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ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

อานิสงส์ถวายความหอม
มนาปทายี ลภเต มนาปํ
ผู้ ให้ของที่น่าพอใจ ย่อมได้ของที่น่าพอใจ (มนาปทายีสูตร)

รักษาศีล จะดับกิเลสได้ก็เพราะเจริญภาวนา”  
มหาชนทัง้ หลายในธรรมสถานแห่งนัน้
ได้ฟังพระธรรมเทศนาอันไพเราะทั้งเบื้องต้น
ท่ามกลางและเบื้องปลายแล้ว ต่างก็เกิดความ
แช่มชืน่ ใจ แม้ตวั เขาเองก็เลือ่ มใสในพระพุทธองค์เช่นกัน จึงขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ
ตลอดชีวิต อีกทั้งยังตั้งใจมาสั่งสมบุญโดยการ
ถวายมหาทานมิได้ขาด
ถวายของหอม กลิ่นหอมข้ามชาติ
ต่อมา เขามีโอกาสสร้างบุญพิเศษ คือ
ได้นำ� ของหอมธรรมชาติสกัดจากพืชธรรมชาติ
ที่เรียกว่า จตุชาติคันธะ หรือ จตุชาติสุคันธะ
๔ อย่าง อันได้แก่  ๑. หญ้าฝรั่น ๒. น�ำ้ มันจาก
ไม้กฤษณา ๓. ก�ำยาน (ยางหอมจากไม้)
๔. ดอกไม้ ช นิ ด ต่ า ง ๆ แล้ ว น� ำ ไปทาพื้ น
พระคันธกุฎขี องพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน เดือนละ ๗ ครัง้ จากนัน้ เขาได้กราบทูล
ตั้งความปรารถนากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

“ของหอม” ตรงกันข้ามกับ “ของเหม็น”
ของหอมเป็นสุคนั ธารมณ์ทชี่ นื่ ชอบ พออกพอใจ
ชุม่ ชืน่ ใจแก่คนทัว่ ไป ความสุนทรียใ์ นกลิน่ หอม
ช่วยท�ำให้อารมณ์ผอ่ นคลาย ร่างกายจะก่อเกิด
สารแห่งความสุขไปพร้อมกับความหอมทีจ่ รุงใจ
ด้ ว ยพื ช พรรณธรรมชาติ ท่ี ส กั ด ออกมาเป็ น
ของหอมอันทรงคุณค่า
ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
มี กุ ล บุ ต รท่ า นหนึ่ ง เกิ ด ในตระกู ล ใหญ่ ใ น
ใจกลางกรุ ง พาราณสี ตระกู ล นี้ อุ ด มมั่ ง คั่ ง
ไปด้วยทรัพย์และธัญญาหาร พร้อมสมบัติ
รั ต นชาติ ม ากมาย ครั้ น กุ ล บุ ต รนี้ เ จริ ญ วั ย
บรรลุนิติภาวะแล้ว เขาก็มีโอกาสไปฟังธรรม
จากพระศาสดาซึ่งก�ำลังแสดงธรรมแก่มหาชน
จ�ำนวนมาก
พระธรรมเทศนาทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ตรัสสอนมีเนื้อความว่า “บุคคลจะมีโภคทรัพย์
มากได้กเ็ พราะให้ทาน จะเข้าถึงสุคติได้กเ็ พราะ
๐2 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘
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“ขอให้กลิ่นหอมอย่างดียิ่งจงบังเกิดแก่กาย
ข้ า พระองค์ ใ นสถานที่ ที่ ข ้ า พระองค์ ไ ปเกิ ด
ด้วยเถิดพระเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะทรงตรัส
พยากรณ์ถึงอานิสงส์ที่เขาจะได้รับว่า “ด้วยผล
กรรมนี้ ไม่ว่าบุคคลผู้นี้จะไปบังเกิดในภพชาติ
ใด ก็จะมีตวั หอมทุกชาติไป จะเป็นผูเ้ จริญด้วย
กลิน่ แห่งคุณธรรม และจะเป็นผูไ้ ม่มกี เิ ลสอาสวะ
ในที่สุด”
นอกจากนั้นเขายังได้สั่งสมบุญอื่น ๆ
อีกมากมาย ครั้นละจากโลกก็ไปบังเกิดใน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเทพบุตรที่มีกลิ่นกาย
หอมฟุง้ จรุงใจไปทัว่ ชัน้ สวรรค์ เมือ่ หมดอายุขยั
และจุติเคลื่อนจากสวรรค์นั้นแล้ว ชาติสุดท้าย
ก็ได้บังเกิดในตระกูลมั่งคั่งในนครสาวัตถี   
ขณะที่อยู่ในครรภ์ มารดาของเขาก็มี
กลิ่นกายหอมทั่วบ้าน และกลิ่นหอมนี้ยังหอม
๐4 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘

ฟุง้ ไปทัว่ พระนครสาวัตถีทเี ดียว และเมือ่ คลอด
จากครรภ์แล้ว ทั่วทั้งเมืองนั้นก็หอมฟุ้งอีก
ดุ จ ดั ง น� ำ ของหอมทุ ก ชนิ ด มารมให้ อ บอวล
หอมติดไปทั้งเมือง   
อีกทั้งขณะที่เขาเกิดนั้นเอง ปรากฏ
มีฝนดอกไม้มีกลิ่นทิพย์หอมหวนน่ารื่นรมย์ใจ
ส่วนเรือนที่เกิดนั้น เหล่าเทวดาก็ได้นำ� ธูปหอม
และดอกไม้หอม พร้อมกับน�ำเครือ่ งหอมมาอบ
ให้กลิ่นฟุ้งขจรขจาย ด้วยเหตุนั้นเอง มารดา
บิดาจึงได้ตั้งชื่อเขาว่า จูฬสุคันธะ
เมื่อเขาเจริญเติบโตอยู่ในช่วงปฐมวัย
พระบรมศาสดาของเราพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์
ได้เสด็จมายังเมืองสาวัตถีเพื่อทรงรับถวาย
วัดพระเชตวันจากท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เมื่อจูฬสุคันธะเห็นพระบรมศาสดาและได้พบ
พุทธานุภาพแล้ว ก็มีใจเลื่อมใส ได้ทูลขอบวช
กับพระองค์ จากนัน้ ก็ไปบ�ำเพ็ญเพียร ไม่นานนัก
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ท�ำบ้านให้น่าอยู่
สิ่งแรกที่ควรตระหนักในการท�ำบ้าน
ให้น่าอยู่ น่าอาศัย ก็คือ ต้องขจัดสิ่งปฏิกูล
ทัง้ กลิน่ และคราบออกไปจากบ้าน ท�ำให้สะอาด
เป็นระเบียบ แล้วจึงน�ำกลิ่นที่ดีมาลงให้เกิด
ความหอมชื่นใจ อุปมาเหมือนคนทั่วไปมักจะ
อาบน�้ำช�ำระล้างกลิ่นตัว เหงื่อไคล สิ่งสกปรก
ในร่างกายก่อน ถึงค่อยน�ำแป้งมาโรยหรือเอา
น�ำ้ หอมประพรมตัวต่อไป แล้วบ้านของเราก็จะ
กลายเป็นรมณียสถาน เป็นทีส่ ำ� ราญดึงดูดแขก
ให้หมั่นมาเยี่ยมเยือนบ่อย ๆ
ท�ำวัดให้น่าเข้า
หากชาวพุ ท ธช่ ว ยกั น ท� ำ วั ด ให้ เ ป็ น
สถานทีน่ า่ รืน่ รมย์ใจเหมือนบ้านของตนเองแล้ว
ทุกคนก็อยากจะมาวัดบ่อย ๆ หน้าที่การท�ำ
วัดให้น่าเข้า น่าศรัทธา เป็นหน้าที่ส�ำคัญของ
ชาวพุทธทุกคน มิใช่เป็นหน้าที่ของพระภิกษุ

ท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทา
เมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ท่านก็
ย้อนระลึกถึงบุพกรรมในกาลก่อน แล้วน�ำ
อานิสงส์แห่งบุญนั้นมาเล่า ดังต่อไปนี้
๑. บุญนีท้ ำ� ให้ได้พบเจอแต่กลิน่ หอมฟุง้
ตลบไปในที่ต่าง ๆ เช่น บนที่นอน เพราะว่ามี
พวกเทวดามาโปรยผงหอมทิพย์และดอกไม้
หอมทิพย์ นับตั้งแต่วันที่ท่านเกิดจนถึงวันที่
ท่านปรินิพพาน
๒. ฝนมีกลิน่ หอมได้ตกลงมาขณะท่าน
ออกบวช ขณะบรรลุเป็นพระอรหันต์ และเมื่อ
ใกล้จะปรินิพพาน
๓. มีกลิ่นกายหอมจนสามารถกลบ
กลิ่นหอมจากนานาธรรมชาติ ไม่ว่าไม้จันทน์
ดอกจ�ำปา หรือดอกอุบล
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มีนาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ ๐5

สกัดจากธรรมชาติที่มีกลิ่นพอดีไม่ฉุนเกินไป
มาเสริม หรืออาจจะไปรับบุญปลูกไม้หอมในวัด
บูชาพระด้วยธูปเทียนหอม น�ำ้ มันหอม ดอกไม้
หอม เช่น ดอกบัวหรือดอกมะลิ เป็นต้น
นอกจากเราจะได้บุญแล้ว ผู้ที่เข้ามาในบริเวณ
วัดก็จะรื่นรมย์ใจ ได้สัมผัสสุคันธารมณ์ที่จะ
ท�ำให้จิตใจอยากสั่งสมบุญกุศล ทั้งท�ำทาน
รักษาศีล หรือเจริญสมาธิภาวนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
อีกด้วย เมื่อวัดร่มรื่นร่มเย็นเป็นรมณียสถาน
ที่เจริญใจ ก็จะท�ำให้ผู้คนอยากหลั่งไหลเข้าวัด
มาสัมผัสกับความรื่นรมย์ของสิ่งแวดล้อมที่
ชาวพุทธผู้มีศรัทธามั่นคงรังสรรค์ให้เกิดขึ้น
และสัมผัสกับธรรมะอยู่เป็นนิจ นับเป็นการท�ำ
วัดให้เป็นวัดรุ่ง...รุ่งเรืองด้วยศรัทธา รุ่งเรือง
ด้วยศีลธรรม ปิดโอกาสขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้าง
อีกต่อไป

สามเณรเพียงอย่างเดียว  
ความสะอาดเป็นสิง่ แรกทีค่ วรค�ำนึงถึง
ต้องช่วยกันขจัดสิง่ ปฏิกลู สกปรก เช่น กองขยะ
หรือแหล่งเพาะแมลงวัน มูลสุนัข ต้องขจัด
ออกไปให้ ห มด อี ก ทั้ ง โยมไม่ ค วรเอาสุ นั ข
หรือแมวมาปล่อยทิง้ ในวัดให้เป็นภาระของพระ
บางวัดถึงขนาดติดป้ายประกาศว่า
“วัดแห่งนี้พอแล้วแมวกับหมา
โยมไม่ต้องจัดหามาถวาย
สิ่งต้องการคือกรวดหินดินและทราย
อิฐก็ได้ไม้ก็ดีสีก็เอา”
อีกทั้งไม่ควรมีกลิ่นเน่าเหม็นในวัด เพราะถ้ามี
แล้วก็จะท�ำให้วัดไม่น่ารื่นรมย์ใจ พลอยท�ำให้
ผูค้ นไม่อยากจะเข้าวัดเพือ่ มาสัง่ สมบุญอีกด้วย  
จากนั้น หากต้องการเสริมบรรยากาศ
ให้รนื่ รมย์ยงิ่ ขึน้ ก็อาจจะหากลิน่ น�ำ้ หอมระเหย
๐6 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘
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“ความตายไม่มีนิมิตหมาย
เราจะเดินออกจากกายหยาบนี้
ไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ
ชีวิตมนุษย์แค่ประเดี๋ยวประด๋าว
แต่ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนาน
สุขก็สุขนาน ทุกข์ก็ทุกข์นาน”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.kalyanamitra.org
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“ท�ำให้ดีที่สุด ท�ำตัวของเราให้ดีที่สุด แล้วพยายามท�ำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุด
ในอนาคตข้างหน้าจะได้แต่สิ่งดี ๆ เราท�ำก็ตาย ไม่ท�ำก็ตาย
ฉะนั้นเราท�ำดีกว่า ท�ำสุดความสามารถของเรา”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย
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ทบทวนบุญ
เรื่อง : ธมฺมวิชฺโช

พิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำ�
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

พระผู้ปราบมาร

ณ สถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์บน
ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ต้นแบบแห่งการใช้ชีวิตสมณะ ให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่ง

พระพุทธศาสนา น�ำพามนุษย์และสรรพสัตว์ทงั้ หลายให้ดำ� เนินไปสูห่ นทางแห่งการหลุดพ้น
คือหนทางพระนิพพาน นับว่ามีความส�ำคัญยิง่ ดังเช่นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งสมณะพระแท้
ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระ ทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านของการปฏิบัตินั้น ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
จนในที่สุดท่านก็ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐ ค้นพบวิชชาธรรมกายขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ อุโบสถ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ในคืนเพ็ญ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๑๐
ดังนั้น การเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อประกาศคุณแห่งมหาสมณะผู้เป็นต้นแบบ
แห่ ง การเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ด้วยการอั ญเชิ ญรู ป หล่ อทองค�ำ พระมงคลเทพมุ นี
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ไปประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้บังเกิดขึ้น
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เมื่ อ คณะพระธุ ด งค์ อั ญ เชิ ญ รู ป หล่ อ ทองค� ำ          
พระมงคลเทพมุ นี (สด จนฺ ท สโร) พระผู ้ ป ราบมาร           
ไปถึงวัดโบสถ์บนแล้ว เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะศิษยานุศษิ ย์และ
ผู้มีบุญทั้งหลายร่วมใจกันท�ำพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองค�ำ   
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร จาก   
เทวรถไปยังหน้าอุโบสถ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิสทุ ธิ-                 
วงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗,
พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค ๔, ๕, ๖, ๗ (ธรรมยุต), พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
ราชวรวิหาร, พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติมนุ ี ทีป่ รึกษา
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ,
พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุ รี
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร, และพระมหาเถรานุเถระอีกเป็นจ�ำนวนมากเมตตาไปร่วมพิธี
จากนั้น ศิษยานุศิษย์ทั้งปวงร่วมกันปฏิบัติสมาธิ
เจริญภาวนาตามกระแสเสียงของพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) เมือ่ จิตของผูม้ บี ญุ สงบ สะอาด เหมาะสม
ที่จะเป็นเครื่องรองรับบุญใหญ่แล้ว จึงท�ำพิธีอัญเชิญ        
รูปหล่อทองค�ำพระมงคลเทพมุนีเข้าไปประดิษฐานภายใน
อุโบสถวัดโบสถ์บน โดยมีพระเถรานุเถระทั้งหลายเจริญ
พระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา  เมื่อเสร็จพิธีอัญเชิญแล้ว  
พระเดชพระคุ ณ พระวิ สุ ท ธิ ว งศาจารย์ เ มตตากล่ า ว
สัมโมทนียกถาและให้พรแก่ผู้มีบุญทุกท่าน
ในภาคเย็นมีพิธีเปิดม่านมงคลรูปหล่อทองค�ำ    
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร โดย  
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) น�ำบูชาพระรัตนตรัย
และน�ำนั่งสมาธิถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกาย
จากนั้น เจ้าภาพผู้มีบุญลุกขึ้นยืนประจ�ำแท่น เพื่อ
เตรียมประกอบพิธีกดปุ่มเปิดม่านมงคลรูปหล่อทองค�ำ  
พระมงคลเทพมุนี
ส� ำ หรั บ ผู ้ เ ปิ ด กรวยสั ก การะรู ป หล่ อ ทองค� ำ            
พระมงคลเทพมุ นี ใ นโอกาสนี้ ก็ คื อ พระเดชพระคุ ณ -        
พระวิสุทธิวงศาจารย์
www.kalyanamitra.org
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ในภาคค�่ำมีพิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) พระผูป้ ราบมาร โดยมีพระราชภาวนาจารย์
(หลวงพ่อทัตตชีโว) ประธานสงฆ์ในพิธจี ดุ ประทีปเป็นผูน้ ำ�
นั่งสมาธิและน�ำอธิษฐานจิต
ก่อนสาธุชนผู้มีบุญเดินทางกลับบ้าน มีการจุดพลุ
ฉลองชัยสู่ท้องฟ้าท่ามกลางความปลื้มปีติอิ่มเอมใจของ    
ผู้ไปร่วมงานทุกท่าน
ผลที่เกิดขึ้นจากพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ล้วนก่อ
ประโยชน์เกือ้ กูลต่อความมัน่ คงและความเจริญรุง่ เรืองแห่ง
พระพุทธศาสนา เพราะตราบใดที่พระภิกษุ สามเณร หรือ
ชาวพุทธ ได้ด�ำเนินรอยตามปฏิปทาของหลวงปู่วัดปากน�้ำ
ทีเ่ อาจริงเอาจังทัง้ ด้านปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ พระพุทธศาสนา
ย่อมไม่เสือ่ มถอยอันตรธานไป ซึง่ ในคัมภีรป์ ฐมสมโพธิกถา 
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธศาสนาจะถึงกาลสูญสิ้น    
โดยเรี ย งล� ำ ดั บ ความเสื่ อ มไว้ ๕ ประการ เรี ย กว่ า        
“ปัญจอันตรธาน” ได้แก่
ประการแรก “ปริยัติอันตรธาน” คือ ความเสื่อม
แห่งพระไตรปิฎก ไม่มีผู้ศึกษาเล่าเรียน ภิกษุทั้งหลาย      
ไม่อาจทรงจ�ำไว้ได้ซึ่งอรรถรส ทรงไว้แต่บาลีสิ่งเดียว       
จนในที่สุดไม่มีผู้จ�ำพุทธวจนะได้แม้แต่บทเดียว
ประการที่สอง “ปฏิบัติอันตรธาน” คือ สูญสิ้น   
การปฏิบัติบ�ำเพ็ญเพียรภาวนา  เพื่อการบรรลุมรรค ผล
บรรพชิตไม่ได้ปฏิบัติตนเพื่อขัดเกลากิเลส คลายจาก  
ความเพียร มิได้ตกั เตือนซึง่ กันและกัน ล่วงอาบัตนิ อ้ ยใหญ่
จนกระทั่งในที่สุดหาพระภิกษุซึ่งส�ำรวมรักษาปาราชิก
สิกขาบทมิได้แล้ว จึงได้ชื่อว่า ปฏิบัติอันตรธาน
ประการทีส่ าม “ปฏิเวธอันตรธาน” คือ การสูญสิน้
จากการบรรลุมรรค ผล ความเสื่อมข้อนี้เป็นผลเนื่องจาก
ประการทีส่ อง คือ เมือ่ ไม่มกี ารปฏิบตั กิ ย็ อ่ มไม่มกี ารบรรลุ
มรรค ผล
ประการที่สี่  “ลิงคอันตรธาน” คือ ความเสื่อมสิ้น
จากสมณเพศ ภิกษุทั้งหลายจะหาบหิ้วห้อยบาตรด้วย    
สายหวด แล้วจะเทีย่ วภิกขาจาร ประพฤติผดิ เพศภิกษุซงึ่ เป็น
www.kalyanamitra.org
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พุทธชิโนรส ครั้นนานไปพระภิกษุทั้งหลายจะ
ปลดเปลื้องไตรจีวรออกจากกาย จะกระท�ำ
กสิกรรมและพาณิชยกรรมเลีย้ งบุตรและภรรยา 
มีผ้าย้อมฝาดอยู่ที่ข้อมือและคอเท่านั้น
ประการสุดท้าย “ธาตุอันตรธาน” คือ
ความสูญสิ้นแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งตาม
คัมภีร์กล่าวไว้ว่า  เมื่อจะสิ้นพระศาสนานั้น
พระบรมสารีรกิ ธาตุทงั้ หมดจะแสดงปาฏิหาริย์
เสด็จไปรวมกันอยู่ ณ โพธิบัลลังก์ที่เคยเป็น   
ที่ตรัสรู้ กระท�ำเป็นพุทธรูปปรากฏเหมือนดัง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และจะมี
เตโชธาตุตั้งขึ้นเผาผลาญพระบรมสารีริกธาตุ
เมื่ อ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ อั น ตรธานหมด ก็   
เป็นอันสูญสิ้นพระพุทธศาสนา 
หากเราชาวพุทธทัง้ หลายได้ศกึ ษาและ
เจาะลึกไปถึงเหตุแห่งอันตรธานทัง้ ๕ ประการ

ทีไ่ ด้กล่าวในเบือ้ งต้นนัน้ เราจะซาบซึง้ ใจทีเดียว
ว่ า  การเดิ น ธุ ด งค์ อั ญ เชิ ญ รู ป หล่ อ ทองค� ำ        
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผูป้ ราบมาร
ไปประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่าน  
เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อการบรรลุธรรมของ  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก่อเกิดคุณอันยิ่ง     
แก่พระพุทธศาสนาโดยแท้ เพราะหากมีการ
ประพฤติปฏิบัติและด�ำเนินตามรอยของท่าน
ความคงมั่นแห่งพระพุทธศาสนาก็จักปรากฏ
ตราบนานเท่านาน ยังไม่อันตรธานไป
ขออนุ โ มทนาบุ ญ กั บ ชาวพุ ท ธผู ้ มี จิ ต
ประกอบด้วยปัญญาและงามพร้อมด้วยบุญ   
อันบริสุทธิ์ด้วยเทอญ
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โอวาทพระเดชพระคุณ
พระวิสุทธิวงศาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗
รองเจ้าอาวาสวัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ต้องขออนุโมทนากับท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ได้
สืบสานวิชชาธรรมกายจากหลวงพ่อวัดปากน�้ำ แล้วได้มาด�ำเนินการต่อ
ถ้าจะเปรียบกับลูกซึ่งมี ๓ จ�ำพวก คือ ลูกจ�ำพวกที่ ๑ อภิชาตบุตร จ�ำพวกที่ ๒           
อนุชาตบุตร จ�ำพวกที่ ๓ อวชาตบุตร ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนีอยู่ในลักษณะอนุชาตบุตร
และอภิชาตบุตร ที่ได้สืบทอดวิชชาธรรมกายมาจากหลวงพ่อวัดปากน�้ำ ด้วยเดชะอ�ำนาจแห่ง    
บารมีธรรม จึงท�ำให้ทา่ นเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนีได้เจริญในพระพุทธศาสนา 
ปฏิปทาของท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี เท่าที่อาตมาได้สัมผัสมาก็เหมือนหลวงพ่อ
วัดปากน�ำ้ หลวงพ่อวัดปากน�ำ้ ตัง้ แต่บวชมา ท่านก็ทำ� ความเพียรเรือ่ ยมา จนกระทัง่ สุขภาพร่างกาย
ของท่านทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ท่านก็ไม่หยุดจากการเผยแผ่พระศาสนา เฉกเช่นเดียวกัน
กับพระเทพญาณมหามุนีในตอนนี้
ตอนหลวงพ่อวัดปากน�ำ้ มาบวชนัน้ ยังไม่มกี ายธรรม แต่เมือ่ ประพฤติปฏิบตั มิ าแล้ว กายธรรม
ก็เกิดขึน้ ณ สถานทีแ่ ห่งนี้ คือ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ทีห่ ลวงพ่อท�ำความเพียรมาสม�ำ่ เสมอ ตัง้ แต่
ออกจากโบสถ์วัดสองพี่น้อง แล้วก็ไปอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ปริยตั หิ ลวงพ่อก็เรียน ปฏิบตั หิ ลวงพ่อก็ทำ� ดังนัน้ ทัง้ ปริยตั แิ ละปฏิบตั นิ ี้ ถ้าจะเทียบกันแล้ว
ก็ไม่มีใครที่จะเทียบเท่า นอกจากพระอริยะทั้งหลาย หลวงพ่อจะเป็นอริยะหรือไม่เป็นอริยะก็ตาม
แต่ปฏิปทาของหลวงพ่อนั้น เป็นคนพูดจริง ท�ำจริง และปฏิบัติจริง และสอนให้สัทธิวิหาริกที่เป็น
พระบ้าง อันเตวาสิกที่มาอาศัยอยู่ภายใต้บารมีธรรมของท่าน และศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทั้งปวง
ท่านแผ่เมตตาให้เหมือนกันหมด เหมือนกับลูกทีเ่ กิดในอุทร ไม่เลือกทีร่ กั ผลักทีช่ งั ท�ำดีกส็ รรเสริญ
ถ้าท�ำผิดก็ลงโทษ นี้เป็นปฏิปทาของหลวงพ่อที่ได้ประพฤติปฏิบัติมา 
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ในตอนกลางคืนหลวงพ่อท่านจะเดินตรวจกุฏิ กุฏิสมัยนั้นเป็นกุฏิหลังเล็ก ๆ ไม่ใหญ่โต
ถ้าได้ยินพระเณรคุยกัน ไม่ท่องมนต์ ไม่ดูหนังสือต�ำรับต�ำรา  เช้าขึ้นมาท่านก็ให้โอวาทในโบสถ์
ท่านไม่ระบุชอื่ ว่าพระองค์นนั้ หรือสามเณรองค์นี้ แต่ทา่ นพูดถึงความผิด ผูท้ ที่ ำ� ความผิดก็อาจจะรูส้ กึ ตัว
แต่หลวงพ่อไม่ประกาศให้เขาเสื่อมเสียแต่ประการใด ใครท�ำผิดก็ย่อมจะรู้ตัวว่าท�ำผิดอยู่ด         ี
ท่านจะยกย่องคนที่ควรยกย่อง ต�ำหนิคนที่ควรต�ำหนิ อย่างนี้เสมอมา 
ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนีก็เฉกเช่นเดียวกัน ท่านยกย่องคนที่ควรยกย่อง ต�ำหนิ  
ติเตียนคนที่ควรต�ำหนิติเตียน และปฏิปทาของท่านนั้น ถึงแม้อายุเข้าวัยชราแล้ว ท่านก็ยังไม่หยุด
ในการปฏิบัติธรรม ท่านเอาปฏิปทาของหลวงพ่อวัดปากน�้ำมาใช้มาปฏิบัติอยู่เสมอ ฉะนั้นจึงท�ำให้
วิชชาธรรมกายแผ่ขยายไป จะพูดว่าทัว่ โลกก็ได้ ซึง่ มีวดั จ�ำนวนมากมายทีล่ ว้ นแต่เป็นวิชชาธรรมกาย
และการเผยแผ่พระศาสนานั้น ทั้งในประเทศและนอกประเทศก็ท�ำได้อย่างเดียวกัน เฉกเช่น      
หลวงพ่อวัดปากน�้ำ
หลวงพ่อวัดปากน�้ำตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยออกต่างประเทศ แต่ว่าธรรมะของท่านก็แผ่ขยาย
กระจายไปทัว่ โลก เพราะศิษยานุศษิ ย์นำ� เอาไปประพฤติปฏิบตั ิ และได้เห็นอานิสงส์ของการปฏิบตั ิ
ธรรมะจริง ถึงได้มคี วามเจริญรุง่ เรือง ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนกี เ็ ช่นเดียวกัน ท่านอาจจะ
ไม่ได้ไปต่างประเทศ แต่ว่าก็ได้น�ำเอาค�ำสอนของหลวงพ่อเผยแผ่ไป จะเรียกว่าดังก้องโลกก็ได้
ค�ำว่า  “โลก” ตัวนี้ไม่ได้หมายถึงโอกาสโลก แต่เป็นมนุษยโลก คือมนุษย์ทุกคนนั้นก็เป็น
โลกอันหนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการที่ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนีได้ประพฤติปฏิบัต    ิ
อย่างนี้ เป็นธรรมดาว่าคนที่ชอบก็มักจะยกย่องสรรเสริญ คนที่เกลียดชังก็มักจะต�ำหนิติเตียน         
ท่านจะท�ำดีแค่ไหนก็ไม่เป็นที่พอใจของคนบางกลุ่ม บางจ�ำพวก ลักษณะเช่นนี้มีอยู่ทั่วโลก และจะ
ยังมีต่อไปอีกนานเท่านาน
คนประเภททีเ่ ห็นคนอืน่ ท�ำดีแล้วไม่ดใี จด้วย ไม่สนับสนุน ไม่ยกย่องสรรเสริญแต่ประการใด
พวกนี้มีให้เห็นเป็นประจักษ์พยาน อย่างที่ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนีได้ประสบพบมา       
และศิษยานุศษิ ย์ทงั้ ฝ่ายบรรพชิต คฤหัสถ์ เหล่ากัลยาณมิตร ก็เข้าใจว่า ในหลักการประพฤติปฏิบตั ิ
นัน้ ย่อมจะถูกต�ำหนิตฉิ นิ นินทาบ้างจากคนทีเ่ กลียดชัง เรียกว่า ท�ำดีได้ดมี ที ไี่ หน ท�ำชัว่ ได้ดมี ถี มไป
กลับไปยกย่องคนท�ำความชั่ว แต่คนท�ำความดีไม่ยกย่องสรรเสริญ เป็นอย่างนี้แหละโลกธรรม
นินทาและสรรเสริญนี้มีอยู่ทั่วโลก ทั่วไป ถ้าชอบก็สรรเสริญ ชังก็ติฉินนินทา 
การมาท�ำพิธใี นวันนี้ ทีไ่ ด้อญั เชิญรูปหล่อทองค�ำของพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน�ำ้
(สด จนฺทสโร) พระมหาเถระ มาประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง แห่งนี้ เป็นที่ประจักษ์แก่
สายตาของคนทั้งหลาย ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมกับมีการปฏิบัติธุดงค์ ซึ่งบางคน
ไม่เข้าใจว่า ธุดงค์นั้นคืออะไร
ธุดงค์นั้นก็คือ องค์เป็นเครื่องก�ำจัดกิเลสทั้งหลายทั้งปวง แต่วา่ เขาเอาลักษณะที่รู้ไม่จริง
ไปนินทาว่าร้าย ว่าผิดหลักการธุดงค์ แต่เขาไม่เข้าใจว่า  ธุดงค์มีถึง ๑๓ ประการ ด้วยกัน เช่น   
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รุกขมูลิกังคะ หมายถึง การอยู่โคนไม้ ตามป่าตามเขาเป็นวัตร เตจีวริกังคะ ถือทรงไตรจีวร        
ผ้า ๓ ผืน เป็นวัตร เอกาสนิกังคะ ฉันมื้อเดียวเป็นวัตร อย่างนี้เรียกว่าเป็นธุดงค์ทั้งนั้น
ในเรื่องนี้คนที่ไม่เข้าใจก็นึกว่าธุดงค์จะต้องเข้าป่า  ไปเดินอยู่ในป่า  นอนกลางดิน กิน    
กลางทราย ธุดงค์นั้นประพฤติปฏิบัติเอกาสนิกังคะ ฉันมื้อเดียวก็เป็นธุดงค์ เตจีวริกังคะ หมายถึง
ห่มผ้า  ๓ ผืน ก็เป็นธุดงค์ รุกขมูลิกังคะ ก็เป็นธุดงค์ และที่วัดพระธรรมกายท�ำโครงการธุดงค์  
ธรรมชัย เขาก็เรียกว่าประพฤติปฏิบตั ธิ ดุ งค์ แต่จะให้ครบทัง้ ๑๓ ประการ เป็นไปไม่ได้ แต่กเ็ ป็นการ
ปฏิบตั ธิ ดุ งค์ ฉันมื้อเดียวก็เป็นธุดงค์ ห่มจีวร ๓ ผืน ก็เป็นธุดงค์ เป็นต้น
ธุดงค์นั้น คือ องค์เป็นเครื่องก�ำจัดกิเลส ถ้าหากประพฤติปฏิบัติได้แล้ว กิเลสที่หนาจะได้
บรรเทาเบาบาง ตามที่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาจารย์ได้กล่าวว่า พวกที่มาบวชนี้ บางรูปก็ตั้งใจ
จะบวชแค่ไม่ก่ีวัน แต่พอออกเดินทางปฏิบัติธุดงค์แล้ว บางรูปมีจิตเลื่อมใสอยากจะอยู่ต่อไปอีก
อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่คนทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นจริง ก็เอาไปเป็นเครื่องติฉินนินทาว่าร้าย        
การนินทาสรรเสริญเป็นโลกธรรม คนไม่ชอบท�ำดีก็ว่าชั่วอะไรท�ำนองนี้
ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนีนอกจากชนะใจตนเองแล้ว ยังชนะใจของคนไม่ใช่      
เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้าน อาจจะเรียกว่าครึ่งโลกหรือเต็มโลกก็ได้ วิชชาธรรมกายไปอยู่ที่ไหน
ก็จะท�ำให้คนมีจิตศรัทธา  และปฏิบัติเพื่อก�ำจัดโลภ โกรธ หลง อันนี้ควรแก่การอนุโมทนา            
ซึ่งอาตมาเองก็ได้ไปในที่ที่ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนีไปก่อร่างสร้างวัดไว้ โดยส่งพระภิกษุ      
ที่เป็นบริษัท บริวาร ไปเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ท�ำให้เกิดจิตศรัทธาเลื่อมใส และเมื่อเขาน�ำไป
ประพฤติปฏิบัติก็ได้ดังที่ว่านั้น แต่บางคนจิตเป็นอกุศลก็กล่าวติติงนินทาว่าร้ายอยู่เรื่อยไป แต่ถา้
มีจิตอันเป็นกุศล เขาควรจะยกมืออนุโมทนา ตรงนี้ก็เรียกว่าโลกธรรม อาตมาเองก็ขออนุโมทนา 
นี้เป็นเรื่องจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้
การอัญเชิญรูปหล่อทองค�ำหลวงพ่อวัดปากน�้ำมาประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์บนนี้ เรียกว่า
เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนีท่านนับถือ
ยกย่องหลวงพ่อวัดปากน�ำ้ เอาไว้สงู ส่ง อะไร ๆ ก็นกึ ถึงหลวงพ่อวัดปากน�ำ้ อยูเ่ สมอ และสร้างรูปหล่อ
หลวงพ่อเป็นทองค�ำ ๗ องค์แล้ว ฉะนั้นถ้าไม่ปฏิบัติจริงประพฤติจริงก็คงท�ำไม่ได้ แต่ทา่ นท�ำได้  
ก็เพราะว่า  สุปฏิบัติ คือ ปฏิบัติดีด้วยกาย วาจา  ใจ ด้วยกายนั้นก็เรียบร้อย วาจาก็ไม่ต�ำหนิ        
ติโทษใคร ไม่ตติ งิ ใคร ใจนัน้ ก็ให้อภัยแก่คนทีต่ ำ� หนิตเิ ตียน และอนุโมทนากับคนทีย่ กย่องสรรเสริญ   
อยู่เสมอ ท่านจึงเป็นผู้ที่ควรแก่การอนุโมทนา 
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โอวาทพระเดชพระคุณ
พระเทพสุวรรณโมลี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เจริญพร ศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน วันนี้เป็นอีกโอกาสที่ได้มาร่วมบุญกุศลกับ             
วัดพระธรรมกาย โดยการน�ำของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ที่ได้จัดพิธีส�ำคัญคือการ
อัญเชิญรูปหล่อทองค�ำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน�ำ้ องค์ท่ี ๕ มาประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์บน
บางคูเวียง แห่งนี้
ตามก�ำหนดการ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีได้หล่อรูปหล่อหลวงปู่ทองค�ำ         
มีกำ� หนด ๗ องค์ดว้ ยกัน เพือ่ ประดิษฐาน ณ สถานทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ เมือ่ ปีทแี่ ล้วก็ได้นำ� ไปประดิษฐาน
ณ วัดสองพี่น้อง สถานที่เกิดโดยพระวินัย ส่วนสถานที่เกิดโดยรูปกาย คือที่บริเวณบ้านเกิดของ
หลวงพ่อ ก็น�ำไปประดิษฐานแล้ว และสถานที่เกิดโดยธรรมกายก็คือ วัดโบสถ์บนแห่งนี้
เมื่อพูดถึงตรงนี้แล้ว ท�ำให้พวกเราเข้าใจว่าหลวงพ่อวัดปากน�้ำหรือหลวงปู่วัดปากน�้ำ       
ของพวกเรานั้น ท่ านเกิดถึง ๓ ครั้ ง ครั้งแรกเกิดมาเป็นคนด้วยรูปกายเนื้อที่บ้านเกิดของท่าน      
คือคลอดจากท้องมารดา  นี้เป็นการเกิดครั้งแรก เกิดครั้งที่ ๒ คือ เกิดโดยเพศสมณะ เกิดโดย   
พระวินยั ทีอ่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก�ำหนดไว้วา 
่ คนทีจ่ ะเกิดเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
ได้นั้น จะต้องมาตามเงื่อนไขของพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงก�ำหนดไว้ ตรงนี้เป็นการเกิดครั้งที่ ๒
ของหลวงพ่อ
เมื่อหลวงพ่อได้เกิดเป็นพระสงฆ์โดยรูปภายนอกที่วัดสองพี่น้องแล้ว หลวงพ่อก็มาค�ำนึง
เห็นว่า  คนเรานั้นจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตาม โดยสถานะแล้วจะต้องเป็นให้เท่ากันพร้อมกันทั้งสอง
อย่าง คือ เป็นทั้งรูปกาย เป็นทั้งจิตใจ เมื่อหลวงพ่อเกิดมาเป็นคน จิตใจของหลวงพ่อนั้นก็มีความ
เป็นคนโดยสมบูรณ์ คือเกิดในตระกูลที่มีศีลมีธรรม เป็นคนมีศีลมีธรรมมาตั้งแต่เด็ก ๆ เรียกว่า  
มีใจฝักใฝ่อยูใ่ นศีลธรรมตลอดเวลา เมือ่ มีโอกาสทีจ่ ะบวชเป็นพระได้  ท่านก็มาบวชเป็นพระ เพราะ
ได้อบรมจิตใจในทางศีลธรรมมาเป็นเวลานาน ท�ำให้ใจของท่านก่อนที่จะบวชเป็นพระมีความเป็น
คนที่สมบูรณ์ คือ เป็นทั้งร่างกาย ทั้งจิตใจ เป็นคนที่รา่ งกายก็คือ มีรูปร่างเป็นคน เป็นคนที่จิตใจ
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ก็คือ มีศีลธรรม ซึ่งเป็นจิตใจของคน หลวงพ่อก็เป็นคนโดยสมบูรณ์มาตลอด
เมือ่ มาบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว หลวงพ่อก็คำ� นึงว่าจะต้องพยายามหาวิธกี ารว่าจะท�ำอย่างไร
ให้ใจเป็นพระด้วย เพราะการจะได้บุญได้กุศลมาก ๆ ในการบวชพระ ต้องท�ำใจให้เป็นพระ ท่าน
ก็พยายามแสวงหาวิธที จี่ ะน�ำใจของท่านให้เข้าถึงความเป็นพระให้ได้ นัน่ ก็คอื การปฏิบตั เิ จริญสมาธิ
ภาวนาไปเรื่อย ๆ
การเป็นพระจะมีอาการที่ตัวเองก�ำหนดรู้ได้ว่า ๑. ใจเป็นพระ ใจต้องสงบ ๒. ใจเป็นพระ
ใจต้องเยือกเย็น ๓. ใจเป็นพระ ใจต้องปลอดโปร่ง สงบ เย็น ถ้าเข้าถึงจุดนี้ได้ใจก็จะเป็นพระ
หลวงพ่อก็ปฏิบตั ใิ ห้เข้าถึงจุดนีม้ าตลอดระยะเวลา  จนกระทัง่ ได้มาปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั โบสถ์บนแห่งนี้
และในทีส่ ดุ ท่านก็เจริญภาวนาจนใจเข้าถึงพระธรรมกาย เกิดความสงบ ความเย็น ความสว่างไสว
ความปลอดโปร่ง ในใจท่านเป็นพระ ท่านเข้าถึงความเป็นพระ เรียกว่าท่านเป็นพระสมบูรณ์แบบ
ทั้งรูปกายภายนอก และด้านจิตวิญญาณของท่านก็เป็นพระส�ำเร็จ เรียกว่าเป็นพระได้เต็มร้อย      
ทีว่ ดั โบสถ์บนแห่งนี้ วัดโบสถ์บนจึงได้ชอื่ ว่าเป็นวัดหนึง่ ทีม่ คี ณุ ปู การ เป็นสถานทีส่ ำ� คัญ เป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ส�ำหรับหลวงพ่อ ท�ำให้หลวงพ่อได้มาบรรลุธรรมที่นี่
เมื่อพูดถึงการบรรลุธรรมของหลวงพ่อแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่า  คนที่มีจิตใจเข้าถึงธรรม
คือ เข้าถึงความเย็น ความสงบ ความปลอดโปร่งได้นั้น ความเมตตากรุณาจะเกิดขึ้น เพราะว่า
ความสบายตรงนีถ้ า้ หากว่าใครได้สมั ผัสแล้ว จะรูส้ กึ อยากท�ำให้คนอืน่ ได้ดว้ ย ท่านจึงเผยแผ่วชิ ชานี้
หลังจากได้บรรลุวิชชาธรรมกายที่นี่แล้ว และได้เผยแผ่ครั้งแรกที่วัดบางปลา  อ�ำเภอบางเลน    
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเชื่อว่าคงได้ผลบ้าง แต่คนในยุคนั้นไม่ได้สืบทอดต่อกันมา  เลยท�ำให้วิชชา      
ที่หลวงพ่อเผยแผ่ไว้ในช่วงเวลานั้นสูญหายไปในปัจจุบัน
ทีนี้เมื่อหลวงพ่อได้บรรลุธรรม ได้เผยแผ่ธรรมะ ท่านก็มาตั้งหลักในการที่จะเผยแผ่วิชชา
ธรรมกายที่มั่นคงที่วัดปากน�้ำ ท่านพยายามอบรมสั่งสอนเรื่องวิชชาธรรมกาย พยายามจะให้       
คนทัง้ โลกเข้าถึงวิชชาธรรมกายให้ได้ จะถึงได้ทงั้ หมดหรือไม่ได้กต็ าม แต่ความปรารถนาของท่าน
เป็นอย่างนัน้ และท่านก็เผยแผ่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนจนกระทัง่ ถึงแก่มรณภาพ และวิชชาธรรมกาย
ก็ไม่ได้แผ่ขยายออกไปยังจุดอื่น ๆ มากเท่าปัจจุบัน
จนกระทั่งหลวงพ่อของพวกเรา  คือ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีได้เข้ามาบวช
และเข้าถึงพระธรรมกาย ได้เรียนวิชชาธรรมกายกับมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านก็เกิด
จิตวิญญาณเช่นเดียวกับที่เคยเกิดกับหลวงพ่อวัดปากน�้ำ คืออยากจะให้คนทั้งโลกเข้าถึงด้วย ท่าน
ก็พยายามที่จะเผยแผ่ชนิดเรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
ใครจะชอบ ใครจะชัง ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องชอบเรื่องชังของคนในโลกนี้ เราจะ
ถือเป็นหลักฐานที่ท�ำให้เกิดความท้อแท้ไม่ได้ เพราะไม่ว่าใครก็ตามเกิดมาในโลกนี้ จะดีแค่ไหน
ก็ตาม ก็จะมีคนชอบคนชัง อย่างที่โบราณเขาบอกว่า คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ คนรักก็
ชืน่ ชม ยินดี ปลาบปลืม้ ใจ เมือ่ เห็นพระเห็นเณรมาก ๆ มาเดินธุดงค์ คนทีร่ กั คนทีศ่ รัทธาก็ปลืม้ อก
ปลื้มใจ สาธุกันกระหึ่ม เรียกว่าก้องฟ้าก้องดิน ส�ำหรับคนที่ไม่ชอบใจก็อาจจะมีติฉินนินทาบ้าง
28 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
28

เป็นเรื่องธรรมดาของโลก
ที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือ เรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เรื่องส�ำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกรูป
ทุกนาม ทุกคน จะต้องมีก็คือ ความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนต้องมี
เพราะทุกคนทีเ่ กิดมาและมีชวี ติ อยูไ่ ด้เป็นปกติในโลก ต้องมีบพุ การีเกือ้ กูลกันมาก่อน เป็นผูช้ ว่ ยเหลือ
อุปการะมาก่อนทั้งนั้น เพราะฉะนั้นถ้าหากเรารู้ตัวเราเองว่า  กว่าจะมีวันนี้ได้ก็เพราะมีบุพการี           
ช่วยอุปการะ เมื่อเรามีบุพการีอุปการะให้เรามาเป็นอย่างนี้ได้ ก็ต้องคิดถึงคุณท่าน และต้องไป
ตอบแทนท่าน
พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนในโลกนี้มี ๓ ระดับ กล่าวให้แคบเข้ามาก็คือ ลูก ลูกก็มี ๓ ระดับ
ระดับ ๑ เรียกว่า อภิชาตบุตร ระดับ ๒ เรียกว่า อนุชาตบุตร ระดับต�่ำเรียกว่า อวชาตบุตร นี้คือ
ลูกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุตตสูตร เรื่องลูก ๓ จ�ำพวก
ถามว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่จะปรารถนาลูกขัน้ ไหน พระพุทธเจ้าก็ให้คำ� ตอบไว้วา 
่ อภิชาตบุตร
ก็คอื ลูกทีส่ ามารถพัฒนาตัวเอง พัฒนาวงศ์ตระกูลให้สงู ส่ง กว้างขวาง ยิง่ ใหญ่กว่าทีพ่ อ่ แม่เคยท�ำไว้
อนุชาตบุตรก็คือ ลูกที่รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ทรัพย์สินมรดกที่พ่อแม่สั่งสมเอาไว้
ให้มั่นคงอยู่ตลอดไป แต่ว่าไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมามาก
ส่วนอวชาตบุตรก็คือ ลูกที่เกิดมาเพื่อท�ำลายวงศ์ตระกูลของพ่อแม่
ถ้าเราเอาสูตรนี้เข้ามาจับ เราจะเห็นได้วา 
่ หลวงพ่อวัดปากน�้ำเปรียบแล้วก็เหมือนเป็นพ่อ
เป็นแม่ของผู้ส�ำเร็จวิชชาธรรมกายทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้ ผู้ที่เข้าถึงวิชชาธรรมกายโดยการเรียน
จากหลวงพ่อไปก็ถอื ว่าเป็นลูกของหลวงพ่อ ลูกของหลวงพ่อก็มที งั้ อนุชาตบุตร หมายความว่า รักษา
ส�ำนักไว้ได้ รักษาวงศ์ตระกูล รักษาวิชชาธรรมกายของหลวงพ่อไว้ได้ ส่วนอภิชาตบุตรนัน้ นอกจาก
รักษาวิชชาธรรมกายไว้ได้แล้ว ยังเผยแผ่วิชชาธรรมกายให้กว้างขวางยิ่งขึ้นดังเจตนารมณ์ของ   
หลวงพ่อ ทีต่ อ้ งการให้วชิ ชาธรรมกายเผยแผ่ไปทัว่ โลก แต่ในสมัยนัน้ ไม่มสี อื่ ทีจ่ ะเผยแผ่ไปทัว่ โลกได้
ก็เผยแผ่ได้ในบางส่วนเท่านั้น ไม่กว้างขวางเหมือนในปัจจุบัน
เมื่อพูดมาถึงประเด็นนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่า  หลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนีของเราทั้งหลายนี้
ถ้าจะเปรียบในเรื่องของความเป็นลูก ก็ต้องถือว่าเป็นอภิชาตบุตรของหลวงพ่อวัดปากน�้ำ โดยมี
เหตุมีผลรองรับมากมาย คือ ท่านสามารถเผยแผ่วิชชาธรรมกายให้ปรากฏไปทั่วโลกในปัจจุบัน
ท�ำให้วชิ ชาธรรมกายกว้างไกลไปในโลกนี้ ถ้าจะพูดกันถึงวิชาพระพุทธศาสนาทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันในโลก
ปัจจุบัน คนจะรู้จักพระพุทธศาสนาผ่านวิชชาธรรมกายที่เผยแผ่โดยวัดพระธรรมกายเป็นส่วนมาก
เพราะฉะนั้น บุคคลที่ท�ำให้วิชชาธรรมกายเผยแผ่ไปเต็มโลกอย่างนี้ได้ ต้องถือว่าเป็น
อภิชาตบุตรของพ่อแม่ เป็นผูท้ จี่ ะท�ำให้วงศ์ตระกูลนัน้ เจริญมัน่ คงรุง่ เรืองสืบไป ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดี
การที่หลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนีท�ำอย่างนี้ ก็ด้วยจิตส�ำนึกที่ประกอบด้วยความกตัญญูกตเวที
นั่นเอง จะเห็นได้ว่าในจิตในใจของหลวงพ่อธัมมชโยนั้น เพียบพร้อมไปด้วยความกตัญญูกตเวที
จึงสามารถท�ำอย่างนีไ้ ด้ คือสืบสานเจตนารมณ์ตามทีห่ ลวงพ่อวัดปากน�ำ้ ได้กระท�ำไว้นนั่ เอง จึงเป็น
เรื่องที่ควรอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง
www.kalyanamitra.org
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โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันนี้เป็นวันดี เป็นวันสว่าง เป็นวันส�ำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา       
วิชชาธรรมกาย ที่เราพร้อมใจกันอัญเชิญรูปหล่อทองค�ำพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร  
มาประดิษฐานไว้ในอุโบสถวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่บังเกิดขึ้นด้วย   
กายธรรมของท่าน โดยการสละชีวติ ไม่ได้ตายเถอะ นิง่ อย่างเดียว จนกระทัง่ ท่านได้บรรลุธรรมกาย
ซึ่งมีอยู่ในตัวของท่าน แล้วท่านก็ค้นพบว่า พระธรรมกายนี้ก็มีอยู่ในตัวของทุก ๆ คน
ต่อจากนั้น ท่านก็ได้น�ำแสงสว่างมาสู่ชาวโลก หลวงปู่ท่านเป็นผู้เปิดโลกนี้ให้สว่างไสวด้วย
พระรัตนตรัยภายใน ท�ำให้มวลมนุษยชาติรู้จักแผนผังของชีวิตภายในว่ามีกายต่าง ๆ ซ้อนกันอยู่
30 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘
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ถึง ๑๘ กาย และท�ำให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องอวิชชา กิเลสอาสวะของพญามาร
ท�ำให้เรามีเป้าหมายชีวติ ทีด่ ี ถูกต้อง สมบูรณ์ เพือ่ มุง่ ก�ำจัดกิเลสอาสวะไปสูอ่ ายตนนิพพาน หลวงปู่
ท่านช่วยปิดประตูอบาย เปิดหนทางสวรรค์และพระนิพพานให้กับเรา  ดังนั้นในวันนี้เราจะต้อง   
ตั้งใจปฏิบัติธรรมบูชาธรรมท่านให้เป็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของเรา             
และวันนี้ก็เป็นวันมหาปูชนียาจารย์ เป็นวันพระใหญ่ กระแสบุญจากพระนิพพานจะได้หลั่งไหลมา
สู่ศูนย์กลางกายของเราอย่างเต็มที่
การที่เราได้ร่วมกันหล่อองค์ท่านเป็นทองค�ำขึ้นมานี้ ถือเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชา     
อย่างสูงสุด แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีทมี่ ตี อ่ มหาปูชนียาจารย์ และถือเป็นการประกาศพระคุณ
ของท่านให้ชาวโลกได้ประจักษ์ ว่าท่านมีความส�ำคัญอย่างไรต่อโลก รวมทัง้ ประดิษฐานท่านเอาไว้
ให้มนุษย์และเทวาเข้ากราบไหว้ ซึ่งต่อไปในอนาคต เมื่อชาวโลกได้มาศึกษา เรียนรู้ ประวัติการ
สร้างบารมีของหลวงปู่ โดยศึกษาตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการ
ทีจ่ ะสร้างบารมี ในการประพฤติปฏิบตั ธิ รรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัว แล้วชีวติ ของเขาก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญขึ้น คือจะพบกับความสุขที่แท้จริง แล้วการขยายงานสร้างสันติสุข     
ที่แท้จริงก็จะได้รับการสานต่อ การขยายความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเรื่องราว
ของวิชชาธรรมกายก็จะได้รับการสืบทอดกันต่อไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า  ตัวเราเองก็จะได้มีส่วนแห่งบุญ     
ในการท�ำให้ชาวโลกได้รู้จัก ได้พบสรณะอันประเสริฐที่แท้จริง ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นผู้ช้ี
หนทางที่จะเข้าถึงสรณะอันประเสริฐ คือ พระธรรมกายที่อยู่ภายในตัวของเรา ดังนั้นท่านจึงเป็น
ผู้มีพระคุณต่อเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง
บุคคลผู้ให้สรณะ ให้ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง ถือว่าเป็นบุคคลที่สมควรบูชาเป็นอย่างยิ่ง ด้วย
เหตุนี้เราจึงต้องหล่อรูปท่านด้วยทองค�ำ ซึ่งเป็นวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์ ที่มีคุณค่าคู่ควรกับบุคคล        
ผู้มีความบริสุทธิ์ ผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอย่างหาที่เปรียบมิได้ แล้วอัญเชิญท่าน     
มาประดิษฐาน ณ บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
ในวั น นี้ เราจะมาตามระลึ ก นึ ก ถึ ง พระคุ ณ ของท่ า น แล้ ว มาพร้ อ มเพรี ย งกั น สร้ า ง
ประวัตศิ าสตร์ชวี ติ ทีง่ ดงาม สิง่ ทีเ่ ราได้แสดงออกมานี้ เป็นเพียงเรือ่ งเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับคุณธรรม
คุณวิเศษอันยิ่งใหญ่ของท่าน แต่สิ่งที่ส�ำคัญก็คือ เราจะต้องเดินตามรอยของท่าน โดยปฏิบัติให้
เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวให้ได้ จึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชาอย่างแท้จริง
ภาพมหาปีตใิ นวันนี้ เป็นภาพประวัตศิ าสตร์ทตี่ อ้ งจารึกไว้ในพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
ครั้งส�ำคัญอีกครั้งหนึ่ง เหมือนเป็นเนติแบบแผนให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ด�ำเนินตามอย่าง
มโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่ท่านมุ่งศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงเกิดปฏิเวธได้ผล  
แห่งการปฏิบตั ิ และเผยแผ่วชิ ชาธรรมกายไปสูช่ าวโลก ซึ่งในวันนีเ้ ราทุก ๆ ท่าน ก็ได้รว่ มสถาปนา
อนุสรณ์สถาน สถานที่เกิดด้วยกายธรรมของพระผู้ปราบมารให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้ว จึงควร
แก่การสรรเสริญอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง
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“ถ้าโลภในสิ่งที่ไม่ดี ก็ไม่มีความสุข ให้พยายามรักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์มาก ๆ
ถ้าเป็นบุญของเราแล้วต้องได้มาเอง ไม่ต้องคิดทะเยอทะยาน
แต่ถ้าปรารถนาจะสร้
งแต่ชาความดี
าก ่มๆีคุณไม่ความดี
เป็นไรควรค่
ให้าสแก่ันโดษ
มักกน้นึอกยถึงให้รู้จักใช้ของ”
บุคคลที่คาวรบู
คือบุคมคลที
การระลึ
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิมหารั
บัติตตามนอุได้บาสิ
แก่กผ้าจัูมีศนีลทร์สมาธิ
ปัญญา
คุณยายอาจารย์
ขนนกยู
ง สูงกว่าเรา
ผู้ให้กำ� เนิดวัดพระธรรมกาย
สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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“บุคคลผู้มีความเคารพในทาน เคารพในธรรม
จะไปในที่ใด ย่อมได้รับการยกย่องชื่นชมในทุกแห่งหน”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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เรื่องจากปก
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ Line ID : 0815660072
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อย่าเป็นคนป่วย
ที่ไม่มีทางเลือก
ขณะที่คุณก�ำลังอ่านประโยคนี้ มีคนป่วยบนโลกนี้จ�ำนวนมากก�ำลัง
ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสกับโรคร้ายที่เกิดขึ้น และที่น่าสังเวชใจ     
ไปกว่านั้น หลายคนเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ด้วยเหตุนี้    
จึงมีค�ำร�ำพึงตัดพ้อให้เราได้ยินบ่อยครั้งว่า.. “ไม่อยากเป็นคนป่วยที่ท�ำอะไร
ไม่ได้ นอกจากรอคอยความตายอย่างเดียว”

แน่ น อน ไม่ มี ใ ครอยากเป็ น แบบนี้     
แต่ทุกชีวิตไม่อาจรู้เลยว่า  ในอนาคตตัวเองจะ
ต้องป่วยเป็นโรคอะไร จะทรมานมากแค่ไหน
หมอจะหาสาเหตุของโรคเจอไหม และทีแ่ ย่ทสี่ ดุ
จะมีเงินเพียงพอเพื่อเป็นค่ารักษาหรือไม่???
ความทุกข์เรื่องการป่วยไข้ช่างท�ำให้
มนุษย์ทรมานทั้งกายและใจ หน�ำซ�้ำยังสร้าง
ความกังวลเสียเหลือเกิน อีกทั้งการป่วยยัง
เป็ น ภาระต่ อ คนรอบข้ า งอย่ า งไม่ จ บไม่ สิ้ น        
ซึ่งถ้ามีคนตั้งใจและเต็มใจดูแลก็ดีไป แต่จะรู้
ได้อย่างไรว่า เรามีบญุ มากพอทีจ่ ะมีคนมาคอย
ดูแลเราจวบจนวาระสุดท้ายหรือไม่ ในเมื่อ
ปัจจุบันยังมีลูกหลายคนทอดทิ้งพ่อแม่ยาม   
ป่วยไข้ได้ลงคอเลย!!!

ในเมื่อความจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้
เรามาคิดกันดีกว่าว่าจะรับมือกับสถานการณ์
การเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองกันอย่างไร?
จากพุทธพจน์ที่ว่า 
“ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ”
หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
(สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๙๐๓/๓๓๓)
ดังนั้น หากเราไม่อยากป่วย ไม่อยาก
ทรมาน ไม่อยากเป็นผู้ป่วยที่ถูกทอดทิ้ง เราก็
ต้องสร้างเหตุโดยการขวนขวายท�ำบุญด้านนี้
ให้แก่ตนเองไว้มาก ๆ เพราะการดูแลพระภิกษุ
ผู้ป่วยไข้ถือเป็นบุญที่ส�ำคัญมาก ถึงขนาด
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ยั ง ทรงพยาบาลภิ ก ษุ
ป่วยไข้ดว้ ยพระองค์เอง ดังในครัง้ ทีภ่ กิ ษุรปู หนึง่
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ผู้ ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต
ผู้นั้นพึงอุปัฏฐาก

ภิกษุป่วยไข้เถิด

อาพาธด้ ว ยโรคท้ อ งเสี ย นอนจมปั ส สาวะ
อุจจาระอยู่ พอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จผ่าน
มาเห็น จึงตรัสเรียกพระอานนท์ให้ไปตักน�้ำมา 
แล้วพระองค์ก็ทรงช่วยกับพระอานนท์เช็ดล้าง
ท�ำความสะอาดภิกษุปว่ ยผูน้ นั้ เป็นอย่างดี ดังนัน้
การได้อุปัฏฐากดูแลพระภิกษุอาพาธถือเป็น
มหากุศลอันยิง่ ใหญ่ ดังทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสไว้วา่
“โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺเหยฺย โส คิลานํ
อุปฏฺเหยฺย”
ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต
ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุป่วยไข้เถิด
(วิ.ม. (บาลี) ๕/๑๖๖/๒๒๗)
ณ วั น นี้ โอกาสที่ ดี ที่ สุ ด มาถึ ง แล้ ว       
ที่ เ ราจะได้ ส ร้ า งบุ ญ ด้ า นนี้ ใ ห้ แ ก่ ต นเอง     
เนื่ อ งจากอาคารสหคลิ นิ ก รั ต นเวชเดิ ม ของ      
วัดพระธรรมกายเก่าช�ำรุด ต้องซ่อมแซมอยู่
บ่อยครัง้ มาก อีกทัง้ ยังมีพนื้ ทีไ่ ม่เพียงพอต่อการ
รองรับพระภิกษุสามเณรอาพาธที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกปี ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องก่อสร้าง “อาคารบุญรักษา” ซึ่งเป็นอาคาร
สูง ๖ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่ดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพ
ของพระภิกษุสามเณรแบบองค์รวม โดยได้
จัดสรรพื้นที่ไว้จ�ำนวน ๒ ชั้น ให้เป็นสถานที่ตั้ง
ของ “สหคลินิกรัตนเวช” เพื่อใช้ด�ำเนินการ
www.kalyanamitra.org
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"ท�ำที่ท่าน ได้ที่เรา"
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รักษาพระภิกษุสามเณรในเบื้องต้นโดยแพทย์
แผนปัจจุบนั นอกจากนัน้ ยังมีคลินกิ ทันตกรรม
เพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแลสุขภาพปากและฟัน   
ของพระภิกษุสามเณรอีกด้วย มากไปกว่านั้น
ยังจัดสรรให้เป็นสถานที่ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
ของสมาชิกองค์กร รวมถึงการตรวจคัดกรอง
สุขภาพของกลุ่มผู้เข้าอบรมในโครงการต่าง ๆ
ของวัด เช่น โครงการบรรพชาอุปสมบท ฯลฯ
ส่วนอีก ๔ ชั้น ได้จัดสรรให้เป็นพื้นที่
ฟื้นฟูสุขภาพพระภิกษุสามเณรอาพาธ และ  
พระภิกษุสามเณรที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอ  
หลังได้รบั การรักษาจากทางโรงพยาบาลกลับมา 
และเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ยังได้จัดสรรให้มี
ห้องปฏิบตั ธิ รรมส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ สี ภาพร่างกาย
ไม่พร้อมในการร่วมกิจกรรมบุญตามปกติของ
องค์กรอีกด้วย
หากเรามีส่วนร่วมในการสร้างอาคาร
หลังนี้ ถือเป็นโอกาสในการสร้างเหตุแห่งความ
แข็ ง แรงปราศจากโรคภั ย ให้ แ ก่ ต นเองด้ ว ย
วิธีการง่าย ๆ ดังนั้นจงอย่าให้โอกาสนี้ผ่านไป
โดยทีเ่ ราเป็นเพียงผูเ้ ดียวทีไ่ ม่ได้ไขว่คว้า จงอย่า
เป็นคนป่วยที่ไม่มีทางเลือก ในเมื่อเรามีโอกาส
เลือก โดยการสร้างเหตุแห่งการไม่ป่วยให้
แก่ตนเอง ด้วยการสนับสนุนการสร้างอาคาร
บุญรักษา เพือ่ ให้พระภิกษุสามเณรท่านแข็งแรง
อยู ่ ส ร้ า งบารมี เ ป็ น อายุ พ ระพุ ท ธศาสนาไป   
ตราบนานเท่านาน เพราะ “ท�ำที่ท่าน ได้ที่เรา”
“อาโรคฺยปรมา ลาภา”
ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ
(ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๕/๔๒)

ห้องปฏิบัติธรรม
จารึกชื่อเจ้าภาพผู้มีบุญ
ในอาคารบุญรักษา

www.kalyanamitra.org
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“ท�ำจิตให้สบาย ท�ำใจให้สงบ
ก็จะพบกับความสว่างภายใน”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ไม่พลาด...ทุกงานบุญ

MT RESIDENCES

คอนโดหน้าวัดพระธรรมกาย

พร้อมอยู่ ปี 58
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ชมห้องตัวอย่าง
พร้อมรับโปรฯ พิเศษ

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�
้ำแก้ไอมะแว้ง ตราไอยรา
จากสูตรต�ำรับโบราณสู่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับทั่วโลก

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

สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป
เรื่อง : พ.สนิทวงศ์

“แจ๋ว ตั้งแต่ยังจิ๋ว เด็กดีในวันนี้

คือ อนาคตของพระพุทธศาสนา”
42 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘
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ด้วยโครงการฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลกได้พฒั นาโครงการไปสูก่ ารจัดท�ำ “โครงการบรรพชาสามเณร
ฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนาทัว่ ไทย” เพือ่ เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สร้างศาสนทายาท ปลูกฝัง
ศีลธรรมและประเพณีอนั ดีงามของสังคมไทยในยุคปัจจุบนั และเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ที่ส�ำคัญ! โครงการนี้ “โดนใจ” ทั้งคุณครู ผู้ปกครอง และเด็ก ๆ เพราะเป็นการเปิดโอกาส
ให้เยาวชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เห็นได้จากบรรยากาศชวนบวชที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
และลงชื่อสมัครบวชกันอย่างคึกคักทั่วประเทศ
www.kalyanamitra.org
43

มีนาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 43

ภาคเหนือคึกคักสมัครทันที

เริ่มที่ศูนย์อบรมสามเณร จังหวัดล�ำปาง น�ำทีมโดยพระอาจารย์และครูอาสา ไปลงพื้นที่
ทีโ่ รงเรียนบ้านโป่งขวาก คุณครูบอกว่า งานนีส้ นับสนุนเต็มที่ สมัครแล้ว ๒๗ คน เพราะท่านเล็งเห็น
ประโยชน์ที่ได้ปลูกฝังศีลธรรมเยาวชน อีกแห่งที่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มและโรงเรียนบ้านดอนแก้ว
ทั้งคณะคุณครูและนักเรียนต่างให้ความสนใจ เมื่อพระอาจารย์ไปแจ้งข่าวก็เขียนใบสมัครกันเลย
ด้านจังหวัดอุตรดิตถ์ พระอาจารย์และทีมครูอาสาจากศูนย์อบรมสามเณรได้เข้าเยี่ยมและ
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณร ณ โรงเรียนบ้านวังถ�ำ 
้ อุตรดิตถ์ โรงเรียนวังโป่งด�ำรงวิทย์
และโรงเรียนทองแสนขัน โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่าน เปิดโอกาสให้ทีมงาน
เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ซึง่ มีนกั เรียนให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมบวชเป็นจ�ำนวนมาก
รวมทั้งศูนย์อบรมสามเณร จัังหวัดตาก ก็ลุยไปชวนบวชกัน ทั้งโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา บรรยากาศคึกคักมาก ๆ เด็กนักเรียนดีใจ
ส่งใบสมัครกันเป็นจ�ำนวนมาก
ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ชวนบวช ที่โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งได้เด็กส่งใบสมัครบวช         
๑๕ คน และทีมชวนบวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมชวนบวชคู่กับชวนไปต้อนรับพระธุดงค์
ด้านจังหวัดนครสวรรค์ นักเรียนมีความสนใจและขอสมัครบวชกันเป็นจ�ำนวนมาก คณะครู
อาจารย์ให้ความร่วมมือและตอบรับโครงการบรรพชาสามเณรเป็นอย่างดี พระอาจารย์และทีมงาน
ศูนย์อบรมสามเณรจังหวัดนครสวรรค์ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในโรงเรียนต่าง ๆ และ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
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ภาคใต้เข้มแข็งร่วมแรงชวนบวช

มาทางภาคใต้...บรรยากาศก็คึกคักเช่นกัน อาทิ ศูนย์อบรมสามเณร จังหวัดตรัง ลงพื้นที่
ไปชวนบวชที่โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากคุณครู มีนักเรียน
สมัครบวช ๒๙ คน ที่โรงเรียนบ้านคลองมวน ครูไปสัมมนาชวนบวชที่เขาแก้วเสด็จมาแล้ว นักเรียน
สมัครบวช ๓๘ คน คณะครูอำ� นวยความสะดวกเป็นอย่างดีทงั้ ๒ โรงเรียน ด้านโรงเรียนบ้านวังหลาม
ได้รับความร่วมมือจากคุณครูเป็นอย่างดี นักเรียนสมัครและเต็มใจบวช ๒๖ คน

อีสานชวนบวชม่วนซื่น

ไปกันทีภ่ าคอีสาน ทีศ่ นู ย์อบรมสามเณร จังหวัดสกลนคร พระอาจารย์สรุ ศักดิ์ านกโร และ
ทีมงานครูอาสาลงพืน้ ทีไ่ ปชวนบวชทีโ่ รงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และไปทีส่ ำ� นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ เพื่อพูดคุยเรื่องโครงการบวชสามเณรในช่วง     
ปิดเทอมนี้
คณาจารย์โรงเรียนในอ�ำเภอบ้านเขว้าอยากให้เกิดสังคมที่ดี เห็นทุกคนเป็นคนดี จึงตอบรับ
การประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรของพระอาจารย์และทีมครูอาสาร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าหินโงม จังหวัดชัยภูมิ เป็นอย่างดี จนมียอดผู้สมัครบวชถึงร้อย
กว่าคน

ตะวันตกแต่ยอดบวชพุ่งสูง

ที่จังหวัดเพชรบุรี ประชุมพร้อมประชาสัมพันธ์คึกคักและเข้มแข็งกับโครงการบรรพชา
สามเณรล้าน ณ ศูนย์บวชโรงเรียนดอนยางวิทยา โดยมีพระครูใบฎีกาวรวิทย์ ถิรปญฺโ  เป็น
ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเพชรบุรี และศึกษานิเทศก์ในส�ำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
เพชรบุรีช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ
www.kalyanamitra.org
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ภาคกลางปลื้มใจได้บวชสามเณร

ที่กรุงเทพมหานคร น่าประทับใจบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรที่อ่านแล้ว
เข้าใจง่าย โดยมีอาจารย์โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุน
และช่วยประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรในโรงเรียน ท�ำให้พระอาจารย์และผูป้ ระสานงาน
กรุงเทพมหานครต่างยิ้มด้วยความปลื้มปีติใจ
ปทุมธานีก็ปลื้มกันทั้งโรงเรียน เมื่อพระอาจารย์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชา
สามเณร ณ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ�ำรุง ปทุมธานี เขต ๑ ผู้อ�ำนวยการพร้อมคณะครูให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี มีนักเรียนสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจ�ำนวนมากเช่นกัน
จะเห็นว่า เมื่อทีมงานไปชวนบวช ผู้ปกครองส่วนใหญ่เกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยและ
อยากให้ลูกบวช โครงการนี้จึงปลื้มทั้งพระอาจารย์ ปลื้มทั้งครู ปลื้มทั้งนักเรียน ปลื้มทั้งผู้ปกครอง
ปลื้มกันทั่วไทยจริง ๆ และขอชื่นชมกับทุก ๆ ท่านที่ลงพื้นที่ชวนบวชกันอย่างเต็มที่ เต็มก�ำลัง
เพื่อให้งานพระพุทธศาสนา งานส่งเสริมศีลธรรมเยาวชนเดินหน้าต่อไป ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
46 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘
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มุทิตาสักการะ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

มุทิตาสักการะ

พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์
(ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต
เนื่ อ งในวาระอั น เป็ น สิ ริ ม งคล เมื่ อ
วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ
ห้ อ งแก้ ว สารพั ด นึ ก สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย มีการประกอบพิธแี สดงมุทติ า
สักการะพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์
เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด (๑๕ กุมภาพันธ์)
และในวาระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเลื่อนสมณศักดิ์ใน
ราชทินนามที่ “พระมหาโพธิวงศาจารย์ ปริยตั -ิ
กิจวิธานปรีชา ศีลาจารวิมล โสภณธรรมานุสฐิ
ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์
นอกจากจะเป็นพระมหาเถระผูท้ รงเปรียญธรรม
๙ ประโยค เป็นราชบัณฑิต และเจ้าอาวาส
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร แล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังด�ำรงฐานะปูชนียภิกขุแห่ง
พระพุทธศาสนา ผู้ทรงไว้ซึ่งพระธรรมแห่งองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน�ำพระธรรม
48 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘

ค�ำสอนนั้นมาอนุเคราะห์เป็นหลักในการด�ำเนิน
ชีวติ อันถูกต้องดีงามแก่หมูช่ น จนเกียรติประวัติ
และผลงานเป็ น ที่ ป รากฏนั บ แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปัจจุบัน
นอกจากมีเกียรติคุณปรากฏในวงการ
พระปริ ยั ติ ธ รรม และด้ า นวรรณกรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนาประดุ จ เพชรเม็ ด งามแล้ ว
พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังมีคณุ ปู การอย่างยิง่
แก่บรรดาพระภิกษุสามเณรของวัดพระธรรมกาย
โดยเมตตาให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนการท�ำ
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หน้าที่เผยแผ่ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายต่อหลายโครงการมาโดยตลอด                  
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังเมตตา
เป็นพระอุปัชฌาย์ในการบรรพชาอุปสมบทแก่
เหล่าพระภิกษุสามเณรธรรมทายาทปีละหลาย
หมืน่ รูป และปีละนับแสนรูปในระยะเวลา ๔-๕ ปี
มานี้ ซึง่ ถือว่ามีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของ
งานพระศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ท�ำให้
พระพุทธศาสนาแผ่ไพศาลออกไปเป็นที่พักพิง
ทางด้านจิตใจแก่ชาวพุทธทั้งหลาย
กล่าวได้ว่าความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่เคยอ่อนแสงลงคล้ายอาทิตย์อัสดง
กลับทอประกายเจิดจรัสแผดกล้าขึ้นมา เพราะ
ความมุ่งมั่นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ไทย โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
เป็นหนึ่งในพระมหาเถระผู้มุ่งมั่นที่จะได้เห็น

พระพุทธศาสนาแผ่ไพศาลเป็นประโยชน์เกือ้ กูล
แก่ชาวโลก
ดังนัน้ ในวาระทีพ่ ระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ได้รับพระราชทานโปรดเลื่อนสมณศักดิ์ และ
ในวาระวันคล้ายวันเกิด เหล่าศิษยานุศษิ ย์และ
คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย ทัง้ บรรพชิต
และคฤหัสถ์ จึงขอนอบน้อมมุทติ าสักการะและ
บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์
ผู้เปี่ยมด้วยวิหารธรรมและทรงคุณอันประเสริฐ
เป็นพระแท้ และเป็นแบบอย่างแห่งพระสงฆ์
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ควรแก่การสักการบูชา
ทั้งแก่เหล่ามนุษย์และเทวดาด้วยเศียรเกล้า
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ใจหนัก หลักดี มีทุน
โอวาทพระมหาโพธิวงศาจารย์
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันนีป้ ลืม้ ปีติ เพราะว่าท่านทัง้ หลายได้มาพร้อมเพรียงกันแสดงน�ำ้ ใจอันประเสริฐยิง่
ญาติโยมเหล่ากัลยาณมิตรทุก ๆ ท่าน เหล่ากัลยาณมิตรและญาติโยมวัดพระธรรมกาย
มีเป็นจ�ำนวนมาก น�ำโดยหลวงพ่อธัมมชโยพร้อมทัง้ พระสงฆ์ในวัด ญาติโยมทัง้ หลายก็เลย
ไปได้ถกู ต้อง ไปได้ดี เพราะมีผนู้ ำ� ดี
วัดพระธรรมกายเริ่มแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ในยุคนั้นมีแต่ทุ่งนา ไม่มีต้นไม้เลย
สักต้นเดียว หลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อทัตตชีโว และพระอีกรูปสองรูป มาจ�ำพรรษาที่นี่
เวลาญาติโยมทั้งหลายมาท�ำบุญกัน ต้องกางเต็นท์ขนาดเล็ก เสื่อก็ไม่มีปู ในยุคนั้นต้อง
ไปยืมเสื่อที่บางขุนเทียน
      ท่านทัง้ หลายไม่วา่ อยูใ่ นกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และอยูใ่ นแวดวงธรรมกาย ต่างได้ยนิ
ได้ฟังเรื่องราวของวัดพระธรรมกายมามากมาย ยิ่งเมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว วัดพระธรรมกาย
มีปัญหามากมาย หลวงพ่อวัดปากน�้ำท่านพูดไว้ว่า “ไม่สู้ ไม่หนี ท�ำดีเรื่อยไป” ถ้าสู้
มีสองอย่าง ไม่แพ้กช็ นะ ถ้าหนีมอี ย่างเดียวคือแพ้ ถ้าไม่สู้ ไม่หนี ท�ำดีเรือ่ ยไป มีอย่างเดียว
คือชนะ ตรงนีส้ ำ� คัญมาก ไม่สู้ ไม่หนี ท�ำดีเรือ่ ยไป ชนะอย่างเดียว อันนีอ้ าตมาไม่ได้ยนิ เอง
เพราะอาตมามาอยู่วัดปากน�ำ้ ไม่ทันหลวงพ่อวัดปากน�ำ 
้ แต่มีพระผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังว่า
หลวงพ่อพูดไว้อย่างนี้ เราก็เลยจ�ำ  แล้วมาบอกกับวัดพระธรรมกายว่า เราไม่ต้องสู้
ใครจะว่าอย่างไรก็ตาม แต่เราก็ไม่หนี ท�ำดีเรือ่ ยไป ก็เลยอยูไ่ ด้ทกุ วันนี้ เราไม่ตอ้ งประกาศ
หรอกว่า เราชนะ แต่เรารู้เองว่า พระพุทธศาสนาตอนนี้จะต้องอาศัยกลุ่มคนแบบพวกเรา
นี้แหละ อาศัยกลุ่มคนที่มีศรัทธามั่นคง ท�ำบุญท�ำกุศล ไม่สู้ ไม่หนี ท�ำดีเรื่อยไป รักษา
ตัวเองได้ และเป็นเหตุให้เราเจริญรุง่ เรืองก้าวหน้า พระศาสนาก็อยูไ่ ด้ วัดวาอารามก็อยูไ่ ด้
ทางวัดพระธรรมกายนั้นเก่งมาก อาตมาก็ยังตามไม่ทันด้วยซ�้ำ  เพราะที่วัดมี
พระเณรไม่มาก คือเมื่อเผยแผ่ในประเทศอิ่มตัวแล้ว ก็ควรไปสร้างวัดในต่างประเทศบ้าง
หลวงพ่อวัดปากน�ำ้ ก็เคยพูดไว้ วัดพระธรรมกายก็รบั ลูกไปสร้างวัดในต่างประเทศ ส่งพระไป
50 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘
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เดี๋ยวนี้วัดสาขาของวัดพระธรรมกายที่อยู่ในต่างประเทศมีมากที่สุดในโลก มีหลายแห่ง
หลายประเทศ ท�ำให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาในต่างประเทศก�ำลังไปได้อย่างดี อาตมาก็มี
โอกาสไปเยีย่ มเยียนหลายที่ ส�ำหรับตัวอาตมาก็คอ่ ย ๆ ก้าวเหมือนกัน แต่ที่เป็นหลักฐานก็มี
แค่ ๒ ประเทศ เพราะว่ามีพระไม่พอ
       ท่านทั้งหลายคงได้ยินได้ฟังมาบ้างเรื่องผลงานวิจัยที่เขาเอามาพูดคุยกันในทีวี
ของวัดพระธรรมกาย ช่อง DMC ฟังแล้วรู้สึกว่า พระพุทธศาสนาของเรายังจะมั่นคงอยู่
อย่างนีไ้ ด้อกี ประมาณ ๒๑ ปี หลังจาก ๒๑ ปี จะวุน่ วายมาก เพราะว่าศาสนาอืน่ จะมาแบ่ง
ศาสนิก จะมีจำ� นวนผูค้ นนับถือมากขึน้ ในยุโรปบางประเทศ พระพุทธศาสนาจะเหลือเพียง ๑๙ ปี
คือผู้คนจะเริ่มเปลี่ยนศาสนา คนไทยอีก ๒๑ ปี จะเริ่มเปลี่ยนศาสนา นั้นหมายความว่า
ถ้าคนพุทธยังปล่อยตามเรื่องตามราว ทั้งรัฐบาล พระสงฆ์ ประชาชน ทุกหมู่ทุกเหล่า
ปล่อยไปเรื่อย ๆ อย่างนี้ ไม่ปรับปรุงแก้ไขในหมู่คณะของตน พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้
ประมาณ ๒๑ ปี ถ้าเราอ่อนแอก็คงจะไม่ถึง ๒๑ ปี แต่ถ้าเราเข้มแข็งก็จะยืดไปได้มาก
อาจจะเป็น ๓๐ ปี ๕๐ ปี ก็ได้ อยู่ที่เงื่อนไขของความเข้มแข็ง
      ฉะนั้น การที่วัดพระธรรมกายหรือหลวงพ่อธัมมชโยก�ำหนดให้บวช ๑๐๐,๐๐๐ รูป
เป็นสามเณร และบวชพระทั่วประเทศ อันนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะยืดให้คนพุทธเหล่านี้
เจริญเติบโตมากขึน้ เข้มแข็งขึน้ ซึง่ จะท�ำให้พระพุทธศาสนามัน่ คงเกิน ๒๑ ปี แล้วจ�ำนวน
คนพุทธต้องเกิดขึน้ มากด้วย เขาบอกว่าถ้าจ�ำนวนคนพุทธเติบโต ๑.๙ เปอร์เซ็นต์ ศาสนา
พุทธจะอยู่ได้นาน ถ้าต�่ำกว่า ๑.๙ เปอร์เซ็นต์ เราแย่แน่ เพราะศาสนาอื่นเติบโตกว่า ๒
เปอร์เซ็นต์ต่อปี ถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อย ๆ ไป เราจะมีเวลา ๒๑ ปี
      ข้อส�ำคัญคือ ญาติโยมทั้งหลายชาวพุทธของเรานี้ต้องท�ำบุญ อย่างที่ท่านทั้งหลาย
ท�ำกันอยู่เรื่อย ๆ ในขณะนี้ แต่ท�ำบุญจะท�ำอย่างไร จะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังก็แล้วกันว่า
การที่เราจะได้มีโอกาสท�ำบุญ ท�ำกุศล ท�ำความดี ท�ำจิตใจให้มั่นคงนั้น จะอยู่ในลักษณะ
อย่างน้อย ๓ ประการ คือ ๑. ใจหนัก ๒. หลักดี ๓. มีทุน
๑. ใจหนัก ก็คือใจต้องหนักแน่น คนพุทธหรือคนสมัยใหม่ใจไม่ค่อยหนัก สมัย
พระพุทธเจ้าก็มีคนที่ใจไม่ค่อยหนัก ถ้าใจไม่หนักรักษาศาสนาไม่ได้ อย่างคนประเทศ
อินเดียใจไม่หนัก พอศาสนาอื่นมาบุก วัดนาลันทาถูกเผาหมด พระถูกฆ่าบ้าง หนีไปเข้า
ป่าบ้าง พระพุทธศาสนาก็หมดไปจากอินเดีย เหลือแต่ซาก นั้นคือใจไม่หนัก
ค�ำว่า ใจหนักในทีน่ กี้ ค็ อื หนักแน่น มัน่ ใจ อาศัยศรัทธา ศรัทธา แปลว่า ความเชือ่
ความเชื่อมั่น มั่นใจ
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ใจหนักก็คอื มีความมัน่ ใจ ไม่วอแว ไม่เหลาะแหละ ไม่เหลวไหล มัน่ คง คนพุทธเรา
สังเกตดูกไ็ ด้ พอมีเรือ่ งอะไรทีไ่ ม่ดเี กีย่ วกับพระ จริงหรือไม่จริงไม่รู้ เชือ่ เลย อย่างนีใ้ จไม่หนัก
คนสมัยโบราณใจหนัก จึงสามารถรักษาพระศาสนาเอาไว้ได้ตงั้ แต่สมัยสุโขทัย แต่ปจั จุบนั นี้
พอเจออะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระก็เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย ไม่อยากท�ำบุญ พระศาสนา
ก็เลยไม่มั่นคง เพราะผู้คนไม่ยอมท�ำบุญ คนที่ใจไม่หนักท�ำบุญไม่ค่อยได้ ฉะนั้นเราต้อง
ใจหนัก มีศรัทธามั่นคง
๒. หลักดี หลักในที่นี้ก็คือ หลักธรรมะ หลักความถูกต้อง ต้องรู้ มีปัญญารู้ ไม่ใช่
ว่าใจหนักจริง แต่ว่ามีศรัทธาไปเชื่อ ไปเลื่อมใสสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้นต้อง
มีปัญญา หลักต้องดี หลักจะดีได้ก็ต้องศึกษา ต้องฟัง ต้องปฏิบัติ ต้องประพฤติ ต้อง
ทดลองท�ำ  ไม่ใช่อ่านต�ำราอย่างเดียวหรือฟังอย่างเดียว ต้องอาศัยปัญญาพินิจพิจารณา
ดูเหตุ ดูผล ดูความเป็นไปได้ ทดสอบ ทดลอง แล้วเราจะได้หลักเอง ถ้าหากใจหนักด้วย
หลักดีด้วย ก็ไปได้ดี
๓. มีทุน ค�ำว่าทุนในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงทรัพย์สมบัติอย่างเดียว การท�ำความดีนั้น
ใครมีทรัพย์ให้ท�ำด้วยก�ำลังทรัพย์ ใครมีก�ำลังกายท�ำด้วยก�ำลังกาย ใครมีปัญญาก็ใช้
มันสมอง ใช้ปัญญาท�ำ  เพราะฉะนั้นคนที่จะท�ำความดี ท�ำบุญกุศล ช่วยเหลือสังคมได้
สร้างพืน้ ฐานให้ชวี ติ ตนเองได้ ต้องมีทนุ ต้องหาทุน ถ้าหากว่าเป็นเงิน เป็นทอง เป็นทรัพย์
ก็ตอ้ งขยันหมัน่ เพียร เก็บหอมรอมริบ ประหยัด มัธยัสถ์ ก่อร่างสร้างตัว จะท�ำให้ทรัพย์สมบัติ
เกิดขึ้น ก็คือมีทุน
ใครใจหนัก หลักดี มีทรัพย์ มีทุน ก็ทำ� บุญท�ำกุศลได้ตลอด ถ้าหากว่าทุนทรัพย์
ไม่คอ่ ยมี แต่กำ� ลังกายยังเข้มแข็ง ก็ใช้กายช่วย เป็นอาสาสมัครด้วยความหมัน่ เพียร ท�ำด้วย
จิตใจที่งดงาม เหมือนกับที่ชาววัดพระธรรมกายท�ำอยู่ คือมองแบบมีปญั ญา มองแบบ
คนท�ำงาน แบบอาสาสมัคร อย่างนีเ้ ขาเรียกว่ามีทนุ มีกำ� ลังกาย คนสมัยก่อนนีเ้ ขาก็ไม่คอ่ ย
มีทรัพย์ อย่างสมัยอยุธยา สมัยสุโขทัย ส่วนใหญ่ใช้ก�ำลังกายสร้างวัด ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน วัดวาอารามก็เกิดขึ้นมาถึงยุคปัจจุบัน อย่างนี้เรียกว่ามีทุนที่ใช้ก�ำลังกาย
      ฉะนั้น ท่านทั้งหลายที่มาท�ำบุญได้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีใจหนัก หลักดี และมีทุน
กันทัง้ นัน้ อย่างนีแ้ หละพระพุทธศาสนาอยูไ่ ด้ แต่ถา้ ใจไม่หนัก หลักไม่ดี ไม่มที นุ พระพุทธศาสนาก็อาจจะอยู่ได้ไม่ถึง ๒๑ ปี ดังนั้นก็อย่าได้ประมาท เข้มแข็งกันเข้าไว้ รวมตัวกัน
เข้าไว้ ก็ขอเป็นก�ำลังใจแก่ท่านทั้งหลาย เป็นก�ำลังใจแก่วัดพระธรรมกาย เป็นก�ำลังใจ
แก่พระภิกษุและสามเณรทุก ๆ ท่าน
52 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘
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“เราอยู่ที่ไหนก็ตาม ต้องรู้จักกฎระเบียบวินัยของที่นั่น
เมื่อรู้แล้วก็ต้องเคารพกฎระเบียบวินัยนั้น เราจะได้อยู่อย่างสบาย”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
			
ผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย		
บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จำ�กัด

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

โทร. ๐-๒๓๐๐-๕๕๖๐ ถึง ๑ แฟกซ์ ๐-๒๗๑๘-๔๑๓๘ มือถือ ๐๘-๑๘๑๕-๙๖๔๕
อีเมล : uraratc@vshine.com เว็บไซต์ : www.vtelecom.co.th, www.vtelecom.in.th
อาคารเลขที่ ๑๑ ถนนพระรามเก้า ๕๔ (ซอย ๕ เสรี ๗) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
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สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต
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โครงการอุปสมบทหมู่

บูชาธรรม ๑๐๖ ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ตลอดระยะเวลาที่ อ ยู ่ บ นเส้ น ทางบุ ญ     
อันสว่างไสว เส้นทางการสร้างบารมี ณ วัด    
พระธรรมกายแห่งนี้ พวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์
ต่างตระหนักและระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่
ของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  
ขนนกยูง ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย อยู่ในใจ
อย่างไม่เคยเสื่อมคลาย คุณยายเป็นต้นแบบ
แห่งความดีทั้งหลาย ค�ำพูดและการกระท�ำของ
ท่านทรงคุณค่า และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม จึง
มีอานุภาพปรับเปลี่ยนจิตใจและพฤติกรรมของ   
ผู้ที่ได้มารู้จักท่าน ให้ด�ำเนินชีวิตไปในทางที   ่
ถูกต้องดีงาม
คุณยายพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า พระ
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มี จ ริ ง คนศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มี จ ริ ง ค� ำ พู ด
ศักดิส์ ทิ ธิม์ จี ริง และการท�ำตัวเองให้ศกั ดิส์ ทิ ธิน์ นั้
ต้องท�ำอย่างไร ท่านไม่เคยปิดบังอ�ำพราง มีแต่
สั่งสอนแนะน�ำ เพื่อให้ทุก ๆ คนได้รับความสุข
ในธรรมเช่นเดียวกับท่าน คุณยายสอนเรือ่ งทีอ่ ยู่
ใกล้ตัว แต่น้อยคนนักจะมองเห็นได้ คุณยาย  
ไม่ได้เรียนหนังสือ ท่านเรียนแต่ธรรมะของ    
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็สามารถ
ท� ำ ให้ เ ข้ า ใจโลกและชี วิ ต ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์        
คุณยายจึงเป็นความสว่างท่ามกลางความมืดมิด
เปรียบดังพระจันทร์เต็มดวงสว่างไสวอยู่กลาง
ท้องฟ้า ถึงแม้ว่าโลกนี้จะหมุนไปอีกยาวนาน  
สักเพียงไหน คุณยายก็จะยังคงเป็นดวงจันทร์
กลางดวงใจของลูกหลานทุกคนตลอดไป
www.kalyanamitra.org
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เนือ่ งในวาระครบ ๑๐๖ ปี วันคล้ายวันเกิด
ของคุ ณ ยายอาจารย์ ฯ ซึ่ ง ตรงกั บ วั น ที่ ๑๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นโอกาสทองของ
เหล่าศิษยานุศิษย์ ที่จะได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีด้วยการบรรพชาอุปสมบทหมู่
เพื่อสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ให้แก่ตนเอง และ
บูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา
จันทร์ ขนนกยูง มหาปูชนียาจารย์ ผู้ให้ก�ำเนิด
วัดพระธรรมกาย
๐๖.๓๐ น. ภาพอุโบสถสีขาวสว่างกลาง
หมู ่ ไ ม้ ที่ พ ลิ้ ว เอนไหวตามแรงลมในยามเช้ า
ภายในเขตพุทธาวาส มองดูสบายตาพาให้สบายใจ
ความรูส้ กึ เย็นสดชืน่ ทีเ่ กิดขึน้ คงไม่ใช่เพียงเพราะ
สีเขียวชอุ่มของมวลหมู่ไม้ใบร่มครึ้ม แต่เป็น
เพราะอิ่มบุญที่จะได้ร่วมพิธีอุปสมบทบูชาธรรม
คุณยายอาจารย์ฯ ครบ ๑๐๖ ปี ในครัง้ นีด้ ว้ ย

๕๖ อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘

เสียงฆ้องก้องกังวานไปทั่วบริเวณ พิธี
เวียนประทักษิณได้เริ่มขึ้น ริ้วขบวนน�ำหน้าด้วย
พานธูปเทียนแพพระอุปัชฌาย์ ถัดมาเป็นพาน
พุ่มดอกรัก และพานกรวยดอกล�ำเจียกน�ำหน้า
นาคธรรมทายาท ต่อด้วยคณะผู้ปกครองและ
คณะญาติที่สะพายบาตรและประคองผ้าไตร
ด้วยความปลื้มปีติในบุญใหญ่ของการเป็นญาติ
แห่งพระพุทธศาสนาที่แท้จริง  
จากนั้ น เป็ น พิ ธี วั น ทาสี ม าและพิ ธี       
วันทาพระประธาน เหล่าสาธุชนยังคงนั่งรออยู่   
สองฟากฝั่งถนนหน้าโบสถ์เนืองแน่น เพื่อถวาย
การต้อนรับท่านประธานสงฆ์ คือ พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
ที่เมตตาเดินทางไปเป็นพระอุปัชฌาย์
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หลังจากเสร็จสิน้ พิธเี วียนประทักษิณ เข้าสู่
พิธีขอขมา หากจะเปรียบพิธีบรรพชาอุปสมบท
เป็นช่วงส�ำคัญทีส่ ดุ ของผูบ้ วช พิธขี อขมานับเป็น
ช่วงส�ำคัญที่สุดของคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง   
เช่นกัน ทีท่ า่ นจะได้อโหสิกรรมในความผิดพลาด
ล่วงเกินที่บุตรเคยกระท�ำไว้ เพื่อความบริสุทธิ์
บริบูรณ์ในชีวิตพรหมจรรย์
ขั้ น ตอนพิ ธี บ รรพชาและพิ ธี อุ ป สมบท    
นับเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ อาคันตุกะผู้ไป
เยือนทัง้ ภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเหล่า
สาธุชนผูไ้ ปวัดพระธรรมกายเป็นครัง้ แรก แม้จะ
ไปโดยไม่ เ คยรู ้ จั ก หรื อ รู ้ จุ ด ประสงค์ แ ท้ จ ริ ง       
ในการสร้างวัด แต่ทนั ทีทยี่ า่ งก้าวไปถึงก็เหมือน
ต้องมนต์สะกด เมื่อได้พบกับบรรยากาศของ
ความสงบเย็นจนสัมผัสได้แม้เพียงก้าวแรกที่
เหยียบย่างเข้าไป

ทุกภาพในวันนี้ล้วนเกิดมาจากกุศโลบาย
อันชาญฉลาดของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ก�ำหนดกฎระเบียบ
แบบแผนของวัดตั้งแต่แรกเริ่ม จุดประสงค์เพื่อ
ความสะอาด ความสงบส�ำรวม และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของวัด เหมาะส�ำหรับการ
ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมแก่ผคู้ นทุกระดับชัน้ ซึง่ เป็น
รากฐานส�ำคัญในการสร้างวัดให้เป็นวัด สร้าง
พระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลก
ต้องการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
หลังจากเสร็จสิน้ พิธบี รรพชา เป็นพิธถี วาย
บาตรและเครื่องไทยธรรม เมื่อคุณพ่อ คุณแม่     
ผู ้ ป กครอง เข้ า ประจ� ำ พื้ น ที่ ต ามหมายเลข
พร้อมแล้ว สายตาทุกคูต่ า่ งฉายแววแห่งความปีติ
อย่างเปี่ยมล้น เมื่อชุดขาวราวดอกมะลิของ             
นาคธรรมทายาทในยามเช้าตรู่ แปรเปลี่ยนเป็น   
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สีดอกประดู่เหลืองทองสดใส ผ้ากาสาวพัสตร์   
ทีห่ ม่ คลุมกายนี้ เปรียบดังธงชัยแห่งพระอรหันต์
คือผ้าสีสุดท้ายในสังสารวัฏที่จะน�ำพาหมู่ญาติ
เข้าสู่หนทางพระนิพพาน
ขอกราบอนุ โ มทนาบุ ญ กั บ พระธรรมทายาททุกรูป ตลอดจนคุณพ่อ คุณแม่ ผูป้ กครอง
และคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนการบวชทุกท่าน  
พิธบี รรพชาอุปสมบทหมูบ่ ชู าธรรมคุณยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในวันนี้
นั บ เป็ น ภาพประวั ติ ศ าสตร์ ก ารสร้ า งบารมี
ทีส่ ำ� คัญอีกวันหนึง่ ทีจ่ ะติดแน่นอยู่ ณ ศูนย์กลาง
ใจอันสว่างไสวไปทุกภพทุกชาติ
บนเส้ น ทางของการสร้ า งบารมี ที่ เ ต็ ม     
ไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม คุณยายอาจารย์ฯ
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ท่านเป็นทั้ง “ผู้สร้าง” และ “ผู้ให้” อยู่ตลอด
เวลา ยากจะหาผู้ใดในโลกเสมอเหมือน ถ้าไม่มี
คุณยายก็ไม่มีหลวงพ่อ ไม่มีวัดพระธรรมกาย
และไม่มีพวกเราหมู่คณะสร้างบารมีในวันนี้
ด้วยมโนปณิธานอันบริสุทธิ์ ด้วยสองมือและ
หนึ่งหัวใจอันยิ่งใหญ่ คุณยายสามารถเปลี่ยน
ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมบนพื้นที่เล็ก ๆ กลาง
ผืนนาที่แห้งแล้งและโล่งว่าง ให้กลายมาเป็น     
วัดพระธรรมกายที่กว้างขวางร่มรื่นในปัจจุบัน
หวังเพียงให้อนุชนคนรุ่นหลังได้มีโอกาสค้นพบ
ความสุขจากธรรมะภายใน มีแรงบันดาลใจ    
ไม่สิ้นสุดในการสร้างความดีตามอย่างคุณยาย   
ไปทุกคน
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“เราเกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องสร้างบารมี
และต้องใช้ทุกอนุวินาทีที่มีอยู่อย่างจำ�กัดในกายมนุษย์นี้
สร้างบารมีกันให้เต็มที่”
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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ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

“ตักบาตร”

บางโอกาสก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด
“การตักบาตร” ที่ฟังดูเป็นเรื่องง่ายใน
ประเทศของเรา แต่ส�ำหรับบางคน บางแห่ง
บางโอกาส ไม่งา่ ยอย่างทีค่ ดิ ดังเรือ่ งราวของพีน่ อ้ ง
ชาวลาวในสหรัฐอเมริกา ที่เกิดกุศลศรัทธาอยาก
ตักบาตรเหมือนครั้งที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศลาว
แต่กลับไม่สามารถหาพระภิกษุสามเณรมาเป็น
เนื้อนาบุญได้
ไม่นา่ เชือ่ เลยว่า แม้ไม่มพี ระสักรูป แต่เขา
ก็พยายามตักบาตรจนได้ โดยไปหาบาตรมาวาง
เรียงกันไว้ แล้วชวนกันเตรียมอาหารหวานคาวมา
ตักบาตร พอมาถึงก็สมมุติว่ามีพระภิกษุยืนอยู่
ข้างหลังบาตร และน้อมใจด้วยความเคารพว่า เรา
ก�ำลังจะตักบาตรพระ แล้วตักอาหารใส่บาตรด้วย
ความปลื้มปีติราวกับว่ามีพระอยู่ตรงนั้นจริง ๆ
เรื่องราวของบุคคลอัศจรรย์เหล่านี้ ซึ่ง
ออกอากาศทางช่อง DMC เมือ่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๗ สร้างความประทับใจให้แก่ชาวพุทธ
เป็นจ�ำนวนมาก และเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคน
ลุกขึน้ มาตักบาตรเป็นประจ�ำ ให้สมกับทีม่ เี นือ้ นาบุญ
อยู่มากมายในประเทศของเรา

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
รักษาการแทนอธิการบดี สจล.
ประธานฝ่ายฆราวาส
60 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘
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ตักบาตรพระ

๑,๐๕๕
รูป
8
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) จัดพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุจ�ำนวน ๑,๐๕๕ รูป ณ Convention Hall
เพื่อต้อนรับน้องใหม่ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเนื่องในโอกาสครบ ๕๕ ปี ของสถาบัน
โดยมีพระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค ๘ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานสงฆ์
ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วนหนึ่งของ
อาหารตักบาตรจะน�ำไปช่วยเหลือพระภิกษุ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และผู้ประสบภัย
ทั่วประเทศ
www.kalyanamitra.org
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ตักบาตรพระ
นานาชาติ

๑๐,๐๐๐
รูป
8
อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
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พล.ต.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์
รองแม่ทัพภาคที่ ๔
ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สมาคมบัณฑิตรัตน์ร่วมกับเจ้าคณะภาค ๑๘ และ
คณะสงฆ์ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ คณะกัลยาณมิตร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
สงขลา จัดพิธีตักบาตรพระนานาชาติกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา บริเวณถนน
นิพัทธ์อุทิศ ๓ นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็น
ประธานสงฆ์ พล.ต.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ รองแม่ทพั ภาคที่ ๔ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตร
ครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูปฯ โดยด�ำริของพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัด
ภาคใต้
www.kalyanamitra.org
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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

บูรพกษัตริย์ไทย

กับพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก คือ คัมภีร์ที่บันทึกค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
สันนิษฐานว่าพระไตรปิฎกภาษาบาลีเข้ามาสู่ประเทศไทยใน ๒ ช่วง คือ
ประมาณปี พ.ศ. ๑๖๐๐ เมือ่ พระพุทธศาสนาเถรวาทเผยแผ่จากประเทศพม่า
เข้าสูภ่ าคเหนือของไทย และประมาณปี พ.ศ. ๑๘๐๐ เมือ่ พระพุทธศาสนาเผยแผ่
จากประเทศศรีลังกามาทางนครศรีธรรมราช
ในช่วงเวลาดังกล่าว บูรพกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรหลายพระองค์  
ได้น้อมรับเอาหลักธรรมอันดีงามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมาใช้เป็นแม่บท
แบบแผนในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น และทรงปฏิบตั พิ ระองค์
เป็นแบบอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดี

นบุญญมีกรกฎาคม
๒๕๕๗
64 อยูอยู่ใ่ในบุ
นาคม ๒๕๕๘
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พ่ อ ขุ น รามค� ำ แหง
มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง
ล�ำดับที่ ๓ ทรงท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างดี ทรงอาราธนาพระมหาเถรสังฆราช
ผู ้ เ รี ย นจบพระไตรปิ ฎ กขึ้ น มาจากเมื อ ง
นครศรีธรรมราชให้มาพ�ำนักที่วัดอรัญญิก เพื่อ
มาเผยแผ่พระธรรมวินัยแก่ประชาราษฎร์และ
ตัง้ คณะสงฆ์แบบลังกาวงศ์ในอาณาจักรสุโขทัย
จนพระพุ ท ธศาสนามี ค วามรุ ่ ง เรื อ งไพศาล
ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้านที่ ๒ ว่า
อาณาจั ก รสุ โ ขทั ย

“.. คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พ่อขุนรามค�ำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี         ้
ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าท่วยปั่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุน ทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผู้ชายผู้ญีง ฝูงท่วยมีศรัทธาใน     
*พระพุทธศาสน  ทรงศีลเมือ่ พรรษาทุกคน...”
“...พ่อขุนรามค�ำแหงกระท�ำ โอยทานแก่มหาเถร สังฆราชปราชญ์ เรียนจบปิฎกไตรหลวก กว่า
ปู่ครูในเมืองนี้ ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมา ...”
       (ค�ำอ่านจารึกจากฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

ต่อมาในสมัยพระยาลิไทย พระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์พระร่วงล�ำดับที่ ๖ ทรงท�ำนุบ�ำรุง
พระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจนสุโขทัยกลายเป็น
ศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา พระองค์มักจะ
ทรงเผดี ย งพระสงฆ์ เ ข้ า ไปเรี ย นพระไตรปิ ฎ ก
ในมหาปราสาท และทรงจัดระเบียบคณะสงฆ์
แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่าย “คามวาสี” และฝ่าย
“อรัญวาสี” โดยให้ฝ่ายคามวาสีเน้นการสั่งสอน
ราษฎรในเมืองและเน้นการศึกษาพระไตรปิฎก
ส่วนฝ่ายอรัญวาสีให้เน้นการวิปัสสนาและประจ�ำ
อยู่ตามป่าหรือชนบท
ตู้พระธรรมไม้จ�ำหลักปิดทอง เขียนสีประดับกระจก   
เล่าเรื่องทศชาติ ศิลปะอยุธยาพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑

หมายเหตุ *พระพุทธศาสน สะกดตามค�ำอ่านในศิลาจารึก

กรกฎาคม
มีนาคม๒๕๕๗
๒๕๕๘อยูอยู่ในบุ
่ในบุญญ 65
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ส่วนพระองค์เองทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จออกผนวช ทรงมีความรู้
แตกฉานในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสสเป็นอย่างดี จนทรงพระปรีชาสามารถ
นิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วง สอนเรื่องนรกสวรรค์ บุญบาป นับเป็นงานวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุด
เรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ทั้งยังทรงมีบทบาทส�ำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท
แบบลังกาวงศ์ไปสู่แผ่นดินล้านนาอีกด้วย

สมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา การศึกษาเล่าเรียนพระปริยตั ธิ รรมได้รบั การส่งเสริม พระภิกษุสงฆ์
ที่มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกได้รับการเคารพยกย่อง ท�ำให้มีกุลบุตรมาบวชเรียนเป็นจ�ำนวนมาก

ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช เป็นยุคที่มีพระภิกษุผู้เชี่ยวชาญในการรจนา
คัมภีร์ภาษาบาลีและรอบรู้พระไตรปิฎกจ�ำนวนมาก ก่อให้เกิดการท�ำสังคายนาครั้งแรกของ
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๐๒๐ ที่วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม่ โปรดให้ชุมนุม
พระเถรานุเถระผูท้ รงพระไตรปิฎกหลายร้อยรูป มีพระธรรมทินเถระเป็นประธานสอบช�ำระพระไตรปิฎก
และจารลงในใบลาน ใช้เวลา ๑ ปี จึงแล้วเสร็จ เรียกการสังคายนาทีเ่ ชียงใหม่ครัง้ นีว้ า่ การสังคายนา
ครั้งที่ ๘ หรือ “อัฏฐสังคายนา” เมื่อนับตั้งแต่การสังคายนาครั้งแรกในอินเดียโบราณ
อาณาจักรล้านนา

(บน) แผ่นลานสมัยอยุธยาจารพระไตรปิฎก
ด้วยอักษรขอม
(ซ้าย) คัมภีร์ใบลานฉบับข้างลาย ตกแต่งเป็น
ลายกรวยเชิงบนพื้นแดง
นบุญญมีกรกฎาคม
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อาณาจักรอยุธยา พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีบทบาทด้านการพระศาสนาอย่างยิ่งพระองค์หนึ่ง

ได้แก่ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๑ พระมหากษัตริยอ์ งค์ที่ ๒๑ แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึง่ ประชาชนยกย่อง
ถวายพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
ก่อนขึน้ เสวยราชสมบัติ พระองค์ทรงพระผนวชอยูท่ วี่ ดั ระฆัง ทรงรอบรูท้ างด้านพระไตรปิฎกมาก
จนได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมอนันตปรีชา แม้ภายหลังลาสิกขาขึ้นเสวยราชย์แล้ว
พระองค์ก็ยังมีพระราชศรัทธาเสด็จลงพระที่นั่งจอมทองสามหลังบอกบาลีแก่พระภิกษุสามเณร
อยู่เนือง ๆ มีพระภิกษุสามเณรจากวัดต่าง ๆ ผลัดกันเข้ามาเรียนเป็นประจ�ำ ทั้งยังโปรดเกล้าฯ
ให้ประชุมราชบัณฑิตแต่งกาพย์มหาชาติเมือ่ พ.ศ. ๒๑๗๐ และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระไตรปิฎกด้วย
อาณาจักรธนบุรี เป็นอาณาจักรสุดท้ายก่อนเข้าสูย่ คุ รัตนโกสินทร์

พระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว
ที่ทรงปกครองกรุงธนบุรีระยะสั้น ๆ เพียง ๑๕ ปี นอกจากทรงเป็น
นักรบที่แกล้วกล้าน�ำไพร่พลตีฝ่าวงล้อมกอบกู้เอกราชคืนจากพม่า
หลังเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว พระองค์ยงั ทรงเป็นนักการศาสนาทีเ่ คร่งครัด
อีกด้วย ทรงปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานและฟื้นฟูวัดวาอาราม
ทรงเห็นว่าช่วงสงครามคัมภีร์พระไตรปิฎก
กระจัดกระจาย สูญหาย และถูกเผาท�ำลายไป
เป็นจ�ำนวนมาก จึงทรงมุ่งมั่นรวบรวมต้นฉบับ
ที่หลงเหลืออยู่ เพื่อน�ำมาคัดลอกสร้างเป็น
พระไตรปิฎกฉบับหลวงต่อไป และโปรดเกล้าฯ
ให้ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากหลายเมือง อาทิ
สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับหลวง สมัยธนบุรี
แสดงภาพสวรรค์ชั้นดุสิต
“บุคคลจ�ำพวกใดเป็นพหูสูต ตั้งอยู่ในทสกุศลกรรมบถ
กอปรด้วยปัญญา ปรารถนาพระนิพพาน แลยินดี     
ในคุณพระรัตนตรัย ผู้นั้นได้เกิดในดุสิตสวรรค์”
กรกฎาคม
มีนาคม๒๕๕๗
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นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ และทรงสถาปนาพระอาจารย์สี
ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกตั้งแต่สมัยอยุธยา
ขึน้ เป็นสมเด็จพระสังฆราช แม้กรุงธนบุรจี ะสิน้ สุดลงก่อนที่
พระไตรปิฎกฉบับหลวงจะส�ำเร็จลุลว่ ง แต่ตน้ ฉบับทีไ่ ด้จาก
เมืองนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
สังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยต่อมา
การนับถือพระพุทธศาสนาของบูรพกษัตริย์ไทยนั้น
มิได้เป็นไปตามขนบประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเท่านั้น
แต่พระองค์ทรงศึกษาพระธรรมค�ำสอนในพระไตรปิฎกจนทรงมีความรู้แตกฉาน และน�ำไปสู่การ
ปฏิบตั เิ ป็นต้นแบบแก่พสกนิกรใต้พระบรมโพธิสมภาร เมือ่ ผูน้ ำ� ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบจนเป็นทีป่ ระจักษ์
ย่อมยังศรัทธาให้เกิดขึ้น และหมู่ชนย่อมเกิดความเลื่อมใสที่จะด�ำเนินรอยตามพระมหากษัตริย์
ผู้เป็นที่รักของตน เมื่อทั้งฝ่ายอาณาจักรและพุทธจักรให้การส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกันเช่นนี้
จึงเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาปักหลักตัง้ มัน่ สืบทอดมายาวนานจนน�ำความผาสุกมาสูผ่ นื แผ่นดินนี้
ตลอดมา

ก่องแก้ว วีระประจักษ์. (๒๕๔๕). สารนิเทศจากคัมภีรใ์ บลานสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
ณัฏฐภัทร จันทวิช. (๒๕๕๓). วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติง้
แอนด์พับลิชชิ่ง
บุญเตือน ศรีวรพจน์, ประสิทธิ์ แสงทับ. (๒๕๔๒). สมุดข่อย. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา
วัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ. พระมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติง้
แอนด์พับลิชชิ่ง
นบุญญมีกรกฎาคม
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในเม็กซิโก
ดินแดนที่ผู้คนชอบขอพรพระ

เมือ่ ประมาณ ๒,๖๐๐ ปี ทีผ่ า่ นมา ขณะที่
ยังไม่มีชาวพุทธเลยแม้แต่คนเดียว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้วิธีเผยแผ่พระธรรมค�ำสอน   
ในเชิงรุก ด้วยการเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ จน
กระทั่งมีพระสงฆ์เกิดขึ้น ท�ำให้มีพระรัตนตรัย
ครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และ  
พระสงฆ์ หลังจากนั้นอีกไม่นาน ทรงประชุม
พระอรหันตสาวก ๖๐ องค์แรก และประทาน
โอวาทว่า “ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอจงเทีย่ ว
จาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน
เพื่ อ ความเอ็ น ดู แ ก่ โ ลก... แม้ เ ราก็ จั ก ไปยั ง  
อุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม” ด้วยการ
เผยแผ่ เ ชิ ง รุ ก ดั ง นี้ ท� ำ ให้ พ ระพุ ท ธศาสนา
แพร่หลายไปทั่วชมพูทวีปในเวลาไม่นานนัก
แม้ศาสนาพุทธในประเทศไทยก็เกิดจากการที่
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงใช้แนวทางเผยแผ่
ศาสนาในเชิงรุกเช่นกัน ด้วยการส่งพระสมณทูต
จ�ำนวน ๙ สาย ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา   
ไปยังประเทศต่าง ๆ
วัดพระธรรมกายเองก็ยึดหลักเดียวกันนี้
ในการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไปทัว่ โลก โดยมีทมี งานพีซเรฟโวลูชนั เป็นทีมงาน
หนึง่ ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ผยแผ่ธรรมะไปสูป่ ระเทศต่าง ๆ
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ขยายโอกาสในการเข้ า ถึ ง ธรรม
แก่มวลมนุษยชาติ ซึ่งจะท�ำให้มหาชนชาวโลก
เกิ ด สั น ติ สุ ข ภายใน และจะเป็ น ทางมาของ
สันติภาพโลกอย่างแท้จริงในทีส่ ดุ
www.kalyanamitra.org
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๑

คอลัมน์สร้างโลกแก้วเดือนนี้ เป็นเรื่องการจัดกิจกรรม PIPO ของ  
ทีมงานพีซเรฟโวลูชันที่ประเทศเม็กซิโก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจัดขึ้น         
เป็นปีที่ ๓ แล้ว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ในเมืองแคนคูน, คัวนาวาคา, ปัวบลา, แอทลิโก และกรุงเม็กซิโกซิตี ซึ่ง      
มีผู้สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม ๑,๕๕๐ คน ผู้จัดงานหลักมี ๖ คน คือ      
พีซเอเจนต์เฟอร์นันดา, มาเรียม, มาเซลา, ลอเรนา, เอริกา และอิลเซ โดย
จัดกิจกรรมแบบ Meditation Workshop ๑๖ รอบ และ Retreat ปฏิบัติธรรม
สุดสัปดาห์ ๑ ครัง้ นอกจากนีย้ งั เน้นเรือ่ งความร่วมมือกันอย่างจริงจังกับมหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอ
(Universidad Tecmilenio) ซึ่งท�ำให้ทีมงานต้องทุ่มจัดกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยนี้อย่างเต็มที่

๒

วันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมที่เมืองแคนคูน
เมืองแคนคูนเป็นเมืองตากอากาศที่สวยงามและมีชื่อเสียง มีทะเลสาบขนาดใหญ่ อาคาร
บ้านเรือนออกแบบเก๋ไก๋และสดใสสไตล์เม็กซิกัน
วันแรกจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ชื่อมหาวิทยาลัยคาริเบ     
(Universidad del Caribe) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้ว
วันนี้ ห้องประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง ไม่พอรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงต้องเอาเก้าอี้มาเสริม หัวข้อ
การบรรยายในรอบนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังของใจ หรือ Power of the Mind จากนั้นพระอาจารย์     
น�ำนัง่ ประมาณ ๔๐ นาที ปรากฏว่าทัง้ ห้องตัวเบา ตัวโล่ง ตัวหาย ตัวขยาย และกว่า ๗๕ เปอร์เซ็นต์
72 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘
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เห็นแสงสว่าง
การจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนี้มีผู้คนสนใจอย่างล้นหลาม ท�ำให้พีซเอเจนต์ของเรา      
ตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมที่อื่น แล้วกลับมาจัดที่นี่อีกครั้ง

๓

วันรุ่งขึ้นจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ผู้ร่วมกิจกรรม
มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ถึง ๕๐ ปี เนื่องจากเวลาที่จัดกิจกรรมคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาเรียน พระอาจารย์
จึงน�ำนั่งเพียงครึ่งชั่วโมง เพราะไม่อยากให้เด็กขาดเรียน แต่ปรากฏว่าเมื่อนั่งสมาธิครบก�ำหนด
กลับไม่มีใครลุกออกไปเลย พระอาจารย์จึงเทศน์ต่อเรื่อง “สมาธิกับการบ�ำบัดความเครียด”
รอบนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาถามว่า มีศูนย์สมาธิที่นิคารากัวไหม เพราะเธอมาจากประเทศ
นี้ และอยากให้น้องสาวได้ลองท�ำสมาธิบ้าง ส่วนอาจารย์อีกท่านก็อยากให้จัดอีกรอบ  

๔

รอบสุดท้ายที่เมืองแคนคูน ทีมงานไปจัดกิจกรรมให้บริษัท Mayan Sales ซึ่งเป็นบริษัททัวร์
ผูจ้ ดั งานท�ำงานในฝ่ายบุคคลของบริษทั เขาเคยไปร่วมกิจกรรมทีม่ หาวิทยาลัยคาริเบแล้วประทับใจ
มาก จึงนิมนต์พระอาจารย์ไปแนะน�ำวิธที ำ� สมาธิให้พนักงานซึง่ ทัง้ เครียดทัง้ กดดันทีต่ อ้ งท�ำยอดขาย
ให้เข้าเป้า
เมื่อน�ำนั่งเสร็จแล้ว พระอาจารย์อธิบายเรื่องการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยการน�ำ        
หลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ควบคู่กับการท�ำสมาธิ ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานมากทั้งสองเรื่อง
ตอนท้ายผู้จัดงานบอกว่าอยากมาจัดสัมมนาที่ประเทศไทย แล้วผนวกเรื่องสมาธิเข้ามาด้วย

๕

วันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน จัดกิจกรรมที่เมืองคัวนาวาคา
เมืองคัวนาวาคาเป็นเมืองที่มีอากาศแบบฤดูใบไม้ผลิตลอดทั้งปี ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป
ธรรมชาติก็งดงาม มีทั้งเทือกเขา หุบเขา มีดอกไม้หลากสี มีทุ่งข้าวโพด ข้าวสาลี บ้านเรือน       
ก็น่ารัก สีสันสดใส พระอาจารย์บอกว่า เมืองนี้เหมาะส�ำหรับสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมาก ทั้งในแง่
ภูมิอากาศ และภูมิประเทศที่ห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตีเพียง ๒ ชั่วโมง
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วันนี้ อิลเซพาทีมงานชมเมือง และพาไปดูพีระมิดของเผ่าเอสเทค (Aztec) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ
๓๐๐ ปีก่อนคริสตกาล และเป็นอารยธรรมหลักของประเทศเม็กซิโก
การจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอ วิทยาเขตเมืองคัวนาวาคา มีนักศึกษา ๑๒๘ คน
เข้าร่วมกิจกรรม พระอาจารย์เริม่ ด้วยการอธิบายความส�ำคัญของสมาธิทมี่ ตี อ่ การพัฒนาการเรียน
และน�ำนั่งสมาธิไปเกือบ ๔๐ นาที ซึ่ง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี
รอบนี้มีนักศึกษาชายคนหนึ่งถามว่า ถ้าอยากเป็นชาวพุทธต้องท�ำอย่างไร เขาได้ยินมาว่า
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ จึงอยากศึกษาและเป็นชาวพุทธบ้าง

๖

ต่อไปเป็นการจัดกิจกรรมที่เมืองปัวบลา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน
เมืองนี้วิวสวยไม่แพ้เมืองคัวนาวาคา แต่หนาวกว่าเล็กน้อย จากเมืองนี้มองเห็นภูเขาไฟ      
ที่ยังคงปะทุตั้งเด่นเป็นสง่า สวยงาม ในเมืองปัวบลามีโบสถ์มากมายและมีโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของ
ประเทศเม็กซิโกตัง้ อยู่ โบสถ์แต่ละโบสถ์เก่าแก่และใหญ่โต ข้างในประดับด้วยทองค�ำ อลังการมาก
วันนี้ เจ้าของร้านเซรามิกที่พระอาจารย์แวะเข้าไปชม บอกว่าอยากถวายถ้วยกาแฟและ    
ขอพรให้กิจการเจริญรุ่งเรือง พระอาจารย์เลยจัดให้ตามค�ำขอ ท�ำให้ปลาบปลื้มกันมากทีเดียว
กิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเย็นที่ศูนย์โยคะ รอบนี้มีคนมาเพียง ๑๑ คน ส่วนใหญ่เคยนั่งสมาธิ
มาแล้ว พระอาจารย์จึงน�ำนั่งถึง ๕๐ นาที แทบทุกคนบอกว่าสบาย ตัวเบา เห็นแสง หลังจากนั้น
มีการขอให้พระอาจารย์สวดให้พร พระอาจารย์จงึ สวดชัยมงคลคาถาให้ เขาปลืม้ กันมาก นัง่ พนมมือ
รับพรกันด้วยความนอบน้อม

๗

วันรุ่งขึ้น จัดกิจกรรมที่โรงเรียนซานอังเคล
เมื่อพระอาจารย์เดินทางไปถึง ปรากฏว่าเด็ก ๆ ระดับมัธยมต้นจ�ำนวน ๑๕๐ คน นั่งรอกัน
อยู่แล้ว พวกเขาตื่นเต้นมากเมื่อเห็นพระ
วันนี้เด็ก ๆ นั่งสมาธิไป ๒๕ นาที เมื่อพระอาจารย์ถามผลการปฏิบัติธรรมก็ยกมือกันใหญ่
บอกว่าเห็นแสงสว่างบ้าง ตัวลอยบ้าง
หลังจากนัน้ พระอาจารย์เดินทางไปฉันเพลทีม่ หาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอ วิทยาเขตเมืองปัวบลา
ที่นี่มีคนมาขอพรด้วย และเมื่อพระอาจารย์อธิบายความหมายของพร เขาก็ตื่นเต้นดีใจกันใหญ่      
ประเทศนี้ เ ป็ น ประเทศเดี ย วในแถบละติ น อเมริ ก าที่ มี ค นเข้ า มาขอพรจากพระกั น มากมาย          
พระอาจารย์บอกว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนนี้ไม่น่ายาก

๘

รุ่งขึ้นทีมงานกลับไปที่โรงเรียนซานอังเคลอีกครั้ง เพื่อน�ำนั่งสมาธิแก่กลุ่มครูและผู้ปกครอง
แต่เมื่อไปถึงก็ต้องแปลกใจ เพราะมีแต่เด็กอนุบาลและประถมเกือบ ๒๐๐ คน และครูอีก ๓๐ คน     
พระอาจารย์จึงเปิดวิดีโอ แล้วอธิบายเรื่องสมาธิกับการเป็นเด็กเก่งและดี
เด็กโรงเรียนนี้ว่าง่าย บอกให้ท�ำอะไรก็ท�ำ  บอกให้กลืนดวงดาวเข้าไปในท้อง แล้วมองดู
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ดวงดาวสว่างนั้นไปเรื่อย ๆ ก็ท�ำตามได้อย่างง่าย ๆ เมื่อพระอาจารย์ถามผลการปฏิบัติธรรม มี
คนตอบว่า สบายเหมือนบินได้ แถมยังเห็นดวงดาวกันถ้วนหน้า บางคนบอกว่า เหมือนไม่มีตัวเอง
อยู่ตรงนี้เลย หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็ปิดท้ายด้วยเรื่องพระคุณพ่อแม่
เลิกกิจกรรมแล้ว มีคุณแม่พาลูกสาวมาขอพร บอกว่าลูกเป็นโรคลมชัก พระอาจารย์เลยให้
นึกถึงความดีที่ท�ำมา และสวดให้พร เขาปลื้มขนาดร้องไห้เลยทีเดียว

๙

ภารกิจวันต่อมา ทีมงานกลับไปที่มหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโออีกครั้ง
รอบนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม ๑๖๐ คน พระอาจารย์อธิบาย
ถึงความส�ำคัญของสมาธิว่าช่วยแก้ปัญหาการเรียนและชีวิตได้อย่างไร หลังจากนั้นน�ำนั่งสมาธิ      
๔๕ นาที ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่ดี มีคนหนึ่งถามว่า นั่งไปสักพักรู้สึกตัวขยายแล้วก็หดลง     
เขาท�ำผิดหรือไม่ ส่วนอีกคนถามว่า นั่งแล้วเห็นแสงสว่างภายใน มีความสุข แล้วแสงก็หายไป  
เป็นความมืดแทน เขาท�ำผิดไหม ต้องท�ำอย่างไรต่อ
ค�ำ่ วันนี้ ไปจัดกิจกรรมทีศ่ นู ย์โยคะ มีคนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ คน ส่วนใหญ่หน้าตาเคร่งเครียด
พระอาจารย์นำ� นั่งนานถึง ๑ ชั่วโมง มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า รู้สึกว่าครึ่งตัวล่างหายไป เมื่อเลิกนั่ง
แล้ว พวกเขาขอให้พระอาจารย์สวดให้พรด้วย

๑๐

วันต่อมาเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนไซมอนโบลิวาร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ แล้ว
รอบแรกเป็นรอบของนักเรียนประถม ๑๑๐ คน บรรยากาศในโรงเรียนนี้เบิกบานเป็นพิเศษ
เด็กยกมือแย่งกันตอบค�ำถามเรื่องสมาธิกับพระอาจารย์กันด้วยความกระตือรือร้น
รอบต่อไปเป็นเด็กมัธยมปลายและผู้ปกครอง ทั้งหมดมีประมาณ ๔๐ คน ที่น่าแปลกคือเด็ก
ดูหน้าตาไม่ค่อยร่าเริง แถมผู้ประสานงานยังขอให้พระอาจารย์ช่วยสอนเรื่องความเคารพด้วย
รอบนี้นั่งสมาธิ ๔๐ นาที บรรยากาศเงียบ ตั้งใจนั่งกันดี ส่วนใหญ่ดูผ่อนคลาย หลายคน           
รู้สึกตัวหาย ตัวลอย ตัวขยาย เมื่อพระอาจารย์ถามว่าใครเห็นดวงอาทิตย์ในท้องบ้าง ก็ยกมือ    
เกินครึ่ง เรียกว่าไม่ธรรมดาทีเดียว
วันนี้ พระอาจารย์สอนเรื่องความเคารพ ว่ามาจากการมองเห็นความดีของผูอ้ นื่ เริ่มต้นจาก
การเรียนรู้ที่จะเคารพตนเองให้เป็น ด้วยการสร้างความดีให้เกิดขึ้นในตัว เด็กกลุ่มนี้ตั้งใจฟังมาก
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ท�ำให้อาจารย์ใหญ่แปลกใจ เพราะปกติเด็กพวกนี้ไม่ใส่ใจฟังอะไรทั้งนั้น

๑๑

จัดปฏิบัติธรรม ๓ วัน ที่เมืองแอทลิโก ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน
คนที่มาร่วมกิจกรรมมีทั้งหมด ๑๒ คน พวกเขาทราบข่าวจากสื่อออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็น   
ผูห้ ญิงกลางคนทีด่ เู ครียด ๆ ทีม่ าร่วมกิจกรรมก็เพราะอยากมาค้นหาค�ำตอบให้ชวี ติ อยากเข้าใจตัวเอง
ผลการปฏิบตั ธิ รรมของกลุม่ นีถ้ อื ว่าใช้ได้ทเี ดียว เช่น รูส้ กึ เหมือนเข้าไปในอุโมงค์ทปี่ ลายทาง
มีแสงสว่าง รู้สึกมีความสุขมาก แต่เมื่อพยายามเข้าไปหาแสง แสงกลับหายไป บางคนเห็นแสงสี
ต่าง ๆ ทีบ่ ริเวณด้านหน้า รูส้ กึ สบาย รูส้ กึ ถึงความโล่งว่าง บางคนเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอก
รู้สึกเหมือนตกจากที่สูง บางคนรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งไปทั่วตัว ฯลฯ
รอบนีพ้ ระอาจารย์เน้นเทศน์เรือ่ งความเข้าใจชีวติ การปล่อยวาง การรักตัวเอง และการท�ำให้
ตัวเองมีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ ซึง่ น่าจะโดนใจผูฟ้ งั มาก พวกเขาจึงนัง่ ซับน�ำ้ ตาเป็นระยะ ๆ   
ก่อนพระอาจารย์จะกลับก็มีคนมาขอพร แถมบางคนยังเอาของมาให้เสกด้วย   

๑๒

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน จัดกิจกรรมสุดท้ายที่กรุงเม็กซิโกซิตี ที่มหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอ
วิทยาเขตเม็กซิโกซิตี
ปีนี้ ทีมงานทุม่ ให้กบั มหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอกันเต็มที่ รอบนีม้ นี กั ศึกษาและอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน เปิดรายการด้วยการกล่าวต้อนรับจากท่านอธิการบดี ท่านกล่าวว่า
มหาวิทยาลัยพยายามเปิดกว้างให้นกั ศึกษามีโอกาสพัฒนาศักยภาพ ทัง้ เรือ่ งการพัฒนาบุคลิกภาพ
ความรู้ และคุณธรรมควบคู่กันไป เมื่อถึงคิวพระอาจารย์ ท่านก็อธิบายเชื่อมต่อว่า จุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาศักยภาพอยู่ที่การพัฒนาจิตใจ ซึ่งเรียกความสนใจก่อนนั่งสมาธิได้ดีทีเดียว
รอบนี้ พระอาจารย์น�ำนั่งไปเกือบ ๔๐ นาที ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ บอกว่า
เห็นแสงที่กลางท้อง
วันนี้ กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาซึ่งมาจากชมรมพัฒนาคุณภาพมนุษย์บอกว่าชอบและดีใจ
มากที่ได้มาร่วมกิจกรรม ส่วนท่านอธิการบดีประทับใจมาก บอกว่าเนื้อหาที่บรรยายสอดคล้องกับ
หลักการของมหาวิทยาลัย อยากให้ทีมงานมาอีก ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง
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๑๓

หลังจากทีมงานพีซเรฟโวลูชันกลับมาจากการจัดกิจกรรมในประเทศเม็กซิโกแล้ว มาเซลา
ผู้ประสานงานของพีซเรฟโวลูชัน ได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอให้จัดท�ำหลักสูตร
Mindfulness Course ซึ่งก็คือ คอร์สสติกับสมาธินั่นเอง แต่ที่ใช้คำ� นี้เพราะฟังดูเป็นกลางกว่าค�ำว่า
Meditation ที่หลายคนยังเข้าใจว่าเกี่ยวกับศาสนาอยู่ โดยทางมหาวิทยาลัยจะเชิญมาเซลา       
และอิลเซไปทดลองสอนหลักสูตรน�ำร่องใน ๔ วิทยาเขตของเมืองมอนเตอเรย์ ถ้าหากหลักสูตร
น�ำร่องประสบความส�ำเร็จดี ทางมหาวิทยาลัยมีแผนให้จัดการสอนแก่ ๓๐ วิทยาเขตทั่วประเทศ
ซึ่งมีนักศึกษาถึง ๑๒,๐๐๐ คน เป็นเวลา ๑๕ สัปดาห์ และพร้อมที่จะออกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และ
ค่าอาหารของทีมงานตลอดโครงการ
เรียกได้ว่างานนี้จะเป็นโมเดลส�ำคัญในการก้าวไปสู่ความส�ำเร็จอันยั่งยืนอีกจุดหนึ่งของ     
โครงการพีซเรฟโวลูชันเลยทีเดียว และจะท�ำให้ได้เครดิตอย่างมหาศาลกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ไม่
เฉพาะในละตินอเมริกาเท่านั้น

๑๔

ตลอดเวลากว่า ๗ ปี ที่ทีมงานพีซเรฟโวลูชันท�ำภารกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก         
แก่ชาวต่างประเทศ ไม่ว่าในประเทศใดก็ตาม มิได้มุ่งเน้นที่จะไปเปลี่ยนศาสนาของใคร แต่มุ่งน�ำ
ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปช่วยก�ำจัดทุกข์แก่ชาวโลก โดยสอนวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ให้เข้าถึงทีพ่ งึ่
ที่ระลึกที่แท้จริง คือ พระรัตนตรัยภายใน และเมื่อใดก็ตามที่เขาเหล่านั้นสามารถเข้าถึงความสุข
ภายในไปจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้แล้ว เขาจะตระหนักถึงคุณค่าอันไม่มีประมาณ
ของศาสนาพุทธ และจะเกิดศรัทธาที่แท้จริงในพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "ตถาคตโพธิสัทธา"  
จากนัน้ เขาจะเป็นก�ำลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสูผ่ คู้ นในท้องถิน่ ต่อไป ดังเช่น พีซเอเจนต์
และพีซอาร์คเิ ทคทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ผยแผ่อยูต่ ามประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบนั และบรรพบุรษุ ชาวไทยในอดีต
ทีเ่ รียนรูค้ ำ� สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสมณทูตและน�ำมาปฏิบตั ติ าม เมือ่ เห็นผลด้วยตนเอง
แล้ว ก็ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองและสืบทอดมาถึงปัจจุบัน
กราบอนุโมทนาบุญทีมงานพีซเรฟโวลูชัน และทุก ๆ ทีมงาน ที่จาริกไปเพื่อประโยชน์       
เพื่อความสุขแก่มหาชนชาวโลกตลอดมา
www.kalyanamitra.org
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

คุณอาพวง โชคอนันต์ตระกูล

ยอดนักสร้างบารมี

ท่านได้เข้าวัดสั่งสมบุญตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓
จวบจนสิ้นอายุขัย เป็นระยะเวลา ๓๔ ปี
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ความดี ๔ ประการ
ทุกฺขํ คหปตํ สาธุ สํวิภชฺชญฺจ โภชนํ
อหาโส อตฺถลาเภสุ อตฺถพฺยาปตฺติ อพฺยโถ
ผู้ครองเรือนขยัน ดีข้อหนึ่ง
มีโภคทรัพย์แล้วแบ่งปัน ดีข้อสอง
ถึงทีได้ผลสมหมาย ไม่มัวเมา ดีข้อสาม
ถึงคราวสูญเสียประโยชน์ ไม่หมดก�ำลังใจ ดีข้อสี่
(๒๗/๑๑๗๕)
ความดี ๔ ประการ ที่ผู้ครองเรือนพึงมี เมื่อมีขึ้นแล้วจะประสบแต่ความสุข
เมื่อเป็นผู้ครองเรือนต้องขยัน ไม่ขยันคนอื่นก็เหยียดหยามได้
ท�ำกิจของตนเองด้วยความหมั่นเพียร ไม่ปล่อยปละธุระ
ขยันหาทรัพย์ รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ชีวิตก็ปลอดภัยมีสุข
เมื่อมีโภคทรัพย์ก็ต้องรู้จักแบ่งปัน ปันกันกินปันกันใช้ ปันความสุขสู่ผู้อื่นบ้าง
ในวันที่เรามีก็ควรรู้จักให้ อย่าเย่อหยิ่ง ไม่ช่วยเหลือใคร
เผื่อวันที่เราไม่มี จะได้มีใครมาช่วยเหลือเราบ้าง
เมื่อประสบความส�ำเร็จ ก็ไม่หลงระเริง ไม่หลงตน ไม่ยกตนข่มท่าน
ไม่มัวเมาความส�ำเร็จในอดีต ไม่หลงค�ำชมจนหลงทาง
มุ่งสู่ความส�ำเร็จให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
เมื่อประสบความล้มเหลวก็ไม่หมดก�ำลังใจ
ไม่ตัดพ้อต่อว่า ไม่โทษโชคชะตาฟ้าดิน ไม่โทษผู้อื่น
แต่มองตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง มุ่งแก้ไขที่ตน
เอาความล้มเหลวเป็นบันไดก้าวสู่ความส�ำเร็จเบื้องสูงต่อไป
ความดีทั้ง ๔ ประการนี้ อย่าให้ห่างหายจากใจเรา
ทุ่มเทกระท�ำอย่างต่อเนื่อง ย่อมได้สิ่งดี ย่อมมีความสุขตลอดไป
80 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘
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บทความพิเศษ
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ธุดงค์
ธรรมยาตราเพื่อการ
ฝึกพระแท้ - รวมพลังชาวพุทธ - สู้วิกฤตวัดร้าง
เรียบเรียงจากโอวาทพระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทัตตชีโว)
วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ตลอดสี่สิบกว่าปีมานี้ นับตั้งแต่วันแรกที่เราขุดดินก้อนแรกสร้างวัดพระธรรมกายกันมา
ทุกกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้น ล้วนเอาบุญเป็นตัวตั้งในการจัดงาน สิ่งใดที่ไม่ใช่บุญ เราไม่
เอามาเป็นตัวตั้งในการท�ำงานอย่างเด็ดขาด ขอให้ทุกท่านมั่นใจเถิดว่า ทุกบุญที่เราท�ำ ทุกกิจกรรม
ที่เราสร้างนั้น ไม่ผิดแผกไปจากร่องรอยเดิมของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน แต่ทว่าในขณะนี้
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเรา ขยายออกไปในวงกว้าง ย่อมอาจมีผู้ไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด
เกิดขึ้นบ้าง การถูกเข้าใจผิดก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา เพราะก่อนที่เราจะเข้าวัดก็เคยเข้าใจอะไร
ต่อมิอะไรผิด ๆ มาบ้าง แถมยังวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง ๆ นานา
ดังนั้น รอบนี้เราจัดโครงการธุดงค์ธรรมชัยขึ้นมา แล้วกลายเป็นผู้ถูกเข้าใจผิดบ้าง ก็ถือว่า
ได้ใช้กรรมเก่าในชาตินี้แล้ว เราจึงไม่ควรถือโทษโกรธใคร เพราะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทุกเสียงนั้น
ต้องถือว่าเกิดขึ้นจากผู้ที่หวังดีเป็นห่วงเป็นใยต่อพระพุทธศาสนาด้วยกัน
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คนเข้าวัดต้องหนักแน่นในธรรม
ในฐานะทีเ่ ราเป็นคนเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม ไม่วา่ มีเรือ่ งใดมากระทบกระทัง่ มีหลักปฏิบตั อิ ยูว่ า่
“ทุกอย่างที่คิด ทุกสิ่งที่ท�ำ ทุกค�ำที่พูด จงถือหลักวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่น” นั่นคือ
ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ ไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ ดังนั้น เวลาที่มีปัญหากระทบกระทั่งกับใคร
เราต้องเอาหลักวิชาเป็นตัวตั้ง อย่าเอาอารมณ์เป็นตัวตั้ง ถ้าเราใช้อารมณ์กับใคร ถือว่าเสียศักดิ์ศรี
ของคนเข้าวัด
ส�ำหรับโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัยประจ�ำปีนี้ (พุทธศักราช ๒๕๕๘) มีพระเดินธุดงค์ ๑,๑๓๐ รูป
ผ่าน ๗ จังหวัด เป็นระยะทาง ๔๘๕ กิโลเมตร ใช้เวลาทั้งหมด ๓๐ วัน จึงเสร็จสิ้น
ในช่วง ๓ วันสุดท้ายที่เราเดินกลับวัดพระธรรมกายโดยผ่านกรุงเทพมหานครนี้เอง ที่ทำ� ให้
เกิดประเด็นวิพากษ์วจิ ารณ์ทงั้ ในแง่ลบแง่บวกอย่างมากมาย ท�ำให้มที งั้ ผูท้ รงภูมริ ู้ ผูท้ ปี่ รารถนาดีตอ่
พระพุทธศาสนาออกมาให้ความคิดเห็นกันมากมาย โดยเฉพาะประเด็นทีว่ า่ ธุดงค์คอื อะไร การเดิน
ผ่านเมืองนี้เป็นการธุดงค์หรือไม่
ธุดงค์คืออะไร
ธุดงค์ คือ หลักการฝึกก�ำจัดกิเลสอย่างเข้มข้นของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่
ทั้งหมด ๑๓ วิธี ด้วยกัน ได้แก่
๑) ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
หมวดที่ ๑ จีวรปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับจีวร)
๒) ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัตร
๓) ถือการบิณฑบาตเป็นวัตร
๔) ถือการบิณฑบาตตามล�ำดับบ้านเป็นวัตร
๕) ถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัตร
๖) ถือการฉันในบาตรเป็นวัตร
๗) ถือการห้ามภัตที่ถวายภายหลังเป็นวัตร

หมวดที่ ๒ บิ ณ ฑบาตปฏิ สั ง ยุ ต ต์
(เกี่ยวกับบิณฑบาต)

๘) ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร
๙) ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร
๑๐) ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัตร
หมวดที่ ๓ เสนาสนะปฏิ สั ง ยุ ต ต์
๑๑) ถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัตร
(เกี่ยวกับเสนาสนะ)
๑๒) ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดไว้ให้เป็นวัตร
๑๓) ถือการนั่งเป็นวัตร (ยืน เดิน นั่ง ไม่นอน)

www.kalyanamitra.org

มีนาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 83

ธุดงควัตรทั้ง ๑๓ วิธีนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติเป็นพระวินัย แต่ทรงมี
พระบรมพุทธานุญาตให้ท�ำได้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยถือเป็นความสมัครใจของพระภิกษุผู้ถือ
ธุดงควัตรเอง โดยจะเลือกถือปฏิบัติเป็นวัตรเพียง ๑ ข้อ ๒ ข้อ ก็ได้ หรือจะถือกี่ข้อก็ได้ แล้วแต่
ความสมัครใจ
ส�ำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดของธุดงควัตรทั้ง ๑๓ วิธีนี้ สามารถศึกษาค้นคว้าได้จาก
“คัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค” ซึง่ เป็นต�ำราเก่าแก่อายุพนั กว่าปี มีการบันทึกรายละเอียดของธุดงค์แต่ละข้อไว้
อย่างดีเยีย่ ม ส�ำหรับพระภิกษุทเี่ ข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย ๑,๑๓๐ รูป นี้ ได้ตงั้ ใจถือธุดงควัตร
อยู่ ๒ ข้อ คือ ถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัตร และ ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดไว้ให้เป็นวัตร
ธุดงค์ธรรมชัย คืนชีพกระแสพระธุดงค์กลับมาใหม่
การท�ำงานทุกงานในโลกนี้ ก็เป็นธรรมดาทีจ่ ะมีทงั้ คนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย คนทีเ่ ห็นด้วยก็
ชืน่ ชมอนุโมทนา คนไม่เห็นด้วยก็โพนทะนาติเตียน โครงการของเราก็มอิ าจหลีกเลีย่ งเรือ่ งนีไ้ ด้เช่นกัน
อันทีจ่ ริงแล้ว ก่อนทีเ่ ราจะจัดโครงการธุดงค์ธรรมชัยครัง้ แรก (พุทธศักราช ๒๕๕๔) นัน้ ต้องบอกว่า
ในช่วงเวลาก่อนหน้านัน้ เป็นสิบ ๆ ปี ไม่มใี ครพูดถึงการเดินธุดงค์เลย ราวกับว่าธุดงค์ไม่เคยมีมาก่อน
ในโลก จนกระทั่งแม้แต่ชาวพุทธที่ทันเห็นขบวนพระธุดงค์ในสมัยก่อนบางท่านยังเข้าใจผิดว่า
การเดินธุดงค์ได้ตายจากประเทศไทยไปหมดแล้ว
แต่หลังจากที่เราจัดโครงการธุดงค์ธรรมชัยขึ้นมา ความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์การ
เดินธุดงค์ในแง่มุมต่าง ๆ ก็ถูกเผยแผ่ออกมามากมาย ท�ำให้เราเองก็พลอยตกอยู่ในกระแสเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบตามมาอีกมากมาย
ส�ำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดี มิฉะนั้นแล้ว เรื่องการเดิน
ธุดงค์ในเมืองไทย ก็จะถูกลืมไปจนหมด ไม่มีการพลิกต�ำรับต�ำรากลับมาศึกษากันใหม่ ไม่มีการให้
ความรู้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางเหมือนในขณะนี้
ดังนั้น หากจะว่าไปแล้ว โครงการธุดงค์ธรรมชัยที่จัดขึ้นนี้ ก็มีส่วนอย่างมากที่ช่วยปลุก
กระแสความสนใจเรื่องการปฏิบัติขัดเกลากิเลสอย่างเข้มข้น หรือการเดินธุดงค์ให้ฟื้นคืนชีพ
กลับมาใหม่ในประเทศไทยอีกครั้งอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่กล่าวขานทั่วทั้งสังคมเลยทีเดียว
กลุ่มคนที่ห่วงใยพระพุทธศาสนา
ส�ำหรับในกรณีที่เราต้องตอบค�ำถามจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบนั้น เราต้องท�ำใจ
ให้หนักแน่นในธรรม อย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่ ทั้งนี้เพราะผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นั้น เราต้องถือว่าเป็น
ผู้ที่ห่วงใยในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับเรา ซึ่งอาจแบ่งได้สามกลุ่มใหญ่ คือ
		
กลุ่มที่ ๑ คนไม่เข้าใจ
			
กลุ่มที่ ๒ คนเข้าใจผิด
			
กลุ่มที่ ๓ คนจับผิด
กลุ่มแรก เขาถามด้วยความไม่เข้าใจ เราก็อธิบายด้วยหลักวิชาให้เขาเข้าใจ
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กลุ่มที่สอง เขาถามด้วยความเข้าใจผิด เราก็อาศัยหลักวิชาแก้ไขให้เข้าใจถูก
ส่วนกลุ่มที่สาม เขาถามด้วยความจับผิด ถ้าพิจารณาดูแล้ว เขาไม่ได้ต้องการเหตุผล
ไม่ต้องการหลักวิชาอะไร ในสถานการณ์แบบนี้ เราก็อย่าไปโกรธ อย่าไปต่อล้อต่อเถียงด้วย เพราะ
ไม่เกิดประโยชน์ เพราะเรื่องบางอย่างต้องให้เวลากัน ถึงจะเกิดความเข้าใจ
ประการส�ำคัญก็คือ เราต้องถือว่าผู้ที่ก�ำลังวิพากษ์วิจารณ์เราอยู่นี้ เป็นผู้ที่มีความห่วงใย
ในพระพุทธศาสนา เราจึงไม่มีความจ�ำเป็นต้องโกรธใคร เรามีหน้าที่เพียงอธิบายตามหลักวิชา
ที่คุณครูไม่ใหญ่ (หลวงพ่อธัมมชโย) สอนไว้ คืออธิบายด้วยท่าทางที่สุภาพ ด้วยถ้อยค�ำที่น่าฟัง
ด้วยใจที่นิ่ง ๆ นุ่ม ๆ เบา ๆ มีความชุ่มเย็นอยู่ภายใน
แต่ถ้าเราอธิบายจบแล้ว นอกจากเขาไม่เข้าใจ เขายังจับผิดเพิ่มอีกด้วย ก็ให้ยึดหลักวิชาที่
พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน�้ำสั่งไว้ว่า “ไม่สู้ ไม่หนี ท�ำดีเรื่อยไป” นั่นคือเราต้องปล่อยวาง ต้อง
วางอุเบกขา อย่าไปเสียเวลาทะเลาะกับใคร แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาท�ำความดีของเราต่อไป
คุณของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมโลก
ในการเดินธุดงค์ธรรมชัย ก็มคี ำ� ถามจากผูท้ ไี่ ม่เข้าใจเกิดขึน้ มากมาย โดยเฉพาะค�ำถามทีว่ า่
พระธุดงค์มาเดินกลางเมืองหลวงให้คนโปรยดอกไม้แบบนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามร่องรอยใน
พระพุทธศาสนาหรือไม่
ส�ำหรับค�ำตอบของเรื่องนี้ ประเด็นอยู่ที่ “คุณของพระสงฆ์” ที่มีต่อสังคมโลกนั้นคืออะไร
คุณ แปลว่า ความดีที่มีประจ�ำอยู่ในสิ่งนั้น ๆ
คุณของพระสงฆ์ จึงแปลว่า ความดีที่มีอยู่ประจ�ำตัวพระสงฆ์
การที่พระสงฆ์จะมีคุณความดีบังเกิดขึ้นประจ�ำตนได้ ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ๒ ประการ
หน้าที่ข้อที่ ๑ คือ ปฏิบัติชอบตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
หน้าที่ข้อที่ ๒ คือ สอนผู้อื่นให้รู้ตาม
การจะท�ำหน้าที่ข้อแรกได้ ก็ต้องเรียนด้วยและปฏิบัติตามให้ได้ด้วย จากนั้นจึงจะน�ำสิ่งที่
ฝึกได้ไปสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ไม่ว่าจะบวชช่วงสั้นหรือช่วงยาว เมื่อบวชเข้ามาแล้ว ก็ต้องท�ำหน้าที่นี้
ให้ได้ เพราะถือเป็นความรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ทุกรูป
ชาวพุทธจ�ำเป็นต้องรู้เรื่องนี้ ถ้าชาวพุทธไม่รู้เรื่องนี้จะเป็นอันตราย อันตรายทั้งต่อการท�ำ
หน้าที่ของพระสงฆ์เองด้วย และอันตรายต่อการรับผิดชอบพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วย
การสอนผู้อื่นให้รู้ตามของพระสงฆ์
การสอนผู้อื่นให้รู้ตาม มี ๒ วิธี คือ บอกให้รู้ และ ท�ำให้ดู
พระภิกษุทบี่ วชในระยะยาว กว่าจะฝึกให้เทศน์ได้ ก็ตอ้ งใช้เวลา ๕-๑๐ พรรษา แต่พระบวช
ใหม่ เพิ่งจะเรียนธรรมะได้ไม่กี่วัน ยังขึ้นธรรมาสน์เทศน์สอนไม่ได้ แถมบางรูปพอครบพรรษาแล้ว
ก็มีภาระทางโลกจะต้องสึกออกไปอีก แล้วจะท�ำอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ญาติโยมที่ใส่บาตร
บ�ำรุงเลี้ยงอยู่ทุกวัน
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ท�ำให้ดู

จริงอยู่แม้บวชใหม่จะยังเทศน์เป็นค�ำพูดไม่ได้ แต่สิ่งที่สามารถท�ำได้ก็คือ เทศน์ด้วยการ

การเดินธุดงค์เป็นการเทศน์ด้วยการท�ำให้ดูว่า ตลอด ๑ พรรษา ที่บวชอยู่ในร่มเงาบวร
พระพุทธศาสนานี้ ได้ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามหลักธรรมที่เล่าเรียนศึกษามาอย่างไรบ้าง ตั้งแต่
๑) มีความสงบส�ำรวมกาย วาจา ใจ ในกิริยามารยาทของความเป็นพระมากเท่าไร
๒) มีความทรหดอดทนในการฝึกตนเองตามพระธรรมวินัยมากเท่าไร
โดยดูได้จากการเดินธุดงค์บนเส้นทางกว่า ๔๘๕ กิโลเมตร เป็นเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา
ญาติโยมเห็นแล้วปลืม้ ใจว่าพระทีบ่ วชมาตลอดพรรษานี้ บวชแล้วฝึกหัดขัดเกลาตนเอง ไม่ได้
กินแล้วนอน แต่ฉนั ภัตตาหารแล้วก็ฝกึ หัดขัดเกลาตนเองอย่างเต็มที่ เมือ่ ครบก�ำหนดพรรษาแล้ว ก็ออก
ไปเยีย่ มญาติโยม แต่เนือ่ งจากไม่รวู้ า่ บ้านญาติโยมอยูท่ ไี่ หนกันบ้าง ก็ใช้วธิ แี ต่โบราณมา นัน่ คือเดินธุดงค์
ปรากฏตัวในที่สาธารณะ ทางหนึ่งก็เป็นการออกไปขอบคุณญาติโยม ทางหนึ่งก็เป็นการรายงานผล
การฝึกตนให้ประชาชนทราบ ทางหนึง่ ก็เป็นความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ท�ำให้ญาติโยมทราบว่าข้าวปลาอาหารทีส่ นับสนุนมาตลอดทัง้ พรรษานัน้ ไม่สญู เปล่าอย่างแน่นอน
ดังนั้น การเดินธุดงค์ท่ามกลางสาธารณชน จึงเป็นการเทศน์ด้วยการท�ำให้ดู จึงเป็นความ
รับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนา จึงเป็นการปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็สอนผู้อื่น
ให้รตู้ าม โดยเป็นการสอนตามก�ำลังทีต่ นฝึกได้มาตลอดทัง้ พรรษา จึงเป็นการท�ำหน้าทีต่ ามหลักธรรม
“คุณของพระสงฆ์” ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงก�ำหนดความรับผิดชอบของพระสงฆ์ต่อสังคม
โลกไว้อย่างครบถ้วนนั่นเอง
การตอบค�ำถามผู้ที่เข้าใจผิด
เวลาทีม่ ใี ครไม่เข้าใจหรือมีใครเข้าใจผิดในเจตนาดีทเี่ ราตัง้ ใจท�ำเพือ่ ส่วนรวม มีขอ้ เตือนใจว่า
อย่าไปโกรธเขา ให้เรายึดหลักวิชาของเรา แล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาอธิบายขยายความให้เขา
เข้าใจ ถ้าท�ำแบบนี้ เราจะได้ผทู้ มี่ าช่วยกันสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา ช่วยกันสนับสนุนการฝึกฝน
อบรมตนของพระภิกษุเพิม่ ขึน้ เพราะผูท้ ตี่ งั้ ค�ำถามด้วยความสงสัยนัน้ ต้องถือว่าท่านเป็นผูท้ มี่ คี วาม
ปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งสิ้น ถ้าท่านสงสัยแล้วไม่ถาม เราก็ต้องอธิบายให้เข้าใจ
หรือถ้าท่านสงสัยเพราะเข้าใจผิด เรายิ่งต้องอธิบายให้ท่านเข้าใจ เราจะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกต่อหนึ่ง
ธุดงค์ธรรมชัยท�ำให้การจราจรติดขัดจริงหรือ?
กรณีแรก เรือ่ งทีถ่ กู เข้าใจผิดว่าธุดงค์ธรรมชัยท�ำให้รถติดหนักในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ก็ทำ� ให้
วัดพระธรรมกายถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบอย่างหนักในช่วง ๓-๔ วันสุดท้ายของการเดินธุดงค์
ส�ำหรับเรื่องนี้ เราก็อย่าไปโกรธ อย่าไปทะเลาะกับใคร ให้ยึดหลักวิชาของเราไว้ คือไม่สู้
ไม่หนี ท�ำความดีเรื่อยไป แล้วก็หาข้อมูลด้านการจราจรมาอธิบายให้เขาเข้าใจ โดยดูได้จาก
ตารางแสดงดัชนีค่าเฉลี่ยรถติดของกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนมกราคม ระหว่างปีพุทธศักราช
๒๕๕๕-๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
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ดัชนีรถติดรายเดือนระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๕-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เดือน		
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
มกราคม		
๒.๗๑		
๒.๔๖		
๓.๗๔		
๒.๔๐
กุมภาพันธ์		
๓.๐๙		
๒.๕๘		
๓.๙๙		
๒.๖๖
มีนาคม		
๓.๑๒		
๒.๖๙		
๓.๐๒		
?
เมษายน		
๒.๔๓		
๒.๑๗		
-		
?
พฤษภาคม		
๒.๘๓		
๒.๔๖		
-		
?
มิถุนายน		
๓.๐๕		
๒.๕๑		
-		
?
...			…		…		…		
?
ธันวาคม		
๒.๑๕		
๒.๗๔		
๒.๓๖		
?
ค่าเฉลี่ย				
๒.๗๑
หมายเหตุ : ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Longdo Traffic (http://traffic.longdo.com)

จากตารางนี้ เมื่อเราเทียบค่าเฉลี่ยรถติดเฉพาะเดือนมกราคมทั้งสี่ปีแล้ว ก็จะพบว่าใน
เดือนมกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานครมีคา่ เฉลีย่ ดัชนีรถติด ๒.๔๐ ซึง่ ลดลงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๕,
๒๕๕๖, ๒๕๕๗ อยู่มาก นั่นก็หมายความว่าการจราจรในเดือนมกราคมของทุกปีมีสภาพติดขัด
เป็นปกติอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ กระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงลบทีว่ า่ ธุดงค์ธรรมชัยท�ำให้สภาพการจราจรติดขัด
จึงไม่เป็นความจริง โดยมีขอ้ มูลดัชนีเฉลีย่ ๔ ปียอ้ นหลังนี้ เป็นหลักฐานยืนยัน
วัดพระธรรมกายมีความรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาหรือไม่?
กรณีทสี่ องเป็นผลสืบเนือ่ งจากกรณีแรก หลังจากมีผกู้ ระจายข่าวเท็จเกีย่ วกับวัดพระธรรมกาย
ออกไปมากมาย ก็ทำ� ให้มผี สู้ งสัยว่ากิจกรรมต่าง ๆ ทีว่ ดั พระธรรมกายจัดขึน้ นัน้ มีความรับผิดชอบ
ต่อพระพุทธศาสนาหรือไม่
ส�ำหรับในเรื่องนี้ เราคงต้องน�ำผลงานของวัดพระธรรมกายที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งท�ำอย่างต่อเนื่องมาเป็นสิบ ๆ ปี นั่นคือ ความรับผิดชอบ
ต่อสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัย ๔ จังหวัดชายแดนใต้มารายงานให้ประชาชนทราบ
การรายงานผลงานครั้งนี้ มิใช่ต้องการอวดว่าตัวเองเก่ง แต่เพื่อต้องการสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องให้แก่สังคม มิฉะนั้นการกระจายข่าวเท็จ จะด้วยความไม่รู้ จะด้วยความเข้าใจผิด หรือ
จะด้วยความหลงผิด ก็จะกลายเป็นการซ�ำ้ เติมสถานการณ์พระพุทธศาสนาให้แย่ลงไปอีก
เราทราบกันดีว่า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัด
ชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ซึ่งมีความรุนแรงถึงขั้นท�ำให้พระภิกษุและชาวพุทธในพื้นที่
เสี่ยงภัยได้รับอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต พระสงฆ์ที่ภาคใต้ ชาวพุทธที่ภาคใต้เดือดร้อน จนมีทหาร
ลงไปดูแลกันให้กลุ้มกลัดไปหมด
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ทันทีที่วัดพระธรรมกายได้รับทราบข่าวนี้ ก็ไม่ได้ดูดาย ไม่ได้นิ่งนอนใจ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านได้สั่งการให้สมาชิก
วัดพระธรรมกายทั้งหมด ทั้งที่เป็นสมาชิกภายใน ทั้งที่เป็นญาติโยม ให้ช่วยกันรีบด�ำเนินการจัด
โครงการตักบาตรพระล้านรูป ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อน�ำเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภค
ลงไปช่วยเหลือพุทธบุตรในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเร่งด่วนทันที
ตลอดระยะเวลาสิบปีนี้ วัดพระธรรมกายได้ชวนชาวพุทธทัง้ แผ่นดินตักบาตรพระครัง้ ละพันรูป
หมืน่ รูป ได้สงิ่ ของอุปโภคบริโภคมาเท่าไร ก็สง่ ไปช่วยภาคใต้ ท�ำเป็นประจ�ำทุกเดือน ท�ำต่อเนือ่ งกัน
มาสิบปีกว่าแล้ว หน่วยงานไหนต้องการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปช่วย แต่ไม่มีรถขนส่ง เราก็จัดคน
จัดรถด�ำเนินการขนส่งสิ่งของลงไปในพื้นที่เสี่ยงภัยเอง ซึ่งก็รู้ว่าอันตราย แต่ทั้งที่รู้ว่าอันตราย
เจ้าหน้าที่ของเราก็ยังเสี่ยงอันตรายลงไปด้วยความเต็มใจ
ในการลงไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยครั้งแรก เราได้จัดพิธีถวายสังฆทานครั้งที่ ๑ เพื่อช่วยเหลือ
พุทธบุตร ๒๓๘ วัด ๔ จังหวัดชายแดนใต้ เป็นเวลา ๒ วัน
ในวันแรก คือวันที่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดพิธขี นึ้ ทีว่ ดั มุจลินทวาปีวหิ าร อ.เมือง จ.ปัตตานี
ในวันทีส่ อง คือวันที่ ๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดพิธที วี่ ดั ทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส
หลังจากนั้น วัดพระธรรมกายกับการคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลและชาวพุทธทั่วประเทศ
ก็สง่ ตัวแทนลงไปจัดพิธถี วายสังฆทานในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกเดือน ไม่เคยขาด
เลยแม้แต่เดือนเดียว เป็นเวลาสิบปีแล้ว โดยพิธีถวายสังฆทานครั้งล่าสุด คือครั้งที่ ๑๐๘ จัดขึ้นเมื่อ
วันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนพลวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้อาราธนา
หลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายมารับสังฆทานด้วยตัวของท่านเอง
นี่คือความรับผิดชอบของวัดพระธรรมกายกับสมาชิกทั้งในวัดและนอกวัดที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกับการคณะสงฆ์และพี่น้องชาวพุทธที่มีอยู่
ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาสิบกว่าปี
วัดพระธรรมกายมีความรับผิดชอบต่อวิกฤตปัญหาวัดร้างอย่างไร?
มีอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวพุทธควรจะรับทราบถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของทุกศาสนาทั้งโลก
นั่นคือสมาชิกของทุกศาสนาที่เข้าวัดนั้นมีจ�ำนวนลดลงอย่างน่าใจหาย ซึ่งก็สะท้อนว่าคนในยุคนี้
ศึกษาหลักธรรมในศาสนาของตัวเองน้อยลง เมื่อคนไม่มีหลักธรรมประจ�ำใจ ก็เอาอารมณ์ตัวเอง
เป็นใหญ่ โลกจึงได้มเี รือ่ งเดือดร้อนวุน่ วายไปทัว่ ทัง้ โลก ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ตลอดระยะเวลา
๓๐-๔๐ ปีมานี้ สถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่น่าเป็นห่วงก็คือ มีผู้บวชน้อยลง
มีวัดร้างเพิ่มขึ้น
ถ้าเรามองแต่สถิติตัวเลข เราอาจคิดว่าจ�ำนวนผู้บวชอาจไม่ได้ลดลง แต่ความจริงลด คือ
จากเดิมที่บวชครบพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน แต่เดี๋ยวนี้บวชเพียง ๓ วัน ๗ วัน ก็สึก ยิ่งกว่านั้น
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ในระยะหลัง ๆ มานี้ บวชตอนเช้าแล้วก็สึกตอนเย็นเลย
เมื่อระยะเวลาการบวชสั้นลง บวชแล้วก็เลยไม่ได้ศึกษาธรรมะ ความศรัทธาที่จะบวชต่อไป
นาน ๆ จึงไม่เกิดขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ พระรุ่นเก่าก็ทยอยลาโลกไป พระรุ่นใหม่ก็ไม่มีเพิ่มขึ้น
ผู้บวชใหม่ก็ลดจ�ำนวนลง ปัญหาวัดร้างในประเทศไทยจึงเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ และมีทีท่าจะเพิ่มสูงขึ้น
ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขค่านิยมการบวชระยะสัน้ เพียง ๑ วัน ๓ วัน ๗ วัน แล้วก็สกึ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ การบวชก็จะเป็นเพียงประเพณี จะไม่มีผู้บวชในระยะยาว ปัญหาวัดร้าง
ก็จะทวีความรุนแรงจนแก้ไขไม่ได้
ทางแก้จะต้องท�ำอย่างไร?
ทางแก้ก็คือ ต้องหาทางเลิกค่านิยมบวช ๓ วัน ๗ วันแล้วก็สึก เปลี่ยนมาเป็นบวช ๓ เดือน
๗ เดือน เหมือนอย่างที่ประเพณีโบราณท�ำกันมา
ท�ำอย่างไรถึงจะมีคนมาบวช ๓ เดือน ๗ เดือน เพิ่มขึ้น?
สิ่งที่วัดพระธรรมกายช่วยกันท�ำก็คือ
๑) ออกไปเชิญชวนคนมาบวชให้เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น เราจึงได้ท�ำโครงการบวช ๑ แสนรูป
ทุกหมู่บ้านทั่วไทยขึ้นมา
๒) เมื่อมีผู้สมัครบวชครบทุกศูนย์สาขาทั่วประเทศแล้ว ก็พยายามเชียร์ให้ผู้บวชตัดสินใจ
บวชให้ครบ ๑ พรรษา เป็นเวลา ๓ เดือน เพื่อจะได้มีเวลาศึกษาธรรมะ มีเวลาขัดเกลากิเลสตัวเอง
มากขึ้น
๓) เมื่อบวชครบพรรษาแล้ว ก็เชียร์ให้บวชอยู่ต่อ แต่แล้วก็พบกับปัญหาที่น่าใจหาย แม้จะ
พยายามชวนบวชจนได้ยอดผู้สมัครบวชเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็ตาม แต่เมื่อออกพรรษาแล้ว
ก็ปรากฏว่าในแต่ละศูนย์สาขาเหลือจ�ำนวนผูบ้ วชอยูต่ อ่ น้อยมาก บางศูนย์อบรมก็ไม่มผี บู้ วชอยูต่ อ่ เลย
ท�ำอย่างไรหลังออกพรรษาจะมีผู้บวชอยู่ต่อเพิ่มขึ้น?
ตั้งแต่โบราณมาแล้ว กุศโลบายที่จะท�ำให้พระบวชใหม่บวชอยู่ต่อหลังออกพรรษาก็คือ
การเดินธุดงค์ เพราะเหตุนี้โครงการธุดงค์ธรรมชัยจึงต้องเกิดขึ้นมา
หลังจากทีม่ โี ครงการธุดงค์ธรรมชัยเกิดขึน้ มาแล้ว ก็มผี บู้ วชอยูต่ อ่ หลังออกพรรษาเพิม่ มากขึน้
เพือ่ จะสมัครเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ เมือ่ สมัครเข้ามาแล้ว ก็ตอ้ งมาฝึกอบรมเตรียมธุดงค์ให้ผา่ น
เกณฑ์อกี ๒ เดือน ผูท้ ผี่ า่ นเกณฑ์กจ็ ะได้ไปเดินธุดงค์ ผูท้ ไี่ ม่ผา่ นเกณฑ์กบ็ วชอยูต่ อ่ ทีศ่ นู ย์สาขา เพือ่
จะกลับมาสมัครใหม่ในปีหน้าอีก ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ใช่เพราะท�ำความผิด แต่เป็น
เพราะว่า ๑) บางรูปความส�ำรวมยังไม่พอ ๒) บางรูปสุขภาพยังไม่พร้อม ๓) บางรูปยังฝึกสมาธิ
หย่อนไป
ในปีนี้ กว่าจะได้พระภิกษุแต่ละรูปมาเดินธุดงค์ธรรมชัยนั้น ก็ต้องฝึกแล้วฝึกอีก คัดแล้ว
คัดอีกเป็นเวลา ๒ เดือน จึงได้พระภิกษุที่ผ่านเกณฑ์เป็นจ�ำนวน ๑,๑๓๐ รูป
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ดังนั้น เมื่อรวมระยะเวลาการฝึกฝนอบรมตนเองของพระภิกษุทุกรูป ตั้งแต่วันแรกที่
ตัดสินใจบวชจนกระทั่งผ่านการเดินธุดงค์ จะต้องใช้เวลาไม่ตำ�่ กว่า ๘ เดือน
เริ่มตั้งแต่ ๑) ฝึกตนเองเพื่อเตรียมบวช เป็นเวลา ๑ เดือน
		 ๒) บวชเป็นพระภิกษุจนครบพรรษา เป็นเวลา ๓ เดือน
		 ๓) ศึกษาธรรมะและสอบนักธรรม เป็นเวลา ๑ เดือน
		 ๔) ฝึกซ้อมเดินธุดงค์และนั่งสมาธิอยู่ในวัด เป็นเวลา ๒ เดือน
		 ๕) เดินธุดงค์ธรรมชัยผ่าน ๗ จังหวัด ๔๘๕ กิโลเมตร เป็นเวลา ๑ เดือน
เมื่อจบโครงการธุดงค์ธรรมชัยแล้ว ผู้ที่ตั้งใจบวชอยู่ต่อก็คือผู้ที่มีอุดมการณ์จะช่วยกัน
ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตวัดร้าง จากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่เส้นทางการอบรมพระนวกะ
ตามพระธรรมวินัยก�ำหนดเป็นเวลา ๕ ปี
สิ่งที่เล่ามาทั้งหมดนี้ คือความรับผิดชอบของวัดพระธรรมกายที่มีต่อการแก้ปัญหาวิกฤต
วัดร้างอย่างเป็นรูปธรรม เราไม่ใช้แนวทางแก้ปัญหาด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหา แต่เราแก้ปัญหา
ด้วยการลงมือท�ำงานแก้ปัญหา ซึ่งก็คือการออกไปชวนคนมาบวชให้เต็มแผ่นดิน บวชให้ทั่ว
ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ซึ่งโดยเจตนาของเราก็คือ ต้องการแก้วิกฤตปัญหาวัดร้างและฟื้นฟูประเพณี
การบวชในระยะยาว อย่างน้อย ๓ เดือน ๗ เดือน ขึ้นมาใหม่ เพื่อผลดีระยะยาวคือความยั่งยืนของ
พระพุทธศาสนาสืบไป
ค�ำถามที่ยังค้างคาใจต่อธุดงค์ธรรมชัย
๑) ท�ำไมถึงต้องเดินธุดงค์ผ่านใจกลางเมือง?
เพราะต้องการให้พระบวชใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างจังหวัดได้รับทราบถึงสถานการณ์
ของพระพุทธศาสนาทั้งในเมืองกรุงและต่างจังหวัดว่ามีบรรยากาศแตกต่างกันเหมือนกันอย่างไร
ผูค้ นมีศรัทธายินดีตอ้ นรับมากน้อยแค่ไหน ค�ำพูดต้อนรับทีเ่ ปรียบเหมือนดอกไม้กบั ก้อนอิฐ ถ้อยค�ำ
อย่างใดมากกว่ากัน
เมื่อท่านมาเห็นเอง ท่านก็จะได้รับทราบสถานการณ์จริงด้วยตัวเอง แล้วจะได้ตัดสินใจให้
ชัดเจนว่า จะบวชอยู่ต่อเพื่อช่วยกันท�ำให้สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาดีขึ้น หรือว่าจะปล่อยให้
วัดร้างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
ผลปรากฏว่า หลังจากเดินธุดงค์จบแล้ว ผู้ที่ตัดสินใจบวชอยู่ต่อมีจ�ำนวนมากกว่าผู้ที่สึก
ออกไป ผู้ที่บวชต่อก็จะเข้าสู่เส้นทางพระนวกะ คือต้องไปฝึกเป็นพระพี่เลี้ยงสามเณรบวชภาค
ฤดูร้อนในปีนแี้ ละลงพืน้ ทีช่ วนชายแมน ๆ มาบวชในโครงการบวชแสนรูปทุกหมูบ่ า้ นทัว่ ไทยกันต่อไป
๒) ถ้าต้องการฝึกพระธุดงค์จริงๆ ท�ำไมถึงไม่ไปเดินธุดงค์ในป่า?
เดีย๋ วนีป้ า่ ทีจ่ ะให้เดินธุดงค์ได้จริง ๆ ไม่มี เพราะผืนป่าส่วนใหญ่ทเี่ หลืออยูก่ เ็ ป็นเขตอุทยาน
ป่าสงวนกันหมดแล้ว ถ้าเข้าไปเดินในป่าสงวน ก็จะมีความผิดถึงขั้นบุกรุกท�ำลายป่า มีโทษถึงขั้น
ปรับเงินและจ�ำคุกหลายสิบปี
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การเดินธุดงค์ในป่าเวลานี้ จริง ๆ แล้วเป็นการเดินอยู่ชายไร่ชายสวนของชาวบ้านมากกว่า
ซึ่งถ้าหากเขาไม่ศรัทธา แล้วเราไปเดินผ่านที่ดินของเขา เขาก็มีโอกาสแจ้งจับโทษฐานบุกรุกพื้นที่
ส่วนบุคคลได้
นอกจากนั้น เมื่อไม่กี่เดือนก่อน เจ้าหน้าที่ป่าสงวนของทางการเองยังออกประกาศเตือน
นักท่องเที่ยวให้ระมัดระวัง อย่าท�ำเสียงดังไปรบกวนสัตว์ป่า เพราะถ้าช้างป่าหงุดหงิดขึ้นมา มันจะ
ออกมาอาละวาดท�ำร้ายนักท่องเทีย่ ว ท�ำร้ายคนทีเ่ ข้าไปรบกวนมัน เหมือนกับทีเ่ คยเกิดขึน้ ทีเ่ ขาใหญ่
ที่ช้างไปทุบรถนักท่องเที่ยว เพราะมันหงุดหงิดที่ไปกีดขวางทางเดินมัน แล้วยังไปบีบแตรไล่มัน
ดังนั้น การเดินธุดงค์ในเวลานี้ นอกจากไม่มีป่าสาธารณะให้เดินธุดงค์แล้ว ถ้าเข้าไปเดิน
ในป่าอุทยาน ก็จะเป็นการท�ำผิดกฎหมาย อาจโดนข้อหาบุกรุกป่าสงวน โดนค�ำครหาว่ารบกวน
สัตว์ป่าให้ออกมาท�ำร้ายนักท่องเที่ยว ซึ่งมันก็จะกลายเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาทันที
๓) มาเดินธุดงค์กลางเมือง ท�ำไมต้องโปรยดอกไม้ต้อนรับตลอดเส้นทางเดินธุดงค์?
๑. เพราะต้องการให้ประชาชนสองข้างทางได้มสี ว่ นร่วมในการสนับสนุนให้พระท่านบวชต่อ
ไปนาน ๆ หลังจากจบโครงการเดินธุดงค์
๒. เพราะต้องการให้ญาติโยมที่ไปชวนพระท่านมาบวช ได้มาช่วยโปรยดอกไม้ให้ก�ำลังใจ
ให้ท่านบวชอยู่ต่อไปนาน ๆ อย่าคิดสึกหลังจากจบโครงการธุดงค์
๓. เพราะต้องการให้พระท่านทราบถึงความส�ำคัญของตัวท่านเองที่มีต่ออนาคตพระพุทธศาสนา
เสียงสาธุดังลั่นของญาติโยมที่ดังไปตลอดเส้นทาง ๔๘๕ กิโลเมตร เป็นเวลา ๓๐ วัน
ภาพการโปรยดอกไม้เพือ่ บูชาคุณของพระสงฆ์ตงั้ แต่กา้ วแรกทีเ่ ดินออกจากวัด จนก้าวสุดท้าย
ที่จบโครงการเดินธุดงค์
ทั้งภาพและเสียงนี้ จะเป็นก�ำลังใจชั้นเยี่ยมที่จะท�ำให้เกิดความศรัทธาในตัวเอง เกิดความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เกิดอุดมการณ์แรงกล้าที่จะบวชอยู่ต่อในระยะยาว
ดังนั้น ยิ่งมีเสียงสาธุการดังลั่นไปตลอดเส้นทางมากเท่าไร ยิ่งมีผู้มาโปรยดอกไม้ต้อนรับ
เนืองแน่นตลอดสองข้างทางมากเท่าไร ยิ่งท�ำให้ท่านเกิดจิตส�ำนึกที่ดีงาม ที่จะท�ำหน้าที่เป็น
พุทธบุตรที่ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้บังเกิดคุณของพระสงฆ์ตาม
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา จากนั้นเมื่อฝึกฝนอบรมตนเองได้ดีแล้ว ก็จะได้มาช่วยกันรับผิดชอบ
อายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและยืนยาวต่อไป
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๕

จรรยาข้อที่ ๒๘
“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

๒๘

จงเป็นผู้มีพร้อมทั้งสติและปัญญา
การท�ำงานใดก็ตาม ย่อมมีทั้งได้ทั้งเสีย
จึงต้องรู้จักประเมินก�ำลังสติปัญญาของตนให้พอดี
ถ้าเกินก�ำลัง มันก็จะโค่นลงมาในภายหลัง
ถ้าเล็กเกินไป มันก็ไม่เต็มศักยภาพ
ท�ำแล้วเสียเวลาเปล่า
เมื่อประเมินออกทั้งส่วนได้ และรู้ระวังในส่วนเสียแล้ว
ก็ต้องรู้จักวางแผนแบ่งเวลา และบริหารเวลาให้ดี
คือท�ำให้ถูกเวลา ทันเวลา ตรงเวลา เต็มเวลา
งานจึงจะลุล่วงไปด้วยดี
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๒๘. จงเป็นผู้มีพร้อมทั้งสติและปัญญา
่ง มักจะประมาทตนว่า  มูลนายโปรดปรานขึ้นแล้วฟุ้งเฟ้อเผลอสติว่าตน        
		เป็นคนวิอีกเจ�ศษำพวกหนึ
ไม่ทันไรก็มีอาการกลับกลายเป็นอย่างอื่นไปก็มีชุม ความเช่นนี้เขาหมายความว่า          
สติบกพร่อง มีแต่ปญ
ั ญาอยูบ่ า้ งก็ทะลวงทลึง่ ไปตามความคิด เพราะฉะนัน้ ควรจะฝักใฝ่ให้มที งั้ สติ
และปัญญาพอ ๆ กัน
ค�ำทีก่ ล่าวและเข้าใจกันบางทีดเู ป็นหมายความว่าสติและปัญญาความเดียวกัน ฤๅค�ำเดียวกัน
ทีแ่ ท้เป็นคนละค�ำและคนละความ สติเป็นค�ำหนึง่ ความหนึง่ ปัญญาเป็นความหนึง่ ค�ำหนึง่ ปัญญา
คือความคิด สติคือความรู้สึก ดังจะอธิบายเปรียบเทียบว่า
ปัญญา คือ ความที่จะกระท�ำงานใด ๆ ลุล่วงไปข้างหน้าแต่ภายเดียว
สติ คือ ความเหนี่ยวรั้งพินิจพิเคราะห์เหตุการเสียหายที่จะมีจะเป็นขึ้น ด้วยอาการที่กระท�ำ
ไปนั้น จะมีช่องทางเสียหายอย่างไรบ้าง เมื่อพิเคราะห์เห็นทางเสียและขัดข้องอย่างนั้นเช่นนั้น ๆ
แล้ว ก็ยับยั้งและแก้ไข เช่นนี้เรียกว่า สติ
เหมือนประหนึ่งว่า ปัญญาเป็นคนที่ ๑ คิดท�ำการก่อสร้างหรูหรา ฟุ้งซ่านด้วยอาการต่าง ๆ
คนที่ ๒ คือสติพเิ คราะห์การทีท่ ำ� ไปนัน้ เห็นดีตลอดปลอดโปร่ง ไม่มที างเสือ่ มเสียทีจ่ ะป้องกันรักษา
ได้ อย่างนี้ก็นับเป็นดีได้ว่าประกอบพร้อมทั้งสติและปัญญา  ถ้าคนที่ ๑ คิดท�ำไป แต่คนที่ ๒       
คิดเห็นทางเสียหายหลายท่า  คิดรักษาและป้องกันมิได้ฤๅได้ก็ไม่เท่าที่เสียเช่นนี้ ก็นับว่ามีปัญญา
ท�ำไม่ตลอดยังแตกต่างกันอยู่กับสติ ซึ่งนับว่าสติตริตรองรอบคอบถูกต้อง ถ้าแม้ว่ามีปัญญาคิด
จัดการอ�ำนวยการอันใด ๆ ก็ดี ซึ่งเป็นที่สมควรไม่มีทางเสื่อมเสีย แต่สติขัดขวางไว้ ฤๅผัดผ่อน
พิจารณายาวเวลาอันควรเกินไป อย่างนี้นับว่าสติมากเกินไป ท�ำให้เสียหายก็ได้
เพราะฉะนั้น สติและปัญญา ๒ อย่างนี้ ย่อมประกอบกับการใด ๆ จึงจะส�ำเร็จบริบูรณ์เป็น
อันดี แต่ต้องมีเท่า ๆ กันด้วย จึงจะประเสริฐ ปัญญามากกว่าสติเกินไป ก็ท�ำให้ฟุ้งซ่าน จะรักษา
ป้องกันก็บกพร่องไม่เพียงพอ ความเสียหายก็บังเกิดมี
แม้ว่าสติมากกว่าปัญญาเกินไป ก็เลยกลัวอะไรต่ออะไร วุ่นวายสั่นระรัวกลัวไปหมด เลยท�ำ
อะไรกับเขาไม่ได้ ก็เป็นสิ่งที่ท�ำให้เสียประโยชน์ที่ควรจะได้ ฤๅท�ำอะไรไม่ทันเพื่อนเหมือนกัน
เหมือนอย่างคนท�ำและคนรักษา เมื่อท�ำมากเกินไปนัก การปกครองรักษาก็ไม่พอ ฤๅไม่ท�ำ
อันใดให้พอกับคราวสมัยที่ควร ก็เสียเวลาเสียประโยชน์ โดยอันควรที่พึงจะท�ำ และจะได้ก็ไม่ได้      
กับเขา เพราะฉะนั้น สติและปัญญาอันควรจะมีก�้ำกึ่งกัน การใดจึงจะส�ำเร็จบริบูรณ์เป็นอันดี

คนเราโดยเฉพาะผูท้ เี่ ป็นผูใ้ หญ่ จะท�ำการงานใด ๆ ต้องศึกษาให้ถอ่ งแท้ถงึ ข้อดีขอ้ เสียของงาน
นั้น ๆ เสียก่อน มิฉะนั้นจะไม่สามารถท�ำงานนั้นให้กา้ วหน้าไปได้ เพราะการงานใด ๆ ก็ตาม ย่อม
มีทั้งได้และเสีย แม้กระทั่งการท�ำบุญ ยกตัวอย่าง เช่น การตักบาตร
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การที่เราท�ำบุญตักบาตรทุกเช้า หากล�ำพังเราเพียงคนเดียว ไม่มีคนรับใช้มาช่วย ก็ควรที่
จะเตรียมอาหารส�ำหรับตักบาตรไว้พอสมควรเท่าทีจ่ ะมีกำ� ลังท�ำได้ อย่าให้เกินตัว ไม่ใช่วา่ ไม่มลี กู มือ
ช่วยเลย แต่เตรียมอาหารส�ำหรับตักบาตรพระไว้ถึงวันละ ๒๐-๓๐ องค์ เช่นนี้เรียกว่าท�ำเกิน
ก�ำลังไป ควรที่จะรู้จักประมาณก�ำลังตัวเองบ้าง
การนัง่ สมาธิกเ็ หมือนกัน พวกเราทุกคนคงจะทราบถึงผลดีของการนัง่ สมาธิ ว่าเป็นการกลัน่ กรอง
จิตใจของเราให้ละเอียด ให้ใส เป็นการสั่งสมบุญให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งน่าจะมีผลได้ ไม่น่าที่จะมี
ผลเสีย แต่เนื่องจากเรายังต้องท�ำมาหากินอยู่ หรือหากอยู่ในวัยเรียน ก็มีหน้าที่ที่จะต้องเรียนต้อง
ศึกษา เพราะฉะนัน้ จึงต้องรูจ้ กั แบ่งเวลาส�ำหรับการนัง่ สมาธิ และเวลาส�ำหรับการค้นคว้าหาความรู้
อย่างอื่นให้พอเหมาะพอควร เช่น หากอยู่ในวัยเรียนก็ควรที่จะให้ความส�ำคัญในการดูหนังสือและ
ท�ำการบ้านเป็นอันดับหนึ่ง แม้หลังจากท�ำการบ้านเสร็จแล้ว ก็ไม่ควรที่จะไปเที่ยวเตร่เฮฮาที่ไหน
ออกก�ำลังกายเสียหน่อยแล้วให้เวลากับการนัง่ สมาธิ หากเป็นวันเสาร์อาทิตย์กค็ วรจะมาวัดฟังเทศน์
เสียบ้าง เป็นการอบรมจิตใจ นอกเสียจากว่าเป็นช่วงใกล้สอบที่จะต้องใช้เวลาดูหนังสือมากขึ้น
ก็อาจจะมาวัดเพียงตอนเช้า พอตอนบ่ายก็รบี กลับไปดูหนังสือ แต่ถา้ เป็นช่วงปิดเทอม หนังสือต�ำรา
วางไว้ก่อนได้ก็ควรที่จะตั้งใจฝึกสมาธิกันให้มาก ๆ ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็น
การถือศีล ๘ ล่ะ จ�ำเป็นแค่ไหน บางคนเห็นทุกอย่างเป็นบุญไปหมด เช่น เข้าพรรษานี้
เห็นเขารักษาศีล ๘ ก็อยากจะตั้งใจรักษาเอาบุญกับเขาบ้าง รักษาได้ก็ดีนะ แต่ถ้าตัวยังต้องมีภาระ
การงานมากอยู่ การจะรักษาศีล ๘ ให้ได้ตลอด ๓ เดือนนั้น ก็คงจะหนักเกินไป ฉะนั้นขอให้เริ่ม
รักษาในวันโกน วันพระไปก่อน ต่อไปจึงค่อย ๆ เพิ่มจ�ำนวนวันให้มากขึ้น อย่าไปใจป�้ำรวดเร็ว
เกินเหตุ มันจะไม่ไหวเอา
สมัยเมื่อมีการอบรมธรรมทายาทรุ่นที่ ๑ ลูกศิษย์หลวงพ่อบางคนเขาเห็นรุ่นพี่หลายคนที่มา
ช่วยกันสร้างวัดตัง้ ใจรักษาศีล ๘ ตลอด แม้วา่ จะต้องท�ำงานทัง้ กลางวันกลางคืนก็ตาม เวลานัน้ รุน่ พี่
เหล่านี้ยังไม่ได้บวช พวกเขาเป็นธรรมทายาทรุ่นที่ ๑ ก็อยากจะถือศีล ๘ ตามอย่างพี่ ๆ บ้าง
หลวงพ่อจึงกล่าวเตือนไปว่า “เอ็งค่อย ๆ วัดก�ำลังดูให้ดีนา อย่าถึงกับไปจุดธูปเทียนอย่าง
พี่เขา นั่นเขาตั้งสัจจาธิษฐานที่จะประพฤติพรหมจรรย์และรักษาศีล ๘ ตลอดชีวิต แต่วา่ กว่าเขาจะ
มาถึงจุดนี้ เขาได้ทดสอบตัวเองมาถึงสองสามปีแล้ว เอ็งจะตามพี่ ๆ เขา เอ็งต้องค่อย ๆ วัดก�ำลัง
มาทีละน้อย ๆ อย่าหักโหม”
หลายคนก็เชื่อ แต่มี ๓-๔ คน ที่ไม่เชื่อ ลับหลังหลวงพ่อ เขาก็ไปจุดธูปเทียนต่อหน้า
พระประธานในโบสถ์ ตั้งสัจจะว่าจะถือศีล ๘ ตลอดชีวิต เวลาผ่านไปได้ปีเศษ ๆ หลวงพ่อก็ได้
ข่าวคราวจากพรรคพวกเขาว่า เจ้าคนหนึ่งไปบ่นให้พรรคพวกฟังว่า ไม่น่าตั้งสัจจาธิษฐานถือศีล ๘
ตลอดชีวิตเลย แล้วจะท�ำอย่างไร ชาตินี้ถ้าจะหมดสิทธิ์มีเมียเสียแล้ว
ส่วนอีกคนหนึ่งยังไม่ถึงขนาดนั้น เขามาบอกหลวงพ่อว่า “หลวงพ่อครับ ถ้าผมรู้ว่าถือศีล ๘
ตลอดชีวิตยากอย่างนี้ ผมไม่จุดธูปเทียนให้เสียท่าหรอก ผมจะรักษาศีล ๘ ไปตามก�ำลังของผม
เรื่อย ๆ ไปก่อน แต่ตอนนี้ผมจุดธูปเทียนตั้งสัจจาธิษฐานที่จะถือศีล ๘ ตลอดชีวิตกับพระประธาน
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ไปแล้ว ดังนัน้ เพือ่ ไม่ให้เสียสัจจะทีผ่ มตัง้ ไว้ ผมคิดว่าผมควรจะรีบบวชเสียดีกว่า ถ้าผมยังคงอยูเ่ ป็น
ฆราวาส ศีล ๘ ของผมคงต้องขาดแน่เลย”
คราวนี้หลวงพ่อก็เริ่มเกิดความเป็นห่วงเขาขึ้นมา เขาเองก็เริ่มรู้ตัวแล้ว จึงต้องช่วยประคับ
ประคองกันไป และให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดขึ้น ในที่สุดเขาก็ได้ไปบวชและไปอยู่ทางภาคใต้
ก็เรียบร้อยไปคนหนึ่ง
ส�ำหรับผู้ที่ตั้งสัจจาธิษฐานที่จะรักษาศีล ๘ ตลอดชีวิต และสามารถท�ำได้ จะได้บุญมหาศาล
ตั้งแต่ เนกขัมบารมี สัจบารมี ศีลบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี เรียกว่า กวาดบุญมาเสียมากมาย
ส่วนเจ้าคนที่บอกว่าไม่น่าหลวมตัวตั้งสัจจะถือศีล ๘ ตลอดชีวิตนั้น ตอนนี้ไปเลี้ยงลูกเสียแล้ว
จนเดี๋ยวนี้ยังไม่กล้ามาพบหลวงพ่อเลย คงจะกลัวหลวงพ่อถาม แต่หากพบกันจริง ๆ หลวงพ่อก็คง
ไม่ไปถามอะไรเขาหรอก ตอนนี้เขาไปอยู่ที่จันทบุรี ยังอุตส่าห์มีน�้ำใจส่งเงาะมาฝากหลวงพ่อทุกปี
ก็ยังดี แต่นับว่าพลาดไปแล้ว เพราะไม่เชื่อค�ำเตือนของหลวงพ่อ
หลวงปู่วัดปากน�้ำเคยกล่าวเตือนลูกศิษย์ในเรื่องการประมาณก�ำลังว่ามีได้มีเสีย คือคราวหนึ่ง
ท่านกล่าวเตือนคุณยายทองสุข (มหารัตนอุบาสิกาทองสุข ส�ำแดงปัน้ ) ซึง่ เป็นครูของคุณยายอาจารย์ฯ
(มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง) ของพวกเรามาก่อน จนกระทัง่ คุณยายอาจารย์ฯ เข้าถึงธรรมกาย
แล้ว คุณยายทองสุขจึงพามาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่วัดปากน�้ำ
คุณยายทองสุขผู้นี้ปกติเป็นคนใจใหญ่ ท�ำอะไรเล็ก ๆ ไม่ค่อยเป็น หลวงปู่วัดปากน�้ำท่านเห็น
ท่านจึงกล่าวเตือนว่า “สุข ท�ำอะไรละก็ใหญ่นักมันไม่ดีนะ เดี๋ยวมันเกินก�ำลังแล้วมันจะโค่น มันจะ
ล่มเสียภายหลัง ท�ำเล็กนักมันก็ไม่ดี มันไม่เต็มแรง ไม่พอมือเรา ท�ำแล้วเสียเวลาเปล่า เพราะฉะนั้น
ใหญ่นักก็ไม่เอา เล็กนักก็ไม่เอา ต้องเอาพอดี ๆ”
ดังนั้น การที่เราจะท�ำสิ่งใดก็ตาม จึงมีทั้งได้และเสีย เราต้องรู้จักที่จะประมาณก�ำลังให้ดี
มิฉะนัน้ จะท�ำให้เสียงาน คนเราจึงต้องมีพร้อมทัง้ สติและปัญญาอย่างสมดุลกัน หากมีแต่ปญั ญาแต่
ขาดสติก็นับว่าประมาท หรือมีสติแต่ขาดปัญญาก็จะเป็นพวกที่ระแวงมากเกินไป
หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่มีสติเกินกว่าปัญญาอยู่เรื่องหนึ่ง เรื่องนี้หลวงพ่อไปเห็นมาเมื่อ
ตอนเรียนอยู่ชั้น ม.๗-ม.๘ มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่ง ความที่ท่านเรียนวิชาเกี่ยวกับแบคทีเรียมา
อย่างทะลุปรุโปร่ง ท่านจึงกลัวเชื้อโรคมาก จนกระทั่งแทบจะไม่ได้กินไม่ได้นอนดังเช่นคนปกติ วัน
หนึ่งท่านไปซื้อกล้วยหอมมาจากตลาด ลูกโตเหลืองสวยเชียวละ เมื่อปอกกล้วยเสร็จ ท่านจะยังไม่
กิน แต่จะต้องเอากล้วยที่ปอกแล้วมาแช่น�้ำด่างทับทิมเสียก่อน แล้วจึงค่อยน�ำมากิน กล้วยเมื่อเอา
ไปแช่น�้ำ ก็หมดอร่อยเสียแล้ว โถ...ท่านก็ทนกินไปได้ อย่างนี้เรียกว่าระวังมากเกินไป เป็นประเภท
สติล�้ำเกิน มีปัญญาเท่าใดก็ไม่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
พวกเราก็เช่นกัน ให้ส�ำรวจตัวเองด้วย ก่อนที่จะท�ำอะไรทุกครั้งขอให้เราถามตัวเองก่อนว่า
ที่เราเห็นช่องทางที่จะท�ำได้เช่นนี้ มีช่องทางเสียอย่างไรบ้าง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีทางได้และ
ทางเสีย ถ้าส�ำรวจดูเห็นว่ามีแต่ทางได้ ไม่มีทางเสียเลย อย่างนี้นับว่าน่ากลัว เพราะแสดงว่าเรา
ชักจะหน้ามืดตามัวแล้ว เห็นแต่ได้ฝ่ายเดียว
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คนเรานั้นยังมีกิเลสอยู่ ยังเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ เรื่องที่จะไม่มีทางเสียเลยนั้นเป็นไปไม่ได้
จะต้องมีเสียบ้าง ให้สมมุตวิ า่ น�ำทางได้และทางเสียไปขึน้ ตาชัง่ เปรียบเทียบกัน ถ้ามีทางได้มากกว่า
ทางเสียในปริมาณที่พอสมควรก็ควรที่จะกระท�ำ แต่ถา้ ทางได้และเสียก�้ำกึ่งกัน อยู่เฉย ๆ ดีกว่า
เพราะท�ำไปก็ไม่คุ้มกัน
แต่กไ็ ม่ใช่วา่ เปรียบดูแล้ว เห็นมีแต่ชอ่ งทางเสีย ไม่มที างได้เลย ก็เลยไม่ตอ้ งท�ำอะไร ผลสุดท้าย
นั่งทื่อเป็นตอไม้ไปตลอดชีวิต อย่างนี้ก็ไม่ถูก ขอให้น�ำทั้งสติและปัญญามาใช้ให้พอเหมาะพอเจาะ
มีผู้เฒ่าอยู่คนหนึ่ง บ้านอยู่ใกล้ ๆ วัด เวลาว่าง ๆ หลวงพ่อชอบไปคุยด้วย ครั้งหนึ่งเขาเล่า
ให้ฟังว่า
“แต่ไหนแต่ไรมา ผมไม่เคยถูกใครหลอกเลย ทัง้ ๆ ทีผ่ มเองก็ไม่คอ่ ยมีความรูอ้ ะไรมาก ไม่วา่
จะเป็นเรื่องการค้าขายหรือท�ำมาหากิน ผมไม่เคยถูกหลอกได้”
“แล้วเรื่องที่เขาถูกหลอกกันเรื่อย ๆ มีเรื่องอะไรกันบ้างละโยม” หลวงพ่อถาม
ผู้เฒ่าจึงอธิบายว่า “ก็เรื่องอยากจะรวยเร็ว ๆ เขาไปเล่นไพ่เล่นหวยกัน มีทั้งหวยรัฐบาล
หวยใต้ดิน แล้วยังต้องไปเสียให้กับอาจารย์ใบ้หวยอีกไม่รู้เท่าไหร่ บางคนก็เสียท่าโดนเจ้าพวก
๑๘ มงกุฎ หลอกเอาเงินไปกินเรียบ หรือบางทีกเ็ ป็นเรือ่ งขายข้าว สมมุตวิ า่ รู้ ๆ อยูว่ า่ ราคาประมาณ
เกวียนละ ๒,๕๐๐ มันเอาไปขายต่อได้อย่างดีก็ ๒,๖๐๐-๒,๙๐๐ ถ้าราคามันแพงจัดเกินไป แล้วมัน
จะไปเอาก�ำไรที่ไหน สงสัยมันจะต้องมีเหลี่ยมอะไรสักอย่างหนึ่ง อย่างนี้ผมจึงไม่ขายให้ไอ้พวกนี้
แต่คนอื่นเขาชอบขายกัน ก็เห็นโดนเชิดกันทุกปีแหละ โดนหลอกท�ำนองนี้ แล้วเขาก็ไม่เข็ดกัน”
“โยมมีหลักอย่างไรในการระมัดระวังตัวเพื่อไม่ให้โดนหลอกล่ะ”
“พ่อผมสัง่ เอาไว้วา่ หากมีใครมาบอกว่าให้ทำ� อย่างนัน้ อย่างนีแ้ ล้วจะรวยเร็ว มีกำ� ไรขึน้ มาผิดหู
ผิดตาอย่างมาก ไม่น่าเชื่อ ถ้าไปเจออย่างนี้เมื่อไรแล้ว พ่อสั่งไว้ว่าให้นอนเสีย เพราะถ้ามันมี
ช่องทางวิเศษขนาดนัน้ แล้ว มันไม่ควรจะมาถึงเราเป็นคนแรกหรอก มันควรจะถึงใครก่อนหมดแล้ว
แต่เมื่อมาถึงเรา แสดงว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลเสียแล้ว อย่าไปเอามันเลย เดี๋ยวจะไปติด
เหยื่อเสียเปล่า ๆ”
ข้อนีเ้ ป็นแง่คดิ ส�ำหรับชาวบ้าน ทีห่ ลวงพ่ออยากจะฝากพวกเราไว้คอื ถ้าใครมาบอกว่าเล่นแชร์
แล้วรวยเร็วก็อย่าไปตื่นเต้นตามเขา หรือใครบอกว่ามีการค้าอะไรชนิดที่วิเศษพิสดาร ท�ำรายได้ให้
มหาศาลก็ให้คดิ เสียว่าแบบนีน้ อนดีกว่า อย่าท�ำ เพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่คนฉลาดทีส่ ดุ ในโลก นัน่ มัน
เป็นกับดักล่อให้เราพลาดพลั้งเสียทีได้ในภายหลัง
ส�ำหรับหลวงพ่อ ตลอดเวลาทีผ่ ่านมา ไม่วา่ จะท�ำอะไร พอเห็นว่ามีช่องทางได้ก็ใจฟูเหมือนกัน
แต่จะต้องนั่งหยุดคิดหาทางเสียให้ได้ เพื่อเป็นการไม่ประมาท
สรุปความในข้อนี้วา่ การงานใด ๆ ก็ตาม ย่อมมีทั้งทางได้และทางเสีย เราจึงต้องน�ำทั้งสติ
และปัญญามาใช้พินิจพิจารณาให้รอบคอบ แม้แต่งานบุญก็เช่นกัน จึงจะท�ำให้งานต่าง ๆ ส�ำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี
		
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

ข่าวพระพุทธศาสนา
พระอาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวของพระสงฆ์ที่ออกมาในแง่ไม่ดี
อย่างไรบ้างครับ?
ถ้าเราศึกษาเรือ่ งราวครัง้ พุทธกาลซึง่ บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก จะพบว่าเมือ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ก็มีพระภิกษุที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัย แล้วชาวบ้านก็ติฉินนินทา โจษจัน     
กัน พระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ทั้งหมดเพื่อสอบถามเรื่องราว เมื่อทราบแล้วก็ทรงบัญญัติ
พระวินัยขึ้น พระวินัยทั้ง ๒๒๗ ข้อ จึงมีที่มาจากการกระท�ำผิดและเสียงติฉินนินทานั่นเอง ไม่ใช่อยู่ ๆ
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายุคสมัยใดก็แล้วแต่ พระสงฆ์ที่ยังไม่หมดกิเลสยังมี
โอกาสที่จะท�ำความผิดอยู่ โดยเฉพาะเมื่อพระพุทธศาสนาปักหลักมั่นคง แม้เดิมทีอาจมีความตั้งใจ
ดี แต่ต่อมาเมื่อลาภสักการะมากขึ้น ความตั้งใจอาจจะแปรผัน อันนี้เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้
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จุดแตกต่างระหว่างครั้งพระพุทธกาลกับปัจจุบันที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ในครั้งพุทธกาล     
เสียงโจษจันเกิดขึน้ ในวงสังคมรอบ ๆ พระภิกษุรปู นัน้ เพราะยังไม่มวี ทิ ยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต
หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก แต่ปัจจุบันการสื่อสารเป็นไปอย่างกว้างขวาง เรื่องราวสามารถขยายออกไป
อย่างรวดเร็ว พอเป็นอย่างนี้ก็ปรากฏว่า ถ้ามีพระอยู่ ๑๐๐ แล้วพระที่ทำ� สิ่งดี ๆ แต่ไม่เป็นข่าวมี
๙๙ เปอร์เซ็นต์ แค่ ๑ เปอร์เซ็นต์ ท�ำเรื่องไม่ดี ถ้าลงหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ขายแสนฉบับ เรื่องนั้น      
ก็ถกู ท�ำให้แรงขึน้ แสนเท่าแล้ว ถ้าล้านฉบับก็แรงขึน้ ล้านเท่า ถ้าออกทีวอี กี ลงในโซเชียลเน็ตเวิรก์ อีก
ช่วยกันรุมกระหน�่ำเข้าไป ผลก็คือ เรื่องของพระที่ทำ� ไม่เหมาะสมเพียง ๑ เปอร์เซ็นต์ ถูกขยายด้วย
แว่นขยายที่มีอานุภาพมาก คือ สื่อสารมวลชนยุคใหม่ จากมดก็กลายเป็นช้าง กลายเป็นว่ามีพลัง
มากกว่าพระที่ท�ำความดีอีก ๙๙ เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้สังคมมองภาพของสงฆ์ผิดไป เหมือนกับว่า    
เดี๋ยวนี้มีแต่พระไม่ดีทั้งนั้น พระพุทธศาสนาแย่แล้ว ความเข้าใจก็เลยบิดเบี้ยวไป
อาตมาไม่ได้บอกว่า ถ้ามีเรื่องไม่ดีจะต้องไม่น�ำเสนอข่าวเลย ที่จริงน่าจะน�ำเสนอทั้ง ๒ ด้าน
สื่อมวลชนเองจะต้องตระหนักในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ว่าเราอยู่ในสถานะสื่อมวลชน ซึ่งมีผลอย่างมาก
ต่อความเป็นไปของสังคม หากจะน�ำเสนอเรื่องพระที่ไม่ดีก็ไม่ว่า แต่ขอความเป็นธรรมให้        
พระพุทธศาสนาสักนิดหนึ่งได้ไหม ขอให้นำ� เสนอเรื่องที่ดีด้วย ให้ได้สัดส่วนกัน ไม่ใช่ว่าเรื่องดี ๆ
ไม่เป็นข่าว แต่พอมีเรือ่ งไม่ดรี มุ ถล่มกันใหญ่ และถ้าจะน�ำเสนอเรือ่ งไม่ดอี อกไป ขอให้นำ� เสนอเนือ้ หา
รอบด้าน อย่าใส่อารมณ์บวกเข้าไปชี้นำ� สังคมในทางที่ไม่ดี แล้วขณะเดียวกันต้องสอดส่ายสายตา    
ดูว่ามีพระที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ กับพระพุทธศาสนาอย่างไร
บ้าง แล้วช่วยน�ำเสนอให้ได้สัดส่วนกัน สังคมก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่เข้าใจผิด
ไม่เกิดความรู้สึกว่าวงการสงฆ์มีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้น

ในฐานะผู้บริโภคที่เสพสื่อ เราจะใช้วิจารณญาณเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร?
เราต้องเข้าใจว่าแนวโน้มของสือ่ ทัว่ ไปชอบเสนอเรือ่ งทางลบมากกว่าเรือ่ งทางบวก เพราะฉะนัน้
เมื่อเราจะเสพสื่อ ก็ต้องตระหนักตรงนี้ จะได้ไม่ถูกกระแสสื่อดึงไปในทางที่ผิด แล้วช่วยหาสื่อดี ๆ
ที่ท�ำให้เกิดสมดุลในแง่ข้อมูลข่าวสารของเรา เมื่อกี้บอกไปแล้วว่า สื่อน่าจะให้ความยุติธรรมกับ     
คณะสงฆ์ กับพระพุทธศาสนาด้วย นัน้ คือหลักการ แต่ไม่ทราบว่าเขาจะท�ำแค่ไหน เรายังไม่สามารถ
เปลี่ยนสื่อให้น�ำเสนออย่างสมดุลทั้งด้านบวกด้านลบทั้งหมดในทีเดียว ได้แต่หวังว่าจะค่อย ๆ ดีขึ้น
แต่ในแง่ของผู้เสพสื่อ เราต้องฉลาดในการเสพ เพื่อไม่ให้ถูกบิดเบือนข้อมูล เราต้องเลือกหาสื่อ        
ทีด่ ี ๆ เพือ่ เพิม่ ข้อมูลทางบวกให้เกิดความสมดุล ถ้าหาไม่คอ่ ยเจอ ดู DMC ก็ได้ จะช่วยสร้างสมดุล
ในใจให้เราได้ดี เราจะได้ชน่ื ใจว่า พระทีท่ า่ นตัง้ ใจประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบยังมีอกี มาก จะเข้าเว็บไซต์
dmc.tv ก็ได้ หรือ facebook ของหลวงพี่ก็พอได้ ถือว่าเป็นข่าวทางบวกที่มาท�ำให้เกิดสมดุล        
ถ้าเราเสพข่าวทางบวก ใจเราจะสบาย มีความสุข และได้ขอ้ คิดดี ๆ มาเป็นหลักในการด�ำเนินชีวติ ด้วย
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คนที่ได้ชมสือ่ ในทางลบของคณะสงฆ์แล้วด่าว่าต่าง ๆ นานา จะมีวบิ ากกรรม
อย่างไรบ้าง?
อันนีน้ า่ กลัวมาก เวลาเกิดกรณีขนึ้ บางทีอาจดูเหมือนว่าน่าจะจริง แต่อาจจะมีขอ้ มูลบางอย่าง
ที่เรายังไม่รู้ สื่อน�ำเสนอครบหมดหรือเปล่า เราก็ไม่ทราบ ดีที่สุดอย่าไปผสมโรง ถ้าผสมโรงแล้ว
มันไม่จริงขึ้นมา เราแบกวิบากกรรมไปเพียบเลย และถึงแม้ว่าจริงก็ตาม การกล่าวค�ำต�ำหนิติเตียน
ด่าว่าคนอืน่ อย่างไรก็เป็นวจีทจุ ริต เวลาเจอคนท�ำไม่ดแี ล้วเราไปด่าเขา พอด่าปับ๊ จิตเราเศร้าหมอง
เลย พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นว่า ถ้าใครท�ำไม่ดีด่าได้ เพราะฉะนั้นเพียงแต่รับรู้รับทราบ แล้ว
ท�ำใจให้นิ่ง ๆ กลาง ๆ อย่าไปผสมโรงด้วยเด็ดขาด ไม่คุ้ม คุณยายอาจารย์ฯ เวลาท่านจะแนะน�ำ        
พระเณร ท่านยังบอกก่อนว่า “สาธุ ขออย่าให้ยายบาปนะ” ท่านบอกว่าพระมีศลี ๒๒๗ ข้อ ญาติโยม
มีศีล ๕ ข้อบ้าง ๘ ข้อบ้าง น้อยกว่าพระตั้งเยอะ ท่านถือว่าเพศสมณะเป็นของสูง การจะวิพากษ์
วิจารณ์อันตรายมาก เหมือนจับงูเห่าที่เขี้ยว เสี่ยงมาก ๆ ดีที่สุดอย่าไปผสมโรงด้วย แม้แนวโน้ม  
น่าเชื่อก็ตาม แม้แต่ความคิดก็ให้พยายามท�ำใจนิ่ง ๆ กลาง ๆ ความคิดก็เป็นมโนกรรมอย่างหนึ่ง
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าจะรับสื่อทางลบแล้วละก็ ต้องตั้งสติดี ๆ ให้ใจเราผ่องใสจริง ๆ รับรู     ้
รับทราบ แต่อย่าเอาอารมณ์รว่ มใส่เข้าไป อย่าร่วมวิพากษ์วจิ ารณ์ อย่าร่วมพิมพ์ comment ผสมโรง
ด่าเข้าไป อันตราย  

พระภิกษุจะทำ�ตัวอย่างไรให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชน?
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ คือท�ำตามพระธรรมวินยั ทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัตเิ อาไว้ ภิกษุทบี่ วชใหม่
๕ พรรษาแรก เรียกว่า “นวกะ” อยู่เดี่ยว ๆ ยังไม่ได้ จะต้องถือนิสัย คือ อยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์
ให้ท่านช่วยฝึกอบรม พอพ้น ๕ ปี เรียกว่า “มัชฌิม” พอครบ ๑๐ ปี ถึงจะเป็นพระเถระ ครบ ๒๐ ปี
เป็นพระมหาเถระ พระองค์ทรงวางหลักการไว้เพราะทรงรู้ว่าการแก้นิสัยคนไม่ใช่ของง่าย ศัพท์     
ทางพระมีการพูดกันว่า กว่าจะให้มะม่วงลืมต้นต้องใช้เวลา เพิ่งบวชมาแค่ ๓ ปี ๕ ปี บางทีเรื่องราว
สมัยเป็นคฤหัสถ์ยังตามมากวนใจอยู่ นิสัยเดิม ๆ สมัยเป็นฆราวาสยังทิ้งไม่ขาด เพราะฉะนั้น ๕ ปี
แรกประมาทไม่ได้ อยู่เดี่ยวยังไม่ได้ ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ ให้ท่านกล่อมเกลานิสัย เรียกว่า       
ถือนิสัย ถ้าตั้งใจฝึกเป็นล�ำดับมาตลอด ๒๐ ปี พอใช้ได้ แต่ถ้าอยู่ถึง ๒๐ ปี ไม่ได้ฝึกตัวเองก็ยัง     
ไม่ได้นะ ถ้าฝึกตามแนวพระพุทธเจ้าถึงจะใช้ได้
ในยุคนี้หรือยุคใดก็ตาม ถ้าท�ำตามหลักพระพุทธเจ้าจะได้ผลดี คือเมื่อบวชแล้วต้องมีการ    
ฝึกอบรม แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ขนาดครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่
และทรงวางหลักเกณฑ์ไว้อย่างดี อบรมบ่มนิสัยอย่างดี พระอรหันต์ก็เต็มแผ่นดินเป็นหมื่น              
เป็นแสนรูป ก็ยังมีพระที่ไปท�ำอะไรไม่ถูกต้อง แล้วมีเสียงโจษจันนินทา จนกระทั่งทรงบัญญัต       ิ
พระวินัยเพิ่มขึ้นทีละข้อ ๆ แม้ภาพรวมคณะสงฆ์โอเค แต่ไม่ใช่ว่าดีพร้อม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พระสงฆ์
เดิมก็เป็นลูกชาวบ้าน พอมาบวชปุ๊บ ครองผ้าเหลืองแล้วกลายเป็นผู้วิเศษ ดี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์        
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จะเป็นไปได้อย่างไร ต้องค่อย ๆ ฝึกไป มีข้อบกพร่อง ผิดพลาด ก็ต้องตักเตือนแก้ไข อบรม      
กล่อมเกลาฝึกกันไป ท�ำตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ดีที่สุด

มีข้อคิดอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน?
ก่อนจะลงรายละเอียดเรือ่ งนี้ อยากให้เราเห็นภาพใหญ่ ทีม่ าทีไ่ ป สถานการณ์ การเปลีย่ นแปลง
ของคณะสงฆ์ที่ส่งผลเนื่องกัน ถ้าเห็นภาพใหญ่แล้ว เราจะมองออกว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไร คือ
เวลามองปัญหาต้องมอง ๒ แบบ
๑. มองเฉพาะจุดว่าเรื่องเกิดขึ้นเพราะตัวบุคคล เพราะพระรูปนี้ไปทำ�อย่างนี้ถึงเกิดเรื่อง
๒. มองแบบภาพใหญ่ คือมองว่าสถานการณ์รวมของคณะสงฆ์เป็นอย่างไร สังคมเป็นอย่างไร
แล้วเราจะพบว่าเหตุทเี่ กิดอาจเป็นแค่ปลายเหตุ พอมองภาพใหญ่เราจะเห็นความเป็นไป
ทั้งหมด เห็นรากของปัญหา เวลาแก้ไขจะได้มองได้ชัดและตรง ไม่ใช่แก้เป็นจุด ๆ แต่
แก้ภาพรวมเลย
สังคมสมัยก่อนเป็นสังคมเกษตร ในยุคเกษตรกรรมนั้น ปัจจัยการผลิตส�ำคัญที่สุดก็คือที่ดิน
จะปลูกข้าว ท�ำไร่ ท�ำสวน เลี้ยงสัตว์ ต้องใช้ที่ดินทั้งนั้น เพราะฉะนั้นสังคมจึงมีลักษณะอยู่ประจ�ำ
ถิน่ ในยุคนัน้ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เรียกว่าเป็นเกือบทุกสิง่ ทุกอย่างของชุมชนเลย ใครจะเรียน
หนังสือก็ไปเรียนทีว่ ดั ให้หลวงพ่อท่านสอน สมัยนัน้ พระเป็นผูท้ ที่ รงภูมปิ ญั ญาสูงสุดของสังคม ขนาด
ลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริยย์ งั ต้องไปบวชเรียนเลย ได้ทงั้ ความรูแ้ ละคุณธรรม คนไหนยังไม่ผา่ นการบวชเรียน
สมัยก่อนอยากจะรับราชการเขาก็ไม่รับนะ คุณสมบัติไม่ครบ จะไปขอลูกสาวใคร ถ้ายังไม่เคย       
บวช เขาไม่ยกให้ เพราะเขาไม่มั่นใจว่าจะดูแลลูกสาวเขาได้ สังคมวางเกณฑ์มาตรฐานไว้อย่างนี้       
พระภิกษุอยู่ในฐานะเป็นผู้นำ� ทางความคิดของสังคม เวลามีเรื่องทะเลาะกัน อัยการก็ไม่มี ต�ำรวจ
ก็ไม่มี ศาลก็ยังไม่มี ให้หลวงพ่อตัดสินหมด คนต่างถิ่นเดินทางมาไม่รู้จักใครก็ไปพักที่วัด วัดเป็น
ทีอ่ ำ� นวยความสะดวกให้ทกุ อย่าง จะจัดงานเทศกาล งานรืน่ เริง ก็จดั ทีว่ ดั เพราะฉะนัน้ วัดเป็นเกือบ
ทุกสิ่งทุกอย่างของสังคม หน้าที่ของพระก็คือ ปักหลักอยู่ที่วัดคอยตั้งรับญาติโยมให้ดี แค่ดูแล
คอยบริหารจัดการวัดให้เรียบร้อย สะอาดสะอ้าน ญาติโยมมาบ�ำเพ็ญบุญแล้วสะดวก แค่นั้น
แต่พอเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมกับยุคข้อมูลข่าวสาร เกิดสถาบันโรงเรียนขึ้นมา ดึงหน้าที่ส�ำคัญ
ออกจากวัดแล้ว ไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อแล้ว เวลาคนไปต่างถิ่นก็ไปพักโรงแรม ไม่ค่อยมีใครไปพัก
ศาลาวัดแล้ว เวลาจะไปพักผ่อนหย่อนใจ เขาก็ไปคาราโอเกะ ไปโรงหนัง ไปบาร์ ไปผับ ไปสวนสนุก
มีอะไรเยอะแยะมากมายที่ดึงหน้าที่นี้ออกไปจากวัดอีก เวลามีเรื่องกัน ก็ไปแจ้งความ ฟ้องต�ำรวจ
ฟ้องศาล หน้าที่ต่าง ๆ ค่อย ๆ ถูกดึงไปจากวัดทีละอย่าง ๆ เมื่อคนห่างเหินวัด คนที่มาบวช        
ก็น้อยลง สมัยก่อนลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มาบวชแล้วมีศรัทธาไม่สึกก็มี สมเด็จพระสังฆราช          
หลายองค์ก็เป็นโอรสกษัตริย์ ท่านมาบวชแล้วไม่สึก สุดท้ายเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์ แต่ปัจจุบัน   
กลายเป็นว่า ผู้ที่มาบวชเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ครอบครัวยากจนจึงมาบวชเรียน เพื่อเป็น
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ช่องทางในการศึกษา จบแล้วมีศรัทธาก็อยู่ต่อ ส่วนหนึ่งก็สึกไป อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่สูงอายุ เกษียณ
อายุ ๖๐-๗๐ ปี ไม่มงี านท�ำก็เลยมาบวชเป็นหลวงตาเฝ้าวัด โอกาสศึกษาธรรมะไม่คอ่ ยมีแล้ว เพราะ
อายุมากแล้ว สุขภาพสังขารไม่ค่อยให้ แต่ว่าบวชเพื่อรักษาวัด คุณภาพสงฆ์โดยรวมเลยลดลง
ถามว่าปัจจุบันคนที่มีความรู้ จะมีสักกี่คนที่ยอมรับว่า คณะสงฆ์คือผู้น�ำทางความคิด พระ
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รูป มีสักกี่รูปที่พูดแล้วปัญญาชนในสังคมฟังและถือเป็นเข็มทิศน�ำทางชีวิต คน
ไม่น้อยเลยรู้สึกว่าตัวเองรู้ดีกว่าพระ พระไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร ไหว้พระก็ไหว้ผ้าเหลืองตามประเพณี
จะไปวัดก็ไปตามประเพณี คนที่ไปวัดเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรม ถือศีล สวดมนต์ นั่งสมาธิ เหลือน้อย
ลงทุกที นี้คือภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบัน แต่ขนาดคณะสงฆ์อ่อนแอลงอย่างนี้ ก็ยังมีส่วนช่วยสังคม
อย่างมาก ท�ำหน้าที่เหมือนสถาบันสังคมสงเคราะห์ขนาดใหญ่ มีเครือข่ายถึง ๓๐,๐๐๐ แห่ง           
ทัง้ ประเทศ คอยรองรับผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสในสังคมให้มที ไี่ ป มีโอกาสพัฒนาตัวเอง เด็กทุกคนในเมืองไทย
ถ้ารักดีก็มีโอกาสจะพัฒนาตัวเอง หรือผู้สูงวัยมาบวช คณะสงฆ์ก็โอบอุ้ม สังคมก็โอบอุ้ม แต่ว่า
คุณภาพของสงฆ์โดยรวมอ่อนลง มีวัดบางส่วนหาทางแก้ปัญหาคนมาวัดน้อยลง โดยหากลยุทธ์      
ดึงคน เช่น จัดงานมหรสพช่วงสงกรานต์และช่วงตรุษจีนที่คนกลับบ้านกัน หรือถ้าโยมชอบอะไรก็
เอาใจโยม เช่น ดูหมอให้ ใบ้หวยให้ พิธีกรรมแปลก ๆ ก็มี โยมชอบไสยเวท ไสยศาสตร์ พระก็ไปศึกษา
สิ่งเหล่านี้เพื่อเอาใจโยม ไม่ได้เอาธรรมะดึงคนเข้าวัด แต่ตามใจกิเลสโยม แทนที่พระจะจูงโยม      
เข้าวัด กลายเป็นโยมจูงพระ อันนี้ก็ไปผิดทางไปหน่อย
นีค้ อื ภาวะทีเ่ กิดขึน้ จริง ๆ ในคณะสงฆ์ สาเหตุมาจากวิถชี วี ติ คนเปลีย่ น บทบาทหน้าทีข่ องวัด
เปลี่ยน ในยุคนี้นั่งเฉย ๆ คนไม่เข้าวัด จะแก้ปัญหาต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก เอาธรรมะ
ไปสู่ประชาชน แล้วปลุกกระแสความตื่นตัวในพระพุทธศาสนาให้ฟื้นกลับมา สิ่งที่หลวงพ่อท�ำ เช่น
จัดตักบาตรพระสองล้านรูป เดินธุดงค์กลางกรุง (ทีจ่ ริงเดินทัง้ ประเทศ ต่างจังหวัดก็เดิน ในกรุงเทพฯ
ก็เดิน แต่เดินต่างจังหวัดคนไม่เห็น) เพือ่ กระตุน้ ฟืน้ ฟูศรัทธาประชาชนทีม่ ตี อ่ พระพุทธศาสนาให้ตนื่
ขึ้นมา มีการจัดบวชพระแสนรูปเพื่อแก้ปัญหาวัดร้าง เป็นการเผยแผ่เชิงรุก ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็น
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามาก เป็นสิ่งที่สังคมไทยก�ำลังขาดอยู่พอดี แต่เผอิญว่าอะไรที่เป็น       
ของใหม่กจ็ ะมีเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์เป็นธรรมดา พอมาบวกกับการสือ่ สารในยุคปัจจุบนั ทีเ่ ร็วแรงมาก
การวิพากษ์วจิ ารณ์กเ็ ลยขยายไปในวงกว้าง กลายเป็นการบัน่ ทอน ทีจ่ ริงกว่าจะสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์
พระพุทธศาสนาได้ ต้องออกเรี่ยวออกแรงและทุ่มเทญาติโยมมาช่วยกันเยอะมาก ถ้าสื่อช่วยกัน        
โหมกระแสก็จะเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้อย่างดี แต่ถ้าบั่นทอนโจมตี สิ่งที่ควรจะเป็นคุณกับ
พระพุทธศาสนาก็เลยอยูแ่ ค่ในแวดวงจ�ำกัด นีค้ อื สิง่ ทีน่ า่ เสียดาย ถ้าชาวพุทธตระหนักถึงปัญหาโดย
ภาพรวมของพระพุทธศาสนา แล้วมาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ประเทศไทยจะ
ไปได้ดี เพราะรากฐานค�ำสอนในพระพุทธศาสนาที่สอดแทรกในวัฒนธรรมไทย ในวิถีชีวิตชาวไทย
ยังมีอยู่มาก แม้คนจะห่างวัดไปมากแล้ว แต่รากทางวัฒนธรรมยังมีเยอะ ถ้าช่วยกันฟื้นฟูยังพอไหว
แต่ถ้าทิ้งช้าไปกว่านี้อีก ๕ ปี ๑๐ ปี อาจจะกู่ไม่กลับก็ได้ ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ แล้วขอ
ให้ม่ันใจเถิดว่า พระพุทธศาสนาจะกลับคืนมาสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็งได้ ถ้าพุทธบริษัททั้งสี่       
เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
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“เมื่อสมาธิเกิด ปัญญาก็ตามมา ท�ำให้เข้าใจชีวิตทุกด้าน
ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง เหมือนมองมุมใดมุมหนึ่งหรือมองต่างมุม”
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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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

อภิชาตบุตรของพ่อแม่
เป็นธรรมดาของชายหนุม่ หญิงสาวเมือ่ ได้ครองรักปักฐานกลายเป็นสามีภรรยา
กันแล้ว ย่อมปรารถนาทีจ่ ะมีบตุ รน้อยไว้เป็นสมาชิกของครอบครัว ท่านกล่าวไว้วา่
ความปรารถนาของพ่อแม่ทอี่ ยากได้บตุ ร เพราะมีความหวัง ๕ ประการ ดังนี้ คือ
๑. บุตรทีเ่ ราเลีย้ งมาแล้ว จักเลีย้ งตอบแทน
๒. บุตรทีเ่ ราเลีย้ งมาแล้ว จักท�ำกิจแทนเรา
๓. วงศ์สกุลของเราจักด�ำรงอยูไ่ ด้นาน
๔. บุตรจักปกครองทรัพย์มรดกแทนเรา
๕. เมือ่ เราละโลกไปแล้ว บุตรจักบ�ำเพ็ญทักษิณาทานให้
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บุตร มาจากค�ำว่า ปุตตฺ แปลว่า ลูก มีความหมาย ๒ ประการ คือ
๑. ผูท้ ำ� สกุลให้บริสทุ ธิ์  
๒. ผูย้ งั หทัยของพ่อแม่ให้เต็มอิม่
เพราะพ่อแม่รดู้ วี า่ วันหนึง่ ตนเองต้องแก่และตาย สิง่ ทีอ่ ยากได้กค็ อื ความปีติ
ความปลื้มใจไว้หล่อเลี้ยงใจให้สดชื่น ความปลื้มปีติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้เห็นผล         
แห่งความดี หรือผลงานดี ๆ ทีเ่ ราท�ำไว้ ยิง่ ผลงานดีมากเท่าไร ยิง่ ชืน่ ใจมากเท่านัน้
แล้วอายุจะยืนยาว สุขภาพจะแข็งแรง เมือ่ เป็นเช่นนี้ พ่อแม่จงึ เลีย้ งดูบตุ รให้ดที สี่ ดุ      
เท่าทีจ่ ะท�ำได้ เพือ่ หวังจะได้เห็นวงศ์ตระกูลทีส่ บื ต่อไป ทัง้ ยังเป็นความปลืม้ ปีตใิ จ     
ยามได้เห็นลูกท�ำสิง่ ดี ๆ                              
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งประเภทของบุตรไว้ในปุตตสูตรว่ามีอยู่ ๓ ประเภท
คือ อติชาตบุตร อนุชาตบุตร และอวชาตบุตร ดังนี้
๑. อติชาตบุตร หรือ อภิชาตบุตร คือ บุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา     
เป็นบุตรชั้นสูง สร้างความเจริญแก่วงศ์ตระกูล
๒. อนุชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดา เป็นบุตรชั้นกลาง         
พอรักษาวงศ์ตระกูลไว้ได้
๓. อวชาตบุตร คือ บุตรทีเ่ ลว มีคณุ ธรรมต�่ำกว่าพ่อแม่ เป็นบุตรชัน้ ต�ำ 
่ น�ำความ
เสื่อมเสียมาสู่วงศ์ตระกูล
พ่อแม่ทกุ คนเมือ่ เลีย้ งดูบตุ ร ย่อมปรารถนาอภิชาตบุตร อภิชาตบุตรนี้ ท่าน
อธิบายลักษณะไว้ให้เห็นชัดเจนว่า โดยตรงได้แก่ บุตรธิดาผูม้ ศี ลี มีกลั ยาณธรรม       
งดเว้นจากบาปทุจริต นับถือพระรัตนตรัย และหมัน่ บ�ำเพ็ญทาน รักษาศีล ฟังธรรม
เสียสละ มีปญั ญา เป็นสัมมาทิฐิ หรือได้บรรลุคณุ ธรรมสูงกว่าบิดามารดา โดยอ้อม
ได้แก่ บุตรธิดาทีม่ คี วามรู้ ฐานะ อาชีพ และกิรยิ ามารยาทต่าง ๆ ตลอดถึงจิตใจ   
เหนือกว่าบิดามารดา เหมือนกับค�ำไทยทีว่ า่ “ลูกเทวดามาอาศัยท้องเกิด” ซึง่ มาตรวัด
ความเป็นอภิชาตบุตร ก็คอื “ศีล” นัน่ เอง
การทีล่ กู จะเป็นอภิชาตบุตรได้อย่างสมบูรณ์แบบทีส่ ดุ นัน้ ส�ำหรับในพระพุทธศาสนา ไม่มสี งิ่ ใดจะประเสริฐสูงสุดไปกว่าการบวช เพราะการบวชนัน้ เป็นการยกฐานะ
ของผูบ้ วชให้สงู ขึน้ ทัง้ โดยศีลและโดยคุณธรรมทุกประการ ในมิลนิ ทปัญหาท่านกล่าวว่า
แม้คฤหัสถ์จะได้บรรลุคณุ วิเศษเป็นพระโสดาบัน ก็ควรทีจ่ ะกราบไหว้บชู าพระภิกษุ
สามเณรผูแ้ ม้ยงั มีกเิ ลสอยู่ ด้วยเหตุทวี่ า่ ภิกษุสามเณรเป็นผูม้ สี มณกรณียธรรม คือ ธรรม
ส�ำหรับสมณะประพฤติ ๒๐ ประการ คือ ๑. เสฏฐะภูมิสะโย มีภูมิอันประเสริฐ              
๒. อัคโคนิยะโม มีความนิยมในกิจอันเลิศ ๓. จาโร มีความประพฤติอันดีงาม             
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๔. วิหาโร มีวิหารธรรมและอิริยาบถอันสมควร ๕. สัญญะโม ส�ำรวมอินทรีย์               
๖. สังวะโร ส�ำรวมในปาฏิโมกข์ ๗. ขันติ มีความอดทน ๘. โสรัจจัง มีความสงบเสงีย่ ม
๙. เอกันตาภิระติ มีความยินดีในธรรมอันแท้ ๑๐. เอกันตะจะริยา มีความประพฤติ
ในธรรมเทีย่ งแท้ ๑๑. ปะฏิสลั ลินี มีความอยูใ่ นทีส่ งัด ๑๒. หิริ มีความละอายแก่บาป            
๑๓. โอตตัปปะ มีความสะดุง้ กลัวบาป ๑๔. วิรยิ งั มีความเพียร ๑๕. อัปปะมาโท
มีความไม่ประมาท ๑๖. อุทเทโส บอกกล่าวเล่าเรียนบาลี ๑๗. ปะริปจุ ฉา เล่าเรียน
บอกกล่าวอรรถกถา ๑๘. สีลาภิรติ มีความยินดีในคุณธรรม มีศีล เป็นต้น                             
๑๙. นิราละยะตา ไม่มคี วามอาลัย ๒๐. สิกขาปะทะปาริปรู ี ท�ำให้บริบรู ณ์ในสิกขาบท
และเป็นผูท้ รงไว้ซงึ่ เพศอันอุดม ๒ ประการ คือ ทรงผ้ากาสาวพัสตร์และมีศรี ษะโล้น
ซึง่ ธรรมทัง้ ๒๒ ประการนี้ หากภิกษุสามเณรสมาทานประพฤติให้บริบรู ณ์ ย่อมสามารถ
ก้าวเข้าสูภ่ มู ขิ องพระอรหันต์ได้ เมือ่ ภิกษุสามเณรนัน้ เป็นผูถ้ งึ ระหว่างแห่งต�ำแหน่ง       
อันประเสริฐเช่นนี้ จึงเป็นหน้าทีข่ องคฤหัสถ์แม้ผไู้ ด้บรรลุคณุ วิเศษจะต้องกราบไหว้บชู า
และลุกรับพระภิกษุสามเณรทีเ่ ป็นปุถชุ น ดังนัน้ ทันทีทลี่ กู ชายได้เข้าสูร่ ม่ ผ้ากาสาวพัสตร์
แม้เพียงในวันนัน้ ก็เป็นหน้าทีท่ บี่ ดิ ามารดาพึงกราบไหว้ เพราะท่านตัง้ อยูใ่ นเพศภาวะ
และฐานะทีส่ งู กว่าด้วยศีลและคุณธรรมทัง้ ปวง
การบวชจึงเป็นการยกฐานะของบุตรชายให้เป็นอภิชาตบุตรอย่างแท้จริง ในช่วง
ภาคฤดูรอ้ นนี้ จึงขอเรียนเชิญลูกผูช้ ายทุกท่านใช้ชว่ งเวลานีเ้ พือ่ ท�ำสิง่ อันทรงคุณค่า     
และดีทสี่ ดุ ให้แก่ตนเอง ด้วยการท�ำหน้าทีเ่ ป็นอภิชาตบุตรให้แก่บดิ ามารดาโดยการ
บรรพชาเป็นสามเณร และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
ภาคฤดูรอ้ น ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๘ ซึง่ จัดขึน้ ณ วัดและศูนย์อบรมทัว่ ประเทศ
การบวชไม่เพียงได้ชอื่ ว่าเป็นการท�ำหน้าทีอ่ ภิชาตบุตรเท่านัน้ แต่ยงั ได้ชอื่ ว่า
เป็นการท�ำหน้าทีข่ องพุทธบุตรธรรมทายาทผูส้ บื ทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้แก่
สมเด็จพ่อ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย ลูกผูช้ ายทัง้ หลายจึงไม่ควรพลาดโอกาส
ทีจ่ ะได้ทำ� หน้าทีท่ ดี่ ที สี่ ดุ นี้
อ้างอิงจาก GB 102 สูตรส�ำเร็จการพัฒนาตนเอง
ปฏิทนิ กิจกรรมประจ�ำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ติวสอบวัดระดับความรูอ้ งค์รวม
สอบวัดระดับความรูอ้ งค์รวม
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

ชีวิตนี้ดีแน่

แค่ “สัมมา

อะระหัง”

มีบทพิจารณาของพระภิกษุอยู่ประโยคหนึ่งว่า “บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า วันคืน
ล่วงไป ๆ บัดนี้เราท�ำอะไรอยู่” บทพิจารณาตรงนี้นับเป็นข้อปฏิบัติที่ส�ำคัญ เพราะทุกเวลาที่ผ่านไป
ของชีวติ ล้วนผ่านไปพร้อม ๆ กับความเสือ่ มของสังขารหรือการหดหายไปของอายุขยั หากเรามอง
ข้ามประเด็นส�ำคัญตรงนีไ้ ป ก็จะกลายเป็นว่า เราใช้เวลาก้าวเดินไปสูค่ วามเสือ่ มและลิดรอนอ�ำนาจ
พิเศษของชีวติ ไปอย่างน่าเสียดาย ค�ำว่า “อ�ำนาจพิเศษของชีวติ ” นัน้ หมายความว่า มนุษย์มอี ำ� นาจ
ที่จะก�ำหนดความเจริญของตัวเองได้ แม้กระทั่งอ�ำนาจที่จะพาตนเองก้าวข้ามความทุกข์แห่ง
วัฏสงสารสู่ความสุขอันเป็นนิรันดร์ คือ พระนิพพาน
108 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘
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ซึ่งบัดนี้ อ�ำนาจพิเศษแห่งการก�ำหนดชะตากรรมของชีวิตให้ด�ำเนินไปสู่ความเจริญ ทั้ง       
ทางโลกหรือทางธรรม ทั้งด้านโลกิยะหรือโลกุตระ ไม่ใช่สิ่งที่กระท�ำได้โดยยาก เราสามารถกระท�ำได้
ง่าย ๆ พร้อม ๆ กับการหายใจเข้าออก นั่นคือ การบริกรรมภาวนา “สัมมา อะระหัง” ควบคู่ไป
กับการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
และนี่คือ ตัวอย่างของผู้ที่ใช้อ�ำนาจพิเศษนั้น แล้วเห็นผลอันเป็นอัศจรรย์...

“สัมมา อะระหัง” กับการสร้างสันติสุขในใจ
นายสัตวแพทย์อนุวัฒน์ ศีตมโนชญ์ กรุงเทพมหานคร
สัตวแพทย์
ผมเป็นสัตวแพทย์ ชื่ออนุวัฒน์ ศีตมโนชญ์ เข้าวัดมานาน แต่การ
ปฏิบตั ธิ รรมก็ไม่ได้กา้ วหน้าไปถึงไหน มีอยูว่ นั หนึง่ ลูกค้าของผมชือ่ คุณเอก
เขามาเล่าเรื่องการท�ำสมาธิให้ผมฟัง เขาบอกว่าตอนนี้เขานั่งสมาธิวันละ
๕ ชั่วโมง ผมจึงถามกลับไปว่า เขานอนตอนไหน เขาตอบว่า นอนเที่ยงคืนแล้วตื่นขึ้น
มานั่งสมาธิตอนตี ๒
เริ่มแรกเขานั่งตอนตี ๕ ก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นตี ๔ ตี ๓ จนมาเป็นตี ๒
ตอนนี้ผลการนั่งสมาธิของเขาดีมาก แล้วเขาไม่รู้สึกเหนื่อยหรือเพลียเลย เขาก็ท�ำธุรกิจ
เหมือนกัน ขายของเยอะแยะ งานมากกว่าผมอีก ผมจึงเกิดความสงสัยว่า เขาท�ำได้อย่างไร
เขาเลยสอนเทคนิคให้ผมฟังว่า ท่อง “สัมมา อะระหัง” แล้วนับเลขให้ได้ถึง ๕๐๐
วันนั้นผมลองนั่งสมาธิแล้วภาวนา “สัมมา อะระหัง” เบา ๆ แล้วนับไปเรื่อย ๆ
ไม่น่าเชื่อครับ ผมนับตัวเลขไปเรื่อย ๆ จนลืมนับ แต่รู้สึกเบาสบาย นั่งไป ๓ ชั่วโมงรวด
รู้สึกปีติมาก ผมไม่เคยนั่งได้ดีขนาดนี้เลย ถ้าอยากนั่งได้ผลดีขนาดนี้ต้องขึ้นไปนั่งที               ่
สวนพนาวัฒน์ ๗ วัน แต่นี่ผมนั่งพักเดียวได้เลย
ผมดีใจมาก กลับมาแนะน�ำน้องผู้ช่วยที่ร้าน ชื่อจ๋า ลองสอนเขาดู คนนี้หนักเกือบ
๑๐๐ กิโลกรัม สอนเขานั่งสมาธิแล้วภาวนา “สัมมา อะระหัง” แล้วนับตัวเลขไปเรื่อย
จนครบ ๕๐๐ ครั้ง ถ้าหากลืมให้กลับไปนับ ๑ ใหม่ ให้ท�ำแบบนี้ทุกอิริยาบถทั้งวัน พอ
วันที่ ๒ เจอเขาอีกที ก็เลยถามเขาว่านั่งเป็นอย่างไรบ้าง เขาตอบว่า “หนูไม่รู้เป็นอะไร
หนูตวั เบา ๆ เหมือนลอยได้ วันนัน้ ทีค่ ณุ หมอสอนหนู หนูกลับไปนัง่ เริม่ ประมาณ ๒ ทุม่ ครึง่
พอนั่งแล้วมันว่าง โล่ง เบา สบาย หนูนับไปได้แค่ ๒๐๐ เท่านั้น พอลืมตาขึ้นมาอีกที     
๔ ทุ่มครึ่ง นั่งไป ๒ ชั่วโมงรวด โดยไม่รู้สึกเมื่อยเลย รู้สึกปีติมาก”
www.kalyanamitra.org
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ผมดีใจทีม่ คี นท�ำได้เหมือนผม ก็เลยบอกอีกคนหนึง่ ชือ่ ปุ๊ คนนีเ้ ป็นมุสลิม พอสอน
เขาไปแล้ว วันรุ่งขึ้นก็ถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้าง เขาบอกว่า “หนูเมื่อยมาก รู้สึกอึดอัด
มาก” ผมเลยถามกลับไปว่า “นับตามลมหายใจหรือเปล่า” เขาตอบว่า “ใช่” ผมเลย
บอกเขาไปว่า “ไม่ต้องนับตามลมหายใจ ให้ท่องเฉย ๆ”
วันทีส่ องเว้นไปวันหนึง่ เพราะเป็นวันหยุด พอวันทีส่ ามเขารีบมาหาผมตัง้ แต่เช้าเลย
แล้วบอกผมว่า “เมื่อคืนหนูนั่งและภาวนาไปสักพักหนึ่งก็เงียบนิ่งไปเลย รู้สึกเบา โล่ง
สบาย คุณแม่กบั พีส่ าวเรียกหนู หนูกไ็ ม่ได้ยนิ เลย ต้องเรียกตัง้ หลายครัง้ กว่าหนูจะได้ยนิ ”
ผมฟังแล้วรู้สึกปีติมาก
พอได้ ๒ คนแล้ว ผมกลับมาที่ร้านที่อยู่ตรง กม. ๘ แล้วชวนน้อง ๆ ที่ร้านท�ำตาม       
วันแรกไม่มีใครท�ำเลย ผมจึงตั้งรางวัลว่า ถ้าใครท่องได้ ๕๐๐ ครั้ง จะให้ ๕๐ บาท
ปรากฏว่าวันแรกก็มีคนท�ำได้ และรู้สึกตัวโล่ง เบา สบาย โดยมีคนท�ำได้ ๒ คน ชื่อ       
บัวกับลี พอท�ำได้เขารู้สึกมีความสุขมาก พอให้เงินรางวัล แทนที่เขาจะอยากได้ แต่เขา
กลับน�ำเงินนั้นไปหยอดใส่ตู้ท�ำบุญ ตอนนี้รวมเป็น ๔ คนแล้ว คนอื่น ๆ ก็เริ่มอยากท�ำ 
เพราะว่าท�ำง่าย จากที่ปกติแล้วทุกคนจะบ่นเก่ง แต่พอภาวนา “สัมมา อะระหัง” แล้ว
ทุกคนก็เงียบ ไม่มีเสียงบ่น เสียงโวยวาย เสียงทะเลาะเบาะแว้งกันเลย ตอนนี้คนที่มี
ประสบการณ์ภายในเพิ่มขึ้นเป็น ๑๕ คน จากพนักงานทั้งหมด ๒๐ กว่าคน
ตอนนี้บรรยากาศในร้านไม่มียักษ์แล้ว มีแต่นางฟ้า เพราะธรรมดาจะมีคนดุ        
ลูกค้าบ้าง ท�ำหน้ายักษ์ใส่ลูกค้าบ้าง หรือท�ำรุนแรงกับสุนัขที่ลูกค้าพามาบ้าง แต่ตอนนี้
ไม่เป็นกันอีกแล้ว อีกทั้งทุกคนยังพูดจาไพเราะ จนท�ำให้ลูกค้าซื้อขนมมาฝาก มีทิปให้
ทุกวัน เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่า เราเป็นฆราวาส ท�ำงาน ๒๔ ชั่วโมง ก็สามารถบรรลุธรรมได้
อย่างที่หลวงพ่อเคยบอกไว้ว่า ไม่ให้เราเอาลมหายใจทิ้งไปฟรี ๆ แต่ให้เราอยู่กับธรรมะ
ผมใช้เทคนิคเพิม่ การนับตัวเลขเข้าไปในการภาวนา “สัมมา อะระหัง ๑, สัมมา อะระหัง ๒...”
ถ้าเราเผลอลืมไปก็ให้กลับไปนับ ๑ ใหม่ ไม่ได้ส�ำคัญที่ตัวเลข แต่ตัวเลขจะบ่งบอกว่า    
ใจเราหลุดไปไกลแค่ไหน แล้วเรากลับมาได้บ่อยแค่ไหน ถ้าทุกคนได้ท�ำวิธีนี้กัน ผมคิดว่า
สิ่งที่หลวงพ่อบอกไว้ว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จริง ๆ ครับ

ยอดขายอัศจรรย์
คุณเพ็ญนภา บุญสมปอง กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทเน็ต-อินโนวา จำ�กัด
      ตั้งแต่ครั้งแรกที่ท�ำงานเป็นเซลส์ เคยมีความรู้สึกว่าท�ำไมพี่สาว        
เราท�ำบุญเยอะ ท�ำบุญบ่อย ไม่เข้าใจว่าท�ำไมจะต้องท�ำบุญขนาดนั้น พอ
วันหนึ่งเราโดนเปลี่ยนหน้าที่จากเซลส์แอ็ดมินไปเป็นเซลส์โดยตรง ก็เลย
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อยากลองดูว่า “สัมมา อะระหัง” หรืออานุภาพของหลวงปู่มีจริงหรือเปล่า ท�ำไมพี่เราถึงต้อง
ท�ำบุญขนาดนั้น
วันแรกที่ขายของไม่เคยมีใครสอนเรื่องการเป็นเซลส์ บางครั้งมีความรู้สึกว่า
ฝ่ายขายของเราท�ำไมถึงเหนื่อย แล้วท�ำไมยอดไม่เพิ่มขึ้น แต่พอมีพระอาจารย์เมตตา        
เดินทางมาในวันท�ำบุญของออฟฟิศ ท่านก็แนะน�ำว่าให้ “สัมมา อะระหัง ๆ” ตลอด
แล้วก็ให้นั่งสมาธิกันเป็นทีม และมีอุปกรณ์ช่วยนับ “สัมมา อะระหัง”
พวกเรานัง่ สมาธิในห้องปฏิบตั ธิ รรมทุกวันตอน ๕ โมง พอขึน้ ไปบนห้อง บรรยากาศ
ตรงนั้นท�ำให้เราปลื้ม มีความรู้สึกที่ว่านี่คือทีมงานของเรา มานั่งธรรมะพร้อมกัน นั่งไป
ได้ประมาณ ๑ เดือน เดิมยอดขายอยู่ประมาณ ๓-๔ ล้านกว่า ๆ กว่าจะเข็นถึง ๖ ล้าน
รู้สึกว่ายากล�ำบากและเหนื่อยเหลือเกิน แต่เดือนนี้อัศจรรย์จริง ๆ แค่ต้นเดือนก็ไม่รู้เงิน
มาจากไหน มันไหลมาเทมา จาก ๓ ล้านกว่า ๆ ในปัจจุบันขึ้นมาเป็น ๘ ล้าน แทบ
ไม่น่าเชื่อ
สิ่งที่มองเห็นก็คือ อานุภาพของค�ำว่า “สัมมา อะระหัง” และพลังหมู่ของการ       
นั่งสมาธิ ท�ำให้ทุกคนภายในแผนกมีบุญในตัว เป็นบุญของทีม ไม่ใช่เราคนเดียวที่รับ
ออร์เดอร์ กลายเป็นว่าน้อง ๆ ในทีม อยู่ ๆ ก็มีออร์เดอร์เข้ามา เหมือนเรารวมใจเป็นหนึ่ง
เกิดพลังหมู่ขึ้นมา ยอดพุ่งเกินเป้า พวกเราจะท�ำต่อไปทุกเดือน ๆ
น้องในบริษทั เอาอุปกรณ์ชว่ ยนับ “สัมมา อะระหัง” มาผูกไว้กบั นาฬิกาข้อมือ แล้ว
ก็นับ บางคนมาบอกว่านับได้เป็นพันเลย กลายเป็นว่าคนในออฟฟิศอยากท�ำตรงนี้ ซึ่ง
ท�ำให้เขามีสมาธิในการท�ำงาน ใจก็เย็น มองคนในแง่ดี มีอะไรดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิตเยอะ
เราก็มีความรู้สึกว่า “สัมมา อะระหัง” กับการนั่งสมาธิช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น
อยากฝากทุกคนให้มานั่งสมาธิ แล้วก็ “สัมมา อะระหัง” ด้วย แล้วอะไรดี ๆ จะ
เกิดขึ้นในชีวิตเป็นอัศจรรย์อย่างที่เราคิดไม่ถึง
จากเรือ่ งราวตัวอย่างของผูท้ ใี่ ส่ใจการปฏิบตั ธิ รรม เราจะเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ยากและแสนง่าย
จริง ๆ ในการจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ความดีงามหรือน�ำพาชีวิตไปสู่ความสุข ความส�ำเร็จ
ก็แค่ภาวนา “สัมมา อะระหัง” แค่นี้จริง ๆ เงื่อนไขมีเพียงแค่ต้องภาวนาอย่างต่อเนื่อง ภาวนา
อย่างสบาย ๆ ภาวนาทุกลมหายใจ
ดังนั้น นับจากนี้ต่อไป เราก็คงจะรู้แล้วว่า มนุษยชาติจะไม่ต้องหายใจทิ้งขว้างกันอีกแล้ว
เราสามารถเปลีย่ นลมหายใจเป็นบุญ เป็นบารมี เป็นสมบัติ เป็นอายุขยั เป็นการเข้าถึงพระรัตนตรัย
ได้อย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยการหายใจเข้า “สัมมา อะระหัง” หายใจออกก็ “สัมมา อะระหัง”...
“สัมมา อะระหัง ๆ ๆ ๆ...”
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

อาคารบุญรักษา คือ ลาภอันประเสริฐ
สวั ส ดี ค รั บ ! นั ก เรี ย นอนุ บ าล
ฝันในฝันวิทยาทั่วโลก วันเวลาใน
การสร้างบารมีของเราผ่านไปเร็ว
นะครับ แป๊บเดียวถึงวันมาฆบูชา
กันแล้ว... ลองมานึกย้อนหลัง
ในวันเวลาที่ผ่านมา นึกแล้วปลื้ม!
เพราะวันเวลาที่ผ่านมาเราได้สั่งสมบุญบารมี
กันตลอด ไม่ว่าสิ่งแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ จะ
เป็นอย่างไร การเมือง เศรษฐกิจ ของประเทศ
ของใคร จะขึน้ ลงเป็นอย่างไร พวกเราก็ได้สงั่ สม
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บุ ญ กั น ไม่ ข าด ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น เพราะว่ า เรามี
คุณครูไม่ใหญ่ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นผู้น�ำ
ในการสร้างบารมี ท่านย�้ำเสมอว่าเป้าหมาย
เป็นหลัก อุปสรรคไม่มี เขาว่าก็เรือ่ งของเขา เราก็วา่
เรือ่ งของเรา มารก็วา่ เรือ่ งของมาร พระก็วา่ เรือ่ ง
ของพระ ๒๒ เมษายน เป็นวาระครบ ๗๑ ปี ของ
คุณครูไม่ใหญ่ และเป็นวันคุม้ ครองโลก ท่านจึง
มี ๒ Big บุญ ให้พวกเราได้ท�ำ นั้นคือ ๑. บุญ
มหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ทัว่ ประเทศ และ
มหาสังฆทาน ๓๒๓ วัด ภาคใต้ ๒. บุญอาคาร
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ช่องนี้มีคำ� ตอบ

บุญรักษา เพื่อพยาบาลภิกษุไข้
เรื่องการสร้างอาคารบุญรักษา คุณครู
ไม่ใหญ่ท่านได้ให้โอวาทไว้ว่า “หลวงพ่อตั้งใจ
สร้างอาคารบุญรักษา เพราะอยากแข็งแรง และ
อยากให้ลูก ๆ ทุกคนแข็งแรงไปด้วยกัน วันนี้
(๑๙ ก.พ. ๕๘) เริ่มต้นท�ำบุญไปแล้ว เอาบุญ
มาฝากลูก ๆ ทุกคน ให้ได้บุญคนละนิด ๆ
ถ้าอยากได้บุญเน็ต ๆ ก็ต้องท�ำเอง เพราะ
หลักวิชชาเป็นอย่างนี้ “อาโรคฺยปรมา ลาภา”
จะได้ลาภอันประเสริฐ คือความไม่มโี รค ไม่เจ็บ
ไม่ป่วย สดชื่น แข็งแรง อายุยืน ๆ รวยนาน ๆ
นัง่ ธรรมะได้นาน ๆ ดูภายในได้นาน ๆ ฟังธรรม
ได้นาน ๆ ดูเพชร ดูพลอย ดูสมบัติได้นาน ๆ
เห็นของสวย ๆ งาม ๆ ได้นาน ๆ ฟังเสียง
เพราะ ๆ ที่อยากฟังได้นาน ๆ ได้อะไรดี ๆ

DMC

นาน ๆ เราจะเลือกเอาแบบไหน ระหว่างรวย
แข็งแรง อายุยืน ไม่มีโรคเป็น ๑๐๐ ปี อย่างนี้
ปลื้มไหม? หรือเขาเอาของมาให้แต่กินไม่ได้
ได้แต่ดู เป็นอย่างนี้สัก ๑๐๐ ปี เราจะเลือก
แบบไหน? อาคารบุญรักษาจึงได้ชอื่ ว่า เป็นลาภ
อันประเสริฐของพวกเรา ท�ำบุญครั้งเดียว แต่
บุญส่งผลตลอดชาติ และยังส่งผลในปรโลก
อีกยาวนาน ตราบใดที่อาคารบุญรักษายังด�ำรง
อยู่ ดังนั้นเราต้องรีบคว้าบุญนี้ ท�ำให้เต็มก�ำลัง
ทั้ ง ท� ำ เองและชวนผู ้ อื่ น ท� ำ ด้ ว ย เพราะเรา
สร้างบารมีเป็นทีม พวกเราต้องรวยเป็นทีม
และแข็งแรงเป็นทีม การชวนคนท�ำความดี
มีอานิสงส์มากมาย และในขณะเดียวกันการ
กีดขวางคนท�ำความดีก็มีวิบากกรรมมากมาย
ดังเรื่องราว Case Study ต่อไปนี้

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet
http://goo.gl/9SoQHP

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่ที่เคารพอย่างสูง
ลูกเข้าวัดครั้งแรกในงานกฐินจักรพรรดิ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ วันนั้นลูกได้ถวายปัจจัยกับ
หลวงพ่อ เพียงครัง้ แรกทีล่ กู ได้เห็นหลวงพ่อ ลูก
ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะก้มลงกราบแทบเท้า
หลวงพ่อมาก ๆ เลยค่ะ การมาร่วมงานกฐิน
วันนั้นของลูกสร้างความปีติใจให้แก่ลูกมาก
พอกลับไปถึงบ้าน รุ่งเช้าลูกก็ได้เจอ
อานุภาพของหลวงปู่สด คือลูกได้เช่าบ้าน
๒ ชั้น ในราคาเดือนละ ๕ พันบาท เพื่อเปิด
ร้านขายของ วันนั้นเป็นวันที่เจ้าของบ้านจะมา

ห้ามคนท�ำความดี

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙
เก็บค่าเช่า แต่ลูกรู้ดีว่าขณะนี้ในตู้เซฟมีเงินอยู่
เพียงพันกว่าบาทเท่านั้น อย่างไรก็ไม่พอค่าเช่า
แน่นอน และในขณะที่เจ้าของบ้านก�ำลังนั่งรอ
เงินจากลูก ลูกก็แกล้งไข ๆ ๆ กุญแจ เพื่อถ่วง
เวลา เพราะไม่ทราบจะท�ำอย่างไรดี แต่ในใจ
นั้นก็นึกถึงหลวงปู่ และท่อง “สัมมา อะระหัง”
ลูกนึกในใจว่า “หลวงปู่ช่วยด้วย” แล้วจู่ ๆ
เจ้าของบ้านก็เอ่ยปากซื้อรองเท้าในร้านของลูก
ซึ่งปกติเขาไม่เคยมาซื้อของที่ร้านของลูกเลย
ปรากฏว่าวันนั้นเจ้าของบ้านซื้อรองเท้าหลายคู่
เป็นจ�ำนวน ๓ พันกว่าบาท ซึ่งรวมกับเงินใน
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ตู้เซฟของลูกก็ได้ ๕ พันบาท พอดีค่าเช่าบ้าน
เลย ท�ำให้ลูกยิ่งรักและศรัทธาหลวงปู่มาก ๆ
แต่กอ่ นลูกเคยตัง้ มโนปณิธานไปนิพพานเท่านัน้
แต่ พ อมาทราบมโนปณิ ธ านของหลวงปู ่ ว ่ า
จะเข้านิพพานคนสุดท้าย ท�ำให้ลูกเปลี่ยนใจ
ขอติ ด ตามท่ า นสร้ า งบารมี ไ ปจนกว่ า จะถึ ง
ทีส่ ดุ แห่งธรรม กราบขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่
ฝันในฝันเรื่องของลูกด้วยนะเจ้าคะ
พ่อของลูก เกิดทีเ่ มืองจีน พอพ่อคลอด
ออกมาก็ถูกน�ำไปทิ้งที่ถังขยะ แล้วก็มีหญิง
คนหนึ่ ง ซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ แ ต่ ง งานเก็ บ พ่ อ ไปเลี้ ย ง
ลูกเรียกท่านว่าย่า พอเกิดสงครามขึน้ ทีเ่ มืองจีน
ย่ากับพ่อจึงอพยพมาอยูท่ เี่ มืองไทย แล้วย่าก็ได้
แต่งงานกับปูอ่ ยูท่ เี่ มืองไทย ช่วยกันท�ำมาหากิน
จนมีลูกของตัวเอง ๓ คน เป็นชาย ๒ คน หญิง
๑ คน ต่อมาปู่เสียชีวิต ย่าจึงต้องล�ำบากเลี้ยง
ลูก ๆ มาจนโต
พ่ อ ของลู ก ชอบเล่ น การพนั น และ
สูบบุหรี่มาก พ่อกับแม่เจอกันที่โรงพยาบาล
ขณะไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลเหมือนกัน ต่อมา
ท่านทั้งสองแต่งงานกันจนมีลูก ๖ คน ตัวลูก
เป็นลูกคนที่ ๕ ลูกคนโตเสียชีวิตตั้งแต่อยู่
ในท้อง ส่วนลูกคนสุดท้องยกให้พยาบาลไป
ต่อมาพ่อกับแม่แยกทางกัน พ่อน�ำลูกทีเ่ หลืออยู่
ทั้ง ๔ คน มาให้อาผู้หญิง (ลูกของย่า) เลี้ยง
ส่วนพ่อกับแม่ต่างก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัว
ใหม่ พ่อมีลูกกับภรรยาใหม่ ๒ คน พ่อไม่ชอบ
ท�ำบุญ ตอนหลังลูกได้ข่าวว่าพ่อเปลี่ยนศาสนา
ไปนับถือศาสนาคริสต์ พ่อท�ำธุรกิจหลายอย่าง
แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ ล่าสุดท�ำธุรกิจบ้าน
จัดสรรก็ถูกฟ้องล้มละลาย และหนีคดีไปอยู่
ภาคใต้ แล้วก็ไม่ได้ข่าวคราวอีกเลยเป็นเวลา
114 อยู่ในบุญ มีนาคม ๒๕๕๘

DMC

เกือบสิบปีแล้วค่ะ
ตัวลูกและพี่ ๆ ได้อาศัยอาผู้หญิงเลี้ยงดู
มาตั้งแต่เล็ก ๆ และส่งให้เรียนหนังสือ
พี่ชายคนที่ ๓ ของลูก ไม่ยอมเรียน
หนังสือ จึงจบแค่ ป.๖ เพราะตอนเป็นวัยรุ่น
ติดเพื่อน ติดการพนัน พออายุได้ประมาณ ๒๐ ปี
เขาไปท�ำอาชีพค้าปลาอยู่ที่ จ.ศรีสะเกษ ไปได้
ไม่นานก็ประสบอุบัติเหตุรถพิกอัปประสานงากัน
พี่ชายเสียชีวิตทันที
ก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตพี่ชายอยากบวช
มาก ได้เอ่ยปากขออาผู้หญิงบวช แต่เนื่องจาก
อาผู้หญิงไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญ นิยมการไหว้เจ้า
มากกว่า จึงบอกกับพีช่ ายว่า “ครอบครัวเราเป็น
คนจีน ไม่ตอ้ งบวชหรอก” พีช่ ายก็เลยไม่ได้บวช
แล้วก็เสียชีวิตขณะอายุได้ ๒๐ ปี
พี่ ส าวคนโตของลู ก น่ า สงสารมาก
ตั้งแต่เล็ก ๆ เขาช่วยอากับย่าท�ำงานทุกอย่าง
ได้เรียนแค่ ป.๔ ก็ต้องออกจากโรงเรียนมาช่วย
ย่าขายของจนโตเป็นสาว ช่วงหลัง ๆ ตัวลูกได้
เข้ามาเรียนต่อและท�ำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ลูก
มัวแต่เครียดอยู่กับชีวิตของตัวเอง จึงไม่ค่อย
ได้สนใจรับรู้สารทุกข์สุกดิบของพี่สาวเลย มี
หลายครั้งที่พี่สาวพยายามโทร.มาหาลูกเพื่อ
ระบายความทุกข์ในเชิงปรึกษาให้ลกู ฟัง บอกว่า
“อยากไปจากบ้านหลังนี้ อยากออกไปอยู่ข้าง
นอก” แต่ลูกก็ไม่คิดว่าความทุกข์ของพี่สาวจะ
สาหัสมาก จึงได้แต่ปลอบไปว่า “อยูท่ นี่ นั่ แหละ
ให้ทนเอา” แล้วต่อมาลูกก็ได้ข่าวพี่สาวผูกคอ
ตาย ขณะนั้นพี่สาวอายุ ๓๐ กว่า แต่ยังไม่ตาย
ทันทีคะ่ เป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ ๑ ปีจงึ เสียชีวติ
ตัวลูกเอง เกิดมาเป็นคนตัวเล็ก มีผิว
ไม่สวยลักษณะคล้ายแผลเป็นทีถ่ กู ไฟไหม้ ตอน
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อายุประมาณ ๑๓ ปี มีคนทักว่าโตขึ้นจะมีแต่
คนเกลียด และลูกก็สังเกตว่ามันเป็นอย่างนั้น
จริง ๆ ค่ะ ทั้ง ๆ ที่ลูกเองก็ไม่ได้ท�ำอะไรให้
ชีวิตในวัยเด็กของลูก แม้จะถูกพ่อแม่
ทอดทิ้ง แต่ก็ไม่ได้ล�ำบากในเรื่องความเป็นอยู่
เพราะอาผู ้ ห ญิ ง ให้ ก ารเลี้ ย งดู เ ป็ น อย่ า งดี
แม้ไม่ใช่หลานในสายเลือดก็ตาม จะมีความ
ทุกข์ก็แต่เรื่องที่ถูกรังแกทุบตีเป็นประจ�ำจาก
อาผูช้ ายคนโต (ลูกชายคนโตของย่า) ลูกรูส้ กึ ว่า
เขาไม่ชอบขี้หน้าลูก และลูกก็โดนอยู่คนเดียว
ท� ำ ให้ ลู ก ทั้ ง เกลี ย ดและกลั ว อาผู ้ ช ายคนนี้
มาตลอด
ต่อมาลูกมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง คืนหนึ่งประมาณ ๒
ทุ่ม ลูกก�ำลังอ่านหนังสือสอบอยู่กับเพื่อน ลูก
เกิดอาการง่วงจึงหลับไป แล้วลูกก็ฝันไปว่า มี
ผู้ชายผิวด�ำ นุ่งหยักรั้งสีแดง ไม่ใส่เสื้อ ยืน
ยิ้มหวานให้ลูกอยู่ที่ประตู ในฝันนั้นลูกไม่รู้สึก
กลัวเลย จึงยิ้มหวานตอบเขาไป
แต่ แ ล้ ว ทั น ใดนั้ น ลู ก ก็ ต ้ อ งสะดุ ้ ง ตื่ น
เพราะถูกเพื่อนปลุกด้วยท่าทีตระหนกตกใจ
เพื่อนบอกกับลูกว่า “ลูกกรีดร้องเสียงน่ากลัว
มาก” ลูกจึงได้เล่าความฝันให้เพื่อนฟัง เขาก็
ยิ่งกลัวมากขึ้น
หลังจากเหตุการณ์ความฝันนัน้ ผ่านไป
เป็นปี ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลูก ขณะที่ลูกเดิน
อยู่ในมหาวิทยาลัย มีรถคันหนึ่งถอยมาชนลูก
จนล้มลง แขนเสือ้ ของลูกติดอยูก่ บั ล้อรถ ท�ำให้
ลูกถูกลากไปจนกระทั่งมีคนมาบอกให้เจ้าของ
รถหยุด เจ้าของรถคันนั้นก็หายตัวไปเลย ลูก
เลยต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเองเกือบหมืน่ บาท
หลังจากเรียนจบ ลูกได้เข้าท�ำงานบริษัทใน
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กรุงเทพฯ ลูกได้พบกับหนุ่มชาวอังกฤษ ซึ่งมา
ติดต่องานที่บริษัท เขาจีบลูก และบอกกับลูก
ว่าเขายังโสด เราคบกันอยู่เป็นปีจึงตกลงใจอยู่
ด้วยกัน แต่แล้วพอลูกตั้งท้อง เขาก็บอกกับลูก
ว่า เขามีภรรยาแล้ว ลูกจึงตัดสินใจหนีจากเขา
มา และไม่ติดต่อกลับไปหาเขาอีกเลย เพราะ
ลูกโกรธเขามากที่กล้ามาหลอกลูก
ช่วงที่ตั้งท้องอยู่ ลูกพยายามนั่งสมาธิ
ทุกวันจนใกล้คลอดนั่งไม่ไหว ช่วงนั้นลูกฝันว่า
ใส่สร้อยทอง ๒ เส้น เส้นหนึ่งมีพระ อีกเส้น
หนึ่งไม่มีพระ แต่จู่ ๆ สร้อยทั้ง ๒ เส้นก็หลุด
ออกจากคอและก�ำลังจะหล่นลงทะเล แต่ลูก
เอื้อมมือคว้าไว้ทันทั้งสองเส้น แล้วน�ำมาสวม
ที่คอ
ต่อมาลูกคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิง
พอลูกสาวอายุได้ ๗ เดือน อาผู้หญิงก็ขอให้ลูก
กลับไปอยู่เป็นเพื่อนที่บ้าน เพราะตอนนั้นย่า
และพี่ ส าวของลู ก ที่ อ ยู ่ ด ้ ว ยเสี ย ชี วิ ต ไปแล้ ว
ลูกตกลง
แต่พออยู่ไป ๆ อาผู้หญิงก็ไม่ใช่อาที่
ใจดีเช่นแต่ก่อน เขาชอบเล่นไพ่ เล่นหวยเป็น
ประจ�ำ ทีส่ ำ� คัญก็คอื อาไม่ชอบวัดพระธรรมกาย
เนื่องจากอาได้รับข่าวที่ไม่ดีจากสื่อ หากเพื่อน
คนไหนไปวัด อาก็จะสัง่ ห้ามไม่ให้ลกู คบ ลูกจึง
สร้างบารมีล�ำบากมาก จะท�ำบุญหรือนั่งสมาธิ
ก็ต้องแอบท�ำ เวลาไปวัดก็ต้องแอบไป หากอา
รู้ก็จะด่า ๆ ๆ ด่าไปเจ็ดวันไม่ยอมเลิก ลูกเคย
ก้มกราบทีเ่ ท้าขอร้องให้เลิกด่า แต่อาก็ยงั ไม่เลิก
บางครัง้ ถึงกับท�ำร้ายร่างกายลูก ลูกเครียดมาก
จนเพื่อนกลัวว่าลูกจะฆ่าตัวตายเหมือนพี่สาว
ในที่สุดลูกก็ทนต่อไปไม่ไหว จึงคิดจะหนีและ
ได้เตรียมการไว้อย่างดี แต่พอถึงวันจริง ๆ ลูก
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ก็หวั่นใจ กลัวอาจับได้ จึงลังเลว่าจะไปดีหรือ
ไม่ไปดี
จนถึงวันหนึง่ วันนัน้ เป็นวันลอยกระทง
ลูกจึงท�ำทีไปเที่ยวงานที่วัดข้างบ้าน พาลูกสาว
วัย ๒ ขวบกว่าไปด้วย ขณะอยู่ในงานเวลา
ประมาณ ๕ ทุ่ม จู่ ๆ ลูกสาวของลูกก็มองที่

DMC

ท้องฟ้าแล้วบอกว่า “แม่ ๆ หลวงปู่ ๆ” ลูกมอง
ตามแต่ไม่เห็น ลูกสาวก็ยืนยันว่าเขาเห็น ลูก
เลยมีก�ำลังใจคิดว่าคงหนีพ้นแน่ หลวงปู่ต้อง
ไม่ทิ้งแน่นอน ลูกจึงอธิษฐานขอให้หลวงปู่ช่วย
ให้ลูกหนีพ้น แล้วคืนนั้นลูกก็หนีได้ส�ำเร็จ

หลังจากส่งค�ำถามไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙
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๑. พ่อถูกน�ำไปทิ้งถังขยะ แล้วย่าซึ่ง
ไม่เคยรู้จักกันเลยเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เกิด เพราะ
กรรมในอดีตเคยมีแฟนและมีฐานะยากจนทัง้ คู่
เมื่อฝ่ายหญิงท้องแล้วคิดว่าตัวเองไม่มีปัญญา
จะเลี้ยง เลยแอบเอาเด็กไปทิ้งที่กองขยะที่
ห่างไกลออกไป แต่ก็ยังมีบุญที่เคยสงเคราะห์
ญาติมา วิบากกรรมนี้มาส่งผล
๒. ตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ ให้ท�ำบุญ
ทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตขอให้ได้พบพ่อให้ได้
และสามารถน�ำพ่อมาสร้างบารมีกบั หมูค่ ณะได้
ให้อธิษฐานจิตทุกวันเลย
๓. พี่ชายของลูกถูกอาผู้หญิงห้ามไป
บวช เพราะกรรมในอดีตก็เคยห้ามญาติไปบวช
มาส่งผลในลักษณะเดียวกัน หากได้บวช บุญ
บวชนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมปาณาติบาต
ที่ท�ำให้อายุสั้นยืดยืนยาวต่อไปได้
๔. การทีอ่ าผูห้ ญิงห้ามไม่ให้พชี่ ายไปบวช
ก็ จ ะมี วิ บ ากกรรมเช่ น เดี ย วกั บ ที่ อ าผู ้ ห ญิ ง
ท�ำกับพีช่ ายของลูก คือ เวลาจะบวชหรือท�ำบุญ
อะไรก็จะมีคนมาขัดขวาง ท�ำให้เป็นอุปสรรค
ในการสร้างบุญนั้น
๕. พี่ชายตายแล้วอย่างไม่ทันตั้งตัว
วนเวียนอยู่ ๗ วัน แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ยมโลกพา
ไปยมโลกของมหานรกขุม ๑ ก่อน และจะต้อง
ไปอีกหลายขุม เพราะผิดศีลอีกหลายข้อ ก�ำลัง
โดนเจ้าหน้าที่ทุบ แทง ช�ำแหละ ตายเกิดนับ
ครั้งไม่ถ้วน ทุกข์ทรมานมาก ได้รับบุญที่อุทิศ
ไปให้แล้ว ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมา
แต่ยังไม่หมดกรรม ต้องอุทิศไปให้บ่อย ๆ
๖. พีส่ าวผูกคอตายแต่ไม่ตาย ต้องเป็น
เจ้าหญิงนิทรา ๑ ปี เพราะเป็นผังเก่าที่ท�ำมา
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หลายชาติแล้ว ด้วยสาเหตุต่าง ๆ นานา เช่น
เบือ่ หน่ายท้อแท้ในชีวติ เรือ่ งครอบครัว เป็นต้น
กรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย แม้ยังไม่ตาย
ทันที ต้องเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ ๑ ปี ก็ตาม
เพราะมีเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะฆ่าตัวตาย
๗. ตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยัง
ยมโลกของมหานรกขุม ๑ ด้วยกรรมเจตนา
ฆ่าตัวตายดังกล่าว ก�ำลังถูกน�ำตัวไปแขวนเชือก
กับราว แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะกระตุกขาเพื่อให้
เชือกรัดคอจนหายใจไม่ออก ทุกข์ทรมานมาก
ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแต่ก็ยังไม่พ้นกรรม
ต้องท�ำบุญอุทิศไปให้อีกบ่อย ๆ
๘. ย่าของลูกตายแล้วก็ไปเป็นภุมเทวา
ชัน้ ล่าง ยังล�ำบากเพราะไม่คอ่ ยมีอาหารการกิน
เนือ่ งจากไม่คอ่ ยได้ทำ� บุญเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์
ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้ว ท�ำให้มีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้าง ให้ท�ำบุญอุทิศไปให้ท่านอีก
เรื่อย ๆ
๙. ตัวลูกเกิดมาตัวเล็ก ผิวไม่สวย มี
ลักษณะคล้ายแผลเป็นที่ถูกไฟไหม้ เพราะ
วจีกรรมในอดีตที่ตัวลูกเคยไปว่าเขา โดยเอา
ปมด้อยเขามาล้อเลียน
เรื่ อ งมี อ ยู ่ ว ่ า ชาติ นั้ น ตั ว ลู ก ชอบไป
แกล้งเพื่อนคนหนึ่งซึ่งตัวเล็กและมีผิวไม่สวย
กระด�ำกระด่างคล้ายถูกไฟไหม้ จึงไปกระแนะ
กระแหนเขาให้ได้รับความอับอายเป็นประจ�ำ
มาส่งผล
๑๐. ตัวลูกมีแต่คนเกลียด ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้
ท�ำอะไรให้ เพราะในชาตินนั้ มีนสิ ยั ชอบหมัน่ ไส้
คนอื่ น ด้ ว ยความริ ษ ยาเป็ น ประจ�ำ มาส่ ง ผล
จะแก้ไขก็ให้ลูกหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน
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ช่องนี้มีค�ำตอบช่องนี้มีคำ� ตอบ

ศีล ภาวนา แผ่เมตตา บ�ำเพ็ญสังคหวัตถุ ๔
ให้มมี ทุ ติ าจิตต่อผูอ้ นื่ อย่าไปอิจฉาใคร เป็นต้น
แล้วระลึกนึกถึงบุญทุกบุญ อธิษฐานจิตให้พ้น
วิบากกรรมนี้
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๑๑. แม้ไม่มีพ่อแม่ แต่อาผู้หญิงก็เลี้ยงดู
ลูกอย่างดี ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่หลานแท้ ๆ เพราะ
บุญที่ตัวลูกเคยสงเคราะห์ญาติมาส่งผล
ตัวลูกกับอาผูห้ ญิงก็เคยเป็นญาติทเี่ คย
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ช่องนี้มีค�ำตอบ
เกื้อกูลกันมาในอดีต อาผู้ชายชอบท�ำร้ายตบตี
ลูก เพราะเคยเป็นญาติกันมา แต่ชอบทะเลาะ
โกรธแค้นกันมาส่งผล
๑๒. ที่ตัวลูกฝันเห็นผู้ชายผิวด�ำนุ่งผ้า
หยักรั้งสีแดงมายืนยิ้มให้นั้น ก็เป็นเรื่องธาตุ
วิปริต จิตนิวรณ์ ไม่มีสาระแก่นสารอะไร
ตัวลูกประสบอุบัติเหตุต้องเจ็บตัวและ
เสียเงินนั้น ก็ไม่เกี่ยวกับความฝันดังกล่าว แต่
มีกรรมในอดีตที่ทุบตีท�ำร้ายสัตว์เลี้ยงในบ้าน
เช่น สุนัข แมว อยู่บ่อยครั้งมาส่งผล
๑๓. ตัวลูกถูกสามีหลอกว่าเป็นโสด แต่
พอตั้งท้องลูกสาวเขากลับไม่ยอมรับ เพราะ
กรรมในอดีตของตัวลูกสมัยเป็นผู้ชายก็เคย
ท�ำอย่างนี้ คือไปหลอกผู้หญิงจนมีท้องแล้วก็
ไม่ยอมรับมาส่งผล เป็นภาพในอดีตของตัวลูก
๑๔. ลูกสาวก็มีกรรมคล้ายกับตัวลูก
แต่หย่อนกว่า ตอนนี้เป็นแค่เศษกรรมแล้ว จึง
ท�ำให้พ่อเขาไม่ยอมรับ ความฝันนั้นก็ไม่เกี่ยว
กับการมาเกิดของลูกสาว
๑๕. ก่อนมาเกิดลูกสาวก็มาจากทีส่ ว่าง
ไม่มากนัก บุญทีล่ กู นัง่ สมาธิในตอนท้องลูกสาว
คนนี้ ก็จะท�ำให้ลกู สาวเป็นคนจิตใจดี ใฝ่ธรรมะ
เป็นต้น
๑๖. ลูกสาวตอนอายุ ๒ ขวบ ใส่รองเท้า
เข้าห้องปัญญาเดินเสียงดังขณะทีม่ คี นนัง่ สมาธิ
และเอามือใส่บาตรแล้วถูกมือพระนัน้ ก็จะไม่มี
วิบากกรรมโดยตรง เพราะยังเด็กอยู่ แต่ก็จะมี
วิบากกรรมโดยอ้อมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เวลา
นั่งสมาธิ พอใจจะรวมก็จะมีเสียงดังจากที่
ต่าง ๆ มาขัดขวาง ท�ำให้ใจไม่รวมบ้างเท่านั้น
ส่วนถูกมือพระโดยไม่เจตนาและพระก็ไม่ได้คดิ
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อะไรก็ไม่ได้มีวิบากกรรมใด
๑๗. ตัวลูกถูกขัดขวางการสร้างบารมี
อย่างแรงจากอาผู้หญิง เพราะกรรมในอดีตก็
เคยห้ามขวางคนไม่ให้ทำ� ความดีเช่นเดียวกันมา
ส่งผล
คืนที่ตัวลูกหนีจากอา ลูกสาวบอกว่า
เห็นหลวงปู่นั้น ก็เห็นจริงไปตามประสาเด็กที่มี
จิตอินโนเซนต์
๑๘. ตัวลูกก็ควรอยู่ในที่ที่เป็นสัปปายะ
ต่อการสร้างบารมีดังปัจจุบันนี้ดีแล้ว ให้ตัวลูก
สั่งสมบุญด้วยตัวเองให้มีบุญมากกว่านี้ไปก่อน
เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะชักชวนให้อา
มี ศ รั ท ธาต่ อ วั ด ดั ง นั้ น ท� ำ บุ ญ ทุ ก ครั้ ง ก็ นึ ก
อธิษฐานจิตไปก่อน ว่าขอให้บุญนี้บันดาลให้
ท่านเกิดกุศลศรัทธา
๑๙. การทีล่ กู เขียนเรือ่ งราวมาขอความ
เมตตาให้ครูไม่ใหญ่ฝันในฝันให้นั้น ก็เป็นเรื่อง
ที่ ค รู ไ ม่ ใ หญ่ เ ต็ ม ใจท� ำ ให้ ด ้ ว ยความเมตตา
เพื่อที่จะให้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของกฎแห่งกรรม
ไม่ได้ท�ำให้มีวิบากกรรมใดหรอก
๒๐. ตัวลูกและลูกสาวเคยสร้างบารมี
กับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตาม
อารมณ์เป็นส่วนใหญ่ จึงท�ำให้วิบากกรรมใน
อดีตมาส่งผลเยอะในชาตินี้ ชาตินี้ให้ตั้งใจ
ปฏิ บั ติ ธ รรมให้ เ ต็ ม ที่ ทุ ก วั น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
ตามหลักวิชชาที่ได้แนะน�ำไป ก็สามารถเข้าถึง
ธรรมได้
๒๑. ชาตินี้มาเจอกันแล้ว ก็ให้ตั้งใจ
สร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิต
ตามติดไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลย
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บทสัมภาษณ์ เจ้าของ Case Study รายการชีวิตในสังสารวัฏ
ละออง จาลินวงค์ : เมื่อได้ฟังฝันในฝันจากคุณครูไม่ใหญ่ รู้สึกตกใจ
เรื่องของพี่ชายและพี่สาว คือคิดว่าพี่ชายไม่ได้ท�ำบุญ แต่ก็ไม่ได้ฆ่าคน
แล้วท�ำไมถึงลงนรก แต่มาคิดได้ว่าพี่ชายค้าปลา คบคนพาล เล่นไพ่
ดืม่ เทีย่ ว ซึง่ ก็สมกับเหตุทที่ ำ� ในปัจจุบนั ส่วนพีส่ าวตอนแรกผูกคอตาย
แต่ยังไม่ตาย อยู่ต่อมาอีก ๑ ปี คิดว่าไม่น่าเจอวิบากกรรมผูกคอตาย
แต่เป็นเพราะมีเจตนาผูกคอตายจึงได้รับวิบากกรรมนี้ อยากจะช่วย
อยากจะส่งบุญไปให้
ละออง จาลินวงค์ : ส่วนเรื่องของตนเอง ก็รู้สึกว่าใช่เลย ที่ตนเองมีแต่
คนเกลียด ทั้งที่ไม่ได้ทำ� อะไรให้ ท�ำไมคนโน้นคนนี้ถึงหมั่นไส้เรา คุณครูไม่ใหญ่บอกว่า เป็นเพราะ
เราก็เคยหมั่นไส้เขามาก่อน เลยจ�ำได้ว่า สมัยก่อนเข้าวัดเคยหมั่นไส้คนอื่นมาก่อน ทั้ง ๆ ที่เขา
ไม่ได้ท�ำอะไรให้เรา รู้สึกว่าใช่เลย
ละออง จาลินวงค์ : การทีเ่ ราไปขัดขวางคนอืน่ ท�ำความดีนนั้ มีผลกรรมแรงมาก ท�ำให้เราถูกขัดขวาง
อย่างแรง ท�ำให้สร้างบารมีล�ำบาก ขนาดตอนสร้างบารมีก็ยังมีกรรม จึงหมั่นท�ำทาน รักษาศีล
นั่งสมาธิ สั่งสมบุญอย่างเต็มที่ ท�ำให้ชีวิตดีขึ้นเรื่อย ๆ และมีความสุขในการสร้างบารมี
ละออง จาลินวงค์ : บุญให้ท�ำไปเรื่อย ๆ เหมือนแก้วน�้ำ เมื่อเติมน�้ำเต็มเมื่อไร บุญก็จะส่งผล
ไปเรื่อย ๆ ถึงคุณจะมีเงินมาก แต่คุณไม่ท�ำบุญ พอตายไปเงินเหล่านั้นก็ไม่สามารถไปช่วยคุณได้
ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาวัด มาสั่งสมบุญเรื่อย ๆ ทั้งท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ท�ำไปเรื่อย ๆ
ก็จะมีความสุข ชีวิตจะดีขึ้นเรื่อย ๆ แล้วเวลาเราท�ำความดีก็จะรู้สึกว่ามีหลวงปู่คอยช่วยเหลือเรา
ตลอดเวลา เหมือนท่านอยู่ใกล้ ๆ เรา
พระพุทธศาสนาเมือ่ บังเกิดขึน้ ก็มคี วามพยายามท�ำลายตัง้ แต่สมัยพุทธกาลแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดนลอบท�ำร้ายก็หลายครั้ง โดนตามด่าก็มี แต่พระองค์ก็ไม่ได้สนใจอะไร มุ่งท�ำหน้าที่ของพระองค์
ต่อไป ในที่สุดเรื่องก็จบไปเองตามวิบากกรรมของผู้กระท�ำ ในยุคของพระเดชพระคุณหลวงปู่
ของเรา ท่านก็โดน ขนาดท่านไม่ได้กอ่ สร้างอะไรใหญ่โต แต่หลวงปูก่ ส็ อนธรรมะของท่านต่อไป โดย
ให้หลักว่า “ไม่สู้ ไม่หนี ท�ำดีเรื่อยไป” ในที่สุดหลวงปู่ก็ชนะ! ดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่หมู่คณะของ
เราน�ำโดยคุณครูไม่ใหญ่จะเจออุปสรรคขวากหนาม ความไม่เข้าใจของผู้คน ซึ่งท่านก็นิ่ง ๆ เฉย ๆ
แล้วคุณครูไม่ใหญ่ก็ท�ำหน้าที่ของท่านมาตลอด โดยให้วาทธรรมว่า “เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา
เรือ่ งพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง” (แล้วก็ลยุ ) หมายความว่า เรือ่ งส่วนตัวให้วางอุเบกขา คือ วางใจ
ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เรื่องพระศาสนาก็เอาอุเบกขาวาง แล้วก็ลุยสร้างบารมี ณ เวลานี้ คือ
ชวนแมน ๆ ผูม้ บี ญุ มาบวชในโครงการบวชแสนภาคฤดูรอ้ น รุน่ ที่ ๑๑ และโครงการบรรพชาสามเณร
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ๑๐๐,๐๐๐ รูป ถ้าทุกรูป ทุกคน ทั้งเขตนอก เขตใน รวมพลังสามัคคี
กันอย่างนี้ เราชนะแน่นอนครับ
ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
www.kalyanamitra.org

เยาวชนต้นแบบสู่ AEC
กำ�ลังมาแรงอินเทรนด์ในกลุ่มเยาวชน “ปิดเทอมอยากบวชทดแทนคุณพ่อแม่”

ศีลธรรมได้ถูกฟื้นฟูให้เข้าไปอยู่ในใจวัยรุ่นยุคใหม่ที่สังคมไทยต้องการ สิ่งดี ๆ กำ�ลังเกิดขึ้น
เข้าโครงการได้อะไรมากกว่าที่คิด

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

ความสะอาดท�ำให้ใจบริสุทธิ์

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

ศูนย์อบรมเยาวชนเ

บำ�รุง
บญจธรรม : กร
ุงเท

พฯ

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

มหาธรรมทาน นำ�ธรรมะสู่ใจคนนับล้าน
www.kalyanamitra.org

The only one channel

ผังรายการ

เวลา

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
* นำ�นั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
ทศชาติชาดก ตอน จันทกุมาร
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
สวดมนต์ท�ำ 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.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
07.25-07.35 น.
ธรรมะเพื่อประชาชน
07.35-08.00 น.
ทศชาติชาดก ตอน มหาชนก
08.00-08.25 น.
*กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
08.25-08.50 น.
* 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 ภูริทัตชาดก
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
สวดมนต์ท�ำ 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
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ) 14.00-14.10 น.
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. สวดมนต์ท�ำ 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
126

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

ต้นเดือนและมาฆบูชา พิธีบูชาข้าวพระประจ�ำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 และพิธีจุดโคมประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา
กิจนิมนต์

กัลฯ พรมณี สิงห์ทอง นิมนต์พระอาจารย์ทำ� บุญบ้านและจัดปฏิบตั ธิ รรม

กัลยาณมิตร เมือง Swindon จัดปฏิบัติธรมและท�ำบุญบ้าน

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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พิธีปิดแผ่นทอง วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีปิดแผ่นทอง “แก้วบรมจักรพรรดิ์รัตนะสีมา (บาวาเรีย)”และโปรยรัตนชาติ ขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา สาธุชนที่มาร่วมงานต่างปลื้มปีติใจเป็นอย่างมาก

ลูกเสือเยี่ยมวัด คณะลูกเสือจากศูนย์ต่างๆในอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายลอนดอน เนื่องจากต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาและสมาธิ ทุกท่านที่เข้าร่วมต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

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

บ้านกัลยาณมิตร วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กัลฯ สุธญ
ี า อุดมเดช ผูน้ ำ� บุญเมือง Wakefield ได้นมิ นต์ พระครูสงั ฆรักษ์ธรรมสาร
จิตตาภรโณ และพระอาจารย์อภิชาญ อภิชาโณ จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ มาเป็นเนื้อนาบุญ จัดปฏิบัติธรรม ตักบาตร และฟัง
ธรรม ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พระอาจารย์ได้ให้โอวาทในการด�ำเนินชีวิต คือหลักความดีสากล ท�ำให้เกิดกระแสแห่งความดี ไปสู่ครอบครัว

ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ จัดโครงการปฏิบัติธรรม
ชาวท้องถิ่น น�ำสอนสมาธิโดย พระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสฺสโร ซึ่งมีชาวท้องถิ่นมาร่วมโครงการจ�ำนวน 45 คน ในช่วงแรก เป็นการแนะน�ำ
ประโยชน์ของสมาธิ กับชีวิตประจ�ำวัน ช่วงที่สองเป็นการปฏิบัติธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการปฏิบัติธรรม ใจสงบ ใจสว่าง กันทุกท่าน

บ้านกัลยาณมิตร วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กัลฯ กิ่งกาญจน์ ออสเล่ ได้จัดท�ำบุญบ้าน ณ เมืองเวคฟิลด์ โดยได้นิมนต์พระ
อาจารย์จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ และวัดพุทธฮันเดอร์ฟลิ ด์ มาเป็นเนือ้ นาบุญ กัลฯ กิง่ กาญจน์ ออสเล่ เจ้าของบ้านเป็นประธาน
น�ำกล่าวค�ำถวายผ้าป่าสร้างวัด

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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พิธีปิดทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนสีมาบาวาเรีย เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 พระครูสังฆรักษ์ธรรมสาร จิตตาภรโณ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ น�ำสวดธัมมจักกัปปวัฒนสูตร และน�ำนั่งสมาธิ หลังจากนั้น กัลฯ ชนิดดา มิลลิแกน และ
กัลฯ สินธร ก�ำจัดภัย เป็นประธานกล่าวค�ำถวายดอกไม้สกั การะดวงแก้วฯ กัลฯ ยัสมิน รัมเซาว์เออ และกัลฯสุธญ
ี า อุดมเดช เป็นประธาน
กล่าวค�ำถวายลูกนิมิตฯ จากนั้น สาธุชนได้ร่วมสร้างบุญถวายลูกนิมิตฯ ต่อจากนั้น คณะสงฆ์ได้น�ำแถวปิดทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตน
สีมาบาวาเรีย ตามด้วยกัลฯ ลูกพระธัมแมนเชสเตอร์ และกลุ่มปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

www.kalyanamitra.org

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

ต้นเดือนและมาฆบูชา วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ได้จัดพิธี
บูชาข้าวพระและพิธผี า้ ไตรทอดผ้าป่าสร้างวัด ประธานน�ำกล่าวคือ กัลฯเสาวภา Lazzari พิธถี วาย
ภัตตาหารเป็นสังฆทาน ประธานน�ำกล่าวคือ กัลฯมะลิ วิกแกนด์ และพิธีถวายโคมมาฆประทีป
ภาคค�่ำหลังจากปฎิบัติธรรม และรับฟังความเป็นมาของวันมาฆบูชา คณะสงฆ์ได้น�ำสาธุชนเดิน
เวียนประทักษิณรอบห้องปฎิบัติธรรม และพร้อมใจกันจุดโคมมาฆประทีป

ภาพกิจกรรมปิดทองลูกนิมิต “แก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย”

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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กิจนิมนต์ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 กลุ่มคณะสาธุชนจากเมือง Stokton
เดินทางมาทอดผ้าป่า ณ.วัดพระธรรมกาย
นิวคาสเซิล ตัวแทนกล่าวค�ำถวายผ้าป่า คือ
กัลฯเต็มดวง กูดชายร์ด

กิจนิมนต์ วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 กัลฯ เต็มดวง กูดชายร์ด ได้นมิ นต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ไปสวดอภิธรรมศพ
ณ เมืองเบอร์ลิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ และฟังเทศน์จากพระสมุห์พิชิต ฐิตชโย หลังจากนั้นเดินทางไปฌาปณกิจศพ กัลฯตรุกี วิลคินสัน

กิจนิมนต์ วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 กัลฯประไพ มินล้า ได้นมิ นต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลไปเป็นเนือ้ นาบุญ
เพื่อถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเนื่องในโอกาสสหวาระเดือนเกิด

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 วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
จัดพิธีบูชาข้าวพระ กิจกรรมภาคเช้า พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายบาวาเรีย
ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ โดยประธานเอก คือ กัลฯ วีณา โซลเลอร์และกลุ่มธรรมชัย
,กัลฯ ฟรานซ์ มึเลอร์ และกลุ่มสวิต-อัลกอย และ กัลฯ อุบลรัตน์ จันทร์ชมพู
พิธีถวายลูกนิมิตเพื่อประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย พิธีถวาย
ภัตตาหารเป็นสังฆทาน กิจกรรมตักบาตรและสหวาระเดือนเกิด กิจกรรมภาคสาย
พิธีถวายปัจจัยไทยธรรม และกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

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

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
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พิธีมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ ให้พระครูวิเทศธรรมภาวนา วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เมืองเคอนิกส์บรุนน์
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพระราชาคณะชัน้ สามัญ ฝ่ายวิปสั สนาธุระ ในพระราชทินนาม ที่ พระวิเทศภาวนาธรรม วิ. วัดพระธรรมกาย
บาวาเรียได้จัดพิธีมุทิตาสักการะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยมีคณะสงฆ์จากศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายในภาคพื้น
ยุโรป 24 วัด จ�ำนวนกว่า 30 รูป ได้รว่ มกราบมุทติ าจิตฉลองสมณศักดิ์ พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรม นอกจากนัน้ ยังมีคณะพระสงฆ์
อาคันตุกะร่วมกราบมุทิตาจิตในครั้งนี้ อันได้แก่ วัดพุทธปิยวราราม เมืองไฟร์ซิ่ง, วัดพุทธวิหาร, วัดสมเด็จ และ วัดพุทธารามเบอร์ลิน

www.kalyanamitra.org

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

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

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

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

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

พิ ธี บู ช าข้ า วพระและจุ ด โคมมาฆประที ป เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 4 มี น าคม พ.ศ. 2558 ลู ก พระธั ม วั ด พุ ท ธไฮล์ บ รอนน์ ไ ด้ จั ด พิ ธี บู ช า
ข้ า วพระและจุ ด โคมมาฆประที ป เนื่ อ งในวั น มาฆบู ช า โดยประธานน� ำ กล่ า วถวายกองทุ น ภั ต ตาหารคื อ กั ล ฯวารี วงศรี น วล
กองทุนโคมมาฆประทีปคือ กัลฯอุไร แก้วสมบัติ กัลฯหนึ่งฤทัย ครูเกอร์
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Wat Buddha Heilbron

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

Raiffeisen Str. 58, D-74182
Obersulm-Willsbach, Deutschland
Email: wbs072@hotmail.com
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ท� ำ บุ ญ บ้ า นกั ล ยาณมิ ต ร เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 กัลฯกมลชนก ชเตฟัล
เมือง Stuttgart (สตุทท์การ์ท) ประเทศเยอรมนี
ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธไฮล์บรอนน์
เพื่ อ เป็ น เนื้ อ นาบุ ญ ประธานน�ำ กล่ า วถวาย
กองทุนภัตตาหารคือ กัลฯส�ำเภา ฮาคเนอร์
ประธานน�ำกล่าวถวายกองทุนผ้าป่าคือ กัลฯ
อภิ ญ ญา สอนโสติ ประธานน�ำกล่าวถวาย
กองทุนคิลานเภสัชคือ กัลฯกมลชนก ชเตฟัล
ประธานน� ำ กล่ า วถวายกองทุ น เครื่ อ งห่ ม
กันหนาวคือ กัลฯเยี่ยม สืบสัน

www.kalyanamitra.org

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

พิ ธี บู ช าข้ า วพระ พิ ธี ท อดผ้ า ป่ า สามั ค คี และพิ ธี
ถวายมาฆประทีป เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558
วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน ได้จัดกิจกรรมงานบุญ โดย
ภาคเช้า เป็นพิธีบูชาข้าวพระ ภาคสาย เป็นพิธีทอด
ผ้าป่าสามัคคี โดยมีประธาน คือ กัลฯ นงเยาว์ ออตโต
ต่อด้วยพิธีถวายมาฆประทีป เป็นพุทธบูชา

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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พิธีจุดมาฆประทีป และเวียนประทักษิณ ในวันมาฆบูชา ภาคสาย ของวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นพิธีจุดมาฆประทีป และเวียน
ประทักษิณ เนื่องในวันมาฆบูชา

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

ภาพกิจกรรมปิดทองลูกนิมิตบาวาเรีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 สาธุชนได้ร่วมกันปิดทองนิมิตและถวายกองทุนต่างๆ

www.kalyanamitra.org

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

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน

www.kalyanamitra.org

Tel. +(49) 284-1881-3581
Fax. +(49) 284-1881-3457
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วัดพุทธฮัมบวร์ก
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Tel. +(49) 041-6382-6924
Handy: +(49) 176-3122-7488

Wat Buddha Hamburg

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

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายกองทุนบุญต่างๆ และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ วันอาทิตย์ที่ 1กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วัดพุทธฮัมบวร์ก

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Hamburg

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

วัดพุทธฮัมบวร์ก

Tel. +(49) 041-6382-6924
Handy: +(49) 176-3122-7488
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ปฏิบตั ธิ รรม ทอดผ้าป่า ท�ำบุญร้านอาหารเรือนไทย กัลฯนิตยา ทวีคณ
ู (เพเทอร์ดอ๊ ฟ) เมือง Hannover เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่า บ้านกัลฯสว่างจิต เยส์เค่อ เมือง Peine เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 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
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วัดพุทธบอร์คโด
148

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
150

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

งานบุญ พิธีบูชาข้าวพระ และวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประมวลภาพงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและ วันมาฆบูชา เมื่อ
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม

งานบุญ วันมาฆบูชา นานาชาติ ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ในค�่ำคืนวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
ประเทศเบลเยียม ได้จัดงานบุญวันมาฆบูชา นานาชาติ โดยมีชาวไทยและชาวเบลเยียมเข้าร่วมกว่า 50 ท่าน

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
Tel.+(32) 5 33 94 909
+(32) 4 88 56 99 03
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พิธีปิดทอง แก้วบรมจักรพรรดิ รัตนสีมาบาวาเรีย ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ เมิ่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่น (ชาวเบลเยียม) มาร่วมงานบุญกว่า 30 ท่าน

พิธที ำ� บุญเลีย้ งพระทีท่ ำ� เนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
ประเทศเบลเยี่ยม น�ำโดยฯพณฯ เอกอัครราชทูตนพปฎล
คุณวิบูลย์และภริยา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คณะกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ศูนย์ปฏิบัติธรรมประเทศลักซัมเบิร์ก
จัดปฏิบตั ธิ รรมและท�ำบุญประจ�ำเดือน เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
พิ ธี อุ ทิ ศ ส่ ว นบุ ญ และพิ ธี ป ล่ อ ยสั ต ว์
ปล่ อ ยปลาให้ ชี วิ ต เป็ น ทาน ณ วั ด
พระธรรมกายเบเนลักซ์ วันอาทิตย์ที่
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

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

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
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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

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์
ลุสท์สโกว จัดปฏิบัติธรรม
ให้ ช าวท้ อ งถิ่ น ทุ ก วั น
เสาร์และวันอาทิตย์ เวลา
14.00-15.00 น. ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายคอร์ซวั ร์ ลุสท์สโกว
Tel. + (45) 43 44 00 72
Mobile : + (45) 42 70 00 72
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วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดปฏิบัติธรรมให้ชาวท้องถิ่น
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 14.00-15.00 น. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา

www.kalyanamitra.org

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

Wat Phra Dhammakaya Borås

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

พิธีบูชาข้าวพระ และพิธีลอยกระทงธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Borås

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

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

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

www.kalyanamitra.org

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

Wat Buddha Stockholm

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

งานบุญบริวารกฐิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 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

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือน
กุมภาพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

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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ปฏิบัติธรรม ท�ำบุญบ้านกัลฯ ณ เมืองชวิซ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ เจริญพระพุทธมนต์จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯจริยา ชวาร์เกอร์

ท�ำบุญสหวาระวันคล้ายวันเกิด เมืองเบียน วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ และท�ำบุญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดกัลฯสุกัญญา แซ่ลี้ และกัลฯณัฐยา เบียร์

ปฏิบัติธรรม ณ เมืองทูน วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้
เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรที่บ้านกัลฯ เขมิกา พรีเดอเซ่น

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

Wat Phra Dhammakaya Austria

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

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, Swatar, Msida, MSD2338 Malta
Email: malta072@gmail.com
http://www.facebook.com/MaltaDMC

พิธีบูชาข้าวพระและมาฆบูชา วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558 วัดพุทธมอลต้า ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ เวียนเทียนและจุดโคมมาฆประทีปเพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชา โดยมีกัลฯมาลัย ซัมมุต และกัลฯกานต์มณี นพสมบูรณ์ เป็นประธาน

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Malta

135 Triq Indri Grima, Swatar, Msida, MSD2338 Malta
Email: malta072@gmail.com
http://www.facebook.com/MaltaDMC

วัดพุทธมอลต้า

Tel. +(356) 2131 8613
+(356) 9938 5716
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ท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กัลฯ สุวรรณา ชาลีกุล ได้กราบอาราธนา นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธมอลต้า
มาเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยเชิญชวนหมู่ญาติและบุคคลอันเป็นที่รักมาสั่งสมบุญร่วมกัน ด้วยการกล่าวค�ำ
อาราธณาศีล 5 ปฏิบัติธรรม และร่วมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมบ�ำรุงวัด

www.kalyanamitra.org

ขอเชิญมนุษย์และเทวดาร่วมกันอนุโมทนา

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

วัดพระธรรมกายลอนดอน
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

www.kalyanamitra.org

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

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

34.		 กัลฯ ศิรินยา ซุบเค่ และครอบครัว

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

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอลต้า

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

เจ้าภาพกองทุน

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

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.

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

วัดพุทธฮัมบวร์ก
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพอุปถัมภ์

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายปารีส
เจ้าภาพกองทุน

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

www.kalyanamitra.org

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

วัดพุทธตูลูส

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

12.
13.
14.
15.

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

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพอุปถัมภ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกาย
คอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
เจ้าภาพกองทุน

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

www.kalyanamitra.org

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

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

3.
4.
5.
6.
7.

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

วัดพุทธสตอกโฮล์ม

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระสมบูรณ์ จิตฺตทนฺโต
2. พระภีรภัจจ์ อธิธมฺโม

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

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

1. พระมหานพดล เตชชโย
2. พระมหาณรงค์ศกั ดิ์ สมณชโย

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพุทธออสเตรีย
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

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

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

วัดพุทธเวียนนา
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

ร่วมบุญกองทุนวารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป
เพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป ประจ�ำปี 2557 ได้แล้ววันนี้
ติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั่วทวีปยุโรป

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

อย่าทอดธุระกับเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด
พระธรรมกายเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นตัวมนุษย์ทกุ คน แต่สำ� คัญ
ที่ว่าเราเข้าถึงแล้วหรือยัง เราได้เอาใจใส่กับตรงนี้แค่ไหน
ในเมื่อเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้จำ� กัด และได้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรม
สร้างบารมีกันแล้ว ก็ควรท�ำอย่างที่ตั้งใจไว้ให้เต็มที่ ถ้าเรา
เชื่อว่า..หว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น เราก็ต้องไม่ลืมท�ำสิ่ง
นี้ เพราะหากเราได้นงั่ สมาธิควบคูไ่ ปกับการท�ำภารกิจทางโลก
การเข้าถึงธรรมของเราก็จะใกล้เข้ามา
แท้จริงแล้ว การเข้าถึงธรรมเป็นเรื่องไม่ยาก แต่เราต้อง
เตือนตัวเองให้ได้ว่า อะไรที่เป็นข้าศึกต่อการท�ำใจหยุดนิ่ง..
ให้เว้นสิ่งนั้น อย่าเข้าใกล้ อย่าสนใจ อย่าให้ความส�ำคัญ
เราควรหันมาใส่ใจกับสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ อย่ามัวสนใจเรือ่ งไม่เป็น
สาระจนลืมเรื่องการปฏิบัติธรรม เพราะเป็นเป้าหมายแท้จริง
ของการเกิดมา
		 ดังนั้น ไม่ว่าเราจะมีภารกิจทางโลกมากมายขนาดไหน
ก็ตาม ก็ต้องนั่งสมาธิให้ได้ทุกวัน เพราะประสบการณ์ภายใน
มีเงินเท่าไรก็ซื้อไม่ได้ ต้องท�ำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้น
และสิ่งนี้ก็ไม่มีใครท�ำแทนกันได้ ต้องท�ำด้วยตัวเอง

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
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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 ๑๔๙
ประจำ�เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พระธรรมเทศนา
๕๔
๘๒ บทความพิเศษ : ธุดงค์ธรรมชัย ธรรมยาตรา
เพื่อการฝึกพระแท้-รวมพลังชาวพุทธ-สู้วิกฤตวัดร้าง
๖๐
๙๒ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๕ จรรยาข้อที่ ๒๘
ปุจฉา-วิสัชนา
๖๔
๙๘ ข้อคิดรอบตัว : ข่าวพระพุทธศาสนา
๑๑๒ ฝันในฝัน : อาคารบุญรักษา คือ ลาภอันประเสริฐ ๗๐
บทความ-ข่าวสาร
๗๘
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์ถวายความหอม
๘๐
๑๐ ทบทวนบุญ : พิธีประดิษฐานรูปหล่อทองค�ำ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ๑๐๔
๑๐๘
๓๔ เรื่องจากปก : อย่าเป็นคนป่วยที่ไม่มีทางเลือก
๔๒ สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป : “แจ๋ว ตั้งแต่
ยังจิ๋ว เด็กดีในวันนี้ คือ อนาคตของพระพุทธศาสนา” ๑๒๒
๔๘ มุทิตาสักการะ : มุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ- ๑๒๔
๑๔๐
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต
e-mail : yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv

สร้างคนให้เป็นคนดี : โครงการอุปสมบทหมู่
บูชาธรรม ๑๐๖ ปี คุณยายอาจารย์ฯ
ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : “ตักบาตร” บางโอกาส
ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด
บทความน่าอ่าน : บูรพกษัตริย์ไทยกับพระไตรปิฎก
สร้างโลกแก้ว : การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ในเม็กซิโก ดินแดนที่ผู้คนชอบขอพรพระ
ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : ยอดนักสร้างบารมี
ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : ความดี ๔ ประการ
DOU ความรู้สากล : อภิชาตบุตรของพ่อแม่
อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : ชีวิตนี้ดีแน่
แค่ “สัมมา อะระหัง”
ข่าวบุญในประเทศ
ข่าวบุญต่างประเทศ  
บทบรรณาธิการ : อย่าทอดธุระกับเรื่องที่สำ� คัญ
ที่สุด
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ร่วมอนุโมทนาบุญโดย
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