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2558

ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่า
บ้านกัลฯพรทิพย์ อาเบ่นท์ เมือง Peine
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2558

ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่า
บ้านกัลฯนุธิดา มุลเลอร์
เมือง Hessisch Oldendorf
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2558

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

143

วัดพุทธบอร์คโด
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Wat Buddha Bordeaux

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

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Bordeaux

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

วัดพุทธบอร์คโด

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Bouddha Toulouse

วัดพุทธตูลสู
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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

ประมวลงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

ปฏิบัติธรรมเบเนลักซ์ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม จัดปฏิบัติธรรม ส�ำหรับ
ชาวท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านรอบๆ วัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

ปฏิบัติธรรมลักเซมเบิร์ก คณะกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ประเทศ
ลักเซมเบิร์ก จัดปฏิบัติธรรมส�ำหรับชาวลักเซมเบิร์ก เมื่อวันอาทิตย์ที่
18 มกราคม พ.ศ.2558 โดยในครั้งนี้ เป็นการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

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

149

บ้านกัลฯ ธิดารัตน์ ประดิษฐ์วิริยะกุล และครอบครัว พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร
เมือง ร๊อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร และท�ำบุญ
เทศกาลปีใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคมพ.ศ. 2558

ร้านอาหารผาสุข (Pasoek) และคณะกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ กรุงอัมสเตอร์ดัม นอร์ท (Amsterdam Noord) ประเทศเนเธอร์แลนด์
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะกั ล ยาณมิ ต รลู ก พระธั ม ฯ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรมประเทศลั ก เซมเบิ ร ์ ก
จัดปฏิบัติธรรม และท�ำบุญประจ�ำเดือน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558
ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว

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

พิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 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

ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดปฏิบัติธรรมให้ชาวท้องถิ่น ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 14.00-15.00 น.
ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา
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Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov
Skovvej 120, 4220 Korsør Denmark
E-mail : dimckldk@gmail.com
Website : www.dhammakaya.dk

วัดพระธรรมกายคอร์ซวั ร์ ลุสท์สโกว

www.kalyanamitra.org

Tel. + (45) 43 44 00 72
Mobile : + (45) 42 70 00 72
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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

ปฏิบัติธรรม เมืองมันดัล วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม
พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดงานบุญ
ปฏิบัติธรรม เมืองมันดัล

กิจนิมนต์เมือง Drammen วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม
พ.ศ.2558 พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายนอร์เวย์
รับกิจนิมนต์ที่เมือง Drammen, Norway

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Norway

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

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
Tel. : +(47) 33 61 01 43
Mobile : +(47) 47 26 15 12
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งานบุญบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
กัลยาณมิตรลูกพระธัมฯวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ร่วมกัน
จัดงานบุญบูชาข้าวพระ ประกอบพิธีทอดผ้าป่า

ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดงานบุญปฏิบัติธรรม ณ ซุนเด้อ เมดิเตชั่น เซ็นเตอร์

www.kalyanamitra.org

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

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

ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ต ่ า ง เ มื อ ง
วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.
2558 พระอาจารย์ แ ละเจ้ า
หน้ า ที่ จ ากวั ด พระธรรมกาย
สวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรม
บ้ า นกั ล ฯ นกแก้ ว กั น เตอร์
ณ เมืองบาเซิ่ล

ปฏิบัติธรรม เมืองบาเซิ่ล วันเสาร์ที่ 17 มกราคม
พ.ศ.2558 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระ
ธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์รับกิจนิมนต์ท�ำบุญบ้าน
เนือ่ งในวันขึน้ ปีใหม่และปฏิบตั ธิ รรมบ้านกัลฯ ต้นไม้
ณ เมืองบาเซิ่ล

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Switzerland

(Dhammakaya International Meditation Association)

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์

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

Tel. : +(41) 031-7011-121
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ปฏิบตั ธิ รรม เมืองโอเติล้ วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2558 พระอาจารย์และเจ้าหน้าทีจ่ ากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์รบั กิจนิมนต์
ท�ำบุญบ้านเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯ วรรณี สุขเม่า ณ เมืองโอเติ้ล

ปิดแผ่นทองแก้วบรมจักรพรรดิรตั นสีมา วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2558 พระอาจารย์และเจ้าหน้าทีจ่ ากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
จัดพิธีปิดแผ่นทองแก้วบรมจักรพรรดิรัตนสีมาและโปรยรัตนชาติ

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

บูชาข้าวพระ เดือนกุมภาพันธ์ วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่า โดยมีประธานต่างๆ ดังต่อไปนี้ ประธานผ้าป่า
กัลฯปิยะนุช น่านอูบ และ กัลฯประเสริฐ ทองน�ำ ประธานภัตตาหาร กัลฯศิรริ ตั น์ วงค์อำ� มาตย์ และ กัลฯพรนิภา สุขพูล, กลุม่ ลูกแก้ว เวนิช
เป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเลีย้ งพระและสาธุชน ประธานคิลานเภสัช กัลฯเมตตา เป๋าอยูส่ ขุ และ กัลฯร�ำไพร พินกึ รัมย์ ประธานดอกไม้ของหอม
กัลฯทองค�ำ ภูมิไธสง และ กัลฯนันทการ โหระ ประธานปัญญาบารมี กัลฯบุญเมือง อาHui และ กัลฯบุญสม กิโดนี

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 ณ เมืองปิซ่า

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายออสเตรีย
164

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
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Wat Buddha Vienna

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

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

ปิดทองโปรยรัตนชาติ “แก้วบรมจักรพรรดิรัตนสีมาบาวาเรีย”
วัดพุทธเวียนนา วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 วัดพุทธ
เวียนนา จัดพิธีปิดทองโปรยรัตนชาติ แก้วบรมจักรพรรดิรัตน
สีมาบาวาเรีย เพื่อสร้างพระอุโบสถ ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพิธีสาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์นั่ง
สมาธิ อธิษฐานจิต ปิดทองลูกนิมิตเอก

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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บูชาข้าวพระต้นเดือนกุมภาพันธ์ วัดพุทธเวียนนา วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วัดพุทธเวียนนา สาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรม
และบูชาข้าวพระ สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปฏิบัติธรรม ภาคสาย ร่วมกันท�ำพิธีเปิดหอฉันคุณยายอาจารย์มหา
รัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงหลังต่อจากนั้นเป็นการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

www.kalyanamitra.org

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

Wat Buddha Malta

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

บูชาข้าวพระ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ วัดพุทธมอลต้า ประเทศมอลต้า จัดพิธบี ชู า
ข้าวพระประจ�ำต้นเดือนกุมภาพันธ์ จากนัน้ พระอาจารย์น�ำนัง่ ปฏิบตั ธิ รรมและ
สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า ภาคสายปฏิบัติธรรมและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
โดยกัลฯ สุรัตน์ดา บอร์จ 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

www.kalyanamitra.org

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
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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

www.kalyanamitra.org

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

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

3.
4.
5.
6.
7.

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

วัดพุทธสตอกโฮล์ม

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระสมบูรณ์ จิตฺตทนฺโต
2. พระภีรภัจจ์ อธิธมฺโม

1. กัลฯจุฬาทิพย์ เฮยดาเลน
2. กัลฯลักขณา เฟลล์เฮ็ม
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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

ท�ำไม..ต้องไปบูชาข้าวพระ
ทุกอาทิตย์ต้นเดือน

บรรณาธิการบริหาร
พระสมบัติ รกฺขิตจิตฺโต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สุธิดา จินดากิจนุกูล, ระพีพรรณ ใจภักดี,
กนกพร เทศนา
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,
พระปลัดบริบูรณ์ 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

ปกติแล้ว บุคคลใดได้ถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ก็จะได้รับอานิสงส์
มหาศาลอย่างจะนับจะประมาณมิได้ แต่ผลบุญจาก “การบูชา
ข้าวพระแบบเข้าถึง” นี้ จะแตกต่างกันตรงที่ ท่อธารแห่งบุญ
จากพระธรรมกายของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า นั บ อสงไขย
พระองค์ไม่ถ้วน จะมาจรดรวมเป็นดวงบุญที่ศูนย์กลางกาย
เสมือนเราเป็นธารรองรับน�้ำ แล้วมีท่อน�้ำหลาย ๆ สายที่
พุ ่ ง มาที่ ตั ว เรา ท� ำ ให้ ไ ด้ บุ ญ มากเป็ น อสงไขยอั ป ปมาณั ง
ถึงขนาดแม้ผู้มีรู้ มีญาณ ที่สามารถค�ำนวณเม็ดฝนได้ ก็ยัง
ไม่อาจค�ำนวณบุญทีเ่ กิดขึน้ จากการบูชาข้าวพระได้ เพราะการ
บูชาข้าวพระแบบเข้าถึง เป็นการถวายถูกตัวจริงที่ท�ำให้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการน�ำเอาเครื่องไทยธรรม
มีอาหารหวานคาวและดอกไม้ธูปเทียนที่จัดไว้น้อมไปที่กลาง
พระธรรมกาย แล้วอาราธนาบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์
ประกอบวิ ช ชาธรรมกายน� ำ ไปถวายเป็ น พุ ท ธบู ช าแด่
พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดับขันธปรินิพพาน
ไปแล้ว
ดังนั้น หากเรามีเป้าหมายที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรม
อย่างแท้จริง เราต้องไม่ขาดการบูชาข้าวพระ เพราะบุญนี้
จะย่นย่อระยะทางในการสร้างบารมี เป็นบุญพิเศษที่จะท�ำให้
เจ้าของบุญที่มาประกอบพิธีกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ
ได้บุญใหญ่ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุด
แห่งธรรม
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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 ๑๔๘
ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระธรรมเทศนา
๘๒ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๔ จรรยาข้อที่ ๒๖-๒๗ ๖๘
ปุจฉา-วิสัชนา
๘๘ หลวงพ่อตอบปัญหา : การรู้จักตนเองตามค�ำสอน ๗๔
ของพระพุทธศาสนาหมายถึงอย่างไร?
๙๒ ข้อคิดรอบตัว : ข้อคิดจากค�ำว่า “รัก”
๗๘
๑๐๘ ฝันในฝัน : ๓ ก.พ. วันมหาปูชนียาจารย์
บทความ-ข่าวสาร
๘๐
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์การรักษาศีล ๕
๑๐ ทบทวนบุญ : ธุดงค์ธรรมชัย ก้าวย่างอันยิ่งใหญ่ ๙๘
ของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
๕๔ สร้างคนให้เป็นคนดี : โครงการธรรมทายาท
๑๐๔
อุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา บูชาธรรม ๗๔ ปี   
พระราชภาวนาจารย์
๑๑๘
๖๒ สูเ่ ป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป : บวชสามเณรล้าน ๑๒๐
ทั่วไทย แก้ปัญหาเยาวชน
๑๓๖
e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv

บทความน่าอ่าน : กากะเยีย ขั้นกะเยีย...
ผสานศิลป์ ถิ่นอีสาน
ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : ตักบาตร ต่อชีวิต
ผลิตก�ำลังใจ
ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : ยอดขุนพลกองทัพ
ธรรม
ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : ควรได้-ควรให้,
ไม่ควรได้-ไม่ควรให้
DOU ความรู้สากล : วัดโบสถ์บน สถานที่
บรรลุวิชชาธรรมกายของพระผู้ปราบมาร  
อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : ให้ “สัมมา อะระหัง”
น�ำทางใจ น�ำทางไปสู่ความสุข
ข่าวบุญในประเทศ
ข่าวบุญต่างประเทศ  
บทบรรณาธิการ : ท�ำไม..ต้องไปบูชาข้าวพระ
ทุกอาทิตย์ต้นเดือน

www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.net

ร่วมอนุโมทนาบุญโดย

www.kalyanamitra.org

www.kalyanamitra.org

