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ร่วมอนุโมทนาบุญโดย

“ชีวิตนี้เกิดมาสร้างบารมี บุญที่ได้เพิ่มขึ้นก็รักษาให้ดี
มีแต่บุญเท่านั้นที่จะช่วยเราได้”
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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อานิสงส์แห่งบุญ
เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณิโต ป.ธ.๙ / พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี ป.ธ.๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

อานิสงส์บุญถวายสังฆทาน
“พี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า การถวายสังฆทานมีผลมาก
หากพี่กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง จะหมั่นถวายทานมุ่งตรงต่อหมู่สงฆ์
และจะไม่ประมาทในการด�ำเนินชีวิตเลย”
สังฆทาน มิได้หมายถึง การถวาย
ถังเหลืองที่บรรจุสิ่งของจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์
ตามมโนภาพในใจคนทั่วไป แต่ สังฆทาน คือ
ทานทีม่ งุ่ เจาะจงไปในหมูส่ งฆ์โดยไม่เลือกถวาย
จ�ำเพาะรูปใดรูปหนึ่ง ถวายให้เป็นสิทธิ์กลาง
แด่คณะสงฆ์ เพื่อคณะสงฆ์จะจัดสรรแบ่งปัน
ต่อไป การถวายสังฆทานแม้ถวายพระภิกษุ
เพียงรูปเดียว แต่ถ้าท่านมารับถวายในนาม
ตัวแทนสงฆ์ก็จัดว่าเป็นสังฆทานเช่นกัน
สังฆทาน...เป็นทานที่ขยายใจให้กว้าง
ไปในความเป็ น หมู ่ ค ณะ คื อ เพื่ อ ให้ เ ป็ น
ประโยชน์แด่สงฆ์โ ดยส่ว นรวม ไม่เหมือน
ปาฏิ บุ ค ลิ ก ทาน ซึ่ ง เป็ น ทานที่ เ ลื อ กถวาย
เจาะจงแด่พระทีค่ นุ้ เคยหรือทีต่ นศรัทธาเท่านัน้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญ
สังฆทานว่ามีผลมากกว่าปาฏิบุคลิกทานดังนี้
“เราไม่กล่าวว่า ปาฏิบุคลิกทานมีผลมากกว่า
สังฆทานด้วยปริยายอะไร ๆ เลย สังฆทานเป็น
ประมุ ข ของผู ้ ห วั ง บุ ญ พระสงฆ์ นั่ น แลเป็ น
๐2 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

ประมุขของผูบ้ ชู า และเป็นเนือ้ นาบุญของชาวโลก
ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า”
ต่อไปนีเ้ ป็นการเปรียบเทียบผลานิสงส์
ของสังฆทานกับปาฏิบุคลิกทาน
สมัยหนึ่ง มีธิดาสองพี่น้องชื่อภัททา
และสุ ภั ท ทาแห่ ง บ้ า นนาลกคาม บิ ด าของ
พวกเธอเป็นอุปัฏฐากพระเรวตเถระ ต่อมา
นางภัททาผูเ้ ป็นพีส่ าวได้แต่งงานไป แต่พอรูว้ า่
ตัวเองเป็นหมัน จึงขอให้สามีพาน้องสาวของตน
คือนางสุภัททามาเป็นภรรยาร่วมด้วยอีกคน
เมือ่ มาอยูด่ ว้ ยกันแล้ว พีส่ าวยังได้สอนน้องด้วย
ความปรารถนาดีวา่ “เธอต้องยินดีในการให้ทาน
ไม่ประมาทในการประพฤติธรรม แล้วประโยชน์
ในปั จ จุ บั น และในภพหน้ า จะได้ บั ง เกิ ด ขึ้ น
แก่เธอ” นางสุภัททาผู้เป็นน้องสาวก็ท�ำตาม
โอวาทของพีส่ าว โดยตัง้ ใจสัง่ สมบุญกุศลอย่าง
ไม่ขาดตกบกพร่องเลย
วั น หนึ่ ง นางสุ ภั ท ทาได้ ไ ปนิ ม นต์
พระเรวตเถระมาฉันภัตตาหารทีบ่ า้ น พระเถระ
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ต้องการให้นางได้บุญมากขึ้นกว่านี้ จึงแนะน�ำ
ให้นางมีโอกาสถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ โดย
ท่านเมตตาพาพระภิกษุอีก ๗ รูป เพื่อให้เป็น
องค์สงฆ์มาฉันทีบ่ า้ นด้วย นางได้ถวายภัตตาหาร
แด่พระทุกรูปด้วยจิตเลื่อมใสยิ่งนัก
อุปนิสัยในการถวายทานของทั้งสอง
พี่น้องนั้นแตกต่างกัน คือ พี่สาวมักเลือกถวาย
เฉพาะพระทีต่ นศรัทธาหรือคุน้ เคย แต่นอ้ งสาว
ไม่เลือกถวายเฉพาะเจาะจงรูปใด ครัน้ ละโลกไป
น้องสาวไปเกิดเป็นเทพธิดาในชั้นนิมมานรดี
ส่วนพีส่ าวได้ไปบังเกิดในชัน้ ดาวดึงส์ เป็นบริจาริกา
ของท้าวสักกเทวราช
เทพธิดาสุภทั ทาตรวจตราสมบัตขิ องตน
ในชั้นนิมมานรดีก็พบว่า “สมบัติเหล่านี้ เรา
ได้มาด้วยการอยูใ่ นโอวาทของพีส่ าว แล้วท�ำทาน
ด้วยจิตที่มุ่งไปในหมู่สงฆ์” จากนั้นก็ตรวจดู
สมบัติของพี่สาวตน ก็เห็นว่าพี่สาวได้ไปเกิด
เป็นเทพธิดาในชั้นดาวดึงส์ซึ่งต�่ำกว่าตน นาง
๐4 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

จึงคิดที่จะอนุเคราะห์พี่สาวโดยลงไปหาที่วิมาน
ของภัททาเทพธิดา พร้อมกับกล่าวเรียกชื่อ
ของอดีตพี่สาวแสนดี ฝ่ายภัททาเทพธิดาเห็น
เทพธิดาผูแ้ ปลกหน้า จึงถามขึน้ ว่า “ท่านมีรศั มี
รุง่ เรืองเกินทวยเทพชัน้ ดาวดึงส์ ข้าพเจ้าไม่เคย
เห็นท่านมาก่อน ท่านมาจากเทวโลกชั้นไหน
จึงได้เรียกชื่อเดิมของข้าพเจ้าว่าภัททา”
สุภทั ทาเทพธิดาตอบว่า “ฉันชือ่ สุภทั ทา
ในภพครั้งยังเป็นมนุษย์ ฉันเป็นน้องสาวของพี่
ทัง้ ได้เป็นภรรยาร่วมสามีของพีด่ ว้ ย ครัน้ ละจาก
ภพมนุษย์แล้ว ก็ได้ไปเกิดในชั้นนิมมานรดี”
ภัททาเทพธิดาถามถึงบุพกรรมของน้องสาวว่า
ท�ำบุญอะไรถึงได้ไปบังเกิดในชั้นนิมมานรดี
ทั้งยังเป็นผู้สว่างไสวรุ่งเรืองมากเช่นนี้ สุภัททา
เทพธิดาก็เฉลยว่า “เมื่อชาติก่อน ฉันมีใจ
เลื่อมใสได้ถวายบิณฑบาต ๘ ที่ แด่สงฆ์ผู้เป็น
ทักขิไณยบุคคล ๘ รูป เพราะบุญนั้นฉันจึง
มีวรรณะงามเช่นนี้ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่ว
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ทุกทิศ”

อีกครัง้ จะหมัน่ ถวายทานมุง่ ตรงต่อหมูส่ งฆ์ และ
จะไม่ประมาทในการด�ำเนินชีวิตเลย” จากนั้น
สุภัททาเทพธิดาก็ลาไปสวรรค์ชั้นนิมมานรดี
ของตน
ล�ำดับนัน้ ท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็น
สุภทั ทาเทพธิดาซึง่ มีรศั มีรงุ่ เรืองกว่าชาวสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ทั้งหมด และได้สดับการสนทนา
ของเทพธิดาทั้งสอง จึงตรัสสรรเสริญผลบุญ
อันมากมายของสังฆทานว่า “ดูก่อนภัททา
น้องสาวของเธอรุ่งเรืองกว่าเธอ ก็เพราะใน
ชาติก่อนนางได้ถวายสังฆทานซึ่งมีผลไม่มี
ที่เปรียบได้ ความจริงในเรื่องนี้ ฉันเคยทูลถาม
พระพุทธเจ้าครั้งประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ
ว่าถวายทานในบุคคลประเภทใดถึงจะมีผลมาก
ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสตอบฉันอย่างแจ่มแจ้งว่า
ชื่ อ ว่ า สงฆ์ เ ป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ต รง ตั้ ง มั่ น
อยูใ่ นปัญญาและศีล เมือ่ มนุษย์ทงั้ หลายผูม้ งุ่ บุญ
ถวายทานในท่านเหล่านี้ ทานทีถ่ วายแด่หมูส่ งฆ์

ภัททาเทพธิดาถามต่อไปว่า “พี่ได้
ถวายภัตตาหารแด่ภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติ
พรหมจรรย์มากครั้งกว่าเธอ แต่ท�ำไมยังเกิด
ในเหล่าเทวดาชั้นต�ำ่ กว่าเธอ ส่วนเธอได้ถวาย
น้อยครัง้ กว่าพี่ ท�ำไมจึงได้รบั ผลวิเศษเช่นนีล้ ะ่ ”
สุภทั ทาเทพธิดาจึงอธิบายบุพกรรมของตนเพิม่
ไปอีกว่า “พระเรวตเถระมุง่ จะให้เกิดประโยชน์
เพือ่ อนุเคราะห์แก่ฉนั จึงบอกให้ฉนั ถวายแด่สงฆ์
เถิด เพราะการถวายทานที่เป็นไปในหมู่สงฆ์
นั้น มีผลมากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจง
บุคคล ทานของฉันจึงเป็นสังฆทานซึ่งมีผล
หาประมาณมิได้ ส่วนพี่ถวายเฉพาะพระภิกษุ
เป็นรายบุคคล ดังนัน้ ทานของพีจ่ งึ มีผลไม่มาก
เท่าฉัน”
ภัททาเทพธิดาได้ฟังก็รู้สึกอัศจรรย์ใจ
จึงกล่าวว่า “พี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า การถวาย
สังฆทานมีผลมาก หากพีก่ ลับไปเกิดเป็นมนุษย์
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เมษายน ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ ๐5

ส่วนบุคคล หากมองในระยะยาว ถ้าปรารถนา
ให้พระศาสนามัน่ คงเป็นทีพ่ งึ่ ของมวลมนุษยชาติ
ในยุคต่อ ๆ ไปแล้ว ก็ต้องอาศัยการขับเคลื่อน
จากหมูค่ ณะสงฆ์ มิใช่จากบุคคลใดบุคคลหนึง่
เพราะการสื บ ทอดพระศาสนาเป็ น ภารกิ จ
ของศาสนทายาททุกรุน่ ทุกคน ดังนัน้ จึงเป็นเหตุ
เป็นผลว่า ท�ำไมการถวายด้วยใจที่มุ่งไปใน
หมู่สงฆ์จึงได้ผลบุญมากกว่าการเลือกถวาย
รายบุคคล การเลือกถวายเจาะจงรายบุคคล
แม้ว่าเป็นผู้มีคุณวิเศษมากเพียงใดก็ตาม ก็ยัง
ไม่เทียบอานิสงส์แห่งการถวายทานที่มุ่งตรง
ต่อหมู่คณะสงฆ์ได้เลย ดังนั้นเมื่อปรารภเหตุ
จะถวายทาน ไม่พงึ เลือกทีร่ กั ผลักทีช่ งั ในตัวพระ
พึงถวายเป็นสังฆทานอุทศิ สงฆ์เถิดประเสริฐนัก
ได้ทั้งบุญเน็ต ๆ ได้ทั้งประโยชน์ต่อพระศาสนา
และอนุชนรุ่นหลังที่จะตามมาอีกมากมาย

ย่อมมีผลมากกว่าถวายเป็นรายบุคคล แม้วา่ จะ
เป็นท่านผูป้ ฏิบตั อิ ริยมรรค ๔ หรือท่านผูต้ ง้ั อยู่
ในอริยผล ๔ ก็ตามที
พระสงฆ์เป็นผู้มีคุณยิ่งใหญ่ไพบูลย์
ไม่มที เี่ ปรียบได้ เหมือนทะเลทีย่ ากจะคาดคะเน
ได้วา่ มีปริมาณน�ำ้ เท่านัน้ เท่านี้ ฉะนัน้ พระสงฆ์
แลเป็นผูป้ ระเสริฐสุด เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
ผู้มีความเพียร พระสงฆ์เป็นเยี่ยมในหมู่นรชน
เป็นผู้น�ำแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วมาชี้แจงแถลงไข
ใครก็ตามที่ได้ถวายทานมุ่งตรงต่อหมู่สงฆ์
ชื่อว่าเป็นทานที่ถวายดีแล้วและบูชาโดยชอบ
แล้ว เพราะทานนั้นจัดเป็นสังฆทานที่มีผล
มากมาย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ความ
ส�ำคัญกับความเป็นหมู่คณะส่วนรวมมากกว่า

๐6 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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V-Star สามเณร
เรื่อง : พุทธศิลป์

8 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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เปิดศักราชต้อนรับสามเณรเหล่ากอของสมณะ โครงการบรรพชาสามเณรฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนา
ทั่วไทย ด้วยนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก”
พบกับเรื่องราวการบังเกิดขึ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมค�ำสอนที่คงอยู่คู่โลกมา
ยาวนานกว่า ๒,๖๐๐ ปี ทีจ่ ดุ ประกายสร้างแรงบันดาลใจให้พทุ ธบุตรเยาวชนไทยได้เรียนรูว้ ถิ กี าร
สร้างบารมีบนเส้นทางของพระมหาบุรุษ ที่ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันต่อกรกับทัพพญามารด้วย
ศึกสงครามภายใน และชนะได้ดว้ ยการหยุดนิง่ สูท่ างสายกลางตรงต่อนิพพาน พร้อมค้นพบพระธรรม
ค�ำสอนที่เป็นดั่งแสงสว่างภายในน�ำใจคนทั้งโลก เป็นต้นแบบปณิธานให้ศาสนทายาทได้ก้าวตาม
สู่การพิสูจน์ความตั้งใจอันแน่วแน่ของลูกผู้ชายใจสู้ฟื้นฟูศีลธรรมครั้งยิ่งใหญ่ ให้พระพุทธศาสนา
กลับมารุง่ เรืองดัง่ พุทธกาลอีกครัง้

www.kalyanamitra.org
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ขอเรียนเชิญผูม้ บี ญุ ทุกท่านชมนิทรรศการและภาพยนตร์สามมิติ ชุด “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระบรมศาสดาเอกของโลก” ซึ่งจัดแสดงบนพื้นที่กว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร เพื่อเรียนรู้เรื่องราว
พุทธประวัติตั้งแต่ภพชาติแรกจวบจนพระชาติสุดท้ายที่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ และเผยแผ่
พระสัทธรรมสู่ชาวโลกทั้งมวล

นิทรรศการแบ่งออกเป็น ๘ ห้อง ดังนี้

ห้องที่ ๑ พระพุทธเจ้าคือใคร

ห้องที่ ๒ พระโพธิสตั ว์

ห้องที่ ๓ พระมหาบุรษุ

ห้องที่ ๔ ทางสายกลาง

ห้องที่ ๕ ตรัสรูธ้ รรม

ห้องที่ ๖ ความเป็นเลิศของพระพุทธเจ้า

ห้องที่ ๗ สืบสานพระพุทธศาสนา

ห้องที่ ๘ บันทึกความประทับใจ

๑๐ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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ส่วนภาพยนตร์สามมิติสุดตระการตานั้น จะพาทุกท่านตื่นใจไปกับการจ�ำลองเหตุการณ์
เมือ่ ครัง้ พระบรมโพธิสตั ว์ทรงเอาชนะกองทัพพญามารโดยล�ำพังพระองค์เอง ด้วยบารมีทที่ รงสัง่ สมมา
แสนยาวนาน ซึ่งผู้ชมจะได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่ในสถานการณ์จริงอย่างที่ไม่เคยสัมผัส
มาก่อน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรูท้ างพระพุทธศาสนากับเรือ่ งราวอันทรงคุณค่าของพระบรมศาสดาเอกของโลก ร่วมทบทวน ศึกษาพุทธประวัติ การสร้างบารมี และพระคุณของพระพุทธองค์
ที่มีต่อโลก ที่ไม่ใช่แค่ในต�ำรา แต่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่สวยสดงดงามสุดตระการตา ดูแล้วเต็มอิ่ม
เพลิดเพลิน ซาบซึ้งประทับใจอย่างแน่นอน

ก�ำหนดการ

รอบพระภิกษุ-สามเณร
• วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๒๒.๐๐ น.
• วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๓๐ น. และ ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.
รอบสาธุชน
• วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.
						 สถานที่
• นิทรรศการจัดแสดงทีส่ ภาธรรมกายสากล เสา J26-J32
• ภาพยนตร์ 3D ฉายทีม่ หารัตนวิหารคด Core 4 และ Core 28
• ภาพยนตร์ 2D ฉายทีห่ อ้ งแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
www.dmc.tv/expo
www.kalyanamitra.org
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“ชีวิตต้องมีค่าใช้จ่าย ถ้าเราไม่ดึงมาท�ำบุญก็ต้องจ่ายในทางอื่น
แต่จ่ายทางอื่นไม่ได้ติดไปในภพเบื้องหน้า
แต่ถ้ามาจ่ายทางบุญแล้ว จะเป็นสมบัติติดไปในภพเบื้องหน้า”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.kalyanamitra.org
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“คนเราจะตายเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้เวลา เพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าวัด
ก่อนที่เขาจะหามเข้า เดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็คืน ชีวิตก็หมดไปวัน ๆ
ต้องตักตวงเอาบุญติดตัวเราไปให้เยอะ ๆ”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย

www.kalyanamitra.org
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ทบทวนบุญมาฆบูชา
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

14 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

..มาฆบูชามหาปีติ
ฉลอง ๔๕ ปี
วัดพระธรรมกาย..
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ร�ำลึกถึงเมือ่ ครัง้ สมัยพุทธกาล ณ วัดเวฬุวนั มหาวิหารทีเ่ คยเป็นทีป่ ระชุมกันของสงฆ์ครบองค์ ๔
ที่เรียกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” อันมีพระอรหันตสาวกมาพร้อมเพรียงเป็นสมานฉันท์ ๑,๒๕๐ รูป
ซึง่ ในปัจจุบนั พระภิกษุสงฆ์สาวกผูม้ งุ่ ประพฤติปฏิบตั ดิ ำ� เนินรอยตาม ก็ได้มาพร้อมเพรียงกัน ณ ลานธรรม
มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ�ำนวนกว่า ๓,๐๐๐ รูป รวมทั้งศรัทธาสาธุชนนับแสนจากหลาย
ประเทศทัว่ โลก เพือ่ ประกอบพิธบี ำ� เพ็ญบุญกุศลและจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา อันเป็นประเพณี
ที่ประพฤติปฏิบัติสืบมานับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย จนถึงกาลปัจจุบันล่วงมาแล้ว ๔๕ ปี

www.kalyanamitra.org
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มาฆบูชามหามงคล

สาธุชนหลั่งไหลมาจากทั่วโลก
เมือ่ วันพุธที่ ๔ มีนาคม ทีผ่ า่ นมา มีการจัดพิธสี ำ� คัญ
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย
นับตัง้ แต่เช้าตรูเ่ ป็นพิธตี กั บาตรคณะสงฆ์กว่า ๓,๐๐๐ รูป
โดยมีสาธุชนทัง้ ทีเ่ ป็นนักบวชจากนิกายต่าง ๆ และสาธุชน
จากต่ างประเทศทั่ วโลกมาร่ว มงาน ซึ่งเป็นภาพแห่ ง
ความปลืม้ ปีตทิ แี่ ต่ละท่านแม้จะมาจากต่างแดน ต่างนิกาย
ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา แต่ด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ทุ ก คนก็ ท� ำ บุ ญ ร่ ว มกั น ได้ ด ้ ว ยความแช่ ม ชื่ น เบิ ก บาน
และต่างประจักษ์แล้วว่า การท�ำบุญเป็นความดีสากลที่
สามารถสื่อให้ทุกคนพบกับความสงบร่มเย็นทั้งภายนอก
และภายในจิตใจ หลังจากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสงฆ์
และสาธุชนผูใ้ จบุญก็ไปพร้อมเพรียงกัน ณ สภาธรรมกายสากล เพื่อนั่งสมาธิเจริญภาวนา บูชาข้าวพระ ท�ำพิธี
กล่าวค�ำถวายอาคารบุญรักษา เพื่อเป็นที่พักฟื้นสุขภาพ
ของพระภิกษุอาพาธ และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

www.kalyanamitra.org
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นานาชาติสามัคคี
ร่วมยินดีอนุโมทนา

พิธกี รรมในภาคบ่ายมีการมอบรางวัลแด่ผชู้ นะเลิศ
ในโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า และ
โล่วชั รเกียรติยศแก่ผรู้ ว่ มโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม
เพือ่ สันติภาพโลก (World-PEC) โดยมีพระราชภาวนาจารย์
(หลวงพ่อทัตตชีโว) เป็นประธาน
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ถือ
เป็นกิจกรรมที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ด�ำริขนึ้ และด�ำเนินมาอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั เป็นครัง้ ที่
๓๓ เพื่อให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทัง้ สถาบันการศึกษาต�ำรวจและ
ทหาร รวม ๔ เหล่าทัพ ตลอดจนถึงระดับครูอาจารย์มโี อกาส
ศึกษาและวัดผลความรูค้ วามเข้าใจในธรรมะทีจ่ ะสามารถ
น�ำไปใช้ให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต นับตั้งแต่ปีแรก
มาจนถึงปัจจุบนั มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะ
ทางก้าวหน้า ๖,๐๔๒,๖๗๐ คน จาก ๑๘,๑๗๕ โรงเรียน
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ส� ำ หรั บ โครงการสอบตอบปั ญ หาศี ล ธรรมเพื่ อ
สันติภาพโลก หรือ World Peace Ethics Contest
(World-PEC) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ปีนี้
นับเป็นครั้งที่ ๙ มีผู้สนใจสมัครเข้าสอบทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศทั่วโลก ๓๓,๕๗๕ คน
รางวัลต่าง ๆ นอกจากมีโล่พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังมีโล่เกียรติยศที่ผู้น�ำ
จากต่างประเทศมอบให้เพือ่ เป็นการประกาศเกียรติคณุ แก่
ผู้ชนะเลิศในการสอบรายการต่าง ๆ
จากพิ ธี อั น ยิ่ ง ใหญ่ ใ นท่ า มกลางมหาสมาคมที่
ประกอบด้วยผู้คนจากนานาชาติครั้งนี้ ท�ำให้เกิดภาพแห่ง
ความร่วมมือร่วมใจกันทีจ่ ะประสานสามัคคีกนั น�ำพระพุทธธรรมค�ำสอนไปประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนช่วยกันเผยแผ่
และธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามนี้ไปสู่ผู้คนนานาชาติ
หลังจากพิธีมอบโล่รางวัลอันทรงเกียรติทั้งหลาย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เมตตาน�ำสาธุชนทัง้ หลายเจริญสมาธิภาวนา พร้อมทัง้ มอบ
คติธรรมอ�ำนวยพรให้ทกุ คนประสบแต่ความสุขความเจริญ
และให้เข้าถึงธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของชีวิตตลอดไป
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วันมาฆบูชา

วันแห่งความสว่างไสวแห่งพุทธธรรม
งานบุญภาคค�ำ่ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เมตตาเป็น
ประธานในการประกอบพิธพี ทุ ธบูชามาฆประทีป จุดประทีป
อันสว่างไสวน้อมถวายบูชาและร�ำลึกถึงพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้า และในวาระส�ำคัญครั้งนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้น�ำพุทธบริษัททั้งในและต่างประเทศ
ที่รับชมการประกอบพิธีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC
นั่งสมาธิโดยให้ก�ำหนดนึกถึงความสว่างภายในดวงใจ
ก่อนที่จะจุดแสงแห่งมาฆประทีปให้สว่างไสวภายนอก
และตอกย�้ำศรัทธาให้คงมั่น เพื่อร่วมมือกันแผ่ขยาย
ธรรมปฏิบัติและยังสันติสุขอันไพบูลย์แห่งพระพุทธธรรม
ค�ำสอนไปสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติ อันเป็นมโนปณิธาน
ของหมูค่ ณะตัง้ แต่เริม่ สร้างวัดพระธรรมกายมาจนถึงปัจจุบนั
นับเวลาได้ ๔๕ ปี และภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ก็จักด�ำเนิน
ก้าวหน้าต่อไปสูอ่ นาคต ตราบกระทัง่ ถึงทีส่ ดุ แห่งธรรม
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จุดใจให้ใสสว่างก่อนจุดมาฆประทีป

ถวายเป็นพุทธบูชา

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วันนี้เป็นวันมาฆบูชา วันที่มีความส�ำคัญต่อตัวเราซึ่งเป็นชาวพุทธและชาวโลก
ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าไม่มีวันนี้ก็ยากที่การสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะแผ่ขยายกว้างไกลไปได้ทั่วโลก ซึ่งเมื่อราว ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อนโน้น มีการชุมนุมกัน
ของพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งท่านมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมายกัน
ทางวาจา แต่ทว่ารู้กันด้วยญาณทัสนะของพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้ว อีกทั้งทุกรูปยัง
ทรงอภิญญา มีตาทิพย์ หูทิพย์ เป็นต้น และล้วนเป็นผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทาน
การบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ด้วยพระองค์เอง
ในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมแม่บท
ที่ส�ำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นกับ
มวลมนุษยชาติ โดยไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ เพื่อชาวโลกทั้งหลายจะได้
28 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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มีความรูท้ จี่ ะด�ำเนินชีวติ ได้ถกู ต้อง ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของชีวติ ทีส่ มบูรณ์สมกับทีไ่ ด้
เกิดมาเป็นมนุษย์ตามแบบอย่างของท่านผูร้ ู้ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ทั้งหลาย หลักโอวาทปาฏิโมกข์นั้นประกอบไปด้วยอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
ในการเผยแผ่พระธรรมค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เริม่ ด้วยอุดมการณ์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีตกิ ขา
แปลว่า ความอดทนเป็นตบะธรรมอย่างยิง่ หมายถึงว่า ผูท้ จี่ ะไปท�ำหน้าทีใ่ ห้แสงสว่าง
ต่อชาวโลกจะต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่ความอดทนต่อความตรากตร�ำ
อดทนต่อทุกขเวทนา อดทนต่อการกระทบกระทั่ง และอดทนต่อกิเลส ความโลภ
โกรธ หลง ถ้าหากอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเหล่านี้ได้ ก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลาย
ไปสู่เป้าหมาย คือ อายตนนิพพานได้ เหตุที่ทรงสอนให้อดทนอย่างมีเป้าหมายเพื่อไป
นิพพานนั้น เพราะทรงเห็นแจ้งว่า นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา ท่านผู้รู้ทั้งหลาย
คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสว่า พระนิพพานเป็นเยีย่ ม พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทุกพระองค์ทรงเห็นพ้องต้องกันว่า สิ่งที่เยี่ยมที่สุดคือพระนิพพาน พระนิพพาน
เป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ทุกคนต้องท�ำพระนิพพานให้แจ้ง
และระหว่างที่สร้างบารมีอยู่ก็อย่าไปก่อเวรหรือเบียดเบียนใคร ดังพระพุทธด�ำรัสที่ว่า
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต คือ บรรพชิตผู้ฆ่า
สัตว์อื่น เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะผู้สงบเลย เอตัง พุทธานะ สาสะนัง
นี้เป็นค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
เมื่อทรงให้อุดมการณ์แล้ว ก็ทรงให้หลักการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของชีวติ ว่า สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง คือ การไม่ทำ� บาปทัง้ ปวง กุสะลัสสูปะสัมปะทา
การบ�ำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การท�ำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง นี้เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พูดง่าย ๆ ก็คือ
ทรงสอนให้ละชัว่ ท�ำความดี และท�ำใจให้บริสทุ ธิผ์ อ่ งใส เพือ่ ทีจ่ ะได้เข้าถึงพระรัตนตรัย
ทีม่ อี ยูแ่ ล้วภายในตัวของทุก ๆ คน เพราะขึน้ ชือ่ ว่าเป็นมนุษย์แล้ว ล้วนมีพระธรรมกาย
อยูใ่ นตัวทัง้ สิน้ พระพุทธองค์ทรงมุง่ เน้นให้ทกุ คนแสวงหาตัวตนทีแ่ ท้จริงภายใน เพราะ
สิ่งนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริง และเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด
ต่อจากนั้นก็ทรงให้วิธีการในการเผยแผ่ แนะน�ำ ถ่ายทอด เพื่อที่จะได้น�ำไป
ประพฤติปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ยังเป็นต้นบุญต้นแบบทีด่ แี ก่ชาวโลก โดยทรงให้
วิธกี ารตามหลักวิชาดังต่อไปนี้ คือ อะนูปะวาโท ไม่ให้เข้าไปว่าร้ายใคร อะนูปะฆาโต
ไม่ให้ไปท�ำร้ายใครและไปขู่บังคับให้ใครเขามาเชื่อเรา แต่ต้องให้เขาเกิดความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องตามเหตุ ตามผล แล้วเกิดความศรัทธาเชือ่ มัน่ ด้วยตัวเอง ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร
ให้ส�ำรวมในศีลและมารยาท จะได้ไม่ไปกระทบกระทั่งกับใคร และยังก่อให้เกิด
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ความน่าเคารพเลื่อมใสอีกด้วย มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง ให้รู้จักประมาณในการ
บริโภคแต่พอดี ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง ให้อยู่ในเสนาสนะ ที่นอน ที่นั่งอันสงบสงัด
ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม และประการสุดท้าย อะธิจิตเต จะ อาโยโค
การประกอบความเพียรในอธิจิต คือ หมั่นเจริญสมาธิภาวนา ท�ำใจให้หยุด ให้นิ่ง
ให้ใจละเอียด ใสบริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เอตัง พุทธานะ สาสะนัง นี้เป็นค�ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
บทโอวาทปาฏิโมกข์นี้มีความส�ำคัญมาก ไม่ว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา
บังเกิดขึ้นกี่พระองค์แล้วก็ตาม ก็จะทรงสั่งสอนอย่างนี้เหมือนกันหมด ตรงกันหมด
เหมือนเป็นเนติแบบแผนเดียวกัน พุทธโอวาททีก่ ล่าวมาข้างต้นโดยสรุปนี้ เป็นสิง่ ทีต่ วั เรา
และชาวโลกจะต้องน�ำไปประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพ เอื้อเฟื้อในพระธรรม เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งต่อตัวเราเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ประเทศชาติ และ
โลกใบนี้ โดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธจะต้องยึดหลักโอวาทปาฏิโมกข์นี้อย่างเคร่งครัด
และปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสม จึงจะได้ชอื่ ว่าเป็นชาวพุทธทีส่ มบูรณ์ ถ้าหากชาวโลกทุก ๆ คน
ได้ศึกษาความรู้สากลนี้ และได้ปฏิบัติตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ โลกก็จะเกิดสันติสุข
ที่แท้จริง มวลมนุษยชาติจะปรองดองกัน เหมือนเป็นประดุจครอบครัวเดียวกัน จะมี
ความรักและปรารถนาดีตอ่ กันอย่างแท้จริง จะรูจ้ กั การให้อภัย เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ แบ่งปัน
ความรักสากลที่มาพร้อมกับสันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลก
ดังนัน้ วันนีจ้ งึ เป็นวันส�ำคัญของโลก ถ้าหากไม่มวี นั มาฆบูชา ชาวโลกก็จะไม่รจู้ กั
วิธีการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ในการที่จะน�ำพาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงได้เลย
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องมาทบทวนโอวาทปาฏิโมกข์และระลึกนึกถึงค�ำสั่งสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพเลื่อมใส และร่วมใจกันปฏิบัติบูชาแด่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทง้ั หลาย เมือ่ ใจเราบริสทุ ธิผ์ อ่ งใส เราก็จะได้รว่ มกัน
จุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชารวมทั้งพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ซึ่งการบูชาด้วย
ประทีปแสงสว่างนี้ จะท�ำให้เราได้รับอานิสงส์เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งมังสจักษุ ทิพยจักษุ
ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ และธัมมจักษุ เราจะมีดวงตาแจ่มใส สวยงาม ไม่เป็นโรค
เกีย่ วกับดวงตา จะมีรศั มีกายทีส่ ว่างไสว อีกทัง้ มีดวงปัญญาทีส่ ว่างไสว สามารถรูท้ ว่ั ถึง
ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ หลายอีกด้วย เพราะฉะนัน้ ก่อนทีเ่ ราจะได้จดุ ประทีป
ถวายเป็นพุทธบูชา ขอให้ลกู ๆ ทุกคนจุดใจของเราให้สว่างไสวด้วยการหยุดใจของเรา
ให้นิ่ง ๆ นุ่ม ๆ เบา ๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ดังกล่าว จนกว่าใจของเราจะสว่าง
เราจึงจะพร้อมใจกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชากัน
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มนาปทายี ลภเต มนาปํ		
อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
วรสฺส ทาตา วรลาภี จ โหติ
เสฏฺนฺทโท เสฏฺมุเปติ านํ
อคฺคทายี วรทายี เสฏฺทายี จ โย นโร
ทีฆายุ ยสวา โหติ ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ

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

ยาน�
้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
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ยาน�ำ้ แก้ไอ ตราไอยรา

“อย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดี แม้เป็นเรื่องของคนอื่น ถ้าขืนไปคิด
มีแต่จะเข้าตัว เสียอะไรเสียได้ เสียไป แต่อย่าให้ใจเสีย”
บุคคลทีคุ่คณวรบู
ชา คือบุคคลที
วรค่นาทร์แก่กขนนกยู
ารระลึกงนึกถึง
ยายอาจารย์
มหารั่มีคตุณนอุความดี
บาสิกคาจั
และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิ
ได้แก่ ผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา
ผู้ให้ก�ำบเนิัตดิตวัามดพระธรรมกาย

สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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“ต้องสั่งสมบุญบารมีกันให้เต็มที่ ใครจะว่าเราเชยก็ช่าง
ใครจะว่าเรางมงายก็ช่างเขาอีก เอาไว้เมื่อไรบุญส่งผลนั่นแหละ
จึงจะรู้ว่าใครกันแน่ที่เชย หรือใครกันแน่ที่ช้าไปแล้ว เราทำ�เราก็ได้”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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เรื่องจากปก
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ Line ID : 0815660072
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ในสภาวะที่ มี เ หตุ ก ารณ์ อั น เลวร้ า ย    
เกิดขึน้ กับพุทธศาสนามากมาย บางคนอาจคิด
ว่า “เราก็เป็นเพียงคนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง คง
ช่วยอะไรไม่ได้!” หรือบางคนก็อาจก�ำลังคิดว่า
“แม้เราจะเป็นแค่คนธรรมดา ๆ ก็นา่ จะช่วยอะไร
ได้บ้าง แต่จะต้องท�ำอย่างไร?”
ขณะทีห่ ลายคนก�ำลังครุน่ คิดท่ามกลาง
โลกที่หมุนด้วยความสับสนอยู่นี้ พระภิกษุ
จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ก็ก�ำลังได้รับความ
เดือดร้อน ได้รบั ผลกระทบจากความไม่ยตุ ธิ รรม
และความเข้าใจผิดหลายอย่าง จากกระแสข่าว
ทีท่ ำ� ให้ชาวพุทธเสือ่ มศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหลายประการ!
ด้วยเหตุนี้ จึงมีคนตักบาตรหรือไป
ท�ำบุญที่วัดต่าง ๆ น้อยลง ซ�้ำร้ายยังถอยห่าง
จากการเข้าวัด ไม่เคารพพระ ทั้ง ๆ ที่หากไป

ศึกษาดูข้อมูลจากส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติทรี่ วบรวมปัญหาของพระสงฆ์ไว้ จะพบ
ว่า พระสงฆ์ที่มีปัญหามีแค่ไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์
เท่านั้น
จากผลกระทบตรงนี้เอง ได้ท�ำให้วัด   
ในถิ่ น ทุ ร กั น ดารที่ ข าดปั จ จั ย สนั บ สนุ น งาน    
พระศาสนาอยู ่ แ ล้ ว ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น

www.kalyanamitra.org
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เพิ่มขึ้นไปอีก และที่น่าสลดใจเป็นที่สุด คือ   
พระภิกษุ ๓๒๓ วัด จาก ๔ จังหวัดภาคใต้      
ทีก่ ำ� ลังได้รบั ความยากล�ำบากในเรือ่ งความเป็นอยู่
ขาดแคลนภัตตาหาร ขาดปัจจัยและยารักษาโรค
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ก็ได้รับผลกระทบ
ตรงจุดนี้ด้วยเช่นกัน
ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธจะนิ่งดูดาย
ปล่อยให้พวกท่านสู้อยู่เพียงล�ำพังได้อย่างไร?

อายุพระพุทธศาสนา
จะสั้นลงเรื่อยๆ
ถ้าวันนี้เราไม่ช่วยกัน
36 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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๓๐,๐๐๐ วัด จากทั่วประเทศ เดินทางมาเป็น
เนื้อนาบุญแก่ญาติโยม เพื่อสร้างมหากุศล
ครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ชีวิต
โอกาสที่จะสร้างมหากุศลใหญ่มาถึง
แล้ว ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ของเรามีคุณค่า
อย่างยิ่งกับการด�ำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา
เพราะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่พระภิกษุจ�ำนวนมาก
จะมารวมตัวกันเช่นนี้ ซึง่ ถือเป็นความมหัศจรรย์
ของโลกเลยทีเดียว เป็น ทัสนานุตริยะ คือ     
การเห็นอันประเสริฐ เพราะการที่เราจะเห็น  
พระภิ ก ษุ พ ร้ อ มกั น ที เ ดี ย ว ๓๐,๐๐๐ วั ด         
เกือบแสนรูป และมีโอกาสถวายสังฆทานกับ
ท่านทุกวัดนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง และเมื่อ    
ควรแล้วหรือที่จะให้แสงธรรมดับหายไปจาก เราได้ถวายแล้ว ภาพนี้จะไปปรากฏขึ้นใน           
ผืนแผ่นดินไทยในยุคของเรา!
ทุกขณะจิตที่เราระลึกถึง แม้กระทั่งบั้นปลาย
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น ให้         ชีวิตที่เรามีเวลาเพียงน้อยนิดในการนึกถึงบุญ
พระภิกษุทง้ั แผ่นดินรักษาอุดมการณ์ในการบวช เราก็ จ ะสามารถใช้ เ วลาเพี ย งแค่ ไ ม่ กี่ วิ น าที     
และมุง่ หยัดสูส้ บื ทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป นึกได้เลยว่า ครัง้ หนึง่ เคยถวายสังฆทานกับพระ
ใน “วันคุ้มครองโลก” ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๒๒ ถึง ๓๐,๐๐๐ วัด แล้วภาพนี้จะกลายเป็นเครื่อง
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ทางวัดพระธรรมกาย ปลื้มใจท�ำให้บุญใหญ่เกิดขึ้นกับเรา ตลอดจน
จึงได้นิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการจ�ำนวน บรรพบุรุษทั้งหลายที่เราอุทิศผลบุญไปให้
www.kalyanamitra.org
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ที่ส�ำคัญ สาธุชนที่มาร่วมงานในวันนี้  
ยังได้ร่วมพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสถาปนา
อาคารบุญรักษา ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้เป็นสถานที่
ฟืน้ ฟูสขุ ภาพของพระภิกษุสามเณรแบบองค์รวม
ซึ่งหากเรามีส่วนร่วมในการสร้างอาคารหลังนี  ้
ก็จะถือเป็นการสร้างเหตุแห่งความแข็งแรง  
ปราศจากโรคภั ย ให้ แ ก่ ต นเองไปตราบนาน     
เท่านาน
38 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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“ถ้าหยุดนิ่งได้ ใจก็ใสได้
ถ้าหยุดนิ่งได้ ใจก็ละเอียดได้
ถ้าหยุดนิ่งได้ ก็เข้าถึงของจริงในตัวได้”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ไม่พลาด...ทุกงานบุญ

MT RESIDENCES

คอนโดหน้าวัดพระธรรมกาย

พร้อมอยู่ ปี 58
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ชมห้องตัวอย่าง
พร้อมรับโปรฯ พิเศษ

ทบทวนบุญบวช
เรื่อง : แป้นแก้ว

“ภารกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
”
บรรพชาอุปสมบทหมู่
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อดีต...ผู้ปกครองจะส่งเสริมบุตรหลานให้บวชเรียนเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาและ
กุลบุตรจะออกบวชทดแทนพระคุณบิดามารดา ปัจจุบัน...วิถีปฏิบัติดั้งเดิมแม้ยังคงอยู่ แต่กลับถูก
ลดทอนความส�ำคัญลงเพราะถูกละเลยด้วยหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และกิจกรรมของ
เยาวชนตามสมัยนิยม ท�ำให้สงั คมยุคใหม่เสือ่ มถอยจากศีลธรรมด้วยชาวพุทธถอยห่างจากวิถปี ฏิบตั ิ
อันดีงาม ด้วยเหตุนี้พุทธบริษัทผู้เห็นความส�ำคัญจึงร่วมมือกันจัดบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
โดยวัดพระธรรมกายได้จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทหมู่เป็นประจ�ำทุกปี และขยายไปทั่วประเทศ
เพือ่ เปิดโอกาสให้กลุ บุตรทัง้ หลายได้เข้ารับการอุปสมบทหมูท่ กุ หมูบ่ า้ นทัว่ ไทยและเยาวชนได้เข้ารับ
การบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา
www.kalyanamitra.org
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บรรพชา
ยกฐานะอันประเสริฐ
นับเป็นครั้งที่ ๑๑ ในการจัดโครงการ
อุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
ซึ่งครั้งนี้จัดอบรมระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม - ๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในวันเสาร์ที่ ๑๔
มี น าคม ทางโครงการจั ด ให้ มี พิ ธี บ รรพชา
สามเณรขึน้ ทีว่ ดั พระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
พิธีกรรมส�ำคัญเริ่มขึ้นในภาคเช้า เมื่อนาค
ธรรมทายาทพร้อมด้วยผู้ปกครอง คณะญาติ
และเหล่ า กั ล ยาณมิ ต ร ร่ ว มประกอบพิ ธี
เวี ย นประทั ก ษิ ณ รอบมหาธรรมกายเจดี ย ์
จากนั้นนาคธรรมทายาทท�ำพิธีวันทาเจดีย์
ช่ ว งเวลาส� ำ คั ญ ในชี วิ ต ของลู ก ผู ้ ช าย
ผู้ตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนา และ
ช่ ว งเวลาที่ ส� ำ คั ญ ของการมี ส ่ ว นร่ ว มสร้ า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นวงการพระพุ ท ธศาสนา
เริ่ ม ขึ้ น อี ก ครั้ ง ที่ ส ภาธรรมกายสากล
วั ด พระธรรมกาย เมื่ อ นาคธรรมทายาท
ร่วมประกอบพิธีบรรพชาและพิธีคล้องอังสะ
ในพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ
พระมหาโพธิวงศาจารย์ ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต
เจ้ า อาวาสวั ด ราชโอรสาราม ราชวรวิ ห าร
พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการและพระมหาเถระ
ร่วมคล้องอังสะให้แก่นาคธรรมทายาท
ภายหลังพิธีคล้องอังสะ ธรรมทายาท
ทั้งหลายได้แสดงพลังแห่งความพร้อมเพรียง
ด้วยใจที่มุ่งมั่นในพิธีขอสรณคมน์และศีล และ
พิธขี อนิสสัย เป็นการยกฐานะอันประเสริฐจาก
ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
พระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์
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อบรมเพื่อน�ำค�ำเทศน์สอนของพระอุปัชฌาย์
และพระอาจารย์มาฝึกฝนอบรมตนให้เป็น
พระแท้ เป็นเนือ้ นาบุญทีโ่ ลกต้องการ ให้การบวช
ครัง้ นีเ้ ป็นไปเพือ่ การก�ำจัดกิเลสอันเป็นต้นเหตุ
ที่ท�ำให้เกิดนิสัยไม่ดีให้หมดสิ้นไป และจะได้
น�ำความรู้ที่ได้รับไปขยายในวงกว้างด้วยการ
ท� ำ หน้ า ที่ พ ระพี่ เ ลี้ ย งและสามเณรพี่ เ ลี้ ย ง
ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
การอุปสมบทหมูภ่ าคฤดูรอ้ นทุกหมูบ่ า้ น
ทั่วไทย ครั้งที่ ๑๑ จึงพิเศษกว่าทุก ๆ ครั้ง
เพราะเหล่าธรรมทายาทในโครงการจะได้เป็น
บุคคลส�ำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและได้รว่ มสืบสานภารกิจส�ำคัญในการ
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในคราวเดียวกัน

อุปสมบทครั้งพิเศษนี้
มีหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยง
ทุ ก อนุ วิ น าที ที่ ก ้ า วย่ า งเข้ า สู ่ โ ครงการ
อุปสมบทหมูก่ ระทัง่ ก้าวสูร่ ม่ กาสาวพัสตร์ เหล่า
ธรรมทายาทผู้เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นได้หมั่น
กลั่นจิตกลั่นใจท�ำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้น
มุ่งหวังให้การบวชครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อตนเองและพระพุทธศาสนา โดยสามเณร
ธรรมทายาทได้กลับไปยังภูมลิ ำ� เนาของตนและ
เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา สร้างช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในชีวิต
ให้ด�ำเนินต่อเนื่อง
ภายหลั ง ออกบวช พระธรรมทายาท
และสามเณรธรรมทายาททัง้ หลายจะเข้ารับการ
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โครงการบรรพชาสามเณร
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
โครงการนี้ ถื อ เป็ น ก้ า วส� ำ คั ญ ในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC เพราะเศรษฐกิจควรเติบโต
ไปพร้อมกับศีลธรรมด้วยการปลูกฝังเยาวชน
ให้เป็นเด็กเก่งและดี ที่ส�ำคัญยังเป็นการสร้าง
สิ่งแวดล้อมใหม่ให้เยาวชนปรับพฤติกรรมให้
เข้าสูว่ ถิ ปี ฏิบตั ทิ ดี่ งี าม ก้าวสูก่ ารเป็นลูกทีด่ ขี อง
พ่อแม่ เป็นศิษย์ทดี่ ขี องครูอาจารย์ เป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ และเป็นอนาคตของพระศาสนา
ทางโครงการจึงจัดให้มีการอบรมแบ่งเป็น
๒ ระดับ โดยแบ่งเป็นนักเรียนที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๑
(ป.๒ - ม.๑) เรียกว่า สามเณรเล็ก จัดให้มี
การอบรมระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคมถึงวันที่
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา
๓๐ วัน และจัดให้มีพิธีบรรพชาเป็นสามเณร
ณ วัดหรือศูนย์อบรมทั่วประเทศในวันเสาร์ที่
๒๘ มีนาคม ส่วนนักเรียนทีจ่ บการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖
(ม.๒ - ม.๖) เรียกว่า สามเณรโต จะเข้าอบรม
ระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน
และเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกัน
ทั่ ว ประเทศในวั น เสาร์ ที่ ๑๔ มี น าคม ณ
วัดพระธรรมกาย ซึ่งสามเณรโตจะท�ำหน้าที่
เป็นสามเณรพี่เลี้ยงให้แก่สามเณรเล็กร่วมกับ
พระธรรมทายาทในโครงการอุ ป สมบทหมู ่
๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
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บรรพชาอุปสมบทหมู่
ภารกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
การบรรพชาอุปสมบทหมู่เป็นอีกหนึ่ง
ภารกิจส�ำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้
กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งดั่งย้อนยุคพุทธกาลที่
ผ่านมา และเป็นการทอดบันไดให้เยาวชนไทย
ก้าวสู่เส้นทางแห่งศีลธรรม เพื่อยังประโยชน์
ให้เกิดขึน้ แก่สงั คมปัจจุบนั ทีส่ ำ� คัญยังเป็นการ
ยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงส่ง ซึ่งการก้าวสู่
ร่มกาสาวพัสตร์ของพระภิกษุและสามเณร
ธรรมทายาทครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจส�ำคัญ
ที่ พุ ท ธบริ ษั ท ทั้ ง หลายได้ ร วมพลั ง สามั ค คี
สร้างความส�ำเร็จให้บังเกิดขึ้น ตั้งแต่ออกไป
ท�ำหน้าทีช่ วนบวช จัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู่
กระทัง่ คอยต้อนรับอุปฏั ฐากเป็นอย่างดี เพือ่ ให
ผูบ้ วชใช้วนั เวลาในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริง
เป็นพระแท้สามเณรดีที่โลกต้องการ
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บวชเรียนครั้งพิเศษ เป็นพระแท้
และพระพี่เลี้ยง
โอวาทพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

บัดนี้ เธอทัง้ หลายได้เป็นสามเณรถูกต้องตามพระวินยั ตามหลักการบวชในพระพุทธศาสนา
การเป็นสามเณรถือว่าเป็นเบื้องต้นของการอุปสมบท ส�ำเร็จได้ด้วยการถึงไตรสรณคมน์
หมายความว่าได้รับไตรสรณคมน์ ตั้งแต่พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ จนถึงตะติยัมปิ สังฆัง
สะระณัง คัจฉามิ แค่นี้ก็เป็นสามเณรโดยสมบูรณ์ รับไตรสรณคมน์เป็นสามเณรแล้ว ก็รับ
สิกขาบท ๑๐ ส�ำหรับประพฤติปฏิบัติ ถ้าหากจะเป็นพระภิกษุต่อไป ก็ต้องไปขอรับ
การอุปสมบทในอุโบสถ ในช่วงนีเ้ ธอทัง้ หมดเป็นสามเณรถูกต้องตามพระวินยั เป็นการเริม่ ต้น
ที่จะได้บำ� เพ็ญคุณงามความดี สั่งสม อบรมบุญบารมีให้แก่ตัวเอง
54 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
54

ตัง้ แต่เราได้นงุ่ ห่มผ้ากาสาวพัสตร์เป็นสามเณร ญาติโยมทัง้ หลายก็ปลืม้ อกปลืม้ ใจว่า
ลูกได้ใกล้ชดิ พระพุทธเจ้า ได้ใกล้ชดิ พระสงฆ์แล้ว ได้เป็นผูป้ ระเสริฐ สมควรเคารพกราบไหว้
ได้แล้ว โยมก็จะเคารพเรา ปลื้มปีติในการบวชของเรา ยิ่งต่อมาบวชพระด้วยก็ยิ่งปลื้มปีติ
มากขึ้น นี้คือประโยชน์หรืออานิสงส์ที่เกิดจากการบวชที่ญาติโยมเขาได้รับ ส่วนตัวเราเอง
ก็ให้ตงั้ ใจบวช สร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ อย่าได้ทอ้ แท้ ท้อถอย หนักเอาเบาสู้ ไม่เห็นแก่
สนุกสนาน เรือ่ งอะไรต่าง ๆ ทีผ่ า่ นมานัน้ ไม่ตอ้ งไปค�ำนึงถึง คนเราก่อนบวชเป็นอย่างหนึง่
ทุกคนไป พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ประสูติมาแล้วก็อยู่
ในรัว้ ในวัง ทรงมีครอบครัว ทรงมีพระโอรส จนกระทัง่ อายุ ๒๙ จึงออกบวช ออกบวชแล้ว
ก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์จนกระทั่งได้ฌาน ได้สมาบัติ จนครูบาอาจารย์บอกว่า
หมดความรู้แล้ว เพราะว่าการบวชในยุคนั้นได้สมาบัติ ๘ ก็คือฌาน ๘ ครบถ้วน ถือว่า
ได้สิ่งที่สูงสุดแล้ว เรียกกันว่าได้บรรลุถึงระดับปรมาตมัน ปรมาตมันก็คือ ปรมัตตาหรือ
อัตตาทีส่ งู สุด ถือว่าไม่มอี ะไรยิง่ ใหญ่ไปกว่านัน้ แล้ว แต่พระพุทธเจ้าของเราทรงเห็นว่าไม่ใช่
จุดสูงสุดที่ต้องการ จึงเสด็จออกบ�ำเพ็ญเพียร ทรงอดอาหารจนกระทั่งเกือบสิ้นพระชนม์
และทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางอีกเหมือนกัน จึงทรงเสวยพระกระยาหาร ดูแลรักษาร่างกาย
จนสมบู ร ณ์ เ หมื อ นเดิ ม แล้ ว ปฏิ บั ติ ท างสายกลาง บ� ำ เพ็ ญ เพี ย รทางจิ ต ท� ำ สมาธิ
จนกระทั่งได้บรรลุอาสวักขยญาณ ได้ญาณสูงสุดที่ก�ำจัดกิเลสได้ และได้อาโลกสัญญา
ได้ความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งแจ่มแจ้ง ที่เรียกกันในยุคต่อมาว่าบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ
จึงทรงรู้ว่าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว นั้นแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่า
ทรงบ�ำเพ็ญทางสายกลาง ได้บรรลุถึงปรมัตตาที่แท้จริง หรือปรมาตมันอย่างแท้จริง
บรรลุพระนิพพานแท้จริง
ตอนหลังพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะหมวดนี้กับพระปัญจวัคคีย์ เรียกกันว่า
อนัตตลักขณสูตร คือ พระสูตรที่ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา ว่าปรมาตมันของพวกพราหมณ์
ทีไ่ ด้บรรลุมานัน้ ยังเป็นอนัตตา แต่สงิ่ ทีพ่ ระองค์ทรงบรรลุนนั้ ตรงกันข้าม แม้พระองค์ไม่ได้
ตรัสว่าเป็นอัตตา แต่เป็นอันเข้าใจกันได้ว่า เมื่อไม่ทรงยอมรับว่าอย่างนั้นเป็นอัตตา แต่
เป็นอนัตตา ก็แสดงว่าของพระองค์เป็นอัตตา อันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งในพระพุทธศาสนา
เธอทัง้ หลายบวชมา ถ้าหากว่าได้ศกึ ษาเล่าเรียนว่าอะไรเป็นอะไร ก็จะมีศรัทธาลึกซึง้
เพราะฉะนั้นการบวชสมัยโบราณจึงเรียกว่า “บวชเรียน” มีค�ำว่าเรียนต่อท้าย ค�ำว่าบวช
เรียน คือบวชแล้ว เรียนแล้วหรือยัง เรียนอะไร เรียนค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เรียนสิ่งที่
พระพุทธเจ้าตรัสรูแ้ ละทรงแนะน�ำสัง่ สอน เรียนเรือ่ งทีไ่ ม่ใช่ควรรู้ แต่เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งรู้ อย่าง
เรื่องพระวินัยเราต้องรู้ ไม่ใช่ควรรู้ เพราะว่าเราต้องประพฤติปฏิบัติตามเคร่งครัด เรื่องที่
ควรรูก้ ค็ อื เรือ่ งค�ำสอนของพระพุทธเจ้า รูไ้ ด้มากเท่าไรยิง่ ดี แต่บางเรือ่ งทีร่ กู้ ไ็ ด้ ไม่รกู้ ไ็ ด้นนั้
ก็คือเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเหมือนกัน แต่ว่าธรรมะบางข้อ เราไม่รู้ ไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไร

www.kalyanamitra.org
55

เมษายน ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 55

เพราะความเป็นพระเป็นเณรของเราก็ไม่ได้สนิ้ สุดลง แต่เรือ่ งทีเ่ ราต้องเรียนต้องศึกษาก็คอื
เรือ่ งพระวินยั เรือ่ งศีล สามเณรมีศลี ๑๐ ข้อ มีอะไรบ้าง ห้ามอะไรบ้าง ไม่ควรท�ำอะไรบ้าง
อย่างนีต้ อ้ งรู้ หรือศีล ๒๒๗ ข้อ ของพระมีอะไรบ้าง เรือ่ งนีต้ อ้ งท�ำความเข้าใจ ต้องรู้ ส่วนเรือ่ ง
ธรรมะที่ควรรู้ ครูบาอาจารย์ท่านก็จะแนะน�ำสั่งสอน หรือไปอ่านเอาจากหนังสือธรรมะได้
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามีมาก แม้ทมุ่ เทอย่างไรก็ไม่มที างรูห้ มด แค่อา่ นพระไตรปิฎก
๔๕ เล่ม บวชมาปีหนึ่งยังอ่านไม่หมดเลย ก็เก็บเฉพาะส่วนที่ส�ำคัญซึ่งท่านคัดลอกมาจาก
พระไตรปิฎกมาแนะน�ำสั่งสอนกัน อันนี้เรียกกันว่าเป็นภารกิจของพระ-เณร ต้องการบุญ
ต้องการกุศลเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นพระเป็นเณรที่ดี ที่ถูกต้อง บริสุทธิ์ผุดผ่อง เพื่อ
ให้ชาวบ้านญาติโยมเขาได้กราบ ได้ไหว้ ได้ท�ำบุญ ได้ใส่บาตร แล้วได้บุญได้กุศลเต็มที่
ตัวเราเองก็ภาคภูมใิ จว่าบวชมาแล้วได้ประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ สิง่ ต่าง ๆ ทีแ่ ล้วมาไม่ตอ้ งไป
ค�ำนึงถึง ถ้าเราท�ำชั่วท�ำผิดอะไรไว้ ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง บวชแล้วก็ให้อภัยกัน ถ้าเขา
ล้มหายตายจากก็กรวดน�้ำคว�่ำขันไปให้ ชีวิตของเราก็เป็นพระเป็นเณรที่ดี ไม่มีเวรไม่มีภัย
อะไรกับใคร ใครจะมาโทษ มาด่า มาว่าอะไร เขาเห็นเราเป็นพระเป็นเณรแล้ว เขาก็ให้อภัย
ต่อเรา เราก็ให้อภัยต่อเขา หรือเขาไม่รวู้ า่ เราบวชแล้วก็ไม่เป็นไร เราให้อภัยต่อเขา ไม่ถอื โทษ
โกรธเคืองต่อกัน เราก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงาม บริสุทธิ์
เมื่อเราอยู่ในเพศที่ดีที่งาม จิตใจงดงามบริสุทธิ์ ถ้ามีบุคคลที่มาคิดร้ายต่อเรา มาด่า
ว่าเรา มาพูดอะไรที่ไม่ดีต่อเรา เราก็ให้อภัยเขา ไม่ต้องตอบโต้อะไร คนที่มาด่ามาว่าเรา
ก็ได้รับผลของเขาเอง เป็นเวรเป็นกรรมส�ำหรับเขาเอง เขาจะประสบสิ่งที่เป็นเวรเป็นภัย
ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า หรือได้รับความวิบัติ ความทุกข์ร้อน ก็เป็นเรื่องของเขา
เราให้อภัยไปแล้ว ก็แล้วแต่กรรมของเขา เราไม่ถือโทษโกรธเคือง ไม่ก่อเวรอะไรกับเขา
พวกเวรภัยต่าง ๆ ก็ไม่มากระทบตัวเรา แต่ว่าจะกลับไปหาเขา เขาก็ได้รับผลของเขาเอง
ชีวิตของพระเป็นอย่างนั้น
ฉะนัน้ เมือ่ เราบวชมาแล้ว ประพฤติปฏิบตั ติ วั ให้บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์ดงั นีไ้ ด้ เราก็เป็นพระ
เป็นเณรที่ดี เป็นเนื้อนาบุญ ญาติโยมทั้งหลายมาท�ำบุญ เขาก็ได้บุญได้กุศล เมื่อเรา
ประพฤติดีปฏิบัติดี เราก็เป็นบุญเขตอันยอดเยี่ยมของชาวโลก ค�ำว่ายอดเยี่ยมในที่นี้ก็คือ
เมื่อเขาท�ำบุญท�ำกุศลกับเรา เสียสละอะไรแก่เรา ท�ำอะไรให้แก่เรา เขาก็ได้บุญได้กุศล
อันยอดเยีย่ มสูงสุด มีความสุข ความเจริญ ความรุง่ เรืองก้าวหน้า สมหวัง มีกนิ มีใช้ พ้นจาก
ความเดือดร้อนต่าง ๆ เรื่องนี้เป็นสัจธรรม เป็นจริง ค�ำว่าจริงในที่นี้ไม่ต้องพิสูจน์ ไม่ต้อง
อธิบาย เพราะว่าจริงก็คอื จริง เหมือนเรารับประทานอาหาร เมือ่ รับประทานเข้าไปแล้วก็อมิ่
แน่นอน นัน้ คือสัจธรรม รับประทานของดีมปี ระโยชน์ ร่างกายก็เจริญเติบโตจริง เช่นเดียวกัน
เมื่อเราบวชแล้ว ประพฤติดีปฏิบัติชอบนั่นก็คือจริง เมื่อจริงแล้วใครมาท�ำบุญกับเรา
ท�ำจริงไหม จริง เมื่อจริงกับจริงมาเจอกันก็เป็นดับเบิลจริง นี่เป็นทางบุญที่เราหาได้ ท�ำได้
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เป็นโชคดีของเธอทัง้ หลายทีไ่ ด้มาบวช หลายรูปเคยบวชมาแล้ว แต่มาบวชครัง้ นีพ้ เิ ศษ
มาบวชเพื่อเป็นพี่เลี้ยง เป็นพี่เลี้ยงของพระ-เณรที่จะบวชต่อไป ขอให้ตั้งใจประพฤติให้ดี
เป็นพีเ่ ลีย้ งให้ดเี ป็นพิเศษ การนุง่ การห่ม การพูดจา การขบฉัน หรืออะไรต่าง ๆ ต้องระแวดระวัง
ต้องเป็นแบบอย่างแก่พระ-เณรรุ่นหลัง เหมือนวัดพระธรรมกายเมื่อ ๓๐-๔๐ กว่าปี
ทีแ่ ล้ว บริเวณวัดทัง้ หมดมีแต่ทงุ่ ไม่มตี น้ ไม้สกั ต้นเดียว กุฏกิ ไ็ ม่มี อะไรก็ไม่มี ในยุคนัน้
บวชทีน่ ไี่ ม่ได้ โบสถ์ไม่มี ต้องไปบวชวัดราชโอรสฯ ธรรมทายาทบวชครัง้ แรกทีว่ ดั ราชโอรสฯ
๒ ปี ตอนนัน้ บวช ๒๐ กว่ารูป บวชแล้วก็อบรมอยูท่ วี่ ดั ราชโอรสฯ ต่อมามีมากขึน้ สถานที่
วัดราชโอรสฯ ไม่พอ ต้องไปวัดเบญจมบพิตรฯ แต่บวชแล้วต้องมาอยู่วัดพระธรรมกาย กุฏิ
ไม่มีก็ต้องอยู่เต็นท์ อบรมในเต็นท์ ท�ำบุญในเต็นท์ วันดีคืนดีฝนตกลมพัดเต็นท์พังหมด
เปียกปอนกัน เป็นอยูอ่ ย่างนีห้ ลายปี จนกระทัง่ สร้างกุฏสิ ร้างศาลาขึน้ มา เราเกิดมายุคนีส้ ะดวก
สบาย นี้เป็นบุญเป็นบารมีของเรา แต่ว่าก็เป็นบุญบารมีของญาติโยมวัดพระธรรมกาย
ของหลวงพ่อธัมมชโย ของหลวงพ่อทัตตชีโว ของพระ-เณรในยุคนั้นที่สร้างสรรค์กนั เข้าไว้
ท�ำแบบอย่างให้เห็น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีงาม เป็นเรื่องน่าอนุโมทนา เพราะฉะนั้นเราก็
สืบสานต่อ ก็ขอให้ทา่ นทัง้ หลายได้ชนื่ ใจ แล้วจะได้มกี ำ� ลังใจ ไม่ทอ้ แท้ ท้อถอย มุมานะสร้างบุญ
สร้างบารมีสบื สานคุณงามความดี เอาตัวเองเป็นทีต่ งั้ คือท�ำตัวเองให้ดี เป็นแบบอย่างให้ดี
ไม่ถือโทษโกรธใคร แล้วประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นพี่เลี้ยงให้ดี เขาได้แบบ
ได้อย่างไป เราก็ได้บุญได้กุศล ถ้ามีภารกิจ หมดเวลาแล้วก็สิกขาลาเพศไปท�ำมาหากิน
ช่วยเหลือเกื้อกูลพระพุทธศาสนาตามแบบคฤหัสถ์ แต่ถ้าไม่มีภาระอะไรก็บวชต่อ
เป็นพระต่อ เป็นเณรต่อ ศึกษาเล่าเรียนไป เป็นเณรเมือ่ ครบอายุกบ็ วชพระต่อ ถ้าอย่างนีแ้ ล้ว
เป็นประโยชน์แน่นอน พระศาสนาเราก็อยู่ได้
ขออนุโมทนาบุญต่อทุก ๆ ท่าน อนุโมทนาบุญต่อวัดพระธรรมกาย ต่อหลวงพ่อ
พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาส หลวงพ่อพระราชภาวนาจารย์ พร้อมทัง้ พระพีเ่ ลีย้ ง เหล่า
กัลยาณมิตรทั้งชายหญิงของวัดพระธรรมกายที่ช่วยเหลือเกื้อกูล ขออนุโมทนาญาติโยม
ทัง้ หลายทีเ่ ป็นกัลยาณมิตรชักชวนเธอทัง้ หลายเข้ามาบวชในพระศาสนาตามจังหวัดต่าง ๆ
ขออนุ โ มทนาบุ ญ ต่ อ ท่ า นทั้ ง หลายที่ มี น�้ ำ ใจ ที่ เ สี ย สละมาบวชเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของ
พระพุทธศาสนา ขอให้ทกุ ท่านเจริญงอกงามไพบูลย์ ร่มเย็นเป็นสุขในร่มเงาพระศาสนาของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ปรารถนาสิ่งใด ต้องการสิง่ ใดอันเป็นไป
ในทางทีช่ อบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สำ� เร็จสมความมุง่ มาดปรารถนาด้วยกันทุก ๆ รูป
ทุก ๆ ท่านเทอญ
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พ.ศ. ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๑๓๔ ครัง้ รวม ๑๖๒,๓๓๒ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๖๓ ครั้ง รวม ๒๐๗,๖๘๓ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๗๗ ครั้ง รวม ๓๙๘,๒๕๘ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๔๓ ครั้ง รวม ๑๑๘,๙๐๘ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๒๕ ครั้ง รวม ๗๖,๓๘๐ รูป
(ข้อมูลสรุปเมื่อ ๙ มี.ค. ๒๕๕๘ โดยกองส่งเสริม   
และเผยแพร่ ส�ำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย)
ความสามั ค คี กั น ของพุ ท ธบริ ษั ท ทั้ ง หลาย         
สร้างความเจริญรุง่ เรืองให้พระพุทธศาสนาได้มากมาย
ฉันใด ความแตกแยกของพุทธบริษทั ก็สร้างความเสียหาย
ให้พระพุทธศาสนาได้มากมายฉันนัน้

นายธวัชชัย รักขนาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประธานฝ่ายฆราวาส

60 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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ตักบาตรพระ

๑,๓๐๐
รูป
8
อ�ำเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๓๐๐ รูป เพื่อ   
ถวายเป็นพุทธบูชา และสร้างขวัญก�ำลังใจแด่พระภิกษุ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ บริเวณ
ถนนสีแ่ ยกไฟแดง อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีพระวิชยั ธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
เป็นประธานสงฆ์ นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
การตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย   
โดยด�ำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธาน
มูลนิธิธรรมกาย
www.kalyanamitra.org
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ตักบาตรพระ

๑๑,๑๑๑
รูป
8
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
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นายพินิจ หาญพาณิชย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มี พิ ธี ตั ก บาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รู ป ปี ที่ ๔                     
ณ ตลาดปากน�้ำ  บริเวณสามแยกหอนาฬิกา ถนนศรีสมุทรและถนนประโคนชัย อ�ำเภอเมือง    
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร            
เจ้าอาวาสวัดสามพระยา วรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ
๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ส่วนหนึ่งของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตร
จะน�ำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
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ตักบาตรพระ

๑,๒๓๔
รูป
8
อ�ำเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร
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นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ชมรมรวมใจไทยสกล   
ร่วมกับเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๒๓๔ รูป บริเวณ
ถนนข้างที่ว่าการอ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เพื่อส่งก�ำลังใจและน�ำข้าวสารอาหารแห้ง     
ส่งไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
มายาวนานกว่า ๑๐ ปี พิธีตักบาตรในครั้งนี้ พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร        
เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส

www.kalyanamitra.org
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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

พระมหากษัตริย์ไทย
กับพระไตรปิฎก

ตอน ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

“
”

ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา
จะป้องกันขอบขัณฑสีมา
รักษาประชาชนและมนตรี
ปฐมบรมราชโองการแสดงพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ราชอาณาจั ก รรั ต นโกสิ น ทร์ ส ถาปนาขึ้ น เมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ ๑ ทรง
ย้ายราชธานีจากฝั่งกรุงธนบุรีมาฝั่งตะวันออกของ
แม่นำ�้ เจ้าพระยา และพระราชทานนามราชธานีแห่งใหม่
๒๕๕๗
66
อยู่่ใในบุ
นบุญ
ญ กรกฎาคม
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ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ฯ” แผ่นดินไทยขณะนั้นเพิ่งผ่านความคุกรุ่นของ
สงครามเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า หรือแม้ในรัชสมัยพระองค์เองก็ยังปรากฏมี
ศึกสงครามอย่างต่อเนื่อง บ้านเมืองถูกข้าศึกท�ำลายย่อยยับ จิตใจของผู้คนในชาติบอบช�้ำ
จากการสูญเสีย พระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะปกป้องเอกราชของ
บ้านเมือง ควบคู่ไปกับการเร่งฟื้นฟูขวัญและก�ำลังใจของพสกนิกรในชาติ ด้วยการ
ท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาให้กลับมายิง่ ใหญ่ไพศาลเฉกเช่นอดีตราชธานีให้จงได้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
วัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง เจริญรอยตาม
พระราชประเพณีสร้างพระอารามหลวงในเขตพระบรมมหาราชวัง
ตามแบบกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา พร้ อ มทั้ ง สร้ า งหอพระไตรปิ ฎ ก
พระราชทานนามว่า หอพระมณเฑียรธรรม ไว้เป็นสถานที่เก็บ
คัมภีร์พระไตรปิฎกของหลวง
ในด้านศาสนสถาน

หอพระมณเฑียรธรรมเป็นหอสมุดพระพุทธศาสนาของหลวงหลังแรก
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ ส านต่ อ งานรวบรวมคั ด ลอกคั ม ภี ร ์ พ ระไตรปิ ฎ กที่
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงริเริ่มไว้แต่ครั้งกรุงธนบุรี แต่สิ้น
รัชกาลก่อนทีค่ มั ภีรพ์ ระไตรปิฎกฉบับหอหลวงจะเสร็จสมบูรณ์
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมาด�ำเนินการ
ต่อ พระองค์มีพระราชวินิจฉัยว่า ข้อความในพระไตรปิฎก
ฉบับหลวงยังมีความคลาดเคลือ่ นอยูม่ าก เนือ่ งจากคัดลอกจาก
ต้นฉบับจากหัวเมืองน้อยใหญ่ที่ไม่ครบถ้วน พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทจึงทรงอาราธนาสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)
และพระราชาคณะฐานานุกรมเปรียญจ�ำนวน ๑๐๐ รูป มาสอบถาม ครั้นทรงสดับว่า พระไตรปิฎก
ที่มีอยู่ผิดเพี้ยนจริง และฝ่ายคณะสงฆ์ก็ประสงค์จะท�ำนุบ�ำรุงให้สมบูรณ์ถูกต้อง แต่มีก�ำลังไม่พอ
จะกระท�ำให้ส�ำเร็จได้ จึงทรงอาราธนาให้คณะสงฆ์จัดท�ำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น นับเป็นการ
สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ ที่ ๒
ของราชอาณาจักรไทย โดยมีพระสงฆ์ ๒๑๘ รูป ราชบัณฑิตยาจารย์ ๓๒ ท่าน มีสมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธาน ท�ำการสังคายนา ณ วัดนิพพานาราม (วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร)
โดยน�ำคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับหอหลวงมาตรวจสอบ ใช้เวลา ๕ เดือน จึงเสร็จสมบูรณ์
ในด้านพระธรรม
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ในบันทึกพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ ๑ บันทึกไว้ว่า ตลอดระยะเวลา ๕ เดือน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระอนุชา
เสด็จไปพระอารามทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง เวลาเช้าทรงประเคนส�ำรับอาหาร
ส่วนเวลาเย็นทรงถวายน�ำ้ อัฐบาน (น�้ำผลไม้คั้น) และธูปเทียนทุกวัน แสดงให้
เห็นพระอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงาม ที่พระองค์ทรงทุ่มเทในฐานะ
ที่เป็นองค์ศาสนูปถัมภกเพื่อสนับสนุนให้การกระท�ำสังคายนาครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ให้จงได้
เพื่อยังค�ำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คืนกลับมาสู่แผ่นดินไทย ดังพระราชด�ำรัสว่า…

“

ครั้งนี้ ขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวง จงมีอุตสาหะในฝ่ายพระพุทธจักรให้พระไตรปิฎกบริบูรณ์
เกิดขึ้นจงได้ ฝ่ายข้างอาณาจักรที่จะเป็นศาสนูปถัมภกนั้น เป็นพนักงานโยม โยมจะสู้เสียสละชีวิต
บูชาพระรัตนตรัย สุดแต่จะให้ปริยัติสมบูรณ์เป็นมูลที่ตั้งพระพุทธศาสนาจงได้
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”

ครั้นเมื่อการสังคายนาเสร็จสมบูรณ์
เมือ่ กลางเดือน ๕ ปีระกา พ.ศ. ๒๓๓๒ ทรง
สละพระราชทรัพย์จ้างช่างจารจารึกลงใน
ใบลานด้วยอักษรขอม ปิดทองแท่งทับ
ทั้งใบปกหน้าหลังและกรอบทั้งสิ้น ห่อด้วย
ผ้ายก เชือกรัดถักด้วยไหมแพรเบญจพรรณ
มีฉลากงาแกะเขียนอักษรด้วยหมึก และ
ฉลากทอเป็นตัวอักษร บอกชื่อพระคัมภีร์
คัมภีร์ใบลานฉบับทองใหญ่ ไม้ประกับทองทึบ
ฉลากทอ
ทุกคัมภีร์ เรียกคัมภีรพ์ ระไตรปิฎกฉบับหลวง
นี้ว่า ฉบับทองทึบ และเรียกฉบับหอหลวงว่า ฉบับสังคายนา หรือที่นิยมเรียกว่า ฉบับครูเดิม
ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลอื่นก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระไตรปิฎก
ฉบับทองทึบขึ้นอีก จึงเรียกฉบับเดิมที่สร้างสมัยรัชกาลที่ ๑ ว่า ฉบับทองใหญ่ ประดิษฐาน
ในตูป้ ระดับมุก รักษาไว้ทหี่ อพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ตู้พระไตรปิฎกประดับมุก
สมัยรัชกาลที่ ๑

ต่อมายังทรงสร้างพระไตรปิฎกขึ้นอีก ๒ ชุด เพื่อใช้ในการสอบพระปริยัติธรรมในกรม
ราชบัณฑิต เรียกว่า ฉบับรองทรงและฉบับทองชุบ นอกจากนีเ้ พือ่ ให้พระภิกษุสามเณรทัว่ แว่นแคว้น
มีพระไตรปิฎกฉบับถูกต้องสมบูรณ์ไว้เล่าเรียนศึกษา พระองค์จงึ ทรงสร้างพระไตรปิฎกพระราชทาน
ทุกพระอารามหลวง และพระราชทานอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์สามารถยืมพระไตรปิฎกฉบับหลวง
ไปคัดลอกเองได้
กรกฎาคม
เมษายน ๒๕๕๗
๒๕๕๘ อยู
อยู่่ใในบุ
นบุญ
ญ
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คัมภีร์ใบลานฉบับรองทรง

คัมภีร์ใบลานฉบับทองชุบ

นอกเหนื อ จากหน้ า ที่ ป กป้ อ งบ้ า นเมื อ งจากศั ต รู ผู ้ รุ ก รานในฐานะกษั ต ริ ย ์ ช าติ นั ก รบ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชจริยวัตรที่งดงามเป็นต้นแบบแก่
พระมหากษัตริย์พระองค์อื่น ๆ ในรัชกาลต่อมา ทั้งงานสืบสานราชประเพณีด้านสถาปัตยกรรม
ทางศาสนา งานรวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎกต่อจากบูรพกษัตริย์ จารจารึกจัดเก็บอย่างประณีต
งดงามทรงคุณค่า และงานสนันสนุนส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
ส่งผลให้พระพุทธศาสนากลับมารุง่ เรืองทัดเทียมอาณาจักรไทยโบราณในกาลก่อน ยังขวัญและก�ำลังใจ
ให้เกิดแก่อาณาประชาราษฎร์ นับว่าพระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ควรแก่
การเคารพยกย่อง สมกับที่ปวงชนชาวไทยเฉลิมพระนามพระองค์ว่า “มหาราช”
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และวิรตั น์ อุนนาทรวรางกูร. คัมภีรใ์ บลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ :
กรมศิลปากร, ๒๕๔๖.
ดินาร์ บุญธรรม. พระมหากษัตริยไ์ ทยกับพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ , ๒๕๕๕.
แน่งน้อย ศักดิศ์ รี, หม่อมราชวงศ์. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : ส�ำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑.

๒๕๕๗
70 อยู
อยู่่ใในบุ
นบุญ
ญ กรกฎาคม
เมษายน ๒๕๕๘
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การบวช...ไมเพียงแคใหชีวิตใหมกับตัวเองเทานั้น
แตยังทำใหพอแมมีความปลื้มปติและภาคภูมิใจในตัวเรา
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ตามไปดู..

ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน
ปัจจุบัน มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย
จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาที่ตาม
มาพร้อม ๆ กันก็คือ มีผู้คนจ�ำนวนมากน�ำ
เทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อตอบสนอง
ความโลภ โกรธ หลงของตนเองและพวกพ้อง
ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หามากมายทั้ ง ต่ อ โลกและ
สรรพชีวิต
ส�ำหรับทีมงานพีซเรฟโวลูชัน เราเลือก    
ที่ จ ะน� ำ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าท� ำ สิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ด้วยการชักชวนผู้คน
ในประเทศต่าง ๆ นั่งสมาธิผ่านระบบออนไลน์
โดยมีพระอาจารย์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน     
น�ำนั่ง
ผลที่ได้รับน่าชื่นใจมาก เราสามารถรวม
ผู้คนมานั่งสมาธิร่วมกันได้เป็นจ�ำนวนมากและ
มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังตัวอย่าง
เช่น ในประเทศสาธารณรัฐเปรู ซึ่งอยู่ไกลถึง
ทวีปอเมริกาใต้ แรกเริ่มมีแค่อาสาสมัครอยู่
ไม่กี่คน แต่ตอนนี้มีสมาชิกนั่งสมาธิออนไลน์
เกือบ ๑,๐๐๐ คนแล้ว
๗๒ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

๑

คอลัมน์สร้างโลกแก้วเดือนนี้ ขออาสาพา
ท่านผูอ้ า่ นไปพบกับบรรยากาศการนัง่ สมาธิของ
ชาวเปรู ซึ่งทีมงานพีซเรฟโวลูชันเดินทางไป    
จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๖-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๗ (จัดขึ้นเป็นปีที่ ๔)
ในช่วงเวลา ๑๐ วันนี้ ทีมงานจัดนั่งสมาธิ
ไป ๑๔ รอบ นั่งสมาธิสุดสัปดาห์ ๑ รอบ รวม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า ๘๐๐ คน
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การจัดกิจกรรม PIPO รอบที่ ๑ จัดขึ้นที่
สนามกีฬาเทศบาล San Borja อันมีชื่อเสียง    
ของประเทศเปรู วันนี้มีเยาวชน ๕๐ คน มานั่ง
สมาธิ และฟังการบรรยายเรื่อง “สมาธิกับ  
ความเชื่อมั่นในตัวเอง” แม้สถานที่น่ังสมาธิ    
ไม่ค่อยสัปปายะ แต่ทุกคนก็ตั้งใจนั่งมาก
เมื่อพระอาจารย์ให้ลืมตา ทุกคนพากัน
ประหลาดใจที่เวลาผ่านไปถึง ๓๐ นาทีแล้ว    

บางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวลอยได้ และลืม
ปัญหาต่าง ๆ ไปเลย

๒

กิจกรรมรอบที่ ๒ จัดที่ DBM มีคนเข้า
ร่วมกิจกรรม ๒๐ คน
DBM เป็นบริษัทบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงลิมา รับบริการให้ค�ำแนะน�ำ
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อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘ ๗๓

ในการโยกย้ายผู้บริหารและพนักงานในบริษัท
ใหญ่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะน�ำงานใหม่
แก่บุคลากรที่มีอายุมากซึ่งถูกให้ออกจากงาน
การทีท่ างบริษทั มีนโยบายให้คำ� ปรึกษาทัง้
เรื่องการงานและสุขภาพจิต ท�ำให้พวกเขารู้จัก
สมาธิมาได้ระยะหนึ่งแล้ว และในวันนี้ทุกคนก็
รู้สึกตื่นเต้นมากที่มีโอกาสท�ำสมาธิกับพระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา
รอบนี้ พระอาจารย์แนะน�ำการท�ำสมาธิ
โดยโยงเข้ากับการบริหารจัดการความเครียด  
ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้ทางบริษัท DBM มาก    
ถึงกับขอให้พีซอาร์คิเทคกาบีซึ่งเป็นแกนหลัก     
๗๔ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

ในการจัดกิจกรรม PIPO ในประเทศเปรู เสนอ
แนวทางในการสอนสมาธิ แ ก่ บุ ค ลากรที่ ท าง
บริษัทดูแลอยู่
							
๓
รอบที่ ๓ จัดกิจกรรมทีศ่ นู ย์โยคะอัษฎางค์
มีคนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๒ คน ส่วนใหญ่เคยนั่ง
สมาธิมาแล้ว รอบนี้เก็บค่าใช้จ่ายด้วย
ที่นี่ พระอาจารย์นำ� นั่งสมาธิ ๒ รอบ รวม
๓ ชัว่ โมง รอบแรกให้รจู้ กั ค�ำว่า “สบาย” อีกรอบ
สอนเรื่องฐานที่ตั้งของใจทั้ง ๗ ฐาน แล้วให้ลอง
ฝึกไล่ฐานดู ผูเ้ ข้าร่วมปฏิบตั ธิ รรมซึง่ เคยนัง่ สมาธิ
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กันมาก่อนบอกว่า การท�ำสมาธิโดยการน�ำใจไป ในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ได้อย่างลงตัว  
ไว้ทศี่ นู ย์กลางกายนัน้ ง่ายกว่าวิธอี นื่ ทีเ่ คยท�ำมาก
หลังจบกิจกรรม ผู้ร่วมท�ำสมาธิพากัน  
ต่อคิวขอสนทนากับพระอาจารย์ ส่วนใหญ่เป็น
๔
คนทีเ่ คยนัง่ สมาธิดว้ ยกันมาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๔,
รอบที่ ๔ จัดที่โรงละคร Ricardo Blume ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ พวกเขาบอกว่าปัจจุบัน   
มีผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน
ยังฝึกสมาธิอยู่ แต่วันนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี
รอบนี้ถือเป็นรอบไฮไลต์ของการไปเยือน เป็นพิเศษ และมีความสุขมากทีเ่ จอพระอาจารย์
เปรูในครัง้ นี้ เพราะอาสาสมัครของพีซเรฟโวลูชนั และทีมงานอีกครั้ง
เปรูขอจัดคอนเสิร์ตดนตรีบ�ำบัด และนิมนต์  
วันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายคนอยาก
พระอาจารย์ไปน�ำนั่งสมาธิในโรงละครชื่อดัง สมัครไปนั่งสมาธิสุดสัปดาห์ แต่โควตา ๔๐ คน
กลางกรุงลิมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศเปรู เต็มแล้ว นอกจากนี้ทางโรงละครยังขอให้จัด
ที่มีการแสดงดนตรีและการแนะน�ำวิธีท�ำสมาธิ กิจกรรมอย่างนี้อีกทุก ๓ เดือนด้วย
โดยพระสงฆ์
หลั ง จากที่ ไ ด้ ฟ ั ง ดนตรี บ� ำ บั ด เกื อ บ ๑
๕
ชัว่ โมงแล้ว พระอาจารย์ขนึ้ กล่าวสุนทรพจน์ แล้ว
รอบที่ ๕ จัดขึ้นเพื่อกลุ่มอาสาสมัคร     
น�ำนั่งสมาธิเป็นเวลาเกือบ ๓๐ นาที
พีซเรฟโวลูชันเปรูโดยเฉพาะ
กาบีบอกว่ารอบนีป้ ระสบความส�ำเร็จทัง้ ใน
กาบีนัดถวายเพลพระอาจารย์และเลี้ยง
ด้านปริมาณและคุณภาพ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมต่าง ทีมงานทั้ง ๑๒ คน ที่บ้านของเธอ เพื่อให้ทุกคน
ยกนิ้ ว ให้ กั บ ความสอดประสานอย่ า งลงตั ว            ได้พบพระอาจารย์
ของดนตรีบ�ำบัดที่ท�ำให้ร่างกายผ่อนคลาย และ
วันนี้ พระอาจารย์เปิดโอกาสให้ซักถาม
เสียง “สัมมา อะระหัง” ที่น�ำใจให้กลับไปอยู่    ปัญหาเรื่องการนั่งสมาธิ รวมถึงค�ำถามต่าง ๆ
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อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘ ๗๕

เช่น การที่พวกอาสาสมัครได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ
ท�ำให้ห่างจากเพื่อนเก่า และกิจกรรมเก่า ๆ
หลายคนจึงเกิดความสับสนว่าจะเอาอย่างไร   
กั บ ชี วิ ต ดี ซึ่ ง พระอาจารย์ ก็ ช ่ ว ยแนะน� ำ ให้        
เกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่ท�ำ 

๖

รอบที่ ๖ จัดที่โรงเรียน Los Reyes Rojos
โรงเรียนนีเ้ ป็นโรงเรียนแนวใหม่ในประเทศ
เปรู ที่เน้นการพัฒนาสภาพจิตใจของเด็กไป
พร้อม ๆ กับความส�ำเร็จในเชิงวิชาการ ท�ำให้
ทางโรงเรียนสนใจและอนุญาตให้ทีมงานไปสอน
สมาธิแก่นักเรียน
วันนี้ มีเด็กประมาณ ๓๐๐ คน สมัครใจ
ครูใหญ่ยังบอกเลยว่า เด็ก ๆ ดูจะชอบ
ทดลองท�ำสมาธิ และหลายคนได้รบั ประสบการณ์       
ที่ดี เช่น เห็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่ ชัด และสว่าง   ประสบการณ์นี้มาก ดังนั้นต่อไปทางโรงเรียน
มาก ๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกาย บางคนบอกว่า ใน จะจัดกิจกรรมฝึกสมาธิและโยคะเพื่อสุขภาพ
ท้องสว่างมาก และเหมือนมีดวงปรากฏอยูใ่ นนัน้ โดยให้กาบีและทีมงานเข้ามาประสานงาน
๗๖ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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๗

รอบที่ ๗ จัดที่ Casa Taller มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๒๕ คน
Casa Taller เป็ น สถานที่ ที่ ก ลุ ่ ม พี ซ
เรฟโวลูชันเปรูใช้ท�ำกิจกรรมมานานกว่า ๑ ปี
ปกติ Casa Taller เปิดเป็นศูนย์บริการสุขภาพ
แบบองค์รวม (Holistic Center) แต่ก็ให้กลุ่มพีซ
เรฟโวลูชนั เปรูเข้าไปใช้ฟรี จนกลายเป็นศูนย์รวม
ของสมาชิก
ทุกวันจันทร์กลุม่ อาสาสมัคร และชาวเปรู
อีกหลายร้อยคนจะรวมตัวกันมานัง่ สมาธิออนไลน์
ที่นี่ โดยมีพระอาจารย์และพีซอาร์คิเทคน�ำนั่ง
ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษที่สมาชิกขาประจ�ำ   
จะได้เจอกับพระอาจารย์
ปัจจุบัน Casa Taller ปิดกิจการแล้ว
เนื่องจากปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจ

๘

รอบที่ ๘ จัดที่ Le Volant
Le Volant เป็นบริษัทที่ขายรถยนต์ฮุนได
ผู ้ จั ด การที่ ชื่ อ อั น โตนิ โ อเคยไปนั่ ง สมาธิ กั บ      
พระอาจารย์ที่ DBM แล้วติดใจ จึงอยากให้
พนักงานทดลองนั่งดูบ้าง เพราะว่าการขายรถ
มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และเป็นงานที่เกิด
ความเครียดได้ง่าย สมาธิจึงเป็นสิ่งที่ทีมของ   
เขาต้องการ
วันนี้ มีพนักงานมานั่งสมาธิ ๑๕ คน แม้
หลาย ๆ คน เพิ่งเคยนั่งเป็นครั้งแรก แต่ก็รู้สึก
ผ่อนคลายและหายเครียด  
ในโอกาสนี้ อันโตนิโอยังได้ขอบริจาคเงิน
จากพนั ก งานมามอบให้ ก ลุ ่ ม พี ซ เรฟโวลู ชั น
เปรู เพื่อท�ำกิจกรรมในอนาคตด้วย
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อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘ ๗๗

๙

รอบที่ ๙ จัดที่ Respirales ซึ่งเป็นบ้าน
สุขภาพแบบองค์รวม ที่น่ีทีมงานพบรูปน้องวิว
พรีเซนเตอร์ท่านั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย    
ซึ่งเจ้าของบ้านเล่าว่า เมื่อ ๒ ปีก่อน เขาเคย  
นั่ ง สมาธิ อ อนไลน์ กั บ พระอาจารย์ แ ละรู ้ สึ ก    
ชอบมาก จึงเปิดบ้านให้คนมานั่งสมาธิ เขา
อยากตกแต่งบ้านให้สัปปายะ จึงเลือกภาพ   
น้องวิวมาท�ำเป็นวอลล์เปเปอร์
วันนี้ มีคนมานั่งสมาธิที่ Respirales ๑๕
คน เป็นคนใหม่เกือบทั้งหมด ซึ่งทุก ๆ คน ต่าง
ก็บอกว่ารู้สึกผ่อนคลายมาก และหลายคนรู้สึก
ว่าตัวเบา

▼

สัมภาษณ์พระอาจารย์ลงหนังสือพิมพ์

๑๐

รอบที่ ๑๐ จัดนั่งสมาธิร่วมกับภาควิชา
จิตวิทยาของ Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ
หนึ่งของประเทศ ถือเป็นก้าวส�ำคัญที่จะเข้าถึง
ปัญญาชน และกลุม่ นักจิตวิทยาชาวเปรูซงึ่ ชืน่ ชอบ
การใช้สมาธิบำ� บัดคนไข้
กิจกรรมในวันนีจ้ ดั ขึน้ ตอนเทีย่ ง นัง่ สมาธิ
กั น กลางแจ้ ง ในสวนกลางมหาวิ ท ยาลั ย เลย     
พระอาจารย์น�ำนั่งไป ๓๐ นาที มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๓๐ คน ส่วนใหญ่บอกว่าประหลาดใจ
ที่นั่งสมาธิกลางแดดเปรี้ยง ๆ ได้นานถึง ๓๐
นาที และยังรู้สึกผ่อนคลาย หายเครียดอีกด้วย
โอกาสนี้ พระอาจารย์ให้ค�ำแนะน�ำเรื่อง
การใช้สมาธิเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
เรียนและการค้นหาเป้าหมายชีวิตของตนเอง
หลังเสร็จกิจกรรมมีการสัมภาษณ์พระอาจารย์
ลงหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยด้วย
๗๘ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

๑๑

รอบที่ ๑๑ ช่วงเย็น อาธูโร อาสาสมัคร
ของกลุ่มพีซเรฟโวลูชันเปรู นิมนต์พระอาจารย์
ไปที่ค่ายมวยไทย “อัลติจูด” ซึ่งเขาเป็นครูมวย
อยู่ที่นี่
ที่ ค ่ า ยมวยนี้ มี แ ต่ วั ย รุ ่ น ชายที่ ค ลั่ ง ไคล้
วัฒนธรรมไทย พวกเขาเรียนการไหว้แบบไทย
เรียนร�ำไหว้ครู และเรียนภาษาไทยบางค�ำ เช่น
ศอก เข่า จระเข้ฟาดหาง เป็นต้น พวกเขาจึง
ตื่นเต้นมากที่ได้เห็นพระซึ่งเป็นคนไทย
ก่ อ นเริ่ ม นั่ ง สมาธิ เจ้ า ของค่ า ยมวย
ให้ลูกศิษย์ร�ำมวยไทยไหว้ครูให้ดู เพื่อแสดง
ความเคารพต่อพระอาจารย์ซ่ึงจะกลายเป็นครู
ของพวกเขาในคืนนี้ รอบนี้พระอาจารย์น�ำนั่ง
๔๐ นาที มีคนนั่งสมาธิ ๒๗ คน ส่วนใหญ่นั่ง
กันได้นิ่ง พระอาจารย์บอกให้ลืมตาก็ยังไม่ยอม
หลังนัง่ สมาธิเสร็จ เจ้าของค่ายมวยขอให้
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เรื่องของคน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งการคิดวนอยู่กับ
เรื่องเดิม ๆ ท�ำให้ร่างกายสิ้นเปลืองพลังงานไป
โดยเปล่าประโยชน์ พวกคุณในฐานะที่ท�ำงาน
บริ ษั ท พลั ง งานแห่ ง ชาติ ควรปฏิ วั ติ ก ารใช้
พลังงานของคุณ ให้ใจไม่ดูดเอาพลังงานจาก
ร่างกายมาใช้ แต่ให้ใจเป็นแหล่งจ่ายพลังงานอัน
บริสุทธิ์ที่สามารถเผื่อแผ่ไปยังคนทั้งโลกได้ด้วย
วันนีท้ กุ คนรูส้ กึ ผ่อนคลาย พวกเขาเห็นด้วย
กับการท�ำสมาธิอย่างสม�่ำเสมอ เพราะนอกจาก
จะช่วยลดความเครียดที่เกิดจากหน้าที่การงาน
แล้ว สมาธิยังเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน   
ได้ด้วย

๑๓

พระอาจารย์คล้องมงคลให้ลูกศิษย์ เมื่อคล้อง
แล้ว พระอาจารย์กอ็ ธิบายความหมายของค�ำว่า
“มงคล” ตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้ฟัง เจ้าของค่ายมวยชอบเรื่องที่พระอาจารย์
เทศน์สอนมาก เขาบอกว่าจะน�ำไปสอนลูกศิษย์   
รุ่นต่อ ๆ ไป
							

๑๒

รอบที่ ๑๒ จัดที่บริษัท REP Perú ซึ่งเป็น
บริษัทพลังงานขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนการใช้
พลังงานของประเทศ เมือ่ พระอาจารย์ไปถึงก็พบ
คนเต็มห้อง  (๕๓ คน) จึงขอให้น�ำเก้าอี้มาเพิ่ม
เพราะเกรงว่าจะต้องยืนท�ำสมาธิกัน
ก่อนเริ่มนั่งสมาธิ พระอาจารย์ถามว่า
เวลาท�ำงานรู้สึกเครียดไหม? ทุกคนตอบว่า
เครียด พระอาจารย์จึงบอกว่าที่เครียดก็เพราะ
ใจไม่ได้ถูกฝึก จึงคุ้นกับการคิดวนไปวนมาใน

รอบที่ ๑๓ ปฏิ บั ติ ธ รรมสุ ด สั ป ดาห์ ที่     
ESMON สถานที่ตากอากาศของกองทัพอากาศ
เปรู รอบนี้กาบีและทีมงานเก็บค่าใช้จ่ายจาก   
ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย
วันนีม้ คี นถึง ๗๐ คน ต้องการมานัง่ สมาธิ
แต่สถานที่รองรับได้แค่ ๔๐ คน
มีหญิงคนหนึ่งถามพระอาจารย์ว่า ตั้งแต่
นั่งสมาธิกับท่านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา
ชีวติ ก็มคี วามสุขขึน้ ซึง่ เธอพึงพอใจในระดับหนึง่
แล้ว จึงมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะพัฒนาการนั่ง
สมาธิต่อไป
พระอาจารย์กล่าวว่า ความสุขทีเ่ ธอได้รบั
ยังห่างไกลจากความสุขที่จะได้จากสมาธิชั้นสูง
มาก หากฝึกต่อไป สักวันจะสามารถไปลิ้มรส
ความสุ ข ที่ เ กิ ด จากใจที่ ห ยุ ด นิ่ ง สนิ ท ได้ ด ้ ว ย
ตนเอง
อีกคนหนึ่งกล่าวว่า ตั้งแต่ฝึกสมาธิกับ
พระอาจารย์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เธอก็ท�ำใจเรื่อง
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สามีที่เป็นมะเร็งและเพิ่งเสียชีวิตไปได้มาก แต่
เธอยังต้องการที่พึ่งทางใจจึงหันไปเข้าโบสถ์
มากขึ้น ซึ่งทางโบสถ์แห่งนั้นกล่าวว่า การฝึก
สมาธิและการท�ำโยคะเป็นหนทางของปีศาจ
ท�ำให้เธอลังเลและหยุดฝึกไปช่วงหนึ่ง
พระอาจารย์จึงให้ค�ำแนะน�ำว่า ปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์พบประโยชน์ของการฝึกสมาธิ
และโยคะมากมาย ในโลกตะวันตกทั้งอเมริกา
และยุโรป ประชากรจ�ำนวนมากพากันหันมาฝึก
สมาธิจนเป็นกระแสเขย่าโลกเลยทีเดียว ดังนั้น
จึงไม่ควรปิดกัน้ โอกาสทีจ่ ะท�ำสิง่ ดี ๆ ให้เกิดขึน้
กับตัวเอง
ในคืนสุดท้าย ทีมงานจัดพิธจี ดุ เทียนและ
ปล่อยโคมลอย ซึ่งทุกคนต่างชื่นชอบกันมาก  

จากการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสานกับการ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้เพือ่ นมนุษย์
ทุกมุมโลกมีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณของตน  
ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับความเจริญ
ทางเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน
ที่ผ่านมา ถ้าหากไม่มีการพัฒนาระบบ
ออนไลน์ให้ผู้คนทั่วโลกฝึกท�ำสมาธิผ่านทาง
เว็บไซต์ ชาวเปรูนับพันคนรวมทั้งประชาชนใน
ประเทศต่าง ๆ ก็คงไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรมเป็นประจ�ำ 
และคงยังไม่รู้ว่าสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้น
ได้อย่างไร แม้พีซอาร์คิเทคผู้ท�ำหน้าที่ออกแบบ
สันติภาพโลกก็คงไม่บังเกิดขึ้น รวมทั้งเรื่องราว
ดี ๆ อีกมากมายของพีซเรฟโวลูชนั ก็คงไม่เกิดขึน้
เช่นกัน  
การหยิบเทคโนโลยีมาต่อยอดท�ำความดี
๑๔
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาจิตใจ จึงเป็น
งานสร้างสันติสุขแก่ชาวโลกของทีมงาน สิง่ ทีม่ คี ณุ ค่าอเนกอนันต์ ดีกว่าผลิตแต่สง่ิ อ�ำนวย
พี ซ เรฟโวลู ชั น ทั้ ง หมดทั้ ง ปวงที่ ด� ำ เนิ น ไปได้    ความสะดวกออกมามากมาย แต่ใจไม่เคยได้รบั
ด้วยดีนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนหนึ่งเป็นผล การดูแล
๘๐ อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

ศูนย์พยาบาล ก�ำลังเติบโตเป็น

อาคารบุญรักษา

พร้อม ๆ กับความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพ
ของนักสร้างบารมีตลอดไป
นบุญญเมษายน
กุมภาพัน๒๕๕๘
ธ์ ๒๕๕๘
82 อยูอยู่ใ่ในบุ
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สนับสนุนการพิมพ์
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ตนได้ ผู้อื่นเสีย ก็ไม่พูด
เยน เกนจิ วณฺเณน ปโร ลภติ รุปฺปนํ
มหตฺถิยมฺปิ เจ วาจํ
น ตํ ภาเสยฺย ปณฺฑิโตฯ
(ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๐๔๖/๒๑๔)
ถ้อยวาจาใดท�ำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายก็ตาม
บัณฑิตก็ไม่ควรกล่าวถ้อยวาจานั้น
(ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๐๔๖/๒๑๔)
การได้ประโยชน์เป็นสิ่งส�ำคัญ
แต่มีบางถ้อยค�ำแม้เราได้ประโยชน์ก็ไม่ควรพูด
ถ้อยค�ำที่ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
แม้เราจะได้ประโยชน์ก็ไม่สมควรพูด
จะมีประโยชน์อันใดที่เราได้อะไรมากมาย
ท่ามกลางความย่อยยับของผู้อื่น
จะมีสุขอย่างไรที่ได้สุขบนความทุกข์ตรมของผู้อื่น
อย่าพูดให้ผู้อื่นเสียหาย
เพียงเพื่อหวังประโยชน์ตน
อย่าพูดแล้วเกิดโทษทั้งเขาและเรา
ควรพูดให้เป็นประโยชน์ทั้งเขาและเรา
หากพูดอย่างนี้ได้ โทษก็ไม่เกิดขึ้นกับใคร
ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย
สมเป็นถ้อยค�ำของบัณฑิตผู้ฝึกตนดีแล้ว
ควรเป็นแบบอย่างแก่มนุษย์และเทวดาสืบไป
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“จะหล่อ จะสวย
จะรวย ถ้าป่วยก็แย่”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

สนับสนุนการพิมพ์
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๖

จรรยาข้อที่ ๒๙
“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

๒๙

อย่าหน้าไหว้หลังหลอก
คนที่หน้าไหว้หลังหลอก
ท�ำดีเอาหน้า ลับหลังนินทา
นอกจากจะกลายเป็นคนขาดความกตัญญู
ไม่รู้คุณท่านแล้ว
ยังเป็นคนเกียจคร้านการงาน
ซึ่งจัดเป็นอบายมุข ชีวิตย่อมมีแต่ความตกต�่ำ
ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วย
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๒๙. อย่าหน้าไหว้หลังหลอก
การหาความชอบความดีต่อนาย มักจะเป็น ๒ นัย นัยหนึ่งหาความดี
		ความชอบแต่
ต่อหน้า “ผักชีโรยหน้า” เมื่อลับหลังแล้วก็เผินเหินห่าง ฤๅไม่

เอาการทีเดียวเช่นนี้ก็มีเป็นอันมาก คนเช่นนี้ดีก็ไม่ยืดยาว ใช่ว่านายเขาจะ
ไม่รู้ความประพฤติเมื่อไร เขาย่อมจะสังเกตสังการู้นิสัยได้ดี ไม่เร็วก็ช้าเป็น
แน่แท้
คนที่ประพฤติเช่นนั้น เห็นจะคิดว่าท�ำบุญคุณภายหลัง จะไม่มีผลอะไร
เหนื่อยยากล�ำบากเปล่าไม่ต้องการ จะไม่ได้คิดเลยว่า ถึงไม่เห็นก็คงรู้นั้นไม่
แท้จริงประพฤติเช่นนัน้ ขาดความกตัญญูเสียชัน้ หนึง่ แล้ว ซ�ำ้ ขาดความ
อุสาหะในการจงรักภักดีด้วย คือจะอุปมัยให้เห็นง่าย ๆ ว่า เราท�ำบุญกับ
พระนัน้ เราคิดเอาหน้าเอาตาแก่พระองค์นนั้ อย่างเดียวฤๅ ก็หาเช่นนัน้ ไม่ เรา
ก็ย่อมหมายผลภายหน้า ปรารถนาสวรรค์นิพพานสุคติกาลต่าง ๆ ล้วนแต่
หวังความที่ชอบตามอธิษฐานไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้น ควรเราจะปฏิบัติ
หาความดีความชอบทัง้ ต่อหน้าแลลับหลัง โดยความสม�ำ่ เสมออันยืดยาว จึง
จะเป็นการดีไม่มีที่ติ

จุดมุ่งหมายของจรรยาข้อนี้มีอยู่ ๒ เรื่องใหญ่ ๆ คือ ต้องการให้เรา
๑. เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย
๒. ยินดีปิดทองหลังพระ
ข้อ ๑ เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย คือ ต่อหน้าปฏิบัติเช่นไร ลับหลังก็ต้องปฏิบัติเช่นนั้น ไม่ใช่
เป็นประเภทหน้าไหว้หลังหลอกหรือผักชีโรยหน้า
หลวงพ่อภูมิใจในตัวเองว่า ตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีนิสัยที่ท�ำอะไรแบบผักชีโรยหน้า ท�ำอะไรแล้ว
ท�ำจริงและต้องท�ำให้ดีด้วย
ข้อ ๒ ยินดีปิดทองหลังพระ คือ แม้ลับหลังนาย เราท�ำสิ่งใดลงไปถึงคนอื่นจะไม่รู้ ไม่เข้าใจ
แต่เมื่อเป็นความดีก็ต้องทุ่มท�ำอย่างเต็มที่ ใครเขาจะติชมอย่างไรก็ไม่กังวล เพราะเมื่อเราท�ำ
ความดี ท�ำในสิ่งที่เป็นบุญกุศลแล้ว บุญกุศลนั้นย่อมเกิดขึ้นในใจของเรา ใครจะรู้หรือไม่ แต่ใจของ
เราเองย่อมเป็นสุข นี้เป็นผลดีเบื้องต้นแห่งการท�ำความดี
กรณีนี้ ปู่ยา่ ตายายของเราเรียกกันว่า “ปิดทองหลังพระ”
www.kalyanamitra.org
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หากผู้ใดปฏิบัติตนให้เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ต่อหน้าอย่างไรลับหลังก็อย่างนั้น และมั่นใจ
ในการท�ำความดี ยินดีที่จะปิดทองหลังพระ บุคคลประเภทนี้จะหนักแน่นมั่นคงเหมือนขุนเขา ใคร
จะติชมนินทาว่าร้ายอย่างไร จิตใจไม่หวั่นไหว แม้อยู่ท่ามกลางภัยพิบัติหรืออยู่ท่ามกลางศัตรูก็ไม่
หวั่นเกรงภัยใด ๆ ทั้งสิ้น
บุคคลประเภทนี้ หากได้ดีก็จะไม่ลืมตัว เพราะทราบดีถึงเป้าหมายของการท�ำงานนั้น ๆ ว่า
เพื่อเป็นการสร้างความดี สร้างบุญกุศล เขาจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ไม่มีถอยหลัง
แต่หากบุคคลใดกระท�ำตัวเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก แสดงว่าเขาขาดคุณธรรม ๒ ประการ
คือ
๑. ขาดความกตัญญูรู้คุณ
๒. ขาดความวิริยะ อุตสาหะ
บุคคลเช่นนี้ไม่ควรคบหาด้วย หลวงพ่อเคยมีเพื่อนบางคนที่แม้แต่งานของพ่อแม่เขา เขายัง
หน้าไหว้หลังหลอกได้ เพื่อนประเภทนี้ไม่ควรคบ เพราะคนเราต่อหน้าเช่นใด ลับหลังก็ควรเป็น
เช่นนั้น
ในพระไตรปิฎก หมวดวินัยปิฎก มหาวรรค มหาขันธกะ ได้กล่าวถึงพระสารีบุตรว่า เมื่อได้
บรรลุธรรมขั้นแรก ได้เป็นพระโสดาบัน เพราะได้ฟังเทศน์จากพระอัสสชิ ซึ่งเป็นพระปัญจวัคคีย์
องค์สุดท้าย พระอัสสชิเทศน์สั้น ๆ ว่า
“ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านัน้ และความดับแห่งธรรม
เหล่านั้น”
เพียงพระอัสสชิเทศน์สั้น ๆ เท่านี้ พระสารีบุตรก็เข้าถึงธรรมกายพระโสดา บรรลุเป็น
พระโสดาบัน
ตั้งแต่นั้นมา ก่อนเข้านอนทุกคืน พระสารีบุตรจะต้องนั่งเข้าที่ตรวจดูก่อนว่า ขณะนี้พระอัสสชิ
อยู่ที่ใด เมื่อทราบแล้ว ท่านจึงจ�ำวัดโดยนอนหันศีรษะไปทางพระอัสสชิเสมอ จะไม่ยอมหันเท้าไป
ทางทิศทีพ่ ระอัสสชิอยูเ่ ป็นอันขาด ไม่วา่ พระอัสสชิจะทราบหรือไม่กต็ าม ท่านจะให้ความเคารพบูชา
พระอัสสชิโดยตลอดทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ฉะนั้น บุคคลที่หน้าไหว้หลังหลอก นอกจากจะกลายเป็นคนขาดความกตัญญูไม่รู้คุณท่าน
ยังจะกลายเป็นคนที่หย่อนในความเพียรอีกด้วย ใครที่เป็นเช่นนี้ก็ขอให้แก้ไขปรับปรุงตัวเองเสีย
		
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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“วัตถุประสงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียว คือ ท�ำพระนิพพานให้แจ้ง
เพื่อสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ ด้วยการบ�ำเพ็ญสมณธรรม”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
สนับสนุนการพิมพ์

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

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

เราควรปฏิบัติตนอย่างไรในการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพใจให้เหมาะสม
แก่การฝึกสมาธิและเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงธรรม?

QA

ANSWER
คำ�ตอบ

ร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยธาตุสี่ที่ไม่บริสุทธิ์จึงเสื่อมสลายตลอดเวลา ท�ำให้ต้องหา
ธาตุสี่จากภายนอกมาเติมเข้าไปอยู่เรื่อย ๆ ไม่มีสิ้นสุด ดังที่เราต้องประกอบกรรมต่าง ๆ เพื่อการ
เติมธาตุสี่ แต่กายนั้นก็ท�ำกรรมตามที่ใจของเราเป็นตัวสั่งการ ส่วนของใจท�ำหน้าที่รู้และคิด
ส่วนของกายพูดและท�ำ
กายที่ไม่บริสุทธิ์เกิดจากใจที่ไม่บริสุทธิ์ ใจนั้นเป็นธาตุรู้ เป็นธาตุละเอียด มีที่อยู่ภายในกาย
ท�ำหน้าที่เห็น จ�ำ คิด รู้ ถูกกิเลสซึ่งเป็นธาตุละเอียดที่สกปรกแทรกอยู่ในใจ ท�ำให้ใจไม่บริสุทธิ์
การเห็น จ�ำ คิด รู้ของใจจึงไม่ชัดแจ่ม จึงไม่ถูกต้องไปตามความเป็นจริง เพราะถูกกิเลสบดบัง
เมือ่ ใจตกอยูใ่ นอ�ำนาจกิเลส ใจจึงคิดผิด สัง่ ให้กายพูดผิด ๆ และท�ำผิด ๆ กายจึงไม่บริสทุ ธิ์
ไปตามใจที่ไม่บริสุทธิ์
มนุษย์เราสามารถที่จะแก้ไขใจที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยกิเลส ให้กลับคืนมาบริสุทธิ์และหลุดพ้นจาก
อ�ำนาจของกิเลสได้ด้วย “ธรรม” ซึ่งมีอยู่แล้วภายในกายของมนุษย์ทุกคน
90 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org

“ธรรม” เป็นธรรมชาติที่สะอาด บริสุทธิ์ สว่าง มีอยู่ในตัวเราทุกคน เมื่อใดที่ใจของเรา
เข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมเหมือนไข่แดงรวมอยู่ในกลางไข่ขาว ธรรมอันบริสุทธิ์จะ
กลัน่ กรองใจให้สะอาดบริสทุ ธิข์ นึ้ เป็นล�ำดับ ๆ จนกระทัง่ กิเลสหลุดร่อน ไม่สามารถมีอำ� นาจบดบัง
ใจได้อีกต่อไป การเห็น จ�ำ คิด รู้ของใจก็จะชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นไปตามความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นนั้น
ใจก็จะเห็นถูก เมื่อคิดก็คิดได้ถูกต้อง จึงสั่งกายให้พูดและท�ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นบุญกุศลมากขึ้น
กายก็บริสุทธิ์ขึ้นไปตามใจที่บริสุทธิ์
ใจของเราจะเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมภายในได้ด้วยวิธีการเดียวเท่านั้น คือ
“การท�ำสมาธิ” โดยเอากายของเรามานัง่ อยูใ่ นท่าขัดสมาธิดว้ ยอิรยิ าบถทีผ่ อ่ นคลายกล้ามเนือ้ ทุกส่วน
ประคองใจที่แล่นไปในที่ต่าง ๆ ให้กลับเข้ามาอยู่ในตัว โดยใช้บริกรรมคาถา “สัมมา อะระหัง”
และ/หรือบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วใส ๆ องค์พระใส ๆ เพื่อให้ใจมีที่ยึดที่เกาะ ประคองใจให้มา
หยุดมานิง่ ได้งา่ ย เมือ่ ใจหยุดนิง่ ใจจะกลับมาอยูใ่ นฐานทีต่ งั้ ดัง้ เดิมของใจทีศ่ นู ย์กลางกายฐานที่ ๗
กึ่งกลางล�ำตัวเหนือสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ
เมื่อใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ดีแล้ว จะมีแรงดึงดูดใจให้ตกมาที่ศูนย์กลางกาย
ฐานที่ ๖ ซึ่งอยู่กึ่งกลางล�ำตัวในระดับเดียวกับสะดือของเรา ซึ่งเป็นที่ตั้งของธรรมภายใน
เมื่อใจเข้าถึงธรรม ความสว่างภายในก็เกิด การเห็นด้วยใจก็เกิด ความสุขภายในจากใจ
หยุดนิ่งก็เกิด ใจที่ประกอบด้วยธรรมจะกลับขึ้นมาสู่ที่ตั้งของใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ใหม่
เมื่อใจขยายออกไป ใจจะตกศูนย์ใหม่ เข้าถึงธรรมดวงใหม่ที่สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปอีกเป็นล�ำดับ ๆ
จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในตน
ใจที่ไม่บริสุทธิ์เป็นไปตามอ�ำนาจของกิเลสจะถูกกลั่นถูกกรองด้วยธรรมภายในให้สะอาด
บริสุทธิ์ขึ้นเป็นล�ำดับ ๆ อุปมาดังเครื่องกรองน�ำ้ ที่กรองเอาสิ่งสกปรกออกไป น�้ำต้องผ่านการกรอง
ด้วยเครือ่ งกรองหลาย ๆ เครือ่ ง ด้วยความละเอียดทีต่ า่ งกัน ในที่สดุ ก็ได้น�้ำสะอาดมาดื่มกินฉันใด
ใจก็เช่นเดียวกัน ด้วยอ�ำนาจความสะอาดบริสทุ ธิข์ องธรรมทีล่ ะเอียดเข้าไปเป็นชัน้ ๆ จะกลัน่ กรอง
ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้น ส่งผลให้การคิดของใจ การพูด การกระท�ำของกายดีขึ้นเรื่อย ๆ
น�ำความสุขกายความสบายใจมาสู่เจ้าตัว ส่งผลกระทบที่ดีต่อบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม
ความสุข ความบริสุทธิ์ของกายและใจเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการเดียวเท่านั้น คือการท�ำสมาธิ
และตนเองเท่านั้นที่จะฝึกใจของตนได้ ไม่มีใครช่วยใครได้ ไม่มีใครท�ำแทนกันได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้ว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจึงทรงชี้แนะบอกทางให้ แต่ผู้นั้นต้องเป็น
ผู้ปฏิบัติเอง จึงจะเห็นผลได้เอง
สมาธิจึงเป็นเรื่องส�ำคัญของทุก ๆ ชีวิต ที่ทุกคนควรได้ฝึกท�ำทุกวันให้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
การเข้าถึงธรรมแม้เพียงเล็กน้อยยังน�ำความสุขมาให้มากมาย ถ้ามนุษย์รกั ตัวเองเป็น ก็จะรักความ
ก้าวหน้าในการปฏิบตั ธิ รรม มีความเพียรพยายามไม่ลดละเพือ่ การเข้าถึงธรรมภายในทีม่ นั่ คงถาวร
ภพชาติใดภพชาติหนึ่งเมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยม ก็จะสามารถเข้าถึงธรรมภายในได้สมบูรณ์ ก�ำจัด
กิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหาน กิเลสสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดไป
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ในระหว่างที่เราก�ำลังฝึกท�ำสมาธิไปนั้น เราต้องดูแลกายนี้ให้เป็นปกติดี ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบตั ธิ รรม พระพุทธองค์ทรงเตือนให้มคี วามส�ำรวมระวังกาย วาจา และการประกอบอาชีพ
ให้ดี เพราะเรายังต้องอาศัยกายอันประกอบด้วยธาตุ ๔ ไม่บริสุทธิ์นี้ ซึ่งมีแต่วันเสื่อมสลายไป
หากส�ำรวมระวังได้ดี เซลล์ตา่ ง ๆ ก็มอี ตั ราการตายน้อยลง สุขภาพก็จะแข็งแรง อายุขยั ก็ยนื ยาวได้
การดูแลรักษากายเพื่อการท�ำสมาธิด้วย ๓ เรื่องนี้ ได้แก่ การส�ำรวมระวังกาย วาจา และ
อาชีพ หากมองให้ลึกแล้ว เราจะเห็นว่านั่นคือการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ พร้อมเสร็จไปในตัว
เพราะกว่าที่เราจะสามารถท�ำเรื่องเหล่านี้ได้ดี เราต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีก การเห็นถูก
เข้าใจถูกจึงจะเกิดขึ้น เราจึงคิดถูกว่าควรจะท�ำอะไร อย่างไร จึงออกมาเป็นค�ำพูด การกระท�ำ
การประกอบอาชีพถูก และทั้งหมดนี้ต้องล้มลุกคลุกคลาน พยายามแล้วพยายามอีกเพื่อปรับปรุง
แก้ไขท�ำให้ดีขึ้น ซึ่งต้องอาศัยสติเป็นอย่างมากจึงจะพัฒนาขึ้น
เมื่อสติมีก�ำลังมาก ใจก็เป็นสมาธิได้เร็วได้ดีขึ้น การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ จึงเกิดขึ้น
ในชีวติ ประจ�ำวันของเรารอบแล้วรอบเล่า จนกว่าใจจะหยุดนิง่ เข้าถึงพระธรรมกายภายใน เป็นการ
ด�ำเนินชีวิตตามเส้นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้
การส�ำรวมระวังกาย วาจา อาชีพนั้น เรื่องส�ำคัญก็อยู่ที่การเติมหรือการรับธาตุ ๔ เข้าไป
ในตัวให้ถูกต้องเหมาะสมนั่นเอง พระพุทธองค์ทรงเตือนไว้ประการหนึ่งคือ ให้ระวังรู้ตัว เวลา
รับประทานอาหาร อีก ๔-๕ ค�ำจะอิ่ม ให้หยุด
เพราะความจริงคือ อาหารนั้นพอกับความต้องการของร่างกายแล้ว แต่ที่ยังไม่รู้สึกว่า
อิ่มในทันที เพราะอาหารส่วนสุดท้ายยังไม่ตกถึงกระเพาะอาหาร ก�ำลังเดินทางอยู่ในหลอดอาหาร
เมื่อเราดื่มน�ำ้ ตามเข้าไปอีกครึ่งแก้ว อาหารก็จะไปถึงกระเพาะอาหาร เราจะรู้สึกว่าอิ่มพอดี
ถ้าท�ำได้จะแก้ไขอุปสรรคในการฝึกสมาธิไปได้ คือ ขจัดความง่วงในระหว่างการนั่งสมาธิ
และการฝึกสมาธิจะต่อเนื่อง เพราะไม่ต้องลุกออกไปปัสสาวะในระหว่างการนั่งสมาธิ
อีกข้อส�ำคัญคือ การจะฝึกใจได้ต้องฝึกห้ามใจในเรื่องง่าย ๆ ก่อน คือ เรื่องการกิน รู้ตัวว่า
อีก ๔-๕ ค�ำจะอิ่ม ให้หยุดได้แล้ว ซึ่งในจังหวะนั้นเรามักจะก�ำลังเพลิดเพลินกับรสอร่อยของ
อาหารอยู่ การหยุดให้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก และต้องอาศัยความเพียรพยายามให้สามารถท�ำเป็น
นิสัยหยุดได้ทุกมื้ออาหาร
ขอให้รบั รูแ้ ละตระหนักว่า มนุษย์ทกุ คนสามารถแก้ไขใจให้กลับมาบริสทุ ธิไ์ ด้ดว้ ยการฝึกสมาธิ
เพื่อให้ใจเข้าถึงธรรม เพราะมนุษย์นั้นนอกจากประกอบด้วยกายและใจแล้ว มนุษย์ยังมีธรรม
ที่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ หากสามารถรักษาใจให้อยู่กับธรรมได้ มนุษย์ก็จะคิด พูด ท�ำแต่ในทาง
ที่ถูกต้องชอบธรรม พ้นจากอ�ำนาจของกิเลสได้
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

การกดไลค์คอมเมนต์ตา่ ง ๆ ที่มีคน
ว่าพระ บาปหรือไม่?
ยุคนีก้ รรมติดจรวด มีโอกาสทีเ่ ราจะพลาด
ไปท�ำกรรมได้โดยง่ายเพราะความคะนอง ความ
ขาดสติ ยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารเร็วเท่าไรก็ตาม
เรายิ่งต้องมีสติในการเสพสื่อและการร่วมแสดง
ความคิดเห็นให้มากไปตามส่วน ไม่อย่างนั้น     
เราจะถูกคนพาลชักจูงไปสร้างกรรมหนักโดยไม่รตู้ วั
ขอเตือนแบบแรง ๆ ไว้เลยว่า ตั้งสติให้ดี อย่าไป

บาปที่ท�ำ กรรมที่รับไว้
ด่าว่าบริภาษพระเด็ดขาด มันเสี่ยงเกินไป เรารู้จักท่านดีพอแล้วหรือ ไม่คุ้มเลย อย่าเสียเวลาไป      
ด่าพระ ใจเราจะเศร้าหมอง บางคนบอกว่า ถ้าท่านท�ำไม่ดีจะปล่อยไว้ได้อย่างไร พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า พระธรรมวินัยนี้เป็นเหมือนทะเล ทะเลมีธรรมชาติคือจะซัดเอาขยะขึ้นสู่ฝั่งในที่สุด ภิกษุรูปใด   
ที่ท�ำผิด ท�ำตัวไม่เหมาะสม สุดท้ายความจริงจะปรากฏ แล้วจะอยู่ไม่ได้เอง
ไม่ต้องคิดว่า เราจะต้องโจมตีท่านเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา อย่าไปท�ำ ถ้าเผอิญตีพลาด
เราจะเจ็บตัว ไม่ใช่เจ็บธรรมดา แต่จะเจ็บอย่างสาหัสสากรรจ์ ถึงตอนนั้นกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไป
เราจะเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวง เพราะฉะนัน้ เอาเวลามาท�ำความดีของเราดีกว่า ตัง้ ใจสวดมนต์
นั่งสมาธิ ท�ำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา อย่าไปกล่าวร้ายพระภิกษุ โบราณเตือนเอาไว้ว่า                
ชัว่ ช่างชี ดีชา่ งสงฆ์ แต่คนยุคนีบ้ อกว่าไม่ได้ ปล่อยท่านก็แย่สิ เดีย๋ วจะท�ำให้พระพุทธศาสนาเสียหาย
จะต้องจัดการ หารู้ไม่ว่าก�ำลังจะจับงูพิษที่เขี้ยว
การบริภาษกล่าวร้ายพระภิกษุอนั ตรายยิง่ กว่าจับงูทเี่ ขีย้ วเสียอีก อย่าเสีย่ งดีกว่า หันมาส�ำรวจ
ตัวเองให้ดี ศีลของเราบริบรู ณ์หรือยัง ปรับปรุงศีลของเราให้บริบรู ณ์ดกี ว่า ตัง้ ใจนัง่ สมาธิดกี ว่า และ
อย่าดูหมิ่นกรรมแม้เพียงเล็กน้อยว่าจะไม่ให้ผล ฝนตกทีละหยดท�ำให้หม้อน�้ำเต็มได้ฉันใด กรรมที่
เราท�ำแม้เพียงเล็กน้อย ถ้าท�ำเรื่อย ๆ สุดท้ายจะน�ำกรรมใหญ่มาให้เราได้ฉันนั้น ในทางกลับกัน
บุญที่ท�ำแม้เพียงเล็กน้อย ถ้าตั้งใจท�ำสม�ำ่ เสมอ จะน�ำเอาผลบุญที่น่าปีติยินดีมาสู่เราได้ในที่สุด
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กรรมมีการแบ่งระดับอย่างไร? และส่งผลในแต่ละระดับต่างกันอย่างไร?
จ�ำแนกกรรมตามล�ำดับการให้ผลได้เป็น ๔ ระดับ ดังนี้
๑. ครุกรรม “ครุ” แปลว่า “หนัก” ครุกรรม คือ กรรมหนัก ใครไปทำ�ครุกรรมเข้า กรรมนี้
จะให้ผลก่อนเลย จะทำ�กรรมอืน่ อีกมากมายเท่าไรก็ตาม รอไว้กอ่ น ครุกรรมให้ผลก่อนทันที เพราะ
ว่าแรงที่สุด ครุกรรมมีทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาป
ครุกรรมฝ่ายบาป แบ่งเป็น ๒ อย่าง ได้แก่
๑.๑ นิยตมิจฉาทิฐิ “มิจฉาทิฐิ” คือ “ความเห็นผิด” เช่น เห็นว่าพ่อแม่ไม่มีพระคุณ นรก
สวรรค์ไม่มี บุญบาปไม่มี ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง ไม่เชื่อว่าผู้ที่หมดกิเลสมีจริง เหล่านี้คือ
มิจฉาทิฐิ
คนที่มีมิจฉาทิฐิบางคนยังไม่ค่อยดิ่งเท่าไร คือ ไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริง ไม่เชื่อว่าผีมีจริง
แต่สัก ๔-๕ ทุ่ม ให้ไปหยิบของอีกบ้านหนึ่งอยู่กลางทุ่ง เขาบอกไม่ไป กลัวผี คือไม่เชื่อว่ามีการ
เวียนว่ายตายเกิด แต่กลัวผี อย่างนี้ก็มีอยู่ เป็นประเภทปากกล้าขาสั่น พวกนี้ยังมีโอกาสกลับไป
กลับมา ที่ว่าไม่เชื่อ ๆ อีกสักพักอาจจะกลับมาเชื่อก็ได้ แต่ว่าพวกนิยตมิจฉาทิฐิ คือ มิจฉาทิฐิดิ่ง
เป็นมิจฉาทิฐิที่ไม่เปลี่ยนแปลง “นิยต” แปลว่าเที่ยงแท้แน่นอน พวกนี้ฝังหัวลึกลงไปเลย ประเภทนี้
ตายแล้วไม่ใช่ลงแค่นรกธรรมดา แต่ลงโลกันตมหานรกเลย ลงอเวจีมหานรกว่าหนักแล้ว โลกันต์
หนักกว่าเป็นล้านเท่า ใครที่ลงไปโลกันต์ กว่าจะหมดกรรมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ยากพอ ๆ
กับคนที่อยู่บนโลกมนุษย์แล้วหมดกิเลสเข้าพระนิพพาน ขนาดนั้นเลย
เพราะฉะนั้น นิยตมิจฉาทิฐิน่ากลัวที่สุด เราอย่าไปเข้ากลุ่มกับคนที่เป็นมิจฉาทิฐิ อันตรายมาก
ถ้าเข้าไปแล้วเราจะค่อย ๆ คล้อยตามเขาไปเรื่อย ๆ ถ้าหนักขึ้น ๆ จนกระทั่งดิ่งเข้าไป เราแย่เลย
ปิดบุญปิดกุศลทุกอย่าง ชีวิตเราจะมีแต่ความทุกข์ชั่วกาลนานเมื่อลงไปสู่โลกันตมหานรก
๑.๒ อนันตริยกรรม ๕ “อนันต” แปลว่า “มากมายมหาศาล” อนันตริยกรรม คือ กรรมที่
หนักมหาศาล มี ๕ ข้อ คือ
๑. ฆ่าบิดา
๒. ฆ่ามารดา
๓. ฆ่าพระอรหันต์
๔. ทำ�ร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อเลือด พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีใครปลงชีวิตได้ หาก
จะทำ�ร้ายพระองค์ ทำ�ได้อย่างมากที่สุดแค่ห้อเลือด ดังที่พระเทวทัตกลิ้งหินจากภูเขาเพื่อให้ลงไป
ทับพระพุทธเจ้า แต่มีแง่งหินมาขวางไว้ จนกระทั่งเกิดสะเก็ดหินเล็ก ๆ มากระทบพระบาทจน       
ห้อเลือดขนาดเท่าแมลงวันกินอิ่มเดียว แม้จะเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าพระเทวทัตทำ�อนันตริยกรรมแล้ว
๕. ทำ�สังฆเภท คือ ยุให้พระแตกกัน
ในบรรดาอนันตริยกรรม ๕ ข้อนี้ สังฆเภทหนักที่สุด ใครไปยุให้พระทะเลาะกัน แตกแยก
เป็นก๊กเป็นเหล่า บาปหนักยิ่งกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่เสียอีก อย่าไปเสี่ยง อย่าคะนองปาก นึกว่าข้าแน่
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สามารถยุยงให้พระทะเลาะกันได้ แตกแยกกันได้ แต่ความจริงหารู้ไม่ว่ากำ�ลังสร้างกรรมหนักอยู่
แม้ยังไม่สำ�เร็จก็มีบาป แบบเดียวกับในทางโลกที่การฆ่าคนตายมีโทษหนัก แต่ถ้ายังไม่ตายข้อหา
พยายามฆ่าก็มีโทษ กรรมนี้เป็นกรรมหนักมาก แค่พยายามทำ�  กรรมก็หนักหน่วงสาหัสสากรรจ์
แล้ว อย่าทำ�เด็ดขาด
ใครท�ำผิด ๕ ข้อนี้ แม้เคยท�ำบุญอะไรมา หรือว่าหลังจากนั้นกลับตัวกลับใจได้ แล้วสร้าง
บุญใหญ่อย่างไรก็ตาม ตายแล้วตกนรก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และปิดสวรรค์ ปิดนิพพานด้วย ชาตินั้น
ไม่มีทางขึ้นสวรรค์ ไม่มีทางบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานเด็ดขาด เหมือนอย่างพระเจ้าอชาตศัตรู
หลงเชื่อพระเทวทัต ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพ่อ เพื่อแย่งชิงราชสมบัติ ภายหลังกลับตัวกลับใจ
หันมาทะนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาขนานใหญ่ หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ยังเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกในการสังคายนาพระไตรปิฎก ครัง้ ที่ ๑ ท�ำให้มพี ระไตรปิฎกตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั
สร้างบุญใหญ่ขนาดนั้น แต่ตายแล้วก็ตกนรก เพราะครุกรรมให้ผลก่อน บุญอย่างอื่นมาขวางไม่อยู่
ครุกรรมฝ่ายบุญ คือ การนั่งสมาธิกระทั่งได้ฌานสมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔  
ถ้าใครนั่งสมาธิจนได้ฌานสมาบัติก็จะปิดอบาย ถ้ายังไม่หมดกิเลสจะได้ขึ้นสวรรค์หรือขึ้น   
ชั้นพรหมแน่นอน แล้วถ้าทำ�ครุกรรมทั้ง ๒ อย่าง คือ ฆ่าพ่อฆ่าแม่ด้วย นั่งสมาธิได้ฌานด้วย        
อะไรจะให้ผลก่อน ตอบว่า ถ้าใครไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วมานั่งสมาธิ ไม่มีทางได้ฌาน บาปจะมาขวางไว้
จนกระทัง่ ไม่มโี อกาสบรรลุธรรมในชาตินนั้ ต้องไปตกนรกเสียก่อน พอกรรมเบาบางลงกลับมาเกิด
เป็นคนถึงจะมีโอกาสบรรลุธรรม แต่ในชาตินั้นไม่มีโอกาสเลย
๒. อาสันนกรรม “อาสันนะ” แปลว่า “เกือบ, ใกล้” อาสันนกรรม แปลว่า กรรมก่อนตาย
คือ ถ้าก่อนตายจิตนึกถึงอะไร นั่นแหละคือ อาสันนกรรม ชั่วเวลาก่อนที่จะจากโลกนี้ไป ตอนนั้น   
ถ้าใจนึกถึงเรือ่ งบุญกุศล ใจก็ผอ่ งใส เมือ่ จิตผ่องใสก็ไปสวรรค์ แต่ถา้ ไปนึกถึงเรือ่ งไม่ดี จิตเศร้าหมอง
ก็จะต้องไปอบาย นัน่ คือ อาสันนกรรม บางคนบอกว่าอย่างนีส้ บายเลย จะทำ�อะไรก็ได้ เดีย๋ วก่อนตาย
ก็ “สัมมา อะระหัง ๆ”  นึกถึงพระตลอด รอดแน่นอน
ขอบอกว่าโปรดอย่าเสีย่ ง เพราะขนาดคนทีน่ งั่ สมาธิบอ่ ย ๆ บางทียงั นึกไม่คอ่ ยออกเลย ใคร
ไปท�ำเรื่องไม่ดีไว้มาก ๆ ก่อนตายภาพนั้นจะมาหลอน จะมาให้เห็นเลย อย่างคนที่เคยฆ่าหมูฆ่าไก่
เยอะ ๆ ก่อนตายจะร้องเสียงเหมือนหมูบ้าง เหมือนไก่บ้าง บางทีแสดงอาการคล้าย ๆ อย่างนั้น
เพราะความคุ้น คตินิมิตมาถึงก็โวยวายไม่ได้สติ แล้วก็วูบไปอบายเลย ดีที่สุดต้องท�ำความดี
สม�ำ่ เสมอจนกระทั่งคุ้น เพราะตอนที่ทุกขเวทนาบีบคั้น ล�ำบากมาก ๆ จะนึกถึงความดีไม่ออก
ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้ว เราจะรู้ว่าทำ�ไมพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เราสร้างบุญใหญ่ ๆ ที่
ท่านเรียกว่าเป็น “ทัสนานุตริยะ” บวชพระรูป ๒ รูป ก็ปลืม้ ใช่ไหม แต่หลวงพ่อบวชครัง้ ละเป็นหมืน่
เป็นแสนรูป เราเห็นภาพนาคธรรมทายาทชุดขาวเดินเวียนประทักษิณรอบลานธรรม มหาธรรมกาย
เจดีย์ เห็นพิธีบรรพชาอุปสมบทครองผ้าเหลืองเต็มสภาธรรมกายสากล เต็มลานธรรม ปลื้มไหม?
ปลื้มนะ พอจะละโลก ภาพที่ปลื้มอย่างนี้จะประทับแน่น ใจเราก็ผ่องใส ใจที่ผ่องใสจะพาเราไป
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สู่สุคติเลย ยิ่งปลื้มมากภาพนั้นยิ่งฝังลึกในใจ ถึงคราวก็จะย้อนกลับมาให้เราเห็น แล้วนำ�เราไปสู่
สุคติโลกสวรรค์ แต่ละอย่างที่หลวงพ่อนำ�เราทำ�ก็เพื่อปกป้องเราไม่ให้พลาดไปสู่อบาย เพราะท่าน
รู้ว่า ลูก ๆ รู้ว่าอะไรบุญอะไรกุศลก็จริง แต่ก็ยังทำ�อะไรไม่ค่อยดีกันบ้างเหมือนกัน เพราะกิเลสยัง
ไม่หมด ฉะนั้นต้องไม่ประมาทในการสั่งสมบุญให้เต็มที่
๓. อาจิณกรรม คือ กรรมที่ท�ำเป็นประจ�ำ  ถ้าก่อนตายไม่ได้นึกถึงอะไรที่ปลื้มเป็นพิเศษ
และไม่ได้นึกถึงเรื่องร้าย ๆ ที่เสียใจเป็นพิเศษ อาจิณกรรมหรือกรรมที่ท�ำสม�ำ่ เสมอก็จะให้ผล เช่น
คนไหนหมั่นตักบาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ แม้ยังไม่ได้บรรลุธรรมก็ตาม         
(ถ้าบรรลุธรรมจะเป็นครุกรรม ข้อแรก) แม้ยังมืดตื้อมืดมิด แต่ท�ำเรื่อย ๆ ใจก็เป็นบุญเป็นกุศล        
บุญจะส่งไปสู่สุคติโลกสวรรค์  
๔. กตัตตากรรม คือ กรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ บางทีไม่ใช่กรรมชาตินี้ด้วย แต่เป็นกรรมที่มา
จากอดีตชาติ ทีร่ อส่งผลอยูก่ ม็ เี หมือนกัน เปรียบเหมือนกับโคแก่ทมี่ กี ำ�ลังน้อย แต่ยนื อยูท่ ปี่ ากคอก
พอเช้ามาประตูคอกเปิด โคแก่ที่อยู่ปากคอกเลยได้ออกไปก่อนโคหนุ่ม ซึ่งมีกำ�ลังเยอะกว่าแต่อยู่
ข้างหลัง
กรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ แม้จะมีก�ำลังไม่มาก แต่พอไม่มีกรรมอื่นที่มีก�ำลังมากกว่ามาขวางก็จะ
แสดงผลก่อน มีตัวอย่างหนึ่งในช่วงหลังพุทธกาล พระภิกษุคณะหนึ่งตั้งใจดั้นด้นเดินทางไปบูชา  
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานทีต่ รัสรูธ้ รรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ไม่เคยไปมาก่อน ท่านจึงหลงทาง
อยู่ในป่า วนไปเวียนมา เผอิญเห็นชาวนาคนหนึ่งก�ำลังไถนาอยู่ก็ดีใจ แต่ชาวนาคนนี้ตัวใหญ่ ดู    
แข็งแรง เขาเอาวัวมาเทียมไถเหล็กทีละ ๔ ตัว แล้วก็ไถนาวนไปเวียนมาตลอด มุ่งมั่นกับการไถนา
มาก ไม่ได้หยุดเลย
พระภิกษุเหล่านั้นพูดกับชาวนาว่า “ช่วยบอกทางไปต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้หน่อย” แรก ๆ
ชาวนาก็ไม่สนใจ ไถนาไปเรื่อย ๆ พระรู้สึกผิดสังเกต แต่ด้วยความเกรงใจก็รออยู่สักพักจึงพูดซ�้ำ
อีกว่า “โยมช่วยบอกเอาบุญเถิด พวกอาตมาหลงทางมา” ชาวนาหันมา แต่ก็ยังไถนาอยู่ ไถไป ๆ
แล้วหันมาพูดว่า “ข้าพเจ้าไถนาอยู่อย่างนี้มาตั้ง ๑ พุทธันดรแล้ว ล�ำบากกว่าพวกท่านเยอะ”        
พุทธันดรหนึ่งก็ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อน คือ สมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มาจนกระทั่ง
ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ นานมาก ๆ เลย
พระภิกษุทั้งหลายตกใจ รู้เลยว่าไม่ใช่มนุษย์ จึงถามว่า “ท่านเป็นใคร? ท�ำไมถึงไถนานาน
ตั้ง ๑ พุทธันดร?” ชาวนาคนนี้บอกว่า “ข้าพเจ้าเป็นเปรต” “ท่านไปท�ำกรรมอะไรถึงต้องมาเป็น
อย่างนี้?”
เปรตเล่าให้ฟงั ว่า พุทธันดรทีแ่ ล้วสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาก�ำลังไถนา มีเพือ่ นมา
ชวนให้ไปเข้าเฝ้าแล้วท�ำบุญกับพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาบอกว่า “ไม่ไปหรอก เสียเวลาไถนา”
เพื่อนก็คะยั้นคะยอว่า “นี้เป็นโอกาสที่หาได้ยาก พระองค์เป็นเนื้อนาบุญ ไปเอาบุญก่อน แล้วค่อย
ท�ำตอนหลังก็ได้” ชาวนาตอบกลับด้วยความเหนื่อยและไม่มีศรัทธาว่า “พระพุทธเจ้าไถนาอย่างเรา
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เป็นหรือเปล่า? ถ้ามาช่วยไถนาให้เรา เราถึงจะไปบูชา ถ้ามาไถนาให้เราไม่ได้ เราไม่ไปหรอก”
ด้วยวิบากกรรมดูหมิน่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี ณุ ธรรมสูงยิง่ ตายแล้วจึงมาเกิดเป็น
เปรต ไถนาไม่ได้หยุดเลยตลอด ๑ พุทธันดร ไม่ได้นั่ง ไม่ได้นอน ไม่ได้กินด้วย หิวโหยตลอดเวลา
เหนื่อยล้าแต่หยุดไม่ได้ ไถอยู่ตลอดเวลา ๑ พุทธันดร จากวิบากกรรมคะนองปาก ไปล่วงเกินผู้ที่มี
คุณธรรมสูง น่ากลัวมาก
ยุคปัจจุบัน สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก สื่อออนไลน์มีเยอะ ยิ่งน่ากลัวใหญ่ เพราะคนเราโดยทั่วไป
ถ้าเจอหน้ากัน เวลาจะพูดอะไรยังมีใจยั้งคิด รู้สึกเกรงใจ พูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะว่าเอา แต่พออยู่ใน
โซเชียลเน็ตเวิร์ก ในออนไลน์ ไม่รู้ใครเป็นใคร พอเห็นมีใครว่าพระก็ผสมโรงว่าตามเลย บางทียัง
ไม่รู้จักท่านดี ถ้าท่านเป็นพระที่มีคุณธรรมสูง เผอิญคนที่เป็นมิจฉาทิฐิไปว่าท่าน ไปใส่ร้ายป้ายสี   
ต่าง ๆ แล้วเราผสมโรงบวกเข้าไป น่ากลัว เสี่ยงมาก ๆ เลย เวลาเราพิมพ์คอมเมนต์เข้าไปก็มีผล
เหมือนกับการพูด บางทีหนักกว่าด้วย เพราะเวลาพูดมีคนได้ยินไม่กี่คน แต่พิมพ์ในนั้นมีคนมาอ่าน
ร้อยคน พันคน บาปคูณไปร้อยเท่าพันเท่า มีคนมาอ่านหมื่นคนก็คูณบาปเข้าไปอีกหมื่นเท่า

ถ้าเรากระทำ�ความผิดหรือทำ�กรรมไปแล้ว และอยากให้หนักเป็นเบา เรา
ควรทำ�อย่างไร?
บาปที่เราท�ำไปแล้วไม่ได้หายไปไหน แต่มีวิธีแก้ไขคือ บาปกรรมใหม่ไม่ท�ำอีกเด็ดขาด แล้ว
ตั้งใจสร้างบุญเยอะ ๆ ให้บุญไปเจือจางบาปให้อ่อนลง ดังค�ำเปรียบเทียบที่ว่า ท�ำบาปเหมือน      
เติมเกลือ ท�ำบุญเหมือนเติมน�้ำ  บาปที่เราท�ำไปแล้วก็เหมือนเติมเกลือไปแล้ว จะแก้ก็ต้องเติมน�้ำ
เยอะ ๆ ยิ่งถ้าเราเติมเกลือไว้เยอะ ก็ต้องเอาน�้ำเติมลงไปไม่ใช่แค่แก้วสองแก้วหรือคูลเลอร์           
สองคูลเลอร์ แต่ต้องขนาดเปิดเขื่อนทะลักทลายเลย เกลือเป็นโอ่งเจอแม่น�้ำทั้งสายไหลมา สุดท้าย
หมดฤทธิ์ไปเอง มีก็เหมือนไม่มี
บาปที่เราท�ำไว้จะคอยส่งผลเหมือนกับไล่คุกคามเรา ถ้าหากเราสร้างบุญเยอะ ๆ บุญก็จะ
หนุนส่งให้เราสามารถแคล้วคลาดจากผลแห่งวิบากกรรมหนักที่เราท�ำเอาไว้ แล้วถ้าหากว่าบาปยัง
ตามเราไม่ทัน เราก็สร้างบุญต่อไปเรื่อย ๆ ยิ่งนานบาปก็ยิ่งอ่อนก�ำลังลง สุดท้ายอาจจะกลายเป็น
อโหสิกรรม หยุดการส่งผลก็ได้
วิบากกรรมที่เราท�ำเอาไว้ทั้งในชาตินี้และอดีตชาติเป็นเหมือนทุ่นระเบิด เหมือนหินโสโครก
ในทะเล นาวาชีวิตของเราวิ่งอยู่ดี ๆ อาจเกยหินโสโครกแตก แล้วจมลงได้ แต่ถ้าเราสร้างบุญก็
เหมือนท�ำให้ระดับน�้ำขึ้นสูง หินโสโครกในน�ำ้ ยังมีอยู่ แต่พอน�้ำขึ้นอีก ๕ เมตร เรือวิ่งผ่านฉลุยเลย
ไม่มีปัญหา เพราะน�้ำที่ขึ้นสูงคอยหนุนส่งให้เรือลอยล�ำพ้นหินโสโครกเหล่านั้น เช่นเดียวกับ         
วิบากกรรมในอดีตที่ตามจะส่งผล ถ้าเราสร้างบุญเยอะ ๆ บุญก็จะส่งผลจนสุดท้ายวิบากกรรมตาม
ไม่ทัน เราก็รอด บางคนบอกว่ามีวิบากกรรมตามกวดอยู่เยอะเลย จึงตั้งใจสร้างบุญอย่างสม�่ำเสมอ
ด้วยความไม่ประมาท แล้วเขาก็จะรอด ชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยทั้งในชาตินี้และชาติหน้า
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

เห็นสมณะ
ในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่จัดให้มีโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่
สามเณรภาคฤดูรอ้ น และอีกหลายโครงการทีต่ ามวัดต่าง ๆ ได้จดั ให้มขี นึ้ เพือ่ รับ
เยาวชนเข้ามาบวชศึกษาธรรมะ ท�ำให้ชาวพุทธได้มีโอกาสพบเห็นสมณะมากขึ้น        
ทั่วทั้งแผ่นดิน การได้พบเห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นถือเป็นมงคลของชีวิต
เพราะสมณะเป็นผูม้ คี วามสงบกาย วาจา ใจ มีความสง่างามอยูใ่ นตัว มีความเชือ่ มัน่ ใน
คุณธรรมทีต่ นเองปฏิบตั อิ ยู่ มีความอิม่ เอิบอยูใ่ นธรรม สมณะจึงเป็นตัวอย่างให้เห็นถึง
อานิสงส์ของการประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ และเป็นมาตรฐานความประพฤติของชาวโลก
ทัง้ หลาย
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การเห็นสมณะของผูม้ จี ติ เลือ่ มใสนัน้ อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ
๑. เห็นด้วยตา เรียกว่า พบเห็น คือเห็นถึงรูปร่าง ลักษณะกิรยิ ามารยาทอันสง่างาม
และสงบของท่าน
๒. เห็นด้วยใจ เรียกว่า คิดเห็น คือนอกจากจะเห็นตัวท่านซึ่งเป็นสมณบุคคลแล้ว
ยังพิจารณาตรองดูดว้ ยใจ จนสามารถคาดคะเนได้ถงึ คุณธรรมภายใน ทีท่ ำ�ให้
ท่านสงบเสงี่ยม แต่สง่างามอย่างน่าอัศจรรย์ หรือเรียกว่าเห็นถึงสมณธรรม  
ของท่าน
๓. เห็นด้วยญาณ เรียกว่า รู้เห็น คือไม่ใช่เป็นเพียงการคิดคาดคะเนถึงคุณธรรม
ของท่านเท่านั้น แต่เห็นด้วยญาณทัสนะ เห็นด้วยปัญญาทางธรรมว่า ท่าน
มีคุณธรรมมากเพียงใด เป็นการเห็นของผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาดีแล้ว จนเข้าถึง
ธรรมกายในตัว แล้วอาศัยญาณทัสนะมองทะลุเข้าไปในใจคนอื่นได้

กิจที่ควรทำ�เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเห็นสมณะ
ในการเห็นสมณะนัน้ ถ้าหากเห็นเพียงชัว่ ขณะ เช่น เห็นท่านเดินผ่านไป หรือ
เราเผอิญเดินไปเห็นท่านแล้วก็ผา่ นเลยไป อย่างนัน้ ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ การทีจ่ ะท�ำให้
ได้ประโยชน์เต็มทีจ่ ากการเห็นสมณะ โดยเฉพาะเมือ่ ได้เห็นสมณะผูผ้ า่ นการฝึกฝน
อบรมตนเองมาอย่างดีแล้ว พึงกระท�ำดังนี้
๑. ต้องเข้าไปหา หมายถึง หมั่นเข้าใกล้ ไปมาหาสู่ท่าน เห็นคุณค่าในการเห็น
สมณะ แม้งานจะยุ่งเพียงไรก็พยายามหาเวลาเข้าไปหาท่านเสมอ เพื่อรับการ
ถ่ายทอดคุณธรรม
๒. ต้องเข้าไปบำ�รุง หมายถึง เข้าไปช่วยทำ�กิจของท่าน เช่น ปัดกวาดเช็ดถูกุฏิ
จัดหาปัจจัย ๔ ไปถวายท่าน ท่านจะได้ไม่มภี าระมาก และจะได้มเี วลา มีโอกาส
ได้สนทนาธรรมกันมากขึ้น
๓. ตามฟัง หมายถึง ตั้งใจฟังคำ�เทศน์คำ�สอนของท่านด้วยใจจดจ่อ
๔. ตามระลึกถึงท่าน หมายถึง เมื่อพบท่าน ได้ฟังคำ�สอนของท่านแล้ว ก็ตาม     
ระลึกถึงทั้งกิริยามารยาทของท่าน และนำ�คำ�สอนโอวาทของท่านมาไตร่ตรอง
พิจารณาอยู่เสมอ
๕. ตามดูตามเห็น หมายถึง ดูท่านด้วยตาเนื้อของเราด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
อย่างหนึง่ และตามดูทา่ นด้วยความคิดและปัญญาทางธรรม ให้เห็นตัวสมณธรรม
ของท่านอีกอย่างหนึ่ง เห็นท่านทำ�อย่างไร เราก็ทำ�อย่างนั้น ไม่ดื้อรั้น
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เมือ่ ผูใ้ ดก็ตามได้เห็นสมณะและพยายามเข้าหาสมณะเช่นนี้ ย่อมเกิดผลเป็น
มงคลชีวิตแก่ผู้นั้น เพราะท�ำให้ผู้นั้นได้แนวทางในการด�ำเนินชีวิตที่ท�ำให้เจริญใน
คุณธรรมความดี โดยมีทา่ นเป็นแบบอย่าง และจะเป็นโชคดียงิ่ ขึน้ ไปอีก หากมีสมณะ
ผูเ้ ป็นพระภิกษุสามเณรทีแ่ ท้จริงเข้าไปเยีย่ มเยียนหรือเป็นทีส่ นิทสนมคุน้ เคย เพราะ    
ท่านกล่าวไว้วา่ เมือ่ สมณะหรือพระผูม้ ศี ลี บริสทุ ธิเ์ ข้าสูส่ กุลใด มนุษย์ทงั้ หลายในสกุลนัน้
ย่อมประสบบุญเป็นอันมาก ด้วยฐานะ ๕ ประการ ดังนี้
๑. จิตของเขาย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นสมณะ เป็นผลให้สกุลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติ    
ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์
๒. เขาย่อมพากันต้อนรับกราบไหว้ ให้อาสนะแก่สมณะผู้เข้าไปสู่สกุล เป็นผล   
ให้สกุลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในสกุลสูง
๓. เขาย่อมกำ�จัดมลทินคือความตระหนี่เสียได้ในสมณะผู้เข้าไปสู่สกุล เป็นผล   
ให้สกุลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันยิ่งใหญ่
๔. เขาย่อมแจกจ่ายทานตามกำ�ลังในสมณะผู้เข้าไปสู่สกุล เป็นผลให้สกุลนั้น
ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้โภคะใหญ่
๕. เขาย่อมไต่ถาม สอบสวน ฟังธรรม จากสมณะผู้เข้าไปสู่สกุล เป็นผลให้สกุลนั้น
ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาใหญ่
การได้เห็นสมณะและมีสมณะเป็นทีป่ รึกษาคุน้ เคยเช่นนี้ ย่อมท�ำให้เราได้เจริญ
ทัง้ คุณธรรมความดี และยังมีโอกาสให้ได้สง่ั สมกุศลทีจ่ ะเป็นเสบียงในการเดินทางข้าม
วัฏสงสารอีกด้วย
ดังนัน้ ในช่วงเวลาทีส่ มณะเกิดขึน้ มากมายทัว่ ทัง้ แผ่นดินไทยในช่วงนี้ จึงเป็น
โอกาสทีพ่ วกเราชาวพุทธทัง้ หลายจะได้ไปตักตวงบุญกุศล ด้วยการท�ำนุบำ� รุงสมณะ
ทัง้ พระภิกษุและสามเณรด้วยปัจจัย ๔  ไปอนุโมทนากับการประพฤติปฏิบตั ธิ รรมของ
สมณะทัง้ หลายทีก่ ำ� ลังฝึกตัวและเรียนรูห้ ลักค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็
ไม่ลมื ทีจ่ ะน�ำต้นแบบวิถชี วี ติ ของสมณะเหล่านัน้ มาใช้ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่
จะท�ำให้ชว่ งฤดูรอ้ นนีเ้ ป็นช่วงทีอ่ บอวลไปด้วยกลิน่ ศีล กลิน่ ธรรม และคุณงามความดี
ของชาวพุทธทัง้ หลายไปพร้อม ๆ กันทัง้ ประเทศ
เนือ้ หาน�ำมาจาก GB102 สูตรส�ำเร็จการพัฒนาตนเอง
กิจกรรมหลักสูตรสัมฤทธิบตั รบูชาครูผคู้ น้ พบวิชชาธรรมกาย และสัมฤทธิบตั รเราคือใคร
สอบวัดผล
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่งการบ้านและแบบฝึกหัด วันที่ ๔-๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศผลสอบ
วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สอบซ่อม
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
102 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

Earth Day
22 April 2015

มหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด บุญใหญ่ไม่ควรพลาด
สวัสดีครับ! นร.อนุบาลฝันในฝัน
วิ ท ยาทั่ ว โลก เดื อ นเมษายน
ซึ่งเป็นเดือนที่พวกเราเฝ้ารอคอย
ก็มาถึงแล้วนะครับ ๒๒ เมษายน
วันคุ้มครองโลก ที่บุญบันดาลมา
พ้องกับวันเกิดของคุณครูไม่ใหญ่
(คุณครูไม่ใหญ่เกิดวันคุ้มครองโลกนะครับ)
วันคุม้ ครองโลกก�ำหนดโดยโครงการสิง่ แวดล้อม
สหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.
๒๕๑๓ ส�ำหรับพวกเราเคลียร์คัตชัดเจนแล้ว
ว่า ตลอด ๔๖ พรรษาของคุณครูไม่ใหญ่ ท่าน
เกิดมาเพือ่ ชาวโลกจริง ๆ ช่วยให้ชาวโลกได้พบ
ความสุขที่แท้จริงด้วยธรรมะขององค์สมเด็จ
104 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ดั ง นั้ น ทุ ก วั น ที่ ๒๒
เมษายน ท่านจึงชวนลูก ๆ และชาวโลกมา
ท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา มหาทานบารมี
ในปีนี้ก็คือ มหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด
ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบุญใหญ่มาก ๆ ดังโอวาท
ของคุณครูไม่ใหญ่ต่อไปนี้... “มหาสังฆทาน
๓๐,๐๐๐ วัด บุญใหญ่ไม่ควรพลาด หลวงพ่อ
ท�ำบุญไปแล้ว วัดละ ๑๐๐ บาท บุญนีเ้ ป็นบุญใหญ่
มีหลักวิชชาอยู่แล้วว่า มหาสังฆทานได้บุญ
มากกว่าท�ำกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่
พระองค์ตรัสบอกไว้ว่า
การท� ำ บุ ญ กั บ สั ต ว์ เ ดรั จ ฉานได้ บุ ญ
เท่าไร ท�ำบุญกับมนุษย์ที่มีศีลจะได้บุญเท่าไร
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วรรณะผ่องใส มีก�ำลังเรี่ยวแรง เฉลียวฉลาด
ช่องนี้มีคำ� ตอบ

ไล่เรื่อยไปจนถึงพระอริยเจ้า จนถึงท�ำบุญกับ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมหาสังฆทานได้บุญ
มากที่สุดเพราะถวายแด่หมู่สงฆ์
พุทธบุตรทุกรูปท่านต้องทิ้งทุกอย่าง
วางทุกสิ่ง มาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญ มาเพื่องาน
พระศาสนา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก ไม่ว่าเราจะ
เดินทางไปท�ำบุญด้วยตัวเอง หรือจะนิมนต์
ท่านมาก็ยาก แต่นี่ท่านพร้อมใจกันมา สะดวก
แล้วทีเ่ ราจะท�ำบุญ พุทธบุตรมารวมกัน ๓๐,๐๐๐ วัด
ไม่ใช่งา่ ย ท่านบวชเป็นพระมาหลาย ๆ พรรษา
ก็ไม่ใช่ง่าย ท่านสั่งสมบุญในเพศสมณะมา
ยาวนานเท่าไร ก็เหมือนเราไปเสียบปลั๊กบุญ
กับท่าน เพราะฉะนั้นไม่ควรปฏิเสธ
ท�ำเร็ว ได้อะไรก็เร็ว เทวดาทั้งหลาย
ที่มีวิมานใกล้เคียงก็ได้อนุโมทนาเร็ว ปลื้มเร็ว
บรรพบุรุษของเราที่ละโลกไป ทั้งไปดีและไม่ดี
ก็จะได้บญุ จากทุกข์มากก็ทกุ ข์นอ้ ย พ้นทุกข์เร็ว
ที่มีสุขก็จะสุขมากยิ่ง ๆ ขึ้น เราจะได้ทั้ง อายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร บริวารสมบัติ
มรรค ผล นิพพาน ทั้งอายุยืน ผิวพรรณ

มีดวงปัญญา ทานบารมีเกิด อะไรทุกอย่าง
ก็จะเกิดขึ้นอย่างเร็ว ๆ บุญถวายสังฆทาน
๓๐,๐๐๐ วัด ไม่ใช่เกิดขึ้นทุกวัน มีแค่ปีละ
ครั้งในวันคุ้มครองโลกเท่านั้น ถ้าเราอายุยืน
๑๐๐ ปี ก็ท�ำได้ ๑๐๐ ครั้ง สงฆ์รวมกัน ก�ำลังใจ
ก็เกิดในหมู่สงฆ์ ถ้าท่านกลับไปเล่าให้โยม
ฟังอีก ก็แปลว่าไปถึงทั่วประเทศเร็วขึ้น เป็น
แรงบันดาลใจให้ประเทศพุทธเมืองอื่นอยากท�ำ
แบบนี้บ้าง เราก็จะได้บุญเป็นต้นบุญต้นแบบ
ด้วย ปัจจัยมันมีทางออก ถ้าเราไม่ใช้มาใน
ทางบุญ มันก็จะไปทางอื่น!!!” (๒๕ มี.ค. ๕๘)
ชัดเจนนะครับ! อย่างนี้รอช้าไม่ได้
รีบท�ำด้วยตัวของเราเอง และไปชักชวนให้
ทุก ๆ คน มาท�ำด้วยกัน ท�ำให้เต็มที่เต็มก�ำลัง
ท�ำแล้วให้ปลืม้ ตลอด โดยไม่เสียดายในภายหลัง
ดังเรื่องราว Case Study ต่อไปนี้

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet
http://goo.gl/tg7RyW

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่ที่เคารพอย่างสูง
ลูกเป็นชาวจังหวัดตราด มีอาชีพค้าขาย
ลู ก มี โ อกาสเข้ า วั ด มาสร้ า งบารมี จ ากการ
ท�ำหน้าที่ของพระอาจารย์ท่านหนึ่ง เมื่อเดือน
มกราคม ๒๕๔๗ ท่านเอาใจใส่เป็นกัลยาณมิตร
ให้ลูกดีมาก ท�ำให้ลูกประทับใจและได้มาวัด
ตลอดจนถึงปัจจุบัน ลูกกราบขอความเมตตา
คุณครูไม่ใหญ่ฝันในฝันดังนี้ค่ะ

ล้มละลาย

๖ กันยายน ๒๕๔๘
เมื่อแม่ท้องตัวลูก พอใกล้ครบก�ำหนด
คลอด วันหนึ่งแม่ได้ไปท�ำบุญที่ส�ำนักสงฆ์
ใกล้ ๆ บ้าน ก่อนกลับบ้าน พระธุดงค์ที่อยู่ใน
ส�ำนักสงฆ์นั้นให้น�้ำมนต์แม่มา ๑ ขวด และ
สั่งว่าอย่าเพิ่งกินนะ ให้ถึงก�ำหนดคลอดก่อน
ค่อยกิน แต่ระหว่างทางแม่เกิดอาการหิวน�ำ้ มาก
จึงยกน�ำ้ มนต์ขนึ้ ดืม่ หมดไปครึง่ ขวด พอกลับไป
ถึงบ้าน แม่ก็คลอดลูกออกมาโดยไม่มีอาการ
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ช่องนี้มีค�ำตอบช่องนี้มีคำ� ตอบ

เจ็บปวดเลย
พระธุดงค์รูปนั้นเคยทักแม่ว่า “ลูก
ในท้องเป็นเด็กอินเดียมาเกิด” เมื่อลูกอายุได้
๓ ขวบ ขณะอยู่กับคุณย่า ลูกก็ชี้ไปที่ดวงจันทร์
พูดว่า “ย่า ๆ นี่เจ้าอินเดีย” หลังจากนั้นมา
ลูกก็มักจะถูกเย้าจากคนแถว ๆ บ้านเสมอ ๆ
ว่าเป็นลูกของเจ้าอินเดีย แต่ลูกไม่ชอบเลย
ลูกเคยแต่งงานมาแล้ว มีลูกเป็นหญิง
๒ คน ต่อมาแต่งงานใหม่กับสามีคนปัจจุบัน มี
ลูกด้วยกันอีก ๓ คน ภายหลังสามีคนปัจจุบัน
ไปมีภรรยาน้อย ครอบครัวเลยไม่มีความสุข
เขามีปากเสียงกับลูกเป็นประจ�ำ จนท�ำให้
ลู ก สาวคนที่ ๒ ที่ เ กิ ด จากสามี เ ก่ า ของลู ก
เกิดอาการเบื่อ จึงดื่มยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตาย
ตอนอายุได้เพียง ๑๔ ปี ลูกรักเขาและเสียใจมาก
ทีเ่ ขาต้องมาจากไป ความทุกข์ทมี่ อี ยูจ่ งึ เพิม่ ขึน้
เป็นเท่าตัว ทุกข์เพราะสามีไปมีภรรยาน้อย และ
ยังมาทุกข์เพราะลูกสาวตายอีก
ลูกตระเวนไปตามทีต่ า่ ง ๆ เพือ่ ปรึกษา
เรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้น มีหมอไสยเวทคนหนึ่ง
ทักลูกว่า ลูกและครอบครัวโดนคนท�ำคุณไสยใส่
เขาจึงท�ำพิธีแก้ให้ และลูกก็เลยถามเขาว่า
ลูกอยากให้ลูกสาวคนที่ตายกลับมาเกิดใหม่
จะได้ไหม เขาตอบว่าได้ แล้วแนะน�ำให้เอา
พระพุทธรูปประจ�ำวันเกิดของลูกสาวคนที่ตาย
มา แล้วเขียนวัน เดือน ปีเกิดของเขาใส่ลงไป
ทีฐ่ านพระ แล้วก็นำ� พระพุทธรูปนัน้ ไปถวายพระ
ที่วัด
ลูกท�ำตามที่เขาบอก จากนั้นลูกก็ไป
แก้หมัน ผ่านมาอีก ๓ เดือน วันหนึ่งเวลา
ประมาณ ๑ ทุ่ม ลูกนั่งรถไปโรงงานกับสามี
106 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘
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ระหว่างทางลูกเห็นดวงไฟดวงใหญ่มากตกลง
มาข้างทาง ห่างจากรถประมาณ ๕๐๐ เมตร
พอไปถึงโรงงาน ลูกก็ไปนอนค้างคืน
ที่นั่น ก่อนนอนลูกนึกถึงลูกสาวที่ตาย แล้วพูด
ขึน้ มาว่า “จะมาเกิดก็มา” พอหลับไปลูกฝันเห็น
ไม้บมู เมอแรงซึง่ ลูกสาวชอบเล่นมากหมุนติว้ ๆ
เข้ามาหาลูก ลูกก็บอกในฝันอีกว่า อยากเกิด
ก็มาเกิด จากนั้นลูกก็ตั้งท้อง แล้วก็คลอดออก
มาเป็นชาย เป็นลูกคนที่ ๖ หน้าตาน่ารัก
ลูกท�ำการค้ากับประเทศเวียดนาม แต่
ต้องไปรับสินค้าที่เขมร เป็นสินค้าประเภท
ปลาหมึกแห้ง กุง้ แห้ง สองสามวันทางเวียดนาม
ถึงจะน�ำสินค้ามาลงที่เขมรครั้งหนึ่ง แล้วลูกก็
ไปรับสินค้าจากเขมรลงเรือมาเมืองไทย ระยะ
ทางเดินเรือจากเขมรมาฝั่งไทยมีช่วงหนึ่งที่
เขาเรียกกันว่า “ปากคลอง” ที่นี่มักมีพายุร้าย
พัดผ่านและน�ำคลื่นลูกใหญ่มหึมาตามมาด้วย
ที่ส�ำคัญคือถ้าใครโดนคลื่นยักษ์นี้เข้าเป็นต้อง
ตายหมด และหาศพไม่เจอ จนกว่าจะขึ้นอืด
วันนั้นก็เช่นเดียวกัน ลูกน�ำสินค้าจาก
เขมรลงเรือตังเก มีสนิ ค้าอยูเ่ ต็มล�ำเรือ มีคนอยู่
ทั้งหมดประมาณ ๑๐ กว่าคน มีหญิงเพียง ๒ คน
รวมตัวลูก นอกนั้นเป็นชายหมด คนส่วนใหญ่
อยูใ่ นเก๋งเรือซึง่ เป็นห้องทีม่ หี ลังคาคลุม แต่ตวั ลูก
อยู่นอกเก๋งเรือที่เป็นลานโล่งไม่มีหลังคา
พอเรื อ แล่ น มาถึ ง บริ เ วณปากคลอง
ทันใดนั้นก็มีคลื่นลูกโตสูงประมาณ ๗ เมตร
กว้างประมาณเนื้อที่ ๑ ไร่ พัดมาปะทะกับเรือ
อย่างแรง จนเรือตะแคงและโคลงเคลงไปมา
แต่ก็ไม่ล่ม กัปตันเรือต้องขับเรือฝ่าคลื่นต่อไป
เรื่อย ๆ หยุดไม่ได้ ถ้าหยุดเรือก็จะล่มทันที
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ลูกอยู่นอกเก๋งเรือเพียงคนเดียว ในสภาพเรือ
ทีโ่ คลงเคลงเพราะแรงคลืน่ ซ�ำ้ โดนพายุฟาดเข้า
อย่างจัง ตัวของลูกเปียกและชา หนาวสะท้าน
สายฝนทีต่ กกระหน�ำ่ ใส่ ลมทีพ่ ดั มาอย่างแรงกล้า
ท�ำให้ลกู สัน่ เกร็งไปทัง้ ตัว จนไม่สามารถขยับตัว
หรือช่วยเหลือตัวเองได้เลย
ลูกต้องอดทนคอยด้วยความสัน่ สะท้าน
จนเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมง เมื่อคลื่นลมสงบลง
ไต้กง๋ เรือก็ออกมาช่วย เขาพยายามดึงลูกเข้าไป
ที่เก๋งเรือ แต่ก็ทำ� ไม่ได้เพราะตัวลูกแข็งทื่อและ
หนักอึ้ง ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เลย เป็นอยู่
อย่างนี้นานถึง ๒ ชั่วโมง จนกระทั่งถึงฝั่งไทย
ลูกเจ็บระบมไปทัง้ ตัว แต่กร็ อดชีวติ มา
ได้ ต่อมาทางเวียดนามก็น�ำสินค้ามาลงให้ที่
ประเทศไทยแทนสินค้าทีเ่ สียหายไป ไม่นานลูก
ก็ขายสินค้าได้เป็นเงินก้อนถึง ๑๐ ล้านบาท
ท�ำให้ฐานะในตอนนั้นดีมาก ๆ ร�ำ่ รวย แต่รวย
อยูไ่ ด้ไม่กปี่ กี เ็ กิดภาวะเงินบาทลอยตัว ท�ำให้ลกู
ต้องประสบกับหนี้สิน ถูกฟ้องถึง ๖ คดี บางวัน
ต้องขึ้นศาล ๒ ครั้ง คดียังถูกด�ำเนินการอยู่
จนถึงปัจจุบัน กิจการนั้นจึงต้องเลิกไป
ต่อมา ลูกหันมาผลิตยาน�้ำมันเหลือง
จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า ๑ ต�ำบล
๑ ผลิตภัณฑ์ ลูกมีโอกาสน�ำสินค้าไปแสดงใน
หลายประเทศ จากการสนับสนุนของรัฐบาล
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ครั้งหนึ่ง ลูกน�ำยาน�้ำมันเหลืองไปส่ง
ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ขากลับขณะขับรถผ่านภูชฟี้ า้
ลู ก ก็ แ วะขึ้ น ไปเที่ ย วที่ ย อดภู นั้ น กั บ ลู ก ชาย
พอขึ้นไปถึงยอดภูก็ได้พบกับชายคนหนึ่งใน
ชุดขาวยืนกางร่มอยู่ ช่วงนัน้ เป็นเวลาเย็น มีฝน

DMC

ตกปรอย ๆ เขายืนอยู่บนยอดหินที่ยาวยื่นออก
ไป ลูกรู้สึกสงสัยว่าท�ำไมเขาไม่ตกลงไป
ตอนหลังเขาเดินมาหาลูก เราทักทาย
กัน ลูกก็ถามเขาว่า เขาอยูท่ ไี่ หน อยูก่ บั ใคร เขา
ก็ชี้ไปที่ป่าใกล้ ๆ บริเวณนั้น แล้วบอกว่าอยู่ที่นี่
และอยู่คนเดียว เดินคุยกันได้สักพักหนึ่ง ลูกก็
ขอตัวกลับ แล้วเดินลงมาทีร่ ถ ชายคนนัน้ ก็เดิน
ตามมาด้วย ขณะเดินลงมา ข้อเท้าลูกแพลง
เมื่อถึงรถลูกยกเสบียงซึ่งเป็นของแห้งให้เขาไป
พอลูกขับรถออกมาได้หน่อยเดียวก็หนั หลังกลับ
ไปมอง แต่ก็ไม่เห็นชายคนนั้นแล้ว
พอกลับมาบ้านได้ ๓ วัน ลูกก็ปว่ ย เท้า
ของลูกบวมมาก มีตุ่มขึ้นเป็นเม็ด ๆ พองไป
ทั้งขาเหมือนโดนน�้ำร้อนลวก หมอบอกว่าเป็น
“โรคงูฟักไข่ ไฟลามทุ่ง” เห็นสภาพตัวเองแล้ว
ลูกไม่กล้าไปหาหมอ เพราะคิดว่าหมอต้องสั่ง
ตัดขาแน่ จนสามีและลูก ๆ ทนไม่ได้ จึงอุ้มลูก
ลงจากบ้านไปส่งโรงพยาบาล
หมอผ่าตัดแล่เอาเนื้อออก ลูกสลบไป
แล้วฝันเห็นหมอชีวกะนั่งอยู่ฝั่งซ้ายของลูก ใน
ช่วงทีส่ ลบนัน้ อาการของลูกแย่มาก เพราะขาด
เลือด สามีและลูก ๆ จึงเป็นคนบริจาคเลือดให้
แต่รออยู่นานเลือดที่บริจาคก็ยังไม่ได้เอามาให้
ลูกสักที จนสามีเห็นหน้าของลูกซีดมาก จึงไป
ถามหมอว่าท�ำไมไม่ให้เลือดสักที หมอบอกว่า
“ผมสั่งเลือดไปนานแล้ว” สามีจึงตามหาเลือด
กว่าจะได้มาก็นับว่าหลายชั่วโมง จนลูกเกือบ
ไม่รอด
พอลูกกลับมาบ้านก็มีอาการเจ็บปวด
ทรมานมาก จึงยกมือพนมบอกพ่อปู่ชีวกะว่า
ลูกเจ็บปวดมาก ขอให้ลูกหายเจ็บปวดทรมาน
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ให้นอนหลับได้ จากนั้นประมาณ ๒๐ นาที ก็มี
ความรู้สึกเหมือนมีมุ้งสีทองมาครอบที่ตัวลูก
ลูกหายปวด หลับสบายไปหลายวัน
ช่วงที่แผลยังไม่หาย ลูกต้องท�ำแผล
ทุกวัน หมอบอกว่าเนื้อเป็นฝ้า จึงเอาขาของลูก
ไปแช่ในน�้ำอุ่นจัด แล้วคีบเอาเนื้อที่ไม่ดีออก
ลูกเจ็บปวดทรมานมาก จนตาพร่า เห็นดาวขึ้น
ระยิบระยับ แต่ในที่สุดก็หายเป็นปกติ

DMC

ลูกมีความกังวลใจอยู่เรื่องหนึ่งค่ะ คือ
ตอนลูกอายุ ๘ ขวบ ขณะนั้นก�ำลังเรียนอยู่
ป. ๒ ลูกเคยแอบเปิดปิ่นโตข้าวของเพื่อน
แล้วไปถามเขาว่า “กินข้าวกับอะไร” เพือ่ นคนนัน้
ให้ลูกทาย ลูกเห็นแล้วจึงตอบถูก เขาถามกลับ
มาว่า “เปิดดูแล้วใช่ไหม?” ลูกตอบว่า “ไม่ได้
เปิด ถ้าเปิดให้ฟ้าผ่า” ตั้งแต่นั้นมาเวลาฝนตก
ทีไร ลูกจะวิ่งหนีแทบไม่ทันเพราะกลัวฟ้าผ่า

หลังจากส่งค�ำถามไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนี้

๒
๑
๑. ตัวลูกที่พระธุดงค์บอกว่าเป็นคน
อินเดียมาเกิดนัน้ ท่านก็ทกั ไปอย่างนัน้ เอง อย่า
เอาเป็นจริงเป็นจังเลย เพราะลูกก่อนมาเกิด
ดีกว่านั้น
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๔

๕

๖

๗

๘

๙

๒. ที่ลูกคลอดง่ายเพราะลูกไม่ได้มี
กรรมกักขังหน่วงเหนี่ยวคนหรือสัตว์ไว้ อีกทั้ง
พระปริตรพุทธมนต์ที่พระธุดงค์ท่านสวดก็เป็น
ตัวเสริมท�ำให้คลอดง่ายตามที่ท่านอธิษฐานให้
๓. ลูกสาวคนที่ ๒ ที่กินยาตาย เพราะ
มีนสิ ยั หาทางออกของปัญหาชีวติ หรือความกลุม้
ด้วยการฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้ว
๔. ตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไป
ยมโลกเพราะการฆ่าตัวตาย ก�ำลังโดนเจ้าหน้าที่
จับให้กินยาพิษ ตาย-เกิด ๆ ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
ด้วยความทุกข์ทรมานมาก
๕. ส่ ว นที่ ลู ก ฝั น ไปนั้ น ก็ เ กิ ด จาก
ความรักและคิดถึงลูกเท่านั้น อย่าไปยึดมั่น
ถือมั่นเลย ให้ลูกรีบท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้
เธอมาก ๆ จะดีกว่า เพราะจะช่วยให้เธอมีอายุ
สั้นลงในยมโลก

DMC

๖. เรือสินค้าของลูกต้องมาเจอพายุ
เพราะกรรมในอดีต ทุกคนเคยแกล้งสัตว์เล็ก
สัตว์นอ้ ย เช่น เอาลูกหมามาโยนเล่นในน�ำ้ เพือ่
จะดูมันว่ายน�้ ำบ้าง หรือเอามดแมลงอะไร
ต่าง ๆ มาว่ายน�ำ้ บ้าง เป็นต้น แต่ไม่ได้มีกรรม
ใหญ่มากนัก จึงท�ำให้ทุกคนรอดชีวิตมาได้
๗. ตัวลูกที่โดนหนักก็เพราะท�ำกรรม
เล็กกรรมน้อยดังกล่าวมากกว่าคนอื่นในชาติ
ต่าง ๆ ตามมาส่งผล
๘. เท้าลูกบวมเป็นตุ่มพองและถูกแล่
เนื้อออกหลายครั้ง เพราะในชาติหนึ่งตอนเป็น
วั ย รุ ่ น ได้ จุ ด กองไฟเพื่ อ เล่ น รอบกองไฟกั บ
เพือ่ น ๆ ต่อมาก็เกิดความคิดสนุก ๆ แกล้งผลัก
เพือ่ นเข้าไปในกองไฟโดยไม่ได้คดิ อะไร คิดเพียง
เล่น ๆ เท่านัน้ จนเท้าเพือ่ นเข้าไปในกองไฟและ
พองบวม วิบากกรรมนี้ตามมาส่งผล
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๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๙. หมอลืมให้เลือดลูกจนเกือบไม่รอด
เพราะกรรมฆ่าสัตว์ท�ำอาหารในอดีตตามมา
ส่งผล การป่วยครั้งนั้นไม่เกี่ยวกับชายชุดขาว
ทีล่ กู เจอทีภ่ ชู ฟี้ า้ และเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดา
ที่มาท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้เป็นผีสางหรือ
ตาปะขาวผู้มีฤทธิ์
๑๐. ที่ลูกมีฐานะร�่ำรวยมากช่วงหนึ่ง
เพราะมหาทานบารมีทลี่ กู ตัดใจท�ำมาส่งผล แต่
ต่อมาภายหลังล้มละลาย เพราะความเสียดาย
ทรัพย์ที่ท�ำไปแล้ว จึงท�ำให้กรรมแห่งความ
ตระหนี่ได้ช่องส่งผล รวมกับกรรมที่เคยโกงเขา
มา จึงส่งผลให้มหี นีส้ นิ และถูกฟ้องร้องถึง ๖ คดี
๑๑. บุ ญ ที่ เ กิ ด จากการท� ำ ทานใน
ปัจจุบันท�ำให้วิบากกรรมเก่าเบาบางลง ลูก
จึงมีทรัพย์ที่ได้มาจากอาชีพใหม่ คือ การท�ำ
น�้ำมันเหลือง ถึงแม้รายได้ไม่มาก แต่ก็ไม่
110 อยู่ในบุญ เมษายน ๒๕๕๘

ขาดแคลน ให้ลูกท�ำบุญในปัจจุบันไปเรื่อย ๆ
ก็จะเป็นบุญต่อบุญ สมบัติต่อสมบัติ ไม่ช้า
ก็หมดหนี้
๑๒. ลูกชอบฝันถึงพ่อปู่ชีวกะ และเมื่อ
นึ ก ถึ ง ท่ า นก็ ห ายเจ็ บ ปวดและนอนหลั บ ได้
เพราะลูกมีความผูกพันและความนับถือปู่ครู
ยาโบราณ
๑๓. เจ้าอาวาสญาติของพ่อตายแล้ว
ก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของชั้น
ดาวดึงส์ เฟส ๒ ที่ท่านต้องการพบลูกก็มีเพียง
แค่ความระลึกถึงเพราะเป็นญาติและคุน้ เคยกัน
เท่านั้น ไม่ได้มีธุระอะไร
๑๔. ย่าตายแล้วก็ไปเป็นภุมเทวาอยู่ใน
หมูบ่ า้ นภุมเทวาแห่งหนึง่ ได้รบั บุญทีอ่ ทุ ศิ ไปให้
แล้ว ท�ำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้น
๑๕. พ่อเป็นโรคริดสีดวง ตัวเหลือง และ
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๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

เลือดไม่ดถี งึ กับต้องถ่ายเลือด เพราะกรรมฆ่าสัตว์
ท�ำอาหารและเหนียวหนี้ในอดีตตามมาส่งผล
๑๖. พ่อตายแล้วก็ไปเป็นบริวารของ
ภุมเทวาสายยักษ์ ได้รบั บุญทีอ่ ทุ ศิ ไปให้แล้ว จึง
ท�ำให้มีวิมานเป็นของตัวเอง และมีสภาพดีขึ้น
ในทุกด้าน
๑๗. ลูกมีพลอยทับทิม ๒๐ กะรัต ตัง้ ใจ
ขายมาท�ำบุญ ก็ให้ลูกนั่งสมาธิแล้วนึกถึงบุญ
ทุ ก บุ ญ ที่ ท� ำ มา แล้ ว อธิ ษ ฐานจิ ต ให้ ผู ้ มี บุ ญ
มารับซื้อไปในราคาที่ยุติธรรม และเกิดความ
พึงพอใจด้วยกันทั้งคู่ ให้อธิษฐานบ่อย ๆ
๑๘. ค�ำสาบานของลูกตอน ๘ ขวบ
ในเรือ่ งฟ้าผ่า ก็อย่าไปกังวลใจจนเกินไป แต่เพือ่
ความสบายใจก็ให้สั่งสมบุญแล้วอธิษฐานจิต
ให้พ้นจากค�ำสาบานนั้นบ่อย ๆ
๑๙. ลู ก กั บ ลู ก ชายคนสุ ด ท้ อ งเป็ น

DMC

กองเสบียงของหมู่คณะมา
๒๐. ปั จ จุ บั น ลู ก รั ก ษาศี ล ๘ แล้ ว
อธิ ษ ฐานจิ ต เป็ น ผู ้ ช ายและให้ ไ ด้ บ วชตั้ ง แต่
ยังเยาว์วยั นัน้ บุญนีจ้ ะไปตัดรอนให้วบิ ากกรรม
กาเมฯ เบาบางลงไป และจะมีโอกาสเป็นไปได้
ในชาติใดชาติหนึง่ เพราะลูกยังมีเศษกรรมกาเมฯ
เจ้าชู้อยู่ แต่เจือจางลงไปแล้ว
๒๑. ชาติ นี้ ม าเจอกั น อี ก ก็ ใ ห้ ตั้ ง ใจ
สร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิต
ตามติดไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลย
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บทสัมภาษณ์ เจ้าของ Case Study รายการชีวิตในสังสารวัฏ
นราพร : เข้าใจแล้วว่าท�ำไมช่วงแรกรวย ต่อมาล้มละลายและถูกฟ้องหลาย
คดี มีหนี้สินมากมาย เพราะว่าเราท�ำบุญแล้วเสียดาย ภายหลังเลยท�ำตาม
หลักวิชชาที่คุณครูไม่ไหญ่ให้ไว้ ให้ท�ำบุญต่อบุญ สมบัติต่อสมบัติ บุญ
ปัจจุบนั ทุกบุญให้ปลืม้ แล้วอธิษฐานจิตทุกวัน ปัจจุบนั นีค้ ดีทกุ คดียกฟ้องหมด
หนี้สิ้นที่มีถึง ๓๖ ล้าน ก็เหลือแค่แสนกว่าบาท คือ เมื่อได้ทรัพย์มาทางไหน
อันดับแรกจัดสรรมาท�ำบุญก่อน บุญจึงต่อบุญ สมบัติต่อสมบัติ อย่างที่
คุณครูไม่ใหญ่บอก
นราพร ไกรวงศ์
นราพร : ในส่วนตัวเราท�ำทานเต็มที่ เต็มก�ำลังทรัพย์แบบสุด ๆ ไปเลยของเรา
เจ้าของธุรกิจยาเหลือง
แดงตราดรวยตลอด
ในขณะนัน้ ทีเ่ หลือเราท�ำหนังสือบอกบุญ เราไปค้าขายจังหวัดไหน ก็บอกบุญ
ที่นั่น เคยถูกยึดรถไปก็ไม่เป็นไร ใจสบาย ก็นั่งรถแท็กซี่ บอกบุญรถแท็กซี่ ท�ำ
อย่างนี้บ่อย ๆ ต่อมาลูกชายซึ่งเป็นคนตระหนี่มาก ไม่เคยให้อะไรเราเลย ก็เอารถมาให้เราใช้อย่างง่าย
ๆ นี้คืออานิสงส์การชวนคนท�ำบุญ
นราพร : ส่วนเรื่องสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงตลอด ตอนนี้แข็งแรงขึ้นมากเลย ตั้งแต่ได้ถวายยาเหลือง
ที่คุณครูไม่ใหญ่ตั้งชื่อให้ว่า “ยาเหลืองแดงตราดรวยตลอด” แก่พระสังฆาธิการ ๓,๐๐๐ วัดบ้าง ๑๐,๐๐๐
วัดบ้าง ๒๐,๐๐๐ วัด และ ๓๐,๐๐๐ วัดบ้าง ถวายมาแล้ว ๘ ปี ๑๒๐,๐๐๐ ขวด คือถวายแบบไม่คิดชีวิต
ถวายจนยาหมดร้าน หมดบ้าน ซึ่งมันก็แปลก เดี๋ยวก็มีเงินซื้อวัตถุดิบมาท�ำยาถวายได้อีก เมื่อก่อน
นั่งนานไม่ได้ ก่อนนั่งต้องสั่นหัวเข่าก่อน เดี๋ยวนี้ไม่ต้อง สบายมาก สายตาก็ดีขึ้น เมื่อก่อนต้องใส่แว่น
อ่านหนังสือ ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว สามารถลงเรียน DOU ได้ ไม่นานก็จะจบแล้ว ซึ่งป้าแดงไม่ได้ถวายยา
อย่างเดียว ยังท�ำบุญเป็นปัจจัยด้วย ปีนอี้ ย่างน้อย ๆ วัดละ ๑ บาท ๓๐,๐๐๐ วัด บางปีทำ� ได้วดั ละ ๕ บาท
ส่วน “ยาเหลืองแดงตราดรวยตลอด” ปีนี้ก็จะถวาย ๓๐,๐๐๐ ขวด
ชีวิตคนเราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วน แปลว่า เราก็ต้องสั่งสมบุญบาปมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
เช่นกัน ชีวิตของเราจึงมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป ชาตินี้เราได้มาเจอคุณครูไม่ใหญ่ที่รู้ลึกถึงเรื่องราว
ความเป็นจริงของชีวิตในสังสารวัฏ ท่านจึงเพียรสั่งสอนเราให้สั่งสมบุญ แล้วหาบุญใหญ่ ๆ ให้พวกเราได้ท�ำ
เพื่อตัวของเราเองจะได้ถึงพร้อมด้วยสมบัติทั้งสาม คือ มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ และ
ด้วยบุญของพวกเราทุก ๆ คน มารวมกัน ก็จะเป็นพลังบุญอันบริสุทธิ์ไปสู้กับพลังบาป และในยามนี้
“พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว” เพราะพระศาสนาก�ำลังมีภัยจาก
กลุ่มบุคคลที่มีมิจฉาทิฐิ ๒๒ เมษายนนี้ พุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ ท่านพร้อมแล้วที่จะมาเป็น
เนือ้ นาบุญให้เรา พระ-เณรพร้อมแล้ว อุบาสก-อุบาสิกาล่ะพร้อมหรือยัง ดังนัน้ ญาติสนิท มิตรสหาย มีกคี่ น
ต้องชวนกันมาให้หมด เมื่อรวมพระ-เณร อุบาสก-อุบาสิกาได้ และอยู่ในต�ำแหน่งเดียวกัน คือ ศูนย์กลาง
กายฐานที่ ๗ พลังนี้จึงเป็นพลังบุญบริสุทธิ์มากมายมหาศาล ที่จะขจัดภัยพาลทั้งหลายให้มลายหายสูญ
ดังนั้น “เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง” แล้วก็ลุยสร้างบารมีโดยเอาชีวิต
เป็นเดิมพัน ชิตัง เม! แน่นอนครับ
ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
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ผังรายการ

เวลา

เดือนเมษายน 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
สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
05.00-05.35 น.
สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่ สวดสรรเสริญคุณยาย / วันพระ สวดธรรมจักร
05.35-06.40 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-03.40 น.

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป

06.40-07.10 น.

07.10-07.25 น.
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
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
10.10-10.55 น.
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
สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น / สวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
เดินหน้าประเทศไทย
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
DMC GUIDE
ถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
สรุป DMC NEWS รอบวัน / ปฏิทินข่าว
เทปบันทึกเรื่องเด่นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (วันนี้)
*DMC Variety

16.30 น.
Scoop / MV / Spot

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

07.10-07.25 น.
07.25-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์ 11.20-11.35 น.
11.35-11.45 น.
ณ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
11.45-11.50 น.
08.30 น. เส้นทางบุญ
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล) 11.50-12.00 น.
12.00-12.10 น.
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
12.10-12.40 น.
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน) 12.40-13.05 น.
11.00 น. ถวายสังฆทาน
13.05-14.00 น.
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
14.00-14.10
น.
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ)
14.10-14.15 น.
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
14.15-14.30 น.
13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท 14.30-14.45 น.
14.45-15.15 น.
15.45 น. พระธรรมเทศนา
16.00 น. กิจกรรมสืบสาน
15.15-15.45 น.
วัฒนธรรมคุณยายฯ
17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย 15.45-16.00 น.
เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
17.30 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
18.25 น. คำ�วัด
16.00-16.15 น.
18.30 น. อานุภาพบุญ
16.15-16.45 น.
16.45-17.10 น.
17.10-17.30 น.
17.30-17.50 น.
19.00 น. *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
18.00-18.15 น.
19.30 น. ทันโลกทันธรรม
18.15-18.40 น.
20.00 น. *ผู้ออกแบบชีิวิต
21.00 น. *ความดีสากล
18.40-19.10 น.
21.30 น. เดินไปสู่ความสุข
19.10-22.00 น.
22.00 น. *DMC Time สุดสัปดาห์ 22.00-22.20 น.
23.00 น. *นานาเทศนา
22.20-24.00 น.

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

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

วัดวัพระธรรมกายอิ
ดพระธรรมกายอิตาลี
ตาลี
วัดพระธรรมกายออสเตรีย
วัดพุทธเวียนนา

วัดวัพุดพุทธเวี
ทธเวียนนา
ยนนา
Malta
Malta

วัวัดดวัพุดพุพุททธมอลต้
ทธมอลต้
ธมอลต้าา า
www.kalyanamitra.org

Malta
Malta

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

Wat Phra Dhammakaya London

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

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

บู ช าข้ า วพระฯ และงานบุ ญ มาฆบู ช า วั น พุ ธ ที่ 4 มี น าคม พ.ศ.2558
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญบูชาข้าวพระต้นเดือน และจุดโคม
มาฆประทีป โดยมีประธานในการจุดโคม ได้แก่ กัลฯ ปิยาพร กัลฯ ยัสมิน
กัลฯ สุธีญาและกัลฯ ฟ้าเรียต

เผยแผ่ พ ระธรรมประเทศเวลส์ เมื่ อ วั น ที่ 13-15 มี น าคม พ.ศ.2558
พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ และอ๊อกซฟอร์ดเดินทางไป
ประเทศเวลส์ สหราชอาณาจักรเพื่อเผยแผ่พระธรรมให้แก่ชาวเมือง Cardiff,
Aberdare และ Cwmbran ทุกท่านมีความเบิกบานเป็นอย่างยิ่ง

ลูกเสือน้อย (Beaver Scout) ศึกษาพระพุทธศาสนา เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558
เหล่าลูกเสือตัวน้อยอายุระหว่าง 6-8ปี จาก Cheadle Heath Beavers เดินทางมาวัดพระธรรมกาย
แมนเชสเตอร์ เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา และทดลองฝึกสมาธิ

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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บูชาข้าวพระ เดือนเมษายน วันพุธที่ 5 เมษายนพ.ศ.2558 วัดพระธรรมกาย
แมนเชสเตอร์ จัดงานบุญต้นเดือน หลังจากนัน้ เป็นพิธกี ล่าวค�ำถวายอาคารบุญ
รักษาโดยกัลฯ เบญญา แมคสวีนี่ย์ พิธีกล่าวค�ำถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย
โดยกัลฯ อรวรรณ พาร์ค พิธีกล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป้นสังฆทานโดยกัลฯ
สินธร ก�ำจัดภัย และกัลฯ พวงเพชร ชูพันธ์ พิธีกล่าวค�ำถวายผ้าป่าสร้างวัด
โดยกัลฯ จัสมิน รัมซาวเอ้อ

นักเรียนประถมเรียนรู้พระพุทธศาสนา วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนประถม Lark Hill Primary School นิมนต์
พระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสสโร วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ไปให้ความรู้ และตอบปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

A

B

C

D

E

G

F

H

Aปฏิบัติธรรมรีทรีต วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล Bเยี่ยมบ้าน กัลฯ ทองศรี ทรับบริดจ์ เมือง Lancashire Cเยี่ยมบ้าน กัลฯ สมัคร
แบร็รี่ เมือง Preston Dเยี่ยมบ้าน กัลฯ เลิศนภา อัลเลน Bradwell Eเยี่ยมร้าน สไมล์ไทย เมือง Manchester Fเยี่ยมร้าน นภา Thai
Massage&Spa เมือง Manchester Gเยีย่ มกราบนมัสการเพือ่ นสหธรรมิก วัดพระสิงห์ยเู ค Hท�ำบุญบ้าน ชาวศรีลงั กา เมือง Manchester
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

ท�ำบุญบ้านกัลฯและปิดทองดวงแก้วฯ วันอาทิตย์
ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2558 กัลฯมะลิ วิกแก็น นิมนต์
พระอาจารย์จากวัดพระรรมกายนิวคาสเซิล ไป
เป็นเนื้อนาบุญเพื่อปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และร่วมปิดทองดวง
แก้วจุลนิมิตบาวาเรีย

พิธีทอดผ้าป่า-สร้างวัดฯ
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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เยี่ยมบ้านกัลยาณมิตร

คณะกัลฯวัดพระธรรมกายลอนดอนอบรมอาสาสมัคร ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 8 ถึงวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะกัลยาณมิตร
จากวันพระธรรมกายลอนดอน เดินทางมาปฏิบัติธรรม และฝึกอบรมการเป็นอาสาสมัครแก่คนท้องถิ่น ณ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
เป็นเวลา 7 วัน

เปิดสอนสมาธิเบื้องต้นชาวท้องถิ่น วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 19.00น.ตามเวลาท้องถิ่น วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลได้เปิด
สอนสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเป็นประจ�ำทุกวันพุธ โดยมีพระอาจารย์สอนสมาธิคือพระริเวอร์ ภทฺทโก โดยแต่ละท่านมีผลการ
ปฎิบัติธรรมที่ก้าวหน้าขึ้นเป็นล�ำดับ และมีความสุขจากการปฏิบัติธรรม

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 และจุดโคมมาฆประทีป วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดพิธีบูชา
ข้าวพระ ประธานเอก คือ กัลฯ วาทินี คลอชเธอร์ฮเู บอร์และกลุม่ ธรรมชัย , กัลฯ วันวิสาข์ ทับพยุง และกลุม่ สวิต-อัลกอย ในวันเดียวกัน
มีการจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นประจ�ำสัปดาห์ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ทางวัดจึงจัดให้มีการจุดโคมมาฆประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

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

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

www.kalyanamitra.org

Tel. +(49)-8231-9574-530
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วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
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Tel. +(49) 614-2833-0889

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

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

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต

ศูนย์กัลยาณมิตร Koblenz

ศูนย์กัลยาณมิตร Limburg

ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติศูนย์กัลยาณมิตร Limburg

ศูนย์กัลยาณมิตร Saarbrucken

www.kalyanamitra.org

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

Wat Buddha Heilbron

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

พิธีบูชาข้าวพระและปิดแผ่นทองลูกนิมิต เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 ลูกพระธัมฯวัดพุทธไฮล์บรอนน์จัดพิธีบูชาข้าวพระ
และต้อนรับสักการะปิดแผ่นทองลูกนิมติ แก้วบรมจักรพรรดิร์ ตั นสีมา(บาวาเรีย) ประธานน�ำกล่าวถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุนภัตตาหาร
กัลฯวนิดา เบนเนส กัลฯปวีณา แก้วสมบัติ กองทุนคิลานเภสัช กัลฯทองใส อันรัชโค กัลฯเมลีน่า โรสวอค กองทุนยานพาหนะ
กัลฯกมลชนก ชเตฟัล กองทุนผ้าป่า กัลฯอุไร แก้วสมบัติ และกัลฯพรพรรณ ซีเมอแมน

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Heilbron

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

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

Tel. +(49) 713-4516-5651
+(49) 713-4516-5652
Fax. +(49) 713-4516-5650
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อุทิศส่วนกุศล ปุพพเปตพลี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558 ลูกพระธัมฯวัดพุทธไฮล์บรอนน์จัดพิธีปุพพเปตพลี สวดพระอภิธรรม
เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไป โดยมีประธานน�ำกล่าวถวายภัตตาหารคือ กัลฯนลินี ชนิดนอก และกัลฯลิขิต เฮคมันน์

ท�ำบุญร้านนวด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2558 กัลฯอัจฉรา โฮหมันน์ เมือง
ไฮล์บรอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธไฮล์บรอนน์ เพือ่
เป็นเนือ้ นาบุญ โดย ผูน้ ำ� กล่าวถวายกองทุนภัตตาหารคือ กัลฯณัฐณิชา ดอนไพร กองทุน
คิลานเภสัชคือ กัลฯลักขณา บารเยอร์ และกองทุนผ้าป่าคือ กัลฯอัจฉรา โฮหมันน์

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

บูชาข้าวพระและจุดโคมประทีป วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี จัดพิธีบูชาข้าวพระและจุดโคมประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดย กัลฯ หทัยรัตน์ วิลเค้น เป็นประธานทอดผ้าป่า
สามัคคี กัลฯอามิน บรูมเมอร์โฮบ และกัลฯประสิทธิ์ พันธ์บุญ เป็นผู้แทนกล่าวค�ำถวายห้องพระมงคลเทพมุนี

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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ปิดทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิฯ พิธีอธิษฐานจิต ปิดทอง ดวงแก้วบรมจักรพรรดิฯ สาธุชนพร้อมใจกันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ประธาน
กล่าวค�ำถวายลูกนิมิตสีมา คือ กัลฯสายญาติ นอยเบาแอร์ และกัลฯนฤมล ลิทช์ ผู้แทนกล่าวค�ำถวายสังฆทาน คือ กัลฯวารุณี ซิมันสกี้
และ กัลฯอัญชนา อันเดรอัส

www.kalyanamitra.org

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

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

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

พิธีอุทิศส่วนกุศล วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2557 จัดพิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีบุพเปตพลี

งานบุญวันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดพิธีงานบุญวันธรรมชัย

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์

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

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

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

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

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557
ทอดผ้าป่าเมือง Lauterbourg
ประเทศฝรั่งเศส

www.kalyanamitra.org

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

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

กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2558 กัลฯ ศิริวรรณ ไฮเนน นิมนต์ พระอาจารย์มาเป็นเนื้อนาบุญในการ
สั่งสมบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด

www.kalyanamitra.org

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

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
Tel. +(49) 284-1881-3581
Fax. +(49) 284-1881-3457
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ประมวลภาพกิ จ กรรมพิ ธี บู ช าข้ า วพระและมาฆบู ช า วั น อาทิ ต ย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 เหล่ า กั ล ยาณมิ ต รลู ก พระธั ม ฯ
วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน เดินทางมาร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ

www.kalyanamitra.org

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

Wat Buddha Hamburg

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

ประมวลภาพงานบุญ พิธีบูชาข้าวพระ
พิธีสักการะดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตน
สีมาบาวาเรียและพิธีจุดมาฆประทีป
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

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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ประมวลภาพงานบุญ โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษผู้น�ำบุญ สุดสัปดาห์รุ่นที่ 3 ณ เมือง Bad Pyrmont ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม
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
140

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
142

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

บูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าสามัคคี ประมวลงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2558
ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม

www.kalyanamitra.org

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

Tel.

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

+(32) 5 33 94 909
+(32) 4 88 56 99 03 145

บ้านกัลยาณมิตร เมือง เฮสซ์ ออฟ เด็น เบริ์ก กัลฯบัวแก้ว จักษุแก้ว พร้อมคณะกัลยาณมิตร เมือง เฮสซ์ ออฟ เด็น เบริ์ก ประเทศ
เบลเยียม ได้ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร เมื่อเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2558 ที่ ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม

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

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

www.kalyanamitra.org

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

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

ปฏิบตั ธิ รรมชาวท้องถิน่ วัดพระธรรมกายคอร์ซวั ร์ ลุสท์สโกว จัดปฏิบตั ธิ รรมให้ชาวท้องถิน่ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 14.00-15.00
น. ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

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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ปิดทองแก้วบรมจักรพรรดิฯ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีปิดทองแก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมา บาวาเรีย เมื่อวันที่ 28
มีนาคมที่ผ่านมา

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

บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ในวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ.2558 ซุนเด้อ เมดิเตชั่น เซ็นเตอร์

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีสมโภชน์ดวงแก้วบรมจักรพรรดิ์รัตนสีมาบาวาเรีย ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2558

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

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

www.kalyanamitra.org
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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

บูชาข้าวพระต้นเดือนมีนาคมและวันมาฆบูชา วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จัดพิธีบูชาข้าวพระเดือนมีนาคมและวันมาฆบูชาพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทย

ปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจนีวา วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จัดปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจนีวา

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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ท�ำบุญสหวาระวันคล้ายวันเกิดเมืองบาเซิ่ล วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดที่บ้าน กัลฯนกแก้ว กันเตอร์ ณ เมือง บาเซิ่ล

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองบัคค์ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558 พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ เจริญพระพุทธมนต์จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯอุดม แก้วกัน ณ เมือง BACH(บัคค์)

สวดพระอภิธรรมให้กับญาติล่วงลับ เมืองเบียน วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558 พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ และจัดพิธีสวดพระอภิธรรมให้กับญาติผู้ล่วงลับ ณ เมืองเบียน

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

พิธีบูชาข้าวพระและปิดทองฯ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2558 วัดพุทธมอลต้า จัดพิธีบูชาข้าวพระและปิดทองดวงแก้วจุลนิมิต บุญพิธี
ผูกพัทธสีมา ประดิษฐานลูกนิมิตอุโบสถ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

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

วัดพุทธมอลต้า จัดปฏิบัติธรรมและฟังธรรมทุกวันอาทิตย์

www.kalyanamitra.org
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ขอเชิญมนุษย์และเทวดาร่วมกันอนุโมทนา

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

วัดพระธรรมกายลอนดอน
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

28. กัลฯ กัลยา แคมเมอร์ริ่งค์
29. กัลฯ เกษร หลุย์
30. กัลฯ ขนิษฐา Baum
31. กัลฯ จุฑาทิพย์ Malter และครอบครัว
32. กัลฯ ฐิยาพร Kittlaus
33. กัลฯ ณัฐชลัยย์ เอ็มริช
34. กัลฯ เดือน Sollner และครอบครัว
35.		 กัลฯ ทองเพชร สีโกสุมภักดี เชเมท
36.		 กัลฯ ทัศนีย์ ปราณีชัย
37. กัลฯ เทียนทอง Hill
38.		 กัลฯ ธนา ฟองสายชล
39.		 กัลฯ นงนุช อินทร์สะอาด Breit
		 และครอบครัว
40.		 กัลฯ นงลักษณ์ ธูปเทียนรัตน์
		 และครอบครัว
41.		 กัลฯ นลวรรณ เบ็ลเด่ะ
42.		 กัลฯ นินน้อย กึนเธอร์
43.		 กัลฯ เพ็ญประภา เชื่อพุทธ
44.		 กัลฯ บุปผา Bruckner
45.		 กัลฯ ปราณี - Reinhard Raab
46.		 กัลฯ ปัณฑารีย์ คไนปเปอร์
47.		 กัลฯ พิศมัย สิงยะเมือง, กัลฯ รุพเร็คท์
48.		 กัลฯ ดารา เคลเม็นท์
49.		 กัลฯ ไรเนอร์ ฮาเซ่นสไตน์
50.		 กัลฯ ล�ำเพย - กัลฯ เคล้าส์ เค็มพา
51.		 กัลฯ วราภรณ์ Toeppe
52.		 กัลฯ สุวรรณา ชุ๊ตซ์ และครอบครัว
53.		 กัลฯ วิไลลักษณ์ Reuter
54.		 กัลฯ ศรีนวล Heun
55.		 กัลฯ ศิริพร Mallok
56.. กัลฯ ศิริพร ชูสแทร์
57.		 กัลฯ ศิริวรรณ Lunnebach
58.		 กัลฯ สมจิตร ไอลแบร์ก
59.		 กัลฯ สมศรี - Arnold เกิทเซอ
60.		 กัลฯ ส�ำรอง ดาวม์ Daum
61.		 กัลฯ ส�ำราญ ปุริมายะตา
62.		 กัลฯ สุทธิดา ปราณีชัย Ruffini
63.		 กัลฯ สุภาพ จันทร์แก้ว, กัลฯ ด๊อก
64.		 กัลฯ สุภาวดี โรมเพ็ล
65.		 กัลฯ อรเพ็ญ (สุนทรธรรม) Tran
		 และครอบครัว
66.		 กัลฯ อรอุมา Werner,
		 กัลฯ ขุนทอง Kilain
67.		 กัลฯ อังสนา - Juergen ฮอร์น
68. กัลฯ อัจฉรา รูดอล์ฟ
69. คุณพ่ออู่บุ๊น - คุณแม่เทียบ รอดวงศ์
70. กัลฯ สมพิศ Heine
71. กัลฯ ณัฐาศิริ Mladek
72. กัลฯ พัฒนา Hochhaus
73. กัลฯ ส�ำริด Daumann
74. กัลฯ สิราพร เอ็ลช์
75. กัลฯ นภาพร อินทร์นารี
76. กัลฯ สุวรรณ นาดี
77.		 กัลฯ ชูศิลป์ ชไลดท์
78.		 กัลฯ สุมามาลย์ ชเปท
79. กัลฯ กมลวรรณ เชเฟอร์
80.		 กัลฯ Wanida Mertens
81. กัลฯ นันทนา เนฟ และครอบครัว
82. กัลฯ ฐิตินันท์ Ludwig Rausch
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83. กัลฯ ธนวรรณ ฮันนุส
84. กัลฯ Saowanee Ratsongnoen
85. กัลฯ ญาณี นาดีน Wolfgang Greiner
86. กัลฯ กาญจนา ฟอยฟ์เฟอร์ กองบัญชาการ
87. ครอบครัว Timpe – Kleim
88. กัลฯ รังศรี วงศ์โสม เช็คเคอร์
89. กัลฯ อุษา วงศ์โสม กึนเทอร์
90. กัลฯ Kullaya Schaefer
91.		 กัลฯ ทัศนีย์ ขาวดารา สติลเกอร์
92. กัลฯ เกตุแก้ว เฮิน
93. กัลฯ สุภาวดี Rompel
94. กัลฯ อัญชนา แอห์รซาม
95. กัลฯ นิรันดร – เทอดฤทธิ์ – Erik Meyer
96.		 กัลฯ จันทา – ไฮส์น เดอร์
97.		 กัลฯ Woraphim Feiertag
98.		 กัลฯ อรอุมา Keller
99.		 กัลฯ มณีรัตน์ อุตสาหะดี และครอบครัว
100. กัลฯ Phoukeo Schmitz-Akchavong

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

34.		 กัลฯ ศิรินยา ซุบเค่ และครอบครัว

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

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอลต้า

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

เจ้าภาพกองทุน

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

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.

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

วัดพุทธฮัมบวร์ก
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพอุปถัมภ์

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายปารีส
เจ้าภาพกองทุน

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.net
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